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Şemşt Kuseyrl'nln Sorulanne. Verd.lti Ceva plar . . .......... 397 
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H Nisan 1986 Bl\şboltan Sayın Turgut. Oı.aı ·ın Hind.Uıtan DOnilşil Ese.nbo-

lta'da Y-ğı Aç•klaın& ... . . ... .. ... ..... .. ... .. .. ... ...... .. . 486 
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26 Mayıs 1006 Başbuluın Sayın Turgul Ozarın Hürriyet Gazetesi Muha,.. 

bir1 Yavuz GOkmon·ın Sonılnnna VerdJtı Cevaplar ..... . 847 
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içme Suyu Tesislerinin Tem.ol ALma Töreninde Yaptı#ı 

Konufma .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 736 

28 Haziran 1986 Başbakan Sayın 1\u-gut Ôzal'ın Yoı.gat.'t& Halka Hitaben 
Yaptıtı Konuşma .. . . . .. . .. . . . . . .. . . . . .. . .. . . 738 
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Yaptıkı Konuşma .... . ............ . ......................... ,. 742 
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fçln Yaptıtı Konuşma .. . .. .. . .. ... . .. . . . ..... .. .. . ............. 746 
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hw1yot.lne Varışta Basına Vord.111 Beyanat ...•. ...•. .. .. •... 
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4 Tonunuz 1900 &şbakan Sayın Turgut. Ô'l.RJ'ın Kuzoy Kıbrıs Türk Cumhu-
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Mensuplarının Sorularına VerdJtt Cevaplar ....... . ..... .. 
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YaptJtı Konuşma .......... , . . . . . • . . ... . .... . . .. . .. . . . . .......... 778 

8 Temmuz 1.966 Beşbe.kan Se..yın Turgut ôzal'uı BW'8A'da Gazetecilerle 
Ya.pıtı#t Sohbet. Toplantısı .. ........... .... . .. ..... ....... .. . . 779 

9 Temmuz. 1988 Başbo.kan Sayın Turgut ôzal'ın Bursa Hava&l&runda Ga· 
zetecllerie Yapbğt Konuşma .. .... . . . .. . .. .. .. .. ........... .. 783 

10 Temmuz 1986 ~ Sayın Turgut. Ozal'ın Paldstan Başba.ke.ru Sayın 
Muhammed Khan Junelo $erellne VerdlA:l Ak4am Yerne-
kinde Yaptıtı Konuşma ..... . ............... ... . .......... . .. 785 

12 Temmuz 1988 Boş be.kan Sayın Turgut. Oz.a.ı'm Bursa. Konuşması . .•. . . 789 
14 Temmuz 1006 &.$bakan Sayın 1\ı:rgut ôzal'ın Cu.mhurbaşke.ru Sayın 

Kenan Evren'lo Ha.tıalık Görüşmesinden Sonra Ge.zetecl · 
tere Yapbf> Açıklama . . .. .. . . . .. .. • .. . . .. .. . . • .. 793 

17 Temm.u.ı 1980 Başbo..kan Sayın Turgut ôzal'ın Türk Konut'un AJtyapı 

Tesl.alerılnin Temel Atma Töreninde Yapt.ıtı Konuşma . . . 796 
17 Temmuz 1.988 Başbakan Sayın Turgut Ozaı'ın Oto Sanayi Sltesı.mn Açı· 

Lışanda Yaptığı Konuşma . .. .. .. . .. . . .. . .. . .. .. .. 798 
18 TemmU2 1986 ~an Sayın Turgut ôzal'ın Çin Halk CumhurlyeU Bas· 

bakanı Onuruna Verdiği Yemekte Yapt ığı Konuşma 799 

ı; Temmuz 1986 Başba:kan Sayın Tu.rgut Ot.arın Elaut'da H&lka Hitaben 
Y apı.ıtı Konuşına . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . eco 

20 Tem.muz l!MtB Başba.ka.n Sayın Turgut ôzal'ın Malatya'nın Doğanşehir 
Uçesl Deprem Evleri Temel Atma Töreninde Yaptığı Ko· 
nuşına . . ..... . ....... . ........ .. . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 905 

20 Temmuz 1986 Başbakan Sayın l'urgut OuU'ın Malatya'da Halka Hitaben 
Yapltğl Konuşma . . . . .. . . . . ... . . . . .. .. . ...... .. . . .. ... .... . flJIY7 

20 Temmuz. 1000 Başb&ka.n Sayın 1\ı.rgut Ozarın Gölbaşı - Adıyaman Dep-
rem Evleri Temel Aı.m.a Töreninde Yaptıkı Konuşma ... 813 

28 Temmuz 1986 Başbakan Sla.yın Turgut ôı.al'm Sovyet Sosyalist Cwnhu· 
rlyetler BlrUğl Bakanlar 'Kurulu Başkanı Sayın Nikolai 
RtJkov'un Şerefine Verdiği Yemekte Yaptığı Konuşma . . . 815 

30 Temmuz 1968 Başbt\.ka.n Sayın Turgut Ozal'ın lcraaU.n içinden Programı 
Konuşr:na.sı .... .. ......... .... ................. 819 

1 Atustoe uıoo Başbakan Sayın Turaut ôz.al'ın Sovyellor Birliği Gezisi 
Dönüşünde Yaptıjl Basın Topla.o.tısı .. . . ... .. .. _ 822 

ı ...,.,,.,,. ıoeıı Başbakan Sayın Turgut Ozarın Günaydın Gazeteoı Genç-
lik Sayf86lnd.a Son.ıkın Sorulftl'Q Ven:l:iki Cevaplar .. .. .. .. 830 

9 AAustos 1988 8qbaka.n Sayın Turguı. Oıal'ı.n Ba.suı Mensuplannın So-
rulan.na Verdiği Cevaplar . . • . • . . . . • . . . . . 833 
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13 Ajust.oll 1088 Ba$beı:kaıı Sayın Turgut ôzal'ın Güneş Gactetesl Genel Ya
yın Sorumlusu Gılneı1 Cıvaotlu'nun Sorularına. Verctıtl 

Sayfa 

Cevaplar ...... .. ...•..... . ... ............... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 830 

13 Ajuat.oe: 1988 Bqba.kan Sayın Turgut Oz.aı'ın Cumhuriyet Caz.ot.esi An
kara Temsilcisi Yalçın Oo&an'ın Sorularına Veniltf C&--
va.plor . . .. ... ........ . , . ................. ..... . ... . .. . ..... ... .... 848 

13 Ajustos UMl6 Başbakan Sayın Turlıut ôzal'ın MUUyet Caz.oıtest Yazarı 
Altan Öymeo'e Beyanatı . . . .. .. . .. • . .. . . .. . . ... .. .. . . .. .... ... . 805 

ı• Akustos J986 BıaGbakan Sayın Turgut ôzal'ın CumhurlyeL Ce.zet.esJ An· 
kara Temsllcisl Yo.lçın Ooj:an'ın Sorula.rına Verdlj:i Cevap-
lar. ........ .. ... ......... .......... ...... . . .. . ... .. . ....... ... .... 869 

lS Akustos 1988 Başbakan Sayın Turgut Ô'z.al'ın Ootuda Bölücü Eşldya'ya 
KBJ'1ı Yapılan Hava Hareka.U lle lı.gW A.çıltlama . .. ... . . .... 865 

17 A~ 1986 Baobakan Sayın Turgut ôzal'ın Ankara Bayram Gazete--
alne Y aıd.ıkı M&kale • • . • • . . . • • . • . . . . . • . • . . • • • • . • • . . . . • . .. • . . . • 866 

11 Ağustos 1986 Başbe.k&n Sü.ym Turgut Ozal'ın iz.mir Bayram Gazetesine 
Ya:ulığı Makale . . ... .. . .. .. .. .. ... . . . . . . . . .. .. . .. 868 

17 Atuı;1'>11 ,... Bafbakan Say.n Turgut Ozal'ın t.tanbul B&yram c ..... .. 
alno Yazdlğı Makale .. . .. .... ... . ............................ 870 

21 ~ 1986 Başbe.kan Sayın Tur~t Ozal'ın Yeni AslT Ga:r..etest Ankara 
Toms\lciJI Muammer Yaşar"ın Sorularına Venfllt Covap-
IAr. ............................................ .. .... . ... ... . . .... 87'l 

21 A.gust.oe 1986 Başbakan Sayın Turaut ôı.a.l'ın Ankara ttçeler'inde Vatan· 
da.şlaria Yaptığı Sohbet.lor • , . . • . • . •• . . . . .• . . . . .• • •• . . ... ...... 875 

21 Aıustos 1900 Başbalta.rı Sayın Turgut ôı.a.ı'ın Gazeteci Eıion Onür'le Yap-

lttı Konuşma .... . .. . . .. .... ..... ... .............. , ..•... , . . . . . . 879 

23 Ağustos 1006 Başba.kan Sayın TU.rauL ôzal'ın TercO.man Gazotesi ~ya-
ı.an. Taha A.lcyol'un Sorulanna Verditl Cevaplar . ... . .. . . ee:. 

24. Ağustos 1998 Başb6.kan S&yın Turgut ôı.a.l 'ın Cumhurbe.1$karu Sayın 
Kenan Evren'Je Yaptığı Ha.ttalıJc Gonlşmedon Çıkarken 

Yapıt.ığı Açıklama •. . . . .•. .. .. . . . .. ...... .. .... ........... ..... 88G 

25 Ağustos 1900 Başbakan S&yın 1\ırgut Ozal'ın Menemen Konw;ması . . . M 

25 Atu.stos 1980 Başbakan Sayın Turgut. Oı.al 'ın lzmır Çandarlı Konu.şnwsı 8'° 

25 Ajustoa 1986 Başbe.kan Sayın Turgut ôıal'ın Foça Konuşması ........ . 885 

26 Ağustoe 1986 Başbakan SQ,yın Turgut. ôzal'ın Urla Konuşm8&1 . . .. . ... 808 

26 Ağu&tos 1966 S&ş'bakan Sayın TurguL Öı..al'ın 1zmi.r'de Part.I n Teşklla· 
lında Yaptığı Konuşma .... . .. . . ..... .. . ....... ...... .. .. . .. . . . . . &03 

30 Aguatos ıpes Bqba.kan Sayın Turgut. ÖW'ın Gü.nert Cıvaıottu ile Yap· 
Utı Mulalaıt .. . ...................... .. ........ _.. ... 000 

31 Aju.stoe 1980 Satbnkaıı Sayın Turgut. ôz.al'ın Nokta l>er&'lli'den A.ycan 
Giritlloğlu ile Yaptı.ta Konuşma .. .. . .. .............. ..... ... . 914 
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4 Eylül 11166 Başbakan S..,ın Turgu; Ozaı'ın Cumhurbaşkanı Sayın K&o 
nan Evren1e Yaptıtı Haftalık ToplantKian Çıkarken Ye.~ 

Sayfa 

otı Açıklama ............ ...... .......... .. ..................... 918 

7 Eylıll 1986 Başbnkan ve Anavat.a.n Partisi Genel Başkanı Sayın Tur
gu' Ozal'ın Ara ScçJm Döneminin Başlama.s.ı Münasob&-
dyle Yayınlac:htı Mesaj .. .. . .. .•... . ...••.. .. .. .. •. .. . ........ ... ... .. . 921 

e Eylül 1986 Başbe.ltan Sayın Turgut ôıa.J.'ın Dlye.rbakır'da Basın Men
suplanna Yaptığı Açıklama ve Sorulanne. Verdtkt Ceva~ 
~ ................. ........ . .. .... .. ......... ... ................. ~ 

10 Eylül 11166 BaııbGkon Sayın Turgut Ô'.uıl'ın Slncan'da Halka Hitaben 
Yaptığı Konuşına. ... . . . . . . . . .. . .. . ...... .. .............. . ... ... . . 929 

10 Eylül ıooe Başbakıwı Sayın Turgut ôzaı'ın Burdur'da Halka H1t.aben 
1 Yaptığı Konuşma ............................... .. ............ 932 

ıı Eylül uıea Başb&kan Sayın Turıru• Ozal'ın Tercüman Gezeteol Batı 
Yazarı Taha Akyol' un Sonılanna. Verdi#! Cevaplar . .... . 004 

ıı Eylül 1986 Başbakan Sayın Turgut OW'ın Totennl'de Halka Hiı.aben 
Y apLığı Konuşma .. . . . • . • . . .. . .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . • 006 

11 Eylül 1986 Da.oba.kan Say.m Turgut. ôzal'ın Yeşllova'da Halka Hitaben 
Ya;ptıtı Konuşma .... ... . . . ............ , ........... . . . ... , . . . .. .. 942 

11 Eylül 1900 Ba.ı;bek.an Sayın l'w"gut ôz.aı'ın Antalya - Burdur Gezisi 
DOnüşünde Basın Mensuplarına. YaptJ.kı Açıklama . . 945 

12 Eylül 1986 Başbakan Sayın Turgut ôzal'ın Oevrek'te Halka Hlt.a.ben 
Yaptıtı Konu$m& .. ....... ......... ........... .. ...... 950 

12 Eylül 1986 Başbakan Sayın Turgut ôzal'ın Ka.rabük'\e Halka Hitaben 
Yaptığı Konuşma .... .. .. .. ..... ..... ...... ... .. 958 

12 Eylül 1'100 Başbakan Sayın Turgut ôzal'ın Bartın'da Halka Hitaben 
Yapbkl Konu.şma ........ ..... .. ................. ......... . .............. 964 

13 Eylül 11166 BaşbGkon Sayın Turgut ôzal'ın Zonguldak Devrek'te Basın 
Mensupları ilo Sohbeti • • . • . . .. . . • . • • • . . .. . • .. .. . • . . 967 

14 Eylül 1966 Ba$b9.kan Sayın Turgut Ôz.al'ın Trabzondak.l Akşam Top-
lantısında Yaptığı Konuşma .. . . ............ ...... . . . . ...... . l170 

H Eylül 1986 Başbakan $6.yın Turgut 07..al'ın Ladik Konuşmaaı .. .. .... . 974 
H Eylül 1986 Başbakan Sayın Turgut. Ô'ıa.J.' ı.n Havza İlçesinde Yapt.1ğı 

Konuşma ......................... . ........ . ...... . ... .. 979 

ıs Eyhll 1986 Başbakan Sayın Turgut Öz.al'ın Ba.Cra Konuşması ......... 988 
15 Eylül 1986 Başbakan S&yı.n 'I\ırgut ôzal'ın VG'Zirk6prü'de Yapt.lğt Ko-

nuşına .... . . . ......................... . ................. . ......... Qı94 

16 Eylül 1\1186 Başbakan Sayın Turgut Ozal'ın Alaçam KonUiJn85ı .. .... 998 
16 Eylül 11166 Başbakan Sayın Turgut ôzal'ın Nllde'de Hallıa Hllaberı 

YaptJ.lı Konuşma • • . . . . . . .. . ........... ... • .... . . .. . . .... . .. • . ... 1000 
ıo Eylül la86 Baebakan Sayın 1\agut ôzal'ın Viyana EDU Toplant.ısmda 

Y aptttı Konuşma • .. . . . . • . . . .. .. • . . . . . . . .. .. . • • . • . .. • . . . . • . • . • 1007 
21 Eylıll 1Q88 Başbakarı. Sayın Turgutô-ı.aı•ın Gaziantep - Araban'da Hal-

ka HH.aben Yapıtı.tı Konuşıne. ... .. ......................... 1013 
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21 Eylül uıeeı 

21 Eylül 1Qe6 

21 Eyhll 1986 

23 Eyh11 1986 

23 EyliU 1900 

23 Eylül 1986 

2A Eylül 1996 

2A Eyl\11 1986 

30 Eylül 1006 

30 EylQl 1988 

ı Ek.im ı~ 

2 Eklm 1006 

2 Ek.im 1986 

3 Ekim 1988 

4 Ekim 1986 

s Ekim .... 

6 Ekim 1986 

6 Ekim 1986 

Sayfa 

&ı.şbe.ka.o. Sayın Turgı.U. ôzaı'ın Yavuzeli'nde Halita HJ. 
ta.ben Ya.ptıfı Konu.ı;ma ..... ...... .. ... . ................. ıoıe 

Be.ı;bakan Sayın Turgut ôıaı'ın Niı.lp"te H&.lka Hitaben 
'lapt.ığ,ı Kont11ma. . ..... . ................ . .......... ... ... . ..... .. 1018 

Başbakan Sayın Turgut ôzal'ın Kilil'te Halka. Hitaben 
Yaptığı K.onuşma ... . .......................... .. ............... 1022 
Ba.şb&kan Sayın Turgut ôı.al'ın Karşıyaka Anıt Meydaıun· 
do. Halita füta.bcn YaptJğı Konuşma . .. .. .. . . . . .. .. . ..... 1027 

BaşboJc.an Sayın Turgut özaı·ın lı.mir - Bornovada YAPbtı 
Konuşma ............................................ . .. ..... .. . .. 1004 

Başbakan Sayın Turgu< ôzal'ın lzmir'de Kapalı ~k-
tDI Yapt.ığl Konuşma ..•........ . .......... . .. , . . ... ..... .... .. 1036 

Baribakan Sayın 1\ırgut Ô7.al'ın Manisa Konuşması .. . . . . . .. 1037 

Başbeltan Sayın Turgut Ozal'uı Soma. Konuşması .. ....... 1043 

Başbakan Sayın Turguı ôı.al'ın ANAP Gn.ıb Toplanlmnda 
Politikası Seminerinde Ya.pıt.ılı Konuşma ................ ..... 1047 

Başbakan Sa,yın Turııut ôzal'ın Grub Toplant.ıaından Sonra 
DüzonledJti Baaın Toplantısı . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1067 

8aşbekan S..yın Turgut Ozaı·ın Ankara Onı.ersıt..uıın 
1986 - ff1 ôtreUm Yılının Açılı.şınd& Yapbkı Konuşma. .. . .. . ıan 

Baobakan Sayın 1\ırsuı ôzal'ın Giinııt G...- Genel Ya.-
yın Yönetmeni Gün.eri avao&lu'nun Son.ılanna Vercütt 
CeYaplar . .. .. ....... . . ..... .................................. .... 107'8 

Başba.kan Sayın Turgut ôı.al'm Cumhurba.şka.ru Sayın K~ 
nan Evren'le Yaptıjl Hattalık: Gôrılşmede.n Çı.k&ricen Yap-
utt AçıklaınaJar . . .. .. . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . .... ... . . ıoee 

Başba.lca.n Sayın Turgut ôzaı'ı.n Bakanlar Kurulu Toplan-
bsındon Çıkarken Yaptığ1 Açdrlam& ........ ..... . ...... . ... 1000 

Başb6kan S..,,ın Turrut Ozaı'ın Otoyollar Projeolnln imza 
Töreninde Yaptığı Konuşma . .••.. .••• • , ................ , •• •• 1091 

Saşbokan Sayın Turgut Oı.al 'ın Emniyet Genel Müdilrlillll 
iç Güvenllk Ozol Harekat nmlerinoe Golb&oı PoU. E,t!Um 
M.erkez.Lnde DQzenlenoo Tatbl.ka.t.tan Sonra Y'apt:ığı Ko-
nu.sma ............. .. .............. .. ..... . ... ........... ......... 1083 

Baobak&o Sa,yın Tursut ôzal'ın Y•ldız Onm.nlteıılnJn 
Açılıeı.rut.a Yapt.ıtı Konuşma ...... . . . ... . ....... , ......... , . . . .. ıCMM 

BaoO&kan Sayın 'I'u.rguL Ôl.&l'm IBT ll Kanal Yayınını 

Açarken Y a.pbğı Kon utma . . . • .. . . . .. •. . .. • .. •• • . .. . • • • . • • . . . . 1008 
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6 Ekim 1Sl86 

7 Ekim 1986 

8 Ekim 1986 

9 Eklm 1986 

11 Ekim 1986 

12 Ekim 1986 

H Ekim 1986 

ıe Ekim ııas 

19 Ekim 1986 

20 Ekim 1986 

21 Ekim 1906 

22 Ekim 1986 

24 Ekıl.m 1986 

24 Ekim 1986 

25 Ek1m 1986 

26 Ek.im J966 

31 Ekim 1988 

Sayfa 

Bofbakan Sa.ym Turgut ôzal'ın Atlantik EnsU.tüsü ve Dış 
Pollka Konferansında Y apbğı Konuşma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1100 

BqbtLkan Saym Turgut OULl'ın ANAP Grubundan Çıkışın-
da. Yaptığı Açıklama . .... .... . ......... .............. . .. ... . .. 1108 

Başbakan Sayın Turgut ÔZ&J.'m İstanbuJ'da Toplanan Mil
letlerarası Deniz Te.şımacılıj1 Konferansını Açış Konuşması l112 

Başbakan Sayın Turgut Oza.ı'ın ANAP Merkez Karar ve 
Yönelim Kurulu Toplantlsuıdan Sonra Yaptıtı Açıklama.. 1115 

Başbakan Sayın 1\ırgut ôzal'ın AlcMray'da OtomaT98ıl 
Fabıikası Açılışında Ye:pbtı Komışma ........ . .. ..... ... .. 1121 

Başbakan Sayın Turgut ôı.al 'ın Çırato.n Otellnln Temel 
Atma TOreninde Yaı>Utı Konuşma .... .. ... . .. ... .. ... .. .. 1123 

Ba.şbe.kan Sayın 1\ırgut ôz.al'm ANAP Grub Toplantısında 
Yaı>Utı Konuşma ... . .......... ..... . ......... .. .... .. .... . ... 1126 

Başbakan Sayın T\JraUI ôzal'ın Kabine De[pş!kliğlyle n-
gUl Açıklamaaı . .•.. ..• ••.. , . , •.. , , , .... , • , , , , , , • , , , . •... , , , . .• 1139 

Ba.sb&kan SaYln Tursut ôzal'ın F.senbota Havallman.ı.nda 
Basın Mensuplannın Sorularına VerdJtt Cevaplar 1142 

Başbt\J<an Sayın Turgut Ozal'ın Errurum'clakl Konuşması ll« 

Başbe.kan Sayın 1\ırguı Ôzal'ın Erzurum Odalar Blrllğt 
Toplantısında Yaplı,tı Konuşmalar .. .. . .. ......... . ... ... .... 1151 

Başbakan Sayın Turgut Oı.at 'ın BOyükesat Telefon Swılr-

rah.run Açılışında Yaptıtı Konuşma . . .. . .. . .. ....... ....... 1172 

Başbakan Sayın Tu~I. Oıaı'ın Hamlı.abat Gaz Bortı5u-

nun Temel Atma. TOrenlnde Yapbjı Konuşma ........ .... 1174 

Başb6ko.n Sayın Turgut Cn.a.l'ın TabU G62 Boru Hatb İn
şaatına Ba.şlanmaaı TOrenl Açıf Konu.om.ası ..... , .. , . , .... , . . 1176 

Başbakan Sayın Turgut Oz.aı'ın İslam Ülkeleri Banka 
Temsllc:Ueri Toplantısındaki Konuşması ..... . 1178 

Başbakan Sayın Turgut Özal'ın Orta Anadolu Rafineri Açı-

1.ıo KonUŞtllaSI ••• • • . . • .. . • • • • . . • • • . . • • . • • • • • • • . • • • • • . . . .. . . . . . .. . 1 U!l 

Başbe.kan Se.yın T\JraUI Ôzal'uı Odalar Blrlltt Toplantı-

ııru Açarken YapUll Konuşma . .. . . . . . . • .. . . • . . . .. . . . . . . . . .. 1183 

S&ngeldeş CUmhu.rbaşkarunın Sayın Başbakanınuz. ve Eşi 

Onuruna Verdltl Yemekte Sayın BafbtLkanımız.ın Yaptıtı 
Cevabi Konuşma 
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ı Kasım 1986 BaşbQkan Sayın Turgut Ozal'ın B<ulgladeş BaşbQkam S... 
yın Showdaury Şerefine Verilen Yemekte Yaptığı Ko-
nuııma 

2 Kasım 1906 Başbakan Sayın Turgut Ozaı'ın Dakka Belediye Başka.-
""' 

1UDJO. Şerotlne Verdikl Yemekte Yaputı Konuşma ......... 11G6 

2 Kasım 1996 Başbakan Sayın Turgut ôzal'ın Bangaldeşt.e Yapt..ıj'ı. Ko-
nuııma 

5 Kasını 1996 Koro Cumhurbaşka.ıu Chun Doo Hwan ve 'F.şl'nln Sayın 

.SW,bo.kammız ve Eşi Onuruna VordJkleri ÔA'le Yeme.tin-

llU8 

de Sayın Baı;belc:anım.ıı.ın Yapll:klan Konuşması ............. 1201 
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12 Kasım 1966 Başbakan Sayın Turgu~ ôzal'ın TOBB Tlcaret Mork& 
ı.i'nin Açılışında Yapb/p Konuşma ....... 1214 

13 Kasun 1986 Başbakan Sayın Turgut Oza.l'm SHP Genel Ba.ı;ka.nı Sa,. 
yın Erdal lnönıl'yü Kabulü Sırasında Yaptığı Konuşma 
Başbakan Sayın Turgut ôıal'ın Görüşme Sonrası Açı.le-
laması 

17 Kasını 1906 Başbakan Sayın Turgut ôzal'ın Kuzey ALlanUk Asamb
losl 32. Genel KuruJu Nedeniyle Aı.atürk KUltür Merke-

1210 

ı.i'nde Yaptı,tı Açış Konuşması .................................... 1216 

17 Kasım 1986 Başbakan Sayın Turgut öz.arın Güne11 Gazete Genel Ya
yın Yönelmeni Mehmet Barlas'ın Sorularına VerdJA't 
Cevaplar . . .. ... . .. .. . . .. .. . . .. .. ... ... .. . ... . .. ......... .... 1220 

18 Kasını 1986 Başbakan Sayın Turgut ÔULl'ın ANAP Grup ToplanU 
Sonrası Basın Mensuplarına. YapUgı Açtk18.ma ............ 1231 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN YENi ASIR GAZETESi 

GENEL YAYIN YÖNETMENi GtlNGÖR MENGl'NI 

SORULARJNA VERDICI CEVAPLAR 

12 Aralık 1985 

Soru: - Konuya enOasyonla ginnek istiyorum. Enflasyonda yıl

lı"Jc hedef yüzde 25 olarak belirleniyor, ücret a~tışlan •bu hesaba göre ya
pılıyor. sonra hesap tutmuyor. Sizin enflasyonla miicadelcde başansız ola
mayacal\Jnızı düşünenler, •Enflasyonu kullanıyor EnOasyon özai'ın düş
manı değil dostu• diyorlar .. Bu konuda düşüncelerinizi öğrenmek isciyo
rum. 

Cc va p: - Bizim iktidara geldijtimiz ay enOasyon rakamı düşük

tür. 1984 Mart mahalli seçimlerinden sonra biz bir takım ayarlamalar 
yaptık . O ayar13malann tesirleri ile enflasyon yüzde 58'e kadar yükseldi. 
Geçen sene enflasyon yüzde 53'le kapandı. Bu senenin ilk aylannda biraz 
da KDV'nin tesiri ile yüzde 60'a kadar yükseldi. Ondan sonra Mart aym
dan itibaren düşmeye başladı. Ekim ayı itibariyle bu 37.8 civarında oldu. 

1983 yıb bir seçim yılı olmasına rağmen askeri idare olmasına rağ· 
men, o seçim yılı endişesinden birçok ayarlamalnr yapılmamış.. Bizim 
Mart'da yaptığımız ayarlamalar aslında baskıda olan fiyatlan normalize 
etmektir. Bugün fiyatlan dondurdum dersiniı.. . 

Soru: - Evet, İsrail ve Arjantin'de denendiği gibi. 

Cevap : - Ama üç ay sürer .. Üç ay sonra o fiyatlar patlar bu sis
tem içinde .. Karaborsa veya tezgah altından satılma gibi bir hareket baş
lar. nk başta gösteriştir, üç dört ay böyle gidebilir. 1977- 1978-1979 yıl
larında çok açık bir şekilde bizde bu hadiseler oldu. Sonra o kadar fiyatı 
dondurmak, kontrol etmek mümkün dei!ildir. Pratik de değildir. 

Türk ekonomisi bugün 1980 başındaki ekonomi değildir. Oldukça 
kompleks hale gelmiştir. Mesela para anı ve paranın kontrol meselelerin· 
de daha 'kompleks durumlar vardır. 

:; o r u : - Enflasyonla mücadelede başarılı olmuş öteki ülkeler 
için de aynı sorunlar geçerli dei!il mi?. 



Cevap: -Tabii. Biz 1984 'Senesinde mecbur kalarak bir takım 
operasyonlar yaptık. Mesela bankaların o sırada kredilere tatbik otıilc
]eri Faizlerin üzerinden yüzde 15 vergi alımyordu. Biz bir taraftan faiz
leri nonnalize ettik, diğer taraftan vergiyi yüzde 3'e indirdik. Yani bir 
nevi müşteriye veya bankaya gelen yükü azaltmak istedik. Bunu yapma
sak devlet gelirleri artmış gibi gözükürdü. Biz dengeyi sağlardık ama 
bankalar çok zor durumla.ra düşerlerdi. 1984 başıooa iktidara geldiği
miz birkaç büyük banka da dahil sallanma emareleri vardı. Bu operas
yonlarla devlet geli rleri azaltılmıştır, ama büyük bir yıkıntının önüne 
geçilmiştir. 

Ücretliyi de ennasyonun altında ezd innediğimizi iddia ediyorum. 
Önemli birtakım ge1işmeler yapmışız. Konut fonu işçiye, memura, ücret
liye ilave imkanlardır aslmda. Konut fonundan düşük faizli kredi verdi
ğinize göre himaye ediyorsunuz .demektir. Bugün 120 bin kadar konut 
bu şekilde inşa edilmektedir. Ve bunun da yüzde 75-80'i memur ve işçi
nin<lir. Bu kooperatiflere giren ve ev alanların yüzde 75-SO'i memur ve 
işçilc.rdir. 

Soru: - Memur ve işçiler o taksitleri ödeyebilecek gelir düzeyin
deler mi? 

Cevap : - Taksitleri de ödüyorlar. Demek ki gelir düzeyleri o ka
dar gelişmiş. Ortada bazı gerçekler var. Türkiye'de hem lıir yandan enf
lasyon var diyorsak, fiatlar artıyorsa, talep var demektir. Diğer taraftan 
mal sat ı şının temposunun düşmediğini görüyoruz. Misal olarak bir mil
yon renkli TV satı lıyorsa hunu mahdut sayıdaki azınlığın alması müm
kün deği ldir. Sadece üst seviye grubunun alması mümkün değildir. 

Soru: - Sayın Başbakan bir görüşmemiz sırasında •En doğru 
hesap enflasyonu indirmektir. Enflasyon indiği zaman bütün bu hesap
lar geçerliliğini kaybeder, rakamların çarpıtılması gibi tehlikeler ortadan 
kalkar, yabancı sermaye daha rahat gelir, yatırım daha rahat olur. Onun 
için önemli olan budur. Onu da biz yapabi liriz• denıiştinjz. İktidarın sü
rekliliği halka bu nlanda!U savaşta daha anlamlı sonuçlan n elde odildiği
nin gösterilmesi ile mümkün olacak. Bu görüşe katıhyor musunuz? 

Cevap: - İktidarlar her zaman tenkit ediUr. 6-7 ay içerisinde bu 
rakamlar yüzde 20'ye düştü diyelim. •Evet güzel indi ama biz eziliyoruz., 
diyecekler de vardLr. •Aldığımız para bize yetmiyor•, başka bir gruptan 
ise «mallarımız satılTTIJyor.• Bu gibi lafların ben 1980'lerde söylendiğini 
biliyorum. cYatınm bu imkanlarla yapılabilir mi?.• gibi şeylerin söylen
diği giinleri biz yaşadık. 

Enflasyon yüzde 20'ye indiği zaman bu laflar söylenmeye başlana
cak. Bunların hepsi söylenecektir. Ben bunlara aldırmıyorum, ama, bir 



iktidar enflasyonu şu SC'Viyeyc indirdi veya şu seviyeye çıkardı diye ~ 
rinde çok laf söylendbilir. Ama bir iktidann göstergesi sadece bu değil· 
dir yanlışhk hurdadır. Bunu muhalefet alıyor kullan ıyor. ·Elinizdeki tek 
tutanak bu, Ya kaybederseniz ne olacak?• dedim. •O vakit ne söyleyecek
siniz• dedim. Şimdi mesele oradadır. 

Soru: - Muhalefete kolaylık olsun diye bu düzeyde bırakıyorum 
demiyorsunuz he11halde? 

Cevap: - Hayır hayır. Türkiye'de enflasyon meselesinin çözül
mesi bizim ilk başlardaki tahmimimizden daha uzun sürecektir. Çünkü 
h::ıdise baslang1ca göre biraz daha komplekstir. Bir de, fazla acıtmayahm 
endişesi vard ır, onu da ifa.de ediyorum. Fazla acılmayalımdan kastım şu: 
Türlü yer lerden tesirler geliyor. Bi r bakıyorsunuz Ziraat Odalanndan ta
ban fiatlar şu olmalıdır diye. Sizler de alıp manşete koyuyorsunuz. On
dan sonra taban fiyatım veriyorsunuz. Ondan sonra da şeker fiyab niye 
bu kadar yükseldi diye kıyamet kopuyor. 

Bunlar biı'birjne bağlı konulardır. Biz bütün bu tesirlerin yanında 
makuJ olan nedir; onu bulmaya çal ışıyoruz. 

Bizim düşüncemiz ennasyon Türkiye'de kontrol aluncladır. Yani 
değişen, yukanya doğru hızla çıkan ve kontrol edilemeyen bir enflasyon 
yoktur. Eııflasyon, ufak değildir. Yüzde 40 rakamı ufak bir rakam değil
dir. Gerçi biz yüzde IOO'leri gördük, başka ürkcler yüzde 400'1eri gör
m~ yaşamış. Bunu devamlı abartmanın da çok büyük bir faydası yok
tur. Sessiz sakin bunu kademe kademe götürelim. 

Soru: - •Özal, 1986'da rahat etmek için 1985'e biraz fazla yük
ledi• şeklinde yorum lar var. Enflasyon bakımından. Buradan çıkarak ara 
seçimleri gözeten bir hazırlı'ktan söz etmek, yani ara seçimin 1986'da ya· 
pılacağını d~ünmek doğru olur mu? 

Cevap: - Vallahi bu iddialar doğru değil. Ama neyse doğrusu, 

o yapılır. Biz bir ayarlama, bir zam yapsak büyük manşetler karşımıza 
çıkıyor. Özel teşel>büsün yaptığı ayarlamalar dahi manşete giriyor. Bu 
bir nevi hükürnet üzerinde, parlamento üzerinde baskıdır, yapmayın diye. 
Ama biz bunlara ral!men yapıyoruz. Doğrusu neyse onu yapmak lazım . 
Söylediğim şudur: 1986 Haziran ortasından 1987 Ekim sonuna kadar se
çim yapıhr. İktidarlar bu seçimi en münasip zamanda yapma ha'kkına 
sahiptirler. 

Soru : - Dış borçlarla ilgili her kafadan bir ses çıkıyor. Bunun 
bir hesabını dökmeniz müm'kün mü? Gelecek yıl üç milyar dolara ihtiyaç 
olduğu şeklindeki iddialar doğru mu? Ekonomi, kendi borcunu ne za
man ödeyebilecek? 
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Cevap: - Biz kendi borcumuzu ödüyoruz. Ödenmeme diye bir 
durum yok. Türkiye'nin borçlan en son rakama göre 21 küsur mı lyar 
dolardır. Bu ana para faizlerini ödüyoruz tabii Bu rakamlar 1980'de 16 
küsur milyar dolardı. 1980'den bu yana 5 milyar dolar artmıştır, ama 
kabul etmek lazım ki 2.9 milyar dolar ihracatı olan Tüı•k iyc 8 milyar do
lar ihracata yükselmiştir. Önemli olan ödeme kabiliyetinizdir. 1979-1980' 
de öyle bir noktaya geldik ki ödememiz mümkün değildi. Ama bugün 
geçtiğimiz sene üç küsur milyar dolar borç ödedik. Merkez Bankası'nın, 
Hazinenin . özel teşebbüsün borçlannı hesap ederseniz, 3.4 milyar dolar
dı r. 

Önümüzdeki sene de rakam bu mertebededir. Ama gelişen bir ül
kede ödediğiniz miktar kadar girdi olması lazım . Borçların aza1ınas ı dü
şünülemez, o vakit içerden veriyorsunuz demektir. Yani kalkınan bir ül
ke, ödediğinden daha fazlasını almak meôburiyetindedir. Aksi halde kcn· 
di memJeıketinizden kaynak transfer ediyor durumuna düşersiniz . Bunu 
almanın yolu kredibilited.ir. Ödeyelbildiğiniz sürece almanız imkan da
hilindedir. 

Soru: - Türkiye'nin layık ol madığı bir tü'ketim hevesi içinde ol
duğu görüşlerine katılıyor musunuz? bhalatta lüks tüketim maJJannın, 
tahminleri bir mjsli aştığı doğru mu? 

Cevap: - Ben bu 'konuda çok farklı düşünüyorum. Bugün Tür
kiye'nin genel olarak tüketim mallan (içinde lüks de dahildir) 1.annedi
yorum 350 milyon dolar civanndadır. Bu tüketim mallarının çdk büyük 
bir kısmı buğday, mısır, hamyağ, pirinç. gibi zaruri ih1iyaç tüketim mal
l andır. İçinde lüks sayıla'bilecek iki tane ka lem vardır. Diğerleri çok ufak 
tefek mallardır. Bir tanesi otomobil, diğeri sigaradır. 

Otomobilin on aylık rakamlan 40 milyon dolar civanndadır. Ya
bancı sigaranın ise yıllık rakamı 3540 milyon dolar civanndadır. Diğer
lerinin isimleri söylenebilir ama rakamlan büyük değildir. Biz bu siga
rayı zaten getiriyorduk. 

Bugün bir Merccdes-190, hesabımıza göre 20 tane konuta kredi sağ
lıyor. Arabayı biz biraz lüks müıala ediyoruz. Üzerinden yüzde 60-70 gibi 
gümrük alınz, fonlan da aJırız. Bu tüketim gizli olarak yapılıyordu. Şim
di aşikare yapılıyor. Aşikare yapıldığı için daha yukanya gitmez, daha 
az yapılır. 

Bakın aynı şey altın konusun.da başımıza geldi. Altında benim tah
minimegöre Türkiye'nin en kuvvetli mafiası var. Finans gücü faz.la olan ma
fi:ısı var. Biz.imle bayağı mücadele eltiler. Yani altın kaçakçılığının de
vamım sağlamaya çalışular. Finanse ettiler. Meııkez Bankas ı 'nın önünde 
kuyruğa bile girdiler. Çok şeyler yaptılar. Ama biz dayandık. O kaçak
Çllı k artık yoktur. 

4 



Soru: - HayaJi ihracat konusunda bir tahmininiz vardı. Bu tah
min çak aşıldı. Yeni dunımla ilgili taJ1mininizi öğrcncbilinniyim? 

Cevap: - Bunu tahmfo etmek kolay değildir. Tahmini bana söy
leyen arkadaşlarımdır ve beş altı milyar lira civarında olduğunu söyledi
ler. Maliyenin incelemeleri ve dışarıya veri len rakamlar bununla direk 
ilgili değildir. Diyelim ki bir ihbar var. ilk ihracatçıdan geriye doAru gi
diyorlar. Geriye gitlikçe fatura olmadığ.ın ı görüyorlar. Bu fatura verme
me al ışkanlığı, faturas ı z ça lışma alışkanlığı. Ondan sonra bütün bu ope
rasyonu vergi kaçakçılığı olarak mütala ediyor üç misli cezasını koyu
yor. Rakamı böyle çıkarıyorlar. 

Fiilen bu ihracat yapı lmı ş. Prdblcm yok. Gümrü'klerden çık ı ş ı belli. 
Ama geriye doğru geldiğiniz zaman fatura görmeyince hayali diyorsunuz. 
Bu Türkiye'dcki hayali ihracat değil normal ça lışma düzenj. Fakat o 
kadar çok gürültü,yapı ldı ki biz de eıvcrin ma'hkcmeye• dedik. Mahke-
mdcr karar versin. Tabii bu •verin mahkemt.-ye• l afında bir problem 
var onu söyleyeyim. En sondaki ihracatçı şirket ler biraz sıkıntı lı duru· 
rna düşüyorlar. Bunların yapt ığı fazla bir şey yok. Naylon fatura ver
mek bugün Türk sanayi sisteminde bilinmeyen bir hadise değil. 

Soru: - Yani teşvik edildiği ölçüde gelen bu dövizleri primli dö
viz mi kabul etmek lazım ? 

Cevap: - Hayır efendim hayır. Birçok hallerde normal ihracat 
yapı]mış. Ama ihracatı besleyen mal bir noktada faturasız mal olabilir. 
Rastladığınız budur. Şişirme ihracat da varclır. Dediğiniz doğru. Benim 
söylediğim rakamda şişiri lmiş ihracat fazla değildir. Dışardan dövizi 
prımli getinne meselesine gelir. Ama onun çok fazla olduğu kanatinde de
ğilim. 

Soru : - ihracatçı sermaye şirket leri uygulaması konusunda ıs-
rarlı olacak mısınız? 

C c va p: - Evet evet, ondan hiç bir endişeniz olmasın. 

Soru : - O konudan kcndileıi bile tereddüt ifade ediyorlar. 

Cevap: - Orada zaten çok özel bJr muamele yok Bir ıek özel 
muamele COMECON"la yapılan ithalat avantajıdır. Diğerleri 30 milyon 
dolar ihracaıı geçen herkese uygulanan şeylerdir. 

Soru: - O zaman bazı iltimas dedikoduları ortaya çıkıyor. 

C c va p: - Hayır. Siz bakmayın, bizim sanayiciler fazla dediko
ducu. Maalesef. Kusura bakmayın ben onu biliyorum. Ve maalesef kıs
kançlar da. Birisinin biraz fazla kazanmasına diğeri razı olmuyor. Ben 
bunlan çok müşahade eltim. Politikacıdan çok daha fazla birbirlerini k1s
kanan sanayiciler bilirim . 



Soru: - Yalnız sayın başbakan. Seçim öncesinde siz her manada 
istikrar vaad etmjşsiniz. Bir sabah bakıyorlar ki bir mal sıfıra inmiş, 

bir malın fonu yukarı çıkm ış. Bu konuda Pakdcmirli'yc tı Ekononıinin 
Çam diyorlar. Şikayetlerde hiç haklılık payı yc>k mu? 

Cevap: - Haklı olan taraflar var. Ben bunların hepsine haksız 
dcmivorurn . Ekonom1k meseleler mümkün olduğu kadar istikrar içinde 
gitmelidir. Bu da doğrudur, ama kabul etmek lazım ki Türk ekonomisi
nin birçok meseleleri çözülüyor. Bu bir nevi suyu kanştınnaya benzer. 
Biz son iki senede o kadar çok refonn hareketleri yaptık ki, bütün bun
lara rağmen istikrar var. Orada bir tek fonlar sistemi kalmıştır. Biz he
men hemen bütün ithalatı libere ettik. Bu liberasyon sanayicinin lehi
nedir. Yani gelip de bakanlık kapılarında müsaade almak, tahsis almak, 
bu gibi şeyler ortadan kalkıyor. Bu aynı zamanda rüşvet dedikodularını 
getiren bir hadiseydi. 

Önümüzdeki sene liberc edilmeyen 150 kalemin çoğunu liberc ede
riz fon sistemini koyarak, Fon sistemi genelde şöyle bir sist<>mdir: Fonu 
bir.den bire anormal bir it!halaL olmasın diye normal koyarsınız. Ondan 
sonra içinde birisi bunu dayanarak kendi fiyatını yukarı ç ıkartmış. Ha
demek ki bu fon yüksekmiş dersiniz ve fonu hemen indirirsiniz. Eşyanın 
tabiatı böyle. Başıladığumz noktada bunu böyle yapma mecıhuriyeti var. 
Onun için Ekrem'e ben fazla ka-ba:hat bulamıyorum. Şikayetler oluyor 
ama o da bu konuyu tecrübe ederek görüyor. Bizim bu yaptığımız as
lında 2Q..25 senede yapacağımız hareketlerdir. Türkiye ithalat ihracat re
jiminde bundan sonra ne kota ne müsaade sistemi kullanacak . İşte 
AET'ye girme'k için en önemli araçlardan bir tanesini fiilen yapmış olu
yoruz. Portekiz'Je İspanya'nın AET'ye girişinde en büyük problem KDV' 
dir. KDV'yi tatbik etmemişler, edemeyiz demişler. 

Soru: - Şirket kurtarmalar.da sizin düşüncelerinizde, üsltibunuz
da b-ir değişiklik mi söz konusu?. Zarar eden şirketleri ahın firmaların 
borçlannı karlarından düşmeleri gibi bir netice acaba devletin o şirket

leri dolaylı olarak kurtarması olmayacak mı? Devlet batanlara doğru
dan vermeyecek ama a1acağı vergiyi almayıp onlara dolaylı verecok. İş
l eyiş o değil mi?. 

Cevap: - Bütün dünyada devamlı olarak bu ş irke t kurtarma 
meseleleri ortaya geHr. Çünkü • bu şirkette 10 bin kişi çalışıyor, bu şir

ket kapanırsa 10 bin kişi sokağa atılacak • denir. 

Biz prensip itibariyle şirket kurtarmanın karşısındayız. Devletin 
bu balamdan fazla bir imkanı da yok. Bütçesi açık verirken bizim bunu 
yapmamız mümkün değil. 
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Şirket kurtannalarda esas hadisi!. •Bu işi yönetecek adam var mı? 
Bu işi götürecek adaın var mı? Veya sermaye grubu var mı? Bir çok 
şirketlerin kötü idareye siz bir de para verin. O para da gider. İzmir'deki 
Kula fabrikası. Ajle arasında büyük problemler var herkes biliyor bunu. 
Bir türlü biraraya gelememişler. çok bölünmüşlerdir. Uzun senelerdir 
gelip gi tmişlerdir •kurtarın bizi • demişlerdir. Olmaz. Mümkün değil . 

Şimdi bizim getirdiğimiz sistem ncdfr? Herhangi bir şirlket, gider 
de çalışan ancak zarar eden şirketi alırsa onun zarar1arını kendi vergi
sine mahsup edebilir beş sene müddetle. 

Ben buradan neyi söylüyon.ım? Bu işi alacak adam kfınn.dan mah
rum kalacaktır. Kendi riski var. K:irını götürecek, o ş iı1kcte yatıracak. 

Benim sadece bir vergi kaybım yok. Ama onun da eli taşın altına giri
yor. hem de büyük çapta. Ben diyelim yüzde 40 vergiden mahrum olu
yorum, o da yü7.de 60'ını kullanıyor. 

Soru : - Büyük hissedarlar bunu kötüye kullanamazlar mı acaba? 
Cevap: -Her işte kötüye kullanma olabilir. Onu da maliyeciler 

giı.!tın incelesin. Bu mctodla bir kere işin sahib i çıkar ortaya. İ şi hakiki 
yöncl\!bikx:ck adam çıkar. t şe para koyacak adam çıkar. Herkes devle
tin parası) l:t zengin olma hevesinden vazgeçsin. Ben vergi alamadığım 
ı.arar etmiş bir şirketi k:ira geçirirsem, vcrdjğim parayı fa:.dasıyJa çıkar
tırım . En normal yolu da budur. Hı..:sabın ı kitabını bilen adam gelecektir, 
hesabını yapacaktır, şirketi alacaktır. Bazı halde hiç almayacaktır. Çün
kü siz ne kadar para verseniz o şirket kalkmaz ayaita. 

Soru : - Sayın başbakan izninizle siyasi konulara geçmek istiyo
rum. Son zamanl::ırda siyasi manevralardan hoşlanmaya başladığınızı 
düşündüren bcyanlarını1. oldu . 84. madde. geçici 4. madde hep bu siyasi 
manevraların ürünü mü? Oyalama taktiği mi? Gündemdeki ma.ddeleri 
çoğalımak ve tartışılmasını istemediğiniz konulara düşecek zamanı azalt
ma ovunu mu? 

Cevap: - Hiç öyle bir düşüncem yok. Bi r yanlış anJama var bu
rada 6 Kasım seçimlerine üç parti girdi. Oç partiye müsaade edildi. Biz 
ekscriyeıi ald ık , diğ('rleri ana muhalefet ve muhalefet oldu. Üç ay sonra 
bir seçim daha yapıldı. Burad.:ı d;ı muhalefetin haritasının değişti~i or
taya çı ktı. Eğer biL bu reyleri almamış olsaydık Türkiye'de istikrar ol
ma7dı. Muhalefet bu kadar dağınık haldeyken Meclisteki çalışma şart

lannda bazı problemler olduğu muhakkaktır. işte o yüzden kalkhlar de
diler ki •biz SODEP'lc birleşelim• dediler. 

Öbür ı::ırarıan biraz }al\'arır bir şeki lde MDP'nin ·beraber olalım• 
der gibi bir harekete düşmesinin sebebi nedir? Bunun gerisinde daha 
ziyade milletvekilliği endişesi var. Bunu pratik olarak söyleyelim. 
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Gaycl tabii buraya seçilmiş insanlar tekrar milletvekili seçilmeyi 
anu ederler. Onu da tabii görüyorum. Ama bu kamufle ediliyor. Bunun 
altında bir takım iş.ll!r yapı l ıyor. Gelin o vakit bunu namusluca yapalım 
de.dık. Anayasa'nııı bu maddesi.ni değiştirelim, fakat bir daha olmayacak 
şekle sokahm. Yani Meclis' te filanca kalkacak da •ben size gösteririm 
ben öbür tarafa gjderim• diyecek. Oldu bu Türkiye'de? 11 tane adam 
Obüı tarafa gitti, altı taae bu tarafa gitti. Bir takım siyasi tablolar, he
saplar değişti. 

Bunların olmamasın ı sağlayacak bir madde yapalım ve o arada da 
bu tabloyu değiştirmek istiyorsanız onun yürürlüğe girmesini de bir bu
çuk ay sonra.ya bırakalım. Kim nereye gitmek istiyorsa, kim nasıl bir
leşmdk istiyorsa birleşsin, işler bir kerede çözülsün. Esas getirdiğimiz 
buydu. 

Bunu bir kere yanlış tefsir ettiler. Kendilerine adam istiyorlar de
diler Bu katiyen doğru değildir._ Sebebi gayet basit. Biı.im sayımız ister 
205 olsun, 207 olsun. Öbür tarafa bakın bakalım . Kanunlan Meclisten 
geçirmenin bir zorluğu var mı? Geçiriyorum. 1979, 1980'i hatırlayalım. 
O zamanki vergi kanunlan o zamanki iktidarlar getirdi ki bunlardan 
çoık daha hafifti; hiçbirisi geçmedi. Biz bugün çok daha komplike ka
nunları geçirdik. Bizim parlamentoda bir zorluğumuz yok. Say1 talebi
miz de yok. Ama bunu böyle tefsir ettiler; bu yanlıştı r. 

Dediler ki •Özal manevra yapıyor. Sebebi de SHP'yi sıkıştırmak• 
dediler. •Yoksa böyle birşey• dedim. Zaten 84. maddeyi on gün içerisinde 
kaldırırız gündemden. İmzaya aç ı lmış teklifi kaldırırız. SHP'nin birleş
mesinde birtakım huku'ki eksiklikler atJamalar olduğunu iddia edenler 
var. Bir öneııgcyle Meclisin Adalet ve Anayasa komisyonlarına gelmiş. 
Burada incelenmesi lazım. Ben hiç!bir zaman kalkıp da •bunlann millet
vekillerini düşüreceğiz• diye birşey söylemedim. Hemen neticeye varmak 
neden? Dimyat'a pirince giderken evrcki bulgurdan olursunuz dememin 
manası belki hazine yardımını alama.7..sınız, demektir. Siz iki parti olarak 
yeni bir parti altında birleşmişseniz o vakit Hazine yardımında bir şüp
he meydana gelir. Çünkü HP'nin isim değiştirmeden ziyade tüzüğe bak
tığmız zaman şundan şu kadar alınacak budan bu kadar ahnacaık diye 
laflar var. Bu resmen iki partinin birleşmesini söylüyor, orada atlamalar 
yapmışlar. 

Soru: - Bir alternatif ararken, bir eskiler yeniler olayının orta
ya çıkt1ğını görüyoruz. Böyle bir olgu sizi iktidann başı olmanın öte
sinde başka bir misyona da zorluyor mu? 

Cevap: - Allahın dediği olur. Takdir neyse o olur. 1983 seçimle
rinden evvel sayın Cumhurbaşkanı ile bir konuyla ilgili dedim ki bizim 
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için önemli olan 6 Kasım seçimleridir. Ama ondan daha önemlisi son· 
raki beş senedir, dedim. Çünkü bugün sizin seçime sokmad ı ğınız bütün 
siyasi giiçlcr, siyasi odaklar, o önümüzdeki devrede isler Anayasada hü
küm olsun, ister bu olsun ortaya çıkacaklar dedim. O devrede bir müca· 
dele yap ıl acaktır. Türkiye bir yere oturacaktır. Biz bu işj en iyi yapaca
ğımıza inanıyorum . Onun için bizim filanca falanca paniyle birleşme
miz yanlıştır. 

Bu hadise geçmiştir ve tahminimiz de doğru çıkmışllr. Nitekim 25 
Mart seç.imlerinin yapılmas ı da budur. Daha yeni iktidara gelmişiz, bir 
an evvel yapalım dedik. Bunun scbt...-bi de dışarıya karşı Türkiye denıok

rasiyc geçm iştir diye göstermek, hem de bu hadise doğruys<l eski siyasi 
oluşumlar bu memlekette çok derin izler bırakmışlarsa o da meydana 
çı ksın. Ne yapılacaksa o zaman karar veri riz. Tabii o bir istikrarsızlık 
gctiriııdi. 

ANAP bugün Türkiye'de istikran temin eden ana partidir diyorum 
bu yüzden. Biz eğer 6 Kasım seçimlerine girmeseydik. Eğer 25 Mart s~ 
çimlerinde başanlı olmasaydık bugünkü siyasi ıablovu bir düsünün ba
kalım. Neler olacaktı . Birçok şeyler, halta karışıklıklar olacaktı. 

Soru: - Eskilerin seç.im şansı kalmamıştır. Türkiye'de yeni bir 
dönem açılm ı ştır, şartlar değişmiştir. Yeni partiler kurulmuş ve yeni in
sanlar politikaya girmişlerdir• dediniz. Bu görüşünüzü yaşanan son ge
lişmelere rağmen koruyor musunuz? 

Cevap: - Türkiye yeni bir döneme ginniştir. inancım budur. 
Yoksa biz parıi olarak bir netice ala:nazdık. Demek ki memleketimiz 
çok köklü bir değişiklik istemiştir. 1nsanJanmız istemiştir. Bu köklü de
ğişik lik, insanlarımızın ist(."Ciiği istikametle yapılmı ş mıdır? Veya yapılan 
bu de~şiklik onların bc~en.isini kazanmış mıdır? Bu noktaya geleceğiz. 
Ben şuna inanıyorum; beş sene sonra yani 1988 diyelim. Bu noktaya gel· 
diğım izi çok iyi göreceğiz, insanlarımız da görecek. Tekrar bir alternatif 
arama hevesine düşmeyecektir. 

Soru: Süleyman bey rejim iç.in konuşuyor, Cindonık ise sizi he
def alıyor. Bu bir iŞbölümü mü? 

Cevap: - Onu bılmcm. Ben cevap vermemeye çok itina gösteri· 
yorum. Bir iki şey söylersem genel söylüyorum da1ıa ziyade. Kem söz 
sahibine aiıtir, falan gfbi. Öyle laflar yazılıyor ki. Siyasi parti liderleri 
söylüyor. Hadi onlar siyasi parti liderleri. Bazı köşe yazarlan da aynı 
şckiLde yazıyorlar. Ben hatta •bazıları yeni bir siyasi parti oldu galiba• 
dedim. 

Soru: - Sayın BaŞbakan, siz göründüğünüz kadar geniş yürekli 
misıniz? Yoksa bir kenara yazar mısımz? 



Cevap: - Yok hayır hiç kin huyum yokıw·. Bazen kızanın. O da 
şöyle kızaı,m . Açanm telefonu. Onda da dostlarıma yapanın . Dostum ol
mayanlara yapmam. Bunu niçin böyle yazdın, burada yanlışsın derim. 
Size da yaptım, hatırlıyorsunuz. Onu söylerim. Biraz içimi boşaltınm. 
Ama genelde, şu son iki senelik tecrübe bize bu konuda tol eranslı olma 
mecburiyetini gösterdi. Biz de arkadaşlanmıza hep onu söylüyoruz. • Ba
sınlı baskı koyahm, şunu yapalım, bunu yapalım.• Bu mümkün değil. 
Bir kere bu yoldan tamamiylc uzak durmak lazım. Kim o yolu düşünü

yorsa hata yapıyor. Basının normal olarak iyileşmes i , memleket yara
rına . Beğenmiycbilirsiniz , bunlar memleket yaranna değildir diycb ilirısi
niz. E~cr hakikaten memleket yararına dönmesini is tiyorsanız, onun yolu 
gene diyalogdur. Ben parti içinde de bu yöntemi kullanınm. 

Soru: - Peki efendim, seçi m yılına Türkiye'yi nasıl götüreceksi
niz? Ne hedefliyorsunuz, ne düşlüyorsunuz? 

Cevap: - İki senede çok işler yaptık, önümüzdeki iki üç senede 
de çok işler yaparız. Ne yapacağız onu anlatayım. 

Soru : - Enflasyon kaç olacak efendim ? 

Cevap: - Onu söylemem. Artık enflasyon tahmjni yapmam. Son
ra kullanırsınız. Şöyle bakahm 1983 sonundan itibaren iki sene içinde 
oturup bir hesap yapum, biz neyi getirmişiz, neyi götürmüşüz . Kendi ken
dİ'tlle bir değerlendirme yaptım. 15-20 senede yapılamayacak işlere el at
mışı.z . Ve başarmışız. Bizim yaptığım ı z iş hiçbir sızıltı çıkmadan yapıl 

mış refonnlardır. 

Soru: - Muhalefet Partileri önemli isimlerini ara seçim lerde mil
letvekili seçti rmeye hazırlanıyorlar. SHP İnönü'yü, DYP Cindoruk'u gös
terecek. Bekleniyor. İnönü de Karşıyaka'dan aday olmaya hazı rlanıyor

muş. 

Cevap: - Fazla ümitlcnmcsinler. Yapamazlar. Göze alamazlar. 
Erdal Bey İzmir Karşıyaka'dan aday olmaz. Biz bi raz çalışırsak Karşı

yaka'da seçimleri alınz. 

So r u: - Eski milli futbolculardan Ogün Altıparmak'ın Karşıya· 
ka'dan ANAP aday ı olması yolunda bazı anular olduğu söyleniyor. Size 
uJaşll mı? 

Cevap: -Ogün'ü tanının. Bakanz. 

Soru : - Yaş gününüz kutlu olsun sayın baŞbakan. Mülakaı için 
de teşekkürler. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN TERCÜMAN GAZETESi 

KÖŞE YAZARI YAVUZ DONAT'IN SORULARINA 

VERDICI CEVAPLAR 

13 Aralık 1985 

Soru: - Sayın Başbakan . Bu i1ci yılı hep beraber yaşadık, ancak 
siz bu dönemin, yönlendirici lerinden birisiniz. Bu iki yıl, sizce nasıl 
geçti ?. Ana hatlanyla bu dönemde yaşadıklannızı anlatınrusınız? 

Cevap: - Ana hatlanyla bu değerlendirmeyi şöyle yapıyorum . 

Diyorumki , bir hadisenin bir siyasi tarafı var, ildncis i hadisenin bir de 
ekonom~k tarafı var. Üç Hadisenin bir de sosyaJ tarafı var. Dış siyasetle 
ilgili tarafı var, dış ili şkilerle ilgili tarafı var. 

Siyasi tarafı ki, bunu siyaset olarak söyleyeceğim . Biz yeni 1bir parti 
olarak kurulduk. Bunu taa kuruluşumuzdan beri böyle olduğunu ifade 
ettik Geçenlerde de, bundan iki üç gün evvel alenen söylediğim bir söz 
var. Orda da dedim ki , farl edin Anavaıan 6 Kasım seçimlerine sokulmadı. 
Ginnedi. Arkasından iki parti girdi. 25 Mart seçimleri oldu. Bu günkü 
tablo ne olur? Bugün Türkiye nası l bir sistem içerisinde, nasıl bir poli
ı >k tablo içerisinde olurdu ? Veyahut da şöyle yapalım (Anavatan gi rdi 
ama. djğer partiler gibi kök lü bir parti olmadığını gösterdi. Ve 25 Mart 
seçimlerini d iğer partiler gibi kaybettiğini f:ırzedelim) Acaba Türki
ye 'de siyasi isükrar olur muydu?. Burdan şu sonuca geliyorum, diyorum 
ki, -siyasi istikrarın ana temeli, ana direği , bugün Anavatan'dır. •Zaten 
b irçok zamanlar ifade ettim . Ekonomik bakımdan da söyleyeceğim . Tür· 
kiyc'de bugün Anavatan'm alternatifi yoktur. Bugün yoktur, ama 88'de 
olur, olmaz onu bilemem. O seçimin sonuç)anna göre halkın karandır. 

• REFORMIST iCRAATLAR YAPTIK ... 

S or u : - Ekonomik yönüyle ne gibi değişiklikler oldu. Yani eko
nomik t~lo içinde istediklerinizi gerçekleştfrebildiniz mi ? 

C c va p: Biz ıbu iki senen in içinde birçok icraat yaptık. Ben icra
at lan mızın hepsi ni şöyle adlandırıyorum Bunların hepsi refonnist icra
atlardır. Ama , reform kelimesini kullanırken de şuna dikkat ediyorum : 
Bir tabir vardır, (evodisyon). evrim, devrim meselesidir. Bizimki , evdis
yon şeklinde yapılmış refonnlanclır . Yani hadise temelde, şey olmamış. 
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llr, problemler getiren bir reform hareketleri olmam ı ştır. Sancısız ol
muştur. Onu söylemek is liyorum, temelde. Şimdi sırasıyla, birkaç tane
sini, yani ana noktalanyla ifade edeyim. 

Reform sahaJannda başka söyleyeceğim, Türk parasını koruma 
mevzuatı ile ithalat ihracat rejimlerinde çok köklü değişiklikler yapı l

mışlır. Bugün Tü.rkiye bu ba.k ımlardan birçok Avrupa ülkesinden fark
s ızdır. Yani eski sosyalist ülkelere ele benzeyen doların fevkalade kıymet 
ifade elliği, dolar için kurşun atıldığı, bir Türkiye olmaktan çıkmış veya 
bir Demirperde gerisi ülke olmaktan çıkmı ş, bir Batılı ülke haline gel
miştir. Serbest gidiş.ge lişler var, her ŞL"")' bulunuyor, dükk3nlarımızda, 
on.dan sonra dışanya giden belki böyle şeyler alıyor. Bavulunu doldurup 
getirmiyor. O kanantteyim. Her şey Türkiye'dc daha ucuz bulunabilir. 
Bu zannediyorum eski yıllarl a mukayese ettiğiniz zaman hakikaten bü
yük reformdur. İşçilerimiz bunu en iyi gören dunımdadır. Türkiye'ye ge
lip gittiklerinde bu değişikliği en büyük şekilde fork edenler de onlar
dır. Eski, artık bedelsiz ithalatın -da önemi artık kalmamışt ır. 

TÜRK PERSONEL REJtMtNIN PIRAMIDtNI BiZ KURDUK ... 

Soru: - Ekonomik alandaki bu çalışmalarınız acaba, idari alan
da ne şekilde gerçekleşti? Hükômet programınızda öngördüğünüz ted
bi.rkre ulaşabildinizmi? 

Cevap: - İkinci önemli reform sahasmı da biz idfl.ri alanda, 
idari sahada yaptık. BakanJıkları birleştirdik, bugün 14 tane icra bakan
lığı, yedi tane de devlet bakanlığı var. Türkiye'nin belki Ataıürk devrin
den sonra en ufak hüklımetidir. Kabine durumuna göre, ve bugünkü bü
yü..1< Türkiye'nin Bu refonnu yaptığımız zaman sadece bakanlıktan de· 
ğil , bakanlıkların içindeki üniteleri dahi birleştirdik. Bir Tanm Bakan
lığı'ru misal verirsem, bir ile gi tt iğiniz zaman belki 15 tane müdürle kar
şılaşırd ınız. Bugünkü iki-üç tane, oda bellidir. Köy hizmetleri, ıanm il 
müdürü ve varsa orada orman başmüdürü, o kadar. Bunun haricinde 
rastlamıyorsunuz. Ama sistem çok daha efektif çal ışmaya başlamıştır, ka
naatim bu. Bunun gibi birçok bakanlıklardan buna benzer, değişiklikler 
yapıldı, hiçbir sancı da çıkmadı. Bir büyük personel reformunu bu devre 
yaptık. Hele 70'deki personel rejimi ile kıyas edilirse, hiçbir sancı çık· 
ma.:ıışhr.• Türk personel sisteminin piramidin.i biz kurduk. Ve, senelere 
bağlı olarak da bunu yaydık. 1987 sonuna kadar devam edecektir. Üst 
yöneticiye önem verdik. Polise önem verdik. Öğretmene önem verdik. ida
:eciye önem verdik, hakimlere savcılara önem verdik, bunlann imkAn
larını büyük çapta arllrdık. Genelde fevkalade önemli bir personel refor
mu yapı lmışt!r. Bir önemli sa.ha da Kamu lktisadi Teşekkülleri'ndc gene 
reform mahiyetinde, ilk defa bizim zamanınızda bütü.n Kanıtı lktisadi 
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Teşcl>büsleri düzene sokulmuş. Vaktiyle bu memlekcııte Kamu iktisadi 
Teşebbüsleri 'nin bu karları olmadığı takdirde bütçeye büyük yüktüleı. 
Devlete büyük yük olan, herkesin şikAyet ettiği Kamu iktisadi Teşebbüs.. 
]eri, Labii bazı çevreler bugün şunu ifade ediyorlar, diyorlar ki, • Zam po
litikası yaptınız da onun için bu hale geldi• Vaktiyle düşünülmüyor muy· 
du bunlar. Ben o kanalte değiLim . iki tane monopol müessese hariç, bu
gün Kamu İktisadi Teşdbbilsleri'nin hemen bütününün mallan bugün re
kabete maruzdur. Dış rekabete maru1..dur. İç rekabete maruzdur. 
hhalatı eskisinden farklı olarak serbest hale getirilmiştir. Onun 
için o Kamu İktisadi Teşcbbüslcri 'n in mallannın fiyatlarını biz is
t ediğimiz gibi ayarlayamayız. Bu mümkün de~ildir. l·ki tane mües
sese vardır. Ayarlayabildiğimiz. Yani rahatça ayarlayabildiğimiz. O da 
mecburiyetten gelmiş tir. Birisi elektriktir. Türkiye Elektrik Kurumu . Di
ğeri de PTT idaresidir. Bunlar da, büyük hizmet veren kuruluşlardır. 
Türkiye'dc elekııik kısıntılarının ortadan kalkması, son 10-15 yıldır çek
tiğimiz, kesintilerin ortadan kalkması l fızımdı. Türkiye'nin en ücra köşe~ 
sine kadar elektriğin götürülmesi l azımdır. Memleketimizin gelişmesi için, 
her yerde sanayi kurulabilmesi için bunun hem güvenilir, hem de bol 
miktarda verilebilmesi lazım . Bir daha bu memleketin elektrik s ıkıntı
sına düşmemesi lazım. Onun için bazı değişmeler yapılmıştır. Doğrudur, 

haklıdır. bunlar ... Aynı konu telefun sistemi içinde düşünüJmüş-ıür. Artık 
bugün, telefon bir lüks değil ihtiyaç haline gelmiştir. Sadece belli çcv· 
relerin l:::"l hio olabileceği bir nimet olarak düşünülmemelidir. Herkesin 
sahip olabileceği bir imka n olarak düşünillmelidir . Biz de bunun için lbi· 
raz daha fazla kullanandan a lıyoruz, daha az kullanana imk:\n vc
rivoruz. Yaptığımız formül, budur. Gayet basit. Bakın elektriği 150 kilo
vat saate kadar kullanan 25 1ira ödüyor. Onun üstünde kullanan 50 lira 
ödüyor. Yani 50 liraya kadar çıkıyor. Sanayi 34-35 liradır. Bu alt gelir 
grubundan çok daha fazla elektrik parası öder. Aynı konu telefonda da 
oluyor ... Yani telefonda bugün ücretlerin artması demek, tabii aldığımız 

paralar ya tınm halinde ilçelere, gittiğiniz her yerde otomatik santraller, 
kurulması, Ti.irkiyc'nin her tarafından konuşulabilme imkAmnı temin edi
yor \'e, ümit ediyorum ki, iki·ÜÇ sene içinde İstanbul ve Ankara'da bazen 
gazetelerimizde dile düşen ( 10 sene bekledim, 12 sene bekledim, telefon 
alamadım) gibi hikftyeler sona erecektir. Bu Kamu iktisadi Teşebbüsleri 
bizım zamanımızda en büyük refonn hareketine uğramış Jardır. 

S oru: - Sayın Başbakan . Bütün bunların gelecekteki Türkiye'ye 
etkisi ne olacak?. Türkiye'nin büyüme hızı nedir. Gerçekten büyüyor mu
yuz? Yoksa sadece nüfusumuz mu büyüyor? 

Cevap : -Türkiye'nin ekonomik tablosunu uzun uzun anlatma
ma l üzCım yok. Ama, göriincn bir tablo va.Pd.ır ve bu görünen tablo da 
şudur: 
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Şimdi ilk konuşulan konu büyüme meselc,Şidir. Oradan başlayaca
ğım Hep şu iddia edilmiştir: •Büyümüyoruz, küçülüyoruz•. Rakamlar 
şöyle gösteriyor. 1976'dan sonra büyüme aşağı .doğru inmeye başlamış. 
Yeniden fazla bir kalkınma hızı var 1976'da ... 77'de bu yüzde 3 küsurdur 
zannediyorum. Ondan sonra 78'de iki küsura düşüyor. Yani nüfus artı
şını zor karşılıyor. 79'da negatif, 80'de negatif, yani büyüme değil, kü
çülme var. 81'de ıl k defa 4.l 'lik bir reci büyüme var. 82'de 4.6 'büyüme 
var. 83'de 3.1, 84'de 5.9, 85'de de şu andakı rakamlar 4.9 ... Ve, ben tah
min ediyorum S'in üzerine çıkacaktır. Yani son ta'hminin daha yukarıya 
doğru gideceğini tahmin ediyonım. Şimdi, büyümenin son 81 'den bu ta
rafa ve özellik.le 84 ve 85'de daha yukanya çıkuğını kesin olarak söyle
yebiliriz. Türkiye 198 1'den itibaren büyüme dönemine girmiştir. 

Soru : - Enflasyon konusu. Ba$bakan yardımcısıyken enflasyonu 
önleme konusunda daha mı başarılı rakamlar vardı? Şimdi , direksiyonun 
tamamı elinizde. 

Ccva p : - Evet, J981'de yüzde JO'a kadar inen bir enflasyon var. 
Sonra yüzde 23 'e kadar iniyor 82'de. 1983'de rakamlar şöyle gözüküyor. 
83'de yü.ksek sıçrama var 6 ay itibariyle 32'den aşağı d.oğru iniyor. (Ba
kın şunlar 12 aylık rakamlardır). 83'ün sonuna doğru yani son dört ay
clır da yukan doğru çıkıyor. 4-0 onda küsur. Burada tabii son aylardaki 
yükselme, 1984'de yapılan ayarlamalar var. Mahalli seçimlerden sonra. Şu 
rakamlar devam ediyor ve 84 senesinde 58 gibi bir rakama geliyor. SS'in 
başında 60 gibi büyük bir rakama geliyor. Katma Değer'in ilk başladığı, 
tatbik edildiği aylar. Sonra baktığınızda 12 aylık rakam 36'ya kadar dü
şüyor. Şu anda da 36 seviyesindedir. Yani grafiği takip ederseniz, enfla.s
yonun bu rakamlara geldiğini görürsünüz. Bizim tahminimiz bu sene yüz
de 40 civarında , yani yüzde 40'ın altında olaca~ını tahmin ediyorum. Ta
bii endeksten endekse fark var. Ama, bizim kullandığımız bir endeks var. 
•Toptan Eşya Fiyatlan• enddl<sidir. IMF ile karşılı'klı mutabık kaldığı

mız bir endekstir. Şimd i burada, önümüzdeki yıl ümid odiyorum ki, daha 
iyi netice alırız. Ama şunu da ifade edeyim , bizim o devir ile yani 80 son
rası iki sene ile, ... Bu iki sene Türkiye ekonomisinin kompleksliği bakı
mından çok farklı bir ilci devredir. Bugün basit bir ekonomik striilctür 
karşısında değil , yapının değiştiği, çok faktörün tesir ettiği bir ekonomik 
durumdayız. Bakınız, daha önceki yıllarda böyle bir enflasyon, yüzde 60'a 
yükselen bir enflasyondan şunu görmek mü_mkündür. Yani milli gelirin 
artması müm~ün değildir. Negatife doğru gitmiştir. Ama, tersine bu rada 
milli gelir artışı en yüksek olduğu sene, 84 senesidir. 85'de, gene yüksek 
bir milli gelir artışı vardır. Dernek ki , şartlarda eskisinden çok fark h 
olan dunnnlar vaRiır. 
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Şunu da hemen ifade edeyim. Enflasyon meselesini şöyle ölçmek lA· 
zım. Biz, ilerde de ifade edeceğim, enflasyonda büyük kitleleri ezcUnne
mek için elimizden geleni yapmışızdır. Belki, enflasyonu istediğimiz gibi 
aşağıya çckememezin ana sebebi de budur. Olabilir. Ana sebeplerinden bi
ri budur. Birçoklarının iddia ettiği gibi ücretleri, vergi iadelerini, vergi 
indirimlerini hesap ettiğiniz zaman, ne ücretller, işçiler, ne de memurla
rın enflasyonun altında maaş aldığı iddia edilemez. Bunlann hepsi ha
vada kalan iddialardır. Yani iddia edilse bile hepsi havada kalır. 

Soru: - İh racatta nasıl bir tablo içindeyiz, geleneksel tanm 'ül· 
kesi Türkiye, yavaş yavaş ıbir sanayi ülkesi durumuna gelebiliyor mu? 

Cevap: - Şimdi, tabiahyla en önemli gelişmeler ihracat bünye
sinde yapılm ıştır. Türkiye 2 milyar dolarlık seviyelerden, 1979'da, bu
gün 8 milyar dolara yükselen bir seviyeye gelmiştir . Bu devrede dünya ti
caretinin de genişlemediği düşünülürse bu çok büyük bir başandır. İh
racatın bünyesinde yüzde 35 olan tanm sanayii mallan bugün yüzde 80' 
len.! ulaşma.ktadır. Bu da çok büyük bir gelişmedir. Yani Türkiye artık 
bir tarım ülkesi değil, karakter itibanyla bir sanayi ülkesi göriinümünü 
gösteriyor. 

Soru: - Sayın Başbakan. dikensiz gül bahçesinde yönetmek daha 
kolaydır ... şeklinde görüşler de var ... işçi haklan yönünden oldukça kı
sıtlı hatta mesela greve hiç yer vermeyen bir sistem içindeyiz. Bu.na ne 
diyorsunuz? 

C c va o: - Bir tanesi, demin ifade ettiğim işçi memur... Bugün 
bazı i şç i t eşekkülleri , işt e efendim ~rev diyorlar .. . Sanki grevi yasak eden 
bir idare var. Yok. kesin olarak yok. Hattfı bizim önümüze eski usul grev
leri tehir kararlan gelm iştir. Ben imzalamamışımdır. Buyn.m yapın diye 
Hiç hatınmırdan geçmez. Yani çok çok zorunlu olmadan grevi enelemeyi 
düşünemeyiz. 

Bu kanunlara şikAycıleri varsa, ki bu kanunları biz çıkarmadık. 
Ama, kanunların da t atbikatçısıyız ... Onu da ifade edeyim ... Yani ka
nunlan sanki biz çıkarmışız gibi iddia edenler, vaktiyle bu kanunlan ka· 
bul edenlerdir. Onuda ifade edeyim ... Yani biz iktidara geliyonız "C sanki 
bu kanunlan biz yapmışız gibi töhmet altına sokuluyoruz. Kendilerinin 
bu kanun fevkalade iyidir dedikleri devreleri de ben biliyorum. Ama ma· 
alesef bugün hadiseler başka türlü söylenjyor. Bu tabii üzücü bir durum 
Memurun MEYAK kesintileri var ... Hiçbir iktidar bu kesintileri geriye 
ödt"memiştir ... Biz geldik bir çırpıda ödedik İşte geçen sene mart ay1flda 
40 milyar lira ödcyiverdik ... Bu toplu konut meselesinin ağırlığı, memur 
ve işçiyedir. Bu radan kredi alanlann yüzde 7S'i memur ve işçidir ... O da 
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bunlara sosyal bakımdan önemli bir destektir. Dcmfo de ifade ettiğim 
gibi, elektrik fiyatlan daha ziyade ortadireğe dönük fiyatlardır. Mahalli 
idarelerimizin tatbikatı .da buna doğru yöneliktir. 

Soru: - Efendim, bir de çiftçi kesiminden gerek düşük tutulan 
tabrın fiyatları, gerekse, tanmda bile ithalat kapısınm açılması, gübre ve 
diğer tanm girdileri fiyatlannın yükselmesi sebebiyle oldukça güç dö
nemler geçirdiği ifade ediliyor. Siz ne diyorsunuz? 

Cevap: - Şimdi çiftçiye geleceğim: Şu iddialar yapıldı. Denildı 
ki, •Çiftçi Türkiye'dc şu devrede s ıkıntı içindedir•. Bunların hepsi ha. 
vad> kalmaya mahkfım iddialardı r. Kanaatim budur ... Çünkü bizim g<> 
tirdiğimiz politikada çiftçinin kaybetmesi ancak, Allah bir felAket get i
rir, o şekilde olabilir. Yoksa başka şekilde olması mümkün dcğildfr. Bi
zim getirdiğimiz politika ne? Çiftçinin pazarını biz büyüttük. Bugün 50 
milyonluk Türkiye pazarı değil , koskoca bir komşu ülkelerin pazarlarını 
aştık. Türk 'kamyonlan ta Abu Dahi'ye, Arabistan 'ın uçlarına kadar gi
diyor. Buralara mal satan Türkiyc'nln fiyatlan tabif yükselir hafi olarak 
yükselir. Tanm mallannın fiyatlarının yükselmesinin ana sebebi bu ih· 
racatın olmasıdn. Bugün hudutları kapatayım, ihracau durdurayım, An· 
talya'da domates 200 liradan 100 liraya düşer. 50 liraya düşer. Ama o va
kit perişan olur. Seracı. En iyi tohumlan biz gelirdik. Her'kez biliyor ki, 
1200 kilo ürün veren mısır tohumunu bi7. getirdik. Patates tohumJannı 
biz getirdik. Sera mahsullerinin tohumlannın iLhtılini seri>est bıraktık. 

Niçin sulamaya bu kadar önem veriyoruz. Sulamaya önem venncmizin 
sebebi, inanıyoruz ki. gerek tohum, gerekse sulama teknikleriyle, yani 
yeni sulamalarla, i l fıvc sulamalarla çiftçinin -geliri bu yeni sistemde arta
caktır. Tabanda en düşük geliri olan da, 7.aten köylüdür. Bugün şehirler
deki yaşayanların üçte biridir, milli gelirdeki hisseleri. Bu fert başınadır. 
Oranın gelirini yükseltirsek, Türkiye'ddki gelir dağılımını biz öyle yük
seltiriz. Onun için çiftçiye bu kadar ağırlık verdik. 

Gelelim sanayi ürünlerine: Sanayi ürünleri d~ bu politikada hem çe
şitlenecek, hem de uzuclayacaktır. Nisbi olarak ucuı.Jayacaktır. Cari fiyat
larla dej!il tabii. Nitekim bir Murat arabası t979 'da 500 bin lira Dolara 
çevirin ... 100 bin dolar eder ... Bugün aynı araba beşbin küsur dola_r civa· 
rındadır ... rakam olarak... Sebebi de bu politi'ka da onu getirmektir. 
Çünkü rekabet getirmekte ... Yani dışarda sanayi fiatJan bizden ucuzdur. 
Kapalı ekonomi olduğumuz müddetçe bizden ucuzdur .. . Açtığınız 1.aman 
da bizdeki sanayi zaman içinde o fiyatlara yakın gelmeye mecburdur. Ka· 
!ite olarak da yakın gelmeye mcobundur. Nitekim öyle olmuştur. Ama, 
tanm ürünlerinde hareket ters olmuştur. Tanm ürünleri Türkiye'de ucuz. 
dur. O da dışanya doAru, yukarıda doğru çıkmıştır. Onun için birçokla
nnın söylediği doğru değildir. 
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Soru: - HükUmeliniz dönemi içerisinde bir uygulama geliştirdi

niz. Bu uygulama fonlar. Meydana getirdiğiniz bu fonların durum1an ne 
merkezdedir?. Faaliyetleri açısından hedefe doğru gidHmokte midir?. 

Cevap: Gene aynı konu içerisinde söyleyeceğim . Bizim bu sahada 
bir öncmH yaptığımız ihracattan biri, finansaJ kiralama sistemini getir
dik. Lcasing tabir ediliyor. Kiralama sis temi. Modern bir sistem. Onu 
getirdik koyduk. Serbest Bölgeler Kanunu'nu çıkardık, onun tatbikatına 
başladık. O da çok önemli bir gelişme sahasıdır. Bir grup ekonomide 
yaptığımız gene reform mahiyetinde fon sistemidir. Biz gctirdi'k. Nedir 
bu fonlar? Yani, bizim zamanımızda kurulmuş ana fonlan sayarsak, bir 
tanesi Toplu Konut Fonu'dur. Çalıştığını her zaman görüyorsunuz. Her 
yıl yüz binden fazla konut yapılıyor bugün. Behki önümüzdeki yıllar daha 
da artacaktır. Ve, çok enteresan bir sistemle bu fon temin edilmiştir. Büt
çeye yük olmamıştı r .. Yani, daha fazla ti.iketim yapandan alıyoruz, kara· 
borsayı kaldırıyoruz, kaçakçılığı kaldırıyoruz. daha az tüketim yapana 
krodi olarak veriyoruz. Bunu böyle izaJ1 elmek mümkün Yani orta haJ
liyc, ortadircğe kredi olarak verdiğimiz önemli desteklerden biridir. ikin
ci önemli fon, bizim gene icad ettiğimiz Kamu Ortaklığı Fonu'dur. Bu
nunla, vaktiyle kurulmuş hidro elektrik santraller, köprülerden ve yol 
R"irişlcrinden istifade ederek, yeni bir kendini besleyen, kendini büyüten 
bir sistem kurduk Bu sistem, geçtiğimiz sene yani içinde bulunduğumuz 
sene 200 milyara ya:kın bir yatının sağladı. Önümüzdeki sene bu 300 mil· 
yar olur. Ondan sonraki sene de 500 milyara doğru yükselir. Om.id edi
yorum ki, bu sistem birçok hidro elektrik santrali, birçok oto yol siste
mini , köprüleri yapmakra, içme suyu sistemleri de dahil olmak üzere bize 
birçok imk5n sağlayacak. Yani bir nevi kendi kendine imkan sağlayan, 
devletin herhangi bir vergi tarafına da el atmayan bir fon sistemidir. 

Kamu Ortak lı ğı Fonu'nu anlattıktan sonra, üçüncü bir fon da Geliş· 

tirme Destekleme Fonu'dur. ( Bunu sana daha önce de söylemiştim sanı· 

yorum). Bu fonda da biz birçok sosyal meseleleri. yurt yapımından sa
nayi sitelerine, çocuklara gıda yardımından hayvancıhkta yem sübvan· 
siyonuna kadar muhtelif sis temleri ça lı ş tırdığımız bir fon sistemidir. İt· 
halfittan alınan . yani o lüks madde ithalatından nlınan fonlarla kurul
muştur bu sistem. 

Dördüncü fon Tamtma Fonu'dur. İlk defa Türkiye'nin ciddi tanıtı!· 
ması için bu sistem kurulmuştur. Artık kimse bundan sonra paramız yok, 
onun için şu işi yapamıyoruz lafın ı söyleyemez. Kesin olarak söyleyemez.. 
Surda Osmanlı arşivlerinin çıkmamas ı na kab:ıha t bulunuyor. Osmanlı 

arşivleri de dahil, inşallah çok güzel bir arşiv sis ı cmi de kuraca~ız. 
Son olarak geliştirdiğimiz fon da, Savunma Sanayi Geliştirme Fe> 

nu'dur. Bu da çok büyük ve önemli bir hamledir. 
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Soru: - Bu konuya biraz daha girebilir miyiz? Bu konuda neler 
yapılacak, vadesi nedir, uzun vadeli hedeflerimiz nedir Yani Amerika ile, 
NATO ile fazla içli dışlı ol<luk, yani daha garantiler aramak gibi?. 

Cevap: - Savunma Sanayi Fonu'nun temelinde yatan ana hadi
se şu: Biz etrafında tehlikeler olan bir ülkeyiz. Yedi tane komşumuz 
var... Dünyanın en kritik bölgesindeyiz. Silahlı Kuvvetlcrimiz'in bu 
memleketin güvenini sağlayacak tarzda modernize olmas ı lazım . Bu 
kaçınılmaz. Bunun için biz yardım da alıyoruz dışardan . Amerikan yar
d_ımı, Alınan yardımı vs. kendi bütçemizden birtakım imkftnlar veriyo
ruz. Dışanya bağımlıyız. Bunu da büvük çapta biliyoruz. Ama büyük 
bir ülke Türkiye, büyük bir ülke olmaya namzet ... Yani ilerinin büyük ül
keleri arasına girmeye namzet. Savunma sanayiini de büyük çapta ken
disinin kurması da I Azımdır. Nasıl olacak bu iş? .. Yani, yaptım, oldu, de
mekle olmak ... Yani yabancı sermaye, yerli sennaye, özel teşebbüs , bir
araya gelecek. İcabında kamunun desteğiyle, eski usul değil, sadece kamu 
değil Biz hem yapan, hem satan, hem geliştiren, yeni bir iş hacmi açan 
sanayi istiyoruz. Bu aslında sivi l ihtiyaçlarla paralel gitmesi h\zım. Yani 
kalkıp da, sadece savunma sanayii kuramayız ... Orada başka şeyler de 
yapmalıyız. Yapılmas ı l§zım. Meydana getirdiğimiz fon, tahmin ediyo
rum, J00.350 milyar mertebesindedir. Büyük bir fondur . llerki yıllarda 
tabii nisbi olduğu için yiikselir, artar. Hem modernizasyon ihtiyacım kar
şı l arız, hem de biz hu sanayiin Türkiye'de gelişmesini sa~lanz . Ekonomik 
olma~ı lazım. Yani. ekonomimize vük dei't il, favd·-ı salJlam~"'' l fizım . Bu 
espriden de hareket ediyoruz. Bakın hemen söyleyeyim. Daha yeni fon 
kuruldu, yeni vakıf çıktı. Benim Fransa ve Alrnanya'ya gittiğimde birçok 
önemli teşebbüs etrafımıza gelmişlerdir. İşbirliği yapalım diye .. . Ve bu 
iş gösteriyor ki , biz işte en doğru adımı atmışız ... Fonlar sistemi bu ... 

Soru: - Türkiye' deki siyasi tansiyon konusundaki görüşünüz ne-
dir? 

Cevap: - Siyasi tansiyon yok. Bütün gayretlere rağmen, fazJa bir 
siyasi tansiyon yok. 

Soru : - Ne gibi gayrôtler? 
Cevap: -Var gayretler. Yani, bunu ortaya getirmek isteyen gay· 

retler var. Onu görüyorum, ama, fazla siyasi tansiyon yok. Millelvekilleri 
müsait değil buna. Hele yaz gevşekliği de geliyor. Yazın ol maz, belki kı

şın sonuna doğru, bütçe müzakerelerinde baka~ınız bir şeyl er olur belki . 

Soru: - Sürekli olarak kamuoyu yoklamaları yapılıyor. Türki· 
ye'de.Son Cumhuriyet gazetesinin yaptığı bir araştırma var. 

Cevap: -SHP'ye !bizden çok veımişler. Fakat şöyle. 
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Arada büyük mikyasta, yüzde 21 kararsızlar var. 

Ben onu gayel iyi biliyorum. O kararsızların çoğu bize daha çok 
eğiliml i olanlardır. Kı:ndi araştırmaJan da onu gösteriyor. 

Bazı sualler sormuşlar. 

Bu kararsızlar daha evvel 'kime rey verdi diye. 

Yüzde 45-SO'sinfo bize oy verdiği çık ıyor. Ben şunu daima görüyo
rum. SHP gibi soldaki bir partinin genelde, rey verenleri daha mi1itan, 
kesin olarak rey vereceğini, korkmadan söylüyor. Bizim gibi partilere rey 
verenler, kamuoyu yoklamalarında kararlarını çok kesin belli etmiyor
lar. Nitekim Hürriyet Gazetesi'nin mahalli seçimlerden evve.l bir kamu
oyu yoklaması oldu. O tarihli gazetelere bakarsanız. O zaman 6 parti 
vardı. Onlar bizi, HP'yi, SODEP'i, DYP'yi vesaireyi gösterdiler. Oradaki 
bulgular, mesela biz başlangıçta yüzde 30'un altına veya yüzde 31 ci· 
vanna dü.ştük ki biz daha yeni seçilmi şiz. Herhangi bir hadise olmamış. 
Aradan iki ay geçmiş, yüzde 45'ten 31'e düşmüş. 

Bunun yanında SODEP yüzde 26-27, HP yüzde 8. ikisinin toplamı 
bizden epey fazla gözüküyordu. Bu seçime yaklaştıkça değişmeye başladı. 
ilk önce biraz azald ı . Sonra tekrar yükselmeye başladı. Hatırladığıma 
göre, en son biz 37'yc çıkt(k. Onlann toplamı da 3940'1 geçti Fakat Hili 
sonuç biz yü•de 41 küsur olduk. 23 SODEP oldu. 8 küsur da HP oldu . 
Onun için kamuoyu yoklamalan seçime yaklaştıkça çok değişen hadise
lerdir. 

Soru: Siı. de yaptınyormusunuz? 

Cevap: - Biz ara sıra yaptırdık. Daha evvel bu 11 ilde yaptırdık. 
Geçen sene. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN GÜNEŞ GAZETESİ 

GENEL YAYIN SORUMLUSU GÜNERİ CİVA0CLU'NUN 

SORULARINA VERDtGi CEVAPLAR 

13 Aralık 1985 

S o r u : - Son görüşmemizde Anayasa'nın 84. maddesinde gerekli 
değişiklik yapılmaması, ya da maddenin bir süre askıya ahnmas.ı öneri
sinin diğer partiler tarafından dıı benimsenmemesi halinde, «bu işin ucu
nu koyuveririz• demiştiniz. Son tutumunuz ipin ucunu koyuverıme şek-
linde yorumlanabilir mi? • 

C ev a p : - Tam değil, hayır hayır ... İpin ucunu koyuveımedi.k 
daha. 

Soru: - Muvakkat mı koyuverdiniz? 

Cevap : - Hayır efendim muvakkat da koyu vermedik. Beliti öyle 
yorumlanabilecek tarafı var. 

O da şu: 

MDP kendini feshetti . Bu aynı anda SHP'yi de gündeme getirdi. 
Çünkü SHP de bir nevi HP gibi kendiru ortadan kaldırdı ama, onlar bir 
başka yol izlediler. lsiın değiştimıe, öbür parti ile birleşme . MDP kendini 
feshedince otomatikman bütün milletvekilleıi serbest kaldı 

lstcr evvel aynlmış ister sonradan serbest kalmış olsun. 

Fakat bunun yanında biz şunu da gördük. SHP'den de aynı şek.ilde 
aynlmış milletvekilleri var. Yani, şu iddia bize gelmi ştir. Biz bu partiden 
seçilmedik. Biz Halkçı Parti'den seçildik. Şimdi öyle bir şekle giriyor ki, 
daha tamamlanmadı, bu takdirde bizim de buradan aynlıp başka yere 
ginne hakkımızın olması lazım. Bu ıa:bii insan hakkıdır. Çünkü ben par
tiden seçilmedim. Bunun tamamlanması 31 Mayıs'ıa kongreyle olacak di· 
yorlar. SHP son şeklini alacak, diyorlar. Gördüğümüz kadanyla yüroe 
90-95 SODEP bakiıniyet.i var. Yani HP'nin fevkalade az l>ir rolü olduğu 
görülüyor. Tabii onların da 84. maddenin şuınulüne girmediği kanaatin
deyiz. Yarti o şekildeki milletvekillerinin durumu benim şahsi düşüncem 
84. maddenin şumulüne girmez diye . . . 
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Soru: - Sizin de bu durumda olan milletvekiliniz var mı? 

Cc va p: - Hatay' dan var bir arkadaşımız. 1stanbul'dan 1 Siirt'ten, 
ZonguJdak'tan ve Hakkari 'den var. Aynı durum Anavatan'a girenler için 

de söz konusu. 

Şimdi bunun dışında sual belki şundan lcaynaklanmıştır. 

Pelci 31 Mayıs'ta bunların kongresi tamamlandı. Ne valcte kadar 
bunlar partilerini bırakacak veya yer şeydecek. Burada bir süre var mı? 

Süre olarak normal olarak Meclis'in tatili var. Mcclis'in tatili dev
resinde bir şey yapmayacağımıza göre bu işin artık Meclis açıldığında ta
mamlanmış olması lazım. 

Soru: - Yani o ı.aman ipin ucu geçici olarak bırakılmış oldu. 

Cevap: - İpin ucu gene bırakılmadı. Şöyle söyleyeyim. Eğer 

bugün şu onda DYP'dea bir milletvekili aynlır, MDP'ye giderse bu, 84'ün 
şumulüne girer. Veya HDP'den aynlıp DYP'ye giderse bu 84'ün şumulü

nc girer veyahut da Anavatan'dan ayrılıp, diyelim ki başka partiye girdi 

Bütün bunlar, artık yerleşmiş partiler. Bunlardan aruk istifa olamaz. 

Birtek i stisnası, o da SHP'nin durumu. O da 31 Mayıs' tan sonra, du
rumu tespit edilmiş oluyor. Ama bağımsız milletvekilleri var. O bağımsız 
milletvekillerine bir şey diyemeyiz. Ama o arada bir parti gene kendini 
fesheder, gene milletvekilleri serbest kalır, onu da ıbilemem. 

S o r u : - Bu durumda olanlar bir parti kurar sonra kendilerini 
feshederlcr. 

C ev a p : - Ola'bilir ona da bir şey diyemeyiz. 

Soru: - Belirli bir süre dediniz. 

C e v ap : - Bu süre sadcre SHP için var. SHP'nin son durumu 
belli olduktan sonra oradaki insanlar bel li bir düşünceye girecek, ya lca
lacağım ya gideceğim diyecek. Bu hangi sürede olacak? 

Fazla bir süre yok. 

Meclis açıldığı zaman bu işin bitmjş olması !az.un. 

S o r u: - Bitmiş olması lazım derken neyi kastediyorsunuz? 

Cevap: - Ondan sonra değiştirme yaparlarsa SHP'dea istifa et-

meye kalkarlana o da 34'e girer diye düşünüyoruz. 
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Soru: - Son göri.işmemizdc bir zorlu'ktan sözetmiştiniz. Bu Mec· 
lis idam kararJarını bile onaylayamı-yor. Bu Meclis hir a.rkadaşınız.ın mil· 
letvckilliğinden ihracı için de kolay kolay oy kullanamaz demiştiniz. Mec
lis açıld1ktan sonra transfer ol aylarının olması halinde gere ken prosedürü 
işletirim. Ama çoğunluk sağlanır veya sağlanmaz mı diyorsunuz? 

Cevap: - Sağlanmaya!bilir veya sağlanabilir. Ona kesin bir şey 
söyleyemem. Bu tamamjyle Meclis'in Jcararıdır. 201 oy çıkar veya çıkmaz. 
Biz zaten bu konularda grup karan almayız. Bu gibi konulaıxla onu da 
açıkça söyleyeyim. Ama tahmin ediyorum çı'k:>'bilir 201 oy. 

Soru: - Son konuşmamızdan 'beri çOk şey mi değişti? 

Cevap: - Hayır öyle birşey domiyorum. Sadece Meclis \in !kara· 
ndır. Zordur bu karan vermek ama, tahmin ederim çıkabilir. 

S o r u : - Ara seçim söz konusu. Ara seçim için ıbckJentileriniz ne-
dir? Yani tarihi konusunda. 

Cevap: - Beklentilerim.iz şudur. En müsait zamanda yaparız. 

Soru : - Müsait olmanın kriterleri nedir. Hep söyleniyor. 

C ev a p : - O hiç belli olmaz. Kesin olarak şu tarihte veya şu şart
larda meydana gelir diye birşey söyleyemem. Bu bir psikolojik hadrsedir. 
Bir bakarsınız ortamı müsait görüriiz Meclis'i toplantıya çağınnz, ara 
seçimi yapanz. 

Soru : - Sizin, kendiniz için en müsait koşulların neler olabile. 
ceği konusunda !bir asgari müşteriğirriz var mı? 

C e v a p : - Biz şunu biliyoruz. Grafik yukarı doğru gidiyor. Onu 
da görüyoruz. 

Soru : - Hangi grafik? 

Cevap: - Bizim kendi grafiğimiz, İtibar grafiği. Popülaritem iz. 
Yani i'\navatan'ın grafiği yukanya doğru gidiyor. Ne zaman yapanz? 

O da grafiğin durumuna göre bir kere daha gözden geçiririz. 

Yaptığımız işler var. 

Onlann neticelerini 'bakıyoruz. 

Sonra bu lbir psikolojik hadisedir. Hiç 'beUi olmaz, bir bakarsınız. 
şu gün yapalım, daha iyi olacak der yaparız. 

Soru: - Yani ben şunu :ınfaınak istedim. Bu seçim kriteri 1Sadecc 
Anavatan açısından en müsah durum mu? Yoksa Tür'kiye'deki siyasi tan· 
siyon, siyasetin sağlığı açısından mı? 
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Cevap: - Yok. Siyasetin gerekleri ... Yani Anayasa bize belli ta
rihler arasında yapma mükellefiyeti vermiş. O tarihler arasında 'bir gün 
yapılacak tabii. 

S o r u : - Şu anlamda söylüyo.rurn. Tüııkiyc'dekj gerilimler, siyasi 
tansiyon kriter olur mu? 

Cevap: - Yok. O hikayedir. 11 tane seçim yapılmış, il yerde. Ne 
tansiyonu düşürülecek? 

226 tane mevcudum var. 200'ün epey üzerinde. Yani benim iktidarı
mın değişmeyeceği aşik{tr. Onun için bir tansiyon da bahis mevzuu ola
maz Ne bağımsızların desıe~iyle ayakta duruyoruz, ne de bir azınhk hü
kümcti olmadığımıza göre, böyle bir şey bahis mev-luu değildir 

~oru: -Ne sonuç aldınız bu il ilde? 

Ccva p: - İyi netice aldık. Yani aşağı yukan hepsinde alabilece
ğimizi zannediyorum. Bu 11 yerden bazılarında biraz aşağıda, bazılann
da yukarda, ama, genellikle hepsinde pozitif durumdayız. Belki bir kaç 
kişi daha eksilir. Hepsini bir arada yapanz diye bekleriz. 

Soru: - Bu transferlerle ilgili dışanya çok çeşitli söylen tiler yan
s ıdı. Her partinin bir takım olanaklarla yola çıktığı yolunda. Bu konu
daki görüşleriniz nelerdir? 

Cevap: - Ben başka partileri bilmem. Kim ne yaptı, ama, biz 
çok kesin olarak söyleyeyim, hiç kimseye taviz dahi vermedik. 

Soru : - Belirl i holdingleri n etkisi altında bazı milletvekilleri
nin geldi~i konusu. 

Cevap: -Öyle bir şey yok. 

Zaten bakın milletvekillerine hangisi hangi holdingin etkisi ahın
da olacak. 

Bize gelenlere bir bakın. Belki başka taraflara gidenler için söylo
ycbilirler, ama, bunlann bize gelenlerle hiç ilgisi yok. 

Hiç bir tararta da fazla bir şey olduğunu zannetmjyorum. Bunlar 
lüzumsut. abartmalar. Biz hatta (seni listeye alınz, sana imkan veririz) 
gibi böyle şeyler dahi hiç birine söylemedik. Söylediğimiz sadece şudur: 
Siz gclirı;;ini:r., bizimle eş it olursunuı. Yani grubumuz içindeki diğer ar
kadaşlarla e-:;it olursunuz ve kaydetmek istediğini? üyeler varsa, anlan 
da kaydederiz. 

Soru : - 1986 yılı için ekonomideki beklentileriniz neler? Enf
losyondan boşlayacak olursak. 
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C c va p: - Enflasyon i.necek. Yüzde 25'i tutacağımızı kuvvetle 
ümid ediyorum. Şu anda yüzde 29 civarında. Geriye doğru 12 aylık ola· 
rak balnldığıoda şu anda yüzde 29. 

EnOasyonda iyi netice alacağımızı 1.annediyorum. Eğilim ona doğ· 
ru zaten. 

MiJJi gelir artışında da bu sene iyi nelice alacağız. Yüzde 5 tahmin 
edilmiştir ama, yüzde 6 civarına geleceğini tahmin ediyoruz. 

Yatının faaliyeti hayli artmıştır. Yatırım malı ithalatı da :ırt:ıı ı ş· 
tır. Hem kamu sektörünün alt yapı y:ıtınmlan çok büyük çapta gidi · 
yor. Bir taraftan da özel teşebbüsün yatırımları ağırlıklı başlamıştır. Bu 
iki yerden görülüyor: Yatının malı ithalntı bir ... Teşvik belgeleri eskisi· 
ne göre, bir sene cvvclsine göre iki misli, üç misli olmuştur bu da iki ... 

Üçüncüsü yabancı sermaye yatırımlannda da har..:ket bekliyoruz. 
Tabii büyük değil ama, gitgide hızlanan bir hareket bekliyoruz. 

Türkiye'ye kredi gi.rişinde attLşlar olacaklır. O gözüküyor. Hcrhan. 
gi bir ciddi problem de görmüyoruz. Ödemeler dengesinde de problem 
görmüyoruz. 

Soru: -Tarım için ne düşünüyorsunuz? 

Cevap: - Tanm bu sene geçen seneden iyi olacak. Şu ana kadar 
gelen durum onu gösteriyor. Tabii mevzii bir takım şartlar her zaman 
olabilir. Çünkü Türkiye'deki yağmurlar düzenli değildir. Mesela geçen· 
)erde Ankara' ya güzel yağmur yağdı. Ama 50 km. ötesinde yağmamış ola
bilir. Bazen sağnak yaltınurlar olur. 

Genelde aldığımız bilgiler, Orta Anadolu geçen seneye göre çok iyi. 
Güneydoğu da fevkalade. Trakya çok iyi. 

Biraz Adana bölgesinde yağmurJann geç gelmesi var, ama, orada 
büyük çapta sulama var. 

Soru: - Ziraat Odnlan Birliğfnin toplanusında biraz dramatik 
konuşmalar oldu. 

C c va p : - Söylerler tabii. MaaJcsef Ziraat Odaları meselenin 
çözümüne de vakıf değiller. iş politik ağırlıklı oluyor biraz. Hatta o yüz. 
den Odalar Birliği Kanunu'nu değiştirdik . 

Omid ederim ki, bu yeni sistemde politika daha az tesir eder bu 
seçimlere. Ziraat Odalan'nın şikayetleri doğru değildir. 

Genel olarak, traktör gayet tabii .. . Yani, Orta Anadolu çiftçinin ge
liri biraz düşmüşse, geçen sene, tabii olarak traktörü alamaz. Ama, ge· 
)irinin düşmesini_n kabahatlisi biz değiliz. Yani , hava şartları.. Büyük 
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çapta hava şart larına bağlıdır. Geçen sene de kurak geçen bir yıldır. Or
ta Anadolu için söylüyorum, bu sene, inşallah bu durumun daha iyiye 
gittiği gözüküyor. 

Türkiye bugün, 52 küsur milyon insanı doyuruyor. Bir de aynca 2 
milyar dolara yakın zirai mal ihraç ediyor. Zirai mal ithalatı da yapıyor 
ama, aradaki fark büyüktür. Zirai mal ithalatımız 350-400 mjJyon dolar
dır. Mısır var. Biraz buğday var. Bir de ham yağ alınıyor. O da senelerdir 
alınır. Yeni değildir bunların çoğu. 

Soru: - Traktör fabrikaları durdu. Çiftçi traktör almıyor yolun
da yayınlar var. 

Cevap: - Traktör fabrikalanmn şeyi doğrudur. Yani genel ola
rak traktör satışlannda yavaşlama var. Durmadı. 

S o r u : - İç siyasetteki konulard;:;n biri de şu. Önümüzdeki se
çimlerin bir Anavatan / OYP koalisyonu gelireccği. Sizin görüşünüz ne
dir? 

Cevap: - Mümkün ooğil. 

Soru: - Seçim sonuçları aç ı sından mı? 

Cevap : - Hayır, hayır seçim sonuçları açısından, DYP zor grup 
kurar. Belki de kuramaz. Çok büyük ihtimalle grup kuramaz. Biz tek ba
şımıza iktidar oluruz. Kanaatimi1..e göre, bugünden değil de, başladığı

mızdan, 211 'd~n faz la milletvekili çıkannz. 

Soru: - Yeni seçim sis temi nedeniyle mi? 

Cevap: - Yeni seçim sistemiyle eskisi arasında çok büyük fark 
yok. Ama, milletvekillerimizi arttınrız. 

Aslında şöyle: 

Grup kurabilmek için , eski seçim sisteminde yüzde 16· 17 rey al
mak lazımdı, yeni seçim sisteminde bu biraz dah'l yukan gitmiştir. Yüz· 
de 17 - 18 olmuştur. 

Soru : - 1987 yılında ara seçimle birleştirerek bir erken seçime 
gitmek mümkün olabilim mi? 

Cevap: - Bu da söylenen durumlardan bir tanesi. Ama şu anda 
88'dcn evvel... Biz 1988'den evvel düşünmüyoruz. 

Şu anda. 

Amn, bu tamamiyle ortadan kalktı demek de değil. 

Soru : - Mcclis'ten böyle bir karar alabilir misiniz? Erken se· 
çim kararı? 
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Cevap: - Erken seçim karaıının bazı problemleri vardır. Hepi
miz biliyoruz onu. Başka ülkelerde iktidarda.ki pa_rti bunrı kar3r veri
yor. Başbakan veriyor. 

Soru: - Şöyle bfr formülünüzdc.n bana sözedi ldi. Erken seçim 
kararı almanız halinde mevcut milletvekillerinin ün s ı ralarda yer almrt· 
s.ı koşuluyla listelerin düzenlenmesi... 

Cevap: - Hiç böyle bir şey demedim . Hiç hatırımızdan bile geç
medi. 

Soru: - Böyle bir şey hiç konuşmadınız mı ? 

Cevap: - Hayır, hayır. H iç kimseyle konuşmadım. Halırımızdan 

hile geçmedi. Yani erken seçim diye de bir şey düşünmüyoruz. Noımal 
zamanında seçim yapılır, ama, tamamiyle de ortadan kaJkmıştır diye bir 
şey söylemiyorum. Bakarsınız işimize gelir yaparız. O ayrı bir konu. Şu 
andaki düşüncemiz bu iş 1988'dedir. 

Soru: - Efendim, bir de dış politika ile ilgili bir sorum olacak. 
Son Türk - Yunan ilişkileri açı sından, Davos'a kadar olumlu bir yakkı

şımıaız söz.konusuydu. 

Sonra bir sertleşme sürecine girdiniz. Bunun gerekçelerini .!-ıöylc-

ycbilir misiniz? 

Cevap: - Yok sertleşme değil. Yani, onu da hemen ifodc edeyim. 

Soru : - Sizin üslubunuz içinde ... 

Cevap: - Bana göre .. Belki onu ifade cdiyorsunu1.. Şudur hadise. 

Biz hep böyle zeytin dalı uzatıyoruz. Ondan sonra yaklaşım gös teri-
yoruz. Ondan sonra karşı taraf bunu reddetmeye devam ediyor. Reddet
mesi bir şey deği l. Fakat bir de, bir tabirle altımı1.1 oymaya çalışıyor. 

Her forumda Türkjye'yc zorluk çıkarmaya çalışıyor. Ben bundan 
dolayı meseleyi bir kere daha ortaya koydum. O sırada da Kıbrıs mese
lesi dikkat ederseniz gündemdeydi. 

Soru : - Hangi noktaya? 

C c va p : - Tahmin ederim Yunanlıların daha doğrusu, Kıbrıs lı 

Rumlann aleyhine doğnı gidiyor. 

Oyie gözüküyor. 

Çünkü iki defadır teklifleri kabul etmeyenler, işi yokuşa sürenler 
onlard ı r. 

Bu bizim doğru düşündüğümüzü gös teren, yani bizim tezimizin 
doğru olduğunu gösteren bir hadisedir. 



Hatta şunu ifade ediyorum. 

Siz, müttefiklerimiz, dostlanm ız, Kıbrıs'ı.._ sadece bir tarafı , bu ada
nın sahibi diye tanırsanız, öbür tarafa da isyankar diye muamele ederse
niz Kıbrıslı Rumlar hiçbir 7.aman bir çözüme yanaşmazlar. 

Bunu her zaman devamlı olarak söylüyorum. Ve zannederim ye
rinde bulunmaya başlandı . Hakikat ler yavaş yavaş herkesin gözünün 
önüne geliyor. 

S o r u : - Ama Amcrika'nın tutumu her zaman doğrulan görmek 
yönünde olmuyor. İ ç politika etkili ... 

C c va p: - Olabilir. Olabilir ama bakm11 aynı konu geçen sene 
Wall Strcct Jaurnal'de uzun uzun yazıldı . Bu söylediklerinizin hepsi ya
zı ldı . ilk defo bu şekilde yazılar çıkmaya başlamıştır . Kolay bir mese
le değildir. Bizim bu meseleyi anlatmamız kolay değil. Anlat.maya devam 
edeceğiz, anlat.maya gayre t edeceğiz. 

Soru : - Kıbrıs 'ın ideosu derken kendi parasını basması , efen
dim ... 

Ceva p : - Hayır o manada söylemedim. 1983' tc aldığımız nokta
dan bugü n nerede olduğumuz daha bellidir. Bakın birçok şeyler yaptı. 

Seçim yaptı, referandum yapt ı , Anayasa'y ı çıkardı . Bunlar da bü
yük aşamalardı r. Vaktiyle bunlara dahi etraftakiler müsaade etmek is
temiyorlard ı . Bize baskı yapıyorlardı başladığımız zaman. 

Soru: - Kendi parasını çıkarması , pulunu basması da olacak 
mı? 

Cevap: - Bilmiyorum bir noktaya gelir, belki yavaş yavaş baş-
layabilir ... Tanınma baş l ayabili r. 

Soru : - Nerelerden tanınma başlayabi li r? 

C c va p: - Hiçbir şey söyleyemem . 

Soru : - Böyle bir izlenim ald1nız mı? 

Cev a p : - Hayır şu anda kesin olarak yok, ama, netice buraya 
doğru gider. Çünkü Kıbns meselesinin çözümü buraya bağlıdır. 

Yani iki tarafın eşit s ta tüye gelmesine bağlıdır. Ondan sonra çö
.lÜm olabilir. 

Soru : - Türk · Yunan ilişkileri açı sından bakacak olursak ko
nuya son bunalımlar, Ege bunalımı .. 

C c va p: - Kıbns bunalım ı ayn. Esas Ege ile ilgilidir. Gencide. 
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Tabii gönül arlu eder ki bu konu bizimle Yunanista n arasında otu
rulsun, konuşulsun, bir neticeye bağlanmaya çalış ılsın , başkası araya 
girerse yanlış yapar bizim söylediğimiz gibi . 

Araya girmekle onun lehine veya benim lehime bir tutum almak de
ğil de araya girmek isteniyorsa masaya oturtmak üzere olmas ı l azı m. 

Soru: - Limni ve diğer konularda • NATO'da gerekirse biz ol
mayız. yolunda bir uyanmız oldu mu ? 

Amerikan Dışiş le ı·i'nc veya NATO'ya ... 

Cevap : - Hayır. Bunu kabul etmeyeceğim i zi kesin olarak söy
ledik. Bir takım kuvvet hedeflerine karşı olduğumuzu kesin o larak söy
ledik. 

Zannetmiyorum savaş planına gireceğini. 

Bizim vetomuzla ilgisi yok. 

Soru: - Bunun çok kanlıaşık bir prosedüıii var. Sayın Ha lcfoğ
lu'na da sordum, onlar da tam bilmiyorlar. 

Cevap: - Savaş olduğu zaman ne olur, ne olmaz o ayrı bir hi · 
kayc. Orada şu aranır m ı , bu aranır mı ayn bir hikaye. Ama bu sefer 
NATO dokümanlarına girmedik . Hatta dip not olarak da girmedik. 

Soru : - }(jmyasal s iJahlarm Türkiye'ye yerleşeceği yolunda Der 
Spiegel' in iddiası . 

Cevap: - Ona söyleyeceğim şu . 

NATO karan daha yok bu konuda. 

Vaktiyle hatırlayacaksınız orta menzilli füzeler kararı NATO'da 
alındıktan sonra bu füzeler, Avrupa'nın muhtelif yerlerine yerl eş tiril di. 

Kimyevi silahlar bakırrundan da bir NATO kararı olacak, ondan 
sonra o karann içinde, Türkiye var mı yok mu o müzakere edilir. Daha 
henüz böyle bir şey söz konusu değil. 

CIVAOCLU - Teşekkkür ederim. 
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BAŞBı\KAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN HÜRRİYET GAZETESİ 

MUHABiRi YAVUZ GÖKMEN'IN SOR LARJNA 

VERDi(;! CEVAPLAR 

13 Aralık 1985 

Soru : - Bütçe konuşmanızda, Türklye'dc demokrasi var, dediniz. 
Yeterli mi? 

Cevap: -Ne anlamda soruyorsunuz? 

Soru: - Geniş anlamda. Özgürlükler ve Anayasa konusunda .. 

Cevap: - Bu anayasa ile 1961 Anayasası'nın özgürlüklere çok 
fazla eği ld iği, bunun sonucu zorluklar çıktığı iddia edilmiştir. 1982 Ana
yasasl hazırlanırken bu acı tecrübeler göz önüne alındı. KısıtlamaJar kcr 
nuldu. Eğer hoşgörü ve sevgi yaygınlaşırsa, toplum genelde kavga yo
lunu tercih etmezse daha liberal bir topluma gideriz. 

Soru : - Modern Türkiyc'nin partisiyiz, diyorsunuz, Anayasa siz· 
cecc yeterli mi? 

C c va p: - Anayasa ve kanunlar değişmez şeyl er değildir. Allah' 
ın kitabı gibi değişmez değildirler, değişebilirler. Ama tatbikatlar ana
neler teessüs ederse, toplum •böyle• yazılmasına rağmen, onu •şöyle• 
taLbik ederse o kuralın yerine toplumun anlayışı geçer. Toplum biJinci, 
anayasalann da, kanunlann da üstündedir. Bugün mesela bizim 2969'un 
(Siyasilere yasak getiren kanun) bazl maddelerini tatbik edemez duru
ma düşmemiz gibi. İlle değiş iklik yerine zaman, bazılann ın liberal tat
bikatını getirebilirler. 

Soru: - Bazı çev relerde ekonomi serbesı, siyase t grekoromen 
deniyor da? 

Cevap: - Yok, hayır hayır. Bizim memleketimizde ekonomi sağ
lam olursa, liberalleşme daha kolay olur. Güçsüzse, kavga ortamına gi
dilebi lir. 

S or u : - Genel affa bazı siyasal neden lerden mi karşısınız? 

Cevap: - Hayır hayır kesinlikle deği l. Detaya girmek istemiycr 
rum, ama bugün Anayasa'daki belli tahditlcrlc bir af kanunu dengesiz 
olmaya mahkumdur. 
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S o r u : - Devlete karşı suç affedilir de, kişiye •karşı suç affedile
mez, anlamında mı? 

C c va p: - Teori öyle. Devlete karşı suçun affını da Anayasa ya
saklıyor. Şimdi aynı suçu işleyip adam öldüren ideolojik mahiyette ya
pan adamlardan biri , 450 madde'den diğt'ri 146'dan hüküm giymiş. Yani 
biri özel. diğeri devlete karşı oluyor, ilkini affedeceksiniz. ikincisi ka
lacak. Bu dengesizliktir. Sonra, bu af ic;ini bir kesmek lazım. Cezaların 
caydırıcılığını ortadan kaldırıyor. 

Soru: - Anayasa konusunda, bir de TRT'yi sorayım? 

C c va p: - Devamlı gelişiyor. Ama habercilik problemleri hala 
vardır. Bizim Anayasamız bu işi monopol (tekel) yapmıştır. Fransa'da 
bile monopolü Mittcrrand kaldırdı. Rekabet olan yerde hizmet daha gü
zel olur. Bu kural. 

Soru: - Anayasa değişikliği yapabilir misiniz bu konuda? 

C c va p: - Şu anda olabileceğini zannetmez. Ama beş-altı sene 
sonra düşünebilir. Gelişen Türkiye' de daha çok radyo- TV istasyonu ol
malı. Sanayi, eğitim, reklamcılık, her şey böyle gelişir. Yapılmalı bence. 

Soru: - Basını eleştirir misiniz? 

Cevap: - Üzerinde durduğum en önemli nokta, yorum yapanlar, 
yani köşe yazarları. Onlara hiçbir şey diyemem. Doğru yaparlar, yanlış 
yaparlar, cevabı da verilir. Bazen yazı da yazanz. Haberlerin doğru ol
ması, manşetlerle uyuşması lazım. Bazen öyle manşetler görürsünüz ki 
altındaki haberle alAkası yok. Basın öğretici olmalı, her gün bir şeyler 
öğretebilmeli okuyana. Bir de basın. Türk toplumunun değiştiğini fark 
ederek, bu manşet basınlığı mı diyelim, veyahut da magazin merakın

dan yavaş yavaş vazgeçmelidir. Bizim bir tenkidimiz yok. Doğru yazıl

sı.n kafi. 

Soru: - lran'Ja ticaretin duraksamasında siyasal nedenler 
var mı? 

Cevap: - Olabilir, olabilir, misal vereyim ... Bizim Dışişleri Ba
kanı Komisyon'da bir konuşma yapıyor. Hiçbir gazetede herhangi bir 
laf yok. Bir gazetemiz alıyor, koca bir manşet atıyor. cHumcyni rejimi
ni dikkatle izliyoruz, sabrımız ıaşıyor• diyor. Öyle bir şey yok aslında . 
Sonra bu İran'da münak:ışa ediliyor. Demek ki diyorlar. •Türkiye dos
tumuz değHdir•. Şimdi böyle bir şey olmadığı için biz de c Yok böyle bir 
şey• diyoruz İranlılara. Beni burada en çok üzen nokta, •Humeyni re
jimi• denmesi. Bu yanlış. Fena halde gocunuyorlar. Onlar Humcyni'yi 
dini lider görüyor, rejim . tslam Cumhuriyeti • olarak düşünüyor. Yani 
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son bir aydır t icaret konusunda bir duraklama var. Ben Ocak ayı içeri
sinde onların konuğu olarak gideceğim . Daha önce Tınaz Titiz gidecek. 

Soru: - Evolütion ve rcvolütion kelimelerini kullandınız. 1lki 
evrim, diğeri devrim demek. « Düşüncede evrimci, pratikte devrimciy iz• 
de.diniz. Bunu yaı.abilir miyim? 

C c va p: - Yazars ını z. As lı esası odur. Ası l devrimcilik bizimkidir. 
Neler yapm ı ş ı z 2 yılda? On-onbeş yılda kimsenin ya nına gel emediği i şler . 

Soru: - Enflasyonu 1986'da çekemezseniz ne olu.r s izce? 

Cevap: - Enflasyonu i stediğimiz noktaya çekemezsek, hiçbir şey 
olmaz. Ara seçimi de rahatça yaparız. Alternatifimiz yoktur. Ama 1988' 
de meydana gelirmi ş bir aJternatiL Onu bilemem. 

Soru : - Enflasyonu neden durduramadınız ? 

C c va p : - Statik bir ekonomi olsayd ı , enfla syonla daha kolay 
mücadele edilirdi. Ama dinamik ekonomide problemler olmuştur. Ama 
en rlasyona rağmen büyüme devam ediyor. Bu çok önemli . 

Soru : - 1986'la başarı, vergi kanun lan na bağlı gibi geliyor. Ama 
hem 5 trilyon 750 milyar geli r hedefl iyor, hem de yüksek gelir gnıpla 

rının vergisini düşürüyorsunuz. Peşin \'ergiden ödün VLriyorsunuz. 

Cevap: - Ödün vermedik. Hem onun ad ı peşin vergi değil, da
hili tevkifat. 1985 bütçesinde açık milli gelirin yüzde 2.1 'i. Demek ki 600 
milyar lira açık var. Bu aslında normal rakamdır, ama ben dengeleri 
bozmadan daha iyiye gi lmek istiyorum. 

Soru: - Vergiden umutlu musunuz? 

Cevap: - Bizim marjinal vergi kaçırma eğiliminj düşürdük. 

Vergiyi kolay, basit hale getirdik. Dünyamn en makul sis tem ini ge tirdik. 
Reagan'ın geçiremediği paket budur, yani bizim getirdiğimiz rakamlar 
çerçevesindedir. Biz optimum noktada, kimseyi sıkmadan vergi a la
cağız . 

Soru: - ABD ile Savunma ve Ekonomik i şbirliği Anlaşması ve 
haşhaş konusu aynı kefode mi? 

Cevap: - Haşhaş ayn bir konu, tabii bu konu ile ilgili deği l. Ben 
bunu münasebetler bakımında söylemeye çal ı ştım. Tabii bir devre Ame
rika'da buna fevkalade önem verildi. Nixon döneminde zannediyorum. 
Bizim üzerimize bask ı yapı l dı. Neticede bugün oturup incelense öyle bir 
fabrika yapmı ş ı z ki. dünyanın bugün ilaç mahiyetindeki ihtiyacının 3-5 
misli kapasitede. Bunun mamulünü satmak mümkün deği l. Belli kota
lar var. Büyük çapta stok var orada. Devlet hem tanmcının, hem fabri
kanın zararına göğüs gerebilecek mi? 
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.Soru : - Onlar bizim taleplere hayır derse, biz de haşhaşı çizeriz, 
gibi yansıtılmıştı. 

Cevap: - Yok hayır, yok hayır. 

Soru: - Peki, bu Savunma ve Ekonomjk İşbirliği Anlaşması ko
nusunda Amerikalllar istediğimizi yapacak mı? 

C c va p : - Tahmin ediyorum. Türkiyc'nin önemini biliyorlar. 
TürkJyc'njn birçok konularda haklı olduğunu da biliyorlar. Tiirkiye'nin 
güçlü olmasının kendilerine menfaat sağladığını da bilmeleri lazım . Bu
nu hem burada Armacosı'a açık açık söyledim. Bu vaziyette makul olan 
taleplerimizin kabul edilmesinde hiçbir problem çıkmamalı. 

Soru : - Ortadirck sıkıntıda. Bu konuyu nasıl değerlendiriyor
sunuz? 

Cevap: - 1986'ya girerken 2 senede sistemin temelini kurduk. 
Sistem artık çalışmaya başlamıştır. Önümüzdeki sene milH gelir artışın
da yüzde 5 hedefini geçebiliriz. Eğer hava şartlan Nisan ve Mayıs'ta ak
si olmaz ise milli gelir artışı 1986'da çok iyi hale gelir. 

Soru : - Hayali ihracat? 

C c va p : - Bak1nız, ihracatçı bizim askerimizdir. Bu hayali ihra
cat hikayeleri ihracatçımızı bir hayli lirkütmüştür. TBMM'dc öyle şeyler 
söyleniyor, basında öyle yazılar çıkıyor ki, bu konulan ihracatçılanm1zı 
daha fazla tatmin edecek şekle sokmamız zorlaşıyor. Türkiye'nin gele
ceği , ellerinde çantalan dünyayı dolaşan bu adamlann elindedir. 

Soru: - Siz bu 2 senede hiç hata yapmadınız mı? 

Cevap: - Hata ettiğimiz, eksik yaptığımız çok a:ı şey olmuştur. 

Mesela bir Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu'nu takdim şeklimiz doğ
ru değildir. l smi ile anlatımı ile bize yakışmadı. Ondan evvel kamuoyu
nu hazırlayabilirdik. Nitekim, bu yüzden epey zorluk çektik. O kanunu 
çıkanrkcn. Ama belki memleket için öyle çıkması hayırlı olmuştur. Çün
kü, polis de şu biHncc varmıştır: cDemek ki ben iyi davranmak mec
buriyetjndeyim•. Hatamız.ın da faydası olmuştur yani. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN 9. BASIN TOPLANTISI 

14 Aralık 1985 

Muhterem Basm Mensupları, 

6 Kasım 1983 seçimlerinden sonra, 13 Aralık 1983 tarihinde Hükii· 
mctimizjn kurulmasından bugüne kadar tam iki yıl geçti. 

Türkiye'de iki yı l içinde çok şey değişti, çok ~ey yapıldı . 

EKONOMiK DURUM 

Bu iki yıl zarfında yapılan işleri, objektif ve tarafsız bir gözle in
celersek neler görürüz? 

Hemen şunu belirteyim ki, Türkiye bu dönemde, dünyanın en hızJı 
gelişen ve durumunu en hızlı düzelten üJkelerden biri haline gelmiştfr. 
Dost· düşman herkesin artık dikkatle takip eııiği ve müttefik olarak 
görmek istediği bir ülke durumundayız. 

Bu duruma kolay gelmedik. Türkiye'de, son beş yılda, çok ciddi ge
lişmeler meydana gelmiştir. Türkiye 1984 yılında, 1985 yılında, ennas
yoııa rağmen yüksek kalkınma hızlan sağlayabilmiş bir ülkedir. 1983 yı
lında büyüme hızı yüzde 3,3 iken, 1984 yılında yüzde 5,9 ve 1985 yılında 
ise tahminen yüzde S'in üzerinde bir büyüme hızı gerçekleştirilmiştir. Bu 
hız. OECD ülkeleri arasında en yüksek kalkınma hızlan.odan biri ola
caktır. iftiharla kaydediyoruz; Türkiye son beş yılda OECD ülkeleri ara
sında oı1alama olarak da en yüksek nisbette büyüyen bir ülke olmuştur. 

Düşününüz ki; bu yıl 3,5 milyar dolar civannda bir borç ödedik. 
Eskiden Türkiye. bırakınız 3,5 milyar doları, en rahat yılında bile 500 
milyon doların üzerinde borç ödeyemezdi. 

Kıymetli Basın Mensupları, 

işte biz bu güç şartlar altında kalkınmamızı en yüksek seviyeye çı· 
kardık ve ihracatımızı arttırmayı başardık. Hem de hangi seviyede? ff. 
tiharla ilftn ediyorum, bu yıl ihracat artışında dünya birincisiyiz, Dünya 
ticaretinin gerilediği, ülke pazarlannın iyice kapandığı bir dünyada 
Türkiye'nin bu başarısı, gerçekten göriilrnemiş bir başandır. 

1983 yılında 5,7 milyar dolar olan ihracatımız, 1984'de 7,1 milyar 
dolara ulaşmıştır; 1985 yılında ise 8 milyar dolar civarında gerçekleşe~ 

ccktir. Bu yılki ihracatımız 1979 yılına oranla 4 misline yakın artm.Jştır. 
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lhracatımız.ın sadece mutlak rakam olarak artışı bir yana, kompo
zisyonu da değişmiştir. Sanayi üriinlerinin ihracat içindeki pay ı 1979 yı
lında yüzde 34'den 1983'de yüzde 64'e ve 1985'de yüzde 80 civarına yük
selmiştir. Türkiye, artık bir sanayi ülkesi olmuştur. 

Kıymetli Basın Mensupları, 

Enflasyon meselesine gelince; daha önce de defalarca izaha ça lı ş
t ık, fiyatlardaki artış nisbeti 1983 sonunda hızlanmı ş, alınan tedbirlere 
rağmen 1984'ün ilk aylarında da eği lim devam etmjştir. Buna karşı lı k 1985 
yılında enflasyon kontrol altına alınmış ve önceki yıllara göre aşağıya çe
kilmi ş tir. Nitekim. Devlet İ statistik Enstitüsü'nün Toptan Eşya Fiyat
ları Endeksi'ne göre fiyatlar, 1983 yı lında yüzde 40,1, 1984'de yüzde 53,5 
nisbetinde artış gös ı ermişken, son oniki aylık nisbet yüzde 38 c iva rın
da gerçekleşerek ciddi bir azalma meydana gelmiştir. Diğer toptan eşya 
fiyat endeksleri de buna yakın neticeler vermektedir. 

Muhterem Basın Mensuplan . 

ÜRET iM VE YATIRIMLAR 

lki yıllık icraatımız döneminde, bütün zor şartlara rağmen, Türki
yc'dc yepyeni ve hızlı bir kalkınma hamlesini başlattık. Bu hamle ile, 
Türkiyc'nin temel altyapı sı gerçck lcştirilmcktedfr. ileri, modern, gel iş.. 

miş ülkeler arasına girmeye namzet bir Türkiye 'nin ana sistemi kurul
maktadır. 

Gelişen bir memlekette elektrik enerjisine önem veımek ltızımdır. 

Bu konuda büyük projeleri sürat1e gerçekleştiriyoruz . Günümüz Türki
ye'sindc termik santraller yapılıyor, devreye giriyor. Kamu Ortak lığı Fo
nu'nun yardımıyla baraj projelerinin birçoğu hızlandırıldı ve bir iki sene 
öne alınd.J. Daha geçen gün, sekiz ay önce temelini att ığımı z Hamidabad 
Santralı'nın ilk ünitesini devreye soktuk . Türkiye. bu şekilde devam eder
se, elektrik enerjisi bakımından bir daha sıkıntıya girmeyecektir. 

Orelimi ve tüketimi artan, sadece elektrik enerjisi de değildir . De
mir-çelik de böyledir, çimento da böyledir, et de, süt de böyledir. 

Bu iki sene içinde yatınmlar da artmıştır . 1983 yılında toplam ya
lınm lar, sabit fiyat larla 4,7 trilyon lira iken, 1984'de 4,9 trilyona ve 1985' 
de 5,1 trilyona yükselmiştir. Teşvik Belgesi verilen yatırımlar ise aynı 

yı llarda 57 1 milyardan, 1,105 milyara ve 3,187 milyara ulaşm ıştır. Teş

vik edilen y::ı.unmJann önemli bir kı smı Doğu ve Güneydoğu bölgemiz
dedir. 
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Kıymetli Basın Mensuptan, 

ALTYAPI YATIRIMLARI 

Hükümctimiz döneminde altyapı yatırımlarına büyük ağırlık ver· 
dik. Daha önce görülmemiş bir süratle bu yatırımları tamamlıyoruz. Kö
yüyle kentiyle Türkiye'mizin çehresini değiştiriyoruz. Bunlardan sadece 
bazılannı saymakla iktifa edeceğim : 

• Jki yıllık icraatımız döneminde elektrik götürü lmüş köy sayısı 
6.079 arıtınlarnk 24.436'dan 30.515'e çıkarılm ı ştır. Bu miktar, Cumhu
riyetin kuruluşundan buyana yapılan elektrifikasyonun dörtte birine 
eşiuir. Sadece 1985 yılında 5.000 köy ve diğer yerl eşik biriminin elekt
rifikasyonu sağlanmış tır. Gururla ilan ediyoruz; 1987 yılı sonunda Tür
kiyemizde elektriksiz köy kalmayacaktır . 

• 1983 yılında 10.272 olan te lefonlu köy say ısı , Hükümetimiz dö. 
neminde yüzde 56 oranında arttınlarak, 1985 sonunda 16.000'e ulaşacak· 
tır. bni iki yılda 5.700 köyle telefon götürdük. İnşaalloh 1988 yılı so
nunda Tü rkiye'm izde telefonsuz köy kalmayacak ve Ankara, İstanbul, 
lzmir gibi büyük şehirlerde telefon bekleme süreleri ortadan kalka· 
ca.ktır. 

• HL·r sene 125 bin hck ı :ır ar:ııi, ilave sulama yapıla r-.Jk sulu ta· 
rıma açılmıştır. Önümüzdek i dönemde bu miktar 200 bin hektara yük
"'clıilccektir. 

• Hükümctimiz döneminde 6.700 köye içme suyu götürülmüştür. 

1988 yılı sonuna kadar büyük şehirlerimizin içme suyu projeleri tamam
lanacakl! r. 

• 1984 yılından önce yı lda ortalama 3-4 sanayi sitesi hizmete açı· 
lab ili rkcn, Hükümetimiz döneminde ise, toplam 28,4 mily:ır lira harca· 
narak 52 bin kişiye i ş imkfını sağlayan 28 adet küçük sanayi sitesi hiz· 
mele a~'.ı)mış tı r. 

KtymetH Basın Mensuplan, 

BÜYÜK PROJELER 

İktidarımız devresinde finansmanı temjn edHen veya Hnansman ça· 
lı şmalan son safhaya gelen ana projeler şunlardır: 

• Türkiyc'nin en büyük projesi olan Atatürk Barajı, 

• Beraberinde 216 Km.'lik otoyolu ile Fatih Sultan Mehmet Köp-
rüsü, 

• Bir ünjtesini hizmete açtığımız Hamidabad Santralı , 

• Türkiye- Irak Petrol Boru Hattı , 
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• THY'run 7 adet Aırbus Uçak Projesi, 

• Ön an laşmast Kanada ile imzalanan Atom San tralı, 

• Müzakere halinde olan 1000 MGW'ın üzerinde güce sahip iki 
adet termik santral, 

• Önümüzdeki sene inşaallah, Edirne'den Ankara'ya kadar uzana
<ak otoyola da başlıyoruz. Bunuo da kredisi son safhada. 

• Karakaya Barajı ile Elbistan Termik SantraB'nin son iki üni
tes i de gelecek sene devreye giriyor. 

Az önce de ifade ettiğim gfüi, bu projeler tamamlandığı 7.aman ya-
kın gelooekte Türkiye, bambaşka bir Türkiye olacaktır. 

Muhte rem Basın Mensupları , 

TURİZM GELİRLERİ 

Hükümetimiz döneminde uyguladığımız doğru, realist ve müessfr 
politikalar neticesinde turizm gerçekten patlamıştır . 1983 yılında 411 mil
yon dolar olan turizm geBrlerimiz üç mislinden fazla artarak 1985 yılı n

da 1,3 milyar dolar civanna çıkarılmıştır. Sadece turizmdeki bu gelişme 

dahi, 1985 Türkiyesinin artık bambaşka, yepyeni bir ülke olduğunun de
lilidir. 

Kıymetli Basın Mensupları, 

KAMU İKTiSADİ TEŞEBBÜSLERi 

Uzun yıllar Devlete, mille te yük olan kamu iktisadi ıeşebbüsl eri 
meselesini halletmek de bize nasip olmuştur. Yılların hik~yesi KIT'ler, 
ilk defa Hükümetimiz döneminde müsbet bir yola girmiştfr . Yaptığımız 
reform neUcesinde KİT'ler, kira geçmiş ve kaynak meydana get iren ku
ruluşlar olmuşlardır. 

Nitekim, 1983 yılında 34 milyar zarar eden KIT'ler, 1984 yılında 
465 milyar ve 1985 yılında 783 milyar lira kar cd<r duruma gelmişl erdir. 
Geoe 1983 yılında yatınmlarının ancak yüzde 21 'ini gelirleriyle yapabi l
mekte iken, 1985 yılında yüzde 65'ini kendi gelirleriyle finanse etmiş ler

dir. Gelecek yıl bu oran yüzde 96'ya çıkanlacaktır. 

Muhterem Basın Mensupları, 

TARJM 

Tannı konusu, bu sene üzerinde epeyce konuşulan bir konu oldu. 
Çok soğuk geçen bir kış ve kurak geçen bir yazdan sonra, tanın sektö
ründe bazı sıkıntılar olmasına rağmen, getirilen kaliteli tohumlar saye
sinde üretim geçen yılki seviyelerin altına düşmedi, hatta pek çok ürün
de geçen senenin üretiminin çok üstünde mahsul elde ettik. 
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Türkiye, bütün kötü hava şartlarına rağmen, yine de 1985 yılım di· 
ğer ülkelere nazaran çok daha iyi şekilde at latm ı ştır. 

Önümüzdeki sene çitçimiz kaliteli tohumlan daha fazla kullanacak 
ve iklim şartlan da çok kötü olmazsa, ümid ediyoruz ki, çok daha iyj 
bir mahsul alacaktır. 

Kıymetli Basın Mensuplan, 

MiLLİ ECITIM 

iki yıllık icraatımızda önemli sahalardan birisi de mili! eğitimdir. 
Eğitimin muhteva ve yapısı, toplumun gelişen ve değişen ihtiyaçlarına 
cevap verecek şekilde yeniden düzenlenmiş; bir yandan eğitim ve öğre· 
timde kalitenin yükseltilmesine çalışılırken, diğer yandan halkm iştira
ki ve desteği ile okul yapımı hızlandınlrnıştır. 

Hükümetimiz döneminde, kalkınmada öncelikli yörelerde nüfusu 
tOO'ü aşan, diğer bölgelerde ise 250'yi aşan yerleşme birimlerinin tama· 
mı ilkokula kavuşturulmuştur. Daha az nüfuslu yörelerde ise eğitim ya· 
ıılı bölge okulları vasıtasıyla sağlanmaktadır. Böylece, 7 - ı ı yaş grubun
daki çocukların tamamı için eğitim imkanı sağlanarak Cumhuriyet Dö-
neminin bu en büyük hedefine ulaşılnuştır. 

Modem Türkiye'nin lisan bilen kaJiteli eleman ihtiyacının temi· 
nindc çok önemli rolü olan Anadolu Liselerinin açılmasına büyük bir 
hız verdik. Hükümctimiz dönemine kadar yalnız 28 adet Anadolu Lisesi 
varken, iki senede 4S 'i geneJ ve 19'u mesleki· teknik olmak üzere 64 
adet yeni Anadolu Lisesi açarak bu modern müesseselerin miktarını üç 
misli arttırd ı k. 

Önümüzdeki dönem, mesleki eğitim reformunu gerçekleştireceği
miz dönem olacaktır. Eğitimi, mesleki ve teknik sahaya kaydırarak, 

okullarda bilgisayar ve y.:ıbancı dil programlan uygulayarak. gerektiğin· 
de yurt Wşından öğretmen de getirerek, modern ve ileri Türkiyc'nin 
şartlarına uygun milli eğitim hedefiınire mutlaka ulaşacağız. Esasen bu 
yolda çok önemli adımlar ablınıştır. 

Diğer taraftan, iki yılda 312 semt sahasını ve bi~ok spor tesisleri
ni hizmete açarak gençliğe ve kitle sporuna önemli iınkfi.nlar sağladık . 

Hükümetimiz, kültüre, güzel sanatlara, sanatkara ve mm adamına 
da büyük önem vermiş, bu konuda çeşitli imkan ve kolaylıklar getir· 
miştir. 

DOCU VE GÜNEYDOCU POLiTiKAMIZ 

Hükümet Program ı 'nda da vaad ettiğimiz gibi, başıa Doğu ve Gü
neydoğu Anadolu olmak üzere kalkınmada öncelikli yörelerin teşvikine 
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özel bir önem verdik. İddia ediyoruz; Cumhuriyet tarihinde, hatta daha 
çok öncek i asırlardan itibaren bu bölgelere, ik i yıllık kısa icma l dcvre
rnizdeki kadar ağırlık verilmemiştir. 

Kıymetli Basm Mensuplan, 

Kalkınmada öncelikli yörelerde teşvik cdjJen yatırım miktarı, ik i 
yıl içinde beş mislinden fazla artış göstermiştir. Hükümetiınizin tenıel 
ekonomik tercihinin bir istisnası olarak, Devletin bu bölgedeki ima lat 
yauıımlarına öncülük etmesini temin ettik. Ayrıca, çeşitli fon lardan il:1-
vc kaynaklar tahsis ederek, bölgedeki yatuı.mlann ve hizmetlerin hı zl an

dınlmasını sağladık. 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu bir şantiyeye çevirdik. Gece deme
den, gündüz demeden uğTaşryonız. Doğu ve Güneydoğu Anadolumuzun 
maküs talihini inşallah biz değiştireceğiz. Bu yolda azimliyiz, kararlı 

yız. 

Kıymetli Basın Mensupları", 

SAGLTK 

Tü.rkiye, bu sene bütün dünyanın takdirini kazamın eşi görülmemiş 
bir hızlandırılmış •Aşı Kampanyası• ile 5 milyon çocuğun birkaç aylık 
kısa bir sürede aşılanmasını başarm ı ştır. Yıllardır az ge li şmiş ülke ista· 
tistiklerinde bebek ölüm oranlan bakımından en alı sıra l arda yer alan 
ülkemiz, süratl i \le enerjik icraatımız sayesinde gelecek dönemde art ı k bu 
durumdan kurtulacaktır. 

Sağlık hizmetlerini yaygınlaştırmak ve halkın ayağına götürebilmek 
için •İlçe Hastaneleri• uygulamasına geçtik. Kalkınmada öncelikli yöre
lerde sağlık personelini çok büyük miktarlarda artt ı rdık. 

Kıymetli Basın Mensupları, 

iŞSiZLiK 

İşsizlik meselesine de kısaca temas etmek istiyorum. Büyüme hı
zının ve yatınmJann artmas ı , işsizlik meselesinde çözüme doğru gi lli
ğimizin önemli bir göstergesidir. Fakat biz meseleyi bununla da bırak
madık . lşgücüne beceri kazand ı rma ile ilgili yoğun programlar başlattık. 
Aynca, bilgi ve beceri bakımından meseleye büyük çapta çözüm getirecek 
mesleki c#itime, biraz önce de bahsettiğim gibi teşvikler getiriyoruz. 

Muhterem Basın Mensupları, 

REFORMLAR 

Şu hususu açıkça belirteyim; Biz Türkiyc'nin en büyük reformla
rını yaptık. Yıllardır sadece edebiyatı yapılan müzminleşmiş iktisadi ve 
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sosyal reformlar, Hükümetizin kısa kraaL döneminde gerçekleştirilmiş
tir. Geçmişte uzun yıllar, hatta yüzyıllar yapılamıyan işleri iki icraat y ı

lımıza sığdırmayı başard1k. Bazıları gerçek iktisadi ve sosyal ihtilAI ma· 
hiyctinde olan bu icraaturuz, Türk ekonomisinin, Türk toplumunun, 
Türk idaresinin yapısın1 değiştirmiştir. 

Bizim iktidanmız reformis l bir iktidardır, bizim Hükümetimiz re
formist bir Hükümettir. Bu hakikatı üzerine basa basa ifodc ediyorum. 

Bu iki yıllık devreye yaptığımız reform mahiyet indeki düzçnJemc
lcrin sadece lbaşlıklarına bir 'bakınız: 

• Devlet teşkil:itını kökünden dcği~ıiren Jdari Reform, 

• Türk kamu personel rejimini yepyeni bir anlayışla tanzim eden 
Personel Reformu, 

• Dünyanın en modenı ve ileri sistemini getiren Katma Değer Ver
gisi ve Faturalı Vergi İadesi ile Vergi Reformu, 

• Mahalli idareleri modem bir yapıya ve bol finansman kaynakla
rına kavuşturan düzenlemeler, 

mu, 

o Ekonomimizin kronikleşmiş meselesini h'2 11cden KİT Reformu, 

' Ekonomik bir ihtil:il demek olan Kambiyo ve Dış Tica ret Refor-

• Adalet ve hukuk sistemimizdeki düzenlemeler, 

• Her biri bir yaraya çare olan Fonlar Sistemi. 

• Yıllardır çıkaıılamayan, değiştirilemiyen Refonn K::ınunlan: 

imar Affı Kanunu, lmar Kanunu, Kıyı Kanunu, Türk Pilrasının Kıyme
Lini Koruma Kanunu, Kaçakçılığın Men ve Takibi Hakkında Kanun, Top
;·oık ve Tarım Reformu Kanunu, Maden Kanunu, Askerlik K::ınunu , Usul 
Kanunları . Ve Yenilikler: Finansal Ki ra lama Kanunu, Serbest Bölgeler 
Kanunu, Pişmanlık Kanunu , Tanıtma Fonu Kanunu, Savunma Sanayii 
Kanunu ... 

Şimdi sizlere soruyorum, hangi J-lükiimet , hangi Meclis döneminde 
bunlardan ıck bir ıancsi yapılmıştır? 

Kıymetli Basın Mensuplan, 

Hatırlayacaksınız, çok değil, bundan iki sene önce, isted iği niz. za. 
man yurt dışına çıkamazdınız. Sıranız gelip de çıkmaya kalksanız iste
diğiniz dövizi alamazdınız. tns::ınlar çabuk unutuyorlar. Şimdi bütün 
bunlar çok eski tarih lerde kalmış hikayeler gibi geliyor. 
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D~ününüz bir kere : 

• Dışarıya mal satmasını bilmeyı.!n, ihracatı, sadece yabancılann 
gelip kendilerinden mal alması şeklinde düşünen bir memleketten, bu
gün çantasını eline alıp dünyanın dört köşesine giden ihracatçılar mey
dana gelmiştir. 

• Lüks ithal malları hep kaçak olan, bir paket sigaranın endi~cy
Jc alındığı, karaborsacmın, kaçakçının cirit attığı bir memleketten, bu· 
gün dolu vitrinlerine dönüp bakılmayan, bavul ticaretinin ortadan kalk
tığı bir üJkeyc gelinmiş tir . 

• Klasik ihracat malı olarak fındık, fısıık, incir, üzüm sa tan bir 
memlekeı, yüzde 80 nisbeıinde sanayi malı ihraç eden , rekabetinden 
korkulur bir ülke olmuştur. 

• Ha1jncsi tamtakır, bir milyon dolara avuç açan bir memleket , 
bugün baska ülkelere borç verir duruma gelmiştir. 

• 55 yıllık tabular, kambiyo rejimleri, para koruma kanunları, ko
talar, ithal ikameleri ile korunmuş güdük sanayiler, bir çırpıda değiş· 

tirilebilmiştir. 

• En önemlisi, zihniye tler dcğişnıektcdfr. Türkiye. ATATÜRK'ün 
gösterdiği muasır medeniyet seviyesine ulaşma yolunda. hızla ilerlemek· 
tcdfr. 

Ve, bütün bunlar sadece iki senede gerçekleştirilmiştir. Bu bir re
form değil de nedir? 

Kıymetli Basın Mensupları, 

Vergi konusunda yaptığımız öyle büyük bir reformdur ki , fatura 
alışkanlığı olmayan bir memleketi biz, iki senede büyük çapta faıurn 
toplama alışkanlııtına götürdük. Faturadan halk da, Devlet de kazanıyor. 
Çünkü, faturalı iade sisteminin uygulanması ile; 

• Bir taraftan, orta ve dar gelirli vatandaşa, aylık 5 - 15 bin lira 
civarında ek bir gelir imkanı sağlanmış, 

• Bir taraftan, başta Katma Değer Vergisi olmak üzere, vergi ka· 
çağına mani olunarak sistem yerine oturtulmuş, 

• Diğer taraftan da vatandaş faturalı hayata alıştırı l arak serbest 
piyasa ekonomisinin temelleri sağlamlaştırılmıştır . 

1960'1ardan beri sözü edilen, edebiyatı yapıJan Katma Değer Vergisi. 
Hükümetimizin kısa icraat döneminde hazırlanarak yürürlüğe konmuş

tur ve başarıyla da uygulanmaktadır. Daha ilk uygulama yılında, bütçe
nin en önemli gelir kalemleri arasında yerini almıştır. 
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Son çıkardığımız vergi paketi de başlıbaşına bir reform mahiyetin
dedir. Bununla son derece basit ve modern bir sistem kurduk ve bu sis
temin çok iyi ça lı şacağına inanıyoruz. 

Bu arada, 40 yıldır meclislerden geçmeyen Yeminli Mali Müşavir
lik MücssesesirU de, son Vergi Kanunu'na ek l ediğimiz bir maddeyle ger
çek l eştirdik. 

Kıymetli Basın Mcnsuplan, 

ORTA DiREK 

Görüldüğü gibi, Hükümet o larak vaad ettiklerimizi büyük çapta 
gerçekleştirme yolundayız. Hatta bazı konularda vaadlerimizin de öte
sine geçmiş bulunuyoruz. 

Hükümet Programı'nda da ısrarla üzerinde durarak ifade etmiş
tik; diükümetimiz sosyal adaletçi bir hükümettir•. Bizim sosyal ada
letçiliğimiz Jafta değildir. Bizim programımız, orta direk dediğimiz i şçi, 

memur, esnaf, çiftçi ve emekliye pratik, gerçekçi, akılcı çareler geti
ren bir sosyal adaletçi programdır. 

Şimdi iddia ediyoruz ki, ekonomik şart ların fevkalade zor olduğu 

bu iki senelik icraat dönemimizde, orta direk için yüzlerce pratik, ger
çekçi ve akılcı sosyal muhtevaJı tedbirler getirdik. 

Bunlardan birkaçını sıralamadan önce, Hükümeti.mizin ana mis
yonlarından birisini teşkil eden ve önemli bir reform mahiyetinde olan 
Mahalli İdareler konusunda yaptıklarımıza kısaca temas etmek ist iyo
rum. 

Mahalli idareler ve özellikle 'belediyeler konusunda yaptığımız dü
zenlemeler, Hükümetimizin ~ hizmeti vatandaşın ayağına götürmek• 
prensibinden kaynaklanmaktadır. 

Hızla gelişen Türkiyemizde, şehirlerde yaşayan halkın, orta dire· 
ğin ihtiyaçlarına ancak güçlü mahalli idareler cevap verebilirdi. Nitekim, 
iktidaıımız döneminde mahalli idareler hem yetki, hem mali imkan ba
kımından fevkalade güçlendirilmişlerdir. Belediye Başkanlannm, Ma
liye Bakanlannın ve Başbakanların k::ıpılannda yattıkları günler, artık 
çok geride kalmışur. 

Belediyelerimiz, bugün tahminlerin üstünde bir gelir imkanına ka
vuşmuşlardır. Bu imkfmlan da son derece güzel kullanıyorlar, çok iyi 
çalışıyorlar. Bir kaç sene içerisinde Türkiye'de şehirler pınl pırıl, yep
yeni bir çehreye kavuşacaklardır. 

Kıymetli Basın Mensuplan, 
Daha önce de belirttiğim gibi, Hükümetimiz döneminde İşçi \ 'C Me

mur, enflasyonun üzerinde mali imkanlara sahip olmuşlardır : 
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• Asgari ücrcı, iktidarımız döneminde yüzde 157,3 nisbctinde, 2,5 
misli arttınlarak 41.400 liraya yükseltilmiştir. 

• Yapılan toplu sözleşmeler ve maaş artışları, iki yılda önemli 
meblağlara ulaşmıştır. 

• Memur ve işçi emeklilerine ilave imkfınlar temin edilmiştir. 

• Faturalı vergi iadesi yoluyla mem ur, işçi ve emekli ler önemli 
sayılacak miktarda ek imk§.rılara kav~turulmuştur. 

• Gelir vergisi oranının yüzde 25'e kadar indirilmesi, vergi dilim· 
!erinde yapılan değişiklikler ve çeşitli vergi kanunlannda getirilen im· 
kAnlar da, bu grubun gelirlerini arttırmıştır. 

• Kalkmmada öncelikli yörelerde çalışanlara özel vergi indirimle
ri uygulanmıştır. 

• Yurt dışında çalışan işçilerimizin yıllardır çözülemiyen prolr 
lemleri halledilmiş ve haklan korunmuştur. 

Hükümetimiz ESNAF için de önemli kolaylıklar sağlamıştır: 

• Çeşitli vergi kanunlann neHcesinde gelirleri arttınlmıştır. 

• Defter tutma sınınnın yükseltilmesi gibi bazı önemli kolaylık· 
lar getirilmiş tir. 

• 2 milyon Bağ- Kur'luya yeni haklar ve kolaylıklar sağlanm ı şıır. 

• Bağ- Kur üyesi esnaf ve sanatk;irlar, bunların emekli duJ ve ye
timleri, eş ve çocukları, ana ve babalan olmak Ü7.crc yaklaşık 10 milyon 
vatandaşımız sağlık sigortasından faydalanmaya başlıyacaklardır. 

• Çok sayıda sanayi sitesi süratle bütün yurt sathına yayılmak
tadır. 

• Esnaf kredileri önemli ölçüde arttırılmıştır. 

Orta Direltin temelini teşkil eden ÇiFTÇİ için de önemli imkanlar 
sağladık: 

• Asgari zirai vergi uygulaması ve defter tutma mükcl1cfiycti kal · 
dmlmış, vergi kanunları ile yeni imk§.rılar sağlanm ı ştır. 

• Taban fiyat politikası imkan nisbetindc çiftçi lehine uygulan
mış; üreticilerin alacak.lan en seri şekilde ödenmiştir. 

• Tohum ve diğer zirai girdHerin temini konusunda büyük ilerle
meler sağlanmıştır. 

• Tanm sektöründe sosyal güvenlik uygulamasına ilk olarak J-lü
kümetimiz döneminde başlanmıştır. 

• Zirai krediler büyük çapla arltınlmıştır. 
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• Hayvancılık geniş ölçüde teşvik edilmiş, ilk defa iktidarımız dö
neminde yem subvansiyonlan yapılm ı ştır. 

Aynca, ÇOCUKLAR IMIZ ve GENÇLERiMiZ için de önemli yeni
likler getirdik: 

• Aşı kampanyas'! uygulamamız başarıyla neticelenmiştir. 

• tlkokul çocuklarına geniş bir beslenme yardımı programı uygu
lanmıştır. 

• Gelecek sene hamileler ve bebekler için ayrı bir beslenme kam
panyası başlaulacaktır. 

• Yüksek öğrenim gençliğinin yurt meseleşi kökünden hnlledil
miş, bir yıldan daha az bir müddet zarfında hükümctimfa dörn?mine ka
dar yapılan yurt yatak kapasitesine c5it 41 .000 yataklık yurt yapımı 
gerçek leştirilmiştir. 

• Gelecek yıl , yüksek öğrenım gençliğine süt ve gıda yardımı ya
pılması planlanmaktadır. 

• Şehirlerde çok miktarda çocuk parklan y3pıJmıştı r. 

• Gcnçliğjn faydalanacağı spor tes isleri süratlc ıamamJanarak 

hizmete konulmaktacLr. 

Kıymetli Basın Mensupları , 

UyguJadığımız jthalat liberasyonu program1 sayesinde, bir yandan 
iç fiyatları dengelememiz, bir yandan da lüks ithalattan aldığımız fonla
nn dar gelirliye tahsisi de, önemli bir sosyal adalet unsuru teşkil etmek
tedir. 

Elckırik, telefon, su gibi tüketimlerde, çok kullanan yüksek gelir
liden, az. kullanan orta direğe bir nevi gelir ve hizmet transferi yapılmak
tadır. 

Görüldüğü gibi, bizim adalctçiliğimiz rasyonel, gerçekçi ve sağlam 
bir sosyal adaletçiliktir. Yoksa adı var, sanı yok ideolojik tekerlemelere. 
hayali teorilere bizim programımızda yer yoktur. Esosen, bu tip sosyal 
adaletçi geçinenlerin hiç bir memlekette netice alıcı iş yaptı~ da görül
memiştir. 

Muhterem Basın Mensupları, 

FONLAR SiSTEMi 

Anlatmak istediğim diğer bir konu da fon'larclır. Fon'lar, hem ik
tisadi hem de sosyal bakımdan çok önemlidir. Türkiye'nin ba.ZJ mese-
lelcrini daha köklü çözümlere kavuşturmak için getiri l miştir. Fon 'ların 

43 



hareket kabiliyeti yüksektir; dinamik bir yapıya sahiptirler. Teşkil edi· 
len fo.n'Jann hepsi de kanunlara dayalıdır ve dene timleri yetkili mer· 
cilerce yapılmaktadır. 

Fon sistemimiz, esas itibariyle S adet fondan meydana gelmekte· 
dir. Bunlar; Toplu Konut Fonu, Kamu Ortaklığı Fonu, Geliştirme ve 
Destekleme Fonu, Tanıtma Fonu ile yeni kurulan Savunma Sanayii Geliş

tirme ve Destekleme Fon'landır. 

Kıymetli Basın Mensuplan, 

KONUT 

HükUmet olarak, iftihar ettijp.ıniz işlerden birisi de konut mesele· 
sinin halli konusunda gösterdiitimiz başarıdır. 

Toplu Konut Fonu'nun tesisi ile, konut meselesi köklü bir şekilde 
çözümlenmeye başlanmış, yabnm ve istihdam imkanlan büyük ölçüde 
geliştirilmiş, sosyal bakımdan yüksek gelir gruplarından ve tüketimi 
fazla olanlardan gelir aktarmaliın yapılabilmiş; nihayet karaborsacılığa 
ve kaçakçılığa mani olunarak, bu alanlardaki kaynaklar ekonomik ve 
sosyal gayelerle kullanılabilmiştir. 

Bu suretle elde edilen fon miktarı 250 milyar lira civarındadır . 

Toplu Konut Fonu'ndan bugüne kadar 250 bin civanndaki konuta kredi 
sağlanmış ve 100 bin aile bu fon sayesinde ev sahibi olmuştur. Ev sahibi 
olanlann yüzde 80'inden fazlası memur ve işçi, geri kaJan da esnaf ve 
di~er dar gelirli vatandaş grubudur. Gelecek yıldan itibaren bu Fon'un 
kaynakla.nndan her yıl 100 bin konut tamamlanacaktır. 

KAMU ORTAKLICI 

Kamu Ortaklığı Fonu, kendimize has ve yepyeni bir sistemdir. Bu 
Fon'un kaynaklarından faydalanarak yeni yatınm l ar, elektrik santralle· 
ri, otoyollar, büyük şehirlerin içme suyu projeleri yapılmaktadır. Bu 
slstem, gittikçe büyüyen, kendini finanse eden, otomatik işleyen, döner 
bir sistemdir. Bu sayede, birçok altyapı yatınmlannı bütçeye hiç yük ol· 
madan süratle yapılabilmekte, büyük projelerin hızlandınlması sağlana· 
rak bitimi öne alınabilmektedir. 

GELİŞTİRME VE DESTEKLEME FONU 

Geliştirme ve Destekleme Fonu ise sosyal sahada düzeltici bir fon 
olarak kullanılmaktadır. Meseli; bu Fon'un sağladığı finansman imkan
lan sayesinde, öğrenci yurtlarının inşaas ı, hayvancılığın ıcşviki, sanayi 
sitelerinin desteklenmesi, esnafa bazı krediler sağlanması, okullarda 
beslenme yardımı, turizm altyapısının geliştirilmesi temin edilmiştir. 
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Önümüzdeki yılda, ileri tekno!oji yatınmlanrun teşviki, orta öğre
timde yabancı dil eğitiminin odiovizüel cihazlarla donatılması ve çevre 
kirliliği konusundaki etüdler bu Fon'dan finanse edilecektir. 

İLERİ TEKNOLOJİ YATIRIMLARINI TEŞVİK 

1986 yılında baulı ülkelerde risk sermayesi (venturc capital) de
nen ve en son teknoloji ile ilgili yatınmları destekleyen kaynak, Geliştir
me ve Destekleme Fonu'ndan sağlanacak ve bu şekilde beyin göçü büyük 
ölçüde geri çevrilebilecektir. Sermayesi olmayan ama ileri teknolojide 
çok iyi projesi olan bir kişi, bir ilim adamı, bu şekilde Türkiye'dc pro
jesini gerçekleştirmede destek sağlıyabilecektir. 

YABANCI DiL EGITIMINI HIZLANDIRMA 

Yine aynı şekilde, okullarımızda yabancı dil eğitimi konusunda s ı
kıntısı çekilen teknik imkanlar, odiovizüel sistem, yani renkli televiz
yon monitörleri ve video- teyp cihazlan ile gerekl i video programlar, 
Türkiye çapında bütün okullara bu fon yardımıyl2. temin edilecek, böy· 
lece yabancı dil eğitimine ve mesleki eğitime büyük hız kazandırıla

caktır . 

TANITMA FONU 

Tanıtma Fonu ise, Türkiye'nin şimdiye kadar sıkıntısını büyük öl· 
çüdc çektiği aktif dış tanıtma yapmamızı sağlayabilecektir. Bu Fon'dan 
temin edilen im.kAnlar sayesinde, ilk defa memleketim.izin ciddi şekilde 
tanıtılması için çeşitli projelere başlanmıştır. Yine aynı zamanda ar
şivlerin tasnifi de, araştırmacılara sunulabilecek hale getirilmesinin fi . 
nansmam da, Tanıtma Fonu vasıtasıyla yapılmaktadır. 

Kıymetli Basın Mensupları , 

SAVUNMA SANAYİİ FONU 

Savunma Sanayiinin kurulması yılJardır Türkiye'nin özlemidfr. 
Türkiye, çok çeşitli dış ıebditlerc maruz bir ülkedir. Dünyanın en kritik 
bölgesinde bulunuyoruz. Silahlı Kuvvetlerimizin en kısa zamanda moder
nize edilmesi Hlzımdır. Bu kaçınılmaz bir ihtiyaçtır. Bu maksatla dış yar
dım alıyoruz. Kendi bütçemizden de önemli tahsisler yapıyoruz. Ancak, 
bütün bu kaynaklar, geleceğin büyük Türkiyesinin savunma sanayiinjn 
ihtiyaçları için yetmiyor. 

Savunma Sanayinin kurulması konusunda şimdiye kadar atılan 
adımlar, maalesef hep küçük ve cesaretsiz adımlar olarak kalmışlardır. 
Biz cesur bir hükümetiz; meseleleri hep büyük ölçekte gördük ve bunun 
için de bu Fon ldaresi'ni kurduk. Savunma Sanayii Fonu da, Hüküme-
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timiz döneminde giriş.ilen çok önemli bir hamlenin başlangıcını teşkil 
etmektedir. 

Şimdi getirdiğimiz sistemle, özel teşebbüs, yabancı sennayc birara
ya gelecek ve icabında devletin desteği ile savunma sanayii kurulacak
tır. İnancımız odur ki, kendi savunma sanayilerini geliştiremeyen ülke
ler, savunma sanayiinde kendine yeterli bale gelmemiş demektir. Savun
ma sanayünde kendine yeterliğimiz arttığı nisbette sa vunma gücümüz 
de artacaktır. 

Klymetli Basın Mensupları, 

FAKlR VE DÜŞKÜNLERE YARDIM ÇALIŞMASI 

Düşündüğümüz ve uygulama arzusunda olduğumuz bir koııu da, 
Ttirkiye'de şimdiye kadar hiçbir sosyal güvenlik müessesesinin yardım 
etmediği çok fakir ve güçsüz kişilere bir yardım imkAnı sağlamaktır. 
Anavatan Partimizin Program/oda şunu it~de etmiştik: c Devleıin 
sosyal güvenJik ve sosyal yardım politikası ve uygulama esaslan ölçülü 
ve çalışmamayı teşvik edici değil; muhtaçların korunmalarına, gelişme
lerine, yararlı hale gelmelerine yönelik olmalıdır. Devlet, gönüllü sos
yal dayanışmayı; bilhassa geleneksel sosyal dayanışma esaslannı ve ku
nıluşlannı toplumumuzun temelini teşkil eden aile sistemi içindeki sev
gi, şefkat ve saygıdan kaynaklanan tabii sosyal dayanışmayı idame ve 
teşvik edecek tedbirleri almalıdır• demiştik. 

Programınuzın bu maddelerini gerçekleştirmek için yeni bir kay
nak oluşturma çalışmalarını başlattık . Bu kaynak, güzsüze, fakire yar
dım eLmek ve sosyal meseleleri daha gerçekçi temellere oturtmak için 
kullamlacaktır. Gayesi, geçici yardım esasına dayalı olarak, israfı asga
ride tutan ve gerçek fakire giden bir yardımın temini olacakıır. Bunun 
güzel bir misA.lini bu sene Van Belediyesi uygulamıştır. Van Belediyesi, 
6.000 civarında dar gelirli vatandaşa birer ton kışlık kömür yardımı yap
mıştır. 

Bu ve benzeri yardımJann yapılması mevcut mevzuata göre çok 
uzun sürmekte ve Devlet yardımı yetişene kadar Aciz, güçsüz ve muh
taç durumda olan kişi çok büyük sıkıntılar çekmektedir. Teşkil etmeyi 
düşündüifunüz kaynak, mahalli idareler ve diğer sosyal müesseseler va
s1tasıyla, hakiki güçsüze, israfı asgaride tutarak ve toplumun da yardım
larını birleştirerek hizmet götürecektir. Toplumumuzun, ecdadından ge

len yardımla5ma geleneğini, teşkil edilecek bu ~aynaklar desteklemeyi 
ve güçlendirmeyi planlıyoruz. 
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Muhterem Basın Mensupları, 

DIŞ POLİTİKA 

lk; yıl önce iktidara geldiğimiz zaman dış politjka alanında önem· 
li meselelerle karşılaştık . Türkiye demokrasiye yeni geçmişti. Bu mese
lelerin bir kısmı bizden önceki dönemin şartlarından doğuyordu. Avru
pa Konseyi 'nin Parlemanter Meclisi'nde temsil edilemiyorduk . Avrupa 
İnsan Hakları Komisyonu'nda Türkiye aleyhine açılmış bir dava vardı. 
Batı Avrupa'da bazı çevreler Tiırkiyl!'ni n inıaj1J11 ıahrip etme'k için özel
Hklc insan haklan konusunu istismar ederek yaygın bir kampanya yü
riitme.kteydiler. Karştlaştığımız sorunlann diğer kısmı ise Kıbrıs soıı..ı

nu. Yunanistan' la iUşkilerdeki problemler ve Enneni ithamlan gibi 
uzun süreden beri devam eden klasik meselelerden meydana geliyordu. 
Bütün bu meselelerin karşıhkh tesiriyle Avrupa ile muhtelif cephelerde 
problemler ortaya çıkmıştı . Avrupa kurulu.şiarında sıkıntılarla karşı 

karşıya bulunuyorduk. Batı ülkeleriyle ikili ilişkilerimize de durgunluk 
hakimdi . 

Seçimleri ka1..andığımız sırada K.ıbns 'ta, Kuzey Kıbns Türk Cum
huriyeti i15n edilmişti. Ama ciddi problemler vardı. Kuzey Kıbns Türk 
Cumhuriyeti'nde Anayasa referandumunun , Cumhurbaşkanlı~ seçimi
nin ve parlamento seçiminin yapılmaması için ı srarlı istekler geliyordu. 

Buna karşılık İsltim ülkeleri ile münasebetlerimizde ise gelişmeler 
kaydedilmişti. 

Biz karşılaşhğımız dış politika meselelerine tepkilerden ibaret bir 
.. Bekle -gör• siyaseti ile yaklaşmadık. Geleneksel dış politikamızın ana 
ha tl arı doğrultusunda, aktif ve dinamik bir siyaset takip ettik. 

Eskiden dış politikada birkaç konunun ağırlığı vardı. Bu konulann 
problem niteli~i gene devam edjyor an:a dış siycase timiı.d ek:i ağırhkları 
artık azalmıştır. Zira dış politikamızı daha geniş bir çerçeveye oturttuk 
ve birkaç meselenin ipo teği altında kalmasına imkan vermedik. 

Kıymetli Basın Mensuptan, 

Batı ile münasebetlerimizi normalleştirmekte önemli mesafe kay
dettik. Batı ülkeleriyle siyasi ilişkilerimizi geliştirdik, ekonomik ve ti
cari münase'beılerimizi güçlendirdik. Batı dünyası ile uzun yıllardan beri 
arzu edilen şekilde gerçekleştirilemeyen Başbakan ve Dışişleri Bakanı 
seviyesindeki karşılıklı ziyaretler Hükümetimiz dönemjnde canlılık ka
zandı. 

ABD, Japonya ve Bau Avrupa ile ilişkilerimizde de önemli gelişme
ler oldu. Uzun bir aradan sonra Türkiye Başbakanı olarak ABD'ye, geçen 
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Nisan ayında resmi ziyarette bulundum. Ayrıca 27 yıllık bir aradan son
ra bir Türk Başbakanı o]arak Japonya'yı da ziyaret ettim. 

Avrupa Konseyi ile münasebetlerimizde de Hükürnet olarak devral
dığımız meseieieri birer birer çözüme kavuşturuyoruz. 6 Kasım seçimle
rinden sonra milletvekillerimiz Avrupa Konseyi Danışma Mcclisi'nde 
yerlerini almışlardır. Avrupa Konseyi'nde ayrıca, Bulgaris tan'da yaşa

yan soydaşlarınuza yapılan baskıları kınayan bir karar tasarısı kabul 
edilmiştir. Avrupa Konseyi ile münasebetlerde elde edilen en ünemli 
neticelerden biri de, Türkiye'nin Avrupa İnsan Haklan Sözleşmcsi'nin 
bazı hükümlerini ihlal ettiği idcliasıyla, beş ülke tarafından insan Hak
lan Komisyonuna yapılan müracaalın , birkaç gün önce geri alınması ol
muştur. Bu netice hiç şüphesiz, demokrasi ve temel hak ve hürriyetler 
atamada kaydettiğimiz gelişmelerin müracaat sahibi ülkelerce de idrak 
eclilmiş olması anlamına gelmektedir. 1954 yılında onayladığımız Av
rupa İnsan Hakları Sözleşmesi, hukuki açıdan kanunlarımızla eşdeğer
dedir. Hükümetimiz dostane çQzümde, bu sözleşme kapsamı dışında bir 
yükümJülük üstlenmemiştir. Batı demokrasileri ile paylaştığımız ortak 
değerlere Hükümetimizin bağlılığının ifadesini teşkil eden bu çözüm, 
Türkiye'nin Batı ile münasebetlerini canlandırmasına katkı sağlayacak

tır . 

AET ile münasebetlerimizi geliştirme konusundaki kararlılığımızı 

muhafaza ediyoruz. İleride atacağımız adJmlann muhtevasını ve zaman
lamasını değerlenclirme çalışmaları yapmaktayız. 

Biz Batı ile ilişkilerimizi karşılıklı menfaatlere hizmet edecek bir 
işbirliği çerçevesinde düşünüyoruz. Zira Türkiye ile her alanda ilişkilcd 
geliştirmek, Batının da yararınadır. 

Kıymetli Basın Mensupları , 

Hükümetimiz 1s1Am alemiyle münasebetlerimizi geliştirmeye büyük 
önem vermektedir. Son zamanlarda Sayın Cumhurbaşkanımız ve ben 
bölge ülkelerine ziyaretlerde bulunduk. Bu ülkeler arasında Suudi Ara
bistan, Mısır, İran, Irak, Pakistan, Ürdün, Cezayir, Birleşik Arap Emir
likleri ve Katar da bulunmaktadır. Bu ziyaretlerin bir kısmı. tarihte ilk 
defa Hükümetimiz döneminde gerçekleştirilmiştir. 

Sayın Cumhurbaşkanımız, 1984 yılında İslam Konferansı Zirve 
Toplanbsı'nda, lslam Ülkeleri Ekonomi ve Ticari İşbirliği Daimi Komi
tesi'nin Başkanlığına seçilmişti. Bu komitenin ilk toplantısı, 1984 Ka
sım'ında İstanbul'da yapıldı. Bu toplantıya, kırk kadar İs lam ülkesinin 
Ekonomi ve Sanayi Bakanlan katıldı. İslam ülkeleri arasında, ekono
mik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesinde Türkiye bir merkez haline gel
mi.ştir. 
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Dainıi Komite, ikinci loplantısım gene Sayın Cumhurbaşkanımız 
Başkanlığında, 1986 yılı Mart ayında istanbul'da yapacaktır. Bu loptan. 
tıda, evvelce alınan kararların uygulama durumu gözden geçirilecektir. 

İsli\ın alemiyle siyasi, ekonomik ve ticari ilişkileri gelişen ve öne· 
mi giuikçe daha çok anlaşılan Türkiye'nin, Batı dünyasında da ağırlığı 
artar. Türkiyc'nin islAm dünyasıyla ilişkilerinin güçlenmesi, Batının da 
yararınadır. Türkiye'njn maddi ve manevi an.lamda Batı ile Orta Doğu 
arasında oynadığı köprii rolünün ehemmiyeti, gerek Batı'da gerek Or· 
ta Doğu'da her geçen gün daha iyi anlaşılmaktadır. 

Orta Doğu ülkeleri ile iktisadi ve ticari ilişkilerimizde memnuniycl 
verici neticeler :ılınmaktadJr. Bu bölgeye ihracatımızın, 1983 yılında 2,6 
milyar dolardan bu yıl 3,5 milyara çıkması beklenmektedir. 

Hükürnet.imiz döneminde, Irak petrolünü Türkiye üzerinden Ak· 
dcniz 'e nakledecek ikinci bir boru hattı inşaası kararlaştııılmışur. Bu 
tür projeler, Türkiye'nin köprü rolünün müşahhas neticeleridir. 

Sovyetler Birliği ve diğer Doğu Avrupa ülkeleriyle ekonomik ve ti
cari ilişkilerimiz gittikçe dengeli bir şekilde gelişmektedir. Sovyctler 
Birüği'yle Eylül 1984'de imzalanan anlaşmada, 1987 yılından itibaren 25 
yıl süreyle Türkiye'ye doğal gaz sevki öngörülmektedir. 

Uzak Doğu ülkeleri ile ilişkilerimizde de memnuniyet verici neti· 
celer alıyoruz. Geçen yıl içinde Çin'e ve Singapur'a yaptığım ziyaretler, 
yeni atılımlar yapılmasına vesile teşkil etmiştir. 

Önümüzdeki yıl yapacağımız resmi ziyaretler içinde, lngi ltcre, İran, 
Irak, Sovyetlcr Birliği ve Hindistan da bulunmaktadır. Bu ziyaretleri
min faydalı işbil'Liği irnktlnlan sağlayacağına inanıyorum. 

Kıymetli Basın Mensuplaıı, 

Günümüzde dış politikayla ekonomik ilişkiler arasında çok yakın 
bağlar mevcuttur. Ekonomimiz güçlendikçe, dış politika meselelerimizi 
daha kolaylıkla çözüme kavuşturabileoeğimize inanıyoruz . Ekonomisi 
güçlü olan. ticaret hacmi geniş leyen, sağlam bir iktisadi altyapıya sahip 
bulunan bir Türkiye, dış politika açısından da önemli imkanlara kavuş. 

muş olacaktır. 

Dış ilişkilerin tabiatı icabı , bazı meseleler devam edecektir. Hatta 
Türkiye'nin iktisadi gelişmesine paralel olarak yeni problemlerin çık· 

ması da mümkündür. Nitekim, evvelce önemli bir sanayi mamillJeri ih
racaıunız olmadığı dönemlerde dışarda himayecilikle karşılaşma gibi 
bir problemimiz yoktu. Şimdi bu dunını ciddi bir problem meydaııa ge
tirmektedir 
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Dış politika alanında Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu mesele
lerin hiçbiri Hükümetimiz döneminde ortaya çıkmış değildir. Bulgaris
tan'da yaşayan soydı.şlannuza yapılan baskılann yoğunluk kazanması, 

bunun tek istisnasını teşkil etmektedir. Bulgaristan Hükümeti 'nfo diya· 
log çağrı larımıza cevap vermemesi üzerine, meseleyi millellerarası p)a. 
na getirdik. Dünya kamuoyunda uyanan hassasiyetin ve tepkilerin, Bul
garistan Hükümctini bu soruna adil bir çözüm bul.maya scvketmesini 
bekliyoruz. 

Vaktiyle Türkiye'nin haksız olduğu intibaının hakim olduğu konu
larda da, haklılığımız şimdi daha iyi anlaşılmaktadır. Mesela Kıbns ko
nusunda yürütülen müzakerelerde ve bu yılın Ocak ayında New York' 
da yapılan zirve toplantısında, uzlaşma ve çözümü gerçekten isteyen ta
rafın Türkler olduğu ve kalıcı bir anlaşmaya varılmasını Yunanistan 'ın 
ve Rumlann engellediği herkesçe anlaşılmıştır. 

Yunanistan ile iHşkilerimizde, milli menfaatleıirnizi en üst seviye
de korumaya kararlıyız. Ege'deki temel hak ve menfaatlerimizden ta
viz vermemiz sözkonusu değildir. Yunanistan'a uzattığımız dostluk me
saj ını , Başbakan Papandreu değilse bile Yunan milleti anJamışur ve be
nimsemiştir. Bulgaristan'dan Yunanistan'a sığınan soydaşlanmızın iade 
edilmelerini önlemek için yoğun gayret sarfetı..ik. Bu konuda müsbct bir 
netice alınmış olmasını memnunlukla karşılıyoruz. 

Muhterem Basm Mensuplan, 

Demokrasinin güçlenmesi için gerekli olan unsurlar arasında, sıh
hatli bir ekonomik yapı ve sağlam bir ödemeler dengesinin öncmj bü
yüktür. Ödemeler dengesi iyi olan ve ekonomisi gelişen bir ülkede, kişi 
hak ve hürriyetlerine istinad eden demokratik sistem de daha kol aylık
la gelişip güçlenecektir. 

Demokrasi açısından önem taşıyan diğer bir unsur da, mahalli ida
reler bir bakıma demokrasin.in mektebi sayılırlar. Demokraside dcvam
hlık ve istikrar için mahalli idarelerin güçlü olması önemlidir. Hizme
ti vatandaşa götüren mahalli idarelere, demokrasinin tabana yayılmasın
da da büyük görevler düşmektedir. 

Nihayet, müsamahası bol, karşılıklı sevgi ve saygının olduğu, kav
ganın yerini uzlaşmanın aldığı bir ortam da, demokratik sjstemin yerle
şip kökleşmesine yardımcı olacaktır. 

Kıymetli Basın Mensuplan, 

Memleketimizde demokrasinin bir daha kesintiye uğramıyacak şe
kilde sağlam temellere oturtulması, Hükümet olarak gündemimizin dai
ma ilk maddesini teşkil etmiştir. 
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lk:tidara geldiğimiz tarihten çok kısa bir müddet sonra, üç ay içe
risinde, büıün siyasi partilerin iştiraki ile mahalli seçimlerin yapılma
sını sağladık. 

Son birbuçuk senelik dönemde, Türkiyc'dc sıkıyönetim, özelliği 

olan birkaç il haricinde tamamiyle kaldırılmışur. Bu bakımdan en fazla 
olaylann meydana geldiği İstanbul ili dahil olmak üzere 58 ilimizden sı
kıyönetimi kaldırdık. Önümüzdeki dönemde, en kısa zamanda geri ka
lan illerimizde de durum normale avdet edecektir. 

Bütün dünyada ve memleketimizde terör hareketlerinin başlad1ğı 
1968'lerden bu yana, yaklaşık yirmi senelik devrenin en huzurlu ve sa
kin günlerini yaşıyoruz. Sıkıyönetimin kaldınldığı illerimizde asayişe 
müessir olaylarda hiçbir artış görülmemiştir. Aksine 1985 yılında, bir ön
ceki yıla nazaran olaylarda genel olarak azalmalar olduğunu memnuni
yetle müşahade ediyoruz. 

Bugün Türkiyemizde demokratik müesseseler bütün unsurlarıyla 
işlemekte ve gittikçe sağlam bir zemine oturtulmaktadır. Demokratik 
hak ve hürrivetler hiçbir tahdide tabi olmadan savunulmaktadır. Bası
nımız, herhangi bir baskı ve tesir altında kalmadan faaliyetine devam et
mektedir. 

Hükü.metimiz döneminde gittikçe gelişen hoşgörü ortamında sabır 
vardır, iyiniyet vardır ve sadece sevgi vardır. 

Muhterem Basın Mensuplan, 

Türkiye, ileri ve modern bir ülke olma yolundadır. Bu değişikliği 
görmemek mümkün değildir. Bu gerçeği, yurt dışından gelenler çok da
ha iyi farkedebiliyorlar. 

iki yıl içinde, şehirlerimiz ışıl ışıl aydınlanmaya, çocuk bahçeleriy
le, parklarıyla, semt sahalarıyla ve gittikçe daha fazla temiz ha.le gelen 
sokaklarıyla değişik bir manzara ar-.tetmeye başlamışlardır. 

Otoyallanyla, Jimanlanyla, hava alanlarıyla modern bir ulaştır

ma sistemine sahip oluyoruz. 

Sahilleriyle, turistik tesisleriyle, tarihi eserleri ve kültürel zengin
likleriyle artık hem Batı alemini , hem Orta Doğuyu cezbeden bir turi7.m 
merkezi durumuna geldik. 

Serbest pazar sistemiyle hiçbir malın yokluğu ve özlemi çekilme
mekte, hatta komşulanmız alış-veriş için ülkemize gelmektedir. Yurdu
muza gelenler, güzel , modem, medeni bir Batı ülkesine geldiklerini dü
şünmektedirler. 
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Biz şuna inanıyoruz; Türkiye, gelişme, büyüme ve modernleşme 
yolundadır. 

Hükümet olarak, geçmiş acı tecriibelerimizden ders ve ibreı ala
rak, adil ve tarafsız bir anlayışla, sevgiyi, kardeşliği , dostluğu ve uzlaş

mayı siyasi hayatımızın esası saydık. 

Türkiyemizi, yepyeni, kavgasız, ileri ve modern bir memleket hali· 
ne getirmeye azmettik. Bunun da büyük çapta gerçekleşmeye başladığını 
görmenin mutluluğu içindeyiz. 

Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi saygı ve sevgiyle selam lıyorum. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN 9. BASIN TOPLANTISINDA 

BASIN MENSUPLARININ SORULARINA VERDl~I CEVAPLAR 

14 Aralık 1985 

Soru: - SSCB ile ilişki lerin gelicştiı ilmesindC'n söz ettiniz. Ancak, 
Türk balıkçılanna yaınlanan kalkan avı ve Sovyetler'in Türkiye'nin Er
meni soylanıruna yol açtığı şeklindeki iddiaları bu iJişkiJerin geliştirilme
sinde karşı tarafın çeliŞkili tutumunu ortaya koymuyor mu? 

Cevap: - SSCB'ye davet edildim ... Yönetim değişikliğinden sonra 
da bu dave t yenilendi. He rhalde önümüzdeki yıl münasip zamanda ;-tide
ceğiz. Genelkurmay Başkanı'mızın buraya yaptığı ziyaret karşı tarafın 
genelkurmay başkanının yaptığı ziyareti iade maksadına yönelikti r. özel 
bir önemi yoktur. Yakın komşu larla iyi geçim içınde olmak, karşılıklı 
olarik güven duygusunu arttırmak, ticari ilişki lerimizin geliştirilmesini 
gerektirir. Bildiğin iz gibi, SSCB ile imzalanmış olan doğal gaz anlaşma<ı 
ticari ilişkilerimizin gcüştirilmesi bakımından önemli bir adımdır. 

Soru : - PTT Genel Müdürü Servet \Bilgi'nin mukavelesini uza1' 
mayı düşünüyor musunuz? 

Cevap : - Şunu söyleyebilirim : Biz de dahil olmak üzere biç 
kimse yerinde baki değildir. Ancak, genel müdürle ilgili olarak henıiz 

önümüze gelmiş bir şey yok. 

Soru : - Savunma sanayi inin geHştirilmesi yönünde ne gibi ça
balar var? 

Cevap : - Burada, daha önce her şeyi kendimizin yapması dtişiin
cesi vardı. Mesela .ıı kcndi uçağını kendin yap• gibi. Ama, bunların ek°"' 
nomik olup olmaması, imaldt bitince ne olacağı sorulan vardı. Bizim ge
tirdiğimiz s istemde, bu 'konuda tecrübeli olan ülkelerin lisans ve tekıo
Jojilerinden yararlanma, bir yan sanayiden istifade etme esprisi var.:iı. 
Fonksiyonu da mevcut. Normal bütçe ile bunun yapıl abilmesi mümkün 
değil. 

Soru: - Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komisyonu'na gcni{t kap
sam lı bir af sözü verdiğiniz doğru mu? 

Cevap: - Hayır doğru değil. 
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Soru : - Gerek Brüksel'de kaııldığımz zirve, gerekse ABD i!c ~ür
dürülen Savunma Ekonomik İşbirliği Anlaşması görüşmeleri Cıerin~c 
neden TBMM'ye ayrıca bj)gi vermediniz? 

C c va p : - Brüksel zirvesinden sonra TV'yc çıkıp buradaki konuş

maları anlatmıştık. llave olarak TBMM'de vereceğimiz bir bilgi yoktu. 
Onun için buna ihtiyaç duymadık . 

Soru : - Siz çiftçj memnun diyorsunuz, ama maalesef p:ımu!c fi
yatı geçen yıl da 160 liraydı, bu yıl da 160 lira. Biraz daha hakikatlere 
yakın bilgi vermeyi düşünmez misiniz? 

Cevap : - Pamuk fiyatı 160 lira değildi. Taban fiyatı 230 lıra ile 
başlattık. ÇUKOB1RL1K, ANTB1RL1K VE TARİŞ her ay artan f;yaı larla 
alım yapıyor. Ama, ürününü TARIŞ'e getirmeyip başka yerde satanlar 
varsa onu bilmem. Bildiğim şu ki, çiftçi fevkalade memnundur. 

Soru: - Eski siyasilerin konuşma yasağı ile ilgili 2969 sayılı Ka
nun TBMM'ye intikal eıtiğinde-sürelerle ilgili bent ne olacak? 

Cevap: - Bu maddedeki, eski siyasilerin (Türkiye' deki siyaseti 
bozacak, engelleyecek beyanları) tartışma konusudur. Aslında, bunu ta
yin etmek fevkalade zordur. Hangi beyan siyaseti bozar veya bozmaz? Bu 
maddenin kaldırılması sözkonusu. Ancak (d) bendinde sürelere yer ve· 
rilmesi de sözkonusu ki, bu ancak Anayasa'nın geçici dördüncü maıidl'~i 
ile paralel hale getirilebilir. Bu sürelerin kaldınlması ancak, Anayasa ile 
bağlantılıdır. 

Soru: - AET'ye ne zaman tam üyelik başvurusunda bulunacak
sınız? 

Cevap: - AET ile ilgili olarıik hedefimizden vazgeçmemiz sözko
nusu değil. Ancak, müracaatın yapılma tarihi, şekJi, stratejisi bunların 
çok iyi incelenmesi lhrm. 

Soru : - 1984 enflasyon hedefini sizden önceki hükümet yuzdr J.5 
olarak belirtmi şti. Siz de, 1985 yılını yüzde 25 diye belirlediniz. Ancak, 
1984'te eski hükumet, 1985'te ise KDV gibi uygulamaları sorumlu tutarak, 
enflasyonu düşüremediğini beyan ett iniz. 1986'da da hedef yülde 25. Bu 
gerçekleştirilebilecek mi? 

Ceva p: - 1984 hedefi yüzde 25 olarak bizden önceki hükumet ld

rafından ıesbit edilmişti. Halbuki 1983 yılı 12 aylık olarak yüzde 40'1ıi< 
enflasyonla kapatılmış, üstelik artan bir enflasyon vardı. Biz o zaman, 
•yükselen bir enflasyonu aşağı çekmek fevkalade zordur• dedik. Bu 
hedefi değiştirip yüzde 40-45 diye açıklamanın hem psikolojik yanlıştıyı 
olurdu, hem de neticeyi değiştirmeldi. 1985'de de KDV'nin sebep oldu~" 
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bir yükselme oldu. Ancak, şu anda 12 aylık olarak enflasyon yüz.de 38'dir 
Yıl sonunda yüzde 40'ın ahında kalacaktır. Azalan bir enflasyon döne
mine girdik, gelecek yıl bu }'lldan d::ıha iyi olacaktır. Tesbit ettiğimiz 
yüzde 25'lik hedefe bu yıl ulaşma şansımız d::ıha büyüktür. Yalnız, şöy le 
olur, böyle olur, diyemem. Ancak, olacakların t"Cdbiri de vardır. 

Soru: - Yeni bir sosyal politika olara'k fakirlere yardım konu· 
sunu gündeme getirdiniz. Zam yapılmam1ş bir madde kaldı mı diye dü
şünüyomm. Acaba nereden kaynak bulup, bu desteği sağlayacaksın ız? 
Nelere zam yapacaksınız? 

Cevap: - Yoktan var etmek, sadece Allah'a mahsustur. Biz bu
rada, muhtaç kimselere sadece devletin değil, gücü olan insanlarım1z!.ıı 
da yardım etmesini sağlayacağız. Henüz bu konuda prensip teshil t> l
medik. 

Soru : - Bu soruyu soran arkadaşlara daha önce kızdınız. Ben 
şimdi sizi kızdJrmak için değil, ama vatandaşların 1hükümctiniz döne
minde ne zaman karakollarda dayak yemek korkusundan l-urtulacağmı 

öğrenmek için soruyorum. İşkence konusundaki söylenti ler üzerinde ve 
karakolların bilinen durumu hakkında halka ne gibi vaadlcrde bulun.ı · 

caksımz? 

C c va p: - Memleketimiz çok önemli bir dönemden geldi. 5 binden 
fazla insan öldü., bir o kadar yaralananlar, hap&e düşenler oldu. Kar
makarışık bir dönem. Bunu unutmamalıyız. Türkiye nereden nereye gel
miştir? Bu dönemde büyük terör organizasyonu ortaya çıkarıldı, büyük 
sorguJamalar yapıldı, o sıralarda bu işkence iddiaları sözkonusu olmuş 
olabilir. Aynca bizim güvenlik kuvvetlerimiz modern tekniklere yeni 
yeni sahip oluyor. Ancak, şunu söyleyeyim ki, bizim hükO.metimiz döne· 
mindc, sistemli, hazırlıklı işkence olmamıştır. 

Soru: - Serbest dolaşım konusunda Almanya'ya 5 }'11, 10 }'11 vaz
geçeriz gibi beyanlarda bulunulduğu ifade ediliyor. 

Cevap: - Serbest dolaşım en fazla, Federal Almanya'yı rahatsı< 
edjyor. Çünkü en fazla Federal Almanya'da işçimiz mevcut. Biz bu ser
best dolaşım konusunu AET ile yaptığımız anlaşmada karara bağlamı
şız. Ondan sonra nasıl Almanya ile karşılıklı oturup, (5 yıl vazgeçtim, 
10 }'11 vazgeçtim) deriz? Türk işçilerinin serbest dolaşımı meselesi AET 
ile müzakere edilir. Bunun müzakere yeri AET'dir. Almanya değil. Şimdi 
eğer bu mesele l986'dada neticeye varmazsa, (işçilerimizi yolladık, açın 
kapıyı) destek alacaklar mı? İşin birde bu yanı var. Ama bizde (bunu 
askıya aldık) demeyiz. AET ile bu mesele tartışılır. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN ANKARA BtlYtlKŞEHİR 
BELEDiYESİNCE J\IACARISTAN'DAN ALINAN ı©RtlKLtl 
OTOBÜSLERİN HİZMETE SOKULMASI TÖRENiNDE 

YAYTICI KONUŞMA 

16 Aralık 1985 

Muhterem Ankaralı'lar, 

70 tane körüklü otobüsün servise girmesi münasebetiyle yapılan bu 
toplanuda, size kısaca, bizim şehirlerle ilgili önemli düşüncelerimizi ar~
etmeye çalışacağım. 

Biz, şehirlerimizde oturan insanlarunızın daha rahat yaşamaları 
için her türlü tedbiri almaya kararlı bir iktidarız. Bugün şehirlerimiz es
kisine oranla çok iyi bir tanda aydınlatılmakta, sokaklar temizlenrnelote 
ve şehirler baştan başa tanzim edilmektedir. 

Ulaş1ırma meselesi, şehirlerin önemli meselelerinden birişidir. Bu
gün Ankara, İstanbul, Bursa, Konya ve Kayseri'dc raylı sistemler so:ı 
safhasına gelmiştir. Önümüzdeki yıllarda bu şehirlerde büyüklü küçüklil 
raylı sistemler kurulacaktır. Bunlarda bu şehirlerde yaşanan insanları= daha ·kolaylıkla evlerinden işyerlerine gitmesine fayda sağlaya
cakttr. 

Otobüs sistemi de -IBüyiikşclıir Belediye Başkanımızın izah elli i!i 
gibi- hem belediyenin hem halk otobüs şirketlerinin yeni otobüsleriyle 
ta'.kviye edilerek, hallamızın hizmetine daha iyi bir şekilde verilecektir. 
Ankara'da belediyenin çok eski otobüsleri var. Bunlar yenilenecek, 400'e 
yakın otobüs gelecek ve eskilerle dei!iştirilecek. 

Om.it ediyorum ki, Ankara'nın en önemli dertlerinden birisi olan 
hava 'kirlilii!i meselesine de bu iktidar döneminde çok zorlu çözümler bu
lunacakttr. Bu konuda önemli çalışmalar yapılmaktadır. Ankara'yı güzel, 
remiz ve hakikaten Başkent'te l tiyık bir şehir haline getirme hedefimiz 
olacaktır. 

Hepinize bu vesileyle saygılarımı sunarken, bu otobüslerin Ankara 
halkına hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. 
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BAŞBAKAN VE ANAVATAN PARTİSi GENEL BAŞKAN! 
SAYIN TURGUT ÖZAL'IN MUHTARLARA HİTABEN 

YAPTl(;I KONUŞMA 

16 Aralık 1985 

Muhterem Muhtarlar, 

Türkiye'nin en köklü müesseselerinden birisi de muhtarlıktır. Ben 
şahsen, muhtarhğı, Osmanlı devrinden bu tarafa kalmış müesseselerden 
biri olarak göriiyorum. Hatta ımuhtar tabir.i işin sahihi anlamında da kul
lanıhr; cScn bu işin muhtarı mısın?• derler. Onun için, muht.arlı.Jc, bizim 
önem verdiğimiz müesseselerden biridir. 

Bir köy, bir de mahalle muhtalıkları var. Köy muhtarlıklarının oto
ritesi biraz daha fazla. Köyün başında bir şahsiyet olarak var. Ama gelişen 
; ehirlerdc mahalle muhtarlıkları da önem kazanmıştır. Köy ve mahalle 
muhtarhkJanru aslında birbirinden ayın:namak gerekir. 

Şimdi, muhtnrlarım1zın problemlerin.in başında ücı·ct meselesi ge
liyor. Bu konuda bazı çalışmalar yapacağız, •Şunu veya· bunu yaparız ;) 
diye size bir söz vermek istemiyorum. Çünkü söı verdiğimiz zaman 
bunu tam manasıyla yapmamız lazım. Yalnız, Köy Kanununu gözdcr.ı 
goçiriyonız, inşallah -birçok işler meyanında ımahall i Jdarelerde de bir
çdk işler yaptık- daha düzelıcceğirniz üç konu var. Bunlardan bir tancsl 
il özel idaresi kanunudur. Belediyeler, bir de üçüncü olarak köy kanunu. 
Eğer, bunları tashih edersek ·yeni konu yerine ml:vcut düzenlemeyi ter
cih ediyoruz- bu konuları oralarda hallederiz. Bunu söyleyeyim. 

Bizim genel prensibimiz, her şeyi merkezden idare etmek yeri ne, 
mahalli idarelere daha fazla yetki vermektir. Seçilmiş insanların mese
lelere bakış ıarzının, biz saAlam olduğu kanaatindeyiz. Demokrasinin te
melinde de zaten bu var; Seçme-seçilme ve insanlarımızın seçmesidir. 
Köyden başlayarak şehirlere kadar bütün bu sistem iyi bir seçim siS1e
mine dayanırsa, demokrasi sağlam temellere oturmuş olur. 

Şimdi burada köylerimizle ilgili bazı meseleleri irdelemek istiyo
rum. Biz merkezi idarenin teşkilatında bazı dejtişiklikler yaptık, köyle 
ilgilenen birkaç bakanlık vardı; Köyişlcri Bakanlığı , Tanın Bakanlığı 

ve Orman Bakanlığı ... Bunların hepsini biraraya getirdik; bugün köy
lünün gideceği tek bakanlık, Tarım-Orman ve Köyişl eri Bakanlığı ol-
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muştur. Burada da çok dağınık ~eşkilatlar sözkonusuydu. Tutluk, onlar; 
da birleştirdik . Bu birleştirmenin bazı sancıları var, kabul etmek ı .· c
rekir. Birleştirme, kolay bir operasyon değildir. Herhangi bir organ 
naklinde de bir devre geçer. Ama yaptığımız iş doğrudur. YSE, Toprak-Su 
Teşkilatı, Orman'ın Yol Teşkilatını , heps;n;, biraraya getfrclik, Köy HiL
metleri Genci Müdürlüğü kurdu'k. Bu katma bütçeli bir kuruluştur, ay
nen DSl ve Karayollannda olduğu gibi. Daha sağlam esaslara dayan.m15-
tır. Zamanla, Köy Hizmetleri meselesi, sizin buı.ı.da istediğiniz gibi sa
dece köye yol, su ve elektrik olarak düşünülmeyecek. Bu durumlar d~ · 

ğişmeyc başlamıştır. Mesela, köy hitmcılcri denilince eskiden -içme suyıı 
olarak- köy meydanına bir çeşme getirirsin, o ıköy de suya ~a.vuşmu•, 
olurdu. Ama bugün durum öyle dci!i ldir. Birçok köylerde herkes evine 
su istemektedir. Aynı şehirde olduğu gibi aboneli su meselesinin halle
dilmesi lazım. Bugün Köy İçme Suları dediğimiz program, bu manada 
aj!ırlık kazanmaya başladı. 

Köy yolları, eskiden olduğu gibi basit değil, stabi lize halta birçok 
yerlerde asfalt şekUnde götüriilüyor. Köy elektrifikasyonunda bir hamle 
yaptık. Zannediyorum, 2 seneye kalmaz, 1987 sonu itibariyle Türkiye'nin 
bütün köyleri elektriklenmiş olacak. Tabii , mesele burada bitmiyor. Kô· 
yün iç yoUan da var. Dikkat edersiniz ıK.öy HizmetJcri Genci Müdürlü
ğü'ne bu vazifelerde verilmiştir. Ben birçok yerlerde şunu müşahadc 
ecliyorum; Köy!Umüz, şehlrlcrde olduğu gibi kanalizasyon istemeye ba.
ladı. Artık, ~chirlerdel<l birçok hizmetlerin köye daha fazla aktarılması 
devri baş l amıştır. Bu kanalizasyon meselesi, şehirler içinde çok önemli 
bir problcmd.ir. Şu içinde bulunduğumuz 2 yıl ve önümüzdeki 10 scneac 
şehirlerimizin kanalizasyon ve içme suyu ihtiyacına çok önem veriyoruz. 
Mesela lstanbul'u, Ankara ve lzmfr'i ele alalım; yıllardır bu üç şehri
mizde su sıkıntısı çekilir, bele yaz aylarında, belli mevsimlerde su sıkın
tısı iyice artar. Bunu kesin olarak çözmeye karar verdik. Büyük par<.ı· 
!ar harcadık, Ankara'da -!nşallah 1987 'nlıı sonuna kalınaz- 2 bin yılına 
kadar su ihtiyacını karşılayacak sistem kurulmuş olacak. lstanbul'd:ı 
1988 yılına kadar, lzmfr'dede aynı şekilde meseleyi çözüyoruz. 

lller Bankasına birçok imkanlar tanıdık. Bugün içme suyu \ ' I.! kana· 
Jizasyon için İller Bankası'nın geliştirdiği projelerin yekünü bir trilyonu 
aştığını söyleyebilirim. Bütçeden tıier Bankasına transfer edilen miktar
lar şu son bütçe kanunu iJe beraber tahmin ediyorum 700 milyar lirava 

ulaşacaktır. 

Bu da bizim kanalizasyonu ve içme suyu meselesine ne kadar önem 
verdiğimizi gösterir. 
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Köylerimizin değişmesi h iç olmazsa daha iyi yerleşim üniteleri ola
rak kalması sizlerinde çok yakından ;lgili olduğu köyden şehire göçü 
biraz ya<vaşlatacaktır. Olmayacak değil , olacak. Zaten, rakamlara bak
tığınız zaman şehirlerde yaşayan nüfus, köylerde yaşayan nüfusu geç
miş bulunuyor. tllerde bu gelişme yfoe olacak: Dünyanın bizden ileri 
ülkelerine bakrtı~ımız zaman tablosu budur. Biz de bunun dışına çıka
mayız. Yalnız şuna dikkat etmek gerekir, •bu anormal bir hızla değil, 
daha dikkatli bir hızla olmalıdır, Bir de mümkün olduğu kadar, büyük 
şehirlerin çok büyümesinden ziyade, orta büyüklükte şehirlerin geliş
mesine hatta ufak şehirlerin gelişmesine d1kkat etmek gerekir. Bizim 
politikamız budur. Bazen sorarlar «Büyük şehirler biraz pahalı değil mi? ,, 
Biraz pahalı olacak. Büyük şehirlerde oturmanın nimeti, birde külfetin_i 
karşılamak lazım. Aksi takdirde, büyük şehirlerde oturmayı ucuz hale 
getirirsek, demin söylediğim göçü büyük çapta teşvjık etmiş oluruz. 

Bubrün biz Türkiye'nin köylerine elektrik, su, kanalizasyon •• televiz
yon vererek bizi ıbu manada zorlayan sebepleri ortadan kaldıracağız. Ya
şama şart l arı bakımından zorlayan bazı sebepler ortadan kalkacaktır. 
Ama istihdam, iş im kanlan, diğer konularda bazı problemler devam ede
cektir. Şimdi, bizim bu son devrede IJcöy ve köylüyle ilgili bazı sözleri
miz var; Zannediyorum önümüzdeki aylarda ve yıllarda köyler rahat 
içine girecek tir. 

Dışa aç.ık bir sistemle Türkiyc'yi elimizden geldiği kadar ı kapalı eko
nomiden açık ekonomiye çıkarmaya başlad ı k . Bunun manası şudur; 
Türkiyc'dc ziraj ürünler sadece bu ülkede tüketilen mallar olarak kal
mayacak yurıdışma da büyük çapta gönderilecektir. Bu bütün sebzelerde 
meyvelerde. 

Şimdi son iki seneye bakınız . Son iki senede hem de oldukça yüksek 
fiyatlarla şeftalisinden , kayısısına muhtelif rneyvalara ve onun yanında 
da büyük çapta sebzelere yönelmiştir. Arap ithalatı. Tabü onların pazar
lannda bu mallttr satış fiyatlarının epey üzerindedir. Şimdi ne demek 
oluyor? Bu pazarlara girdiği zaman köylünün elde edeoeği gelir de yu
karıya ç ı kacaktır. Türkiyc'nin dışarıya ihr:acatı oldukça bazı malların 
fiyatları da yükselecekıtir. Hatta bugün biraz da enflasyonist şikayetler 
var. •Niye pazarda domates pahahdır, biber pahalıdır• diye sorarsınız 
hudutlan kapatalım, ihracatı yasaklayalım. Fiyatlar yanya düşer. Ama 
işte o zaman da köylü perişan olur. Aynı 1konu ette de var. Hayvan ihra
catJru yasaklayalım, kaçak gitmesine mani olalım, hudutları mayınla

yalım. Gene kaçacak, onu da söyleyeyim, büyün bunlara rağmen. Ama 
bu doğru bir politika değildir. Bu iş serbest olmalıdır. Neticede •köylü
müz de gerekli geliri sağlamalıdırrki, daha fazla hayvan üretsin. Netice 

59 



olarak söylemek istewğim; izlewğimiz politika esas itibariyle çiftçinin, 
köylünün lehinedir. Fiyatlar, tarım ürünlerinin fiyatları yukarıya doğru 
gidecektir. Geçenlerde Antalya'dan Belediye Başk""1mız gelmişti, sor
dum; cHalde nedir domates fiyatı?:. o tarihlerde, bundan bir-birbuçuk 
ay kadar evvel seralardan yeni çıkan domatesi Araplar gelip alıyorlar
mış. Seralardan çıkan ve kaliteli domates 300 Lira, hem de kalite doma
tes. Biz ikinci kalitesini Anka.ra'da yiyoruz, biraz daha ucuz. fki gün evvel 
de buradaydı. Sordum dedim ki kaç para şimdi halde domates? 100 lira 
deW. Neden? Çünkü Araplar gelmiyormuş. Fiyatların ne kadar kolay, dış 
ülkelere ihracatla değiştiğinin bu gayet basit bir ımisaldir. Biz genelde 
serbest bıralruğımız için fiyatlar köylünün lehine olacaktır. Köylünün le
hine olması da bunun daha fazla üretilmesi demektir. Şimdi bakınız bir 
misal vereyim. Şu mevsim Türkiye'de hemen hemen her çeşit sebze ve 
meyva hAIA Ar:ılık ayı olmasına rağmen mevcuttur. Bunu 3-5 yıl evvel dü
şünseniz, bunun mümkün olmadığını, mevsimi geçen birşcyin hemen he
men yok olduğunu görürsünüz. Dünyanın ileri ülkelerine gitıiğin i z zaman 
orada da pahalı olmakla beraber her çeşit meyve, sebze her mevsim bu
lunur. Bunu onların zenginliğine atfetmek lazım, dünyanın her tarafın
dan getirilen, pahalı da olsa, onların dışında güney yanmküreden geti
rirler icabında ama bugün teknoloji gelişmiştir, bir çok yerlerde seracılrk 
yoluyla yetişmektedir, domatesinden sebzesine kadar. 

Türkiyemiz'de son seneler bu duruma fevkalade yaklaşmıştır . Biz 
tabiatıyla onJardan çok daha öndeyiz. Biz de Allahın verdiği güneş, biraz 
cam, bu işi çok ucuz yapmamıza sebep oluyor. Geçtiğimiz sene bizim 
yaptığımız incelemeler %30-40 civarında sera 1kapasitesi olduğunu gös
terdi. Demek ki fiyat politikası yerine oturmuştur. 

önümüzdeki dönem içerisinde tahmin ediyorum, bu sizin dilekçe
nizdeki bazı kanunları halletmemiz imkan dahilinde değil. Tabiatıyla 
şunu unutmayınız, biz bazı işleri basitleştirdik. Bir sürii formaliteyi kal
dırırken sizin işlerinizi de azalttık. 

Birtakım kağıtlar isteniyordu. Onlar kallctı 7.anncdiyon.ım. ikamet
gah kağıdı katktı. Heyet raporlarını bile ikaldırmayı düşünüyoruz. 

Memleketimiz geli şip, büyüdükçe imkanlar verilir, bundan hiç ikim· 
senin şüphesi olmasın. Ben hep şunu düşünüyorum; Bu memleketin in· 
sanlan istikbale ümitle bakmalıdır. Sıkıntılarımız yok mu ? Var. Çünkü 
bir mesele çözülür başka bir mesele çıkar. Bir misal verirsem bu mem
leket vaktiyle sadece tanm ürünleri ihraç ederdi. Sanayi ürünleri fev'ka
lade az ihraç edilirdi, sanayi ürünleri az ihraç edildiği için hiçbir prob
lemle karşılaşmazdık. Ama ne vakitki, Türkiye -bundan 6 sene önce 600 
milyar dolarlık sanayi ürünü ihraç eden Türkiye- bugün 6 milyar dolar-
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!ık sanayi ürünü ihraç etmeye başlayınca problemler ortaya çıktı, karşı 
ülkeler korkmaya, ürkmeye başladı . Bazı ülkeler bizim mallarımıza en
gelleri koymaya ·başladılar. ·Demek ki bundan 5 sene ewel böyle bir 
problem sözkonusu değildi, bugün var. Bunun çözülmesi lazım. Bunun 
gibi eskiden hiç mesele diye görünmeyen birçok konular şimdi mesele 
olmaya başlamıştır. Muhtarlarımızın misal olarak gelirleri biraz iyiydi, 
tabii her evrak başına ücret alırdınız. Eğer evrak sayısı azalmışsa sizin 
gelir de azalmıştır.• 

Bir muhtar herhangi bir ücret almadığını bildirdi. Bir sözcü, ma
halle muhtarlarının evraklardan ücret almasına karşılık köy muhtarla
nnın almadığını açıkladı. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'JN SUUDi ARABiSTAN HAC VE 
EVKAF BAKANINI KABULÜ SIRASI NDA YAPTIC I KONUŞMA 

19 Aralık 1985 

Biz, Suudi Arabistan ve dı~er körfez ülkcll! ı iylc ilişkilerimizi son 
yıllarda çok artırdık, faydalı olacağı kanaatindeyiz. Uzun yıtlar birarada 
yaşadığımız ülkelerdir, bunlar. Ama araya hadiseler girdi, bazı tesirler 
alunda -yakın olmamıza rağmen- uzaklaştık. Bu uzaklaşmayı, dostları
mız olmayan b3.1.ı ülkelerde arzu ettiler. ıBiz, bugün bu meseleleri her iki 
tarafında aştığı inancındayız . .Aramıza baş'kaJarınm girmesi bence arlık 
mümkün değildir. Bizim inaruşımıza göre, Türkiye ve bütün Arap ülke.· 
!eri -güneyimizdeki ülkeler- ilerde daha kuvvetli bir işbirliği yaparlarsa, 
bu bölgede sulh, sükOn ve gelişme daha iyi olur. Çünkü bu bölgede ya
şayan ülkelere baktığımızda şunu görüyoıı.ız ; her ı türlü tabii kaynak, heı 
türlü imk&n vardır ve dünyanın en iyi imkanlarıdır. Eğer bu imkanlar 
iyi kullanılırsa, bölgede yaşayan insanlarımızın da faydası olacaktır. Böl
gede sular, ormanlar, tabii güzellikler ve geniş sanayi kuruluşlan, tarım 
sahasında çok büyük imkc\nlar var. Bugün Türkiye'nin yaş meyve ve seb· 
zesi 'kamyonlarla Arap ülkelerine gidiyor veya buradan alınıyor. 

lnanıyoıuz ki, ilerde çok daha müşterek işler yapacaöız. Bu işbir
li ğini kuvvetlendirmeye, biz Türk Hükümcti olarak tkararUyız, aynı ka
rarlılığı da Suudi Arabistan' da ve diğer Arap ülkelerinde görmekteyır.. 

Bu münasebetlerin gelişmesinde, insanJann birbirini ziyaret etrrıe

sinin çok büyük rolü vardır. Hac ayru zamanda bir ziyarettir. Şimdi, her 
yıl 40 bin kişiyi Haca yolluyoruz. Ama 100 binden fazla da işçimiz var, 
orada. Onların çoğu da hac yapıyorlar. Gerek Mekke'de gerek Medine' de 
-Büyük Cami'de- Türk işçilerini gördüm. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN TRT SiTESiNİN TEMEL ATMA 

TÖRENiNDE YAYrlCI KONUŞMA 

19 Aralık 1985 

Değerli Konuklar, Muhterem AJ'kadaşlarım, 

Türkiye Radyo Televizyon Kunımu'nun Ankara içerisinde yayılmış 
muhtelif ünitelerini biraraya getiren bu sitenin temelinin atılması müna
sebetiyle bizim, TRT'nin gelişmesi, yurt sathına yayılması, yayımlarının 
kalitesinin iyileştirilmesi konusunda son bir sene içinde önemli hamleler 
yaptığımız gerçeğini belirtmek istiyorum. 

Bir kere işin başında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun daha 
büyüle hamleler yapabilmesi için kendisine sağlanan imkanları kağıt üze
rinde bırakmamak, bunları artırmak ve bunlar kanalıyla da daha ;yi bir 
gelişme içine girmesini temin etmek olmuştur. Tahmjni rakamlar vcrır
sem, geçen yıl aldığımız tedbirler -1985 başında yürürlüğe girmiş ted
birlerle- Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun gelirleri neredeyse 100 
milyar liraya yaklaşmışt ı r. 84'de bu gelirler 21 milyar lira, SS'de 97 mil
yar lira ve öniimüzdeki sene -gene konscrvatif tahmin yapılmış- 127 mH
yar lira üzerine çıkacağını tahmin ediyorum. Bu gcHrlcrlc TRT, 1984'ı:: 

gelinceye kadar yap1l~ı yatırımlardan daha fazla yatırım son 2 sene içe

risinde yapar hale geliyor. Bu sene 21 milyar lira, önümüzdeki senede 
30 milyar liranm üzerinde yatırım yapacaktır. 

Memleketin her tarafında televizyonun, radyonun dinlenmesi ve i.t

lenmesi çok büyük bir sürallc temin edilecek hatıta Eylül ayında 3 büyük 
şehirimizde -Ankara, İstanbul ve hmir'de- ve sene sonunda Adana'd:ı, 

daha ileride de yurdun diğer bölgelerine 2 nci kanal yayınlan da veri
lecektir. 

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nu çok iyi hale gelmesinin, mem
leketimizin gelişmesi ile fevkalade yakından ilgili olduğu kanaalindcyi7. 
Memleketimizde birçok yeniliklerin anJatılabilmesi esas itibariyle tele-
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vizyonu yaygmlaştınlmasına büyük çapta bağlıdır. Meseleyi, burada da 
bırakmayacağız; inşallah Anayasa'nın verdiği imkanlar dahilinde bugün 
bütün dünyada geçerli olan kablo televizyon yayınlan veya daha ileri öl· 
çüde modem sistemlerin memleketimize getirilmesi, bu konuda daha 
fazla aşama yapılmasını kapsamlı bir şekilde düşünüyoruz. 

inanıyorum ki , Tfulkiye'miz geliştikçe, 'büyüdükçe lber sahada ol
duğu gibi televizyon ve radyo sabasmda da büyük aulım yapmıştır. -Son 
2 senede- Ve önümüzdeki yıllarda da bu mesele çok daha iyi hale geti ri
lecektir. 1mkAnlar Türkiye Radyo Televizyon Kurumuna verilmiştir, bu 
imkAnlan, çok iyi kullanarak memleketin arzuladı~ bir yayın tekniğini , 

güzel yayınlar yapmalarını özellikle diliyorum ve bu tesisin TRT'ye ve 
memleketimize hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyonım . Sağolunuz . 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN TRT SİTESİNiN TEMEL ATMA 
TÖRENİNDEN SONRA BASIN MENSUBIAJllNIN SORULARINA 

VERDl~İ CEVAPLAR 

19 Aralık 1985 

Soru: - Piyango her şeyi unutturdu. Zam yap.ılsa bile kimse f'ark. 
etmeyecek. Bilerekmi yaptınız? 

Cevap: -Bıık şimdi Her şeyin altında bir şey arıyorlar. 

S o r u : - Bir de kahine değişikli ği gündeme geliyor h u günlerde. 

C c va p: - Şimdi Milli Piyango var ... Siz bir araştırma yapın. Bu 
çekilişleri yılbaşı ve bayramlarda yapalım mı, tekrarlayalım mı? 

Soru : - Siz kararınızı vermişsinizclir bu konuda. Bir milyar lira 
size çıkarsa ne yapacaksınız? 

C c va p : - O zaman düşünürüz. 

Soru: - 1 milyar lira size göre de büyük pararru? 

Cevap : - 'Bizim aldığımız paralara göre çok büyük para. Bu para 
çıkarsa rasyonel bir yatının yapmak lazım. Memlekete faydalı bir yatı· 
nm yapmak lazım. 

Soru: - Çocuklar ve Fa'kirlere Yardım Fonu'nun kaynağı bu
lundu mu? Size çıkarsa bu fona parayı verir misiniz? 

Cevap : - Kaynağı araştırıyorum. Bana çıkarsa, tabü veririm. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN ECZACILAR BİRLfGt 
OLAGAN KONGRESİNDE YAPTIGI KONUŞMA 

20 Aralık 1985 

Saym Başkan, Eczacılar !Birliğinin Muhterem Üyeleri ve Değerli 
konuklar. 

Sözlerimin başında Birliğinizin 22 nci Olağan Kongrcsi 'nin eczacı· 
!arımız ve memleketimiz için hayırlı ve uğurlu olmasını, yeni ufukfar 
açmasıw temenni ediyor, hepinizi saygı ile scH\m lıyorum. 

Ben bu konuşmamda, tabiatıyla eczacılık mesleğinin detaylarına gi· 
recek değilim, !kendimi bu konudao yetkili hissetmiyorum. Ama takip 
etmekte olduğumuz ana politikaların bir bölümü hakkında -hepsini an· 
!atmak mümkün deitildir-. Yüksek heyetinize bilgi verebilirsem ve bun
dan da sizlerin istifade imkanınız olabilirse. büyük mutluluk duyarım . 

Muhterem Üyeler, 

Türkiye'miz çok sı·kıntılı dönemlerden geldi. Bugün memlckctimi1 
huzur ve güven içerisindedir. Problemlerimiz yok değildir, bunu hiçbir 
zaman iddia etmedik. Gelişen, büyüyen bir toplumun devamlı olarak 
problemi olacaktır. Biz yurdun her köşesinde yeni isteklerle karşılaşı· 
yoruz. Köye su getirilmesinin sadece •köye bir çeşme kurulmash şek
linde düşünüldüğü devrelerden Aöy evlerine aynı şehirlerde olduğu gibı 
şebekeyJe su verilmesinin• jstendiği günlere geldik. Normal ham yollar
dan stabilize köy yollarına, stabilize köy yollarından da şimdi asfalt köy 
yollan istenmektedir. Demek ki, toplumun ve memleketin problemi her 
zaman mevcut olacaktır. Önemli olan bu meselelerin çözülmeye başlan· 
masının her geçen gün görülmesidir. 

Sözlerimin başında da ifade ettim; Türkiye çok sıkıntılı dönemler
den geldi. 12 Eylül öncesi hem ekonomik meselelerde hem de anarşi k 
meselelerde toplumun çok büyük ızdırabı olmuştur. Bugün, Allaha şii· 
kür, bunların çok büyük bir kısmını geride bırakttk. Şehirlerimizde hu· 
zur var, geceleri rahatlıkla sokağa çıkılabiliyor, o devrelerin hepsi atla
tıldı. inşallah, bu memleket o kara günleri bir daha görmez. Elimizde•ı 
geldiği kadar bu prensip üzerinde çalışmak mecburiyetindeyiz. Hepini· 
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zin işlerinin rahat görülebilmesi, huzurlu ve güvenli bir ortama ba#)ıdır. 
Huzurlu ve güvenli bir ortam olduğu zaman gelişme kendiliğinden olur. 
Temeldeki prensibimizin başında ·bu var. 

Biz aynı zamanda bir ekonomik düzen olarak, esas itiban'yle ferdi 
teşebbüse önem veriyoruz. Dikkat ederseniz, ilk defa hUkümet progra· 
mında karma ekonomi demedik. Devletin rolünü açikca ifade ettik; 
cdevlctin rolü şudur, devlet alt yapı sistemini yapar, vatandaşa yardım
cıdır, makro meselelere bakar, genel koyduğu kaidelerle k<>ntrol eder, 
adaleti, vatandaşın emniyetini, bu gibi klasik devlet fonksiyonlarını ye
rine getirir. Ama vatandaşımız ekonomik hareketinde serbest olmahdır. 
Serbest olmalıdır ki, o memlekette gelişme daha iyi olsun. Çünkü, in· 
sanlan düşündüğünüz zaman herkesin ayn bir kabiliyeti varclır. Serbest 
bir rejimde bu kabiliyetler ortaya çıkar. Serbest olmadığı, baskı altında 
olduğu zaman -bu baskı ister devletten gelsin, ister başka taraflardan 
gelsin- gelişme yavaşlar. 

Biz, serbest bir ekonomik düzen kurmaya çalışıyoruz. Ama tam ma
nasıyla kurduğumuzu da söyleyemem. Çünkü öyle devrelerden geldik ki, 
bunu çok kısa bir sürede realize etmek, hemen hemen mümkün değildi. 
Ama, çok büyük mesafeler de aldık; dışa açılmayı gerçekleştiriyoruz. 
Türkiye'nin artık kapalı olmaması lllzım . Birçok şeylerin dışardan öj!re
tilmcsi, o bilginin Türkiyc'yc gelmesi l~zım. Yıllar önce ABD'de Dünya 
Bankası'nda çalıştığım devreleri hatırlıyorum, o memleketi gezdiğiniz 
zaman küçük çocukların dahi kompütürlc oynadığın ı gördüm. Kendi 
memleketime geldiğim zaman bunların tahditli olduğunu müşahade el
tim. O vakit şunlan düşündüm: Bizim çocuklarımız onlann çocuklann~ 
dan geri midir? Hayır. Alo!, zeka bakımından geri dej!ildir. Geriliğimiz. 
bu gibi imkıınlara sahip olamamamızdandır. Çünkü, oyun da olsa, tele
vizyon oyunu da olsa, kompütürlc oynayan bir ufak çocuj!un, dij!er ülke
lerin çocuklarına göre çok daha ileri gidebileceğini düşünmek lazım. 
Bugün memleketimizde, Allaha çok şükür bu mesafe •kapanmaktadır. 
Bizim de ilkokul. liselerimizde gitgide bu programlar süraW bir şekilde 
getirilmektedir. Omit ediyorum ki, önümüzdeki yıllarda lisan öj!renimini 
videolu sistemlerle, mevcut olmayan iyi öğretmenler:i bu şekilde getirme
niz mümkündür. 

Bütün bunların yapılmasında, başarılmasında üzerinde durduğu· 
muz önemli bir husus daha var; Bu bir çalışma metodudur. Her zaman 
ifade ettim; geçirdiğimiz yıliardan istifade edelim, geçirdiğimiz yıllar 
bize bir takım şeyler öj!retmeli ki, o öğrendiklerimizle bir dalla hatalar 
yapmayalım. Onun için her zaman söylüyoruz; biz .kavgadan yana değiliz, 
biz sevgiden yanayız . Bu memleketi ileriye götürecek olan, insanların 
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birbirleriyle lüzumsuz münakaşaları değil, birbirine sımsıkı sarılmasıdır. 
Memleket ancak bu şekilde ileriye gider. Ben muhtelif vesilelerle sevgi 
yolunun wr bir yol olduğunu, kolay olmadığını, kavga-yolununsa çok 
!kolay olduğunu ama netice vermediğini söylüyorum. Diyorum ki; birbi· 
rim.izi seve.rsek, sayarsak birbirimizin meselelerini çok daha iyi anlarız~ 
çok daha iyi birbirimize tesir icra ederiz. 

Ve bu tesirlerle memleketi daha ileriye kötürürüz. Bugün dikkat edi
n.iz, TBMM'den son iki sene içerisinde çok önemli kanunlar geçmiştir. 
Hatta ifade ettim• geçtiğimiz 10 senelerde 20 senelerde böyle kanunlar 
çıkmamıştır. Bunu da bir anlayış sistemiyle yapmJşızdır. Mümkün ol
duğu kadar, TBMM, eski yıllara orantılı olarak çok daha süratli çalışa. 
bilmiştir. Bu da bizim kavgaya itibar etmememizdendir. Mümkün ol
duğu kadar, meseleleri anlayarak, karşılıklı görüşerek çözmek yoluna git· 
mekteyiz. 

Değinmek istcdifim son bir 1konu ise -belki sizi de alakadar eder
vergilerle ilgilidir. Bir devletin fonksiyonlarını yerine getirebilmesi, iler
leyebilmesi adaletli bir vergi sistemiyle çok yakından ilgilidir. Bu konuda 
fevkalade hassasiyetle duruyoruz. Çünkü ben şuna inanıyorum : vergi
nin alınan miktarı, adaletli olarak dağıtılması en önemli unsurlardan bi· 
risicUr- Vergi verenin yanında vergi kaçıranın mevcudiyet i en büyük den
gesizliktir. Onun için bu vesileyle, şunu özellikle ifade ediyorum; bu ko
nuda fevkalade kararlıyız. Her türlü tedbiri çekinmeden alııız. Mem
lekette adaletli bir vergi sistemi kurmaya, bunun ölçülerini de şu son 
vergi kanunuyla çok iyi bir şekilde yerine geti rdiğimizi tahmin ediyorum. 
Bunu en iyi bir şekilde uygulamaya ve memleketimizde bundan sonra 
vergi kaçağını ileri ülkelerde olduğu gibi en asgari hadde indirmeye, 
en önemli bir çalışma olarak görüyoruz. İnanıyorum ki, devletimiz üze. 
rine düşen fonksiyonları lAyıkiyle yapabilirse o zaman hür teşebbüs, 
ferdi teşebbüs, insanlanmızın biraraya gelerek yaptıkları teşebbüsler 
·yani ister •kooperatifler, ister şirketler olsun· bu memlekette çok daha 
iyi çalışma imkAnı bulacaklardır. 

İstikametimiz budur. Bunları sizlere kısa da olsa anlatmaktan, 
önemli bir mutluluk duydum. Umit ediyorum ki , sizler ve bu memleketin 
diğer düşünen insanları, memleketimizin meseleleriyle, 1kendi sahanız~ 
daki meseleleriyle bizlere, siyasetle uğraşanlara yardımcı olursanız, emin 
olunuz ki birçok konu rahatlıkla çözüme kavuşur, sizlerde bizlerde ve 
bütün memleket insanlan daha mutlu olurlar. 

22 nci Olağan Kongrenizin haytrlı olmasını temenni ediyor, çalışma
larınızda başarılar diliyorum. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN 16 iLiN VALiSiNi 

KABULtl SIRASINDA YAPTICI KONUŞMA 

21 Aralık 1985 

Muhterem Valiler, 

Bizim bükü.met programında 6 önemli konu üzerinde durulmuştur. 
Bunların başında huzur ve güvenin sağlanması gelmekteclir. Bu 6 önemli 
konu seçim beyannamem.izde de vardır. Şuna inanıyorum; her türlü ge> 
lişmenin temelinde huzur ve güven yalar. Huzur ve güven deyince asayiş 
meselesi olduğu kadar cliğer lkonular.ın da güvenli olması lfızım. İşgören 
insanın bürokrasiden muhtelif >kademelere kadar, Jyi bir düzen içeri
sinde, hesabını biJecek tarzda, •yann ne olacak?• endişesine kapılmadan 
işini yüriitmesioi ben bir huzur ve güven ortamı olarak tarif ediyorum, 
sadece asayiş meselesi değil. Tabii asayiş meselesi bu işin başında ge
liyor. Çünkü evinde ailesiyle rahat oturabilmesi, kapısının ıbaşka biri ta
rafından açılıp, çalınıp bir taaruza uğramaması tabiatiyle en önde gelen 
hususlardan bir tanesi. Ama bunun yanında işinde, çaLşmasmda yanna 
daha güvenle bakabilecek hususların da meydana getirilmesi, zannediyo-
rum, yine bu huzur ve güven sistem i içerisine girer. 

İki senelik icraatımızda bu konulara hi..iyük önem verdik. Bu konu
lara büyük önem verirken; şunu bilhassa be1irtmck istiyorum: Türki
ye'nin bugünü değil, yakın geleceği değil, uzun vadeli geleceğini de plfin
lıyortl/. . Yaptığımız bütün işlemlerin içerisinde bugünü kurtarmak, ya· 
nnı kurtarmak, bir sene sonrasını kurtarmak. meselesi yoktur. Meseleleri 
daha uzun ,·adcli görüyoruz. Uwn v:'ldcli gördügümüz jçin de hazan ilk 
görüşle toplum veya bazı çevreler tarafından reaksiyona uğrayan ted
birleri de almaktan çekinmiyoruz. Belki, bugün basında görmüşünüzdür, 
emeklilik yaşı meselesini. Aslında, tabi söylenildiği ve abartıldığı kadar 
değildir. Bu, bir iktidar için eğer abartıldığı ölçüde bir hareket ise cniyc 
yapılır? • diye hemen sual sormak gerekir. Hayır değil. EmekliJik yaşı 
Türkiyc'de şu anda SO'dfr. Yanj 89 senesinde 50 olacak. Bizden evvel çık
mış kanunlara göre, 1989 senesinde emekli olmak 50 yaşla mümkün olu
yor. Hanımlarda 45, ben erkekleri söylüyorum, 50 yaş. Bu sistem genci 
bir sistem. Ama şu da gözüküyor ki, bugünkü sosyal sigorta sistemi, 
emeklilik sistemi devam c ıtiği müddetçe ya bu sosyal sigorta sistemi çö-
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kecektir, -devlet bütçesinden çok daha büyük rakamlarla bu sisteme 
yardım ectileoektirJki, bu netice itibariyle bütün mille tten çıkması de
mektir. Ya vergi yoluyla ya enflasyon yoluyla. Bu şartl ar altında yapı
lacak iş, Türkiye'nin ilerisinj düşünerek bu s istemi daha düzenH hale 
getirmektir. Yaptığımız iş gayet basit. Dedik ki; Mevcutlara herhangi bir 
deJtişikl ik getirmiyoruz. ·Bundan sonra herhangi -bir sosyal sigorta sis te
mine girecekler. Yani iş hayatına 86 yılından sonra -86'da dahil- girecek
lerin emeklilik yaşı 55 olacak, 1990 yılından sonra işe girecekler için bu 
yaş 60, erkekler için söylüyorum, bu kadınlar için 5 yaş daha küçük. 
Niçin böyle yap ılıyor? Uzun vadeli düşündüğümüz için . Mevcut bir se
nelik dahi o lsa, ona dokunmuyoruz. Ama ilerisi için sosyal sigorta sis
temini bu memJckette yaşar hale .getirmek endişem.iz var. 1Bu da uzun 
vadeli bir düşünmedir. Onun için her zaman ifade ediyorum; biz bu 
memleketin geleceğinj düşünmeye mecburuz. Nesiller gelir gider. Bundan 
bir süre evvel, bir üniversitede açılışa gitmiştik. Genç kızlarımız ve de· 
Ukanlılar kora halinde İstikla l Marşı'nı arkasından da 10. Yıl Marşı'ru 
okudular. Ben hatırlıyorum: 1933'de -biz ilkokula başlamadan çı kmış bir 
marştı.- Bugün gençler okuyor. Bizler -belli bir yaşa geldik. Ta-birimi de 
mazur görmezsen.iz, nehrin sonuna doğ-ru , denize ulaştığı noktalara ge
liyoruz. Demek ki, bir cemiyet böyle bir nehrin akışı gibi yukarıdan aşa
ğıya doğru gidiyor. Ama ileriyi muhakkak düzgün hale getirmek l llzım 
ki, yeni yetişen nesillere ve ileride gelecek nesUlere daha iyi imkanlar 
bırakalım . Onun için bazı konuları korkmadan, çekinmeden icra etmek 
mecburiyeti vardır. Yoksa ufak hesapla.r1a .. biz yarını kurtarahm her
kese bal-börek verelim, bugün geçsin• demekle meseleler çözülmez. Ha
diselere hep hu açıdan -baktığımızı , siz Valilere ifade etmek istedim. 
Çünkü oon şuna inanıyorum'ki; bu tedbirler baştan alınmazsa, bu gibi 
konular dikkatle ele alınmazsa memleketjmiz ilerde gerçekten çok sıkın
tılı dönemlerden goçeobilir. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN OLACANtlSTtl HAL 
KOORDiNASYON KURULUNDAKi KONUŞMASI 

22 Aralık 1985 

Biz Türkiye'nin bugününü değil uzun vadeli geleceğini planlıyoruz. 
• Meseleleri uzun vadeli gördüğümüz için de ilk göri.inüştc toplum tara
fından veya bazı çevreler tarafından reaksiyonla karşılanan tedbirleri de 
almaktan çekinmiyoruz. Belki basında görmilşsiiniizdilr. Emeklilik yaş 
sınırını yükselttik. ldna meseleler abartıldığı kadar deıtlldir. Bir iktidar 
için bu kadar reaksiyon gören hareketler niçin yapılır diye sual sormak 
l azımdır. 

Emeklilik yaşı şu anda Türkiye'de e rkekler için 50'dir. Bizden ev
vel çlkanlan kanunlara göre 1989 senesinde 50 yaşmda emekli olmak 
mümkün oluyor. Hanımlarda ise bu yaş sınırı 45, ama şu da gözüktü, 
bugünkü emeklilik sistemi devam ettiği müddetçe ya sosyal sigorta sis
temleri çökecektir. Ya da devlet bütçesinden çok daha büyük rakam
larla bu kuruluşlara yardım edHecektir. Bu da netice itibanyla bu pa
ranın enflasyon ya da vergi yoluyla milletten çıkması demektir. Bu şart
lar altında Türkiyc'nin ilerisini düşünerek bu sistemi daha düzenli hale 
getirmek gerekiyor. 

YapLığımız iş ga)'Ct basit. Dedik ki bundan sonra herhangi bir sos
yal sigorta sistemine gireceklerde emcklHik yaşı değişsin. Mevcutların 
durumunda bir değişiklik yapmıyoruz. Yani iş hayatına 1986 yılından 
itibaren gireceklerin emeklilik yaşı erkekler iç in 55, hanımlar için 50. 
Mevcutların durumunda bir sencHk dahi olsa değişiklik yapıyoruz. 1990 
yılından sonra işe girecek ler için bu yaş sının erkekler için 60, hanımlar 
için 55 olacak. 

Uzun vadeli düşündüğümüz için mevcuda dokunmuyoruz. Bu mem· 
Jekeıtc sosyal sigorta sistemini yaşar haJe getirme endişemiz var. Biz 
bu memleketin geleceğini düşünmeye mecburuz. 

Tabirimi maruz görün, biz bc11i bir yaşa geldik. Yani nehrin denize 
ulaştığı yerdeyiz. Yeni yetişen nesi11cre daha iyi imk~nlar bJrakmamız 
lazım. Onun için bazı konulan korkmadan. çekinmeden icra e tmek mec· 
buriyeti vardır. Yoksa ufak hesaplarla biz bugünü kurtaralım, heııkesc 
bal, börek verelim, bugün geçsin demekle meseleler çözülmez. Bu gibi 
konularda baştan tedbir alınmazsa memleketimiz ilerde hakikaten çok 
sıkıntılı dönemlerden geçebilir.• 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN 1986 BtlTÇESI 
KAPANIŞ VE TEŞEKKÜR KONUŞMASI 

23 Aralık 1985 

Sayın BaŞkan, değerli milletvekilleri; 1986 yılı bütçemizin son ko
nuşmaları yapılıyor. 9 Aralık'tan beri Ttirkiyc Büyük Millet Meclisinde 
gece gündüz yapılan bu müza'kerelerin sonunda, biz iktidar olarak, diğer 
arkadaşlarımız muhalefet o larak birçok konuda bilgi sahibi olmuşuzdur. 
Muhalefetin tenkitlerine kulağımızı kapamamışızdır, onları da dikkatle 
dinlemişizdir. 

Benim ıburada, bu son konuşmada, uzun bir konuşma yapmaya niye· 
tim yok; ama bu kürsüde ifade edilen bazı konular hakkında görüşlerimi 
açıklamak istiyorum. 

Bir kere, Anayasa meselesinden burada da bahsedildi. Bu 'konudaki 
açık.görüşümüzü yüce meclisin huzunında bir kere daha ifade etmek mcc· 
buriyetindeyim. Anayasalar, toplumun muhteüf gnıplan arasındaki önem· 
li vesikalardır, 'bir nevi mukaveledir. toplumu bağlayan mu'kavelelerdir. 
Hele 1982 Anayasası, Türkiye'nin çok önemü lbir devresinden sonra gel· 
diği , o tecrübeden istifade edilerek haıırlandı~ı ve aynı zamanda mil· 
!etimizin yüzde 92 ekseriyetle 'ka'bul edildiği nazan itibare alınırsa, çok 
önemli bir vesikadır. 

Biz, bu Anayasanın çok iyi ıbir müddet taıbik edilmeden deıı;ştiril
mcsinin karşısındayız. Özellil<le şu konulara büyük önem veriyoruz: 12 
Eylill'e geHşimizjn ana sebebi olarak gösterilen ve sizlerin de çok iyi ha
tırladııtınız gibi 12 Eylül günü yapılan tarihi konuşmada da açık bir su
rette belirtildiıti gibi, derneklerin, sendikalann siyaset le uğraşmamasına 
il işkin Anayasanın bu hükümlerine sımsıkı bağlıyız. 

Evet, Anayasanın bu şekilde getirdilti yasağa sımsıkı bağlıyız; der
neklerin ve sendikalann \kendi konularıyl a uğraşmalannın yanındayız. 
Eler, siyasetle uğraşmak isteyenler varsa, partilere gelir girerler, sendika
lannı veyahut da derneklerini bırakırlar. 

tkinci lbir konu üzerinde de açıklı k getirelim. Bazı arlcadaşlarımız, 
ctktidarların muhalefeti devamlı küçültmek istediğini ve ihmal eıtiğh 
gıôi lbirtakun ifadelerde bulundular. Biz iktidar olarak, muhalefetin kü· 
çülmesini katiyen istemeyiz. Bu, bi1jm aleyhimize olur; akıllı bir iktidar 
böyle bir şey düşünemez. Ama, eğer muhalefet ıkendisini !cüçülıecek bir· 
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takım ~edbirler alıyorsa, birtakım işler yapıyorsa, o da !bizim işimiz de!!ll, 
ona da bir yardımcı olamayız. 

Şimdi, ibiz 'bunlara karışmıyoruz. Yalnız, şunu söylüyorum. Eğer, 

geçtiğimiz aylarda muhalefet partilerimiz kendilerini zayıf görmeyip, bir
leşme eğilimine gitmeselerdi, herhalde zayıflıkları meydana çıkmazdı. 

Sayın Başkan, bir önemli konu da, memldkette gerek muhalefet, 
gerekse bazı çevrelerde bir kötümserlik havası var. Tabiatıyla burada, mu
halefetin veya bazı çevrelerin ille de bizim gibi düşünmelerini isteyemem 
ve böyle bir sev de aklımızdan bile geçmez. Gayet tabi muhalefet tenkit 
edecektir ve bize kendisine göre olan hatalarımızı söyleyecektir. Ama, 
mco:nlekcti her gün «'batıyor• diye göstermek yanlıştır. Öyle bir hava, bu
gün memleketimizde yoktur. 

Şimdi, eğer müsaade ederseniz, bu konuda meşhur bir yazarımızın 
kötümserlikle ilgili bir iki cümlesini okuyacağım. Bu meşhur yazar, •Bu
günkü günde kendilerine biraz iyimserlik tavsiye edilen klmseler; nasıl 
iyimser olalım, ahvalin şu fecaatine rbakın, bir memJeket ki sa1lamyor, 
her gün bir parçası başunız üstüne yıkıhyor, her tarafımız yara bere için
dedir, karnımız açtır, sırtımız çıplaktır, yarın ne olacağımız belli değil

dir• diyor. Zannetmeyiniz -ki, bu yalnız bugüne alt bir teranedir. Biz doğ
duğumuz günden beri babalanmızdan, babalanmız doğduğu günden beri 
kendi babalarından hep ıbunu dinlemişlerdir. Yıllardan beri ne görsek 
ba'Lmak ıbelirıisidfr, ne işitsek ölüm haberidir.• 

Aym yaz:ı.rımız yine diyor ki: «Esasen dikkat edecek olursanız, bizde 
hele son zamanlarda iyimser görünmek Adeta bir kabalık ve 'bayağılıl< 
telakki edilmeye; fikir ve soy yüksekliği kötümserlikte aranmaya başladı. 
Somurtkan mıs ınız, mutlaka doğruyu görüyor ve doğruyu söylüyorsunuz. 
Ümitsiz ve hiddetli mi-siniz, mut1aka en akıllı adam sizsiniz. Hele ikide bir 
adam sende bu millet kurtulamaz, bu mHlet !bitti cesaretini gösterdinit 
mi, artık sizden büyük, sizden 1-:ahr:ıman kişi düşünülemez.• 

Şimdi aynı yazann bir de iyimserlikle ilgili 1bir kısmını okuyacağım, 
bir gün ara ile ifade edilmiş: cDün kötümserlikten bir hastalık hali ola
rak babseLmiştim, gerçekten kalplerimiz gitgide kesif bir karanlık gibi 
kaplayan bu dehşetli illetten kurtulmanın çaresine bakmalıyız ve hiç de
ğilse yeni yetişen nesle muhtaç olduğu gönül ferahlığını vermeye çalışma
lıyız. Zira, bu ferahtan yoksun nesiller hiç bir şey yapmaya kadir olarılJl" 
lar. Bütün kısırlar mahzundur ve bütün mahzunlar kısırdır. 

Buna mukabil en büyük işadamlan, en azimli, en iradeli kim<eler 
mutlaka yüreği geniş, gözü pek ve ümidi sonsuz olanlardır. Her şeyi pem
be görmek mutlaka ne cehalete, ne de ahmaklığa işarettir. Belki bumın 
aksine olara'k, taşkın bir insanlığın belgesidir. Bazı kimseler böyle bir 
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canlılığın, taşma Jıalindeki sular gibi önüne ne rasgelirse devirerek, yıka
rak, sürükleyerek aktığını görüp, yıkıcı ve kaotik 'bir hadise karşısında 
bulundllklanru zannederler. Gerçekten gilı'büz ve zevkli mizaçlar biraz 
kırıcı ve dölcüoüdürler. Bwmn içindir ki, her şeyden önce kendi rahatını 
seven, özü k•t nebatlar gibi ancak durgun bir aydınlıkta biten, sinirleri 
zayıf olduğu için gürültüden .korkan !bazı cılız mizaçlar, cesareti bir deli
lik, hareketi bir temkinsizlik ve inadı lbir cdhalet tela'Ilki ederler. Halbu
ki, ne olursa olsun çoşkun akan seli durgun suya binlerce defa tercih 
edenlerdeniz. Zira, onda hayat, sı:hlhat; bunda ise taaffün, sıtma ve ölüm 
vardır.» 

Bu 1920 senesi 12 Ocak ve 13 Aralık günlerinde yazılmış Yılkup Kadri 
Karaosmanoğlu'nun iki makalesinden parçalar. 

Sayın milletvekilleri, bu makale yazıldığı zaman eğer tarihler yanlış 
değilse, 12 Ocak, 13 .Aralık 1920 senesi demek ki, Türkiye Büyük Millet 
MccHsi yeni kurulmuş, milli mücadelenin büyük kısmını tamamlamamlş, 
ta'biatiyle o devirde kötümserler çok fazla. 1985 Türkiye'si böyle değil. 

1985 Türkiye'si, önü çok parla'k, o gün'kü şartlar altında bu düşünce
lerle ancak İstiklal Haııbinden, Anadolu mücadelesinden çikıldığına göre, 
bizim buradaki işimiz çok daha loolaydır. Bunu bilhassa bazı çevrelere 
bu kürsüden be.Jirtmek için okudum , o gün nasıl düşünülmüş, bugün nasıl 
düşünülüyor 'bu mukayeseyi yapmak için okudum. 

Sayın Başkan , değerli milletvekilleri; 

Şimdi bu kürsüde sayın anamuhalefet partisi lideri, bizim 1978, 1979 
senesini buraya getirdiğimizden bahsetti. Ben aslında 'buraya getirmedim, 
kendisi getirdi, kendisi getirince de biz o konuda konuşmak mcoburiy<> 
tinde kalcWı:. Kimseyi de şu ~netimi, bu yönotimi herhangi bir şekilde 
yaptıklan hizmetlerden dolayı herhangi bir şey söylemedik. Her zaman 
ifade ettiğimiz gibi, biz bu memlekete hizmet eden herkese minnet, şük· 
ran borçluyuz. Bunu lher zaman ifade ettim. 

Ama, bu mesele açıldığı zaman 5u konunun çok iy i bil inmesinde 
fayda var. lleride sizler alternatif programlar hazırlayabilirsiniz, ama 
Türkiye'nin gerçeklerini bilmek mecburiyeti var. Bu programlar, o ger
çekler bilinmeden, tarihte yapılmış hatalardan ders almadan hazırlanırsa , 
yanlışlıklar tekrar tekrar yapılır, tarih tekerrür eder. Onun için, burada 
müsaade ederseniz, gene bazı yanlış anlamalara sdbebiyet verdiği için bu 
Ioonuyıı biraz daha azıcık irdelemek istiyorum. Çünkü suallerde de var, 
demin Sayın Maliye ve Gümrük Bakanımız bir parça açıkladı. 

Türk.iye'nin en önemli meselesi ödemeler dengesi meselesidir. Hele 
1974'ten soru-a bu mesele çok daha önemli hale gelmişti r. Bugün burada 
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bu kürsüde çıkıp 1980 öncesinden, 1970 öncesinden rakamlarla babscLmak 
ve ona göre muka.yeseler yapmak doğru de!';ildlr. thellikle ihracat konu
su, ödemeler dengesi bakımından . 1974'e gelinceye kadar Türkiye'nin pet
role ödedi!';i para, 1970 öncesi varilini 1 dolara kadar aldık. 1974 yılında 
birdenbire 13 dolara yükseldi ve bu J980'de maksimumuna do!';ru yüksel
di 32-33 dolara geldi. işte Tüı'kiye,nin ödemeler dengesinin düzelmesi lıu 
tarihten sonra büyük ,gayretlerle yapılmışnr. Yoksa bugün varill 1 dolara 
petrol almaya imkftrumız olsa, ödemeler dengesini 90k kolay temin ctrnek 
mümkündür, hiçbir problem yoktur; ama petrolün fiyatı 30-35 dolara 
yükseldiği devrede, -şu anda 25 - 26 dolar- o devrede, onun yanında ileri 
batı ülkelerinin size salitığı mallann fiyatlan da aynı ölçülerde yükseldiği 
bir dönemde Türkiye iki tazyik arasında kalmışur. Türkiyc'nin takip cıt
ti!';i program 1980'den itibaren bu meseleyi çözmeyi hedef alan bir prog
ramdır ve Türkiye bu meseleyi de çözmüştür. 

Şimdi bakınız, burada Güney Kore ile bir arkadaşınıız bazı muk>
yeseler yaptı. Ben size bazı rakamlar verece!';im; 1960 yılında aşağı yu
karı Güney Kore ile Tiirkiye'de bir devir değişikliği oluyor. Türkiye'n in 
ihracaıı o yd 320 milyon dolar, Güney Kore'nin el imizdeki rakamı 33 mil· 
yon dolar; 1970 yılında Güney Kore 835 milyon dolar, Türkiye 588 milyon 
dolar; 1975 yılında Türk.iye 1 milyar 400 milyon dolar, Güney Kore 4 mil
yar 884 milyon dolar; 1979 yılında Türkiye 2 milyar 261 milyon dolar, 
Güney Kore 15 milyar dolar. Başladığımız nokta aynıdır, i~e 1979'a kadar 
geldiğimiz nokta da !budur. l 979'dan sonra ne olmuş. 

1982 yılına geldiğimiz nokta da budur. 1979'dan sonra ne olmuş? 
1982 yılında Güney Kore 21 milyar 850 milyon dolar (isterseniz teker t<> 
ker okuyalım) 1980 yılı 17 milyar 500 milyon dolar, Türkiye 2 milyar 910 
milyon dolar, 1981 yılı Güney Kore 21 milyar 200 milyon dolar, Türkiye 
4 milyar 703 milyon dolar, 1982 yılı :ı:ı milyar Güney Kore, 5 milyar 700 
milyon dolar Türkiye, 1984 yılı 29 milyar Güney Kore, 7 milyar Tütkiye, 
bu sene bizim tahminimiz 8 milyar dolar, Güney Koreııin de yine tah
mini olarak elimizdeki rakamlar 30 milyar dolar civannda olacağını gös
teriyor. 

Dikkat edilirse bizim di!';er ütkelerle yanşa 'başladığımız nokta 1980 
den sonradır. Türkiye'nin ihracatının yükselmeye başladığı dönem bu dö
nemdir. Hatta başka rakamlar da var. 1980 yılında, daba evvel size Yuna
ııistan'ı vermiştim 5 milyar dolardı . 1984 yılında Yunanistan'ın 4 milyar 
800 milyon dobr, Portekiz'in 1980 yılında4 milyar 640 milyon dolar. Bütün 
bunlann hepsi Türkiye'nin rakamlarından yüksek rakamlar. Bugün 1984 
yılında 5 milyar 200 milyon dolar Türkiye'nin altında. Yugoslavya, 1980 
yılında 8 milyar 900 milyon dolar, 1984 yılında 10 milyar 700 milyon dolar. 
Türkiye Yugoslavya'ya büyük çapta yaklaşmaktadır. Aynı konu Roman-
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ya'da, aynı konu diğer !bütün ülkelerde tek tek göıülmekııeclir. 1980'den 
1985'e gelinceye ıkadar dünya ticaretinde büyük bir gelişme olmamıştır. 
hatta daralma olmuştur. Bu devrede ihracatını en fazla art ıran, nisbi ola· 
rak artıran ülke Türkiye'dir. 

Muhterem ınilletvekilleri, lbugün üzerinde konuşulan konulardan bir 
tanesi fonlar meselesidir. Bizim iktidarımız döneminde önemli fonları 
sırayla sayarsam ve 'bütün bu fonların hepsinin birer kanuni mesnedi ol
duğunu söyleyerek önemli olan fonlar şunlardır: Toplu Konut Fonu, Ka
mu Ortaklığı Fonu, Geliştirme Destekleme Fonu, Tanıtma Fonu ve en son 
Savunına Sanayii Destekleme Fonudur. Bütün bunların hepsi Türkiye 
Büyük Millet Meclisinden bu maksatla geçirilmiş, 'bir kanuna dayandınJ
mıştır. Yoksa Bakanlar Kurulu karan ile kurulmuş fonlar değildir, ya 
yetki alınmıştır veyahutta bir kanuna dayalı olarak kurulmuştur. 

Sosyal amaçlan içerisinde mündemiç fonlardır. Bunların başında 

Konut Fonu geliyor. Bu konuda çok izahat verdik, detaya girmek istemi
yorum; ama biz 1981 senesinde, 1982 senesinde, hatta 1983 senesinde aynı 
konut fonuna bütçeden 20-25 milyar lira üç yılda verilirken, bugün yılda 
250 milyar liradan daha fazla fon imkAnı meydana getirmişizdir ve demin 
Sayın Maliye Bakanımızın ifade ettiği gibi, inşallah önümüzdeki yıl 100 
binin üzerinde konutlar vatandaşlarımız, aileler mesken sahibi bu fon la 
olacaktır. Hatta şunu da ifade edebilirim. Vaktiylelbaşlamış, 1979 yılların
da Sayın Gürkan'ın !bahsettiği müracaatları yapmış, inşaat ruhsatları al
mış birçok konut kooperatifinin tamamlanması da bize nasip olmuştur. 

Evet, 6- 7 sene süren hatta devam eden kooperatifler vardır, bunla
rın tamamlanması da bizim devremizde mümkün olmuştur. 

Sayın milletvekilleri; 

Toplu Konut Fonunun :kaynaklan bir evvelki konuşmamda da ifade 
ettiğim gibi, tamamiyle sosyal adalet prensiplerine uygun olarak getiril
miştir. Yani açıkça hali, vakti yerinde olandan almmış, orta halliyc, fa
kire verilmiş 'bir kredi im.kanıdır, düşük faizli. Yani sübvansiyondur. İşte 
bizim sosyal adaletçilik anlayışımız da budur. Sosyal adaletçilik anlayı

şımız akılcı ve hakikaten iktisadi esaslara da dayalı bir sistem getirmi
şizdir. 

Kamu ortaklığına gelince; Kamu ortaklığı bu memleketin vaktiyle 
yapbğı birçok önemli projenin, gelir getiren projenin higbir gelir getir
meden biz ete an edilmesinden vazgeçtik. Bunların hepsinden teker te
ker gelir alıyoruz. Gelir seueıleri çıkarıyoruz, halkımıza veriyoruz. Halkı· 
mızın da bunlardan yararlanmasını bir tarafan temin ediyoruz. Diğer 
taraftan da bu şekilde keudi kendine dönen, kendi kendine büyüyen bir 
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fon meydana getiriyoruz. Keban projesinden, Boğaz Köprüsünden, tabii 
Keban projesinden fon alarak Karakaya projesini tamamlıyorsunuz. Ka· 
rakaya projesinden inşaallah fon alarak, Matürk projesini tamamlaya. 
cağız. Daha biı;ıok hidroelektrik santrallar, barajlar bu şekilde tamamlan· 
maya başlanmıştır. Gittiğiniz her yerde, milletvekili atkadaşlanm göre
ceklerdir, hızlanıımş tesislere iyi bakıruz, bunlann hepsi bu Kamu Ortak· 
lığı Fonundan yararlanan tesislerdir. İstanbul'un içme suyu, Ankara'run 
içme suyu, karşılığı alınmak kaydıyla, yani içme suyu, bu fondan para 
alan tesislerin hepsi o jçme suyu için metreküp 1başına şu kadar para 
ödeyeceklerdir, onu da lbu fona gelir olarak getireceğiz. 

Bütçeyle alakası yok. Bu tamamıyle keneli içinde dönen bir fondur. 
Şimdi .bu şekilde memleketin ekonomik gücüne hem bir taraftan 

güç katıyoruz, hem de birçok önemli projeyi süratle bitirmek imkAruru 
buluyoruz. 

Muhterem milletvekilleri, bu vesileyle vaktiyle olan bazı hadiseleri 
hatırlamakta fayda 'Var. Bugün muhalefeltesiniz, yarın iktidar olabilirsi
niz. Ama bir şcyct çok dikkat ediniz. Tenkit edeyim derken kendi elinizi 
kolunuzu ileride bağlamayınız. Be.nim size en hasisane tavsiyem budur. 
Aynı konulardan istifade edcbi1irsiniz. Onun için dikkat ediniz. Çünkü 
geçmiş dönemde aynı hatalar yapıldı, aynı hatalan tekrar etmeyelim. 

Muhterem millotvekilleri; Üçüncü fonumuz geliştirme, destekleme 
fonudur. Oçüncü fonumuzun önemli bir fon olduğunu söyleyeyim. Biz 
biı;ıok sosyal meseleyi en akılcı bir şekilde bu fonla çözdük. Siz de fay· 
dalanırsıruz. Bakınız gençlik yılında üniversite gençliğine 41 bin yataklı 
yurt kapasitesi ilave ettik. 

Efendim bugün müracaat etmiş, açıkta kirnst: yoktur. 
Ve bizim 51-52 bin yurt kapasine 1senede,1 seneden daha kısa bir 

zamanda 41 bin yurt kapasitesi ilave etmemizi, herlhalde . siz takdir et
mezseniz- büyiik milletimiz takdir edecektir. 

Muhterem milletvekilleri, aynı Geliştirme Destekleme Fonundan es
naf ve sanatkarlarımıza, sanayi sitelerine, küçük çocuklarımızın beslenme 
meselelerine ve bu sene de inşallah (Şu içinde bulunduğumuz sene, 1986 
yılında, gelecek yıl) araşurma geliştirme konulanna, yiiksek teknoloji ko
nulanna ve gene aynı şekilde esnafımıza, gençlerimize ve çocuklarımıza 
daha birçok yeni sosyal hizmet getirilecektir. Bu sosyal konulann, Tür· 
kiye'nin gelişmesi bakımından, ilerlemesi bakımından ekonomik bal!lanU· 
lan da vardır. 

Dördüncü fonumuz, Tanıtma Fonudur. Açık anlatmaya lüzum yok, 
Türkiye'nin tanıtılması .bugün çok daha iyi hale gelmiştir. 
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Muhterem milletvekilleri, yalnız şunu söyleyeyim: 2 senedir il<tidar· 
dayız, Türkiye'yi biz iyi tanıbyoruz. 

Nitekim, tazuntığımız, birçok hadiseden belli olmuştur. Bugün dünya 
finans çevrelerinde Türkiye örnek gösterilmiştir, bütün finans çevrelerin· 
de. Mısırlılar Dünya Bankasına gittlkleri zaman, onlara aynen şöyle söy· 
!emişler : • Bize gelmenize lüzum yok, Türkiye'den örnek alın • Evet, bun· 
Iar böyledir. 

İkincisi, •Avrupa Konseyine girdik, giremedik, yok mayıs nyında 
müracaat edelim• gibi burada birçok laflar söyleneli ve bunun münakaşası 
yapıldı ; karar verdik, gideceğiz. 

Avrupa Konseyine parlamenter üyelerimiz !kabul edildiler. Ondan 
sonra 1982 senesinde, bizim aleyhimizde, insan haklan bakımından dav:ı 
açan 5 Avrupa ülkesi, gene bizim mmanımızda şikayetini geri aldı . 

Sevinmemiz lazım, üzülmeyin. 
OECD'nin 25 inci yıldö11ümü olacak, başkanlık sırası bizdedir, biz 

başkan olacağız. Hatta geçen giin aldığımız bir bilgiye göre, Yunanistan' 
dan da, •En kuvvetli aday Türkjye'<lir, biz de Türkiye'yi destekliyoruz• 
lafı geldi. 

Bütün bunlar gösteriyor ki, Türkiye dış iJişki ler bakımından, gerek 
İslam ülkeleriyle, gerek Batı ülkeleriyle, ıhatta sosyalist ülkelerle çok iyi 
bir dönem yaşamaktadır. Geçen sene Amerlka'ya, Japonya'ya gittim, bu 
önümüzdeki sene, inşallah , lngiltere 'ye ve Sovyet Rusya'ya gideceğim, 
Hindistan'a gideceğim ; davet edildiğim yerler bunlar ... 

Muhterem milletvekiJleri, son olarak, Savtınma Sanayii Destekleme 
Fonu. Bu fon yüce Meclis in tasvibine mazhar oldu ve ıbu fonun hazLrlık

larım yapıyoruz, inşallah, Türkiye'de savunma sanayiinin geliştirilmesi 
konusunda Türldye'den savunma sanayini ge liş tirilmesi konusunda yı ll a· 
nn özlemin[, bu özlemi ifade eden muhtelif devrelerde ifade edilmiş SÖZ· 

!eri biz realize ediyoruz. Türkiyc'de savunma sanayii kurulacakt ır. Altığı· 

mız adun doğrudur. Bu adınu sakın bozmayın. Çünkü daha şimdiden bir· 
çok yabancı sermaye, Türkiyc'de savunma sanayiine girebilmek iç.in bi?..C 
müraca&t etmektedir. Bunun birçok sebepleri vardır. Hem istihdam me· 
selesi hem Silahlı Kuvvcllerirnizin modernizasyonu hem de ekonomik ba
kımdan bize yük olmadan bir s:ıvunma sanayü kurulması formülünü biz 
getirdik. İnşallah çok da başarılı olacağız. 

Muhterem milletvelUIIeri, bir alternatif meselesidir gidiyor. 

Şimdi müsaade ederseniz bu konuyu biraz irdelemek l azım. 

Alternatif veyahut da Sayın Gürkan'ın tabiriyle seçenek ... meselesi· 
nin tabiatıyla eğer hareket imkfinlannız, muhte.üf alternatifler, muhtelif 
seçenekler varsa ona göre hareket edilir. Şu yol mu, bu yol mu, o'bür yol 
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mu?. Misal verelim: Paranız var, ibu parayı bir yere yatırmak istiyorsu· 
nuz, önünüzdeki alternatifler, yani seçenekler şunlar olabilir: Ev yaplı
rırsıruz, mülk alırsınız, 1979'da olduğu gibi; ikincisi dövize yatırırsınız; 
o zaman yoktu şimdi var. Ondan sonra ... 

Bankalara yatırabilirsiniz. gelir senetleri alabilirsiniz. Şimdi oturur 
hesap edersiniz, dersiniz ki: •Acaba hangisi karlı, hangisi emniyetli?• Bu 
hesaplardan sonra :bir alternatif seçilir. 

Siyasette de buna benzer durumlar vardır. Misal verelim: lsıanbuJ'
da belediye seçimi oluyor; adaylar çıkıyor, kendilerini takdim ediyor: 
cBunu şunu yapacağım, şunu yapacağım• diyor. 5 tane aday var. Millet 
bakıyor, hangisini •beğeniyorsa onu seçiyor. Demek ki siyasette aslında ne 
yapacağınızı, nasıl yapacağınızı söylemeniz !azını. Ona göre de inandırıcı 
olm"'1lız lazım. inandırıcı değilseniz, söyledij!iniz ne kadar parlak olursa 
olsun, millet gene rey vermeyebilir. 

Şimdi burada, acaba alternatif bir program öne sürüldümü diye dik· 
katle dinledim. Sayın Gürkan konuşmalarının bir yerinde dedi ki: •Biz 
esas itbariyle serbest ekonomiden yanayız; ama ... • Onun da bir tabiri var. 

Yanşmacı. Rekabet kelimesi yerine yanşmacı kelimesini kullandı. 
Biz her zaman söylüyoruz, diyoruz ki : Serbest rekabet. Hatta dedi ki : 
•Siz yanşamcılığı meydana getiremediniz, biz iktidar olunca getirecel!iz.• 
Yanşmacı bir ekonomi ... 

Ben onun üzerine SHP'nin anasını teşkil eden Halkçı Parti Progra
mına baktım. Acaba o program ne diyor dedim. Halkçı Parti, programın
da şöyle söylüyor: •Halkçı Patti, ekonomik kalkının.ula devletçiliğe ağır
lık veren karma ekonomi modelin_i beıtimser.» , •Devletin ekonomile:, sosyal 
ve kültürel kalkınmayı, özellikle sanayinin ve tanmın yurt düzeyinde den
geli ve uyumlu biçimde hızla gelişmesini, vesaire vesaire .. . • Yeni, esas 
itibarıyla al!ırlıl!ı devlete veren bir sistemi yeğliyor. Sonunda da bir de 
Halkçı Parti Programında •halk kesimi• diye bir söz var. Halk kesinıin· 
den biç bahsedilınedi . Sayın Gürkan, acaba ondan vaz mı geçtiniz? 

Sayın milletvekilleri, aslında Sayın Gürkan burada bir program arz 
etmedi, bazı fikirler söyledi; bazı fikirler ve mesajlar vermeye çalışıı, ben 
onu anladım. Sonra, konuşmalarına dik.kat ettim; •Alternatifi getirmeye 
mecbur değiliz, alternatifi siz getireceksiniz• dedi. O vakit karar verdim, 
dedim ki; ANAP'ın alternatifi gene Anavatan'dır. 

Sayın Başkan , değerli milletvekilleri; 1986 bütçesinin memleketimi
ze, milletimize hayırlı olmasını Cena'bı Allah'tan niyaz eder, hepinize en 
derin saygılanmı sunarım. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'JN BÜTÇENİN TBMM'DE 
KABUL() DOLı\YISIYLA YAPTICI KONUŞMA 

2J Aralık 1986 

Sayın B~kan, Değerli milletvekilleri; 
1986 yılı genel bütçesinin kabulü münasebetiyle yüce Meclise teşek

lciirlerimiz arz etmek üzere çıkmış bulunuyorum. 

Geçen sene olduğu gibi, bu sene de inşallah çok zaruri olmadığı tak
dir<le bir ek ödenek talebi ile gelmeyeceğiz. Geçen sene de söylemiştik, 
bu sene 1986 yılı bütçesinde de bir ek ödenek talebi -çok zaruri olmadığı 
takdirde- için gelmeyeceğiz. Bu ananeyi yürütmek istiyoruz, çünkü ina
nıyorum ki, bütçe iyi planlandığı takdirde, iyi yürütüldüğü, iyi icra edil
diği takdirde böyle bir talep olınayacakur; ama çok zaruri haller olabilir, 
hiç tahmin etmedijtimiz durumlar meydana gelebilir, o takdirde tabiatiy
le yüce Meclisin önüne geliriz. 

1985 yılında olduğu gibi, 1986 yılında da •bu bütçenin bi7,c verilmiş 
iınklıılannı en iyi bir şekilde kullanmaya ve buna memleketimize en ha
yırlı şekilde kullanmaya gayret edeceğimizi huzurunuzda bir kere daha 
açıkça ifade ediyorum. Tasarrufa azami riayet ederek, memleketimizin 
birçok işlerini ve •kalkınma için lüzumlu projelerini bu bütçe içerisinde 
elimizden gcldijti kadar, gücümüzün yettiği kadar, yorulmadan , bıkmadan, 
usanmadan takip etmeye devam edeceğiz. 

1986 yılının bütçe tatbikatının 1985 yılından daha iyi neticeler vere
ceğini şimdiden ümit ediyoruz. Birçok konulan geçtijtimiz 2 yılda hallet
me şansını yine yüce Meclisimizin bize verdijti imkAnlarla bulduk, 1986 
yılı, önümüıxlek yıl inşallah memleketimiz için çok daha iyi bir yıl ola
caktır. Biz bu hususta elimizden gelen her türlü gayreti göstenneye de
vam edeceğiz. 

Yüce Meclise 1986 yılı genel biitçesinin bbulünden dolayı teşekkür
lerimi arz eder, 'hepinize en derin saygılarımı tekrarlanm. Sağ olun. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'JN PARTİ MERKEZ KARAR VE 
YÖNETİM KURULU TOPLANTISINDAN SONRA BASIN 

MENSUPLARINA YAPTJ(;J AÇJK.1..AMA 

24 Aralık 1985 

Merke-.t Karar ve Yönetim Kurulumuz 1985 yıhnın son toplantısını 
yapmıştır. Bu toplantıda Anavatan Partisinin 1986 yılı bütçesi kabul edil
miş, 1985 bütçesinin de neticeleri gö1.den geçirilmiştir, ·kesin hesabı . Bu, 
parti tüzüğümüze göre yapılmış bir icraattir. 

Ondan sonra önümüzdeki dönemde, 1986'da, Türk.iye'deki siyasi go. 
lişmeler üz.erinde çok kısa bir görüşme yapuk, çünkü vaktimiz dardı. 
Arkadaşlarımıza, bu konularda yılbaşından sonra değerlendirme yapma· 
mız için kendilerine göre hazırlanmalanru da ifade ettim. Bütçe. TBMM'
den geçtiğinden bu tarafa 1986 yılının daha iyi bir yıl olacağı hususunda 
grubta yaptığım konuşmayı •burada kısaca tekrarladım . !nanıyorumki, 
önümüzdeki yıl , 198S'dcn daha iyi olacaktır. Siyasi gelişmeler ba•kımından 
şu anda çok önemli, bir siyasi gelişme görmüyonız. Önümti7.de'ki dönem
de de Türkiye'de huzur ve güven ortamı 198S'de olduğu gibi devam ede
cektir . .Anahatlanyla bu kadar. Sualleriniz varsa? 

Soru : - Gülccck'in basın toplantısı MKYK'da görüşüldü mü? 

C e v a p : - O i şi hiç konuşmadık. Gelirse arkadaşlarımız düşünür. 
Ehemmiyet vermiyoruz. 

Soru: - MKYK' den ayrılacak bakan belirlendi mJ? 

C e v a p : - Ben belirledim. Arkadaşla konuştuktan sonra size bil
direceğim. Kura çektik. 

Soru: - Seçimle, delegelerin oyuyla gddiler, efendim? 

C ev a p : - Olabilir ama birisinin ayrılması lazım. Biz de kura 
çekmeyi düşündük. Kura çekince arkadaşımızıo istifa etmesi ]azım. Ede
cek herhalde. Şimdi açtklamıyorum. 

S o r u: - DYP Genel Başkan Yardımcısı lsmail Bera!, 'bugün dü· 
zenlediği basın toplantısında, lMF'nin bugüne kadar uyguladJğı politika
lardan vazgeçtiğini ve daha değişik bir uygulama modclin.i önereceğini ve 
hü.kümclin de IMF ile gizli görüşmeler yapuğını öne sürdüler. 
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Cevap: - Yorum yok. 

S o r u : - Kura konusuna gene geleceğim. Acatl.>a bakanlardan kura 
dışında ıkalan oldu mu? 

C c va p: - Bir Mesut Yılmaz kaldı. Başkan Yardımcısı olduğu 

için. 

S o r u : - Bakanbk görevinden istifayı gerektirir mi, bu kura ile 
belirlenmek? 

Cevap: - Hayır. Biz zaten Bakanlar Kurulunda bu konuyu ko
nuştuk. Arkadaşlarlbana bıraktılar. cHangi yöntemle tesbit edersen et biz 
kabul ederiz• dediler. llkönce kendisine duyurmam lazım. Kendisi duy
madan siz duymauımz. 

S o r u : - Davos toplantısıoda dış kredilerle ilgili ayrıntılı görüş.. 
meler yapılacak mı? 

Cevap: Davos toplantısı bir genel forumdur; ekonomik, finans ve 
aynı zamanda basınla ilgili çok genel bir forumdur. Orada tabiatıyla bir
çok kimse ile görüşme ihtimali her zaman kuwetLidir. Oradaki özel top
lantılara iştirak ederiz, bazı ahvalde konuşmacı olarak katılınz. Davos 
toplantısından memleketimizi ve yaptığımız işleri tanıtma bakımından 
büyük çapta istifade edildiği ortadadır. Buradan da basından, iş çevrele
rinden ve kamudan insanlar toplantıya katılıyorlar, son 4-5 yıldır. Tür
kiyc'den asgari 10- IS kişi gidiyor. Bunlar iş adamlarıyla da orada konu· 
şuyor ve belli bazı iş aranjmanları da yapıyorlar. Bankalar geliyor ve 
devletlerin ekonomi politikasını yapan üst düzey insanlan geliyor. Bun· 
larla görüşme imkanı oluyor. 

S o r u : - Yunanistan Başbakanı katilacak. Her halükarda karşı
laşacaksınız. 

C ev a p: - Şu anda herlıangi 'bir aranjman yok. 
S o r u : - Efendim, Cumhurbaşkanına ekonomik konularda brifing 

verme ihtiyacı neden doğdu? 

C e va p : - Cumhur'baŞkanı kendisi istaıniştir. Her zaman da ya· 
pılır. 

S o r u : Siz katılacak: mısınız? 

C ev a p : - Hayır, ben katılmayacağım. 

S o r u : - Daha önce de benzeri brifingler yapıldı mı, enflasyonun 
genel gidişiyle mi ilgili? 

C ev a p : - Her zaman yapılır. Enflasyon 'bilakis aşağı gidiyor. Ne 
kadar kaldırmaya çalışsanız da aşağı gidiyor. 
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S o r u : Biz kaldırmaya çalışmıyoruz, efendim. 

Cevap: - Hayır, çalışsanız diyorum, sizin için deıniyonun, çalı
şanlar oluyor. 

S o r u : - Yılsonu yaklaştı, enflasyon ne olacak? 

C e v a p : - İşte hep kullandığımız endeksi söylüyorum. Toptan 
eşya fiyatlan endeksi, üç endeks te birbirine çok yalan. Hepiniz de gör
dünüz, 38 -39 civannda. Geriye dönmüş 12 aylık. Aralık'tırki neticeye göre, 
aşağı yukan bu rakamlar civannda bir şey olacağını 1.anncdiyonun. Bir 
aşağı bir yukan, 2 aşağı 2 yukan. 

S o r u : - Emeklilik konusundaki tasanlann kamuoyunda tartışıl
ması daha çok yararlı olmazmıydı? 

C e v a p : - Emeklilik konusu, bugünkü kamuoyundan ziyade bun
dan 20 sene sonraki kamuoyunu alakadar eder. Siz de çok yalandan bili
yorsunuz. Türkiye'nin geleceği düşünülerek yapılm~tır, bu adun atılma
saydı, yıllardır atılmayan adım atılmamaya devam ederdi Türk sosyal 
sigorta sistemi, kim ne derse desin çökmeye veya aynen Kamu tktisadi Te
şebbüslerinde olduğu gibi devlete netice itibariyle de çalışanlara bir yük 
haline gelirdi. 

Biz bu sistemin önümüzde'ki 20-25 sene ha~ta 30 sene içerisinde dü
zeltmeyi hedef alan bir değişiklik getirdik. Ne loadar erken gelseydi, o ka
dar iyi olurdu. Ama ancak bu zaman getirebildik. Memurlar için hepin~ 
zin 'bildiği gibi, 1989 senesinde kademeli olarak hanımlar da 45, erkel<ler
dc 50 yaş. Zaten bizden önce çıkanlan bir kanunla gelmektedir. Bunda 
herhangi bir de~işiklik yapmadık. İşçilerde emeklili k yaşı 38 ve 43'dür. 38 
ve 43'ü 50 yaşına getirmeniz anca'k 5 senelik ça]ışan.Jar için mümkün ola
bilmiştir. 5'den yukarıya 15 senelik çalışanlar için herhangi bir artış ge
tirilmemiştir. 10 ile 15 yıl arasında çalışanlar için zannediyorum 3 yıllık 

bir ilave getirilmiştir. Onun altında 5 sene civannda getirildi. 5 yılın al
tında olanJar için 45 - 50 rakamları getiri ldi. Esas ağırlık bu kanunun neş.. 
rinden itibaren işe girenler için, 50-55, 90'da girenler iç inse 55.6(). Bu
gün yapılmazsa 5 sene sonra da yapılmaz. 5 sene sonra yapılmazsa ondan 
sonra da yapılmaz. Türk sosyal sigorta sistemj bütünüyle çökerdi. 

Her zaman ifade ettim; biz buraya bir vazife yapmaya geldik. Mem
leketin genel durumunu düzeltmeye geldik. Herşeyde refonnist hareket 
ettik. Burda da reformistiz. Tam istediğimiz gibi roformist değildir. Yu
muşak bir inişti. Ama yapılması lazımdı. Geri kaldığı anda memleketi 
çok büyük sıkıntıya sokardık. cYok, sosyal sigortanın 100 milyar alacağı 
\'armış 19SO'lerdcn kalma •, bunun bir kısmının alınması mümkün değil-
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dir. Çünkü batmış yerlerdir. Bir kısmını da almak için kartal gibi sava
şıyoruz. Ama 2 aylık verdiğimiz sosyal sigorta emekli maaşları bu ra
kamlara yaklaşmaktadır. 

Soru: İstediğiniz neydi? Neden yapamadınız? 

C c va p : - 1stediıtimizi, müktesep haklara dokunmamak için ya
pamadık. Fazla dokunulmamıştır. Müktesep hak fi'kri nedir? Bugün işe 
girene müktesep haık mı veriyoruz, emeklilik yaşı için, onu düşünmemek 
!hım. Biz bunu kademeli olarak getirdik ve memurlara yakın hale getir
dilc. Ancak memurlardan daha yavaş bir şekilde çalışıyor, işçi sistemi. 

Soru: - Hep lbedefiniz J988'di. Şimdi o da aşıldı. 2 bin yılı , on
dan sonra 2020 yılı geçmeye l:ıaşladı. Bundan sonra konuşmalarımızda 

bunlar mı hedef olacak? 

C ev a p : - Bir konuşmamda ifade ettim. cTütkiye'nin ıbugününü 
değil, yarınını değil, bir sene sonrasını iki sene sonrasını değil, uzun va
desini düşünmek mecburiyetindeyiz. Sistemler vardır, uzun vadeli konur. 
Planlar vardır 5 senelik konur. Bütçeler vardır, bir senelik konur ama o 
bütçelerle programlar 5 senelik planlar içerisinde görülür. 5 senelik plan
lar hazırlanırken, icabında 20 senelik perspektif tahminler yapılır. Bütün 
bu tahminlere göre hareket etmek meoburiyeti vardır. Biz Türkiye'nin 
meselelerini kısa değil uzun vadeli olarak görüyoruz. Kısa vadeli hedefle
rimizi dah.i uzun vadeli perspe.ktif içerisinde görmek mecburiyetindeyiz. 
Siyasetteki esas farkunız budur. Türkiye 2 lbin yılına doğru daha iyi ola 
caktır, bu tedbirleri alırsak>. Teşekkür ederim. 

84 



BAŞBAKAN 'SAYfN TURGUT ÖZAL' IN AN>\P MECLiS GJWBU'NiDAN 

ÇIKARKEN BASIN MENSUPLARINA YAPTICI AÇIKLAMA 

24 Aralık 1985 

- Arkadaşlanma, bütçe müzakerele.rinde gösterdikleri devam, ka
rarhlık, birlik bakımından teşekkür ettim. Daha sonra emekWik yaşı ile 
ilgili konuda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Mustafa Kalemli ve 
ben gruba bilgi verdik. 

Şunu açıkça ifade etlik; Biz hiı;bir partiye benzemeyen yepyeni bir 
partiyiz. Memleket meselelerini icabında kendimizi dahi düşünmeden ön 
planda tutuyoruz. Emeklilik yaşı meselesi bu getirilen kanunlarla önü
müzdeki 20-25 yıl içersinde bir sisteme bağlanıyor. Mevcut müktesep 
haklara, memurlar bakımından dokunulmuyor, işçiler bakımından da. 
Ufak tefek değişikHkler var tabi. Memurların emeklilik yaşı işçilerden 
daha önde. Yani, daha geç emekli oluyorlar. Bütün bunların hepsi daha 
çok yeni gelenler için düzenleniyor. Bu düzenlemeyi de yapmaya mecbu
ruz. Meclis'ten geçen beşinci beş yıllık kalkınma planında da bu ilkeler 
getirilmiştir. Hiçbir meseleyi geriye atamayız. Bunları ifade ettim. Mem
leketin haynna ne varsa onu yapmaya mecburuz. Bu sosyal sigorta sis-
temleri ·bizim hesabımız gayet nettir- aksi takdirde çöker. Bu çökmeye 
mani olmamız lllzımdır. Neticede bunlar Meclis'te görüşülecel<tir. 

85 



BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN TBMM'DE 

BASIN MENSUPI.ı\RINJN.SORULARINA VERDtCt CEVAPLAR 

25 Aralık 1985 

Soru: - 1986 yılı içinde ara seçim olacak mı? 

C c va p: - Ara seçim anayasaya göre 1986 Haziran ortasrnda 1987 
Kasım başına kadar yapılabilir, herhangi lbir kararımız yoktur. Tarih he
nüz belirlenmedi. 

S o r u : - Meclis Başkanı bu !konuda bir tarih açıklamıştı? 

C e v a p : - Haziran en erken tarihtir, ondan evvel yapıJamaz, onun 
için söylemiştir. 

S o r u : - Bmeklilik yasalarını geçirdiniz, değerlendirme yaparnı, · 
sınız? 

C c v a p: - Kanunlara açıp ba'klınız mı ? En geç milletvekili emekl i 
oluyor. Dikkat ediniz bir çuvaldızı kendimize iğneyi başkasına balııınz. 
1988'de seçilen milletvekillerinin işi zor. 55 yaşında emekli olacak. Doğru 
yaı.mak lazım bunları . 

S o r u : - Ka'binede değişiklik olacağı yolundaki haberler konu
sunda ne diyorsunuz? 

C e v a p : - O da doğru değil uydurma hepsi uyduıma. Siz herhal
de haber .kıtlığı çekmeye başladınız. 

Soru: - MKYK' den aynlacak bakanla ilgili Kur'a konusunda bir 
açıklama yapaca.kmısınız? 

Cevap: - Kur'a çektim de daha ilan etmedim. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL 1N DEVLET 
MİSAFİRHANESİNDE BASIN MENSUPLARININ 

SORULARINA VERDICI CEVAPLAR 

Z1 Aralık 1985 

S o r u : - Emelklilik yaşından sonra kıdem tazminatını da günde
me getirecek misiniz? Bu konudaki gelişmeler ne durumdadır? 

Cevap : - Kıdem Tazminatı Yasa Tasarısını 1986 yılında günde
me alacağtz. İran gezisinden sonra konuyu Türk - İş'le göıiişeceğiz. •Ama 
böyle olmaz• diye baştan başlarlarsa ne konuşacağız onu bilmiyorum. 

S o r u : - Emeklilik yaşını göıiişmedin:iz, bunu neden görüşecek
siniz? 

C ev a p: - •Genel bir kaide, planda var. Ve bu iki jenerasyonu 
değil, ileriki jenerasyonu ihtiva ediyor. Benim bu konuda düşündüğüm 
şu: 

Ben bir çok fabrikalarda çalıştım, işçinin arasını da biliyorum. Bu
gün kıdem tazminatı konusunda iki problem var. Bir tanesi işçi emekli 
olduğu zaman kıdem tazminatım bir emekli ikramiyesi gibi düşünür. 
Maalesef bazen işte Paktaş misalinde olduğu gibi veyahutta Kula'da ol
duğu gibi fabrikalar ödeyemeyecek duruma geldiği zaman işçinin o yıl
ların getirdiği birikimi ödenemez. Birkaç yerde olmuştur. Çok değil, ama 
bu misaller var. Bunu garantiye almak lazım . İşyerine tabi olmadan ay
nen memurda olduğu gibi emekli ikramiyesi şeklinde olan kısmını garan
ti bir sisteme bağlamak lazım. 

İkincisi işçinin memurdan bir önemli farkı da şu; işçi işten çıkabi
liyor. Yani i ş güvenliği, iş emniyet memur kadar değil. Onu ihbar tazmi
natı bir de kıdem tazminattı ile karşılıyor. Onun iç in kıdem tazminatının 
bir kısmmın gene kalması lazım. Ayrıldığı zaman ona bir nevi kompan
sasyon o larak verilebilmesi laZJm. Biz iki bölümde düşünüyoruz hadiseyi . 
Bir tanesi işyerine tabi olmadan aynen emekl ilik ikramiyesi gibi emekli 
olduğu zaman bunu her halukftrtla alabileceği bir kısım. Bir de işten ay
nldığı zaman, iş değiştirdiği zaman, o vakit birikmiş bir kıdem tazrnı· 
natı gene bir bölümünü de böyle alabilmesi lazım. Bizim düşündüğümüz 
sistem bu. Bu. işçinin hem güncel problemini çözer, hem de uzun vade> 
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deki meselelerini çözer. Ta'bü oturup konuşmak lazım. Nispetler ne ola
ca'k, hangisine ağırlık vereceğiz, hangisine az vereceğiz. Bunun da düşü
nUlmcsi lazım.• 

S o r u : - İşverenlerle de görüşecek misiniz? 

C ev a p : - ·Daha ziyade hu işvereni de alalcadar ediyor. Çün'kü 
işverenden o zaman oturacağız, diyeceğiz ıJci. cVer bakalım şu paraJarı•. 
Yani onu bir fona almamız lazım. O fonu işleLmomiz lazım. Heridc bü
yük ra'kamları ödeyebilelim. Aksi takdirde ödenmez. Yani kıdem tazmi
natının o emeklilik fonu şeklinde olan diyorum, Onun da konuşulması 
lazım . Tabii bunların hepsi de müzakere edilir.• 

Soru: - Türk-İş'in emeklilik yaşının yükseltilmesine ilişkin ıka
nunun veto edilmesi için Cwnhunbaşkanına başvurmasını nasıl değerlen
diriyorsunuz? 

Cevap : - cMüraca.at ederler, etmezler, ıbir şey diyemem. Fa1kat 
bu yanhş yaptıkJannı gösterir. Bu bir nevi hesapsız, kitapsız bir inat 
meselesi olduğunu gösterir. Biz siyasi iktidarız. Böyle konularda inat eder 
miyiz. Haksız olduğumuz konulan ortaya koyar mıyız. Ama bunu bir inat 
meselesi yapmak yan lı ştı r.• 

Soru: - Taban fiyatları ne olacak? 

•Cevap: - 1986 yılında Çiftçilere verilen taban fiyatlar piyasa 
fiyatları üzerinde olacak. Bu konuda garanti veriyorum. 

S o r u : - Ekoll'OTDide yeni şok kararlan olacak mı? 

Cevap: - • Hayır. Seçim -1986 Haziran ortasından 1987 Kasımına 
kadar bir tarihte olabilir. Partimiz MKYK'dan, seçim tarihini belirlemek 
için yetki aldun. Daha hic;lbir kararımız yok». 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN TUlllTAK BiLİM VE TEŞVİK 

MÜKAFATLARININ ı>ACITIM TÖRENiNDE YAPTICI KONUŞMA 

27 Aralık 1985 

Muhterem Misafirler, 

Bilimsel çalışma, sa'bırl a beklenip meyvesi toplanacak bir faaliyeıtir. 
Araşt ıııına, hephangi bir sanayi işi gibi kısa zamanda kurulup netice alı
nacak bir iş değild ir . Özellikle teknolojik araştırmalar memleketin geliş
mişlik seviyesi ile ilgilidir. Riz bugiin bu ihtiyacın içindeyiz. Meımleketi
miz yeni bir döneme, dışa açılma, ihracatı ge1iştirme, sanayileşme döıı~ 
mine girmiştir. Bilimsel araştırma meselesine daha fazla önem vermek 
mecburiyeti varoır. Teknolojiyi iyi kullanırsak, Batı ile aramızdaki mesa
feyi büyiik adımlarla kapatma imkanı vardır. liim adamı yetiştınneye 
büyük önem vermeliyiz. 

Bizim ıbu sene, araşlınna konusuna büyük yatınm indirimleri ver· 
dik. Bir nevi vergi getirdik. Şirketlerin bu konuya yaklaşmaları için önem 
verdik. TÜBİTAK, yı llaroan sonra Türkiye'nin 'bu sahadaki ihtiyacında 
i nşallah daha önemli bor rol oynayaca'ktır. Gerek telaıolojik, gcrokse sa
vunma, tıp, zirai araştırmalarda daha fazla rol oynayacağı.na inanıyorum. 

BiHm a.raştırmalan ve genç 'bilim adamlanru teşVik içinde önümüz
deki aylarda yeni bir fon kuracağız. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN MİLLİYET GAZETESi YAZARI 

ALTAN ÖYMEN'LE YAPTICI Mtlı.AKAT 

27 Aralık 1985 

S o r u : - MiUetvekiUerinin emekliliği :konusundaki son gelışme1cr 

için ne diyeceksiniz? 

C e v a p : - •A:s.lında mfüetvekiUerinin emekliliği konusu, işçi 

emekliliği konusundan çıkmadı. Bunun tersi oldu. Bu yılın ilk.baharında 
EmOkli Sandığı ile ilgili bir kanun tasarısı sevk edilmişti. Ben, tasarıyı 

çdk detaylı incelemiştim. Sonra milletvekilleri için birtakım avantajlar 
getirildi diye laflar çı'kıtı. Ben de iyice incclodim. Aynı kanaata vardık. 
Mayıs ayında geri aldık tasarıyı . . . 

Sonradan ,bazı arkadaşlar bu tasandalki ınilletvekiUeriyle ilgili mad
deleri almışlar, sadece millotvelcilleri için bir kanun teklifi getirmişler. 

Haldı yanlan da var. Çünkü, mesela eski milletvekilleri ara;ında bir 
eşitsizlik meydana gelntiş. Bir zaman kanun başka türlüymüş. işçi sigor
tasına tabi iken mUletvekili seçilenler işçi emeklisi olurlarmış. Sonradan 
kanun değişmiş. O kanuna göre emekli olanlar Emekli Sandığı'ndan emek
li olmaya başlamışlar. Eskiler öyle kalınış. 

Sonra mesela miUetve.kilinin 24 yıl, şu kadar ay hizmeti oluyor. 
Emekliliğine birkaç ay kalmışken milletvekilliği bitiyor. Milletvekilliğin
den emekli olına haldnnı kaybediyor. Aynı hakkı kazanması için yeniden 
memuriyete girmesi lazım. •Aman beni üç beş aylığına memuriyet ahn• 
diyenler oluyor. İyi 'bir şey değil bu. 

Fakat, biz 1bu kanun teklifine de itiraz ettik. Emekli Sandığı Kanu · 

nu'yla ilgili değişiklik tasansını yeniden hazırladt'k. Milletvekillerinin 
emekli olmasındaki eşitsizlikleri, adaletsizlikleri giderirken, yaş sınınn ı 
da memurlardaki gibi ileriye doğru atmayı esas aldı'k. Yani milletvekil-
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!eri, fazla hizmetli olanların mü'l<tesep baklan hariç, artık gitıtikçe dalıa 
ileri yaşta emekli olabilecekler. 1988'de seçilenler 55 yaşında, daha sonra 
seçilenler 60 yaşında emekli olacaklar. E~ken emeklilik, memurlardaki 
gibi, onlar için de kalkacak. Hatta memurlarda'.kıi emeklilil: sınınndan 
daha sonra kalkacak. Yani milletvekillerinin emekli olmasında aynı du· 
nundaki memurlara göre süre açısından dezavantaj var. 

i şte bu tasan hazırlanıı'ken dedik ki, madem böyle yapıyoruz, o za. 
man ayru konuyu işçilere de getinneliyiz. İşçi için herhangi bir kanun 
gelmemiş. Hepsini birden yapalun dedik. • 

S o r u: - Yani işçi emekliliği konusu, milletvekilleııinin emekliliği 
konusundan mı çıktı? 

C c va p : - Milletvekillerinin durumundan çıktı. Baztlan yanlış 
an ladıla r . Milletvekillerini avantajlı sandılar. Halbuki tabiri mazur gö
rürseniz, önce çuvaldızı kendimize batıralım, iğneyi başkasına sonra ba
tıralım prcns!bi ile hareket edildi. Bu fırsattan istifade ile Sosyal Sigor
talar sisteminde de ileriye matuf bir düzenleme yapmayı düşündük. 

Soru: - Ve yaptınız? 

Cevap: - Yaptık. Başka çare yoktu. Hep anlatıldı bunlar, Sos
yal Sigortalar'ın hali meydanda. 2-2.5 çalışan !kişiye ka~ı bir emekli 
var. Bu kadar erken emeklilikle devam etmeye imkAıı yoktu. Şimdi, 

emekli olma, memurlar gibi işçilerde de, müktesep haklar da gözönünde 
tutularak, ileriye doğru çeki lmiş oluyor. Biribirinc uygun şekilde. 

S o r u : - Ama aldıkları paralar, biribirine uygun değiJ. lşçi emek
lileri, memur emeklilerinden çok daha az alıyor. En üst kademede biri 
41 bin, öteki 150 ıbin? 

C c v a p : - Evet ama, o ayn bir çalışma konusu. Ona da bir ted

bir getirmek lazım . Ancak fonların durumunu iyfoe incelemek lazun. Bu, 
kademe kademe olacak. Yalnız emekli memurlarla işçiler arasında ya
kacak parası farkı, sosyal yardımlar farkı falan var. Biz bunları kapa
maya başladık. Kanun kuvvetinde kararname yetkisiyle bunu sürdüre
ceğiz. 

Aynca, bizim getirmek istediğimiz bir tedbir var. O da emekli olan 
işçileri, büyük ölçüde rahatlatacak, Bınekli Sanchğı'ndan emekli olanlar, 
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şimdi Sosyal Sigorta'ya tabi yerde çalışabiliyor. Sosyal Sigorta' dan emeldi 
olanların ise, Emekli Sandığı'na tabi bir yere girmeleri mümkün değil 
emekli oldukları zaman. Onlann da gene Sosyal Sigortalara tabi yerler
de çalışmalarım müIDkün hale getireceğiz. 

Soru: - Ne zaman? 

C ev a p: - Takriben bir ay içinde. 

Soru: - Yılbaşından sonra. 

C ev a p : - Evet. 

Soru: - Yeni yıl için nasılsınız. lyimser gö.rünüyormusunuz? 

C e va p : - Şimdi bakın. Bana olaylara pembe gözlükle bakıyor 
diyorlar. Bu geçmişte de hep böyle olmuş .. . Kötümserler vannış ... Hep 
cBu kadar işin altından kalkamayız. Ne olacak halimiz?• falan derlermiş 
1920'de Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun iki makalesi var. ·Kötümser 
ve ~imser· diye ... 

cKötümser•i tarif ediyor, o devrin kötürnserini . .. Ülke ıabii 'birçok

larına göre cbatmak üzere .. Anadolu' da işgal edilmiş Türkiye'yi kurtarma 
çabalan sürüyor. Ama, İstan'bul'da da çok hüküm kesenler var ... Bu ça

balann başarıya ulaşmayacağını söylüyorlar. O durumda Yakup Kadri, 
•K.ötümseı-.i tarif etmiş. Arkasından da •İyimser•i yazmış. Bu .1920 so
nesi ... Şimdi düşünün 1985'teyiz. Mukayese edilir gibi değil. Arru:ı şunu 
gönnek kabil ... O zaman da pembe tablo çizenler var, 1920 senesinde. 
Onlar haklı çıkmış. Herhalde bugünkü şartlarla, o günküne nazaran pem
be tablo çizmek çok daha kolay ... Tabii 1920'de o şartlar altında neyi 
hayal edebilirdiniz, 1985 senesinde neleri hayal edebilirsiniz... Bunları 
düşününce, benim iyimserliğimin gerçekçilik olduğu anlaşılan.o 

Soru : - Yeni yıl seçim yılı da olacak mı? (Ara seçim) yılı. .. 

Cevap: - Biliyorsunuz, seçim 1986 Haıdran'ından itiban.'Il olabi
lir. 1987'de olabilir. 

Soru: - Devlet Bakanı Masut Yılmaz, c87'de olacak• demiş. 

Gazetelerde var. 

Cevap: - Hayır, o 1987'de de olabilir anlamındadır. Biz her ,.. 
man söylüyoruz. Bu konuda henüz bir görüş oluşturmadık. 
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Soru: - Ama, parti bütçesinde seçim hazırlıkları tahsisatı artı

nlmış. 

C ev a p : - Hayır onun alakası yok. Seçim geç de olsa bir mlı.tar 
para konuluyor. ..• ' 

Soru: -Yani ünlü sözdeki gibi mi?. • Ara !ıeçim 1986 Haziraıun
da olacakmış gibi çalış, 1987 de olmasın:ı da hazır ol.. • öyle mi? 

C ev a p : - Eee, öyle sayılır. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN 
İCRAATIN İÇİNDEN PROGRAM 

KONUŞMASI 

29 Aralık 1985 

Hayırlı akşam lar, değerli vatandaşlanm. 

Kar altındaki köylerine . . . Sıcak yuvaJarına ... Evlerine.. Huzur 
dolu, dostluk dolu kahvelerine, beni televizyon aracılığıyla misafi r eden 
sevgili vatandaşlarım. 

ruz. 

Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. 
Bir yılın daha son günl~rindcyiz. Yeni bir yıla ginneye hazırkmıyo-

Yı:ni yı l dediğimiz nedir? Takvimde sadece 3-5 yeni yaprak mı? 
Yoksa, yeni bir idrak, eğrisi doğrusuyla, kendisiyle hesaplaşmak mı? 

Ne ektim, ne biçtim, onun icmalini yapmak mı? 
Yılbaşlan hasbcl- kader, bir anlamda, bizim iktidara geliş yıldönü

mümüz oluyor . 
İcraatımızın ikinci yı lın tamamlamış bulunuyoruz. Ne yaptık iki 

yı lda? 

Her şeyden önce, ıçerde de, dışarda, da kavgadan yana değil ban5-
tan yana olduk. 

Memlekette kurulmuş bulunan huzur ve güven ortamına milli birlik 
ve bcraberliğimiw devlet olarak, hükümet olarak, her bakımdan sahip 
çı ktık . 

Kim huzurumuzu bozmaya tevessül etmişse, devlclin pençesi ve 
adaletin güvencesiyle layığını bulmuştur. 

Milletçe, en çok muhtaç olduğumuz bu huzur ve güven ortamım sür
dürmek içjn, hiçbir taviz vermeyeceğiz. 

Milli birlik ve beraberliğimizi, muhafaza uğrunda kimsenin gözünün 
yaşına bakmayacağız. Bunu böylece bilesiniz. 

Bizim icraatımızın, en önemli bir hususiye tini , esas zihniyetimizi, şu 
iki ) ı llık icraatımı7.ın ı şığında bir kez daha, belirtmek isterim. 

Bu jktidann zihniyetinde, •adam sendecilik• yoktur. •Neme Jazım• 
cılık yoktur. •Benden sonra tufan• mantığı yoktur. 
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Çünkü büyüyen Türkiye'mizin 2000'li yı llarını düşünecek çoluğumu
zun çocuğumuzun refah ve mutluluğunu öngörecek, bir devlet yönetim 
felsefesine ihtiyaç vardır. 

Artık meselelerimize, uzun vadeli bakmanın zamanıdır. Bugünkü ic
raatımızla işte bu temeller atılmıştır. 

Büyümeye adanmış Türkiye'nln bu cennet ülkemizin önündeki ge-
lişme yolları, kalkınma yolları açılmıştır. 

Eskiye kıyasla, bugün Türkiye'nin çehresi aynı mı? 
Cebinizde 3 kuruş döviz var diye, polis yakanıza yapışıyor mu? 
Yoksa, istediğiniz bankada islediğinlz kadar döviz hesabı açtırabili-

yor musunuz? 
Yokluk, darlık, kıtlık, kuyruk var mı? 
Türkiye'de karaborsa, kaçakçılık var mı? 
Bugün Türkiye'de döviz sıkıntısı manzarası göriinüyor mu? 
Biz bu noktalara, polisiye tedbirlerle gelmedik. 
Çünkü ekonomiyi, polisle, polisiye tedbirlerle idare odemezsiniz. 
Biz, çağımıza uygun, bütün batı ülkelerini bugünkü refah seviyesine 

ulaştırmış olan ekonomik yolu seçtik. 
Ekonominin meselelerini gene ekonominin akılcı, gerçekçi yol ve 

yöntemleriyle çözmeyi başardık. 

Memleket ekonomisini duraklamaya, atalete ve açıkça ifade edeyim, 
biraz da işin kolayına kaçmaya teşvik eden ağır korumacılık duvarları 
kaldınlmış tır. 

Bizim yaptığımız, serbest piyasa nizamım ülkemizde tesis ederek 
vatandaşı teşvik etmek, vatandaş'a çalışma şevkini canlandumak olmuş.-
tur. 

Bir ihracat patlaması yapmışız. 
Bu yılki ihracatımız 8 milyar dolan bulacaktır. 

Bunu başaran kimdir? 
Bunu başaran vatandaştır. 
Devlet ve hükümet, sadece vatandaşın önündeki kilidi açması gere

ken anahtardır. 
Biz meseleye böyle bakıyoruz. 
Çünkü, en nihayet sevgili vatandaşlarım her zaman söylediğim gibi, 

devlet millet için vardır. 
Devlet, altyapı yatınmlarını yapacak, ekonomiye yön verecek, geri

s ini kendi insanının gücüne, kaabiliyeti.ne ''e çalışkanlığına bLrakacaktır. 
Milletine inanan bir icraat, ancak böyle olur, ancak böyle düşü-

nür 

Bugün eriştiğimiz başarı çizgisi, aştığımız güçlükler size olan inanCl· 
mızdandır. 
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Millete inanan bir icraat hi9hir vatandaşını devlet kapısında peşinen 
kötü niyetli kişi yerine koymaz. 

İktidara geldiğimizde, yaptığımız ilk iş, pek çok bürokratik işlemde 
vatandaş beyanını esas almak olmuştur. 

Ehliyet, pasaport ve benzeri gündelik hayatıJUızın içindeki pek çok 
işlem son derece basitleştirilmiş, işler hızlandmlmıştır. 

Del!erli vatandaşlanm, iki yıllık icraatımız içinde herbiri Türkiyc'
miz için yepyeo.i olan, reform mahiyetindeki kanunlar çıkarılmıştır. 

Faturalı yaşam dediğjmiz, vergi iadesi kanunu ... 
Memur ya da ücretli çahşan her vatandaş ve onların emekH, dul ve 

yetimleri, bu vergi iadesinden yararlanmaktadır. 
Önümüzdeki sene, cüğer vatandaşlanrruz da çiftçiJerimiz de, csnafı

m11.: da bundan yararlanacaktır. 
Bu suretle, aynca devlet daha çok ve daha ıstikrarlı biçimde vergi 

toplamaktadır. 
Bir diğer icratımız, To_plu Konut ve Kamu İdaresi fonunu kunnak 

olmuştur. 

Evvelden, koça'kçının cebine giren para şimdi ithalat yoluyla bu fona 
aktanlmaktadır. 

Hem fona kaynak, hem de vatandaşa sağlam bir gelir kazandırmak 
için köprü, baraj gelir ortaklığı senet1eri sunulmuştur. 

Türkiye'mizin, daha doğrusu büyük şehirlerimizin en önemli so
runlanndan biri olan konut son.mu, hal yoluna sokulmuştur. 

Sadece, 1985 yılında toplu konut fonunda 200.000 den fazla konuta 
kredi verilmi ş ve bunlardan 100.00 i tamamlanmıştır. 

1986 yıhnd3, 100.000 in üzerinde konut tamamlaancaktır. Bu y1l 
ödenen kredi miktarı 200 milyar lira civarındadır. 1986'da bu miktar 250 
milyar lirayı geçecektir. 

lnşaat sektöıii, çok yönlü olarak desteklenmeye devam edecektir. 
Konut meselesi ile ilgili olarak, İmar Affı Kanunu çıkanlmış, ruh

satsız yapıda, gecekonduda yaşayan milyonlarca vatandaşımıZJn ıstırabı

na son verilmiştir. 
Katıma Değer Vergisi kanunu ihdas edilmiştir. 

Çünkü, bu memleketin ihtiyac.ı olan <baraj, yol, hastane gibi devletin 
yapması gereken işler için para nereden bulunacaktır? 

Satın alına gücü olan vatandaş do, satın alma anında devletini des
tekleyecektir. 

Alınan her vergi biliniz iti sevgili vatandaşlanm, elektrik olarak, su 
olarak yol , köpıii, okul, hastane ve benzeri nice devlet hizmeti olarak, si
ze geri dönecektir. 

Çıkardığımız kanunlan burada tek tek saymaya kalkarsam bu prog
ramın suresine sığmaz. 
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Fakat kraat felsefemize. millete hizmet azmimize, bir örnek olarak 
şunu vereyim : 

55 yıldır, kimsenin el sürmediği Türk Parasını Koruma Mevzuatı, 
2000 sayfadan 30 sayfaya indirilmiş, iş icat etmek değil, iş bitirilmiştir. 

Değerli vatandaşlanm, 

Bu iki yıl içinde Türkiye'nin çehresi sadece içte değişmemiştir. Tür
kiye'nin çehresi, dışarda da değişmiştir. 

İtibarımız artmıştır. Ve, artmaya devam edecektir. 
Ekonomisi güçlü bir Türkiye, ekonomisi güçlendiği sürece hem Sİ· 

yasi, hem iktisadi dış itibar bakımından da güçlenecektir. 
Bugün dünya, ekonomi konuşuyor. 
Bugün dünya, laf değil, iş üretiyor. 
Bizim de seçtiğimiz yol, yöntem budur. 
Değerli vatandaşlanm, 

Devletlerin ve milletlerin hayatında iki yıl çok kısa bir zaman par· 
çasıdır. 

Önemli darboğazlardan geçmiş, biiyük badireler atlatmış bir ülke
de, yeni kurulan bir hükümet, sanılır ki işe çekingen başlar. 

Biz, tam tersini yapmışızdır. 
Hiçbir siyasi hesaba dayanmadan, kısa vadeli endişelerden uzak, 

memleketin hiç el atılmamı.ş, dokunulmamış meselelerinin üstüne üstüne 
gidilmiştir. 

Yıllarca, hatta yüzyıllarca iktisadi, mali ve toplumsal hayatta müz
minleşmiş problemlerinize çözlim arama sürecine girilmiştir. 

Bugün, bütün inancımla şunu ifade etmek istiyorum: 
Türkiye'mizde, Türkiye'miz hakkında geleceğe umut ve güvenle bak

mak hepimizin hakkıdır. 
Elbette ki, bütün meselelerimizin çözüm lendiğini söylemek istemi

yorum. 
Tabiyatıyla, sıkıntılarınız varclır, sıkıntılarımız vardır. 

Ama, 50 milyon nüfusa sahip, dünyanın en bereketli ıopraklannda 
yaşayao bir milletin üstüne de ölü toprağı serpmek revayı hak mıdır? 

Biz, milli birlik ve beraberliğimize dört elle sanldıkça, Türk'ün gü
cüne, Türk'ün kudretine inandıkça, haUedemeyeceğimiz hiçbir mesele 
yoktur. 

En iyi kanıt, iki yıl içerisinde nereden nereye geJdjğimizdir. 
En iyi karut, dün buiunmayanlan bugün bulduğumuzda tenkit ede

bilmemizdir. 
işte sevgili vatandaşlanm, ben iki yıllık icraatımızda da, gi.nneye ha

zırlandığımız yeni yıla da, bu icmal ile yüreğim umut dolu, Türkiye'nin 
mutlu geleceğine inanç dolu olarak bakıyorum. 

Hepinizin yeni yılını, bu inaoç içinde yürekten sevgilerimle, saygı
larımla kutluyorum, benim sevgili vatandaşlarım. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN MiLLiYET GAZETESl 'N E 

YE Ni YIL DOLAYISIYLA YAZDICI MAKALE 

I Ocak 1986 

Türkiye son iki yılda Cumhuriyet tarihinde çok az görülmüş bir 
delişimden gcçmekledir. Uzun yıJJar çözülememiş konulara el auJmış~ 
dünya siyasi ve ekonomik durumda olan değişikliklere daha iyi uyum 
sağlamak için gerekli önlemler alınm ı ş ve Türkiye'nin Avrupa ülkeleriy
le olan gelişme yarışındaki kaybettiği mesafeyi kapatması için çok hızlı 
çalışma temposuna girilmiştir .. Bu hızlı değişikliklerin yaratt ı ğı durum 
pek çok tartı.5maya konu olmuştur. Bu bakımdan son iki yılın değerlen
dirilmesini yaparken objekHf kriterleri kullanmak ve Türkiyc 'nin geç
mişi ile bugünkü arasında bir bağ kurmakta yarar vardır . 

Türk milletinin en ac ı ve sıkınt ı lı dönemlerinden birini yaşadığı 
1920'nin Ocak ayında Yakup Kadri Karaosmanoğl u, Milli Mücadele yazı
lannda bu konulan o zaman işlemiş. 

65 Yl L ÖNCE ... 

Zaman milletlerin hayatını, gücünü, dünyadaki yerini ve hayal tarz
larını hızla değiştirebiliyor. Ama ruh halinin ve düşünce yapısının aynı 
hızla değiştiğini söylemek çok zordur. Bundan 65 yı l önce Türk milleti 
Osmanlı enkazının içinden yeni bir devlet yaratmanın sancıJ3rını yaşar
ken Karaosmanoğlu, milletimizin ruh halini şöyle anlatmış: • İşte bize 
göre Şark'ın, bu hülya ve neşe diyarının bu gürbüz ve has evladı ruh
ça dünyasının en sisH ikHmJerinden çıkmış kadar kötümserd ir. tnsan lı
ğın en muhteşem ikballeri, en yüksek zaferleri, tantanalan , hiçbir şey 
Türk'ün kalbinde çömelen baykuşu ürkütemedi, susturamadı bu mut
suz kuşu , lantana l arın, yüzyıllarca hftk imiyetin, kudretin azametin en 
çeşitJisi, milli ve siyasi hayatımızın en coşkun düğün ve bayram günle
rinde bile bir dakika ulumadan geri kalmadı.• 

İşte bizim istediğimiz bu uğursuz baykuşun yerini cıvıl cıv ıl bül
büllerin almasıdır. 

Yakup Kadıi 'nin bu yazıyı yazmasının üzerinden geçen zaman bel
ki tarihi bir perspektif içerisinde kısadır. Ama bu dönemde yaşanan de
ğişikliklerle Türk millet i yepyeni bir kimlik kazanarak Atatürk tnkı-
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lapçılığı ile yüzyıllara sığdırılamayacak bir değişim geçirip bugünkü du
rumuna gelmiştir. Ama kötümserlik susmuş mudur? Gencide değildir. 
Bu millet, tarih boyunca defalarca bir yıkıntrnın içerisinde pınl pırıl şa
haserler doğurabileceğini ispat etmiştir. Yıkıntılara, değişmesi gereken 
şeyl ere bakıp bittik, mahvolduk deneceğine, yenilikleri beslemek, iyi 
vurgulamak daha yapıcı ve faydalı değil midir? 

BiZ STATÜKOCU DECİLİZ 

Biz, statükocu değiliz. Değişime, reforma inanıyoruz. Fakat toplum
do djrenci akıl, hayat almayacak kadar güçlü bir olgu vardır. Bu anlayış 
her şeyin yerli yerinde durmasını ve hiçbir şeyin değişmemesini ister. 
Bu kötümser anlayışın clirendiği değişiklikler olup da tahmjn etlikleri 
felaketler gerçekleşmeyince geçici olarak susarlar. Fakat daha sonra bu 
değişikliklerin etkisinden şikayet etmeye başlanır. 

Bir düşünelim, hepimizin hayatında yakmabileceğirniz, kötümscr
liğ imizi besleyecek olumsuz taraflar vardır. İstersek gözümüz bunlardan 
başkasını görmez. işte bu durumda hiçbir yenHik, hiçbir gelişme ger
çekleşLirilemez. Değişikliği yapanlara da kJZanz. Yakup Kadri'nin de 
dedjği gibi, • Her şeyi pembe görmek, mutlaka ne cehaleten de ahmak
lığa işarettir. Belki de bunun aksine olarak taşkın bir insanlığın belge
sidir. • 

Türk milleti olarak nereden nereye geldiğimizi görmek için, 65 yıl 
öncesine değil, 5- 10 yıl geriye bile bakmak yeterliclir. !yiye de kötüye de 
soğukkanlı bir değerlendirme ile bakıp gel~e yönelmeliyiz. 

AMACIMIZ, MİLLET! REFAHA KAVUŞTURMAK 

Bizim amacımız, bizim düşüncemiz milletin devlet tarafından re-. 
rah ve mutluluğa kavuşturuJmasıdJr. Yoksa bazı otoriter rejimlerde ol
duttu gibi vatandaşın ezilerek devletin ilerlemesi bizim inancımıza ters
tir. Türkiye son 5 yıl içinde Avrupa'nın en hızlı kalkınan ülkesi olmuştur. 

1985 yılında dünya ekonomisi geriye giderken, Türkiye ihracabm 
artırabilmiş naclir ülkelerden biriclir. 1985 yılında da ihracat artışında 
dünya birincisiyiz. Dünyanın 19301ardaki gibi ekonomik krize gittiği bu
günkü ortamda ihracatı artırabilmiş olmak ve bu konuda da b;rinci ola
bilmek büyük bir başandır. 

İki yıl önce ruç kimsenin tahayyül etmecliği işler şimdi rahatlıkla 
yapılabilmekte ve gerçekleşmekteclir. tki yıl önce sokaklan çirkin man
zaralarla dolu olan bir Türkiye'de küçücük çocuklann elinde kaçak si
garalar, adeta devletle alay eder bir görüntü arz.ediyordu. Bu çirkin gö-
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rüntü arlık ortadan kaybolmuştur. Yurt d1şından yakını para gönderen 
hc,r vatandaş artık dövizini bozdurmak için karaborcası aramak duru
munda değildir. Scr:'best kur politikası sayesinde ve l'ürk ı,>arasınıa Kıy· 

metini Koruma Kanunu'ndaki değişi~likle döviz taşımak suç olmakı an 
çıknuş, karaborsacı çok büyük darbe yemiştir. 

lki yıl önce fatura istenildiği zaman ne gibi güçlüklerle karşılaştığı
mızı hepimiz çok iyi biliyoruz. Artık iki yıl gibi çok kısa 1.amanda ülke
nin her yerinde fatura verilir, fatura alınır bir hale gelinmişıir. Devlet 
'Vergi kaçağını büyük ölçüde azaltmaya başlamıştır. İnancımız odur ki , 
vergisinj alamayan devlet, güçlü devlet olaı:na.. 

Yine iki sene gibi kısa bir zamanda, görülmemiz bir toplu konul 
seferberliği ile işçimizin, memurumuzun , dar ve orta gelirlimizin konut 
sahibi olması artış bir rüya olmaktan çıkmışıır. Önümüzdeki yıllarda 
konut üreti m :;ayısı daha da artırılarak çok daha fozla sayıda vatandaş ı
mızın koaut sahibi olması inümkün hale gelecektir. 

Doğu ve Güncydoğu'da görüJmemiş bir yatınm temposu başla tıl · 

mış, bütün köylerin 1987 yılı sonuna kadar elektriklerinin tamarnlanmnsı 
ve 1988 yılına kadar da tümünün otomatik telefona kavuştunılması he
def alınmıştır. 

1984 y ılı başında göreve geldiğimi.r. zaman bu nun biteceğini iddia 
etmek o günkü şartlar altında inanılır bir iddia değildi . Bu örnekler ça
lılma tempomuzun seviyesini göstermesi açısından iJginç örneklerdir. 

KAVGASIZ DE~OKRASt 

Son iki yılın en büyük başarısı olarak gördüğümüz hususla rdan bi 
ri de kavganın tekrardan başlamasını önlememizdir. Türkiyc'de gcçmi~ 
yıllarda kavganın bize nelere malolduğunu çok acı bir şekilde yaşadık . 
Son iki yıld.ı.r kavganın tekrar başlamaması için bütün gücümüzle eski 
kavga eden gruplan, uzlaştırmaya, barıştırmaya ve Türkiye'nin menfaati 
paralelinde çalışmak üzere yönlcndirdjk. Kavgasız bir demokrasinin 
Türkiye'ye neler kazandırdığını hepimiz görüyoruz. iki yıl içinde yapıl
ması hayal edilemeyen pek çok konu uygulamaya girebildi. Yıllardır çı

kanlamayan kanunlar çıkarıldı. Genjş kapsamlı bir imar affı, Toplu Ko
nut Kanunu, çıkanJması mümkün görülmeyen Yeminli Mali Müşavirlik 
Kanunu, parlamentonun ne kadar iyi çalıştığının çok güzel birer örne
ğidir. Askeıi dönemlerde bile çıkarılamayan kanunlar bu dönemle çıka
rılabilmiş ve demokrasinin niye rejjm]erin en iyisi olduğunu canlı bir şe
kilde vu.rgulamıştır. Demokrasinin ne kadar güzel bir rejim olduğunun 
değerini bilelim ve kavgaya dü.şüp, üretken gücümüzü boşuna harcama
yn1ım. 
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SONUÇ 

1986 yılına girerken bu bakımdan ben iyimserim. Gücümüzü birleş-. 
ıirdiğimiz ölçüde başanlı olduğumuzu görmek bizi mutlu kılıyor. 

1986 yılının birlik ve beraberliğimizi bozmadığımız sürece gcçmi~ 
yıll ardan daha iyi sonuçlar vereceğine, milletçe daha mutlu olacağımıza. 
ve dünyaya gü7.cl bir örnek teşk il edeceğimize inanıyorum. Bu düşünce

lerle vaıandaşbrımın yeni yılın ı kuıl:ır, h,.pinizc mutluluk ve s ıhhatli gün
ler dilerim. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN İRAN'A GİTMEDEN ÖNCE 

ESENBOCA HAVAALANI'NDA BASIN MENSUPLARINA 

HİTABEN YAPTICI KONUŞMA 

3 Ocak 1986 

Değerli basın mensupları ve TRT'nin değerli mensuplan, 

Bugün İran lslfım Cumhuriyeti'ne ikinci seyahatimi yapıyorum . 
Hepinizin de çok iyi bildiği.gibi başbabn olduktan sonra ilk seyahatimi 
yine İran İslam Cumhuriyeıi 'ne yapmtşllm. Geçen sene başında dostu
muz, kardeşimiz fran Başbakanı Musa't'İ yurdumuzu ziyaret etmişti. O 
ziyarette yapılan davet üzerine bu iki ı1ci ziyareti yapıyorum. Tabiatiyla 
bu ziyaretimizde ikili ilişkilerimiz , bölge ile ilgili meseleler ve genel siya
si meseleler konuşulacaktır. 

İran'la Devlet Bakanımız Sayın Titiz'in de katıldığ ı Karma Ekono
mik Komisyon Top lantı s ı yapılmış olup, bizim bu sahada ilave olarak 
.vapacağımız fazla birşey şu anda mevcut değildir. Ama gene ekonomik 
konularda gelişmekte olan durumu 1nm Sayın Ba.şbakanı ile gözden 
geçirccef imiz de muhakkakur. Benim bu seyahatim münasebetiyle böl· 
gemizde iki ülke arasında devam etmekte olan ve altıncı seneye giren 
harbin bir neticeye varması en halisane temennimizdir. Bunu bilhassa 
buradan ayrılırken bir kere daha tekrdr etmekte fayda mütalaa ediyo
rum. Çünkü harplerin nele.re malolduğunu bizim rr.illetimiz kadar yakın· 
dan bilen 1bir millet yoktur. Osmanlı döneminin ~on yıll arda, Cumhuri
yetin kurulduğu ilk yıllarda başımıza birçok sıkıntının harplerden gel
diğini çok iyi bilen bir milletiz. Bu bakımdan bu konunun halledilmesi 
hususundaki halisane temennimizi bir kere daha ifade etmek istedim. 
Ama şunu dl ifade edeyim herhangi bir arnbuluculuk niyetimiz de yok
tur. Çünkü arabuluculuk ancak iki tarafın istemesi ile olabilen birşeydir. 

Yoksa kendiliğimizden böyle bir göreve talip deği lız . Şimdilik söyleyece
ğim bu kadar. Geldiğimizde daha etr:ıflıca konuşuruz. 
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BAŞBAKAN SAYIN TIIRGUT ÖZAL'IN TAHRAN ESTEGın.AL 
OTELİ'NDE DÜZENLEDtGt BASIN TOPLANTISI 

4 Ocak 1986 

Muhterem Basın Mensupları, 

Tahrnn'da bugün heyetler halinde 3örüşmelcıe başladık . Bu görüş
melerden sonra ben Sayın Musavi ile daha ufak grup halinde uzun bir 
görüşme yaptım. Birçok konuda karşılıklı görüş teatisinde bulunduk. 
Türkiye ile İran arasındak i ikili ilişki l~ ri görüştük. Şimdi bu konularda 
si1.lcre kısa bir izahal vereceğim. lran'a benden örıcc -biliyorsunuz- Dev
let BakarumLZ Mustafa Tınaz Titiz gelmişti. Onun ça lışmalan bir - iki 
ııukta hariç hemen hemen aramızdaki ekonomik ilişkil erin tamamıoı 

kapsar mahiyettedir. Onun için ekonomik ilişkiler bakımından benim o 
protokole ilave edilecek fazla bir şeyim yoktur. Yalnız şunu ifade etmek 
bıiyorum: Genel hatlarıyla, yaptığımıı. konuşmada her iki tarafı da 
ekonomik ilişkiler bakımından bundan 3 .4 ~ene evvelkine benzer şekilde 
istekli gördüm. Bu aramızdaki ilişkilerin önümüzdeki yıllarda da· 
ha iyiye doğru gideceğinin en bariz dclilidfr. Prensip itibariyle 
!ran'da, özellikle Başbakan Musavi ile şı1 hsi ilişkil..:rimiz çok iyidir. tran '· 
la Türkiye arasındaki münaı;cbetlcr ayn. şekilde iyiye doğru gitmektedi r. 
Gcçıiğimiz sene ticaret hacmimiz 2.S milyar doların üzerine çıkmıştır. 

lharocat rakamımız 1 mjlyar 200 milyon doların üzerinde veya o civarda 
tahmin edili.vor. Transitle beraber tabii daha fazla olabilir. Son ay rakam· 
lnrı ( Kasım ) k.csinleşmedi daha. Onun için kesin rakam veremiyorum. 
Petrol ithal atımız bu rakamlar seviyesindedir. 'Bu gösteriyor ki geçen 
~~neye oranla oldukça önemli bir gelişr.ıe meydar.o gelmiştir. 

Aramızdaki altyapı meseleleri üzerinde de tekrar bu toplantı vesi
lesiyle durduk. Altyapı mcsclclcr i nelerdir? Bunları bütünüyle ortak 
ekonomik komitede devamlı olarak ele ~ lmak ve iki ülke arasında altya
pı meselelerini daha düzgün hale getirmek üzere bir prensip mülabaka
ıına vardık . Bu meselelerin başında komünükasyon geliyor. Biz kendi
miz tecrübe ellik, telefonlarla rahat konu~ulamıyor. Onun için PTT Genel 
Müdür Vekili arkadaşımızda burada buJunuyor. Ona özellikJe talimat 
vadim. Bu konuyu muhakakkak lran'!• mcslckd:ışlanyla göriişecek ve 
muhakkak İran'la k:onuşma lanmız, çevirildiği zaman çıkacak şekle geti
rilmeye çal ı şılacaktır . Kanal sayısı kafi de~ildir. Bunun artması 13zım . 
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Konuşamadığınız yerle işbirliği yapmanız zordur. Bu nedenle bu konuş
ma meselesini ön planda tutuyoruz. Bu konuda mutabık kaldık. Diğer 
bir konu da müşterek uydu meselesi. Orada da mutabakatımız vardır. 
han-Türkiye, belki Pakistan'ı da nazarı itibara alarak bir uyduyla hem 
kendi memleketleri hem de ülkelerarası komünükasyonu kolaylaştınr
lar. Aynı zamanda diğer ülkelerle daha iyi bir komünükasyon sağl ayabi
lirler. Müşterek bir uydu projesi üzerinde çalışacağız . Mutabakata van
lan konulardan bir tanesidir. Aynı zamanda bu uydudan televizyon ya
ymlanda -yani gelişen sistem içerisinde, gelişen teknik içerisinde televiz
yon yayınları da- özellikle dağlık mıntıkalarda daha iyi yapı labilecek. 

Bunun incelemesi, araşıırması ilgililer tarafından yapılacak. Dcmiryolu ... 
Aynı şekilde yol irtibatları konusuna gene ağırlıkla eğileceğiz. Türkiye · 
İran arasındaki uçak seferleri konusunda da tekrar eğiJeceğiz. Onu İran'
la ne şekilde halledeceğimizi, hangi h.:ıvayolunu kullanacağımızı, ulaşı

mın bir başka rota üzerinden yapma imkanlannın bulunup bulunmadığı 
konuların da ilgili makamla~ımız karştlıklı görilşecekler. 

Alt yapı konusuna gelince ... Petrol ve gaz boru hatları var. Kendi
lerine de ifade ettik. Eğer bize yakın boru hatlarınız varsa biz buradan 
petrol alabiliriz diye. Bu araştırma da yapılıyor, bir taraftan. O arada 
petrol boru h:ıtlarının, gaz boru hatlarının iki ülke arasında müşterek 
etüdü konusunda da bir mutabakat var. Daha evvel yapt ı ğımız bir anla ş

madır bu. Geçen sefer geldiğinde Sayın Musavi Türkiyc'ye. bu husus 
karara bağlanmıştı. Şimdi onun tatbikat safha.sına geçiyoruz. Gene bu 
ekonomik anlaşma içerisinde Türk müteahhitlerinın müşterek iş yapma 
konusu da ele alınmıştır. Daha evvel Sjyın Titiz'i11 yaptığı anlaşmada bu 
konuda da lran'da yapılacak başka işler -ki bu işler umumiyetle büyük 
inşaat, baraj işleri, boru hallan gibi işlerdir- var. Bu konularda da müş
terek çalışmalar yapmayı prensip itibariyle kabul ediyoruz. Ticaretimiz 
demin de belirttiğim gibi oldukça gelişmiştir. Önümüzdeki sene de bu 
gelişmenin devam edeceğini ümit ediyoruz. Aslında serbest bir fiyat sis
temi içerisinde belki bir iki noktada tcsbit cdilm:ş fiyatlar olabilir. De· 
mir-Çelik konusunda olduğu gibi .. O da asgari fiyatlar şeklinde. Onun hari
cinde biz tarnamiyle bu işi serbest olar&.k düşünüyoruz. Bizde zaten sa
tı şları yapanlar, bağlantı kuranlar esas itibariyle Türk özel teşebbüsü· 
dür. Herkes kendi hesabını iyi bilmelidir. Ona göıc anlaşmalar yapılır. 

Nak1iye konusunda geçtiğimiz dönemde bazı yaklaşımlar yapılmı ş

tır. Zannediyorum global geçiş belgeled verilecek. lran kamyonlannın 
Türkiye'dcn yük taşımaları konusunda da tabii artan bir şekil olacak. 
Normal olarak yüklerin Türk kamyonlarıyla taşınması konusunda da 
bir prensip mutabakatı var. Zannediyorum sıkıntı çıkaran konulardan 
biri buydu. Bu konuda da bir çözüm yolu, daha evvelki toplantılarda 

bulunmuş vaziyette. 
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lran'la aramızda prensip itibariyle herhangi bir siyasi konu yok. 
İran bugün bir harp halindedir. Biz bu harbin sıkmtısım çok iyi takdfr 
eden bir mille tiz. Çünkü uzun yLllar evvel biz de uzun harpler geçirdik. 
Onların ne kadar sıkıntı verdiğini, kolay olmadığım bu işlerin, bir taraf
tan gclışme, memleketin dertleri diğer ıaraftan hele bugünkü büyük 
m:ısraflar isteyen harplerin devamının, bir ülkeye ne kadar yük gctirdi
~i ni yakından biliyoruz. Ama bir sene evvel görüştüm lran'hların bu 
konudaki düşiincelerinde herhangi bir dejtişiklik müşahade etmiş deği
lim. Onlar bu harbin, kendileri bakımından iyi bir şekilde sonuçland.ın l· 

masına kadar gideceğini ifade ediyorlar. Ümit ederiz ki, bizim bütün 
halisane temennimiz, lran için, bölge için bu harbin iyi bir şekilde, mem
leketler için iyi biı· şekilde sonuçlanın.ısı, bölgemizde büyük sıkıntı l ara 

s~bebiyet vermemesidir. Türkiye bu konuda, bu İfin biran evvel bitiril
mesi konusunda hakikaten belki en fazb arzulu ülkedir. Bunu ifade edi
yorum : Bu konuda da fevkalade samimiyiz. Ama ne çare ki şartlar bu
gün buna müsait gözükmüyor. Bu konuyu da bu şekilde açıkladıktan 

sonra, ileriye matuf çalışmalann yapılabileceğini, ilişkilerimizin daha 
iyi hale gclccr~ini, özellikle her ik ülkeden veya chşardan fran -Türkiye 
i li ş kilerinin bozulmasını isteyen çevreler olabi l eceğini karşılıkh ifade 
ettik. Bu bakımdan, her iki t.araftn da bu konud,\ dikkatli olmasını, hiç 
ummadığımıı bir zamanda birtakım meseleler in ortaya getirilebilece
~i ni ve bu şekilde de iki ülkenin arasınm açılması için gayretler sarfedi
l eccğini ifade ettik. Bunda da birbirimize bir sıkıntımız olduğunda da· 
ıı15ma metodunun kullanılmasını , bir mesele varsa onu açıkça söylemek
h: fayda mütalaa euiğimizi karşılıklı olarak ifade ettik. Bu d.a gösteri
vor ki, t ran'la Tüı·kiyc arasında son yıllardaki gelişmelerin, iyi ilişkile
ı ·in bo.wlması, bozulmak için j!'.avretler sarfedilmcsinin netice vermesi 
sözkonusu deöildir. Tabiatıvla her iki ülkenin de bu konuda, demin söy
l ediğim gibi dikkatli davranmasında faydalar vardır. 

f .; l5mi Cihad Örrrütüncc A.P. Ajansı'na yapılan açıklama gibi. konu· 
lar dahi benim seyahatimden evvel olduğuna göre, bir maksat aramak 
la1ım geldilti'l i kendilerine ifodc ettim. Aslında tenakuzlarla dolu ifa
dl'vdi o yanılan bevanat. .. Bunlan da iki ülke arasında ilişkileri hozma 
c.;cklinde .dü<;jünmek ızerektiıtini. birtakım çevrelerin bunlan istismar ede
bilec~klerini de açıkça kendilerine söyicdim. Tabii he'" konuda dikkatli 
o lma1111z gereğini tekrar ifade edivorum. 

B11 rıun p-ibi daha bi rçok konular konuşulmuştur. tran'm. ~ivaset 
ci11lisi bizce malOmdur. Bunda biz herha:-uri bir detlişiklik mü.;;<'hAde 
e tmivoruz. Bizim de çiı~miz bellidir. Bu çizgide herhangi bir defti')::kJi 1~ 

olmadılfım sövledik. Genel hatlanyla s ize yapabl eceıful zihat bu r,.. 
·,ede. Henini1e te'iekkür cdiycrum. Var~a suaalleriniz onlara da. 
cevaplar verebilirim. 



Soru : - Petrol Fiyatları belirlendi ıni ? 

Cc va p : - Yakında belirlenecek. Zannediyorum ben 'burada iken 
bir prensip mutabakatına vanlacaktır. Sayın Titiz ilgili petrol bakanıyla 
bugün · yarın göriişecek. Ondan sonra bir neticeye varılacak. Fiyatlar 
belli periyodlar için tesbit edilir. 

S o r u : - Sayın Başbakanım buraya gelen tclcx haberler veya 
gazetelerde 6. Filo'nun Akdeniz\.~ açıldığı, burada tsrail'in Libya'ya karş ı 
bir saldırı düzenleyeceği öne sürülüyor. Bölgede yeni bir takım gelişme· 
Jerc sebep olubilecek bu olay konuSL)nda da sizin yorumunuz nedir 
acaba? 

Cevap: - Tabii bu konu burayla ilgili dol! il. Akdeniz, lsrni l. 
Libya, Amerika bunlarla ilgili. Bizde szdecc bunu basından, yani sizin 
aldıAınız haberlerden takip ettik. Hatta onunla ilişkili olarak Kaddafi'nin 
bir demeci var zannediyorum .. Fazla birşey söyleyecek durumda değilim. 
Tabianyla arzu edilmez. Bu şekilde tansiyonun artması arzu edilen bir 
hadise dc~ildir. Onu söylemem lazım. Ümit etmiyorum. Yani daha ileri 
safhada bir hadiseye gidilmemesini temenni ederiz. 

Soru : - Sayın Başbakanım Bulg11ristan :o:CJrunu bugünkü görüş· 
mede gündeme geldi mi? 

Cevap: - Geldi . Anlattık. Kendileri esas itibariyle bütün dünya· 
daki müslümanlann durumlarıyla çok yakından alakadar olduklarını ifa
de ettiler. 

Soru : - Sayın Başbakanım , Türkiye'nin savaşın etkisi olarak 
kabul etliği bir güneydol!u olaylan var. Bir de lailkiliğe aykırı uygulama
lar konusu var. Bu konularda göriişme masasında bir görüş belirttiniz 
mi? 

C c va p: - Şimdi tabii bu konulan sadcc.:: İran meselesi olarak 
görmemek lazım. Bizim kendi içimizde olan meselelerimiz var. Bazıları 

olduğundan çok daha fazla gösterilen hadiseler var. Bazıları şu veya bu 
seviyede göst~rilenler var. Meseleyi sadece bir lran'la ilişkili olarak gör
memek lazım . Son 40 -45 senedir kcndj içimizde elan, kendimize has 
problemdir. Ben inanıyorum ki zaman içerisinde bu konularda Türkiye 
içersinde de makul çizgilere hepimiz birlikte gcl<eeğiz. lran'la ilgiH ola
rak kabul etmek gerekir ki , İran inanış itibariyle bir lslAm Cumhuriyeti. 
İsmi üzerinde .. Kendilerinin İslami karakteri ağır basıyor. Bunu da ifa· 
de edelim. Bazı konulan onlar bizim gibi görmeyebilirler. Bizim de onu 
hoş karşılamamız lazım. Gayet tabii bizimle ilişkili olarak bizim memle
ketimizde, bizim kanunlarımızın dışında hareket edilmemesi lazım. Bun· 
lar her zaman normal dostluk ilişkileri içerisinde konuşulmuştur. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUf ÖZAL'IN İRAN 'I RESMEN ZiYARETi 

SIRASINDA YAPTICI BASIN TOPLANTISI 

6 Ocak 1986 

Sözlerimin başında yerli, yabancı bütün bas ın mensuplarını saygıy
la selaml ıyonım. 

Sayın Başbakan Musavi'nin daveti üzerine gcJdjğim İran'a resmi 
7.iyaretimi bugün tamamlamış bulunuyorum. Bildiğiniz gibi, 4 Ocak saba
hı resmi görüşmeler başladı ve heyetler halinde görüştük. Ayrıca , Sayın 

Başbakan Musavi ile uzun bir süre başln!.Şa göriişıne de yaptık. Bundan 
sonra Sayın Meclis Başkanı Rafsancani ve bugün de Sayın Cumhurbaş
kanı ile uzun görüşmelerimiz oldu. Ayrıca, yemekler münasebetiyle Sayın 
Başbakan Musavi ile iki defa da yan yana uzun göıiişmelerde bulunduk. 

Benimle beraber buraya ikinci deta gelen Sayın Devlet Bakanımız 
Mustafa Tınaz Titiz'le beraber petrol meselesini ve diğer konulan ilgili 
bakanlarla uzun uzun görüşıük. Bir kere, görüşmelerin genel havasının 
fevkalade yapıcı ve samimi olduğunu ve görüşmelerin birbirine saygı ve 
sevgi duyan iki kardeş ülkenin temsilcilerine yaraşır şekilde yapıldığını 
özellikle belirtmek istiyorum. 

Bu görüşmelerde, aramızdaki ilişkilerin daha ileriye götüıiilebilece· 
ği sonucuna da öze11iklc varmış bulunuyoruz. Temaslarımız sı:rastnda 
özellikle dünya, bölge barışı, ikili ekonomik ilişkilerimiz bütün detayla
rıyla, Afganistan, Bulgaristan'daki Türk azınhğı meselesi, Türk-Yunan 
sorunu, Türkiye ile tran arasında petrol- gaz boru hatlan, huduttaki 
ticaret meseleleri, hudut vilayctlerimizm ilişkileri meseleleri , valilerl.mj-
1in de i ş tirakiyle etra flı bir şeklide görüşülmüştür. özellikle Van ve Ağn 
valilerimi7in iştirakiyle yapılan toplantılarda, hu bölgedeki gerek tran'h 
v3tandaşlann gerekse Türk vatandaşlarının karşıhklı ilişkileri, ticari 
meseleler etraflı biçimde ele alınmış ve ümit ediyorum ki hudut böle:ele
rindc yaşavan iki tarafın insanlanna air meselelerin daha iyi çözüme 
lcavuşturulması yoluna giri1miştir. 

Bizim bu seyahatimizde. İran ile olan ilişkilerimiz sadece bir ticari 
alış-veriş şeklinde gönnediltimizi, bunun i1crdeki }'lllarda daha şimW
den çalışmaJan yapılarak sanayi ve diğer sahalarda bir işbirliğine dönüş
mesi konusunun da etraflı bir şekilde ele alınd1ğmı belirtmek isterim. 
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Diğer taraftan, her iki ülkenin birbirinden biıçok bilgi alışverişinde 
bulunması, birbirleriyle yaptıkları önemli işler in tecriibelerini birbirle· 
rine aktarmaları konusunda da bir mutabakata varılmışt ır. Aramızdaki 

ticari mübadelenin içinde bulunduğumuz yı l 3 milyar dolar seviyesine 
yükseleceği tahmin edilmektedir. Sanayii sahasındaki işbirliği ve bunun 
y::ınında alt yapı meselelerinde, petrol ve gaz boru hat l arı meseleleri ndeki 
çözümlere daha çabuk erişebilmek için iki ülke anısındaki h::!yctlcrin 
birbirlerini daha s ık ziyaret etmeleri , prensip itib'lriyle kabuJ edilmiştir . 
Görüştüğümüz ilgiliJerden Sayın Başbakan Musavi Meclis Başkanı Sayın 
R~fsanc::ıni ve Sayın Cumhurbaşkanı Harncncy'den çok ynkın ilgi gör· 
düğümü, çok iyi göıilşmeler yaptığımı bir kere dalrn ifade ediyor ve hepi· 
nizc saygılar sunuyorum. Sualleriniz varsa, onlara cevap vennek üzere 
bekliyorum. 

Soru: - Sayın Ö1.a l, Jran ile Türkiye arasındaki ili şki ler iyiye 
doğru gidiyor. Fakat bazı konularda kararsızlıklar olabilir. Biliyorsunuz 
Türk heyeti olmak üzere Tahran 'a gelmekte olan uçak. Irak uçaklan 
tarafından tecavüze uğramış. Türkiye Başbakanı olarak bu tecavüz hak
kmda ne söylüyorsunuz ? 

C c va p : - Bu konu esas itibariyle - bizim bildiğimiz kadarıyla -
şu şekilde olmuştur; Sayın Titiz'i almak üzere gdcn Türk Havayoll arı 
uçağı, Tebriz Kulcsi'nin ifadesine göre •Civarda Irak savaş uçakları var
dır, geri dönünüz• önerisini almıştır. Hatta öneri nınnediyorum şu şeki l · 

de olmuş; •Geri dönünüz, bir müddet sonra tekrar eel in iz• şeklinde. Uçak 
geri dönmüş, bir müddet sonra tekrar Van'dan ge ri gelmiş. Fakat gene 
aym radardan uçakların hata o civ:ırdd olduğu, bunun bir tehlike yanı t · 

tı ğ ı yolunda bilgi verilince - tabii emniyet bakımından-Türkiye'ye geri 
dönmüştür. Hadiseni n bizim şu ana kadör bildiğimiz şek li bu . Ama dön· 
düğümüzde, tabii kara kutu da dahil olmak üzere bu konuyu biraz daha 
et.raflı incele.veceğiz, 

Soru : - Irak'ıa bu işi kasten ynpt1 ~1 anlaş ıl ırsa acaba Türkive 
sert bir tepki gösterebilecek midir? · 

Cevap : - Tabii faraziyeler üzeı ine şu anda konuşmak doğru 

değil. Döndüğümüz zaman pilotlarla, kara kutuyu da dinleyerek bu me
seleyi tekrar inceleyeceğimizi ifade ettiın. 

S o r u : - Anlaşılmıyor. 

Ce vap: - I said when l was coming from Turkey, J 'm not a 

rnccüator, I ncver thought that I would he a med:aıor, but 1 pray for 
cnding of this tragic war. 
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Soru : - Sayın Başbakan ... 1ran'a gelmeden, İran İslam Cumhu
riycıinin muhabiri ile Türkiye'de bir röportaj yaptınız. Orada dediniz ki, 
• Ben Davos'ıa lran'ı savundum, lran İslam Cumhuriyetini etrafa savun
dum ve halen İ ran'da Molla'lar Rejimi, Molla'lar Hükümcti var diyor
lar• acaba bundan kasdiniz nedir? 

C c v a p : - Bu sual daha ziyade zannediyorum Davos'taki konuş
mam sırasındadır. Çünkü genellikle Avrupa'da basın mensupları, lran'
daki reiimi UH'if ederken - onlar tarif ederken -onlar bir nevi mollar reji
mı diye tarif etmişlerdir. Ve buradaki mana da, yani, molla kelimesini 
kullanırken onlano kendi düşünceleri, bir nevi .ı:sade dini bilgileri olan 
İnsanlar • manasındn kullanmışlardır. Ben bunu tashih etmek isterdim, 
dedim ki; .ı: S!zin molla gördüğünüz inc;anlar. bilgili kültürlü ve ticareti 
de, diğer şeyleride çok iyi bilen insanlardır• dedim. Benim ifadem bu 
-;ckildcdir. Bunu bütün temaslanmızda gördüğümüzü söyledim. 

S o r u : - Anlaşılmıyor. 

C e v a p : - Zannediyorum bu konu da bazı çevrelerce yanlış an
laşılm1ş . lran · Türkiye ve Pakistan arasında mazisi epey eski olan bir 
ekonomik anlaşma var. Bu anlnşma şimdi isim değiştirdi. Eskiden RCD 
idi, şimdi EKO oldu. O anlaşma sırasmd.t, bu üç ülke arasında mal müba
delesini kolaylnşt ı racak bir sistemin kunılabilece;;rini ifade ettim. Tabia
tiyle, hangi mallarda ülkeler rekabet edebiliyorsa onlar arasında olması 
lazım . Ve bütün malların, gümrüklerin açılarak, serbest bırak1larak yapılM 
ması manasına de~il. üç ülkenin oturup anlaşarak, hangi malları Lcspit 
ederlerse o mnllar üzerinde olması lazım ki, bu t zmanla - tabiatiyle - ül
keler arasındaki mal akımın ı , ticareti ve ticaret dolayısıyle de sanayii 
daha ileriye götürecektir. Sonra şunu da hemen ifade edeyim; bizim gör
dü~iimüz kadanyla lran'daki bazı tesisler, Türkiye'deki eşde~erlerinden 
hiç geri dej!"ildir, hatta bazıları daha ileridedir. Bunu da müşahııde ediyo
rum. Harp meselesi bir neticeye vardıqı zaman, ümit ediyorum ki İran 
S:mavi'indeki rrclişmc, Türkiyc'nin pek gerisinde kalınız. Bizim genel 
görüşümiiz budur. 

Soru : - Türkiye ile İsrail ar.ısında büyük, eski seviyesinde bir 
ilişki vardır. Halbuki bizim, İran İsldm Cum.huriyeti olarak birinci diiş
mnnınıız lsrail'dir. ı\cabn bu çelişkiyi mı.sıl niteliyorsunuz? 

C ı.: \ ar>· - Türkiye ile fsrnil ara~ındaki ilişki bizden çok evvelki 
Hi.ikümc ı ler zamanında ıeessüs etmiştir Sizin de ~öylcdiğiniz gibi, bun~ 
dan 20 -30 sene evvel büyükelçilik seviyesinde idi, bugün büyükelçilik 
seviyesinde değildir. İkinci k3tip seviyesinde bir irtibat vardır, o kadar. 
Bizim hrail He ilişkilerimiz en aşağı seviyededir. Ticari ilişkHerimiz de 
hemen hemen yok gibidir. 
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S o r u : - Siz ana prensip olarak, kendi iç · dış politikanızın 
Batı'ya bağlı olduğunu gösterdiniz. Bu durumda. İslam ülkeleriyle iliş
kilerinizde, özellikle ekonomik ve ticari ilişkilerinizde öngördüğünüz 

ilerlemeyi bir çelişki olarak görmüyor musunuz? 

Cevap: - Şimdi şöyle söyleyeyim; Bizim dış po}itjkamızın ana 
(emeli; Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu tarafından açık bir şekilde 
ifade edildiği gibi- cümleyi aynen ifade ediyorum - •Yurtta Sulh, Cihan
da Sulh• prensibinden kaynaklanmaktadır. Hükümetimizin bu prensip 
ışığındaki ana politikası; Türkiye, lslam Alemi ile Batı arasında bir köp
rüdür. Bizim İslAm Alemi ile çok gen i ş ilişkilerimiz vardır. Tarihi ve kül· 
türel ilişkilerimiz yanında ekonomik ilişkilerimiz de vardır. Ama Baıı'yla 
da ilişkilerimiz vardır. Bunları ölçülü bir şekilde sötüriirüz. Birini diğe
rine anormal bir şekilde tercih etmeyiz.. Türkiye svn 5 · 6 senedir, Jstam 
ülkeleriyle ilis!tilerini büyük çapta geliştirmiş, hatla bu ilişkilerin geliş
mesi bazı çevreler tarafından da bir nevi dikkatle izlenmiştir. Mesela, 
1984 senesinde .tslAm Ticaret '.'.C Ekonomi Konferansı Türkiye'de yapıl
mıştır. İnşallah bu sene de gene 40-41 lsl3m ülkesinin iştiraki ile İsrnn
bul'da yap ılacaktır. Türkiye, İslam Ülkelerinin bir araya gelmesinde 
önemli bir rol oynamaya devam edecektir. 

S o r u : - Anlaşılmıyor. 

Cevap : - Türkiye NATO'nun bir üyesidir, NATO çerçevesin.in 
dışında herhangi bir üs mevzubahis bil\! değildir. 

Soru : - Anlaşılmıyor. 

C c va p : - Bu tabiatiyle basının sonmudur. Basın Türkiye' de 
hürdür. Anayasamıza göre basın sansür edilemez. Biz, basınımızda bazen 
iki ülke arasındaki ilişkileri bozabilecek yazılar çıktı~ını görüyoruz. Ama, 
bunun yolu basını sansür etmek dcğild= r. Bunun yolu, basınımızla gerek 
sizlerin, gerek bizlerin açLk olarak iyi bir diyalog kurmasıdır. Kanaati· 
miz budur. Ben, şahsen lran'la ilgililere, cbasınımızı davet edin, memle
ketinizi gösterin• derim. O vakit onlar gayet tabii doğrusunu yazacak
lardır. Aynı konuyu biz, kendi mcml-.!ketimizdc de görüyoruz.. Ben de 
basın tarafından çok tenkit ediliyorum. Ama bu ttnkitlerin netice itiba· 
riyle Favdası vardır Ve iyi bir şekilde anlayabilirsek, diyalog kurabilir
sek, bundan her iki ülke de fayda çıkanr. 

S o r u : - Anlaşılmıyor. 

Cevap : - Şimdi zor bir sual sordu. Benim şu veya bu şekilde 

cevap venncm harbin neticesini değiştirmez. Hatla cevap vermem ileri
de şu veya bu şekilde bu konuda vardım clmcm_ize de mani olabili r. 
Onun için bu sualizinizi sükO.tla geçiştireceğim. 
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S o r u : - İran, bölgede barışın sağlanmasını çok istiyor. Bunun 
tek yolu da Jr:ık 'ın yenilmesi veya ortadan kalkmasıdır. Acaba İran'ın bu 
tavnnı siz kabul ediyormusunuz? 

C c va p : - Simdi tabii lran'a gelen herhangi bir yabancının, tele
vizyonları dinlediği, sokakta yürüdüğü, bir yeri ziya.ret elliği zaman İran'· 
daki genel eğilimin bu olduğunu anlamaması imkAn dahilinde değildir. 
Ama ben.im, tabiatiyle buna cevap vermem de kolay değil. Ümit ediyorum 
ki lran ile Irak arasındaki harp, makul ve şerefli bir şekilde sona erer, 
biz de bundan sadece büyük memnuniyet duyarız. 

Soru : - Anlaşılmıyor. 

C ev a p : - I certainly made samc talks about thfa war. But the 
indication I gol is there isn't a new solution yet. But, l think the efforts 
s hould continue. 

S o r u : - Anlaşılmıyor. 

Cevap: - Can you repcat the guestion, J Coulcln't gct. 

S o r u : ·- Anlaşılmıyor. 

C e v a p : - I know İran has more experiance in oil operations 
and oil rescnrch than Turkey. We dont have much oil in our country. 
But, wc havc always said that we can coopcrate with İran in thc any oil 
exploration. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN iRAN'LI GAZETECi 
HtlSEYİN MESBAH İLE YAPTICI KONUŞMA 

6 Ocak 1986 

Soru : - Ocak'ta bir İran ziyareti yapa~ksın ız. Bununla ilgili 
görüş] erin izi öğrenebi l ir miyim? 

Cevap · - lran bizim aşağı yukarı en iyi komşularımızdan biri
dir. Yani kardeşimizdir. Biz aşağı yukarı her sene karşılıklı olarak ziya
retJer yapıyoruz. Geçen sene yılbaşında, Başbakanınız gelmişti, onun 
kcırşılığım 86'da yapacağımız bu ziyareti.c vermiş oluyoruz. 

Bu başka ülkelerle olmuyor tabii. Başka ülkelere 3 senede, 5 sene
de, 10 senede bir ziyaret ancak yapılıyor. GörüşJ?e zannediyorum, bir 
çok sahalarda daha fazla ufuklar açacaktır. İran bir harp içerisinde. Bu 
harp 6 sancye yaklaşıyor. Harbin s ı kıntılarını biJiyorum. Biz de uzun 
seneler evvel, uzun harpler yaşad1k. Harplerde yaşamlar sıkıntıları, insan 
kaybını, bunlann hepsini biz çok iyi biliyoruz. Bugün lran'la b irçok 
sahalarda işbirli~i yap1hyor. Bu şartla da, bunu <.la iyice nazarı itibare 
almak lazım. Nereye kadar yapılabilir, ne yapı labilir imkanlar nedir? 
lran bir büyük devrim geçirmiştir, büyük değişik liktir. Şah döneminde 
RCD Planlama Konseyi Türkiye Planlama Başkam olarak ilgim oldu . 
Tabii o lran'la bugünkü İran arasında mukayese kabul edi lemez. Tabii 
biitün bunlar arasında, bizim makul gerçekçi bir ~ekilde münasebetimi
zi, kunnamız lazım. Tabii neler yapılabilir , bugünkü şartlar altında. 

Bugünkü şartlar altında ticaret büyük capta rol oynuyor. Ama benim 
arzu bugünkü şartlann ötesine gidip, ülkelerimiz arasındaki altyapı 

meselelerini daha sağlamlaştırmak. Çünkü ileride bu büyük i sbirli~i sağ· 

lam bir altyapıya dayandığı zaman geç~rli olabilir. Nitekim bu sefer .szi
derken sizin sefire de söyledim: «Acaha uvdu meselesini ele abbiliT' 
miyiz?• Televizvon yayınlan bövlece d~ha vcterli hale getirilebilir. dahi' 
ucuz h~ l e J?etirilebilir. Tabii müşterek de kullanılabilirse cok d:lha fav 
dalı olur. Bu bir sis tem. Bunun vamnda yollar meselec:.ine h ... lcm::ımız 
laZlm. fran 'a kadar giden muhtelif yollar, demirvolu. Bunlar üzerinde 
hk o1nınc;::l inceleme]erin. etüdlerin. a~c;,tırmalann, nevi nrredrn vaoar· 
sak ne olur? 3 grup yine tran'la ilgili. Cok evvel de sövledim. Boru hat· 
lan meseteı;i .. fran'dan bir büvi.ik oetrol boru hattını çektik. Vaktiv1c ve 
hatta son safhaya kadar da getirildi. Son anda Ş:ıh vazgeçti. lran bizim, 
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Ortadoğu'nun en büyük gaz rczervlerioe sahip, ama tabiatiyle bu da 
uzun vadeli bir iştir. Bunun yanında elektrik meselesi. Yani ülkemiz. 
arasında alt yapı ile ilgili yol, elektrik, komünikasyon, demiryolu, gaz ve· 
petrol boru hatlan, bütün, bunların hepsini şimdiden planlamak lazım. 
Bir üçüncü önem li saha, sanayi işbirli~i tabir ediliyor. Bizim aramızda, 
eskiden RCD dediğimiz şimd de süren bir işbirliği imkanı vardır. Bu. 
işbirliği imkanında belki ticari sahada yapacağımız bazı imkanları orta
ya koyarak, bir nevi gümrüksüz dolaşım veya düşük gümrüklü dolaşım 
imk3m temin edersek, bu ülkeler arasında sanayi yatırımları da teşvik 
eder. Yani işl er. Buna imkan görüyorum. Çünkü ve.ktiyle RCD sırasında, 
böyle bir ilişki ku ruldu, fakat maa lesef yürümedi. Acaba, ülkemiz ara· 
sında bazı malların , -her ülkenin de yaptığı mallar olabilir. Daha ser
best dolaşımın ı temin edebiHnniyiz? Onun için be. iki çok uzun vadede, 
bu bölgede genel bir işbirliğini düşünmek lazım . 

Soru : - Sayın Başbakan, lran'ın bugünkü durumunu değerl en
dirir misiniz? 

C ev a p : - Ben tabii İran'ın şu andaki ekonomik durumu hak
kında bir şey söyleyemem. Yalnız şu görüşü ifade edeyim; Tabii bu ara
da bazı spesifik projeler için işbirliği imkanları aramak lazım. Ben hat· 
La bu konuda bir kaç misal da verdim. Bazı büyiık Alman şirketlerinin 
Türkiye'dc iştirakleri var. İran da vard ır. Belki bunlar arasında mal 
alış - verişi yapılabilir. Bölgemize baktığımız zaman başta enerji olmak 
frıcrc cabii kaynaklan görüyoruz. Arkasından zir:ıi imkanların daha ge
niş olduğu bir bölgeyi görüyorsunuz. Ve parçaladı~nız zaman, işbirliğin
den çıkarıp ta kavga eder hale getirdiğiniz zaman sadece dış ülkelere ya
radığını görüyorsunuz. Harp bir ekonomiyi çökerten büyük bir hadi&e-
dir. Vaktiyle lran, kaynaklanmn mühim bir kısmını mecburen harbe 
-;oktu. insan gücünün önemli bir kısmını, yani kafalar verimli işlerde 
çalışacağına, harp sahasında çalışıyor. Bu, bir ekonomiyi hakikaten güç 
duruma düşürür. Buna rağmen bana gelen bilgiler memlekeıtc fazla 
vokluk ohr.ad ı~ hakkındadır. Bütün bu şartlara r~~men oidukça iyi ida
rl! ediliyor. Tabii göni.il istiyor ki. bunlar bir tara[ta kalsın, harp mesele
~i de halledilsin, enerji ve bütün imk~n lar memleketin gelişmesi, insan
larım171n dahn ivi bir havata kavuşmac;ı için, ızelecck daha iyi rluruma 
gclme-,j için ktıllanıls ın . Zannedivonım ana mesefo buradır. 

Soru : - Savın Başbakan. 1ran'l;,. Türkiye'nin ekonomik ilişki
lerinde pürü~ \'ar mı? 

Cevap : - Şöyle; 2 senelik raKamlara baktığınız zaman, bir iler
leme gözüküvor. Ka~;.aatim şu; aslında bu, daha fazla da olabilir. Belki 
ufak tefek bazı pJrüzlcr çıkmıştır. Ama her konuda pürüz çıkmaması 
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imkansız . Yani bir pürüz çıkacaktır. Halledilemeyecek pürüz de yoktur. 
Ama iki taraf inal eder ille bu böyle ..>lsun, derse pürüzler halledilmez. 
Benim gördüğüm çok ciddi bir pürüz yok. Fakat tabii İran tarafının 
büyük meşguliyeti var, bu harple. Sonra memlckeLte tabii ıbazı maddele
rin bulunup bulunmaması konusuyla da bir meşguliyeti var. Onu da ka
lıul etmek lazım. Ticaretle ilgili konularda bazı problemler oluyor. Hal 
yollarull bulacağı. Nakliye sisteminden gelen baı problemler var. Zama
nında vasıtalar gelmiyor. O aman imalatç ı , imalatırı yap ıyor böyle vahim 
problemler var. Bunu da herhalde ... 

Soru: - lran'a neyle gidcceksini? 

Cevap : - Ben Türk Hava Yolları ile gideceğim, Türk Hava Yol
ları uçağı ile gideceğim. lrak'a dedik ki yani bu doöru bir hareket deği l
dir. Bu notam meselesini kaldırmanı daha doğru olur. Hava koridorunu 
bu işten uzak tulun. Ne işiniz var? Am:ı öbür tart'lfta harp ediyorsanız, 
siz orada harp etmeye devam· edin, ben ona birşt:y diyemem. Ama hiç 
olmazsa başkaları da bu koridoru rahat kullansın. 

S o r u : - Sayın Başbakan sizin tarafstzlık meselesini birazcık 
t.çıklayabilir misiniz? 

Soru : - Gelin bakalım , bu mahkemede sen suçlusun, sen dc~il
sin, veyahutta sen şunu şöyle yapacaksın diyemem. Onun için diyorum 
ki; Türkiye'nin oynaya'b ileceği iyi rol, insani olarak yardım etmektir. 
Biz bugün ik i tarafa da zaten silah vermiyoruz. Bizim verdiğimiz daha 
ziyade insani ihtiyaçlardır. lrak'la da münasebetimiz var. İran'la da. 
Yani bu iki ülke de müslümandır. Gönül onu arzu ediyor ki şu iş bir an 
t:vveJ bitsin. Bütün bunlarda önemli olan filancanın falancanın haklılı~ı 
değil. O haklıhk belki günün birinde çıkar. Çünkü ben şuna inanıyorum , 
hatta bir kaç kere söyledim bunu; Allah neticede zalimin hesabını gö
rür, bu şöyle de olsa, böyle de olsa. Kim kabahatliyse onun hesabın ı 
görür. Belki zamana bırakmak lazım . 

Şimdi Türkiye bir banş hareketi başlattı , Kıbns'taki Rumlara 
karşı. Şimdi karşı olsaydık, yani Kıbns'taki Türkler Rumlara saldırsay
dı, veya Bulgaristan'daki Türkler, Bulgarlan rahatsız etmeye başlasalar
dı aynı zamanda Afganlar, bir kısmı Sovyetler Birliğinin topraklannı 
işgal etselerdi, bu zaman gene aynı tavn alacak mıydınız? 

C c va p : - Ama, şöyle düşünmek lazım . Şimdi, devletler aras ı 
insanlar arası .. . Çünkü insanlar arası münasebetler bir hak, hukuk. ada
let anlayışı ihtiva eder. Devletler daha dikkatli olmalı. Savaş halihazı r 
sürüyor. Şimdi bu güçlüğün neden olduğunu da söyliyeyim; Şahsi olarak 
şunu daha fazJ a sevebilirim, bunu daha az sevebilirim ama, ülkeler ara-
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~ında, bu münasebetler, komşuluk münasebetlerini Türkiye şöyle görü
yor; Biz bu iki ülke ile müşterek hudutları olan bir ülkeyiz. Hem Irak'la 
hem lran'Ja münasebetlerimiz var. Diğer taraftan her iki ülkenin de ken
dine has düşünceleri vardır. Şu anda bir harpten gt.çiliyor. Hangisi haklı, 
hangisi haksız, kestirmek zor. Benim en büyük Üıteğ.im, günün birinde 
iki taraftan birinfo veya her iki tarafın gerçek bir barış arzusunda oJm::ı
Jarıdır. Yani iki tarafı birbirine yanaştırmayı uzbşhnmıyı tercih ederim. 
Çiinkü bu çok daha pratiktir. Bugün bir tarafı ıuımaya kalksam öbür 
taraf nezdinde itibanmı kaybederim. Onun için içjnizden geçen şu ola
bilir, bu olabılir ama burada uzun vadede düşünmeye ve uzun vade iç~ 
risinde bir meselenin çözülmesine bizim yardımcı olmamız lazım. Çün
kü bu şans ı kaybettiğimiz zaman .. Be: ı yeri geldi İran'ı , mesela geçen 
bir Davos toplantısında kalktım müdafaa ettim, yani bütün Batı'lı şey
ler oraya geliyorlar, müdafaa ettim. Ondan sonra lran'daki bugünkü 
rejimin yerine oturduğunu söyledim. Bunları anlatmaktaki kastım şu; 
muhakkak surette iki ülkeyle de münaı:ıebctinizde adaletli olmaya mec
bursunuz. Bizim oynadığımız rolün trar.'da Irak'da faydası olduğunu 
düşünüyorum. lran'la Irak arasındaki harp birgün bitebilir diyelim . Şu 
şekilde veya bu şekilde bitebilir, sulh imzalanabilir. Ama benim kork· 
tuğ-um bir şey var; onu İran'da da ben müşahade ettim. Bu harp 3 sene 
sonra tekrar başlar. Çünkü o kadar çok zayiyat verildi ki, karşılıklı ola
rak ve günün birinde bir fırsat bulunursa bu taraf başlar veya öbür ta
raf başlar. Önemli olan sulha vanldığı zaman, uzun vadeyi garanti ala
na almakur. Yani. eski düşmanlar nasıl biraraya gelebilir. Gelmeniz 
lazım , netice itibariyle lrak't a büyük çapta şii insanlar var, yani ayni mez
hebe bağlı insanlar vardır. Daha yakınlık olması lazım. Bütün bunlara 
rağmen bu hadise meydana geldi. O vakit, öyle birşey olmalı ki, öyle bir 
sis tem kurulmalı ki, uzun vadede de dostluk meydana gelmeli. Onun için 
2. Cihan harbinden sonra bugün Almanya'da 1970'den beri harp ediyor· 
lar. Her fırsatta harp ediyorlardı ve aralarında büyük bir düşmanlık 
vardı. Ama bugün dostlar. Öyle birşeyin kurulması lazım . 

S o r u : - Sayın Başbakan Irak !<.'.!rafından Türkiye'ye karşı , Tür
ki:ve'nin menfaatlerine karşı bir hareketler var? 

Cevap : - Şimdi bunu fazla konuşmayalım. Ama öyle bir nok
taya gelindi. Bu iş sizin tarafınızdan da bilindiği için başka türlü davra
nılmaya başlandı. Yani, sıkıntı tek taraflı deği l , iki taraflıdır. Ben aynen 
sizin söylediğinizi söyledim. Dedim ki, • İran'la aramızdaki münasebeti 
bozuvor ... Ben buradan 5 milyon ton petrol alıyorum, almazsam bu ka
dnr mal salamam. Bu karşılıklıdır. Onun için siz bize yardımcı olacak
sınız. Biz nas ıl sizin boru hattınıza birşey yapılmasına müsaade etmi
yorsak, burada siz de buna yardımcı olun, anlayı 5 gösterin•. 
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Soru : - iktidara geldiğinizden beri doğu'ya doğru bir gelişme 
v:ır. Başarıh olabilir mi ve acaba bunu devam ettfrebilir misinjz? 

C c va p : - Şimdi genelde, bükümet programımızda şöyle bir 
ifade vardır, Türkiye Batı ile Doğu ar.ı!oında bir köprüdür. Türkiye'nin 
daha evvelki yıllardaki politikası daha fazla Batı'ya dönüktü. Biz, bun
dan bir parça, ifadelerde Türkiye'nin Batıyla değil Doğu lslam alemiyle 
ilişkileri nin ~elişmesi gerektiğini açık seçik söyledik. Türkiye, l slfun 
konferansında daha aktif rol oynamaya başladı . lsl5 m ticare t ve ckono
miş konseyi toplantısı lstanbul'da yapılacak. Bu oslında büyük bir top
lantıdı r. Bütün islarn ülkelerini içine alan, ayni zamanda onların ban· 
kalarını, finans müesseselerini içine aJar. ve zannediyorum gün geçtikçe, 
yıllar geçtikçe tesirini kendiliğinden gösterecek bir konudur. Diğeri; 

Türkiye'nin diğer islfım ülkeleri i.le ikili ilişkilerinde de çok büyük geliş
meler var. Baktığımı zaman İran - Pakistan - Ürdün - Mısır - Libya hatta 
Suriye Tunus - Fas ve Cezayir gibi üJke lerle de ilişkilerimiz eskisinden 
daha iyidir. Yani , gidip gelmeler başladı , bu gidip gelmeler daha sıklaştı . 

Arkasından daha uzak doğuda1<i ülkelerle de bu konu gelişti. Genel hal
lan ile şunu ifade edersem; Türkiye, i.;İ4m dünya~ı ile ilişkilerinde çok 
büyük mcsafo almıştır. Bunu sadece ticari ili şki!er şek l inde gönnüyo
n.ırn, siyasi ilişkiler olarak ta görüyorum ve inanıyorum ki, demin söz· 
!erimin başında da söyledii!im gibi. bu bölgede büyük bir büyük ekono
mik birlik kurulabilir. Tabii bu ekonomik birlik zamanla çok daha güç
lü hale gelebilir. 

S o r u : - İsrail ile ilişkiler? 
C c va p: - İsrail ile münasebetlerimiz son 2·3 senede kurul· 

muştur. Şimdi İsrail bugün Ortadoğu'da bir vak'adır. Yani, kabul etmek 
lazım ki böyle bir vak'a gerisinde büyük bir Amerika Birleşik Devlet· 
)eri var. Ben, meseleyi şöyle gördüm; Türkiye'nin bugün fazla ilişkisi 
yok lsrail ile, fazla alı ş verişi yok, ama ileride bir pem·erenin açık ol
mas ı lazım. Yeni şu münasebeti bir dÇlk pencer\! olarak görürsek, bu 
pencerenin açık tutulmasında, bölgede ileride olabilecek durumlar 
bakımından fayda vardır . Ve ben bunu şu anda da müşahade ediyoru m, 
yani gelip konuşmak isôyorlar, hatta bazen, belki sizin basında da çıkı
yor, c ÖZal'ı yahudi lobisi ziyaret etli• c!iye. Amerika'ya gittiğimde beni 
ziyaret etti ler. Bazı meseleleri insanlarla konuşmaktan kaçar, irtibatı 
keserseniz bu münasebetler daha kötüye gider, veyahutta istediğiniz 

istikamette geçirme şansınız olmaz. Ve ben şunu müşahade ediyorum; 
Eninde sonunda, Ortadoğu'da Türkiye rol oynayabilir, Ortadoj!u'daki 
problemler b3kımından İran · Irak meselesi ve onun dı şındaki problem
ler bakımından rol oynayabilir. Ama bu rolü oynayabilmesi için de o 
pencerenin açık tutulması lazım. 

Soru : - Teşt!kkür ederim. 

116 



BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN İRAN SEYAHATi DÖN1JŞtlNDE 

ESENBOOA HAVAALANI 'NDA BASIN MENSUPLARINA 

YAPTICI AÇIKLAMA 

6 Ocak 1986 

Hepinizin bildiği gibi 3 Ocak günü komşumu7 ve yakın dostumuz 
.!ran lslam Cumhuriyeti'ne, Tahran'a gittim. Orada, l ran Başbakanı 
Sayın Musavi ile etraflı görüşmelerimiz oldu . Aynı :zamanda lran'ın La
nınmış şahsiyetlerinden, Meclis Bnı;k:ını Sayın Rafs::ncani ve Cumhurbaş

kanı Sayın Hamcncy ile de görüşmclerımiz oldu. Bütün bu görüşme!~ 
rin somjmi, çok dostilnc bir hava içinde geçtiğini, birçok mesc.lelcri bir
likte gürüştüğümüzü söyleyebilirim. 

lran'la ekonomik ilişkilerimiz daha evvel Sayın Devlet Bakam Mus
tafo Tınaz Titiz'in Başkanlığı'nda bir heyetle zat..!O çok büyük çapta ç~ 
Liilmüştü, biz bu çalışmalarda son olarak ufak tefek açık kalmış bazı 
noktalan tamnmladık, petrolle ilgili miktarları tespit euik, onunla ilgili 
anlaşmalan yaptık, tamamladık ve ümit ediyorum ki geçen sene İran'la 
aramızdaki ticaret hacmi yakl aşık 2 milyar 600 milyon dolar gibi büyük 
bir rakama erişmişti. Bu içinde bulunduğumuz sene de bu rakamm 3 
milyar dolar veya biraz daha yukarısına çıkabileccjtini söyleyebilirim. 

Ekonomik ilişkilerimizde bu sene geliştirilen önemli bir husus da, 
'tadccı: ticari mübadele değil, onun yanında da saı~ayi sahasında işbirli
~inin yapılması, bazı firmalarımızın lr:ın'da üretilen ürünleri, Türkiye'
yc ith:)I taleplerinin ortaya çıkması, bu suret le karşılıklı ticaretin daha 
fo . .da çı:şitlcncıirilmesi şeklinde olmuştur. Bir de bunun yanında sınai 

sahada daha yakın bir işbirliğine yönelme imkfını da meydana gelmiştir. 

Bir önemli konu, gene bu ilişkiler çerçevesinde haberleşme meselesinde 
çok büyiik eksiğimiz olduğu meydana çıkmış, aramızda, 21 hatlık bir 
komünikasyon sisteminin kafi gelmediği, bunun çok kısa bir sürede 
mümkün olan kısa bir sürede tabiatiyle- artırılması icabettiği kanaatine 
varılmı ş ve bu konuda da etraflı çalışmalara. ilgili kuruluşlar tarafından 
şimdiden başlanmıştır. Zannediyorum bu konuda, bizim lran'a a.n.ede
bilcccğimiz, verebileceğimiz yeni imkanlarımız vardır. Bunun yanındu 

İran , Pakistan, Türkiye, yanj eski RCD üyeleri olan memleketler bugün 
EKO diye odlandınlan ıeşkilaıın üyeleri olan ülkelerin, bize uygun ola-
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rak ·bir müşterek uydu projesi üzerinde çalışmaları da prens·ip mutaba
katına bağlarunışUr. Haberleşme uydusu ve aynı zamanda bu uydudan 
her üç ülke kendi ha'.berleşme sistemi için, karşılıklı haberleşme için ve 
televizyon yayınlan için istifade etme imkanları olacak şekilde düşünül
mektedir. Bu arada lranla petrol ve gaz boru hatları üzerinde de çabş
maJar devam etmektedir. Bu konunun da önümüzdeki aylarda daha 
müsbet bir ,mecraya girebileceğini tahmin ediyoruz. Bir önemli gelişme 
sahas ı da -bundan sonraki aylarda ve yıllarda görülebileceğini tahmin 
ediyorum- mühendislik, müşavirlik ve müteahhitlik sahalarında işbirli

ği imkanlarının genişletilmesi. Bu seyahatimizde bi1Jmle beraber gelen 
belli başla Türk inşaat fiımalanrun temsilciled VI! başkanları vardı. On
lar da temaslanna devam ediyorlar. Zannediyorum bu sahada da başka 
gelişmeler olacaktır. Ekonomik saha dışında lran ile tabiatiylc bölgeyi 
iJgilendiren meseleleri, Bulgaristan meselesini, Bulgaristan'daki azınlık
lar meselesini, Türk- Yunan ilişkilerini, Afganistan meselesini ve bölge· 
de halen devam etmekte olan İran· lrak arasındaki harp konularını da 
görüşme imkanını bulduk. BLT konularda görüşlerimizi karşılıklı biribi
rimize ilettik. Şunu hemen söyleyebilirim, ben giderken de ifade etmiş· 
tim; Bizim bu konuda herhangi bir arabuluculuk niyetimiz mevcut de
ğildir. Çünkü arabuluculuk ancak iki tarafın istemesi ile mümkiindür. 
Böyle bir konuya talip değiliz. Ama bu harbi makul bir şekilde bitmesi 
konusundaki samimi arzularımızı, isteklerimizi, düşüncelerimizi , kardc· 
şimiz lran'la ilgililere ileltik. Bunu da iyi bir şekilde yaptığım kanaatin
deyim. Omit ederim ki bölgeyi ve ülkt.-yı de sıkınuya düşüren, iki ülke 
halkını da sıkıntıya düşüren bu harp makul bir şekilde sona ersin. Ama 
bugünkü şartlarda bu işin kolay olmadığı kanaatine de, yaptı!jımız gö
rüşmeler sonunda varmış bulunuyorum, bunu da huzurunuzda ifade 
edeyim. Sayın Musavi'yi Türkiye'ye davet ettim, aynı zamanda Sayın 

Rafsancani'yi de Türkiye'de görmekten memnun olacağımızı ifade ettim. 
Tahmin ediyorum Sayın Meclis Başkanımız kendisini davet edecektir. 
Beraberinde gelen m.illetvekili arkadaşlarımız tr~m Parlamentosu ile, 
Millet Meclisi ile çok yakın temas yaptılar ve parlo.mentolar arasında bir 
dostluk heyeti kurulması mutabakatını da orada sağladık. Gelince. on· 
lar gerekli müracaatı yapacaklar, zannediyorum bu iki ülke arasındaki 
ilişkilerin gelişmesinde, parlamentolar arasındaki ili şkilerin de artması 
herhalde önem kazanacaktır. Genel hatlnn ile seyahatimize iş tirak eden 
bütün işadamlan, sanayiciler, ihracatçılar, müteahhitler, inşaat müteah· 
hiıleri bankacılar ve bizim heyetimiz memnun dönmüştür. İyi ba~lantı
lar yapmışlardır ve bu münasebetlerin iyi bir şekilde devam edece~i yo
lunda bir kanaate varmı.şızdır. Bu bakımdan , ben de bu memnuniyetimi , 
lran'da gördül!funiiz hüsn-ü-kabulü huzurunuzda tekrar ifade ediyor. 
hepinize saygılar sunuyorum. 
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S o r c : - Pclrol fiyatlan konusunda bir açıklama yapar mısınız? 

C c va p : - Peu·o l fiyatları açıklanmaz. 

S o r u : - Galiba dün akşam açıklandı . 

C c v a p : - Hayır, o da yanlış. Doğru değil. Rakamlar doğru değil. 

S o r u : - Bulgaristan'daki Tür!c azınlığı konusunda İran'ın bir 
beyanı oldu mu? 

C c va p : - İranlı l ar, bize dünyanın her tarafındaki müslümanla
nn meseleleri ile çok yakından ilgilendiklerini açık seçik söyledHer. 

Teşekkür ederi m. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN HÜRRİYET GAZETESİ YAZARI 
M. ALİ KIŞLALl'NIN İRAN'DA SEYAHATi iLE İLGiLi 

SORDUCU SORALARA VERDICI CEVAPLAR 

7 Ocak 1986 

Soru: -1şadam1anna hitaben yaptığınız konuşmada lran'ı çok 
övdünüz. Sonra Devlel Bakanı Titiz de bunu vurgulad ı . Bu konuşmalar 
acaba rrak üzerinde nasıl etki yapar? 

C ev a p : - Burası ufak bir ülke değil. Irak ile muakeyesc etmek 
için söylemiyorum. Bu kimsenfiı aklına gelmesin. 

S o r u : - Buna rağmen 1 rak etkilenmez mi? 

c; ev a p : - Bunlar bize komşu ülkeler. Mukayese etmeyiz. Ülke
leri tek başına ele alınz. İran çok büyü!: bir ülke. Tarihi de belli. .. Irak 
ile de tarihi ilişki lerimiz var. Dört asra yakm birlikte yaşamışız. Aramız

da 5 - 6 sene önce bazı problemler çıkmış . Ama şimdi yok. Irak boru hat
tı Türkiyc'dcn geçiyor. Türkiye bunu siyasi baskı aracı olarak kullan
mayı hiç düşünmemiş. Jran yetkililerine de söyl.ıdim. Bu Türkiyc'nin 
güvenilirliğjnin ciddiyet.inin işaretidir. Onunla ilgilidir. Nebevi'yc (İran 
Sanayi Bakanı) tik karşılaştığımız zaman söylemiştim. Petrol ve g.:ıı: boru 
haılan üzerinde durmuştum. Ama o zıman önem vermemişlerdi. Şimd! 

kendilerine cÜç sene önce başlamış olsaydık şimdi yarılamı ş olurduk• 
dedim. 

S o r u : - İslami Cihad Örgütü Beyrut"ta bir açıklama yapmış, 
bizi tehdit eden bHdfrinin kendileri tarafından yayınlanmadığını öne sür· 
müşler. Acaba bu açıklamanın sizin burada yaptığımız görüşmch:rlc iliş

kisi var mı? 

C ev a p : - Yok ama şunu söyleyeyim. Bildiriyi ilk gördüğümde 
tenakuz dolu olduğunu hemen forkcttim . Arkadaşlara da söyledim. Olsu 
olsa bu tehdicHn bizim İran seyahatimizi istemeyen bir gruOun iş: o!du· 
~unu dü ·ündüm. Bunu İran yetkililerine de söylı!dim. İslami Cihad Ör
gütü'nü lran'ın desteklediği hakkında bir kanaat oldu~unu da ekleyince 
bana • Peki ama açıklama Associated Pr~s'c yapılmış . Bu bizim ajansımız 
mı?• dediler. Şimdiki yalanlamayı da kimin \'erdiği belli de~il. Verilmiş 
mi, gerçekten? 
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S o r u : - Görüşmelerinizde Ermeni t edhiş : üzerinde durdunuz 
mu ~ 

C c va p : - N:ısıl durulmaz. Bütün meseleler üzerinde durduk. 
Ufak ı cfcrruaıa kadar görüşüldü. 

Soru : - H:ıvalannı nas ıl buluyorsunuz? 

C c va p : - Şöyle söyleyeyim: iki taraf d> samimi ve açık bir 
şeki lde her şeyini söylemiştir. Biz de bunu gönnek istiyoruz. V:ıliler de 
bu konuyu ve hudut meselelerini büıün ayrıntılarıyla konuştular. 

S o r u : - Buraya geldiğinizde, daha önce halledilmemiş olup da 
ele ald.Jğınız en önemli konu hangis iydi? 

C ev n p : - Çok önemH mesele yoktu. Titic, meselelerin çoğunu 

halletmi şti. Konular tecrübeyle meydana çıkıyor. Çıkanları hallediyorsu· 
nuz. Ba~kası çı k ınca on:ı göre çare aranıyor. Böyl~ ziyaretlerin en önemli 
yanı, aradan z:ıman geçince ortaya çıkan, iki ülkenin arasını açıcı fak
törlerin ortacfan kaldırılmasın:ı imkan aranabilmesi. Bunların tesirleri 
karşılıklı görüşmelerle gideriliyor. En önemlisi bu bence ziyaretimin. 

S o r u : - İran devriminin içeriği ve dine dayalı devlet - cumhuri
yet görüşü bazı İran yayınlarıyla Türkiye'ye de yörıelcbiliyor. Bu da bazı 
çevrelerde y:ı dırg:ınıyor, eleştiriliyor. Bunun kenclilcrinin aleyhine oldu
ğunu bir kere de sizden dinlediler mi? 

C c va p; - Birkaç kere ifade ettim. Bir memJckette o memleke-
tin kanunları caridir. Biz nas ıl burada onlann kanunlarına uyuyorsak, 
onlar da bizimkilere uymalı. Ama bazen kaçaklar o!uyor. Bazen bizde on
lar aleyhine yazılar çıkıyor. Bazen on l arın yayınları bizde dağıtılıyor. 
Bunlar çok fazla önemsemiyorum. Türkiye kendi yolunu bulmuştur. Açık 

seçik söylüyoruz. Türkiye laik bir devlettir. Bu yolu cumhuriyetten bu 
yana tecrübe e ıı ik. İy i netice aldık. Türk halkı büyük ekseriyetiyle bu
nun yanındad.Jr. Her cemiyette olduğu gibi bunu istemeyen bir azınlık 
vardır. Kendi içimizde bir problem olmacbkça bunu bir ciddi tehlike 
olarak görmüyorum . Ama bu demek değildir ki Türkiye'deki kanun ve 
nizam tatbik edi lemez. Edilir. Kendilerine de söyledik. cBizim kanun
l arım ı1 , kajdeJerimiz var. Bunlar taıbik edilir• 

Soru : - Netice itibariyle lran'don memm.ın dönüyorsunuz diye
bilir miyim? 

C c va p : - Evet. Diyebilirsiniz. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN ANAP MECLiS GRUBUNDAN 

ÇIKARKEN YAPTIGI AÇIKLAMA 

7 Occık 1986 

Bugünkü grup toplan tısında esas itibariyle İran'a yaptığım scyahaı 
hakkında bilgi verdim. Bu konuda dah' evvel açıklama l ar yaptığım için 
size yeni ıbir şey söylemiş olmayacağ'ım. Yalnız şunları ifade ettim ; Tür
kiye'nin genel siyasi, Atatürk'ün çok güzel bir ş.,;:kilde ifade ettiği gibi 
• Yurtta Sulh · Cihanda Sulh•dur. Bütün komşularımızla iyi bir anlayış 
içinde gelişmek ist iyoruz. DiAer taraftan İslam Olkelcriylt! ilişkilerimizin 
önemini bu vesileyle bir kere ilaha vurguladım. Jrun'dak i basın toplant ı 
sında da ifade ettiğim gibi, Türkiye, Bettıyla islanı alemi arasında bir 
köprüdür. Bu . bizim hi.ikümetimizin ana siyascıidir. Biz iki tarafı birbi
rinin alternatıfi olarak da görmüyoruz. iki tarafla da ilişkimiı vardır. 
lslam ülkeleriyle son beş-altı senedir gelişen bir ilişkimi l \'ar. Bunun 
ıipik örneği tran'dır diye ifade ettim. İran'la mesela ilttisadi ilişkilerimiz 
1980 senesinde hemen hemen sıfır merlcbesinde 5ken bugün 2.6 milyar 
dolar gibi bir ticaret hacmine yükselmiştir. Bunu önümüzdeki sene, bu 
son yaptığımız mutabakat larla 13 milyar dolanı çıkaracağım11.1 kuvvetle 
ümit ediyorum. Tabii bunu sadece iktisadi ilişki olarak değil, uzun 'adı:· 
li bir ilişki olarak görüyoruz. Bu bölgede bütün islam ülkeleriyle, Aran 
Yanmadasmda güneyimizde, fran 'la Pakistan 'la bunun ileride geniş bir 
işbirliği imkanı sağlayacağım müşahade ediyoruz. Türkiye bu yönde böl· 
gede barışı temin edici bir istikamette devam etmelidir. Biz bir istikrar 
unsuruyuz bölge içerisinde. Bu rolümüze devam etmek mecburiycı' 
deyiz. 

l ran'da tabiatıyla bu sefer özellikle parlanıcntcrlcrimi.t parlamen
toyla temas ettiler. Onun ayn bir önemi var. tran parlamentosu güçlü 
bir parlamento .. Hü.kümet birçok bakımlardan orada sigaya çckilebili· 
yor. AAırlığı fazla olan bir parlamento. Mukayese edilmiyor bo.şka ülke
lerinkivle .. O parlamentoyla bizim Parlamentomuzun münasebet kur
ması iki ülke arası.ndaki ilişkilerin geliştirilmesi bakımından da önemli 
olduğunu müşabade ediyoruz. Buna arkadaşlarımız d:ı kanaat getirdiler. 

lran'da idareyi geçtiğimiz döneme göre yerleşmiş gördük. Mesele
lerini biliyorlar, daha organize gördük. Onu da ifade edeyim .. 
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Önümüzdeki aylarda bazı programlanmış seyahatlerimiz var. Bir 
Alınan ga1.etcsinin dediA;i gibi ıbiz duty freeshop'lardan alışveriş etmek 
için bu seyahatleri yapmıyoruz. Tabii Türkiye'yi tanıtmak, Türkiyc'nin 
ticari, ikıisadi ilişkilerin geliştirmek, siyasi sağlam bir baz kurmak için 
yapıyoruz. Nitekim çok faydasını gördük şimdiye kadar. Dikkat ederse
niz, Bulgarist.:ın'daki Türk azınlığı meselesinde Kıbrıs meselesinde .. . Tür
kiyc'nin bugünkü durumu eski yıllara göre epey farklıdır. Yani siyasi 
ağırlıgının arttığı çok açık bir surette 5özüküyor. 

Bu ay sonunda Davos'a gideceğim. Özel bir toplantıya ... Ondan son
ra İngi lt ere seyahatim var. Arkasından daha kesinleşmedi ama Irak tah
min cdiyonıın, Irak, Bangladeş ve Hindistan var. Ve ondan sonra da 
Sovyct Rusya ihtimal dahilinde. Ana hatlanyla seyahatlerimiz budur. 
Tabii bu arad~ bazı günler parlamentodan uzak olacağız. Arkadaşları
mızdan devam etmelerini özellikle grup başkanvekillerimizdcn, grubu
muzdan rica cuik. Çünkü Türkiye'de gene her zaman söylüyorum; -bu 
belki a lınıyorlar. Alınmaları kendi bakımlarından haklı olabilir ama 
vttkıa böyledir. Bi1 bir nevi bu memleketi n orta direğiyiz. Orta direk 
sağlam olursa, memleket iyiye gider. Şimdiye kadar aldığımız bütün ge
lişmelerin kazançlarını kaybederiz. Bunu kaybetmemek için bizim sağ

lam olarak durmamız l ı:izım. Bunu da her vesileyle arkadaşlarıma ifade 
ediyorum. Çi.irkü alternatifi olmayan bir şeyin sağlam olması lc\zımdır . 
Aksi takdirde memlekete zarar veririz. 

Tabiatıyh Meclis'c muhalefetin getirdiği birtakım soruşturma öner· 
gelcri yolsuzluklar gelecektir .. Bunlara dikkatli bir şekilde bakmamız 
lazımdır. Siyasi vesileler getiriyorlar. Bunlara memleketin bürokrasisini 
sıkıntıya sokmayacak şekilde cevap vermek lazımdır. Aksi takdirde bü
rokrasiyi ça lışamaz hale getiririz. O da memlekete zararlı olur. Biz yol
suzluklar konusunda iktidar olarak fevkalfı.dc hassasız. Geçen sene bu 
vakiılcr bfr bakanım11.ı dahi soruşturma kuruluna biz götürdük. Onun 
için kimse bizi bu bakımlardan itham edemez. O cesaretli bir hadiseydi. 
Zaman onu n öyle olduğunu gösterir. 

Önümüzdeki dönemde de birtakım iddialar gelecektir. Ama her 
iddiayı usulüne göre, aslı varsa, imzalıysa inceleriz, inceletiriz. Burada 
çok söyledim , kimse memurlarla uğraşmasın , dedim. Bizim idaremizin 
görüşü budur. Çünkü memur]ar sağlam olurlarsa, işlerini yaparlarsa bu 
bizim mcnfaa timizdir, memleketin menfaatinedir. Onları şu veya bu şe
kilde zam altında tutamayız. Ana hatlarıyla bugünkü grup toplantısında 
konuştuğum konular bunlardtr. 

Burada, arkadaşlanma şunu da söyledim; Yılbaşından önce Bal!· 
<l:u Caddesinde gezmemi anlathm, basın mensuplannı atlatarak. .. O at-
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laı:mayı yapmam ldzımdJ, onlarla gezilmiyor. Halk çok memnun oldu. 
Ben de onu ölçmek istiyorum. Biraz da neler alınıp, neler satılıyor? Bağ

dat Caddesic.de çeşitli mağazalar, süpennarkctler, Miğros , Ankara Pa
zarlan, hediyelik eşya İtalyan takımları satan mağazalar ' 'ar. Onun ya
nında çok güzel yerli malzeme de var. Zaten dükkan sahibi • İthal mal
lar gelmeye başladıktan sonra bizim mallar çok kc:.liteli olmaya başladı • 
dedi. Rekabetin ne yararlar getirdiğini hep birlikte gördük. Hediyelik 
eşyalara bakum; hakikaten inanılmaz derecede güzel hediyelik eşyalar 
var. Bazı şeyleri yabancı zannedersiniz 2ma aslı yerli. Belki de o siis ve
riliyor. Çok güzel , çocuk, spor, hanım giyim ma~azaları v:ır . Özellikle 
modayı çok yakından takip ctti~imiz anlaşılıyor. Fiyatları da öyle anor
mal görmedim. Bazı şarküteriler çok pahalı, mcsda Konyalı 'y:ı gitt im , 
çok pahalı. S nra Ziraat Bankasını ziyaret ettim. Memurelerden birisi 
gelip davet etti, gideceğime inanmadılar ama giuim, resim çektirdik. 
Şimdi bir de hatıramı anlatayım sordum ne kadar mevduatımLZ var 
dedim; Bostancı Şubesi mevdiıal topluyor, ne k.:ıdar mevduat topluyor, 
bir tahmin var mı? 2 milyar .. Aşağı mı . yüksekmı söyledi? 8.5 milyar. 
Dövizleri de l.S milyon dolar civanod3.. Zannediyorum 1975 senesinde, 
ben Akbank'ın Murahhas Azası iken, Akbank'ın mevzuatı 6 milyar liray· 
dı , Yapı · Kredinin 7 ntilyardı . lşin ne kadar değiştiA; in i belirtmek açı
sından önemlidir. 

Soru: - 84'üncü madde gündeme getirilecek mi? 

C ev a p : - 84'üncü maddeyi gündemden çıkardık. Bu konuda 
söyleyecek bir şey yok. Bir düzgün hale getirelim herkes rahal e tsin de
dik. Demek ki rahat etmek istemiyorlar. Hüsnü kabul görmeyince vaz
geçtik ... 

S o r u : - Spor Kanunu görüşüldü mü .. ? 

C ~va p : - Bugün bir arkadaşımız gündem dışı bir konu~mrı 

ynptı. Nihal Akpak .. Spor Kanununu bu sene muhakkak çı karaca~ı7. 

Bir· iki k:mun daha var önem arzedcn, Çıraklık Kanunu var, onu da 
çıkaracağız, Sinema Kanunu da gündemdedir. 

Soru : - Cumhurbaşkanının bu hafıa içinde •Lüks İthalatı im
leyin ve vergi kanunlarında orta direk ve dar gelirliyi korumaya yönelik 
tedbirler alın• şeklinde iki aç1klaması oldu. 

C c v a p : - O konuyu biz burada hem grupta hem Mecliste söy
ledik. Hatta ben kendim ifade ettim. Dedik ki, • bc:ıkın niçin peşin vergi
yi koyduk, veya stopoj ı koyduk.• Bunu izah ederken dedim ki. bir mil
yon 100 bin mükellef vardır. Asgari ücret kadar kazanç gösteriyor. Yani 
asgari ücret kadar kazanç gösteriyor 170 bin lirJ yıllık kazanç gösteri
yor. 20 bin Hrava tckabill ediyor ve onun vergjsi .. tr 6 · 7 bin liro bir \ 'Cr· 
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giclir aylık. lşte bunun için, vergi kanunlarında bazı önemli değişiklıklcr 
getirdik ki herkes doğru dürüst vergi versin. Gerekçemiz esas itibariyle 
budur. Ama şimdi sanki o yeniymiş gibi tekrar piyasaya sürüldü, bunu 
; ınlayamadık. Peşin verginin sizin tabirinizle, spotajın bizim tabirimizle 
getirilmesinin ana scbeb de budur. Hattn misalinl de şöyle verdim; Ta
rım sektöriinde gelir vergisi tatbikatı var yıllardır, tarım sektörünün 
gelir vergisi miktarı 12 milyar liradır, 1984 senesınde. Bürün tarım sek
töründe 90 bin mükelleften aldığımız v..:rgi budur. Ama bu stopaj getir
dik bundan üç sene evvel , yüzde beş tarımda , yüzde iki de hayvancılıkta 

140 milyar lira vergi aldık. Öbür o verginin neredeyse on mislinden daha 
fazla. İşte aynı esasla stopajı getirdik ki vergi vermeyeni d l! orada biz 
.vakalayalım diye .. Ve getirdiğimiz usul de çok \·r. teresan bir usuldür. 
KDV'nin belli bir nisbe ti kadar s topaj yapıyoru1. 

Şimdi, vergi konusunda açık bir kesin söyleyeyim. bizim iktidarı

mız kadar kara rlı bir iktidar yoktur. Ve her konuda özellikle vergi konu
sunda adaletin, sosyal adaletin en iyi bir şekilde tatbikini is teyen bir 
iktidarız. 

Bu konu üzerinde çok hassasiyetle durduk. Hatta bazan bLıim aley
himizde bile göıiikse çok sıkı kontroller yapıyor, o kontrolları yapmaya 
devam edeceğiz. Bakın KDV aylık 140 milyar seviyeye nas ıl çıktı. Başk::t 

ıürlü olur mu ? Hem konırollar yoluyla hem de otomatik vergi sistemiyle 
yani vergi iadesi sistemiyle. Şimdi bu vergi iadesi sis temi yaygınlaştı. 

Halta şunu da ifade ediyorum diyorum ki, bugün vergi sistem o nokuıya 
getirilmiştir ki arıık bu vergi sisteminde verj!İ kacc. kçılı ğı yapmak mem
lekete ihanetıen , kendisine ihanetten faklı değ-ildir . Ona en alf;ır cezayı 

vermek lazımdır. Bunlan da söylemeye başladım . Bu yolda çalışanlara 
bu yolda gayret sarfedenlere önemli bir ihtardır. Onun için kimse bizim 
vergi konusunda yavaş hareket ediyor diye suçlayamaz. Bilakis görün
düğümüzden çok daha iyi, hatta başkalannın tahmin ettiöindcn çok da
ha iyi bir şekilde yürüyoruz. Bunu açık ve kesin söyleyeyim .. 

S o r u : - Vergi kaçakçılığı suçunu devlet aleyhine işlenen suçlar 
arasına almay ı düşünüyor musunuz? 

C c va p: - Onun yoll arı van inceliyoruz. Bazılarında hala hapis 
cezası var .. Onlara bakacağız. Tabii usulünü biz koyduA-umuz zaman 
ada letli bir usul koymamız lazım, sürat li bir usul koymamız lazım . ça lı

şab ilir bir usul koymamız lazım . Vergi konusunda şu kanaate geldim, 
büyük çap ı a kontrole devam ederseniz, KDV sisteminin, vergi iadesi sis
temini yaygınl:ıştınlmas ı meselenin yüzde 70- 80 çözümünü ge tiriyor. 
Bunu kendimiz göri.iyoruz. Ve Vergi iadesi de olursa· ki oluyor, ona da 
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süraıle geçiyoruz- o vakit kontrol çok daha kolay olur. Herkes kendi 
memleketinin örf adet ananelerine göre sistemleri bulmalı veya bir yer
den sistem alıyorsa onu kendisine adapte etmelidir. 

Soru : - Meclis araştırması önergesine kabul oyu verecek 
misiniz? 

C c va p : - Şunu kesin olarak söyleyeyim. Bu verilen araştırma 
önergesi usulüne uygun, hedefini tespit etmiş bir araştınna önergesi de
ğildfr. Araştırma önergesi •Bütün bankalardan, bütün devlet bankala
rından iktidar yakınlanna neler verilmiştir • diy;';! düzenlemiştir ki, bu 
fevkalade yanlış, sadece maksatlı bir önergedir onu ifade ederim . İkinci
si, bakınız. soruşturma ise bakan hakkında verilir denir ki filanca bakan 
filancanın kardeşine şöyle bir kredi verilmesi hakkında banka müdürü
ne tazyik yapmıştır .. Bunu soruşturma olarak, vı:ırsa iddialan, bu şekil 
ellerinde delil varsa getiriler biz de soruşturmayı beraber veririz. Ama 
böyle yuvarlak )aflarla birtakı~ meseleleri getirirsek, Türkiye'de ça lı şan 
insanları da sıkıntıya sokarız. Bunlar s iyasete alet edilemez. Hakiki de· 
lilleri varsa getirirler. Bu konu bir ker .! Meclisin konusu değildir. Filan· 
canın kardeşinin konusu .. Bu konu gazetelerde çıktığı zaman bir gerekli 
incelemeyi başlattık . Onun raporlan gdir. Var mı yok mu, ilgili banka 
müdürleri herhangi bir şey yapmış lar mı, arizamik bakarız, ona göre de 
karar veririz. O Hükümetin meselesidir. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN CUMHURBAŞKANI 
SAYIN KENAN EVREN İLE HAFTALIK GÖRtlŞMESİNDEN 

SONRA YAYTICI AÇIKLAMA 

7 Ocak 1986 

Değerli Basın Mensupları Sayın Cumhurbaşkanımızla haftalık nor
mal görüşmemizi yaptık. Tabiatiyle bu görüşmeden evvel 1ran'a yaptı
ğım seyahat var, Bu seyahat vesilesiyle de !ran'da gördüklerimizi, lran'la 
olan ilişkilerimizi ve orada ydpıığımız görüşmelerle ilgili etraflı bilgiyi 
Sayın Cumhurbaşkanımıza verdim. Bu bakımdan görüşmemiz bir parça 
normal saatin dışına çıkmıştır. Bunun yanında hükümetimizin icraatıyla 
ilgili memleketin iç meseleleriyle ilgili izahatta bulundum. Aynca ya
kında, bu ay sonu Davos'ta beynelmilel bir toplantı.ı var. O topl antıya 
gideceğim. O toplantı hakkında da biraz i1.ah verdim. Önümüzdeki ay
larda yapacağımız seyahatler var. O konulan konuştuk. Bir de MGK'nun 
toplantı tarihini ve Mart ayındaki işedak konferansı Türkiye'dc yapıla
cak, bu toplantıyla ilgili bir ön toplantı yapacağız. O tarihi tespit ellik. 
Bunlarla ilgili kendisine izahat verdim. Söyleyeceklerim şu anda bundan 
ibaret. Sualleriniz varsa cevaplarun. 

Soru: - Gazetelerde Cumhurbaşkanının emeklilik yasasını Veto 
ettiği haberleri yeraldı. Bu konuyu göriiştünüz mü? 

Cevap: - Cumhurbaşkanımız bu yasayı iade ettiğini söyledi. Ga
yet 1abii kendisinin anayasal yetkisidir. TBMM ilgili komisyonlannda 
incelenir. TBMM'de bu konuda ne şekilde karar al~aksa o karan alır. 
Tekrar kanunu Cumhurbaşkanına gönderir. Bunu tabii değiştirerek gön
derir, değiştirmeden gönderir. Anayasamızdaki esaslar dahilinde hareket 
edilir. 

Soru: - Gerekçe nedir? 

Cevap: - Gerekçeyi görmüş değiUm. Onun için fikir beyan ede
mem. Daha ziyade zannediyorum, 15 sene meselesi var. Yani milletvekil
lerinin emeklilik için hizmet süresinin 15 sene ile 15 sene esasından ya
pılmasına itirazı var zannediyorum. 

Soru : - Değiştirilerek mi geri gönderi lecek? 

Cevap : - Bilmiyorum. Millet Meclisinin vazifesi. Kanun oraya 
geri gidiyor. 
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Soru : - ABD Başkanı Reagan Libya ile ilişkilerin kesilmesi yo
lundo bir isteği vardı. 

Cevap: - Kesilme yolundo deitil. EkonoııUk değil de daha ziyade 
askeri ve diğer konularda tabi ekonomik konulara da giden bazı teklifleri 
var. Ama şunu görmek lazım. Türkiye0nin Libya ile uzun süredir iyi iliş 

kileri var. Biz meseleyi bu açıdan tekrar gözden geçiririz. Şunu da gör
mek lazım. Terörizm bakımından Türkiye en hassas bir illkedir. Çünkü 
özellikle Ermeni lerör hadisesi baktığınız zaman Türkiye'nin içinde halla 
burada hadiseler de oldu. Orly hadisesi var. Havayollannda hodiselcr 
olmuş. Esenboğa hadisesi var. Gönill arzu ederdiki, bütün illkeler bu 
terör hadiselerine son yapılan hadiseler kadar alaka göstersinler. Libya 
ile olan ilişkilerimizi biz belli bir seviyede tutuyoruz. Bu konularda tabi
auylo değerlendirme yapılır. Am• şunu da söyleyeyim. Bizim zaten. Libya 
ile stratejik malzeme ihtiyacımız yok. Onlar daha ziyade Amerika ve ge
lişmiş ülkelerden geliyordu. Bizim ilişkilerimiz daha çok ekonomik bozda 
ilişkilerdir. ıBaşka? 

Soru: - Zaten ekonÔmik yaptırıma davet etmiyormu? 

Cevap: - Hayır, Ekonomik yaptırım stratejik malzemeler üze-
rinde, Petrol gibi. 

Soru: -Başkan Reagan'ın özel bir çağrısı size iletildi mi? 

Cevap: Mesajın Sayın Cumhurbaşkanına geldiitini zannediyorum. 

Soru: - Türkiye Libya ilişkilerinde bir değişiklik olmayacağını 
şimdiden söyleyebilir miyiz? 

Cevap : - Ben sualinizi söyledim. Siz anlamaya çalışmıyorsunuz. 
Gazetecilerin bir hususiyeti de herşeyi kendilerine göre tefsir etmele
ridir. Böyle son noktaya kadar soru sormazlar. 

Soru: - Ama Türkiye' de dünya ülkelerinde sürekli olarak terör 
konusunda çağrı yapılıyor. 

Cevap: - Libya'nın terörle ilişkisi meselesi ayn bir konudur. 
Onu biz bilemeyiz. 

Soru: - Esenboğa katliamı ... 
Cevap : - Bu konuda sormayın. Suallerinize cevap verdim. 

Gerisi sizin anlamanıza bağlı. Cevaplarım kapalı deitil nasıl tefsir eder
seniz öyle. 

Soru: - DYP'nin önerisini parti kurullarında göriişecekmjsiniz? 

Cevap : - Biz gayriciddi bulduğumuz sadece sizin gazetenizin 
ciddi bulduğu bir öneriyi tetkik etmeııUz mümkün değildir. Biz onları 
hiç ciddiye almıyoruz. 
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Soru: - Eski Başbakanlard:ın Silleyman Demirel Türkiye' deme-
'S..!1clerin doğru anJartılmadığını savunuyor? 

Ceva p : - No comrnent. 

Soru: - Türk-İş'in eylem ·kararını nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Cevap: -Kanunlara ııymak kaydıyla biz kimsen.in şu veya bu işi 
yapmasına mani olmayız. Herkes kanunlara uyar, kanunlar tahtında ha
reket ederse hiçbirşey de olmaz. Talepleri vardır. Taleplerini söylerler 
inceleriz. Bizim yapabileceğimiz birşcy varsa yaparız. Ama makulse. Ama 
makııl değilse doğru olan neyse yaparnz. 

Soru: - Şevket Yılmaz ile Kıdem Tazminatı konusunu ıgöriişe
rek mjsiniz? 

C c va p : - O konuyu sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba
kanımız götürüyor. Onun 'konusudur. Görüşecek onlarla. Bakanlar Ku
rulunda daha görüşeceği.z. Onlarla, işveren lerle göriişeceğiz . Yalnız şu 
kadarını söyleyeyim. Bu konu önemli bir konudur. Bizim tecrübelerimiz 
var bu konuda. Onların söylediği gibi işçilerin aleyhine değil, lehine bir 
konudur. Mesele yanlış abartılmasın. Çünkü işçi birçok yerlerde misal· 
leri görüldü. Bu şirketler inas ediyor. Hatta bazen kasıtlı olarak iflas 
ediyor. Ondan sonra bu •kıdem tazminatım kaybediyor. Bunları düzelt. 
mek mecburiyetindeyiz. Ben meseleyi sadece ifade ettim. Biz işçi hak· 
!arını en fazla savunan iktidarız. Ama bütün bunlara rağmen gelirler gö
riişüriiz. Biz haklımıyız, haksız mıyız ortaya çıkar. 

Soru: - DSP Genel Başk:m ı Rahşan Eoevit'in gezisini değerlen· 
dirdiniz mi? 

Cevap: - Hayır. 

Soru : - Affı görüşmek için bir tarih belirlediniz mi? 

Cevap: - Hayır. Yorum yok. 

Soru : - Sorgulamalara avukatlann katılması doğrultusunda 
yasal bir hazırlık yapıyor musunuz? 

Cevap : - Hayır. Bugün iki şekilde birbiıine kanştmlıyor. Avu· 
katlar sorguJ:ımalarda bulunamazlar. Ama sorıgulamanın her safhasın· 
daki bu sorgulama mahkeme, hakim huzurunda da olabilir. Polisin yap
tığı da ön bakikattır. Kendi müvel<kiUeri olabilir. Onlara tavsiyelerde 
fikir verebilirler. Bu kanunda da vardır. Ama sorgulama anında hiçbir 
yerde avukat bulunmaz. Sorgulama ayrıdır. Onu karıştırmayalım. Ka· 
nun hazırlığımız yok. 
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BAŞBl\KAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN HÜRRİYET GAZETESİ 
YAZARI MEHMET ALİ KIŞLALl'NIN .SORULARINA VERDtCt 

CEVAPLAR 

1 J Ocak 1986 

Soru : - Partinizin ıiçinde genel durumu nası) görüyorsunuz? 
Şöyle son Büyük IKongrenizde ortaya ç ıkan gelişmeleri de dikkate alsa
n.ız. O günden bu yana 1VC yakın gelecek için nasıl bir değerlendirme ya
parsınız? 

C C'V a p : -\Ne bakımd~n? Biraz daha açıkla ıbakahm? 

Soru : ~Kongrede ortaya 1bazı sorunlar ç ıktı. Bunlan hallettiniz. 

Önümüzdeki yı l yeni gelişmel er bcklemczmisiniz? 

C c va p : - Önürnü7.dcki yıl parti kongresi ·var. Bu biraz daha he

yocanlı olur. Çünkü ·1988 seçimleri ıgeliyor. O ıbakımdao heyecanlı olur. 
Ama !biz gene, di~er parti kongrelerine benzemeyen bir tartda, birLik be
raberlik içinde birliğimizi imuhafa1,a ederek çıkarız. Parti içinde hiçbir 
problem görmüyorum. Tabii ıherkcs seçilmek ı jçin bir yanşa girer. O da 
ayn bir konu. 

S o r u : - Bazı rparti içi mücadeleler ve dışardan yönetilmek iste
nilen cereyanlar yok mu? Bu tür mücadelelerin ileriye b ı rakıldığmı açık 

söyleyenler var. 

Cevap : - Bunların hepsi paJavra ... Palavra. Bak : Kesin olarak 
söyleyeyim Resuloğlu'nu bile kovmuyoruz. Bir /şey demiyoruz. Duruyor 
adam . istifa etmiyor. Haydi buyursun etsin. 

Soru : - Seçimler yaklaşırken .ANAP içinde çeşitli eğilimleri tem
sil eden kişilerin lharckete geçecekleri, parti dışındaki o güçlüklerin asıl 
sahip1eriylc jşb irliği ıyapacakları öne süriilüyor. Ne dersin.iz? 

Cevap : - Hepsi hikaye. Bugün, /bak tekrar ifade edeyim : Ana
vatan'm alternatifi yoktur. Yani alternatif olsa olsa solda olabilir. Onlar 

da bakalım ileride ne yapacaklar? Şu anda yoklar. Anavatan'ın alternatifi. 
gene Anavatan'dır. 
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S o r u : - ıEkonomik ıbakımdan isteniJcnj vermediğiniz gibi bir 
durum ortaya çıkarsa seçimlere ,doğru alternatif bulunmaz mı, sağdan? 

Cevap : - Çıkarsa ... Hep cümleler •bir •if• (İngilizce şayet) ile 
başlıyor. 

Soru : Enflasyon !konusunda çıkmadı mı? 

C c "a p : - Hayır ... Hayır. Enflasyon aşağıya indi. Merak etmeyin. 
Gidiyor aşağıya doğru. 

S o r u : - Hükümet ile bakan değişiklikleriyle ilgili sorulara ver
diğiniz cevaplar bugüne kadar hep dürüst ve açık oldu. Bu konuya da bir 
kere daha döner misiniz? 

C e v a p : - Hükümet değişikliği ıncredcn çıktı? 

S o r u : - Bakanlardan lbiri, değişikliğin dört ay sonra <>labilecc
ğini söyledi. 

Cevap : - O ıbakan kimse, sizi işletmiş . Yok öyle bir şey. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN HÖRRİYET GAZETESİ YAZARf 
MEHMET ALİ KlŞLALl'NIN SORULARINA VERDICI CEVAPLAR 

13 Ocak 1986 

S o r u .: - Bazı cngcUeyici yasaların olmasına rağmen herkes rahat 
rahat konuşuyor. rroplumun özgürlüğüne olan eski alışkanlığı yen iden ge· 
çerliliğini kazanmış göıiinüyor. Bu konuşmalann herhangi bir bakımdan 
mahzurlu olabileceğini düşünüyor musunuz? Konuşmalar konusunda ge
nel göıiişünüz nedir?• 

Cevap : - •Bakın, açık söyleyeyim; hiç konuşmalardan rahatsız 
değilim. Halla söyledim; bize zaran ıdeğil, faydası vardır. Bunu hem ki
şisel olarak söylüyorum, hem de genelde. Ülkeyede faydası var. Vatandaş 
baksm. Konuşsunlar. Konuşmakla hjçbir şey olmaz. Kim 'konuşursa ko
nuşur. Tabii kanunlara, .nizamlara riayet e tmek kaydıyla. Onu da söyle
mem lazım. Onun dışına çıkarl arsa, ilgili savcılar veya yetkililer, neyse iki 
bunlar bizim devamlı kontrolümüz altında olan yerler değildir, onlar 
gerekenin icabını yaparlar. Benim riçin önemli olan hadise şu; biz mem
lekette kendimizi (J988'e kadar, memleket ekonomisinı sağlam ıutarak, 

demokrasiyi Türkiye ' de daha sağlam temeller Uzcrine oturtarak, sevginin 
htıkirn olduğu, kavga ve lüzumsuz münakaşalann olmadığı bir ortamda· 
götürmek istiyoruz. 1988'e kadar memleketi böyle güzel götürmek niye
tindeyiz. Bunda rolün büyük iktidar olarak bizdedir.• 

Soru : - «Peki konuşmalar devam ederse, eleşt iriler ağırlaşırsa 
cevap vermeyecek misiniz?• 

C c ..,. a p : - « Konuşurlar. ben cevap vermem. Bu şeJ..ildr.: cevap 
vermem mümkün değildir. Cevap versem de direkt cevap vermem. Direkt 
muhatap almam. Cevap verirsem bir vesileyle bir 'konuyu açıklarım, o 
açıklama cevap olur.• 

Soru : - Hiç böyle bir şey yaptınızmı? .. 

Cevap; - «Evet. Sigara konusunda. Bir t::ski lidere öyle yapt ım . 
Önce konu Meclis 'tc ortaya çık tı. Gürkan çıkıp • t979'da Türkiye'dc 71 bin 
ton sigara üretimi lolduğunu söyledi. Biz \de «Hayır• 48 bin tondur. Siz 
herhalde Yugoslavya ile Butgaristan'da yaplınlan fason 16 bin tonu da 
katıyorsunuz• dedik. Ardından bu konuşmaları dinlememiş bir eski lider, 
Türkiyc'nin 1985' te sigara tüketiminin 110 -•120 bin ton olduğunu ~öyledi. 
«1985'tc 40 bin ton sigara ithal 'e ttiniz, bu gid işle yakında Türk tütüncü-
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lüğü ölür• dedi. İthalatın arttığını löne sürdü. Oysa 1985'tc 68-7 1 bin ton 
sigar::ı tüketildi. Bunun sadece 4 bin tonu ithal. 40 .bin tonu değil , dedim. 
Ancak böyle cevap veririm .• 

Soru : - • Demek eski liderlerin eleşt.iriled size t'böyle etki yapı· 
yor. Ama Curn.hurbaşkaıu'na başka türlü etki yapıyor. Onu başka türlü, 
sert konuşmaya ısevk ediyor. Konuşunca da polemik başlıyor. ~arafsız 
Cumhurbaşkanı tartışma içine çekilince zaran yok mu?• 

Cc va p : - •Cumhurbaşkanı da, bildiğim J..adanyla, fazla ıkonuş
muyor. Direkt kimseyi muhatap almıyor. Tabii onun üzerinde durduğu 
daha ziyade 12 Eylül ile öncesiyle ilgili. Sanki o ıgünlerin aranılır b'Öste
r ilmesine o pek tahammü l edemiyor. Ben öyle görüyorum.» 

S o r u : - eı Bir grup insanın, 50 milyon içinde, 12 Eylül öncesini 
aramas ı ırıormal değil mi? Herkes mutlaka aynı görüşte mi olma l ı?• 

Cevap: - •Bunun İ/.ahını yapmaya çaJ ı ş ıyor. Yani Cumhur'baş
kanı 12 Eylül'ün lideri olarak, bunu yapmayı bir borç olarak !hissediyor.• 

Soru : - • Bugün için Türkiye'de 12 Eylül öncesiyle Ugili olarak. 
müdahale zarureti ile ilgili olarak bir savunma zarureti havası mı var? 
Öyle ıcfüşünüyor musunuz?• 

C c "a p : - •Tabii hücum edenler ,o lunca herhalde o işlerle ilgili 
olanlar, lider durumunda olanlar da herhalde bir ikaz yapmak mecburi· 
yet inde kalırlar.? 

Soru: - eıAma siz yapılan hücumlar karşısında aynı tepkiyi gös.. 
ll!rmiyorsunuz?• 

C c va p : - • Hayır ... Bak; yapılan bir direkt hücum yok. Ben şe-
yin kine ihiç a1dınnıyorum ... Nedir o? Doğru Yol'un lideri!... istedi ğini 
söylesin. Çünkü cevap vc.rirsem onu aşağıdan yukarı çekmiş olurum. 
Onu istemem. Ve millet onun bu şekilde konuşmalarım zaten tasvip et
miyor. Aldığım11. bütün bilgi budur. Dağarcığında !bundan başka bir şey 
olmayınca başka şey de konuşmuyor. O öyle ıdcvam etsin. Başka türlü 
konuşmalara, mesela ıckonomik politikamızl tenkitlere de, bunlara da di· 
rckt cevap vermem. Yeri gelir sizlerle oturur konuşuruz. Siz sorarsanız 
ben cevap 'Veririm.• 

!>o r u : - •Yani bizi 1T1uhaıap alıyorsunuz da eski liderleri almı· 
yorsunuz? Bize önem mi veriyorsunuz?• 

C c va p : - • Eğer söylenenlerden kafanıza 1akılan bir şey varsa 
onlara cevap veririm. •En güzel yolu {budur ... Tabii tenkitler doğnıysa her
kesten istifade ederiz.,. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN ANAVATAN PARTiSi 
BAŞKANLIK DİVANI TOPLANTISINDAN ÇIKARKEN 

YAPTICI AÇIKLAMA 

14 Ocak 1986 

Ara seçimler Anayasamn hükümlerine göre 1986 Haziran 1987 Ka
sımı arasında herhangi bir tarihte yapılmasının mümkün ol abi l eceğini .bc
lirtmektedi1·. 

Ara seçim taı·ihi genel başkan olarak sadece benim kafamda olması
nın daha münasip olacağı kararlaştırıldı. 

Hükümet olarak, Anavatin Partisi olarak müstehcenlik konusunda 
vatandaşlardan gelen talepleri ve tepkileri çok dikkatli şekilde değerlen
dirmekteyiz. 

• Bu ık.onuda halkımızdan oldukça önemli bir baskı hissetmekteyiz. 
Tabiatıyle ölçillü bir tarzda, basın hürriyetini zedelemeden, halkımızı ra
hatsız eden, gençlerimize ve çocuklarımıza zararı dokunan bu gibi yayın
lara dikkat etmek meoburiyeti vardır. 

Esas itibariyle TBMM bünyesinde gerek bizim partimiz, gerek muha
lefet p:ırti milleı:-ekilleri tarafından bu konuda bir düzenleme yapılması 
hususunda tekliflcrtvard1r. 

Parti grubuna bu konuda milletvekillerimizin tamamiyle serbest ha
rekel ,etmesini ve milletvekillerinin insiyatifi ile bir neticeye bağlanması 
hususunun daha doJ!nı olacağı kanaatine vardık• 

cDemek bir dert var ki vatandaş devamlı şikayetini getiriyor. Biz va
tandaşın meselesini halletmek için buradayız. Ama meseleyi h allederken 
de basın hürriyetinit Türıkiye'nin düzenini değiştirmek ıribi bir takım dü
şüncelerin içerisine girmek mümkün değil. Bu tabiatıyla bir parça mese
leyi &-anlış tarafa çekmek olur. Yanlış tarafa çekilmemesini de siz muhte
rem basınımızdan rica ederim.• 

·Basın hürriyeti ile bu konuyu kati surette alakalandırmamamız la
zım . Basın hürriyetine dokunmaması lazım . O da nihayet Anayasa Jlük
müdür. Ona <la dikkatliyiz. Şikayetin açık seçik resimler koyan bazı ga
zeıelerden ve dergilerden olduğıınu biliyoruz. Bir takım ltitapcıklar da 
var.• 
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Ara seçim konusuna gelince sözlerimin basında da belirttiğim cibt 
biz seçimlere her 7..aman hazınz. Zaten 

•Seçim devamlı o.luyor. Hemen hemen her hafta bir SC.'"Çim var. 
Yani ıbiz bunları erteliyormuyuz? Erteleme imkanımız varsa (seçimden 
kaçma) dersiniz. Başkalan nasıl kaçıyor. Aday .göstermiyorlar. Yani esas 
seçimden kaçma böyle olur. 

Biz aday da gös teriyoruz, her yere ıde giriyoruz. Büyük çapla kaza
nıyoruz, kaybettiğimizde oluyor. Ama her yerde adayımız var. Mesela son 
yapılan seçimde bizden başka aday yoktu. Bağtmsıl' da bizden çıkmıştır. 
Anavatan'ın alternatiri yine Anavan'dır demecinin sebebi de budur. 

Halen bazı küçük partilerin kendilerini geliştirme tcşcbbüsfori var. 
Bunlar ;Şu anda parlamento dışında ki..içük oy almış partiler. Zaman za. 
m::m işbirliğini bu manada değerlendiriyorum . Allah hayırlısını etsin. 

Yeri gelmişken bir hususu açıklayayım TRT yayınlanna hükümel 
ı.>larak hiç karışmadık. TRT yayın politikasını yönetmeliğine göre düzen· 
lcr. Bizim herhangi bir müdahalemiz olamaz. 

Akaryakıta, dünya riaılarında dolar bazında yüuk 20.30 aracında 
bir iniş olduğu zaman akaryakıta zam yapmıyacağlZ. 

«Dünya akaryakıı fiyatlarında dolar bazında yüzde 20 iniş var diye 
laflar var. Bu doğru ise, doğru olursa hokikatcn akaryakıta zam ıyapı1-

maz. Çünkü enflasyonu bu karşılar• dedi. 

Elektrik zammına gelince biliyorsunuz bu otomatik bir .sisteme 
bağlanmıştır. Şeker \ 'C petrol dı şında hiçbir ürünün fiatı kendiliöinden 
ayarlanma maktadır. 

Serbest rejimi ıbaşka türlü düşünülmesi mümkün değildir. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN ANKA AJANSI MUHABiRİ 
CENAP KAYASU'NUN SORULARINA VERDiCI CEVAPLAR 

14 Ocak 1986 

Soru : - 1983'te, hem SC."Çimlere .girerken, hem de hükümetinizi 
oluşturduğunuzda, enflasyon konusunda yıllara bağlı kesin hedefler ver
miştiniz. Şimdiyse, bütçe konuşmanızda da gördük. Zamana 'bağlı he
defler vermekten kaçınıyorsunuz. Acaba, geçen iki yıl içinde enflasyonb 
ilgili olarak kontrol edemeyeceğinizi gördüğünüz bir değişkenle mi karşı 
karşıya kaldınız? 

C e v a p : - /Hayır, ·bizim verdiğimiz thedefler ~öyle. Bakalım ... 
1984'teki ilk hedefler bizim hedefimiz değildi. Hedefi de~iştirmedik. Yüz
de 25 olmaz, yüzde 40 olur demedik. Psikolojik o!arak da mümkün de
ğildi ... 1985 için yüzde '.25 hedefini biz koyduk. Ama bu, hesaplama hede
fidir. Yani bir hedef koymamız lazım ki, buna göre plancılarımız yatırım 
gibi konuları daha iyi ve rahat Jıesap edebilsinler. Şimdi öyle gözüküyor 
ki, l:ıu ~üzde 25 hedefimiz yüzde 40'ın altında rcalize edilebilecek ... 

Soru : - Sizin hedefiniz de aşılıyor, önemli ölçüde ... 

Cevap : - Şuna geleceğim. 1986 yılı için de hedefimizi yüzde 25 
olarak verdik. Yalnız ıbjçbir ı.aman şu sene ,şöyle olacak diye bir Larifim 
yoktur. Söylediğim, enflasyonu yüzde IO'a indiremezsek, gelir dağılunı ve 
diğer konularda zorluk çekeriz diye bir ifadem var. Sadece budur. İnşal
lah yüzde 10 civarına 1988'den ıevvel indiririz ... 

S o r u : - Biz de inşallah diyelim de, bu konud,\ gecikmedik mi? 
Bu gecikmede, kontrol edemediğimiz bir değişken mi etki li? 

Cevap : - Belki, ;buna tesir eden faktörlerden bir tanesi, denile
bilir ki, ücretliler politikasında biraz daha müsamahalı davranıyor olma
mızdJr. Doğrudur. Biz şunu söyledik. Dedjk ki, ücretlilere enflasyonun al
tında bir şey vermeyeceğiz. Hakikaten .de genelde bu sözümüzü tutmuşuz. 

dur. Tabii 'ortalamalar üzerinden konuşuyoruz. Biraz fazla, biraz al alan
lar olmuş olabilir. Çünkü herkesin teker teker bu sistemin içerisine tam 
oturduğunu söylemek mümkün değil. Asgari ücrette enflasyonun epey 
üzerindeyiz. Ben cvve•ki yıllara baktım. 1980-8 J -82 yıllannda ücret artış
ları ennasyonun altındadır. Bir tek bizim dönemimizde, 1984 ve 198Stc 

136 



enflasyonun üzerindedir. Belki netice itibariyle enflasyonu kontrolda daha 
yavaş hareket etmemizi 'getiriyor . . Başka araçlar da l''ar. Bunlardan en 
önemlisi bütçe konusudur, vergi gelirleri konusudur. Katma değeri de 
alırsanız, biz 35 - 40 senenin en büyük vergi paketini geçirdik. Ümit ediyo
rum ki, bütçe uygulaması , tabiatıyla h3rcamalarda, özellikle yatırımlar
da ve proje ta ibi katındafazla açılmamak kaydıyla 1986'da 1985'ten da!ıa iyi 
durumda olacaktır. 1985 de 1984'ten daha iyi kapanıyor. Bu, tabiatıyla 
enflasyonun aşağıya çekilmesinde önemli bir rol oynayacakbr. 

S o r u : - 5 ülkenin Türkiye ile ilgili •şikAyetlerini geri alması hangi 
zeminde gerçekl eştirildi? Bu konuda açıklık getirebilir misiniz? 

C e v a p : - Millet şaşırdı galiba. Tam böyle !bütçe müzakereleri 
sırasında hem de dış ilişkileriyle ilgili •tam tenkit hazırlığı içinde büyiik 
laflar söylendiği bir devrede, küt-küt, arka.arkaya bir beş ü1kenin du
ıı.ımu geldi; arkasından Ermeni tasarısı oylamaya koydurulamadı .. . Eee 
ne yapalım bazen .de böyle olur. Biz biliyorduk, açıklamadık . Ama lj:>elli 
bir tarihte açıklanacaktı . Tesadüf o güne geldi. Gürkan konuştuktan 

sonra geldi , 'ben de ertesi ıgün açıkladım . 

Soru : - Adli kapitülasyonlara benzer ödünler verildiği söyleni-
yor ... 

C c va p : r- Hiçbir alakası yoktur. Avrupa İnsan Haklan Sözleş
mcsi'ne gitmişsiniz, imza atmışsınız. O, bir nevi sizin kanununuz olmuş. 
Meclislerden geçen sözleşmeler, öyle biliyorum ben, ona uymayı taahhüt 
etmişs iniz. Ondan sonra başkaları da .kalkmışlar demişler ki, 1980-82 
ıaıbikatında siz bu sözleşmeye uymadınız. ŞikAyeı ettikleri konu bu. Biz 
gelin inceleyin demişiz. Karşılıklı müzakereler olmuş, dostane bir çözüm 
şekline ... Yine anlaşma çerçevesinde var. Hiç ne kapitü lasyon ... Başka ül
kelerle de yapı lmış . Sadece Türkiye ile değil. Dostane çözüm başka ülke
lerle de yapılmı ş. Netice itibariyle, basi t bir devlet denetleme kuruluyla 
ilgili bir öneri bizim tarafımızdan yapılmış. Oç tane rapor ve r, elimizde. 
Üç tane de toplantı yapı l acak. Bu toplantılardan ikisi Türkiye'de. Biz za. 
ıen bunlara gezdirdik hapishaneleri. ilk defa olan bir şey değil. Daha ev
vel de gelin, görün dedim. Bir defa daha görmek isterlerse bizimkilerle 
beraber, bakar görürler. Af konusunda da herhangi bir taahhüdümüz 
yok. Çünkü bu taahhüdü hükümet olarak veremeyiz. Ancak afla ilgili, 
yahut bağışlama dediğimiz bir olayla ilgili olarak; '1ihayet hazırlığı ya· 
pacaihı. Anavasa sınırlan içinde ne lazımsa onu yapac::\ğız. Sıkıyönetim 
ile il~ili olarak da benim söyledi~im basittir. Bunu da not etmiı-ler. Me. 
sela, Amerika'da nisan avmda 1.5 sene içinde sdayönetimin kalkacağını 
ümit ediyoruz, söyl emiştim . Biz ağırlığını 1.5 sene olmadan kaldırdık . 
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S o r u : - Peki, iktidanmzda, Türk vatandaşlarının Avrupa insan 
Haklan Komisyonu'na şik:lyette bulunma hakkına kavuşturulmalarını 

düşünür müsünüz? 

Cevap : - Sözleşmede var mı, onu bilmiyorum. Ben o konuyu 
etrafıyla bilmiyorum, Bazı ülkeler onu kabul etmişler galiba. Biz imza
lamamışız. Ben öyle hahrlıyorum, çok iyi bilmiyorum. 

S o r u : - lm1..alamayı düşünebilir misiniz? 

C c , ... a p : -Türkiye zaman içerisinde daha liberal bir politikaya 
gidecektir. Ama nereden gelip nereye gittiğimizin de göı. önüne alınması 
lazım. Fazla hızlı gidersek yanlışlıklar yaparız diye, sütten a(tzı yanan 
yoğurdu üfleyerek yer. Mesela o konuşmada . J .5 sene demişiz nisan 
ayında Amerika'da ıStkıyönetimin kalkması için ... Ama altı ay geçtikten 
sonra İstanbul' da kaldınmşız. Hiç tahmin etmiyordum 6 ay içinde lstan
bul'da kaldıracacağımızı o zamao. Sıkıyönetimi kaldırdığımız yerlerde 
de hi9bir hadise olmadı. Ama-bizim insanlarımızın geçmiş dönemlerle il
gili korkulannı yendikleri ·kanaatinde değilim. O dönemlerle ilgili kor
kuları vardır. Orda da çok dikkatli olmamız lazım. Mühim olan ,t.csliyi 
götürüp kırmadan getirmektir. 

S o r u : - Kırmadan götürüp getireceğimi.L testinin, açık deyişle 
demokrasinin günümüzdeki <boyutu slıce nasıl tanımlanmalı? Bu konuda, 
kimin neyi tartıştığı tam kesin değile benziyor ... 

Cevap : - Evet belli <değil. Tartışmanın 1980 oncesi bir havaya 
bürünmesini kimse arzu etmiyor. Yani ne olduğu belli olmayan, kim 
kimle tartışıyor, nasıl tartışıyor, niçin tartışıyor ... Bir karanlıkta boğuş

ma gibi bir .havaya bürünmesi yanhştır. Bundan kimseye bir fayda gel
mez. Mesela ıbakın ge90nlerde Şebinkarahisar'da olan hadiseler. Olmuş 
mu, olmamış mı? Ben raporları da aldım okudum. Sonradan alınmış 
doktor raporları . Orada ıSöylenen sözler de ıçok ciddi bir emare gösternıi· 
yor. Efendim şurasında yarım santimlik bir yara var. Veya kafasında ha
fif bir şişlik var. Tabii lbir işkence yapılmış ise bunun cezası verilir. Ama 
idd.ia -eden taraf ciddi bir işkence hadisesini de ortaya koymuyor. Sonra 
48 saat anayasada sllre var. Biz bunu kanunla 24 saate indirmişiz. 24 
saatte, bir organizasyon veya bir ekıpse bu yakaladıkları, 24 saatte sor
gulamaları bitirmeleri mümkün değiJ. .Savcıya gitmişler, savcı <izin ver
memiş. Onlar da doktordan raporu alıp bu-akmışlar. Hadise budur. On
dan sonra adam tekrar şikayet ediyor veya gazetelere konu intikal edi
yor. Ama şu kesin olarak ortada ki. eskisi gibi kabili kıyas değil bu ha
dise. Eğer bir şeyler varsa da mukayese bile edilmez ... Neyini münakaşa 
ediyoruz? Ben onu anlamıyorum. Polis Selahiyetleri Kanunu'nu biz bu· 
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rada uzun uzun münakaşa ettik. Geçenlerde Sayın Gürkan bana dedi ki, 
• Polis bayağı nazik davranıyor• dedi. Ben de, •Siz o kadar münakaşalar
da karşı çıktınız ki, bu polise faydalı oldu. Onlar da daha nazik davran
maya bir nevi sevk oldular• dedim. Biz teblil!)cr yapllk, Başbakanlıktan 
genelgeler çıkardlk. Çünkü bu konuşmaların tesiri altında kalmıştır neti
cede. Demokrasinin önemH faydalanndan ıbiri de budur. İster onların 
dediği olsun veya olmasın. Benim söylemek istediğim şu : Bunlar konu
şulur, bunlardan bir takım neticeler çıkarllnz. insanlar daba iyi yollara 
giderler. Ama lbu hadiseleri bir kavga, hayatımızın değişmez bir gayesi 
haline getirmeyelim. Yanlışımız varsa o yanlışırmzdan döneLim. 

Soru : - Yeni yılda nasıl bir siyasi ortam bekliyorsunuz? 

Cevap : - Yeni yılda mı? Yalla ben siyasi ortamda 'bir problem 
görmüyorum. Siz göriiyor musunuz? 

Soru : - Ara seçim için düşüncenizde bir somutlaşma var mı? 

C ev a p : - Ara seçim için hep .söyled iğim bir şey var. Haziran or
tasından, J 987 yılı kasını başına kadar herhangi bir tarihte yapılır. 

S o r u : - Genel seçimi -bir süre önceye almak konusunda düşün
ceniz var mı? 

C e v a p : - Biz daha ara .seçime dahi karar <vermiş değiliz. Onlar 
da uzak ihtimaller. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'JN HÜRRiYET GAZETESi YAZARI 
MEHMET ALİ KIŞLALl'NJN SORULARINA VERDICI CEVAPLAR 

14 Ocak 1986 

S o r u : - Hep TBMM'nio itibarından söz edilir. Bunu basımn ko
ruması istenir. Oysa. öncelikle milletvekilleri bu biUnçte olmah değiltcr 
mi? Kendileriyle ilgili yasa.lan çok çabuk çıkanyorlar. Sonra bunların 
bir kısmı Cumhurbaşkanı'ndao dönüyor. Emeklilik konusunda olduğu 
gibi. Siz bir çare düşünüyor musunuz? 

C e v a p : - •Biz TBMM'nin itibarının yükseltilmesinin sade bizim 
değil, bütün memleketin, basın da dahil olmak üzere berkesin vazifesi ol
duğu kanaatindeyiz. Demokrasiye uymuş isek, devamını jstiyorsak, o mü
t".sseseyi sağlam tutmamız gerek. O ıgittiği zaman \'eya gücünden kaybet
tiği !zaman, demokrasi de beraberinde 'gidiyor. Bu da beraberinde gidi
yor. Bu da tecrübe ile sabit. 

Soru ~ - M.illctvckillcrinin kendi çıkarlarına öncelik veriyor gö
rünmeleri mahzurlu değil mi? 

Cevap: - Anlatayım. tık defa Meclis'e.geldiğim iz zaman, Grup'ta 
yapuğım konuşmada milletvekillerine, «Burada fazla para almayacaksı
nız. Yanlış hesap yapmayın , işlerinizi mümkün olduğu kadar kapatmayın• 
dcdim. IMilletvckilliğinin masrafı fazladır. Bizimkilerin ,de çoğu bürokra
siden, memuriyetten gelmedi. Serbest çalışıyorlardı. Buraya geldikleri 
zaman, mali s ıkıntı çekip başkalarının iş takibiyle uğraşmasınlar istedim. 
Çünkü o, millenoekilliğ:i itiba.nnı sarsar. · 

Soru : - Hemen maaşları arllnldı? 
C c va p : - Evet. Bunun için , 1uttuk ücretler meselesini .genel 

çerçeve içinde hallettik. En yüksek devlet memuru maaşına bağlıydı, o 
da genelkurmay başkanı maaşı olarak görülmüştü. Kanun gitti, geldi. 
Sonradan Başbakanlık Müsteşarı maaşını ölçü ald ık. O maaşı yükselttik. 
Mesele halloldu. Ama benim şahsi fikrim, öyle memur maaşlarına bağ
lama ı)'erinc ımilletvekili maaşlarını ayn kanunla ı düzenleme1L O daha 
doğru idi, ama Anayasamız bu kuralı koymuş. 

Soru : - Lojman gibi avantajlar da sağlandı? 
C ev a p : -!Evet. .Çünkü Ankara'ya gelen milletvekilleri, koopera

tif alan yapmaya çalışıyor. Devlet birçok memuruna büyük çapta lojman 
veriyor. Biz de milletvekiline sağladık. 
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S o r u : - Emeklilik meselesi? 

C e v a p : - O şöyle önümüze geldi : Dışarıda birçok eski millcı
'Vekili var. Bunların ıbir kısmtnın üç beş ayı kalmJş emekli olmalarına. 
-Gelip yalvarıyorlar, birinci .dereceden emekliliklerine kadar kendilerine 
bir ·vazife istiyorlar. Esas sebeplerden biri budur. bu kanunun çıkması
nın. İçeride de ya emekli olmasına zaman olan ya da hiç emekli sistemine 
girmemişler var .. Bunun için geçen sene mayıs ayında bir kanun sevk edil
miş ti . Sonra bana şikayetler geldi, cÇok bak veriliyor• diye. Alıp incele
dim. Hakikaten öyleydi. •Çekin • dedim. Çektik. Sonra milJet,ekilleri bu 
emeklilik meselesini halletmek için bir kanun .sevk ettiler. Müdahale et
tim. «Bunu yapmayın• dedim. «Gidiniz, konuşunuz- dedim. Galiba Grup 
Başkanveki li Cumhurbaşkanı'yl a ve Meclis Başkanı'yla konuştu. Kanunu 
sevk ettiler, inceledim ve itiraz ettim . On ısenelik hizmetten düşük olan
lar için yaş !getirdim. 50 yaşından evvel emekli olamazlar dedim. Ancak 
bununla geçirebiliriz, dedim. 15 sene prim kaydı da konulmuş. Zannedi
yorum esas itiraz buraya geld i. Bu 15 sene az bulundu. 25 sene istendi. 
Eşi tlik 'ilkesi denildi. Bu layrı bir konu 

Soru : - Haksız mı? 

C c va p : - Hukukçu değilim. Yalnız Sosyal Sigortalar'da S bin iş 
günüdür. 13,S seneye tekabül eder. Bir >başka nokta: Kanun gücünde ka
rarname ile personel rejiminde değişiklik yaptık. Belli makamlara, belli 
yerlerde olanlara, J>iz tuttuk emeldi oldukları zaman bir aylık tazminat 
verdik. Bağladık .. l şte lorgenera llcr , genelkurmay başkanı , kuvvet kuman
danlan , Anayasa ve diğer yargı organlarının başlanndakiler, başbakanlık 

müsteşa rı gibi yerlere. Bunlar ayrıca lık değil mi? Yani eşi tlik ilkesinin 
karşısında deği l mi? 

S o r u : - Eşitlik ilkesi önceden bozulmuş 

C ev a p : - Bu makamlara emekli oldukları zaman, otuz-kırk biı:ı 

lira gibi, jdevamlı ka tsayıyla artacak imkanlar get irdik. Bunlar devleti 
ayakta tutan en yukarı kademe elemanlandtr dedik. Bunların emeklfük. 
!erinde şu 'ya da bu işe müracaat etmelerini önJemek istedik. Emekli ma
aş l arına, ilave imkan verdik. Bunlar 1geçti . Şimdi milletvekillerinin bir ay

rıcaJıklı muamele görmesinde bir mahzur yoktur. Orada herhalde millet
vekili olan kimse daha iyi •karar vercbilme~ i laztm . Yarın endişesinden, 
~eci lememe endişesinden , filanca hüküm.et başkanının , parti liderinin 
_vakınında bulunma, iş bulma endişesinden uzak kalması nı istedik . 
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Soru : - Milletvekillerine 0böyle ayrıcalık saıtlanmasımn Parla
men ıo j tibarına zarar getireceğini düşilnmllyorsunuz. 

C c ,. a p : - Hayır, aksine Parlamento'nun itibarını bu şekilde mu
hafv.a ederiz diyorum. 

15 sene az bir zaman değ il. Bir istisna yapılmış, Milletvekilleri için. 
Ayrıcalık, sadece 15 sene prim ödemekle emekli olmakta. Bizden sonra 
gelecekleri hazırlıyoruz. 

S o r u : - Ynn.i Cumhurbaşkanın'dan gelen tasarıda israr edile
cek? 

C ev a p : - Öyle demek istemedim. Bu • Meclis'in işi. Önümüze 
gelince fikrimizi söyleriz. 

Soru : - Ama sizin göıiişünüz, büyük ağırlık taşıyacak . Grubu
nuzda ne derseniz o olur. 

C e v a p : - Göıiişümü söyleriz. Şunu şu şekilde yaparız diye her
hangi bir kararım yok. Biz genellikle bu gibi konularda uyuşmayı tercih 
ettik. Sadece bir konuda kanun aynen iade edilrruştir. O vakit de Cum· 
bw'başkanımız. Anayasa Mahkemcsi'ne gitti . Meseleyi görme açımı 

söyledim. 15 seneyide şahsen incelemiş değilim . 15 olmazda, 20 de olabi
lir. Yalnız meseleyi bir eşitlik ilkesi içinde mütalaa etmesi doğru olma
d ığı kanaatindeyim. Fiilen bazı makamlarda bu eşitlik ilkesini zaten 
kaldırdık. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZı\L'lN HtlRRiYET GAZETESi Yı\ZARl 
MEHMET ALI KJŞLı\Ll 'NIN SORULı\RINA VERDt(>t CEVı\PLı\R 

15 Ocak 1986 

S o r u : - ANAP olmasaydı , siz iktidar« gelmeseydiniz, bugün 'I'ür
ltiye 'dcki durum ne olurdu? Bu soruma, şimdi Parlamento dışında kal
mış olanlann Anayasa değişikliği istediklerini de dikkate alarak cevap 
verir misiniz? 

C e va p : - Demokrasiyi sevmecUğimizi söyledikleri, •ANAP'ın 
alternatifi yoktur• dememize kızd1klan zaman da söylemiştim . 1983 se
çimlerine ve mahalli seçimle.re gittik. Bunlara iştirak etmemiş olsaydık, 

onJara soranın : •O seçim neticelerini aldıktan sonra acaba bu Meclis'te 
d urabilirler miydi?• Anavatan bu işin ortadireğidir. 

Soru : - Bu Meclis bakımından. Ya rejim bakımından? 

C c v a p : - Böyle bir durum olsaydı, memleket rangi anarşiye gi
derdi? Şimdi DSP yeni kuruldu, hilemem. Ama DYP belli. Yüzde l3 rey 
a l m ış. Ondan sonraki seçimlerde de bir başka sonraki scçimlerdede ba· 
~·ırı gösterememiş. Reyleri düşmüş. 1982 Anayasası 'na yüzde 92 oy veril
di. İ s tenseydi menfi oy verilebilirdi. Şimdi o menfi reyi verenler Anaya
s:ı'yı değiştirelim diyorlar. Ya geride kJh:ınl:ır acaba ne diyor? Bu man
ukh bir öneri mi? Hayır Ortalığı karıştırmak için yapılmış öneridir. Cid
di de bulmuyonız biz. 

Soru : - Yani ortalığı karışt ı_rd ı )ar mı? 

C c va p : - Kanştırmak düşüncesiyle atılm ı ştır, ama kanşuro

mazlar. 

S o r u : - Anayasa değişikliği konusunda öneri öne sürenler Ana
yasa'ya «müdahale yapılamaz• diye bir madde eklenmesini istiyorlar. 
Böyle madde eklemekle askeri müdahale önlenebilir mi? 

Cevap : - Hayır. Bizce müdahalelerin önlenmesi böyle madde 
koymakla değil , ananelerin teessüs etmesiyle olur. Bu annne}crin teessüs 
etmesi de, zaman meselesidir bir, ikincisi de sağlam bir ekonomidir. Ve 
Türkiye ileriye doğru gittikçe daha çok liberalleşecektir. Yani birçok me
sele rahatlıkla konuşulacak, kavga etmeden konuşulacak, gelişen büyüyen 
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bir Türkiye netice itibariyle bu türlü müdahale ihtiyacından her zam&n 
uzakta kalacaktır. Meseleler kendi içinde çözülürse müdahaleye hiç !~zum 
kalmaz. 

Soru : ~ Yani ülkenin içinde bulunduğu sorunlar normal yollar
dan çözümlenemeyince? 

<.; ev a p : - Evet ... Çözümlenemeyince ... 12 Eylül'ü doğru görmek 
lazım . Laf olsun diye müdahale yapılmamıştır. Yanlış lık orada. Belki 27 
Mayıs ve 12 Mart münakaşa edilir. Ama 12 Eylül'ü münakaşa etmek, bu 
bakımdan yanlıştır. İşin içindeydik. Orada Başbakanlık Müsteşa rı olarak 
ben, durumu .gördüm. Birçok ekonomki karar alıp , tatbike ,koyduk, ama 
ertesi gün ne oJacağma dair bir fikrimiz yoktu . 

Soru : - Sebebi Parlamento içinde partilerin :bir işb irliği yapama
maları mıydı? 

C e vap : - Hayır. Parlamento'dakiler tamamiyle birbirleriyle zıt

laşınışlardı . O duruma .gelmişlerdi . Bugün de Parlamento var. Ama eski 
durum yok. Hatta bazen kendi kendime ,düşünüyorum : Eski Parlamento 
sis temi olduğu, kavga olduğu zaman mı gazeteler Parlamento'ya dikkat 
edip önem verecekler, bahsedecekler? Böyle düşUnülüyorsa yanlı ş. Bu
gün birçok konu Parlamento'da münakaşa ediliyor. Eskisinden az değil. 
Ama bir ka,ga hadisesi yoktur. Biz yumuşak davranıyoruz. Havanın ger
ginleşmesini önlüyoruz. 

Soru : - Bu konuda ıbüyük sorumluluk çoğunluk partisine, ikti
dara düşüyor? 

C eva p : - Evet.. . Mühim olan çoğunluktur. Kalkıp grubumuza 
hakaret eden muhalefetten arkadaşlar var. Bunlardan alkışlananlar olu
yor. Ya kızd_ırmak için, ya da onun öyle sözlerinin fazla bir şey ifade et
memesini sağlamak için bizimkiler alkışlayıp meseleyi kapatıyorlar. Ga
liba o yüzden .de basın, MecUs'i ön plana ç ıkaramıyor. 

Soru : - Acaba ondan m1? Yoksa karsınızda muhalefetin çok 
ciddi olmamasından mı? Söyledikleri şcyleıin fazla ilginç ol mamasından 

mı? 

Cevap : - Misal vereyim. Polis Yasası . Muhalefet yaptı l ar. Orada 
kavgaya yakın bir mücadele vardı. Eski güolc:-i hatırlatan. Engellcme
vardı. O yüzden heyecan vardı. 

S oru : - Sizjn içinizde de, o konuda başka türlü düşünenler vanh. 
Münakaşalı konuydu. Kamuoyu da çok ilgil;ydi. Onun için daha geniş. 
yans ı tuk. 
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C c v a p : - Belki haklısınız. Bclld öyledir. Doğrusu bütçe müza
kerelerinde de pek öyle şey olmadı. 

Soru : - Netice itibariyle Parlamento'nun saygınhğıru muhafa7.a 
etmesi ve ülkenin sorunlarının üstesinden geleceğini halka göstermesi 
konusunda büyük sorumluluğu ·çoğunluk, iktidar partisine düştüğünü 

mü düşünüyorsunuz? 

C ev a p : - Evet ... Tabii. Şu anda, ben arkadaşlarıma ayn ı şeyi 

söylüyorum. Diyorum ki: Türldye'njn kaderiyle bizim •kaderimiz birbi
rine çok bağlıdır. Bu bir hasbelkader •tesadüfen• olmuştur. Alternatifi
miz yoktur. Bugün Parlamento'da ANAP'a bir alternatif çtkarmak müm
kün değildir. Bu vaziyette ona göre ıhareket edin. Yani her şey bizim üze
rimizded ir. Mesuliyet büyüktür. Belki tarihte böylesine bir sorumluluk 
başkasına gelmemiştir. Bir maksatla söylemiyoruz bunu, ama bu doğru
dur. Hadiselerin geliş tarzı ~eseleleri bu şek.le sokmuştu r. 1988'de jnşal
lah durum başka ıürlü olur. 

Soru : - ANAP 1988 seçimlerine gelirken neleri başaramazsa, 

veya 1-ıangi hataları yaparsa iktidardan düşer sizce? 

C e v a p : - ANAP ne yapamazsa? ANAP aslında çok şey yaptı. 
Belki biz bunların çoğunu anlatamıyoruz. Zaten çok şey yapılınca anlatma 
da zor olur. Yani az, birkaç ıane yaparsak onlan anlatınz. Şehirlerimizin 

manzarasını değiştiriyoruz. Bunlann filmlerini çektiriyorum. Seçim sıra· 
sında göstereceğiz. Beş sene içerisinde tahmin edilemeyecek kadar büyük 
ilerleme sağlıyoruz. 

S o r u ': - Bunlar yaptıklannız. Sen ne yapmazsanız diye soruyo-
rurn. 

C c va p : - Anlıyorum. Anlıyorum . ikinci önemli değişiklik köy ve 
kırsal kesimde görülecek. 1987'ye .kadar Doğu '"Güneydoğu' da elektrik
siz köy bırakmayacağız . 

S o r u : - Askerlerin de büyük katkısıyla galiba? 

C ev a p : - Sadece oralarda değil... Vergi sistemini de değiştirdik. 
Ödemeler kolaylaşıyor. Devlet rahatlıkla işlerini yapacak hale geliyor. 
Neyi yapama1.sak noktasına geleceğim. Ama bunları yaptıktan sonra düş-
meyiz. Fonlar sistemi de öyle. Getirdik. Kimse geri dönemez. İ ki senede 
tahmin edilemeyecek kadar dış politikada da netice aldık. Bir Kıbns me· 
selesi eskisi kadar gündemde midir? Türkiye üzerinde eski ağı.rhğı var 
mı? İ ş te İslam Konferansı'nda Bulgaristan ile ilgili karar çıkardık. Ata· 
türk Barajı 1988'de su tutacak hale gelecek. Kararname ile büyük ödeme 

145 



yapıyoruz. Otoyollar yoluna girece.k ... Neyi yapamazsak? •Özal enflasyonu 
ind.iremezsc gider• diyorlar. Özal inşallah enflasyonu bu sene hep aşağı 
çekecektir. Çünkü şart lar buna müsait. 

Soru : - Yani enflasyonu da ihalledeceksiniz? Geriye bir şey kal
ımyor ... 

C ev a p : - Yalnız bu konuda ben meseleyi dikkatli olarak götü
rüyorum. Yani dengeleri (bozmadan götürüyorum. 'Enflasyonu çok sert 
olarak durdurmak mümkündür. Ama o takdirde büyümeyi durdurursu
nuz. işsizlikte problemler artmaya başlar. Önümüzdeki sene inşallah yıl· 
başı-yılsonu itibariyle enflasyonu yüzde 25 civarına geleceğini kuvvetle 
ümit <0diyorum. !iti üç puan farklı olabilir, çok önemli değil. Enflasyon 
indikten sonra geriye ne kalır? 

Soru : - Evet. Ne kalır? 

C ev a p : - Yooo. Gene-söyleyecek .şey {bulurlar. Herkes kendine 
göre bir sebep bulur. işçiye şunu yaptınız diyebilir. Ama ne söyleseler 
doğru olmaz. 

Soru : - Yani bu durumda iktidardan düşmeyiz, diyorsunuz? 

Cevap : - Hayır .. . Yani Allah'ın takdiridir, ama ben düşmek için 
bir sebep görmüyorum. 
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BAŞBAKAN ve ANAVATAN PARTİSİ GENEL BAŞKANI SAYIN 
TURGUT ÖZAL'IN ANKA AJANSININ SORULARINA VERDICI 

CEVAPLAR 

18 Ocak 1986 

S o r u : - Ödemeler dengesi gelişmeleri ilk bakışta çok olumlu. 
Cari işlemler dengesi açığı, 10 yıl sonra ilk kez l mlyar doların altına dü
şebilecek. Ancak, elimizdeki son eylül ayı verilerine baktığımızda, 1 mil. 
yar 113 milyon dolarlık bir hıata ve noksanla karşılaşıyoruz. Bu da, bir 
bakıma anılan dönemdeki döviz gelirlerinin gerçekten sağlanmadığı gibi 
bir izlenim yaratıyor. Bu milyar dolarlık hata ve noksanı nası l açıklaya
biliriz? 

C e v a p : - Siz bunu iyice Merkez Bankası He konuşun. Ben ken
dilerine sordum. Söyledikleri, zannecüyorurn ihracat gelirlerinin yavaş: 

gelmesi. İhracat dövizinin yurt .dışında bekletilmesinden bahsettiler. Baş. 
ka sebepler ,var mı, yok mu, bazı hesaplar yıl sonunda .cıkar dedHer. Ont.r 
da bilemiyorum. Ama görünen konu şu: Belki de yurt içinde büyük çapta 
döviz var. Onu da bilemiyorum. 

S o r u : - Petrol anlaşmalanmız, fiyat düşüşlerinin yıl içinde ge
çerli olmasına olanak veriyor mu? 

C c va p : - Libya'da öyledir. tran ile yeni yapacağız. Bu sene so
nunda ıbitiyor. 

S o r u : - Bu durumda, petrol ihraç eden ülkelerle ticaretimizin 
hacmini bizim onlardan çektiğintiz ham petrol belirlediğine göre, petre>-· 
lün fiyatı düşünce, bizim ihracatımız da otomatik .olaralc düşmeyecek mi? 

C ev :ı p : - Olabilir. Yalnız genelde petrol faturasının azalması 

Türkiye'ye müspet tesir eder. 

S o r u : - ,Kısa vadeli sermaye hareketleri bakımından Türkjye, 
bugünkü 6.5 milyar dolarlık boyutuyla kısa vadeli borçları balomından 
acaba kendisine tanın:ın limitleri doldurmuş mudur? 

Cevap : - Merkez Bankası Başkanı Yavuz Canevi, bu konuyu ıga. 

yet güzel açıkladı. Aşal!ı yukarı 2.5 milyar dolar Dresdaer Bank hesabı 
veya yurt dışındaki Türk işçilerinin döviz .hesaplarıdır. Ondan sonra ,bir 
kısım artışlar prcfinansmandan geliyor. Veya kabul kredilerinden _geli-
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yor. Bu tabii artan ihracat ve ithalat hacmi jçin gerekli. Yani, evvelki yıl
larda lbize hiç kredi verilmediği yıllarla mukayese ettiğimiz için yüksek 
gözüküyor. Onları dahi bu hesabın içine dikkatli bir şekilde koymak la
zım . Normal kısa vadeli borçlarımız bir sene içinde ödeme mükellefiyeti
miz olan borçlardır. Bunların hepsi bağlanm1ştlr. lhracat, özelHkle pre
finansman ihracatla ilgili bir sorun olmaması lazım. Onun içih ben o ka
dar bu konularda endişeli değilim . 

S o r u : - Merkez Bankası , geçen günlerde bankaJarı kısa vadeli 
-döviz hareketleri konusunda biraz Wsiplin altına ,alma gereği duymuştu. 
Bir tehlike sezmemiş mjydiniz? 

C e v a p : - Tehlike sezdiğimden dolayı değil. Şu var. f.ierkez Ban
kas1 krcdj bulmaya mecburdur. Yani, kimse yanlış bir şey söylemesin. 
Bazen bu hesabı yaparız, kısa \'3.deli borçlanmızm njspc: ti nasıl oldu da 
çıktı diye bir haber, durup dururken bazı yerlere cacaba• lafını söyleti
yor. Merkez Bankas ı 'n.ın dışarıya ibiz her zaman dikka tliyiz imajını ver
mesi lazım . Tiirkiyc'nin kredibilitesini :emin etmek, hele 1980'dcn sonnı 
kolay bir iş değildi. Dış dünya ile ilişkilerimizi incelediğiniz zaman görür
sünüz. Orada nas·ıl bu .işleri hesap ettiklerini biliyoruz. Onun için kredi
biHte noktası fevkalade önemlidir. Ona dikkatli {))mamız laztmdJr. Orada 
en ufak endişe getirmememiz lazım . 
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BAŞBAKAN ve ANA VATAN PARTiSi GENEL BAŞKANJ SAYIN TURGUT 
ÖZAL'JN GtlNEŞ GAZETESi GENEL YÖNETiCiSi GtlNERI 

CIVAOCLU'NUN SORULARINA VE RDICI CEVAPLAR 

20 Ocak 1986 

S o r u : - Efendim, resmi kurla Tahtakale diye nitelediğimiz ;kur 
arasındaki fark giderek aç ı lıyor. Son rakamlara göre dolar 595 lira civa
rında işlem görmüş. Bu makasın açılması çeşitli 5pekülasyonlara neden 
oluyor, özellikle ithalat konusunda ... Yüksek fatura düzenlendiği takdirde 
570 veyahut da 58 1 liraya malolan bir dol arın, aslında dışarda kalabi ldiği 

ve Tahtakalc'ye yüksek fiyatla satıldığı öne sürülüyor. Bu makasın ar.ısı

nın açılına.sının nedenleri nedir acaba? 

C" va p : - ıBu tamamıyla spekülasyondur. Dolar epey düştüj!ü 

için yükselecek dlye birtakım hikayeler söyleniyor. ,Dolara epey yatanın 
yapan var, zarara giren var. Bunların spekülasyon olduğunu tahmin edi
yorum. Bizim politikamızda bir değişiklik yok. 

S o r u : - Ama efendim on.ada bir durum var ... 
C c va p : - Olabilir. Bu gibi farklo.r belli ıbir süre içindir ve sonra 

kapamr. 

Soru : - Peki, ithalatla fiyat araştırması yapılıyorcmu? Llbera,s.. 
yon devam edecek mi? 

C c va p : - Hiçbir fiyat araştırması yapmayız. Bu 'şekilde dışa.rda 
para bırakmak kendilerinin lehine değildir. Niçin para bı rakayım? Bugün 
Türkiye'dc para ihtiyac ı varsa dışarda para bırakması için ... 

S o r u : - Bırakmıyor, Tahtakale'dc satıyor. D ışarda kalan kısmı 
bu şekHde tekrar içeri sokmuş oluyor. 

C c va p : - Hayır dışardan sokmuyor, ithalat yaparsa dı.şarda 

bırakıyor. 

S o r u : - Dışarda bir hafta on gün kalıyor. Böyle bi.r farktan is
tifade ederek. 50 dolarlık malı 100 dolar gösterdi. 50 dolan dışarda bı
raktı Kalan 50 dolan 14 liralık farkla sahyor Tahtakale')e. 

C e v a p : - Buralardan fazla birşey gelebileceğini zannetmiyorum. 
Bu bir arı-talep meselesidir. Tahtakale'ye talep kalmamıştır, karabor-
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saya talep kalmamıştır. Herşey Türkiye'ye ithal ediliyor. HattA yurtdı
şına çıkışlarda bile, 1000 dolar bankalardan, 1varsa kendi hesabınızdan 3 
bin dolar alabilirsiniz ... 

Soru : - 1lıracat taahhütleri, hayali ihracaat. .. 
C e v a p : - O da önemini kaybetti . Vaktiyle şöyle bir duııını vardı : 

İhracat taahhüdünü yerine getirmezseniz çok büyük cezalar \'ardı. Yeni 
sistemde o da kalkmıştır. İhracatçı jçin faiz ıavantajı yoklur. Sadece ih
raç vergi iadesi vardır, o da ö·nümüzdeki aylarda yavaş yavaş azaltılacak
tı_r. Tahtakale ile resmi kur arasında fark kalmamıştır. Yüzde 3-4 civann
dadır. Faı.la da değil, merak etmeyin, tam konvertibiliteye geçmeden, 
yüzde 34 fark olabilir. 

Soru : - Sayın .Öza_I, geçen görüşmemizde üzerinde dunnamıştık. 
84. madde ile ilgili başvuru yapıldı. Konu, Anayasa-Adalet Karma Komis
yonu'nda. ~undan önceki görüşmemizde c ipin ucunu bırakabilmcktcn• 
söz etmiştiniz. 

Cevap : - Evet, bizim açtığım.ız bir teklif var. Şu ana kadar mu
halefetten ve diğer milletvekillerinden teveccüh görmedi, öyle anlaşılı
yor. 84. maddede değişiklik getiriyoruz, bir de milletvekilinin SHP ile il
gili müracaatı var. Meclis başkanlığında inceleniyor zannediyorum, DSP 
ile ilgili onun kuruculanyla ilgili bir müracaat olacak, ya da bir inceleme 
var. Her halük~rda Anayasa-Adalet Kornisyonu'na girecek SHP ve DSP' 
nin durumu da Anayasa.Adalet Komisyonu'na gelecek, burada müzakere 
edilecek. Bu konuda herhangi bir fikir beyan etmiyorum. 

S o r u : - Bundan evvelki göriişmemizde, bu teklifle ilgili çoğun· 
luğu sağlamanın pek kolay olmadığını söylemiştiniz. 

Ce,•a p: -Hadise şudur: Diyelim ki, •A• şahsı, •B• parti~indcn 
istifa eımeyip cC• partisine girdi. Açık olarak gözüküyor ki oylanması 
icap eder. Size söylediğim, böyle bir oylamayı milletvekillerinin kolay ko
lay yapamayacağı şeklindedir. Onun için de, •Ya bu ışi otomatik hale 
getirelim, ıöyle bir sistem kuralım ki, Meclis'te oylamaya ihtiyaç kalma
sın, yine böyle ·bir durum olursa Anayasa Mahkemesi otursun karar vet'
sin, Meclis'e de gelmesin• dedim. 

Böyle bir durum olduğu zaman, yani parti değiştirme olduğu 1..aman, 
Anayasa Mahkemesi , mHletvekilliğinin düşüp düşmemesine karar verir. 
Anayasa'da zaten başka hükümler de vardır. Anayasa Mahkemesi'nin ka
ranyla kapatılan partinin milletvekillerinin milletvekilliJıj düşer diye bü
küın vardır. Bu vaziyette Meclis buna karar vermemiş olur. Meclis'in bu 
konularda karar vemıesi fevkalade güçtür, zordur. Biz burada dokunul
mazlık .tçin karar veremiyoruz. Milletvekillerinin parti değiştirmesi yan-
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lış bir hadisedir. Türkiye, geçmiş dönemlerde bunun epey ızdırabını çek
miş tir. Ama bugünkü sistemle de buna 01ani olmak fevkalade zordur. 
201 oyu biz de ıbulamayız. Kendi /aramızda farklı görüşler olur. Bunun 
için gn.ıp 'kararı da alamazsınız. Bu bakımdan .şunu değiştirelim. Her
kes gels in ve o arada kim nereye girmek istiyorsa bir defaya .mahsus ol
mak üzere istediği yere gitsin, ama ondan sonra da değişiklik bir daha 
olmasın• dedim. 

Bu pek iltifat görmedi. Görmezse biz de ay sonunda teklifimizi çe
keriz. Ondan sonra da tatbikat :haşlar. Tatbikat dediğim •İpin ucunu bı
rakabiliriz•. 201 oy çıkmaz. Çıkabilir de, beJlj olmaz. 

S o r u : - cfon•lar konusunda muhaJcfet bir sürü eleştiride bu
lundu. 'Ben de bir araştırma yaptırdım. Bu araştırmada tam sağlıklı so
nuçlara ulaştığımı söyleyemem. Fonlarda ne !kadar para var, bunların 
bölünme şekli nedir, bunları göremedik. Açıklamalannı da zannediyorum 
kimse elde edemedi. Bu fonlar, kamuoyu açı sından kimler tarafından ıde
nctlcniyor, kullanı lış ı nasıl oluyor. Her konuda ne kadar var, fon kaydır
ıııalan nasıl oluyor, nerelere harcanıyor, bunun bir ıdökümü yapılmaya· 
cak mı? 

C c v a p : - ·Fonlar konusu kısaca şöy le : Bizim pmanımızda çıka· 
rılmış fon l arı n hepsinin gerisinde bir kanun vardır. Bir tanesi Topl.u Ko
nut Fonu 'dur. Toplu Konut Fonu, esas itibariyle toplu konut kredisi sal· 
lamak üzere kurulmuştur. 'Şu anda Emlak Kredi Banknsı 'nın aracıbğıyla 

..,eriliyor. Fonun kaynakları, gene kanuna göre, akaryakıt, ithalat, yerli 
sigaralardand ır . Elektrikten de ,hissesi vardır ama şu ana kadar almmı· 
yor. Son ç ıkan kanunla da, oyun makinalanndan 'bir kı smını sawruna 
sanayii a lacak, bir kısmını da toplu konut alacak. İthalattan, lüks kısmını 
da ıoplu konuı olacak. ithalattan , lüks ithalattan alıyor. Bu fonun ~,,. 
kunu şu andaki ıcmposuyla 250 milyar li ra civanndadır. Aşağı yukarı 

her yıl 100 bin konuta kredi verilip ,tamamlanmaktadır. Zaten tatbikabn 
hepsi birbuçuk sene oldu. Bu sene itibarıyla yüzb inı geçeceğimizi tahmin 
ed iyorum. 

Kredi miktarlan •konutun büyüklüj!üne göre, yüzde 50, 60, 70'e kadar 
hatta biraz daha büyük olursa daha aşağıya düşer. 

Soru : - Peki, itiraz var mı? Bir yazı yazmışum . .ıs konuta veri· 
yoruz, bir Mercedes'ten aldı ğımızı• demiştim . Çok tepki aldım, bu ko
nuda. ,Bir Mcrccdcs kaç lira vergiye t!ibi ki, 15 tane konut olsun diye. Bu· 
nunkı. ilgil i doküman varsa, mektuplara cevap vermek istiyo.rum. 

C e v a p : - Gayet basit. Bir Mercedes arabasının ithalinde, devlet 
yüzde 60-70 gümrük alır. Belediye hissesi vardır. Bir ,de arabanın mode-
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!ine göre, daha doğrusu spor tipine göre, biz o glimrük bedelinin iki katı 
kadar fon ahnz, bu fona gider. Merccdes arabası diyelim ki normal çıp
lak olarak 10 milyona maloluyorsa, satılırken 35 milyondan aşağı olaca
ğını zannetmem. Bunun şöyle bir karan var. Resmen, daha fazla tüketen
den, daha fazla imkanı olandan alıyoruz, ,daha orta veya düşük gelirliden 
bir kaynak transferi nclke itibanyla fon transferi aslı da budur. 

Sosyal adalet tarafı dediğimiz hadise. 
İkinci fonumuz Geliştirme Destekleme Fonu'dur . .Bu, ticaretten alı

nıyor, ithalattan alınıyor. Toplu Konut Fonu'na büyük ithalattan alını
yordu. Jthalatın yüzde 40'ı bu Geleştirmc Destekleme Fonu'nıı alınıyor. 

Şu ana kadar ,olan rakamlar. tablolar var. Bu fondan da faydalanan 
sektörler şunlar: Yurtların yapımı. 41 bin yataklı yurt yaptık yüksek 
öğretimde. Bunların hepsi 7 ayda :bu fondan yapıldı . ilkokul çocuklanna 
üzüm, fındık, süt gibi ,gıda yarduru bu fondan yapıldı. Küçük sanayi Sİ· 
tclerinc yardım bu fondan yapıldı. Turizm altyapısına, turizm kredilerine 
buradan yapıldı. ıBesi hayvancflığına tavukçuluğa, yem !iiÜbvansiyonu bu
radan yapıldı. Yüzde 20 mertebesinde. Bu hayvancılığı '" tavukçuluğu ge
liştirme bakımmdan tamamlıyor. Epey faydalı bir durum. 

Soru : - Yem sübvansiyonu ne ıkadar tuttu, bir rakam verebilir 
misiniz? 

C c va p : - Bana şu andaki .rakam 20-25 milyar civannda dediler. 
Ama bu rakamlar bergün değişen rakamlar. 

Soru : - Türkiye'deki gübre ve 'tanmm tümünde 350 milyar Jira· 
lık bir sübvansiyon var. Bunlar bu fonun içinde mi? 

Cevap : - Hayır, aynı .fonda değil. Gübredeki sübvansiyon tek 
başına 200'ün üzerinde. Daha başka sübvansiyonlar da var. Devletin di
rekt yapnğı, mesela ilaçlama konulan, tohumda sübvansiyon, sulamalar
da büyük sübvansjyonlar var. 

Destekleme Fonu'nun ana saf kalemleri bunlar. Bu değişken bir ko
nudur. Yani, maksatları aynı kalmaz. Belki biraz yurt yapımına devam 
ederiz. Ama a.ruk yurt yapınıı büyük çapta tamamlanmıştır. Hareket ka
biUyeıi yüksektir. Mesela bu sene biz mesleki eğitimi destekleyeceğiz. 

İşsizlik konusundaki bazı beceri lc:azanduma projelerimizi destcklcyece· 
giz. Bugün işsizliğin ana sebeplerinden biri de insanların beceris inin ol
maması. 

C e vap · - Milli Eğitim Bakaolığı'yla beraber yaptıla r. Üçüncü ko
numuz Krunu Ortııklığı Fonu'dur. Toplu konut \'e kamu ortaklığına bakan 
tek bir idare var. fşin ilginç tarafı da bu. Bugün fonların hesabı kitabı 
aynen bütçe gibi sağlam bir bale gelmiştir. 
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Kaınu ortaklığı fonu !bambaşka bir fon. Bunuu geliri vergi veya 
zamlardan gelmiyor. Bir tek istisnası var. Belki akar:yakıttan bir şeyler 
gelecek buraya. Karayollarıyla ilgili olarak. 

Bu fon kamunun, gelir getiren .alt yapı projelerinin gelirlerinin ak
tarılmas ı suretiyle olmuşLUr. Köprünün geliri bu fona aktarılmış. Keban' 
ın elektrik satışlannın geliri bu fona aktarılmış. Oymapınar'ın elektrik 
geliri aktarılmı ş. Bu şekilde meydana .getirilmiş fonu, parayı (yıllık geliri 
aşağı yukarı !belki 150 milyar lira) biz tutmuşuz bir kısmın ı üç sene için 
geli r orta klığı senetleriyle satmışız. Gelir onaklığ1 senetleriyle satmanın 
karşılığında diyelim ki 170 milyar lira almışız. Üç !:ene sonra bu gelir or
tak lı ğı senet leri bitecek. Bir şey l er ödüyoruz bunlara. Bir de fonun kendi 
ge li rleri var. Bunlarla aynı tip projeleri finanse ediyoruz. Mesela Kara
kaya gel mi ş, sıkı şmı ş. Karakaya'nın son büyük finansmanını biz temin 
ediyoruz. Karakaya yine bu fona gelir gı!tirccek bir proje olacak. 

Karakaya inşallah 1986 Haziranı 'nda, Mayls 'ında su tutmaya başla

yacak. Yıl sonuna doğru da ilk ünitesi, 1987 senesinde 4. ünitesi devreye 
girerse devreye girecek o sene belki 6 milyar ki1ovatsaat elektrik üreti
lecek. 

Onun gibi 12 tane baraj hidroelektrik santral şu anda bu fondan 
destekleniyor, ,fi nanse ediliyor. 

Çoğu 1986'da, bir büyük '.grubu 1987'de tamamlanacak. Belki bir iki 
tanesi 1988'de biter. Ama buradan diyelim iti 1().12 milyar kil.ovatsaat 
elektrik üretilecek. 

Barajlarda var. Bu suretle biz uzun yıllar beklemeden süratle pro-
jeyi tamamlıyoruz. Fon büyüyor. 400 milyarlık . 500 milyarlık. 

Oto yol sis temini de bu sistemjn içine alıyoruz. Oto yoUannı da bu 
fon id ar~si finanse edecek. Oto yolda şu anda •ya~işlet. formülünü kul
lanmıyoruz. Onu daha çok elektrik sistemlerinde kullanıyoruz. 

216 km'lik otoyol ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bu sistemin içer
sinde ön proı.okolları yapıldı. Edirne-Kınalı, sonra Adapazarı-Gerede kıs
mımn yapımı da bu s istemin içersinde. Halihazırda Çeşme-İzmir oto yolu 
bu sistemle yapılıyor. Bir iki oto yol daha aynı sistem içerisinde yapılı
yor. Oto yolların gelirleri de fona gelecek. Oto yollann borç ödemeleri pe 
fona gelecek. Oto yollann borç ödemeleri de fona gelecek. Bununla bir 
kaç kuşu birden vuruyorum . Bir : Hazinenin tüzerinden bir takını borç 
ödemelerini kaldınyorum. Hazinenin en büyük zorluklarından biri borç 
ödemeleridir. Çünkü her türlü borç ödeme işi haz.inenin üzerine bırakıl· 

m ış ıır. Şimdi bu yaıınmlann çoğu .kendi kendini ödeyen ,yatırunlar ola-
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c:ık. Bu ilginç bir finansman modelidir. Bunun nasıl olduğunu dışarıdan 
pek çok kimse de bize sormaya başladı. ' 

S o r u : ,_ Bu sistemin modelini bir yerden mi aldınız! Örneğini 
gördünüz mü? 

Cevap : - Hayır. Bu bizim kendi buluşumuzdur. 

S o r u : - !Ben bu sisteme kendine kaynak Jyaratması ve cnflasyo-
nist olmayan yollarla kaynak yaraLması, yaurımlann ::ırtınlması gibi bir 
sistem diyorum. Ama bir şey daha dikkatimizi çekiyor. 

C ev a p : - Dur bir dakika. Bu konuyu bitirelim ondan sonra. Bir 
de tanıtma fonu. 

Milli Piyango, At Yarışları ve bütün müşterek bahisler ve !oto da 
var. Oralardan yüzde JO alınmıştır. Milli Pjyango'dan, diğer müşterek 

bahislerden yüzde 5. Bu fona geliyor. Bu Türkiye'nin tanıtılması ve Os
manlı arşivlerinin tanzim edilmesi için kullanılacak. 

Şimdi Türkiye'nin tanıtılmasını daha güçlü yapıyoruz. Buna 6 aydır 

başladık , elimizde imkan var. Eskisi gibi dar;bütçc içersindc değilü. Para 
\'ardı , yoktu, şuydu, buydu diye bir şey yok. Resmen fona gelen para var. 
Türkiye'yi dışarıdan daha iyi tanıtacak, dı şarıda lobi .mi ayarlanacak. Dı
şanda PIAR mı yaptınlacak. Şimdi daha rahat yapabil ic hale geld ik. 

Sonrası adamlarımızın kabiliyetine bağlı . Ama bu konuda parasız

lık konu .değildir. Arviş lcr meselesi de önemlidir kanaatime göre. 

Serbest Bölgeler Fonu var ama önemli değil. Serbest bölgelerin kendi 
idaresi ile ilgili. 

Son önemli fon, Savunma Sanayii Fonu'dur. Bu-da aşağı yukarı önü
müzdeki sene tahminen 300 milyar civarındadır . Türkiyc'dc savunma 
maksatlı sanayi kurulmasını veya mevcut sanayilerin genişl emelerine, dı· 

şarıdan yabancı sermaye ile 'ortaklık kurulmasına, icabında prototipler 
yapılmasına, uzun vadeli sipariş verilmesi gibi bir çok ımkanları ka7..an
dıracaktır. Savunma sanayii için ileri ülkelerin kullandığı bütün limitler 
burada kullanılmıştır. Öyle zannediyorum ki, savunm=ı sanayii için çok 
gayret sarfedilmiştir. Vakıflar kurulmuştur ama en büyük adımı biz at
uk. İmkanlar da birleştirildi. Türk ekonomisine savunma meseleler i fazla 
yük olmadan, ekonomik b ir ,solüsyon bulunmuştur. Bir iki firma şimdi
den geldi, savunma sanayjj konusunda ciddi !olarak ortaklık teklif etti
ler. Bunları inceleyeceğiz, 

Soru : - Janes Defence Weekly adJı bir dergi n\r. Orada Yunan 
Silahlı Kuvveıleri'nin lbi_r tırmanışa geçtiği yolunda haberler var. Bu fon~ 
sadece yatınmlar için mi , yoksa ivedi önlemler için mi ? 
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<.:ev a p : - Esas ilibarjy]c savunma sanayiinedir. Türkb'e'nin büt
çesinde Türkjye'nin dış alımlarında bu \Söyledikleriniz \nrdır. Tabii gücü
müze göre ... Bu döviz bütçesi meselesidir. Tabiatıyla aynı fonla satın al
ma imkanı da vardır. Bütçeden buraya transfer yapılabilir, o imkanlar 
var. Ama 'biz bu konuyu daha çok isti.hdam meselesi görüyoruz. Türk 
ekonomisinin canlandırılmas ı meselesi olarak görüyoruz. Ve neticede (dış 
savunma harcamalan ekonomiye tahminimizden fazla yüktür) bu yükü 
asgariye indirme yolunu tercih ediyoruz. Bu bir zaman meselesidir. Bir
den bire olmaz. 

Sor u : - Kısa dönemde milli savunma ihtiyaçlannı tırmandıra

cak bir ... 

için. 

Cevap : - Onu :kendi bütçe imkanlamruzdan ıyapıyonız. 

Soru : - Ana eleştirileri n kaynağı enflasyon meselesi değil mi? 

C ev a p : - Tek kavga enflasyonda. Başka ıuıanak kalmadı 'onun 

Soru : - Enflasyonla ilgili çeşitli faktörler arasında üzerinde du
rulan iki konu idi. Biri KIT'ler. Oldum, bitıim bu K!T'ler Tü~kiye'nin 
kamburudur. Vehbi Koç'un sözlerini hatırlıyorum : KİT'lerin tek kAr et
ti ği yer Franco döneminde İspanya imiş ... Çünkü KlT'lor demokrasilerde 
kara gcçiri l emezmiş. Bu Koç'un değil genel bir teoridir. Şimdi KİT'ler 
çözümlendi . Kar 750 milyar mıydı? 

Cevap : - 750 milyar 1985. Önümüzdeki sene l trilyon 300 tahmin 
cdiyonız. 

Soru : - Şimdi !Allah korusun bu kadar da kilr olmasın denecek. 
K1T'ler konusuna bakış açınızı bir kere daha vurgulamakta yarar 
göıiiyoruz efendim. KIT'leri siz Tiınurlenk'in filleri olmaktan çıkardınız. 
Yani hazineden zararlan karşılanmıyor. Bu kez de enflasyonun ve pahalı

lığın kaynağı olarak göıiilüyor. 

C ev a p : - Onu izah edeyim . iki modeli inceleyelim. Biri, KlT'lcri 
alalını. Bazı Çevrelerin dediği gibi fiyatlarını düşürelim, sonra piyasanın 
alımda da satalım ki vaktiyle yapıldığı gibi ... Bir de öbür modeli ele ala
lım . Piyasa şartlarına uyalım . Aync özel sektör gibi davranalım. 

Hangisi halkın yararınadır ? Bizim hesabımız halkın yaran mesele-
sidir. Bunu biz prensip kabul etmişizdir. 

iddia ediyorum. Eğer biz, KİT'lerin mallarını düşük fiyatla 'satar
sak ... Şöyle bir kaç misal •KİT alalım. Ereğli Demir-Çelik, Karabük Demir. 
Çelik. Şu hadise olmaz mı? Eğer piyasa fiyatı .1000 iken, biz bunu SOO'e 
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satarsak, bu fabrikalara eskiden olduğu gibi hücum olmaz mı? SOO'c al ıp 
piyasada lOOO'e satıp, havadan para kazanmaz mı? Ve bütün bunlardan 
da sadece bir avuç insan, vergisini de ıvenneyince büyük kazanca sahip 
olmaz mı? 

Biz bunları yaşadık. Demiri de, çimentoyu da tahsisle sattık. Hatta 
traktörü de tahsisle verdik. Bir tahsis yakalayanlar bir milyona aldıkla
nm hemen köşeyi döndüJer iki milyona sattılar. Serbest pazar sistemine 
böyle bir şey yoktur. Bizim sistemimiz halkın yaranaad ır. Bu sistemde 
ne yapıyoruz? Ucuza satıyoruz hepsi zarar ediyor. 750 pıilyar kAr edece
linc 500 milyar 7.arar ediyorlar. Bu 1..ararı nereden karşılıyorsunuz. De" .. 
let bütçesinden. Devlet bütçesinde imkan yok. Bu kez Merkez Bankası'n

dan karşılıyorsunuz. Eskiden olduğu gib. Devlet bütçesinden karşılama, 
hazineden karşılama, biıinde halka daha az hizmet götürürsünüz, ikinci
sinde enflasyonu bütün memlekete, yani bedelini bütün memlekete öde
tirsiniz. Bir avuç insana kazand1rd1ğın ı z para yüzünden . 

Gelelim el ektriğe. Bugün- Türkiye'de elektrik istihlakinin yüzde 75'i 
sanayidir. Yüzde 25'i ticarethane ve evlerdi r. Bizim elektrik tarife politi· 
karruz çok açık tır. 150 kilovat saate kadar en düşük fiyatı veriyoruz 25 
lira veya 26 lira. Ondan fazla kullanırsanız 50 liraya kadar çıkıyor. 50-55 
liraya kadar çıkıyor. Sanayi J().35 liraya kullanıyor. Bir iki sanayi var ko
rumak mecburiyetinde olduğumuz. Onun haricindekiler 35 liraya kullanır. 

Peki şöyle yapalım. Niye öbür tarafa az veriyoruz. O da sosyal me
selelerden dolayı. Bunlar fazla yük gelmesin. Ben bu şekilde TEK'in kar 
eden bir müessese haline getirdim. TEK yatırım yapmaya başladı. Elekt
rik kesintileri ortadan kalkmaya başladı. Kalktı. 1 ki senedir elektrik 'ta
lebi artıyor. 84'de öyle, 85'de öyle, 86'da da tahminimiz öyle. Bunu n ma· 
nası şu: 6 senede, kapasitenin iki misline çıkması l azım, sanayiciye sor
mak lazım , siz her gün elektriğin üç saat kesilmesine mı razısınız, yoksa 
elektriği pahaJı aJmaya mı? Ben o tarihleri hatırlıyorum. Birçok sanayici 
dizel jenaratörler kurmuşlardı. Bugün dizel jenaratörler kurmuşlardı. 
Bugün dizel jeneratörle çalışan acaba 3 liraya mı malerliyor, 70 liraya mı 
malediyor. Bir hesap edin kaça gelir omtn elektriği. Onu mu tercih eder
siniz yoksa kesilmeyen emniyetli elektriği :mi tercih edersiniz? 

Soru : - Önümüzdeki yıl dış borç ödeme plan ını faizler iyle bir· 
tikte verebilir misiniz? 

Cevap : - 3,5 milyar dolar civarındadı.r. 

S o r u : - Bunun dökümünü, aylar olarak? 

C ev a p : - Aylar olarak şu anda veremem. Çünkü, muhtelif un
surlar var. Devletin var, Merkez Bankası'nm var, özel ödeme!cr var. Ama 
global rakamı 3,5 ımilyar dolar cİ\'annda. Faizlerle beraber. 
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Soru : - lthal elektrik çok dalgalı .geliyor, üstelik çok şikayetler 
var. Bulgaristan ... 

C e v a p : - Bulgaristan bizden daha büyük \sıkıntıda. Orada günde 
3.4 saat elektrik kesiliyor. Poli tika da şu, elektrikten kar ediyorsak bu 
halkın menfaatinedir. Herkese elektrik veriyoruz, 150 kilovatsaatte k:ı· 

dar kullanan da ucuz veriyoruz. 

Gelelim telefona Türkiye'nin ge lişmesinde en önemli araç telefon· 
dur. Memleketin her tarafmdan dünyanın her tarafıyla konuşulması la
.ım. Bugün Allah'a çok şükür otomatik telefon 300 yeri geçmiştir. Oto
matik deyince sadece şehirlerarası değil milletlerarası da düşünüıı ... Köy
~er var milletlerarası telefon konuşması yapan. Her gittiğimiz ,yerde adam 
köyüne santral istiyor. Bunu nasıl yapacağız. Çok büyük yatırım bunlar. 
Bunu yapmanın yolu, kullanandan biraz fazda p;ıra almak, kullanama
yanlara da bu imkanı getirmek. Yaptığı mız sistı!m bu kadar basil. 

Değer satış l arın ın sebebi değildir. Söylediklerı yani ışlır, biraz sana
yJciyi sıkıştırmıştır. Doğrudur bu. Ama havadan para kazanmayı orta
dan kaldırmıştır. Artık devlet hazinesinden KİT'lerden ben ucuZ<J. alayım 
ondan sonra tpahalı satayım bu ortadan kalkmıştır 

Şu anda ben de .rekabet halindeyim Öwl sektörd~ demirçelik yap
mıyor mu . Niye ben ondan ucuza satayım. Sümerbank 'ın rakibi yok mu? 
KIT'lcr diye sadece söyleseler söyleseler, PETROKIMYA 'da ithal edili· 
yor bunlar. 

Sizin kağıt gibi. Ama korumayla tabii. Heı· sanayi korunur. Kendi
leri de korunur. ıAraba sanayi korunmuyor mu, çok kötü korunuyor hem 
de. Bir ,bakarsın yüzde 6()..70, kağıtla bu yok. Kağıtta yüzde IS'dir. 

S o r u : - Şunu söylemek istedim. Bir j ş lctme önce zarardan kur
tulmalı ki, rasyonalizasyona geçsin. Bundan son_raki ~şamanızı sormak 
istedim. Timurlcnk'in beyaz fili hazineyi yiyordu. 

C c va p : - İthalat serbest olduğu için, herhangi bir problem konu 
olmaz. Kimse şikayet edemez. Biz nasıl filanca 'özel sektöıiin ,malına 7.am 
yaptığ ı zaman nas ıl birşey demiyorsak, KİT'lcrc de aynı sesin çıkmama
sı lazım. KlT'lere özel sektör arasında hi9bir fark yok. Sistem bu. Hem 
bir taraftan serbest ekonomi diyeceğiz hem de KlT'leri sağılacak inek 
gibi göreceğiz. Bu mümkün değil. Yanhş bu. Şimdi KİT'ler 1<Arh hale 
geldi . Tabii kar edemeyenler var misal dcmiryolları. Kfir edemez. Sistem 
böyle. Bütün dünyada da kar etmiyor. Ama kAr ,müesseseleri kar ettiği 
zaman halka sa tabilelim. Zarar eden müesseseyi halka satabilir miyim. 
Bugün halka satış ancak cazip olduğu zaman mümkündür. Gelir ortak
lığ ı senetleri garanti işler olmasa kim alırdı. Hazır köprü orada. Cayır 
caytr para basıyor. Gayet tabii onu alırdım. Keban çalışan bir santral. 
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S o r u : - Gelir ortaklığı senetlerinin satılabileceği kanısında m1-
smız? 

C e v a p : - Gayet tabii. 

Soru : - Şimdi siz K1T'leri rasyonalizasyon çalışmasına geçir
meyeceğim, doğrudan doğruya satışa geçeceğim diyorsunuz. 

Cevap : - Hayır. RasyonaHzasyona geçilmiştir. Birçok KİT'lerde 
rehabilitasyon çalışmaları tamamlanıyor. Birşey daha açıklayayım. Şu 
dönemde, ne devlette ne KİT 'lerde memur sayısı artmamıştır. Tabii ge
nişleyen teşebbüsler var, PTT gibi, Türkiye Elektrik Kurumu gibi pma 
gidin bakın devletle ve belediyelerde memur sayısı artmamış, azalmıştır. 

Soru: - Peki, enflasyonda önemli faktör olarak emisyon üzerinde 
duruluyor. Emisyon kimi rakamlara ıgöre 450 milyar, kimi rakamlara 
göre 600 milyarlardan 1 trilyon 200 milyar liraya ormanmış. Bunu neyle 
izah cdjyorsunuz. Enflasyon üzerindekj etkilerini nasıl açıklıyorsunuz? 

Cevap: -Bugün toplam emisyon 1trilyon200 milyar. Ve 7 tril· 
yon mevduat vardır. Ekonomi bir nevi parasal bir hale gelmiştir. Eskisi 
gibi paraların cepte dolaştığı ekonomiden uzaklaşmış, çeklerin yazıldığı 
•bankalarda mevduatın büyük çapta arttığı, Batı ekonomilerine dön
müştür. 

Şimdi mesele •M• bir mi, cM• ikj mi? Ekonomi 1980 ve öncesine 
göre çok daha kompleks hale gelmeye başlamıştır. Onun için enflasyon 
sebebi şudur, sacloce •budur diye izah etmek müıı1kün değil. 

Soru : - Peki emisyonda.ki sıçramayı nasıl izah ediyorsunuz. 

Cevap : - Emisyondaki sıçramanın ana sebebi kamu sektörünün 
ihtiyacıdır. Bunun için önümüzdeki sene, kamu sektörünün ihtiyaçlarım 
asgariye indirelim diyoruz ... Aradaki fark bir '!levi hazineyi finanse et
mektir. 

Para gene basılır. Bir ekonomide yüzde 20 gelişmemiz var, yüzde 
10 da enflasyonumuz var. Para arzının yüzde 17 veya biraz altında art
ması lazım. Bu da sadece normal •M• bir, «M• iki art.Işı defil ama tabii 
emisyon suretiyle aşaJıı yukarı emisyonun da bu ölçülerde artması lazım. 

Soru : Burada'ki rakam aşağı yukarı üçe b:tlanınış. 

Cevap: - Hayır üçe katlanmış değil. Biz 700 milyardan aldık, şu 
anda l,3'tür iki senelik. 

Soru : - Enflasyon artı gelişme hızı olarak, benim ıeJimdeki ra
kamlar 450 gösterdiği için ben size bunu verdim. 

Cevap : - 450 milyar mı artmış. 
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Soru: - Hayır. 450 milyardan aldığınız, kimine göre 450, kimine 
göre de 600. 

C c va p: 700 küsürdür başladığımız nokta. Zannediyorum. 

Soru: - Ekonominin büyümesiyle ilgili şöyle bir durum var. 1984 
büyüme hızımız 5,9. 1985 yılı için 2,6. Tarımdaki gelişme hızıyla yüzde 
4'lerde Ocalacağı iddia ediliyor. 

Cevap: - Yüzde 4,9 olacak. Tarım değildir a!iJ.rlık, sanayiye kay
m1ştır. İmalat sanayiinin değişme hızı da yüzde 6'nın üzerindedir. 

Soru: - 85 için beşbuçuk öngörülürken, 2.4'c indiğimiz zaman 
aşağı yukarı 4 kalıyor. 

Cevap: -Sanayimizdeki gelişme hızıdır o. Beşbuçuk tanmdadır. 
Hali hazırda 4.9'dur. 

Soru: - Sizin Bakan_lar Kurulu'ndaki ekibiniz, çok ı!Skilerden g~ 
liyormuş, Sakıp Sabancı'nın çizdiği duruma baktım, Safa Giray inşaat 
Dairesi BaŞkanıymış sizin zamanınızda. 

C c va p: - Biz daha evvel elektrik işleri ctüd idaresinde Safa ile 
beraber çalıştık. 

Soru : - Sonra bir kişi daha. Vehbi Dinçerler. 

Cevap: - Vehbi Dinçerler'le de planlama da beraberdik. Bakanlar 
Kurulu'oda Vehbi Dinçerler, Melin Emiroğlu planlamadan. Cahit Aral 
benim eski arkadaşım. Safa Giray Elektrik İşleri Etüd idaresi YC Saban
cı'da beraber çalıştım. 

Eski Enerji •Bakanı Cemal Büyükbaş'la da Elektrik işleri Etüd ida
resinde beraber çalışmıştık. Şimdiki Enerji Bakanı 'yla askerlik arkada
şıyız . Hüsnü Doğan bizimle Elektrik işleri Etüd'te çalıştı. Veysel ile 
Planlamada birlikte çalışuk. Necat Beyle çalıştık. 

Soru : - 1985 Sonbaharında diizenli yağmurlar sebebiyle krizin 
de büyük çapta at1atılacağı umuluyor. Katılıyor musunuz? 

Cevap: - 86 senesi 85'den çok iyi olacak. 85 senesinin Ekim d<>
nemi çok iyi geçti. Önümüzdeki kışta bir mıormallik olmazsa, biliyorsu
nuz geçen seneki 'kışta çok soğuk oldu. Don hadisesi oldu büyük çapta. 
Bir de yazın anonnal bir kuraklık oldu. Türkiye bütün bunlara ratmen 
tanmda ilerleme yapmışflr. Çünkü tohumlar sayesinde olmuştur. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN SES SANATÇILARIN! 

TBMM DE KABULÜ SIRASINDA YAPTICI 

KONUŞMA 

21 Ocak 1986 

Muhterem Arkadaş lar, 

Genelde bizim tutumumuz, Türkiyc'dc meselclcıi köklü çözümlere 
-götürmektfr. Şu son 2 senede yaptığımız işlere ıbakarsanız; sadece ıbu sa
hada değil, hemen hemen birçok sahalaroa aynı şekilde hareket etiğimi
zi görürsünüz. Mesela bfr vergi meselesi.. . Türkiyc'de sosyal adaletin te
meli vengidir, 'birisi ve11gi vCrir, ıbirisi vergi kaçırırsa bu en büyük sos · 
yal adaletsizliktir. Getirdiğimiz vergi sistemini misal olarak veriyorum, 
Ortak Pazar'ın vergi sistemidir, K~uma Değer, KDV diyoruz. Si~temi Or
ta'k Pazara üye olmuş Yunanistan, İspanya ve Portekiz hala tatbik ede-. 
memiş, Türkiye bunun bir senedir tatbik ediyor. Herkes tatbik edemeye
ceğimiz kanaatindeydi. Oysa bunu tatbik etmeye başladık. Neden? Bir 
faturalı vergi iade sistemi çıkardık. Bu iki sistem birbirini tamamladı. 
Memurumuzdan, işçimi~den başlamıştı k faturah iade sistemine. Şimdi 

bu sene vergi mükelleflerine yaygınlaştırdık. Söylemek istcdiı1im şu; ver· 
gi kanunlanyla 1birlikte ıbugün Türkiye'nin vergi sistemi en modern ha. 
le gelmiştir. Yakı nda vergi daireleri de kompütüre tamamen dayanacak· 
tı r, gereksiz, formaliteler de ·kald ı n l acaktır. Bu, yepyeni bir harekettir. 

Bir başka konuya !bakarsanız, fonlar dedik. Üç tane ıbüyük fonumuz 
var; bir tanesi Toplu Konut Fonu ... Bugün Türkiye' de sanatçılar da dahil 
hemen herkese ev teminJnde önemli kolaylıklar getiriliyor. Ümit ediyo
rum iti, sadece bu yoldan şehirlerimizde 100 binin üstünde konut yap
mamız mümkün olmaktadır. Rakamlar ortaya çtkmıştır. İkinci önemli 
fon, Kamu Ortaklığı Fonu'dur. Türkiye'nin bütün güçleri, kaynaklan 
harekete geçirilmiştir. Barajlar artık eskisi gibi değil, süratle halledil· 
mektedfr. 

Vaktiyle Atatürk projesi ıkarşımızda heyüla gibi dururdu. •Acaba 
nası l yapacağız, nereden yardım alacağız?• diye. Ama bugün öyle değil· 
dir, Kamu Ortaklığına havale ettik, dış kredilerimizi bulduk, proje tah
minimizden süratü gidiyor, 1988'dc inşallah su tutmaya başlayacak. Ka
rakaya bu şekide bitiriliyor. Otoyollara başladık. Türkiye, tahmin cdi-

160 



yorum 4 · 5 yıl içerisinde çok modem otoyollar sistemine sahip olacak. 
Tabii bunun önemli bir faydası var; sadece ekonomik değil insan hayatı 
bakımından da faydası var. Trafik kazalarının mühim bir kısmı yolun 
çift olmamasından dolayıdır. Çarpışmalann ana sebebi, gidiş gelişli yol
lardan hdc trafiği ağır yollardan dolayıdır. Zannediyorum, Edirne'den 
başlayıp Adana'ya kadar önümüzdeki 6- 7 yıl içerisinde bir otoyolu hep 
beraber göreceğiz, öyle 10 - 15 senede değil. 

Meseleleri Jıep böyle köklü tutmak medburiyeti vardır. Köklü tut
tuğumuz wman memleket daha ileriye gider. Ama tabü bazı sıkıntılar, 
bazı şikayetler olur. Şunu da ifade edeyim; o şikayetler her zaman ola· 
caktır, geçim sıkıntısından ıbahscdileceklir. Geçim s ıkıntısı. .. geçenlerde 
elime bir döküman gt.."Çti, Atatürk zamanından, bir de raporu, Cumhu· 
riyet Halk Partisinden birisinin raporu, geçim sıkı_ntısından bahscdilı· 
yor. t950'lcrc geliyorsunuz. aynı sözler gene var. Gelişen, büyüyen ve ile
riye giden bir ülkede ihtiyaçlar arttıkça daima geçim sıkıntısı olacaktır. 
Ama şunu ifade ederim; Biz, Avrupa ülkelerinden geri bir ülkeyiz, mlJii 
gelir bakımından da geriyiz. Aramızdaki farkı anc:Zk çalışarak kapatabili
riz. Kimse bize ge1ip de •Şunu veya b unu vereceğim• diye ıbi r şey söyle· 
mcz. Kendi gücümüz.Je bunu yapmamız lazım. Bizim getirdiğimiz: yol da 
budur. Türkiye aynı konuyu ihracatta da gösterdi. Yeni esaslar getirdik. 
Önemli gelişmeler var., Geçen yıl 8 milyar dolardı. Artık petrol s ıkıntı sı 
da kalmamıştır. 

Bütün °bunlann gerisinde, doğru bir politika, sağlam ·bir çalışma dü-
7.cni, bir de sağlam bir millet yatıyor. Milletin sağlamlığı meseleleri çözü
yor. 

Türkiye bugün dışarda isminden, bahsedilen en önemli ülkelerden 
biridir. Gelişme ba'kımından örnek gösterilen ıbir ülkedk. Vaktiyle kötü 
misal olarak bizi gösterirlerdi. Bugün tam tersidir. Yabanca gazeteleri gör
düğünüz zaman Türkiye'den !hep iyi bir şekilde •bahsediliyor. Hatta ben 
bazen diyorum ki « İçerdcki yazılarla dışarıdaki yaı.ılar ıbirbirini Lut.mu· 

yor•. Eskiden tersi olurdu. Sanatçısıyla, işçisiyle, memuruyla, emeklisiy
le, çiftçisiyle, esnafıyla önemli şekilde ileriye giden bir ülkedir, Türkiye. 
Sizler çalışın, bizler çalı şalım, memleketimizi daha ileriye götürelim. 

161 



BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN ANAVATAN PARTİSİ 
MECLİS GRUBUNDAN ÇIKJŞINDA 

YAPTICI AÇIKLAMA 

21 Ocak 1986 

Bugünkü grup 1.oplantJmızda, arkadaşlanmızın konuşmalanndan 

sonra, dün Merkez Karar ve Yönetim Kurulunda müzakere ettiğimiz ve 
kanun tasansı ıhalinde MecHs'e verilmesi üzerinde konuştuğumuz konuyu, 
burada aı'ka~ larıma biraz dalıa açLk 'Ve daha geniş ·bir tarzda açık l a

d ık. 

Siyasi Partiler Kanununaa ve bununla ilgili olarak diğer ilgili kanun
laı:da .bazı değişik l iklek ler yapılması- ve bunun 1988 seçimlerinde kul
lanı lması kaydıyla deği şikliğin yapılması - hususundaki görüşl erimizi ifa
de ett ik. Bunlar üç kıs ımda toplanıyor. Bir tanesi, esas itibariyle Siyasi 
Partiler Kanununda son iki üç senelik tatbikattan gördüğümüz çok lü
zumsuz bürokratik a'ksamalar var. Bunların düzeltilmesi ) Azım. Bu bir 
tccriibe meselesi, zan nediyorum, bütün siyasi partiler bu konuda bizim
le hemfikirdirler. Bürün ıbu formaliteler hepimizin çok büyük kilğıL ve 
zaman sarfına sobep oluyor. Bun lan anlalmak ta fayda var. Genel esp
rimiz içersindc .. İkinci Grup, adaylann teSbiti meselesi. Siyasi Partiler 
Kanunu bir önseçim müessesesi koymuş . Ama !bu ön seçim müessesesi , 
iki seçimdir tatbik edi lemiyor. Kanaatim odur ki , ön seçim müessl-scsi
ni kanunda yazmak yerine, Siyasi partilere !bırakmak, rüzüklerinde yer 
almasını sağlamak ve karar organlannnı ıbu ·konuda karar vermesi la-
1..ım. Çünkü bu bir yarış meselesidir. Siyasi yarış. Kanundan ziyade Si
yasi partilerin hangisi daha iyi önseçim müessesesi koyarsa, hangisi da
ha iyi millete yaklaşabilirse, rey alabilme şansı vardJr. Biz, bunun bu 
şekilde yapılmasında fayda müteala ediyoruz. incelediğimiz 'birçok ülke
lerin durumları da bu benim söyledJğim gibidir. Yani adaylannı siyasi 
partiler kendileri tesbit ederler, bu usulleri de ·kendileri koyatlar, her
hangi bir kanundan aJmazlar. Talbiatıyla adayların tesbiıinin anayasa mı
zın genel espri içerisinde olması IAzım. Merkez kontenj;ım mesele i var. 
Bunu da ifade etmiştim, merkez kontenjanbğının bugünkü haliyle ka· 
nundaki şekliyle tatbiki imkansızdır. Yüzde 5 bir •kontenjan konulmuş, 
7 Uk bir seçim çevresinde bu yüzde sıfır 35 ediyor. Yani kanunda bir 
yanlışlık var. 
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Buna biz yeni bir sistem getiriyoruz; 6'1ık . 7'1ik, sis tem 6'lık, 7 ' 1 ~k 
yerlerden bir tane milletvekilliğini ayırarak kontenjan adayı olarak gös
terilecek. Hangi parti o seçim çevresjnde en fazla oyu almışsa o seçimi 
almış olacak. Bu suretle 6'lı yedili yerlerde kontenjan adayının başa gir· 
mesi , ortaya girmesi gibi meselelerde eskiden siyasi partileri çok üzen 
meselelerdi- kendiliğinden ortadan kalkmış olacaktır. Zannediyorum, 
iyi bir sistemdir. Bu sistemle ümh ederim kj, kontenjan meselesi kendi
liA·inden halledilmiş olacaktır. Üçüncü getirdiğimiz konu, yıırt dı şındaki 
işçi l erimizin, özellikle Almanya'daki işçilerimjzin oy verme Sİ!'itemidir 

Biz 1buna söz verdik, erbu sistemi geti receğiz. fnşaUah sizler önümüzdeki 
Genel seçim lerde, ara seçimlerde değil, ama genel 'Seçimlerde rey vere
ceksiniz• diye. Biz bunu çok iyi inceledik, ilgili ülke lerin makamlarıyla 
temas ettik, araştım:ıalar yapıldı. Neticede Türk.iye şartlarına uygun, o 
bölgelerin o memleketlerin kaidelerine uygun bir tek sis tem bulabildik. 
Basir bir sistem, o da seçimlerin başlama tarihinden üç ay evvel başlıya
rnk gümrük kap ı larına sandıklar koyacağız. Hakim nezaretinde, dışar
dan gelen orda çalışan vatandaşlarımız pasaportlanru gösterecek ve pa
saportları damgalanacak, o şekilde reylerini kullanacaklar. Gclmiyen kul· 
J anamıyacak, gelen kullanacak. Neticede ümit ediyorum ki, o sırada mem
leketi görmok isteyeceklerdir. Siyasi Partiler de biraz destek olursa, işçi 
lerin büyük lbir kısmı gelir. Türkiye'de de turizm J1arekcti meydana ge· 
lir. Böyle faydası da vardır. Seçim süresinde yani üç aylık süre içerisin· 
de, bu şekilde rey kullananlar sadece siyasi partilere rey verecekler. Ya· 
ni herhangi bir seçim bölgesi değil, sadece siyasi partilere rey verecek· 
ler. Bu reyler toplanacak, tabi mühürlenecek, seçim günü tasnif saatinde 
açılmak şartıyla Yüksek Seçim 'Kuruluna gönderilecek. Bu şekilde elde 
edilmiş reyler, lbütün reylere ilave edilecek. Partilerin aldıjp reyler de 
seçim ıbölgelcrindeki rey nisbctine göre yani genel rey nisbcl;ne göre 
partilere ayn ayn ilave edilecektir. Bürokratik lüzumsuz fomıaliteleri de 
kaldıracağız. 

- Benim ·seyahatlerimden 1bahsedildi. Bu arada, personel rejimiy
le ilgili deltişiklikler yapmak istiyoruz. Çünkü Kamu kuvvetindeki ka
rarname ile geçtiğimiz iki sene lbir çok değişiklikler yaptık. Bunlar, me
murun lehine, öğretmenin lehine bir çok zümrelerin lehine yapılmış de· 
ğişikliklerdir. !ki senelik tatbikattan şu çıkmştır. Müsbet olmasına ralt· 
men bazı ihtiyaçlar daha vardır. Arkadaşlanma da söyledim. Bir yetki 
meselesi daha vardır. Hilkimlerimizin, öğretmenlerimizin ve polisimizin, 
genel olarak memurlanmızın dunımlannı gelişen Türkiye'nin ekonomik 
şartlan içerisinde daha ileriye götürecek bir takım tedbirleri personel 
rejimi içerisinde almak lazım. Onun için bu konuda özellikle arkada.şlan 

ma şunu ifade ettim; iki senedir 'bir çok meselenin alt bazı yapı l mış1ır. 
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Vergi kanunları ço'k iyi bale ıgelmiŞtir. Şimdi önümde ön tahminler var. 
KDV tahminleri var. Birçubuk milyar civarında Aralık ayında da gelir 
gelmiştir. Bu suretle 7 milyar tahmin ettiğimiz KDV, şu an bir trilyon 
50 milyar civanna gelmiştir. Bu J l aylı kur. 1Jevlctin gelirleri son vergi 
kanunuyla daha iyi ·hale gelecektir. Kamu İktisadi Teşebbüslerinin du· 
rumu büyük çapta düzelmjştir. Bu dilzelme sonucunda ümit cdJyorum 
ki, memurumuzun ve işçimizin ücret meselesini önümüzdeki yıllarda da
ha iyi hale getirebiliriz. Konut kredisi vardı 750 bin liralık. 10 senelik 
memurlara verilen. Bu kanun meselesiydi. Onu da 5 senelik mcmuı"3 ka
dar indirmek istiyoruz. 

Bir Gazeteci : Yana Adalet Anayasa Komisyonu'nda SHP'lilcrin 
üyeliğinin düşürülmesi konusu görüşülecek. Anayasa'nın 84'üncü madde
s i konusunda hükümetin görüşü nedir? 

Başbakan : Bu konuda herhangi ıbir görüşümüz olamaz. Bunda 
Hükürnetin, partjnin bir görji.şü olamaz. Bunlar tamamen teknik mese
lelerdir. Birisi müracaat etmJş. O müracaat incelenir, Komisyon oturur, 
kararım verir, Meclis Umumi Heyetine gelir. Eğer parti olarak bir karar 
alma durumumuz varsa, ahnz. Ama bazen <le parti olarak karar alamı
yoruz bir çok konularda. Bu konuda 'başvuran kendilerinden istifa cımiş 
bir arkadaş, ama gayet tabi yapılmış bir öneri incelenir. Teklifi neyse 
ona göre incelenir, ben şu anda •şöyle verilecek, böyle karar verilecek• 
söyliyecek durumda da değilim. Bizi direkt alakadar etmiyor. Komisyon 
!>ir kere incelemesini yapsın. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN BAKANLAR KURULUNU 

AÇARKEN YAPTICI KONUŞMA 

23 Ocak 1986 

Hepimizin yakından bi l diği gibi> Güneydoğu Anadolu projesi, csaf'i 
itibariyle bir havza projesidir. Esas itibariyle Sulama ve enerjiyi ihtiva 
etmektedir. Muhtelif sayıda barajlar ve Fırat ile Dicle üzerindeki- iki 
ana nehir üzerindeki- büyük 'barajlarla kollarındaki barajlarıyla sula
ma tesislerini ihtiva etmek te, bütün bu sisteme Güneydoğu Anadolu Pro
jesi GAP projesi denmektedir. Projenin ana ünitesi, halkımızın da bi l
diği gibi AtatüPk barajı, Uıfa Tüneli ve ilk başlangıçtaki Urfa· Harran 
ovasındaki sulamalardır. Ama kademe !kademe gelişen, Fırat havzasında 

Urfa Mardin ovalarını da ihtiva eden en !büyük ünite gene aşağıda özeJ. 
lilde Atatürk barajından sulanan kısımdır. Tabii bunun yanında Fırat ve 
Diclc'nin diğer •kollarmda da bir kısmına başladığunız, lbir kısmmı da 
önümüzdeki aylarda ve yıllarda başlayacağım ı z projeler de vardır. Bi
zim bugün burada göriişeceğim i z ctüdJer/meselcyi 1bir sulı:ıma - enerjı 
meselesi olarak görmemekte, meseleyi daha ziyade bir bölge kalkınması, 

bölge planlaması, endüstrileşme şehirleşme bakımlarından ele alan , nasıl 
bir organizasyon kurulabileceğini ihtiva eden bir ça lışmad ı r. Bu çalışma
yı Bakanlar Kurulunda ilgili arkadaşlarımızın ve diğer ilgili kuruluşların 
dinlemesini istiyoruz, tabiatıyla bu çalışma konusunda neler yapacağız, 
nasıl bir karar vereceğiz, bu tavsiyelere mi uyacağız , ba.Şka şeyler mi ya
pacağız ıbu <'lynca düşünü lcce'k hir konudur. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN CUMHURBAŞKANI SAYIN 

KENAN EVREN'LE Y.AYflGI HAFTALIK GÖRÜŞMEDEN 

SONRA BASINA AÇIKLAMASI 

24 Delik 1986 

Muhterem Basın Mensupları, 

Sayın Cumhur!başkanı ile haftalık olağan görüşmemizi yapt ı'k. Ba· 
na özellikle bu son seyahatleriyle ilgHi bilgi verdi. Tunus, Katar \e Mısıra 
yaptı~ı seyahatler ve aradaki görüşmelerini gen i ş bir şeki l de bana an
lattı. İyi bir seyaJwt yapıldığı sonucuna vanyorum. Türkiye'nin özellikle 
İslam ve Arap ülkeleriyle olan ilişkilerinde Sayın Cumhurbaşkanımızın 
önemli bir rol oynadığloı ifade edebilirim. Bu münasebetlerin gelişmesin
de kendilerinin büyük katkıları var. Buna da huzurunuzda bilha ~ sa teşek
kür ediyorum. Benim buradan sonra yapacağım seyaballer hakkında obilgi 
verdim. Bildiğiniz gibi bu ay sonunda Dayos'taki bir toplantıya gideceğim 
-Geçen sene de gitmiştik- Bir pnnclde konuşacağız. O konuyla i~ili 
bilgi verQim. Ondan sonra gelip, bir müddet sonra gideceğim İngiltere 
seyahati hakkında da bilgi sundum. 

Bugün 24 Ocak demiştim. Gazetelerimizde artrk herkes 24 Ocak ko
n.usunu önemli bir mesele olarak gündeme geririyor. Ama benim anlayı· 
şun şu; 24 Ocak Türkiye'de ekonomik sistemde bir devir dcğjşikliğinin 
başladığı noktadır. Belki <bu bakımdan büyük önemi vardu" 24 Ocak ka
rarlan batmakta olan, ekonomikman büyük sıkıntılara düşmüş, yok
luklara, kuyruklara, halkı büyük ıstırap içine sokmuş bir ekonomik sis
temden, köklü bir değişiklikle yeni bir ekonomik anlayışa geçmenin baş
langıç noktasıdır. Borcunu ödeyemeyen, rbüyüyemeyen, gelişme hızı s ı fı
nn altına düşmüş bir Türl<lyc'den, büyüyen, gelişen l'ürkiye'ye geçişin 
dönüm noktası dır. 

Tabiatıyla 24 Ocak kararlan statik kararlar değildir. Bunu her ve· 
sileyle ifade ettim. Yanlış anlaşılan bazı konular var; dcniliyorki •24 
Ocak kararlan başlangıçta olduğtı gibi devam ediyor .. Hayı r. 24 Ocak 
kararları, Türkiye'nin bulunduğu konuma, ekon.omik seviyeye göre dina· 
rnik kararlardır. Tabii her konuma göre, yeni ekonomik devrelerde yeni 
kararlar alınınıştu·, alınmaktadır. Netice itibariyle, Başbakan olarak be
nim sorumlu olduğum dönem 1984 başında başlar, bugüne kadar devam 
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elmDktcdir. 2 seneyi geçmiştir. 1980 başından 12 Eylül'c kadar te~nisycn 
olarak işin içinde 'bulunduğum dönemdir. 12 Eylül'den 13 Temmuz 1982' 
ye kadar bulunduğum 'bir dönem daha var; Başbakan Yaı'Chmcısı olorak. 
Yan po1itik bir konumda !bulunduğum sorumluluk dönemim var. YCkün 
olarak alırsak, 4,5 sene bu memleketin iktisadi hayatında önemli karar
lann alındığı ve tatıbik: edildiği bir dönemde, kimine göre ku:nnnda mC'\1-
kiinde kimine göre leknlk seviyede bulunduğum, bir kararlar manzume
si olarak düşünüyorum. Arada •bir boşlukta var, 1 ,5 senelik. 

Şimdi, son 2 sene özellikle önemlidir. 24 Ocak kararları başlangıçta, 
1980'de lbizim tabirimizle «Yanan bir evin kurtarılması• mahiyetindeydi. 
Ev yanıyordu, yokJu.k.Jar vardı, kuyruklar vard1, Türkiye borcunu öde
yemiyordu, ıbüyüme durmuştu. Bütün bunların düzeltilmesi lazımdı. tik 
2-2,5 sen.ede rbu •başarılmıştır. 1984 senesi sonrası dönem, esas itibariyle 
büyümenin hızlandığı, Tıürkiye'nin dış &lemeler dengesinin daha iyileş.. 

tiği ve kredibilitesinin arttığı, yatınmlann hızlandığı bir dönem olarak 
önümüze gelmiştir. Sadece bu da değildir. 1984 sonrası dönem memur. 
işçi yani dar gelirlilerin daha iyi bir konuma getirebilmek üzere atılan 
adımların dönemi olarak da önümüzdedir. Bir tabfre göre •sıkılan ke
merlerin• hafif hafif gevşetilmesidir, diyebilirim. Tabii, herşey ölçülü ya
pılmak mecburiyetindedir. Eğer ölçülü yapılmazsa, Türkiye'nin tekrar 
eski }c:aranlık ve sık ıntılı günlerine düşmesi mesele değildir. 

Sayın Cumhuııbaşkanımız, daha yeni bazı ülkeleri ziyaret etli. Bu 
iılkelerin ekonomik durumlannı, onunla birlikte buJumın basın mcnsup
Jarı da gördüler. Kendi gözleriyle Türkiye ile mukayese etmişlerdir. Şunu 
iftiharla ifade ederimlU Türkiye bugün mukayese edilmiyccek; tarzda 
da bir Avrupai görünümdedir. Bu kısa zamanda meydana gelmiştir, son 
6 senede meydana gelmiştir ve inanıyorum ki, Türkiye'nin gelişmesi ve 
büyümesi şu son 2 senede yaptığımız icraatla •bcra'bcr daha da hızlı, da· 
ha da iyi olarak devam edecektir. Türkiye'nin güvenilirliği artacaktır. 

,Türkiye'ye dışardan daha fazla yatırım yapmak üzere gelinecektir, tu· 
rizm daha fazla gelişecektir. Bütün bunlar Türkiyc'nin sağlam ol:nasıyln 
revkalıide yakından ilgilidir. Gördüğümüz durum budur: Ben bu ko· 
nuşmayı bir parça da 24 Oca'k1ın 6'ıncı yıldönümü münasebetiyle yapmak 
istedim. Hemen şunu da ifade edeyim; Bugün tatbik ettiğimiz program· 
la 24 Ocak'ın ilk başladığı program arasında çok büyük farklılıklar var
dır. Çün'kü Türkiye'nin 'bugün meydana getirdiği konum, herhalde 1980 
konumunda çok farklıdır. Yalnız değişmeyen bir şey var. Değişmeyen ko
nu; serbest pazar ekonomisi, bunun yanında Türkiyc'nin dışa açılması, 
batılılaşma, modernleşme. Bu gibi konular, hemen hemen l980'nin ba· 
şından beri tatbik edilen programda d~ğişmeyen hususlardır. Ama bu· 
nun yanında , yatırım hızında değişiklik olur, devletin yatırım politikasın-
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da ve yönlendirmesinde değişiklik olur. Nitekim çok ana değişiklikler: 
biz reformlar şeklinde yaptık. Mesela, ifade edeyim; Türkiye bugün bü
yük çapta yatırun yapıyor. Eskisiyle mukayese dahi kabul edilemez. 
Bunların büyük kısnu fonlarla yapılıyor. Fonlar !bizim icadımızdır. Baş

ka ülkeler de bu fon sisteminin asıl olduğunu öğrenmeye çalışıyorlar. 
Onu da biHyorum. Ama fon sistemiyle Türkiyc'nin işsizliğine önemli bir 
çare bulduğumuzu, Türkiye'nin gelişmesinde, kalkınmasında önemli bir 
kaynağı harekete geçiı'Ciiğimizi çok iyi biliyorum. Bir sene içerisinde Top
lu Konul Fonu, bunun en güzel misalidir. Kamu Ortaklığı Fonu da ıbu· 

nun diğer güzel bir misalidir. Ümit ediyorurnki. Savwıma Sanayi de, bu 
sistemin gelişmesinde yatırımların artmasında, işsizliğe çare bulunma
~ında ve aynı zamanda Türkiyc'nin ekonomik güdinün artmasında birkaç 
yönde fayda sağlayan bir sistem olarak önümüzdedir ve tatbikatta da 
böyle olur. Tcşekür ederim. 

Soru : - Fantomlan almak için Türkiye'nin bir girişimı olacak
mı? Davos'ta Papand_rcu ile bir görüşme yapacakmısınız? 

C c va p : - Birinci s~aliniz konusunda, ben Sayın Cumhurbaşkanı 
ile bu detaya ginnt.-dim. Yalnız bildiğim, bu konunun Mısır'da konuşul
madığıdır. 

İkinci konu; Papandrcu ile 'biz Panel Loplantısında konuşmacı olarak 
bulunacağız. Orada tabiatıyla görüşmemiz kaçınılmazdır. Çünllti aynı pa
nelde ekonomik gelişme meseleleriyle ilgili olarak .karşılıklı konuşmalar 
yapılacak. Karşıllklı su:ıller sorulacak ve cevaplar verilecektir. Ama bu 
söylediğim gibi, bir konferans salonunda dinleyiciler önünde olacaktır. 
ikili görüşme ile ilgili herhangi l:ıirşcy yok. 

Soru: - • Sıkılan kemerler gevşetilecektir• dediniz. Bu , devam 
edecek midir? 

Cevap : - Gevşetme epeydir devam etmektedir. Merak ctmcyjn. 
Kemer sıkmayı hesap bilme şeklinde anlamanız gerekir. Benim kullan
dığım tabir ckemcr sıkma herkesin hes#bını bilmesi• şeklinde. Sizler 
nasıl hesabınızı biJecckscniz, <!evlet de hesalbın ı öyle bilmek mechuriyctin
dedir. Bu manada söylenmiştir. Ama şu da vardır; 1980 başında Türki
ye yangından kurtul~bilmek, bir takım fedakarlıklara katlanmak mec
buriyetindeydi ve buna da 2.S - 3 sene devam etmiştir. Şimdi bu fedakar
llklann mükllfatım görmektedir. Ama gene hesabımızı çok iyi bilmek 
mecburjyetindcyiz. Çünkü hesa'bı yan lış yapar, ipin ucunu kaçın rsak 
tekrar eski güıılerc dönmek !bir an meselesidir. Onun için söylüyorum. 
Kemeri gevşetirken de çok diıkkatli yapanı. Herkes hesabını iyi bilme
lidir. 
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BAŞBA.KAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN TERCtlMAN GA.ZETESIN1N 
24 OCAK KARARLARI i LE i LGiLi ÖZEL 

iLAVESiNE YA.ZOIGI YAZI 

24 Ocak 1986 

1980 yılında 24 Ocak'ta alınan parasal ağı rlıklı tedbirler Türkiyc'de 
uzun vadeli bfr dışa açı lma ve seııbest piyasa ekonomisine istikrarın sağ
lanmasından sonra geçilmesi yönünde atı lan önemli bir adımın başlan
gıcı oldu. 

Bu tedbirler k1sa vadede istikran bozulmuş , dış ödemeleri tıkanm.ı ş , 
Üretim yapamayan yüksek en0asyon iJe birlikte felce uğramış bir ekonO· 
miyi düzlüğe çıkarmayı hedefliyordu. Türkiye ekonomisi monetcr bir şok 
olarak göriilebilerek bu tedbirlerin mucizevi sonuçlar verdiği ender ülke
lerden biri olmuştur. Türk Lirası'nın gerçek değerine yakfaştırı!mas ı il1-
racatçının ccza l andınlmasını ön lemiş, fiyatlann gerçek an lamda olu5-
masını sağlamıştır. 198 1 Mayıs'ından itibaren uygulanmaya başlanan 
günlük kur sistemi Türkiyc'njn dünya dış ticaret ve finansman pJyasası 
He gerçekç i bir anlamda d1şa açık ilişki kurmasını kolayJaştudı. Kafamı· 
zı kuma gömüp paramıza olmayan bir değer elikcli yapıştırarak dünya
dan kopuk yaşam.::ım1za bir son verildi. 

Ekonomide devlet rolünün engelleyici değil yön]enclirdici bir nite
liğe kavuşturulması fiya t kontroJlerinjn, açı k finansmanla yapılan süb
vansiyonların ka ldı rılması da bu kararlarla başlatıldı. Dış tic.arctin libe
ralleştirilmesi ve negatif faiz polikasından vazgeçilmesi de 24 Ocak ka
rarlarıyla başlatılan, kaç.::ıkç1hğın ve tasarrufçu aleyhine k:ıynak transferi
nin ortadan kaldırılmasına yol açan gelişmeler oldu. 

Tcvizs.iz yürütüJen bu kararlar etkilerini hemen gösterdi ve 1981 ve 
1982'de ekonomi dünyada ender görülen bir şekilde yüzde dördün üze
rinde reel bı.iyüme gösterdi. Enflasyon hızı iki yıi içi nde yüz.de 107'den 
yiilde 23'1crc indiri ldi ve en önemlisi ödemeler dengesi iflas sinyallerin
den sıhhatli bir düzelmeye yönelerek Türkiyc'nin ckonomJk kurtuluşunu 
bütün dünyaya müjdeledi. 

24 OCAK'JN ÖNBM1 

24 Ocak'ta alınan kararların önemi dünyada eşi ·bcrv..eri görülmemiş, 
orijinal buluşlar olmaları gibi gerçekçilik dışı iddialarda değil, bunlann 
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bütün ıiskleri gözönü.nc a1Jnarak cesaretle uygulaıunalannda ve bir dö
nüm noktasını ıbaşlatmaJanoda yatar. Bu tür yangın söndürme tedbirleri 
birçok ülkede denenmiştir, fakat ya bu tedbirlerde çok geç kalınmış ya da 
kısa sürede taviz verilmiştir. 1983 yılında istikrar politikasından kısa bir 
süre içi'n dahi olsa sapılmasının bütün za·hmetleri nasıl boşa çıkaracağını 
hepimiz gördük. 

1983 yılının sonunda iktidara geldjğimizde istikrar politikası içeri
sinde büyümeye, dış ticaretimizi Türkiyc'nin potansiyeline yakışır se
viyeye çıkarmaya, yatırımlan dış sermaye akışım hızlandırmaya . Türk 
ekonomisini dünya piyasasına entegre etmeye ve rekabet, para kontrolu 
ve itilıalat ile spekülatif fiyat artışlannı engellemeye yöneUk tedbirlerle 
zenginleştirdik. Üstelik istikrar tedbirleri içerisinde ekonominin kaynak
lannı az görülür biçimde sosyal adalet ilkelerinin gerçekleştirilmesi yö
nünde kanal ize etmeye çalıştık. Az gelişmiş yörelerdeki yatırım teşvikleri, 
toplu konut kampanyası bu alarıda atılan en büyük adımlar oldu. 

Türkiye, artık aciliyet içinde alınan 24 Ocak tedbirlerinin kısa va
deli sonuçlarını elde etmesi, ile şimdi çok daha kapsamlı ve uzun vadeli 
istikrar içinde büyüme stratejisine girmiştir. Uzun vadeli stratejimiz 
dünya kambiyo ve menkul kıymet borsalan ile entegre olmak, AET'yc 
girmek, ihracatı ve transit ticareti arttırmak, yabacı sermaye girişini kal
kınmaya katkı yapacak şekilde hızlandırmak, scroesct rekabet şartlannı 
tam anlamıyla sağlamak, KlT'lcri rasyonelleştirmek, sermayeyi tabana 
yaymak, bölgelerarası. kalkınma farklarını silmek ve enflasyonu t<'k ha· 
neli rakamlara indirmektir. 

lktidanmız sırasında 24 Ocak kararlannın moneter ağırlıklı poli
tikalarına yapılan en büyük katkılardan biri de fiskal tedbirlere yer ve
rilmesi olmuştur. 

Yatınınlann ve cari harcamalann gerçek kaynaklara dayandmlma· 
ınası bedelini ıbu ülkeye her zaman yüksek enflasyonla ödetmiştir. Bu 
açıdan cebri tasarrufların arltınlması, kazancın Adil ve etkili biçimde 
vergilendirilmesi esastır. Bu açıdan !bilinen en modern ve yaygın vergi 
sistemi olan Katma Değer Vergisi'nin büyük bir hız ve etkinlikle yürür
lüğe sokulması Türkiye açısmdan hem vergi adaletine ve bütçe kaynak
lannnı sıhhatli bir tabana dayandırılmasına hem de AET üyeliğine yö
nelik o.lumlu bir gelişme olmuştur. Orta vadede aldığımız politika karar
lan 24 Ocak kararlarının büyümeyi hızlandırmasına yöneliktir. 

24 Ocak ile !başlayan serbest piyasa ekonomisine geçiş ve dışa açıi · 
ma süreci Türkiyc'dc gerek özel sektörün gerekse kamu sektöri.ınün ta
nın, ticaret ve finansman alanJannda kendine çeki düzen vermesini, 
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ekonominin modern kurallarına uyum sağlamasını beklentilerin aks ine 
ortaya koymuştur. Turkiye, çağdışı bir içe dönüklükten bölgenin hemen 
hemen en modern ve en .güçlü ckoomik yapısına kavuşmuştu r. 

Türk sanayicisi, daha önce görrm.-yc korktuğu rekabet gücü konu
sunda başanlı bir imtihan vermiştir. Bürokrasinin azaltılması yönünde
ki tedbirler ekonomiye ve sosyal yapıya önemli ölçüde dinamizm kazan
dırmış, adeta devlet teşkilatının yeniden kurulmasını sağlamıştır. 

Yaşanan hızlı dejtişim eski günleri çabuk unutturuyor. Şimdi her
kes kendi hayatındaki dejtişikliği bir gözden geçirsin. Eldeki tasanuflaı 
arlık çağdışı yöntemlerle değil ekonomiye kanal ize olacak ve kdr sağla

yacak şekilde değerlendiriliyor. Bankalanmız uluslararası pipsalarda 
Baulı kurumlar gibi her ıürlü işlemi y~pnbiliyor. iç piyasada ne kalite
de ve fiyatta olursa oJsun malını SHl ınakta zahmet çekmeyen işadarnı 

şimdi elinde çanıa Arap aleminden Uzak Doğu'ya koştu rarak Bau lı ra
klplerini terletiyor. Kimse Almanya'daki akrabasından bk kavanoz kah
ve getirmesi için ricada buJunmuyor, köşe başlarındaki yabancı sigara sa
tıcılarının peşinden koşmuyor. Giyim, elektronik, sigara, içki kaça.kçılan, 
karaborsa döviz pazarlayıcıları artık vatanaşı ve devleti sömüremiyor. 
Yabancı finans kurumlan bize tepeden bakmalı: bir yana kredilerini sat
mak için k6rlı bir müşteri gözüyle bakıyor. Unutmayalım , 1977 yılından 
beri para piyasalanndan tica ıi kredi almaya son birkaç yı l içinde başla

dık . 

Bütün bu olumlu gelişmeler yanında ekonomik kurtuluş ravaşmın 

zorluklanru da idrak ediyoruz. Başanlı olmak için çok çalışmanın gerek
ti ğini de biliyoruz. Çünkü biz ekonominin kaynaklannı birkaç tatlı yıl ge
çirelim diye har vurup harman savurmak yerine uzun vadeli çıkarlanm1zı 
gözeterek yola çıktık. Sosyal refah devletini geliştirecejtiz diye elde!O kıl 
kaynaklarını yarını düşünmeden bol keseden harcayan pek çok ülke, bu
nun bedelini başlannı öne eğere'k ve istikrar politikalanna dönmekle 
ödeyerek bize doğru yolda olduğumuzu ibret alınacak örneklerle hatırlat
tılar. 

İnancımız, çalışmaya devam ettiğimiz, birHğimizi bozmadığımız tak
dirde Türkiye'nin daha da hızlı gelişecejti ve daha mutlu 'bir ülke olacağı
dır. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN CUMHURİYET GAZETESİ 
KÖŞE YAZARI YALÇIN l>OCAN'IN SORULARINA 

TELEFON'LA VERDICI CEVAPLAR 

25 Ocak 1986 

- Buyrun Sayın BaŞbakan 

C ev a p : - Siyasi Partiler Kanununu değiştirilmekten maksadı

mız, önce bu kanunda yer alan çok sayıda formaliteyi düzeltmektir. Par
tiye üye olmaktan tutun da, seçim zamanı adayların tesbitine kadar, par· 
tinin işleyişine kadar bir yığın formalite var, hepsi de siyasi partileri sa
dece bürokrasiye boğuyor. Binlerce nüfus cüzdanı sureti, fotoğraf vesaire 
gerektiriyor. Biz bu dcğişikllkle önce bunları kaldırmak istiyoruz. 

Soru : - İşin bu yanına sanıyorum, zaten kimse karşı çıkmıyor 
Sayın Başbakan. Sorun, merkezden kontenjan gösterilmesi ve önseçim 
sisteminde düğümleniyor galiba. 

C ev a p : - Kontenjandan milletvekili adayı gösterilmesi meselesi 
şöyle. Siyasi Partiler Kanunu kontenjan adaylarının her seçim çevresin· 
de yüzde .beşi geçmeyeceğini slöylüyor. Yani 400 milletvekilinin ancak 
20'sj kontenjandan gösterilebiliyor. Ama, Siyasi Partiler Kanunu böylt> 
derken, bu kanundan daha sonra yürürlüğe giren Seçim Kanunu'nda biı 
seçim çevresinin en çok yedi milletvekili olması düzenlenmiş . Seçim çev
resi en çok yedi milletvekili ile sınırlanınca, bunun yüzde beşini konten
jandan göstermek istediğimiz zaman yüzde 5 X 7 + 100 = 0.35 milletvekili 
ediyor. 

Soru : - Ne demek bu Sayın Başbakan? 

Cevap : - Yani en büyük seçim çevresinden bile tek bir konten
jan milletvekili gösteremiyeceksiniz demek. Dolayısıyla fiilen kontenjan
dan aday göstermek mümkün hale gelmiyor. İşte biz de bunu değiştir
mek istiyoruz. 

S o r u : - Nasıl olacak bu değişiklik? 

Cevap : - Türkiye' de altı ve yedi milletvekilinin çıktığı seçim 
çevresi toplamı 26'dır. Yani 26 kontenjan milletvekili gösterilebilir. Şim
di şöyle bir metot değişikliği olacak. Diyelim ki, yedi milletvekili çıkaran 
bir seçim çevresinde ön seçim yapılacak ve birden yediye kadar milletve-
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killeri sıralanacak. Bunların altına da partiler, kontenjandan gösterecek
leri adayın ismini yazacak. Yani, adayın adı sıralama dışı yazılmış ola
.:ak. 

Soru : Kontenjan adayı nasıl seçilecek o zaman? 
C ev a p : - Kontenjan adayını öı.ellikte sıralamanı.o herhangi bir 

yerine koymayacağız. Çünkü, bu adaylan sıralamada bilinci ya da ikinci 
yerine getirdiğinizde, partide ve diğer adaylar arasında kırgınlık doğuyor. 
Diğerleri güceniyor. 

Soru : - Bu kırgınlığı nasıl önleyeceksiniz? 
C ev a p : - İşte, burada diyoruz ıJci , o seçim çevresinde en çok 

ay alan siyasi parti aynı zamanda kontenjan adayını da çıkarmış olsun. 

S o r u : - Herhangi bir parti o seçim çevresinden kontenjan gös· 
termcmişse ne olacak? 

Cevap : En çok 26 seçim çevresi olduğu için 26'dan fazla konten
jan adayı gösterilemeyecek. Partilerin de her seçim çevresinde bir konten
jan adayı göstermeye zaten ihtiyaçları olacak. Orada bir problem yok. 

S o r u : - Bu değişiklikte asıl sorun, yani parti içi demokrasinin 
işlemeyeceğine ilişkin asıl sorun, önseçimde düj!üleniyor? 

C ev a p : - Biz yaptığımız değişiklikte önseçimi seriıest bırakıyo
ruz. Yani, partilerin tek tek kendisine bırakıyoruz, isteyen parti önseçirn 
yapar, isteyen yapmaz. 

Soru : - Nasıl olacak bu? 
C c va p : - Partilerin tüzükleri belirleyecek. Her parti 'kendi tü

zuğüne 'bir madde ekleyecek ve nasıl bir önseçim yapacaksa kendisi ka
rar verecek, Mesela bir parti cıben kayıtlı üyelerimin tamamıyla önseçim 
yaparım• diyecek ve bunun tüzük maddesi haline getirecek. Bir başka 
parti • ben delegelerimye yapanın• diyecek. Kim nasıl isterse, öyle yapa· 
cak. Bizim yaptığımız şu: Hiçbir partiyi kanunla bağlamıyoruz, seroest 
bLTakıyoruz, önseçim konusunda kararı panilerin kendilerine bırakıyo
ruz. Kanunda bu detaylara inersek, yanlış yaparız çünkü. 

Soru : - Sizin partide nasıl bir sistem uygulamayı düşünüyorsu· 
nuz, örneğin önümüzde ara seçimler var? 

C ev a p : - Ara seçimlerde tabii önseçim olmayabilir. Çü.nkü, 
ara seçimlerde altı yedi il var. Bunların kazanılması lazım. Önümüzdeki 
ar-.ı seçimde biz parti olarak önseçim yapmayabiliriz. 

Soru : - Genci seçimlerde? 

Cevap : - Genel seçimlerde elbette önseçim yapılacak. 
- Teşekkür ederim, Sayın Başbakan. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN TÜRK DIŞ TİCARET 
DERNECI MENSUPLARINA HİTABEN 

YAPTICI KONUŞMA 

27 Ocak 1986 

Muhterem arkadaşlar, İlhacat sektörünün hakikaten fedakar çalı
şan, çantası elinde her tarafı dolaşan, •pencereden olmasa bacada.o gi
ren• ve böylelikle önemli bir yük taşıyan , bizim de belki maddeten değil 
ama manen çok desteklediğimiz büyük ihracat şirketleri. .. Uzun bir mü
cadele veriyoruz, bunu kabu~ edin. Kararımızda herhangi bir de:ğişiklik 
yoktur. İnanıyorum ki, modelimiz dol!ru <bir modeldir. Çünkü her küçük 
ihracatçının, hele bizim gibi yeni pazar arayan ülkeler içerisinde malını 
satması kolay değildir, bazen mümkünde değildir. O vakit mecburen, bu 
matları lanse edebilecek teşkilata ve yetişmiş personele sahip, ekonomik 
gücü olan grupların yani şirketlerin olması lazım. Aslında , bu modeli 
biz vaktiyle, 1970 yılında Japonya'ya bir grup arkadaşla gidip incelemiştik . 

O gruptan kimse yok aramızda, Kamil Bey, lzmir'den Şinaşi Bey, Raşit 
Bey; İş .Bankası'ndan emekli olan bir kişi vardı. Oldukça önemli <bi r 
gruptu. Orada 1büyük ihracat ve ithalat şirketlerim Marubeni, Siyato'yu 
gezdirdiler. Hatta Siyato'nun Başkanı bize yemek verdi. Onlan inceledik. 
Bu mesele oralarda esinlenmiştir. !Ik gelişi böyledir. Sonradan, haurlı
yorum, rburada tavsiye ettik. Koç Grubundan RAK'ın kuruluşu. o tarih
ten sonradır. 1971'dir. Bizim tavsiyelerimiz vard1r. Onunla beraber, zan· 
nediyorum Sabancılann EXSA'sı var. Ondan sonTa diğerlerj kuruldular, 
peyderpey ... Bu işi 1980 sonrasında daha da geüşlirmeye gayre ı ettik. 
Ne gibi engeller çıkll? Bazı arkadaşlarımız, sanayicilerimiz «Türkiye'de 
sanayi çok desteklendi, çünkü sanki sanayiciler bir tarafa <bırakıldı. ih
racat firmalan destekleniyor• zehabına kapıldı. Bir nevi bu rekabeti or· 
taya koymaya çalıştılar. cBunlan değil, 'bizi destekleyin• şeklinde basın
da bu konunun münakaşasını açtılar. Halbuki meseleye şöyle bakmak la
zım; zaten ıbu ihracat· ithalat şirketlerinin büyük bir kısmı büyük sanayi 
gruplarıyla ilişkili, onlarla yakın ... Sanayiinin ihracat olmadan daha faz
la ileriye gitmesi de mümkün değil. Ve bu ihracat meselesi iyi bir şekilde 
halledilirse otomatikman sanayiye tesir edecektir. Vaktiyle Türkiye'dc 
birazda sosyalist tesirlerle her mesele sanayi meselesi olarak görüldü. 
Dikkat ederseniz, 1980 öncesine kotaların tertip tarzı sanayici kotalan, 
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ithalatçı kotaları diye aynlmışllr. Bu da yanlış aslında, ticaret sektörünü 
attık bir tarafa. •tkarct işe yaramaz• dedik, esas sanayidir. Bu, daha zi. 
yadc bir sol görüştür. Bakarsanız bunun gerisinden üretimdir, sanayi üre· 
tımdir diye, meseleyi öne aldık ve sistemim.izi buna göre kurduk. Tabii 
şu yanlışlıklar yapıldı; acaba bütün bunlar sonucunda Türkiye'de sanayi 
ilerleyebilir mi? Ben şunu iddia ediyorum; Aynı konu İslam Ülkeleri mü· 
nascbetinde de geçmiştir. Ticaret sektörü iyi organize edilmediAı takdir
de sanayi gelişemez. Siz buna pazarlama deyin, 'bugün Türki)e'de bu 
iş anlaşılmaya başlandı . Niçin reklflmlar var? Niçin mümessillerimiz var? 
Tabii şöyle biı· sistem kurulursa ona ben 'bir şey demem, yokluk içerisin· 
de sadeoe belli monopoller var. Başkasının gelişmesine de imkdn verilmi
yor, işte o zaman sanayi sektörü belki malını çok kolay satar. Seneler 
öncesini hatırlıyorum, bir sanayici ar'kadaşlanmız.ın ismini de söyleyebi· 
lirim, lbrahim Bodur- teşkilatında pazarlama kısmı üç kişilikti. Oç kişi 
veya dört kişi, sistemi gayet güzel kurmuş, mümessilleri var. ÇünkU tek sa
tıyordu, büyük bir pazarlamaya ihtiyacı yoktu. Ama son senelerde, reka
bet gelmeye başladı, şimdi zannediyorum pazarlama teşkilatı öyle değil
dir. Ayn bir şirketi vardır, pazarlama teŞkilatma büyük önem vermiştir. 
Bugün birçok konulara bakbğım zaman pazarlamanın üretimden daha 
önemli olduğu JZ'(:)züküyor. Yani, pazarlamaya önem vermezseniz şirket
ler batar. Bedrettin'in şirketi de öyle galiba, pazarlamayı bilmiyorlar 
başaşağı gidiyor. 

Şimdi Tiirkiye'nin meselesine şöyle baktığımız zaman, şunu gönne. 
miz !Azım. Türkiye ihracat yapmaya mecbur. Neden yapmaya mecbur? 
Ödemeler dengesi meselesi bir numaralı problemdir, yani her tü.rJü geliş.
menin temelinde ödemeler dengesi yatıyor. Bu bizim meselcmjz değil 
sadece. Osmanlılar döneminden kalmış bir mesele, ıben öyle göriiyorum. 
Osmanlı devrinde Türkiye'nin, yani Osmanlı İrnparatorluğu'nun başını 
yemiş mesele de bu. Bunu çözmemiz !Azım . Bunu çözmcnjn yolu kendi 
insanımızın kabiliyetinden istifade ederek birtakım mallarımızı üretmek 
ve bunları dışarıya satmakhr. Esas önemli yollardan biri bu. Bazı Ulke
Ier var, zengin tabii kaynaklan var, onlara dayanabilirler. Yani bu ül
keler, zengin petrol ülkeleri , hiç öyle problemleri yok. Petrolü salar, dö
vizini alır. İşte Suudi Arabistan, Kuveyt, bütün o petrol zengini ülkeler 
öyle. Başka ülkeler var; Sovyel Rusya gibi, dikkat edin sattığı mallann 
büyük ekseriyeti tabii kaynaktır, gazdır, dövizini gazdan, petrolden te
min ediyor. Hatta bizim şu anda mücadelemizin sebeplerinden bir tane
si, cgazı ille dövizle satarım• diyor. Çünkü döviz kaynağı, onlar olmazsa 
ctemin edemiyor, yoksa rekabet edemiyor makinada. Ne kalite bakımın
dan, ne de fiyat ba·kımından rekabet edemiyor. Biz bunu kendi tesisleri
mizde de görüyoruz ... İşte Ereğli'ye bakın; 1960 senesinde yapılmış, 60' 
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dan sonra yapılmış; İskenderun 1970'den sonra yapılmış, 10 • 12 sene 
sonra, ikisinin teknolojisine bakın mukayese edin, hangisi daha modern 
diye bakın. Ereğli daha moderndir. Çok açık suretle gözüküyor ve Ereğli 
kllr eder, lskenderu zor k§r eder . Burada tabi önemli olan hadise şu; 
Biz o vakit mecburuz kendi gayretimizle bir şeyler yapmaya, yani benim 
yukarda söylemeye çalı şuğım buydu. Kurnazlık yok, havadan para ka
zanmak yok. Gayret ediyor musunuz, namuslu çalışıyor musunuz, bizim 
bunlara mükftfat vermemiz J dzım . Biz.im 'bunlan öne sürmemiz lflzım , 

sistemj öyle kurma)'llız ki, çalışan kazanmalıdı r. Çalı şan, kabiliyetli olan 
ve aklım iyi kullanan ... Kurnaz olan değil. Onların kazanması l3zım di
yorum, onlann kv..anmasını sağlayacak bir sistemi kurduğumu7 zaman, 
o sistem memleketin verimini yukan ya götürür, ucuz, istihsa l ederiz, re
kabet ederiz. 

Şimdi, bakıyorum ben, listeleri açtım baktım, 1,5 milyar dolar, bel
ki biraz daha fazla, !O aylık rakamdı, biz konfeksiyon ihraç eımişiz. Bu 
büyük bir rakamdır, aslında birtakım engeller olmasa dışarda !Jer halde 
bu rakam 2,5 milyar dolar rahat olur. Ondan sonra baktım 800 milyon 
doların üzerinde demir-çelik var. Haydj deyin ki, bir kısmi ithalat, onun 
çek;lmesi falan filan ama Türk;yc vaktiyle demir. çelik ithal eden bfr 
ülkcydL Bizinı hayalimizden hiç geçmezdi , demir. çeUk'i şu şartl ar al
tında da olsa ihraç edeceğimiz. Böyle şeyler düşünülmezdi Demek ki, 
orada da bir efficiency meselesi olmuştur, yani kurla ve diğer şeyle ilgili 
olarak bakt ığım ız zaman sistem daha randımanlı hale ~elmiştir. Bana 
geçen gün sendikalardan geldiler. •kamu iJctjsadj teşebbüsl erinde boş 
kadrolar var niye almıyorsunuz• dediler. •Almıyorum• dedim. Kanun ik· 
ıisadi teşebbüs l eri kiır ediyorsa, bakın biz orada (efficiency) ıc dikkat 
etmişiz. Son iki- üç senedir ne kadar ıbaskı görmemize rağmen nlnııyo
ruz. Devletin de adam sayısı azalmıştır, onun için belki istihdam mese
lesinde bazı sıkmtılanmı ı.olmuştur, ama meselenin çözümü burada de
ğildir. Yani çalışma.yan birsürü adam getirin, koyun para verin, ondan 
sonra randıman aşağıya gitsin. Devlcli de batınnz, başka ycrleddc batı
nnz. Sonundan baktığımı?. nasıl olur, bir devlet 1batmaz ama işte J980 
öncesi durum bir devletin bir nev'i batışıdır. Kanatim budur. O noktala
ragclmemek laı..ım. 

Şimdi, onun için sistemi böyle kuımakıa, sistemi böyle gcl:şlinnek
te fayda var. Sanayicilerimiz, yani baz.ı sanayicilerimiz meseleyi yanhş 
anladılar. Aslmda sanayinin gelişmesinde en önemli konu iç pazarlama 
ve dış pazarlamadır. İç pazarlama, dış pazarlama iyi yapılsın emin olun. 
çok daha iyi netice alınz. Tabii aslında basının da bunlara çok dikkat 
etmesj !hım. Şurda basın yok ama hen açık söylerim, lbu konuşmam ba
sından hiç gizJj bir konuşma değil. Açık söylerim; bir hayali ihracat. .. 
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öyle bir abarttılar ki yani Türkiye' de normal vergi kaçıran var, belki bin· 
lerce yüz .binlerce ona kimse birşey demiyor. Bir hayali ihracat meselesi
ni öyle abart tılar ki, olduğudan çok fazla gösterdiler. Sizler döndünüz, o 
ufak şirketlerle güvendiğin izde olsa muamele yapmamaya başladmız. Tür
kiye kaybe tti bundan, yani belki ne beliyim geçtiğimiz sene bır 500 mil· 
yon dolar kaybetmiş olabiliriz, ihracattan. Şimdi tabii aslında, bu gfüi 
konular memeleketimizde o kadar çok var kj, ben bunları kasıt olarak 
görmüyorum, kası ttan ziyade meseleler i anlamamaktır. Onun içio, bizim 
işimiz, sizin işiniz, başkalarının işinde eğitim meselesi vardır, yani eği
tim derken yan ınızdaki adamlar değil, başkalarını da lbir nevi cnforme 
etmek, bilgi vermek mecburiyeti var. 

Benim işlerimden biri, gazeteleri 'bazen okurum, ondan sonca ya
zılan görürüm, köşe yazıl arını, açarım telefonu • bak arkadaşım şunlan 
yazmışsın ama şurası yanlış• diye. Bunları ben telefon ediyorum. On lar
da memnun oluyorlar, tabü biraz da BaŞbakan telefon etti diye. Ama dü
zeltiyorlar, dikkat ediyorum düzeltiyorlar. Başka çaremiz yok, yani öyle 
bir devirdi! yaşıyoruz ki, bakın dün, misal vereoeğim bir mecmua, tipik, 
s izin konunuzla ilgili değil. 1şkencc temasını işliyor, bir polisin itiraftan 
diye. Aldık, baktık. İçişleri Bakanımız da inceledj, tabii orada kasıt var, 
ayn bir konu ama biraz insaflı olarak düşünmek lllzım. 

Bu i şkence konusu, Türkiye üzerine sürülmek istenen bir lekedir. 
Açı kça ifade odiyorum. Biz askeri idare zamanında Başbakan Ynrdı.mcılı
gı yaptık. Sorgulamanın şiddeti okıbilir, yani sorgulamada herkes aynı 
şek.ilde sabırlı değildir. Sorııulamada tecrübesiz adamları mızda ola'biHr, 
hele bir düşünün 20 bin, 30 bin, 40 bin kişiyi tevki[ edip, o sistem içinde 
sorgula:nışsını z. Mahdut say ıda sorgulamada eksper adamımız var. On
lar yclmiyor, başkalarını sorgulamaya sokuyorsunuz, gayet tabii yanlış
lıklar olur ama hiçbir zaman o idare devrinde kasıtlı olarak •İşkence me
totları uygulanacak• diye bir talimal verilmiştir, tam tersine böyle ya
panlar m::ıhkcmeyc \"Crilmiş tir. O de\lride biliyorum. 150 -170 tane, hatta 
bır kısmı da haksız yere yatan polis var. Mahkum olmuş polis var. Bu 
kadar büyük badire geçirmiş bir Türkiye için normaldir. Yani işkence 
klasik bir hadise değil ama şimdi bunu dışardan Türkiyc'ye kara leke gi· 
bi sürmek istiyorlar. Normal idareye geçtik. Hiç böyle hadise yok, sıkıyö
netimler kalkmış, sorgulamalar bitmiş, yok lbirşey yani birkaç tane yenj 
yakalanan varsa o işi o hale get irmek istiyorlar ki, sanki bu devirde o iş. 
lt:r yapılıyormuş havasını vermeye çalışıyorlar. Adam 1983'de daha biz 
iktidara gelmeden vazifeden atılm ı ş, o itiraz eden adam, 1983 yılında, 

hem de sıkıyönetimle sol bazı teşkilatlarla işbirliğinden dola)'l atılmış 

THKO'mu nedir, onlarla ilişkisi olduğundan atılmış, daha evvel kötü mua
meleden mahkemeye verilmi ş, mahkemesi devam elmiş, 1984 yılı sonun· 
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da mahkumiyeti kesinleşmiş. 4,5 sene, adam yok ortada kaybolmuş. Şim
di gidiyor onu buluyorlar ibunu da bildikleri halde, kanuna göre de, ihbar 
etmeleri lazım. Suçlunun haksızlığın peşine düşmek lazım. Kalkıyor, bir
takım şemalar.. adamın ne yaptığı da belli değil. Şimdi bir hava yaratı 

lıyor, nedir, polis işkence yapıyor, sanki yeni işkence yapıyormuş gibi 
ve bizim Polis Vazife ve Sclahiyet .Kanunun'da çektiğimiz sıkıntı budur. 
Ne olacak, sebebi nedir? Şunu çok iyi biliyorlar, örgütler tekrar faaliycl 
haline geçirilir ve yakalanırsa, polis bunlan soııguya çekmesin. Polisi'dc 
korkutuyor tabii, o yayınlar, neticeler. Aynen sizde olduğu gibi, bu sefer 
polis •aman beni sorıgu.Iama ekibine vermeyin bana başka iş verin» di
yor. O da insan değil mH He.r gün gazetelerde sorgulama elemanı cişken· 
ceci» diye ayınlanırsa ne olur? Netice bu olur, hadfae budur. Yani 1'u ha
dise ile sizin hadise arasında çok yakın benzerlik vardır. 

Şimdi bunu anlatmak mecburiyetindeyiz, basına da anlatmaya mec
bursunuz, sizde anlatacaksınız biz de anlatacağız. Başkaları da anlata
cak. Ve bunları yapanların çok büyük bir kısmının kasıtla yaptığı kanaa
tinde dcğiHm. İncelemeden yazıyorlar, bir çok konular incelemeden ya-
7.Jlıyor. İşte be.o sizinle bahse girerim; Şunu yazan, bunu yazanlar kasıtlı 
onu biliyorum. Ama başkalan var, acele yazı yazacak. Halbuki ileri ülke
lerde bir makale yazmak için adam ne kadar şey kanştmyor; Bilgi alı
yor, konuşuyor, incelem yapıyor ondan sonra makalesini yazıyor. Öyle 
kolay değildir. Zaten bizim gazetelerimiz gibi her gazetenin sayfasının bir 
tarafında bir yazar, öbür tarafında ıbir yazar, rböyle gazete yoktur artık. 
Adam yararsa yazısını 2 ayda bir, ancak yazıyor. Yazmak fevkalade zor
dur, kolay bir iş değildir. Sağlam yazamazsınız. Şimdi bu hayali ihı-açat 
konusunda da en büyük sıkıntı buradan gelmiştir. Ben hadise ilk koptuğu 
ı.aman dedim ki; •Bu bizim başımıza çok iş açacak• netice itiba riyle ver
gi kaçıranlar, hırsızlık yapan var. Yakalıyorsun bunları, cezasını veriyor
sun. Yapabileceğiniz en fazla budur ama koça bir kitleyi bundan dolayı 
suçlayamazsın yanlışımız hurda. Ben parlamento da bütçe müzakerele
rinde de söyledim. Bu yaptığınız iyilik değil memlekete, memlekeıc iyilik 
yapmıyorsunuz bu yolla giderseniz, biz bunun karşı sına çıkarız. Bunun 
korkmuyoruz ama siz de cesaretinizi sakın bozmayın çünkü mesele şu r· 

dadır; Eğer cesaret bozulursa, onlann istediği olur. Ben bütün şu 20 se· 
ae içinde, 1960'dan bu yana 25 sene içerisinde gördüğüm bir şey var. 
Hjçbir zaman gittiğiniz istikameti sa kırı zik - zak etmeyin. O zik - zak'ı 
başka tesirler, korkarak yaparsanız zarar edersiniz. 

Netice daha hüsran olur. Yani bir hükümet politikası içinde aynı 
şey, hiç aksi yoktur. Onun için biz kalkıp diyoruz kj, dümdüz gideriz, hiç 
aldırmayız, siz ne dersin.iz deyin, çünkü ben hayatımda onu gördüm, baş
ka türlü hareket edenler o rüzgarla o tarafa, bu rüzgarla bu tarafa gi-
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denlerin hepsi kaybetmiştir. Şimdi düşünelim .. Türkiye'nin ihracatı bü· 
tün bunlara rağmen geçtiğimiz sene artmıştır. Önümüzdeki senede art
maya giderse, sizlerin gayretiyle, bunlann sözlerinjn hepsi kesilır. Amıı, 
tersi olur aşağıya doğru giderse, işle esas felaket o zaman başlar. O za. 
man söylenecek lanar yerini de bulur. Yani, şu yapıldı bu yapıldı , şu ol
du bu oldu, eskisi de, demek ki hayaliy.ii falan gi!>! bir sürü laflar söyle-

• nir. 

lhracaatm gelişmesinde ana unsur kur politikasıdır. Kur politikası 
derken şunu garanti ederim; Türk parasının kuru hiçbir şekilde •ovcr 
valuc• olm::ız. Belki fazla •undcr value• de olmaz. Ama •OVer value• ol
maz, bugünkü seviyesini devam ettiririz. Biz ihracatat sübvansıyon me
selelerini azalt ı k, bunu hepiniz biliyorsunuz. 

Bunun yerine biraz parayı ayarladı'k, on göre. Ben şunu müşahadc 
ediyorum, başlangıçta yüksek teşvikler verilmişti. Doğruydu bunlar, çün
kü ilk defa giriliyordu. Yer etmek icabcdiyordu, tanınmıyordunuz. On
dan sonra, kalitemiz şüpheliydi bir sürü püf noktalan var. Şimdi üzerin· 
den çok uzun zaman geçmiş olmamasın& rağmen, bir yer yapılmıştır dı
şarda. Tabii şansımızda yardım etmiştir. Ba1_.1 konumlardan istifade et
mişizdir. i şte İran· Irak, diğer konularda olduğu gibi. Ama şu nokta 
meydana gelmiştir. Elinde çantayla dolaşan ve gittiği yerde bir mal sat
mak için gayret sarfeden insanlar meydana gelmiştir. Bu en büyük ka
zancımızdır. Ve tabiatıyla bir arkadaşımız bundan 1 - 2 sene evvel, bir 
yabancı arkadaşım bana •ben bindiğim her tayyarede bir Türk ihracatcısı
na rastlıyorum• dedi. Bu çok önemli bir görüştür. Nereye hedefimiz ... 
Orta. Doğu. Orta - Doğu'da daha imkfin var. Türkiye bakımından imk&n 
kesilmiş değil. Yani isterse petrol gelirleri aşağıya düşsün . Neden, oldu
ğunu da söyleyeyim; r.ıkamlar ister 20 dolara insi, ister 18 dolara insin, bu 
ülkelerin belli bir miktar dJşardan almaya mecbur olduk laıı ve bizim da
ha çok avantajlı ürettiğimiz mallar var. Ve onların hatta, benim kanaa· 
time göre, gelirleri a1..aldıkça lükse gitmiyeccklerdir. Yani Avrupalının 

lüks mallanna, pahada ağır yükte hafif mallanna gitmiyecekler. Bizim 
mallarımıza, orta karar, fiyatı daha müsait mallanm11.a doğru gidecekler
dir. Bu bir avantajdır. Ama bunu iyi satmak lazım. Onun için Orta -Doğu 
Pazarının ne kadar petrol fiyatlan 20 dolar civannda, zaten ço·k fazla 
düşeceğini zannetmiyorum, bu ·bir paniktir, o panik yerini bir müddet 
sonra, toplantıdan sonra tekrar yukanya çıkma ihtimali vardır. Orada 
bizım .mallarımızın satışı bakımından fazla bir endişe yok. Siz yine pazar
ları kollayın o Orta -Doğu paz:ınna, bakmız yeni gidildi. Mısırdı, Cczayir
di, nüfusu fazla yerler, oralan yoklamaya biraz fazla gayret edin. Orta· 
Doğu'da dikkat edeceğiniz konu bizim daha fazla ·diversify• olmamız
dır. Yani lran . Irak değil sadece, başka ülkelere de ağırlık vennemiz 
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lazım, yayılmamız lazım. Avrupa ülkeleri ile mücadele edece~z. Ortak 
Pazar'la dış siyaset bakımından epey ilişkilerde bir ısınma alameti be
.lirdi. Ben İngiltere'yc davet edHdim. İşle lıalyan Başbakanı davet elti. 
Ondan sonra, yakında diğer davetlerde gelir, onu da biliyorum. Dışi ş l eri 
Bakanımızın dave tine geliyorlar, o gjdecek. Yakında Ortaklık Konseyinin 
toplanma ihtimali var. Fransa'da bir değişiklik olursa, orada konumuz 
hazır. 

Dostluklanmızı yaptık. Olma ihtimali de çok kuvvetli zannediyorum. 
Buralarda, Benclüks ülkeleri müsait, Norveç1c aramız biraz gem ileri 
alırsam daha iyi olur, lsveç'le transport sisteminden dolayı aramızı dü
zelttik. Bunlar ticaretle de çok yakından bağlantılı işler. Bu tabiatıyla. 
ilerde 'başka maUar satışını da hızlandıracaktır. Gene Avrupa'ya önem 
vermeniz lazım. Bütünüyle Avrupa, bizim ilerleyen maJlanmız, kaliteli 
mallanmız için, kaliteli mal yapabilmek için önemli bir pazardır. Ama 
artrk orada da 'biraz çeşitlendirmeye gitmemiz Jazı.m, yani biraz sanayi 
ü.ıünlerini daha fazla satmanın yollannı bulma.mJZ lazım . Buzdolabından, 
çamaşır makinasına kadar. Bunların bilhassa, sizlerin üzerinde iyice dur
manız !Azım. Çünkü bu mallarda kısıtlama olmayabilir, öbürleri gibi, ya
ni tekstil gibi. Şimdi, göreceğim , aslında bugün devamlı kavgasını yap
tığımız, Amerika pazarı var. Ben ve arkadaşlarım her vesile ile Amerika
lılann kafasında tokmak gibi hep aynı şeyi söylüyoruz. Bize fazla yar
dmı yapamıyorsunuz, ama fazla ticari imkan verin diyoruz. Ve zannedi
yorum yer etmeye •başlamıştır. Yani yavaş yavaş, ama sizde atak olacak
sınız, Amerikan paı.an 'büyük pazardır. Bizim hesaıbımıza göre, 3 küsür 
milyar dolar Orta -Doğu pazan, 3,5 milyar dolar Avnıpa pa1.an, 3,5 mil
yar dolar da Amerikan pazarının olması Jiızım. Yani bu arada olması la
zım. Buraya mal satabilmeyi hedef almamız 11\zım. Bence buralara mal 
daha iyi saıılabilir. Yani o engelleri kaldırabilirsek kj, kaldıracağız. Ama 
sizin de gayretiniz lazım. türlü yollan vardır bunun, mal satabilmenin. 
Fiyatların da müsait olduA-u kanaatindeyim. Başka yerlere satışlarınızdan 
daha müsait fiyatlar olabilir buralarda. Ve çok gen.iş pazar, ben çok se
neler kaldım. Yani Avrupa pazarından çok daha geniş bir pazar. Şimdi 

ondan sonra bakacağınız yer bu sosyalist ülkelerdfr. Başta Sovvet Rusya 
olmak üıere. Sovyet Rusya'da bir de~şiklik olacak. Ümit ediyorum ki, 
ekonomik bazı değişiklikler olacak. Sovyct Rusya gördüğüm kadanyla 
bu uzay yarışına fazla devam edemiyecek. Hatta o yüzden propaganda 
bir tarafa, karşılıklı olarak silahlanmayı azaltmaya doğru gidecekler ama 
ne yazık ki Reagan'ın süresi biliyor. Yani Amerikiln sisteminin bir özel
liği var, işte adam 2 sene sonra, 3 sene sonramı gidiyor. 1988'e tamam, 1 
sene evvelinden biter. O yüzden anlaşma olabilir mi, olamaz mı orada 
şüphem var. Ama adamın önünde bir dört sene daha olsaydı, o vakit da· 
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ha başka anlaşmalar yapılabilirdi diye düşünüyorum. Ama bütün ·bunla
ra rağmen Sovyet Rusya insan1anna daha fazla imkln vennek dunımun
dadır. Yani bunun gerisinde, Sovyet ekonomi sistcminjn düzenlenmesi 
gerisinde aynen Çin'deki duruma benzer bir durum sezinliyorum. Belk: 
aynını yapmaya bilirler. Biraz farklı ama, fakat orada olan konunun. 
Sovyel Rwya'nın da dışında kalmasını pek mümkün gönnüyorum. Yani 
eninde sonunda onlar biraz daha şeylerini d1şa açacaklardır. Onun için 
o konuya da önem verin. Yani Sovyet Rusya büyük bir pazardır. Bü· 
yük bir pazar olmaya namzettir, oraya da önem verin, çünkü biz onlar
dan bu gazı alacağız, yani netice itibariyle şöyle böyle ayın 29'unda Alpte
moçin gidiyor. Yan i söylenen gerileme bu kadar oldu. Demek ki adamm 
hakikaten işi vann ı ş. Gaz meselesini halledeceğimizi zannediyorum ve 
karşılı~ında mal sa tış ı tabii tam bir · kıllirıng• meselesi yok, dövizle kar· 
ş ılıklı olarak o dalıa doğrudur, bizim için genellikle. Bu suretle orayla 
ilişkimize devam etmemiz ve artınnamız lazım . Ben Sosyalist Blok pa
zannın, yani, genelde, önümüzdeki 2 • 3 yıl içinde 1 .S · 2 mily>r dolara 
çıkması 13.zım. Bunu görmemiz 1 5zım . Şimdi onda sonra kalan pazarlar. 
Bir tanesi Uzak Doğu'du r. Uzak Doğu 'da demin söylediğim nakliye ko
nusu önem kazanıyor. Onu temin edeceğiz herhalde, siz bana şeyl eri ge-
tirin. Bu gemicilerle konuşuruz, demir - çelik dahil olmak üzere, ton ba
şına vereceğimiz navlun yard1mı diye bir şey ıkonuşahm, tamam rn1! Ya
ni hangi cins mallarda, fazla da getirmeyin ama makul getirin. Belki öyle 
belli km'den ötede, km başına vereceğimiz, sent üzerinden fa lan, bir he
saplar yapalım . Onun üzerine diyelim ki , şuraya gidene şu kadar dolar 
diye birşeyler hesap edelim. Orada bir iade sis temini , navlun kolayhğı 
sis temi getirelim . Çünkü o Uzak-Doğu pazarlarına da gitme ihtıyacımız 
var. Uzak. Doğu ' da iş kolay deği l , ama geli şen bir pazardır. Yani Çin ol
sun, Endonezya olsun büyük nüfuslar var, ve süratle gel i şen yani statik 
olmııyan dinamik bir toplum var. Yani öyle görüyorum ben, ilerde haki
katen o pazar önemini artıracaktır. Avrupa biraz statik b ir pazardır. 
Nuh satmıyor Avrupa'da. Yalnız bizim orada yerimiz varclır, yani ra
kamlanmız çok düşük olduğu için, daha oraya açılabiliriz. Ama bu pa
zar!ar veni pazardır. Tabii Giincy Amcrika'yı ve Afrika'yı. Afrika konu
sunu şöyle düşünüyorum. Bugün , bu ISEDAK dolayısıyla KOMSBK do
l ayı sıyla İslam Ülkelerinin toplantısı var. Onümüzrdeki Mart ayının 14'ü 
veya 13'ündc burada bir toplantı var. İslam ülkelerinin ekonomi - maliye 
bakanlan, tanm bakanlan geliyor. Yani o arada, burada, bazı şeylerimi
zin bulunmasında fayda olur. Bundan 2 sene evvelde yapılmıştı. Tanışma 
bakımından, ondan sonra kendinizi tamuna bakımından faydalı olur. 
Biz, bu islam ülkelerini çoğuyla, zaten. Orta · Doğu'da irtibatlıyız. Ama 
bir kısım Afrika ülkeleri var. Afrika ülkelerine girebilmiş değiliz. Devlet 

181 



olarak düşündüğümüz bir teknik yaı·dım programıyla buralara girmek. 
Yani biz.im de artık bir teknik yardım meselesini, özelliklt! bu orta, ufak 
veya fakir Afrika ülkeleri var, orada bu şekilde girildigi zaman sizlerin 
rolü olacaktır. Ama şöyle olacaktır; ıbelki o malı, yani saLtı ğıını.t bir ma
lın karşılığını orada kendiniz bulacaksınız. İşte onun içinde diyoru.t ki, 
bir ithalat ihracat şirketidir 'bu, sadece ihracat şirkc ıi değil. O vakit, or
dan bir mal alacaksınız, lbclk i Türkiye'ye değil, bir kısmını Türkiye'yc, 
bir kısmını başka yerlere sataca.ksınız . Hatta ben bir ara ıbu Pakistan, 
Bangladeş hikayesinde, Bangladeş'in ne.:ti var, işte bir jütlcri var, bir de 
orada epey bol olan ananas var. Ananas' da Türki"e• de yok, alır getirir
siniz yani karş ılı'klı bazı alışverişler bu şekildi! ya pılır . Türkiye'yc geti
remiyorsanız, başka yere satarsınız . Adanın bazı yerde kahve alıyor, 

kahve alıp karş1lıtında veriyor. Muz var onu geliriyor, muz bile ithal 
edilebiJir Türkiyc'yc. Zannediyorum, yollardan bir tanesi de bu, yani bi

raz bu taraflara bakmamız gerekiyor. 

Şimdi genelde, netice itibariyle şunu söyleyeceğim; Biz ihrac::uçıla
rımızı destekliyoruz, manen ve maddeten destekliyoruz. Ölçü!U larlda, 
ama en büyük desteğimiz manendir. Korkmayınız, bu meseleler hal yolu
na girmiştir. Kimse heı<hanıti bir şekilde şunu da bunu da söykse, basın
da da bunu söylese artık işi o kadar çiğnediler ki, kıymeti de kalmadı. 
Ama bizim bildiğimiz kadarıyla, bu mesele kararlı olarak gidersek hcr

şey çözülecektir. Yani ilerde bir probbm çıkmadan bu meseleleri götü · 
rü.rüz. Siz bu şekilde sıkı çalışmanıza. devam ediniz. Yine netice itibariy
le meseleleriniz olursa bana kadar gelir ama diğer arkadaşlarım var, on
lara kadar gidersfniz. Bizim hükümetimizde herkes bu meselenin önemi
ne müdriktir. Ama bürokraside bazı meseleler aştlmayabilir. Onu da ifa
de edeyim. O gibi konularda ısrarlı olun. Benim tecrübem bu. Yalnız me· 

seleleri gördüğüm etmeden getirin. Yani bürokraside biriyle kavga edip, 
ondan sonra getirirseniz çözülmcs zor olur. Ben bürokrat olarak yaşadun 
biliyorum, yani bir bürokrabn yapamayacağı şey yoktur. Yukarda ki adam 
emir verir, yine yapmam ben. Hiç farketmezsiniz veya uzaunm. Bunlan 
ben kendim yaşadıtım için söylüyorum. Onun için kavganızı yapmadan, 
iş daha zor gitmeden getirin. O vakit meseleler çözümlenir. Aksi takdirde 
çözülmez hale geliyor, bunu da biliyorum. Yalnız genelde bugün bürokra· 
sı artık eski serdiğinde değildir. Türkiye'nin meseleleri oldukça iyi anla· 
ulınıştır. Onlarda, büyük ekseriyetiyle, bu işin heyecanındadırlar. Benim 

bugün bürokrasideki sıkıntım, belki Hfi miktarda ücret veremiyorum. 
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Tabii bu bir tak ım kıskançlıklar meydana getirir. Gerçi şunu yaptım; üst 
kademelerdeki çahşanlann ücretlerini, eskisine oranla iyi bir konuma 

getirdjm. Vergiler tahminimiz gibi iyi çı karsa devlet memurlan ücretle
rini biraz daha iy i ha1c getirme şa.nsımız vardır. Ama şu iki -üç aya bakı

yorum. Onun içinde dedim ki, kemerleri yavaş yavaş gevşetmeye başla
dık dedim. Bu işare ti de verdim. 

Sebebi de budur, çünkü vergi gelirleri tahminimizden daha iyi gel
meye başladı. Gayet tabii ilk istifade edecek olanlar da devletin memurla
rıdır. Biraz durumlan iyi hale getiririz. Bu bir sosyal meseledir aynı za. 
manda onlar daha iyi hale gelince yüzleri gülerse, işlerde iyi gider. Bi
razdn, meselelere bu açıdan bakmamız lazım. Epey zamanınızı aldım 

saat 7'yi de geçti, çok teşekkürler ederim. 

Hayırh uğurlu olsun işleriniz. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN ESENBOCA 
HAVAALANl'NDA GAZETECİLERİN 

SORULARINA VERDICI 
CEVAPLAR 

27 Ocak 1986 

Soru: - Nokta Dergisi'nde yer alan işkencesi polisin itiraflarını 

nası l değerlend iriyorsunuz? 

Cevap: - Benim bildiğim, ismi geçen polis memuru 1983 yılı Ka· 
sım ayında 1402 sayılı Kanuna göre Sıkıyönetim Komutanlığmm emri ile 
mesleğinden atılmış. Ondan evVel de davası görülüyormuş, kötü muamele 
etmekten. Meslekten atılma sebebi olarak, benim şu ana kadar edindiğim 
bilgilere göre bazı sol örgütlerle ilişkisi olduğu konusunda bilgiler alın
mış. O sebepten meslekten atılmış. Jkincisi; gene aldığımız bilgih.·rc göre, 
mahkemesi devam etmiş , 1984 yılı sonunda mahküm olmuş. Cezası da As· 
keri Yargıtay'dan tasdik ediJmiş. Bir senedir de kaçak dunmıda . Hadise 
budw'. 

Soru: - Söyledikleri doğru mu değil mi ? 

C ev a p: - Ben adamın hüviyetini söyJcdim. Adamın ~öylcdikle

dni bilemem, tabii. Zaten kötü muamele etmekten dolayı mahküm ol
muş . Meseleyi öyle değil de, dergide yer alan şemaların doğru olup olma
dığını söylemek 15zım . 

S o ı- u : - Şekillerle gösterilen işkent'C yöntemleri doğru mu? 

Cevap: - Bizim bildiğimiz hadiseler, onlann doğru olmadığını 
gösteriyor. Adamın kendini kurtannak veya kendisine bir şey sağlamak 

üzere kasıtlı yapılan bir hadise olduğu anlaşılıyor. 

Soru: - AdaJet Bakanı Eldem'in koruma polisli ğini yaptığını söy
leniyor? 

Cevap : - Hayır, O da yanlış. Bir kere 1983 yılında meslekte n at ıl 

mış. O zaman daha bizim hükümet kurulmamıştı. 
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S o r u: - Bu iddialan araştıracak mısınız? 

C c v a p : - Arn~uracağız . 



niz? 

BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN HtlRRİYET GAZETESİ 
YAZARI MEHMET ALİ KIŞLALI'NIN SORULARINA 

VERDtGt CEVAPLAR 

27 Ocak 1986 

S o r u: - İşçi sorunlanna önem vermediğiniz iddiasına ne dersi-

C c va p: - Bu doğru değil. Bütün meslek kuruluşları ve sendika
larla ilgili !;>akan arkadaşlarım ile gayet iyi münasebet içinde olmak iste
riz. Bunun için de elimizden geleni yaparız. Zorluk şurada: Türkiye bir 
sıkıntılı dönem geçirdi. 12 Eylül öncesinin ve sonrasının bazı hususiyet
leri var. Çıkarılan kanunlar var. Sendikalar konusunda da. Ana prensip
lerimiz şu: Ülkeyi 12 Eylül'e getiren sebepler arasında kanunlardaki boş
luklar va.rdı. Sendikalar, dernekler ve kamu kurumu niteliğindeki baZJ 
kuruluşlardaki meseleler de sebepler arasında görülmüş. Ben bwılan va
kıa olarak söylüyorum. Buna göre de değişiklikler yapılmış. Bugün bun
lara itiraz eden ler var. Sendikalar da politikayla ilgilensin, diyenler var. 
Şahsi görüşüm, memleketimizin bir müddet daha sükuna ihtiyacı var
dır. Sulha ihtiyacı vardır. Süratle memleketi kavga atmosferine götüre· 
cek hadi:;c)erden kaçınmamız icap eder. İkincisi de, kanunlar iyi niyetle 
konulmuştur. Anayasa hükümleri de vardır. Anayasa'dan gelen, değişme

mesi gerekenler bir yana, değişmesi mümkün olanlar da belli bir süre tec
rübe edilmeden bunlara dokunulmamalı. Dokunmada fayda görmem. Bir 
tecrübe edelim. Eksiklerimiz, halisane iyi njyetle ortaya çıksın . O zaman 
.şurada mutabık12, burayı değiştirelim, diyelim. 

Soru: - Türk-iş bu kadar bekleyebilir mi? Aksaklıklarına inanı
yorlar? 

C e va p: - Biz hükümet olur olmaz geldiler. Kendileriyle konuş
tuk. Ama hemen şunu ifade etmek lazım : Bizim iktidarımız d~ğil bu ka
nunlan hazırlayan. Sanki öyle bir hava yaratıl ıyor ki, biz hazırlamışız 

bunları. 

Soru: - Tabii öyle değil. Sadık Şide'nin zamanında hazırlandı? 

C c va p: - Evet... Kendilerinin çok iyi bildiği kanunlar bunlar. 
Hrıtta anladığım kadarıyla, o devirde bunlara itirazlan da yok. Vazıh it i~ 

razları da yok. Sanki biz bunlan hazırlayıp getirmişiz gibi bir töhmet a!-
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tına konuluyoruz. Gayet iyi niycLJc hareket ediyoruz. Kanunlarda eksik· 
likler varsa, zaman içinde tatbikatını gördükten sonra Anayasa'dan kay· 
naklanmayan değişiklikleri yaparız . Ama kalkıp da işçi 12 Eylül'dcn ön
cesi gibi bir grev-lokavt uygulaması istiyor derseniz, biz bunu yapama
yız. Fevkaldde yanlış olur. 

Soru: - Grev konusunda)cj anlayışınız ne? 

C ev a p: - Ben Hükümct Başkanı olarak şöyle düşünüyorum : 
Bir kaç defa önümüze grev ertelemesi kararnameleri geldi. Hatta bütün 
bakan arkadaşlanma imzalatmışlar. Bürokrasi alışm ı ş, eski usul, şundan 
dolayı mahzu_rludur, grevi erteleyelim, diye yazıp getirmişler. Hiçbirini 
imzalamadım . Ve geri çevirdim. Grev yapmak isteyen işçinin . ı,endikanın 
biz karşısında değiliz. Tabii bu sözlerim grev hakkı olan sektörle!' için . 
Eğer, biz grev yapamıyoruz, onun için de hakk1mızı alamıyoruz diyorlar
sa, o yanlıştır. Hiçbir şekilde, en ufak bir şeki lde bile biz grev hakkını , 

hatta yetkimiz olduğu halde bile, ertelemeye gi tmiyoruz. Bunu açıkça söy
lüyorum. Ama bükü.met olariık da şuna hiçbir şeki lde müsaade edl?mcyi1; 
yani ne olacaksa kanunlar, nizamJar çerçevesinde olur. Bunların dışına 
çıkılarak hareket edilmesi bizi 12 Eylül öncesinde olduğu gibi anarşiye 

götürü_r. Bizjm Türk·İŞ ile herhangi bir problemimiz yoktur. Biz iç iş l e
rine de kanşmıyoruz. Kimseyi ne tutuyoruz, ne de karşısındayız . 

S o r u: - Türk· lş'in durumu biraz güç. Gereken hareket liliği gös
termemekle itham ediliyorlar. Yönetim etkili bulunmuyor? 

C c va p: - Açıkça yazın: Biz neden Türk - h'e kar~ı olalım. Niye 
bu ahmaklığı yapalım? Bel.ki iç problemleri var, onu bilemiyorum. Bun
ları halledebilmek için acaba bizi mi bahane edjyorlar? Yani insan bu
nu düşünüyor. Bizim aramızda şimdiye kadar bir şey olmadı ki . 

Soru: - Emeklilik yaşının artınJmas ı konusu? 

Cevap: - İleriye matuf bir hadise. Bunu düşünmcy...: mecburum . 
Ben yapm3.ZS3nı, kim yapacak? Orada da haksızlar. Geldiler, ilk o kanunu 
geçirmeyeceğiz, diye ı srar ettiler. Doğru değildi. O kanun bugünkü işçıyc 
dokunmuyor. Önümüzdeki dönem işçi. memur ayrımındaki durumu daha 
da düzelıecej\imizi söyledim. 

Soru: - Ne dediniz? 

Cevap: - Emekli Sandığt"ndan emekli olmuşlar il.: So>yal Sigor
ta.lar'dan cmekJi olmuşlar arasındaki farkı kaldıracağız. itekim kaldır

maya başladık. Belki bir seneye kalmaz bu farklılıkları ortadan kaldınn<. 

S o r u : - Farklılıklar çok rahatsız edici değ il mi ? 
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C c va p: - Kaldıracağız. Emeklilikte en büyük fark, memur 
emeklisi Sosyal Sigortalar'a bağlı yerde çalışabiliyor da, işçi emeklisi ça· 
ıışamıyor. Biz bunu da değiştireceğiz. İşçi emekli olduktan sonra bir yer
de çalı şabilecek. 

Soru: - İ ki kurumdan emekli olanlar arasındak i emekli maaşl3o 
nnda görülen büyük fark ne olacak? 

C c va p : - Sosyal Sigortalar'a verilen primler diğerine göre az
dır da ondan. Fark ondan doğuyor. İşçi 13 senede emekli olabiliyor. 5 bin 
iş günü. Memur ise 25 senede oluyor. 25 sene emeklilik primi yalırması la
zım. 

S o r u: - KJdcm tazminatında da memnuniyetsizlik var galiba? 

Cevap: - O konuda dedim ki; bu meseleyi çok iyi biliyorum. 
Bir sendika başkanı olarak çalıştım. İşçinin eğilimini biliyorum. Kıdem 
tazminatı miicssesesi işçinin vazgcçcmcycccğ:i bir ınüessesedfr. 1şsizlik si
gortas ı d ı r. Ama baz ı müesseseler iflas ediyor. İşçi kıdem tazminatım kay· 
bediyor. Biz. kıdem ta.zminallnın bir kısmını gene bırakalım ayrıldığıadtı 
alsın, gerisini emckJJ ikramiyesi gibi emekli oldulunda bir fondan alsın. 
Mücsscscı,inc bağlı olmasın. Sigorta sis temi gibi. Bunun üzerinde çalışı. 

yoruz. lşçi - İŞ\'ercn temsilcileriyle de görüşür, e.n iyisini yapmaya çah
ş ırı t . 

Soru: - Yani işçiler için gerekeni yaptığınız kamsındasınız? 

C c va p: - Nedir sıklntıları? Mevcut kanunlardan sıkıntıları var
sa bunu bana atamazlar. Bu benim kabahatim değil. 

Soru: - Bu konuda Türk· lş'in git gide daha radikal bir tavır al· 
masını bekliyor musunuz? 

C c va p: - Kendilerini vatanperver biliyorum. Haklı olmadan bir 
iş yaparlarsa, o iş zaten tutmaz. Ne yaparlar bilmem ama yapacaklarının 
kanun \C nizam içinde olmasına dikkat ederiz. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN MİLLİYET GAZETESi 

YAZARI YENER StlSOY'UN SORULARINA 

VERDtCt CEVAPLAR 

28 Ocak 1986 

Soru: - «Sayın Özal, ben de merak ediyorum. Başbakanlık, nasıl 
bir güç veriyor insana? Başbakan olmak için ne yapmak gerek?• 

C ev a p: - •Yener Bey, bir kere şunu söyleyeyim ki, böyle mevkj
Icrc gelmek kesinlikle takdir-i ilahidir. Ne kadar kabiliyetli olursanız olun. 
bu meseleyi planlayıp, o kohuğa oturmanız mümkün değildir. Kader çiz
ginizde varsa olur, yoksa olmaz. Benim de kader çizgimde varmış ki, Baş
bakan oldum. Başbakanlık, Türkiye'de önemli bir mevki, bunu müşahede 
ediyoruz.• 

Soru: - •Geçmişe göre gücü daha mı az, daha mı çok?• 

Cevap: - • Bu Anayasa'ya göre, gücü 1950 - 1960 arasından daha 
az. Ama, Başbakanlık bü tün devirlerde güçlü olmuştur. Bazı tcamütler 
var ki, bunlan önleyemezsiniz, gücünü azaltamazsını.l. Bizim bir farkı
mız da, tek başı.na iktidar olmamız, Meclis'te ekseriyetimizin olmasıdır. 
Aynca, çok uyumlu bir grubumuz var. Bü tün bunlar bize siyasi işleri ya
pabi lme imkanını veriyor.• 

S oru: - •Sayın Başbakan, yardJmcınıı. da açıkladı. Meşhur • ke
mer sıkma• ya devam edecekmişiz. Siz, bize bu kadar zamandır kemer sık
tınyorsunuz, acaba siz kendi kemerinizi hiç sı ktınız m ı ?• 

Cevap: - •Sene 196 1. Askerl iğimi yeni tamamlamış, ıerhis ol
muştum. Evliydim ve iki çocuğum vardır. Bu nedenle ben, askerliğimi 

ekonomik olarak çok güç şartlar altında yaptım. Ankara'daki Ordonat 
Okulu'nda yaptım askerliği. 

S o r u: - •Askerden önce devlet memuru değil miydiniz?• 

Cevap: - •Evet, J J yıllık memuriyet hayatun vardı. Ama, biliyor
sunuz askere gidince maaş kesi liyor. Eve bakmak lazım. Baktık olacak gi
bi değil bazı şeylerimizi sattık.• 
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S o r u : - «Memuriyetten aldığınız maaş ne kadardı?• 
C e va p ~ - .o tarihlerde en büyük ücret 875 lirayd1. Yanılmıyor· 

sam, ben askere giderken 625 lira maaş alıyordum•. 

Soru: - tı Bazı şeyleri sattım dediniz, neleri meselft?• 
C c va p: - •Buzdolabını anneme sattım, taksitle... Sonra, o da 

bize çok yardım etti. Ycdeksubaylı~n ilk altı ayında dışardan bazı işler 
de yaptım. Mühendis olduğum için, bazı küçük işler bulabiliyordum. On
dan sonra asteğmen olunca, yedeksubay maaşı imdadımıza yetişti. Bu sı
rada Orı.a Doğu Teknik Ooiversitesi'ndc ders veriyordum. Aynca, Ordo
nat Okulu'nda da veriyordum.• 

Soru: - eı Bunlardan geliriniz olmuyor muydu?• 
Cevap: - cYok efendim ... Ders ücreti olarak beş lira veriyorlardı. 

Yol parasını ancak karşılıyordu. 196 1 Temmuz'unda askerliğim bitti ve 
Elektrik !şleri Etüt ldaresi'ne döndüm. Orada, genel müdür ya rdımcısı 
olarak göreve başladım.• 

Soru: - eı Kemer s1kmaya ne zaman başladınız? Anlattığınız ka
danyla, durumunuz pek kötü değilmiş ... » 

Cevap: - •Evimiz yoktu, kirada oturuyorduk. Doğru dürüst bir 
birik.imimiz de yoktur. •Bir ev almamız lazım • djye düşündüm. Sonunda, 
borç-harç aldık.• 

S o r u : - •Bunu nasıl becerruniz Sayın Özal?• 
C e v a p: - • Aşağıda Yeşilyurt Sokak vardır, caminin yanında , 

Kayscri'li bir grup, apartman yaptırıyormuş . Daireler galiba 80 m1 falan
dı. Söyledim ya, hiç param yoktu. Dediler ki bana, •Ev sahibi olmak için, 
mutlaka borçlanmak l azım, başka türlü olmaz•. Biz de öyle yaptık. ·Eşe 

dosta borçlanıp, evin giriş parasını ödedik.• 

S o r u: - •Bankalardan kredj alamaz m1ydınız?• 

Cevap: - •Onu da yaptım. Emlak Kredi Bankası'na biraz para 
yatınp, ev kredisi aldık. Bu arada hanımın bileziklerini elden çıkardık. 

İşte Yener Bey, bundan sonra o borçlan ödemek için birkaç sene çok 
esash kemer sıktık. Bizim ilk kemer sıkmamız budur.• 

Soru: - •Şimdi ev sahibi olmak isteyenlere siz ne tavsiye eder
siniz?• 

Cevap : - • Bugün çok daha iyi şartlar var. Özellikle kredi bakı
mından. Ev sahibi olmak isteyenler, kendileri dr. gayret sarf etsinler. Borç
lanacaklar, hesaplarını daha iyi yapacak lar, ucuz buldukları yerden alış
veriş yapacaklar. İsrafı asgariye indirecekler. Bu sureüe insan lbir şeyler 
yapabilir.• 
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Soru: - •Bir de hayat pahalılığı var Sayın Özal. Siz, hayat pahn
lılığından hiç şikfiyetçi olmadınız mı?• 

Cevap: - •Hayat pahalılığı veya geçim derdi her zaman vardır. 
Geçenlerde birisi bana, CHP'nin ilk devirlerinde, Atatürk döneminde, 
1934'lerde, Ahmet Ağaoğlu'nun bir raporunu okudu. Enteresandır, o yıl
larda da aynı şikAyetler var. Bugünkülerin hemen hemen aynı . Ben 
l940'1an da hatırlıyorum. Annemin, babamın birikimleri, o devirdeki enf
lasyondan hayli değer kaybetmişti. Malatya'da ev yaptırırken çok sıkıntılı 
günler geçirdik. Dünyanın her yerinde, üstteki yüzde bir· iki hariç, herke
sin bir geçim derdi olacaktır. Bunu böyle kabul cLmck !Azım. • 

S o r u: - •Geçim derdini de kader olarak mı görüyorsunuz?• 
C c va p: - • Gelişen bir memlekette ihliyaçlar artacaktLr. İhtiyaç

ları daha fazla temin etmek, geçim derdi meydana getirebilir. J958 'c ka· 
dar Ankara'da, evli olduğum devrede biz dört sene buzdolabı nedir bil
me-ıdik . Teldolap vardı, arasıra buz alırdık. tik buzdolabını bir Amcıika'lı
dan dört bin liraya aldım. Büyük rakamdır. İlk arnba ahşım, mczuniye
timdcn tam onbeş sene sonradır. 1965 senesinde ald1m, yurt dışında çalış
tığımda biriktird iğim dövizlerle. O zaman yerli otomobil yapılmıyordu, 

FIAT 1500 almıştım.• 

Soru: - •Evlendiğiniz zaman, evinizde başka ne gibi eksikler var-

C c va p: - •Hiçbir şeyimiz. yoktu. Ne buzdolabı, ne çamaşır ma
kinesi. .. Hatta, biz gardrop filan da alamadık. Altı sandalye, bir masa 
vardJ. Sonradan, üç parçalı bir koltuk takımı ilave ettik. O günkü şartlar 
böyleydi, Türkiye'nin şartlan da böyleydi. 1950'1crde. Ankara'da vazifeye 
başladığım zaman, Kızılay'da öğle yemeği olarak sahanda yumurta, üstü
ne muhallebi yerdik. Şimdi öyle mi ya ... Renkli televizyondan telsize ka
dar her şey var. Bizim zamanımızda bunlar yoktu. Şimdi bu masraOar da 
çıkmıştır. Şunu söylemek istiyorum ki, geçim derdi her zaman olacaktır.11 

S o r u: - Okul hayatınızda arkadaşlannızda.n borç para almaz 
mıydınız?• 

C c va p : - • Ben, üniversitede leyli meccani okudum. Ailem, bana 
ayda beş lira gönderirdi. Bazen bu da gelmezdi. Benden az alanlar da var
dı, çok alanlar da. Paramız bitince, bazı şeyleri ortaklaşa idare ederdik. 
Pek borç olmazdı.• 

Soru: - • Nereye para harcardınız ki ?• 

C ev a p: - •Mesela, sigara içerdik. Para varken. kalitelileri seçer
dik. cGelincik•, •Yenice• gibi... Dolapta da c Paşa pantolonu• dediğim iz 
cAsker• sigarası olurdu. Paralar suyunu çekince, dolaba hücum ederdik.• 
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S o r u: - •Oku.I yaşamınızda en çok mutlu olduğunuz günü hatır· 
lıyor musunuz?• 

C ev a p: - O zamanki standartlara göre çok iyi bir yurta kalıyor
duk. Sıcak suyu vardı, banyo yapabiliyorduk. ilk askerlik kampıml7J 1946 
senesinde Ayazaj!a'da yaptık. Ayazaj!a, o zamanlar şehrin dışındaydı . Şişli 
Camii'nin olduğu yerden sonra bir şey yoktur. Yürüyerek gittik. Tabii, yir
mi günlük kamp döneminde yıkanma imkdnı olmadı. Teknik Üniversite 
Yurdu'nı:ı gelip, orada iyi bir banyo almak öyle güzel geldi ki ... Hayatımın 
en muLlu günü diye hatırlarını. Kampın disiplinli havasından çıkı p, bi r 
raraftanda temizliğe kavuşmamızı hiç unutamam.• 

Soru: - •Turgut Bey, bugünkü memurun hali de ortada. Bu va
tandaşlarımız, sizin deyiminizle •Ortadirek • için bir geçim reçetesj ricn 
etsem ... ?• 

Cevap : - • Bu sıkınulan ben de çok yaşadım. Annemin , babamın 
yanında otururken, bekarlık dönemimde, evliliğimizin ilk yıllannda. Şimdi 
hemen şunu söyleyeyim. Genellikle yeni memuriyete girenin hemen evlen
mesi pek imkAn dahilinde gözükmüyor. Ama, ailesi yardım ediyorsa, biJ 
başka taraftan geçim ilavesi varsa, o başka ... Genellikle, bugün evlenme
de, evi düzmede, eskisinden daha kolaylıklar var. Bugün memleketimize 
baktığımız zaman, çok pahalı olan yerler de var, çok ucuz olan yerler de 
var. Tabii, kalitesi de ona göre dej!işecckıir. Benim ilk yaşadığım ev kalo
riferli değil, sobalıydı. 1958'e kadar sobalı evde oturduk, bunlardan biri 
Çankaya'da, bağ eviydi. 

Soru: - cO zamanlar evinizin işlerini kim görüyordu efendim?• 

C t: va p: - c Evin bütün işlerini hanım görürdü. Biz, hfamctçi fi
lan kullanmadık. Odunluk, kömürlük, apartmanın en alt katındaydı. Sem· 
ra Hanım , oradan kendisi taşırdı. Asansör filan da yok , üçüncü katta otu
ruyorduk. Soba, daha idarelidir. Netice itibariyle, belli bir yeri ısıtırsınız. 
Ankara şartlanna göre, yatak odanız epey soj!uk olur. Ama, inanın daha 
sıhhidir. Benim çocukluj!um böyle geçti. işte , bu da bir ekonomidir. Bu
gün, yakıt parası öneml i bir yckUn tuttuğuna göre, buna di.kkat etmek 
!Azım.• 

Soru: - • Yiyecek, içecek, sözün kısası , mutfak sonınlarını nasıl 
hallcdeciğiz acaba?• 

Cevap: - • Kendi ai lemden de gördüm, ben de tatbik ettim. Ku
ru gıda maddelerini ucuz olduj!u dönemlerde biraz fazla almak. Bir nevi 
stok etmek yani. Eskiden, kış ortasında domatcı. i bulabilir miydik? Son 
beş senede olan hadise. Geçen gün bir gazetede gördüm, cErik ne kadar 
pahalı• diyordu. Kardeşim, kış orıasında caneriğı olursa, pahalı olacak 
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tabii! Vaktiyle biz böyle şey l er gönnedik. Ama, şimdi durum farklıdır. 

Bizim, eski devirlerde yapllğımız kadar stok yapmaya ihtiyacı yoktur. Ar
tık, yazla kış arasında neredeyse fark kalmadı. Ama, yine de tavsiyem, 
ucuz buJduğunuz zaman, bilhassa kuru gıda maddelerini depolayın . » 

Soru: - cDcpolayahm Saym Özal, ama bize alışveriş yapacağımız 
yerleri de gösterir misiniz lütfen?• 

C ev a p: - • İşte , bunu da iyi hesap etmek lazım. Semt pa7..arların
dan lüks marketlere kadar değişik yerler var. Herkes, kendi bütçesini iyi 
yapmalı. Eskisinden çok daha fazla alternatifiniz var.• 

Soru: - •Giyim, kuşam konusunda tavs iyeleri njz neler olacak?• 

C ev a p : - cOrada da bugün çok çeşitli alternatifler var. En pa
halı ayakkabıyı, çizmeyi gösteı·mek kolaydır ama , ucuzu da var bunun. 
Elbette kalitesi değişecek. EIJe mi yapılmış, lastik midir, köselesinin cinsi 
nedir? Herkes, kendi bütçesine uygun giyinebilir.• 

Soru: - cBugünkÜ hayat pahalılığında tek başına çalışmak olmu
yor. Siz, eşlerin de çalışmalarına taraftar mısınız?• 

c.; ev a p : - • Mümkün olabilen yerde karı - koca çalışmalıdır. Eğer 
kadın çalışıyorsa, evUlikten dolayl işinden ayrılmamalıdır. Hiç olmazsa 
bir müddet, aile yerine oturuncaya kadar ... Hesap kitap yapmak artık aile
lere düşüyor.• 

Soru : - •Turgut Bey, bir de taksitle alış-veriş konusu var. An
nenizden, klzınızdan dinlemiştim. Siz, taksitle mal almaktan hoşlanmaz

mışsınız , borçtan korkannışsımz ... •? 

C ev a p: - •İnsan, devamlı, her ay ödemeyi unutabiliyor. Ama 
biz de birçok şeyimizi taksitle yaptık. Taksitle alış-verişte de hesab ı şa
şırmamak, ipin ucunu kaçırmamak lftzım. Bazen, taksitle alış-veriş çok 
ucuzmuş, hatta bedavaymış gibi gelir. Ama, sonradan taksitler toplanıyor, 
bir de bakıyorsunuz ki, maaşı geçmiş. Eğer hcsabımzı iyi yapıyorsanız, 
taksitle alış-verişi rahatlıkla yapabilirsiniz. • 

Soru: - • Sayın Ozal, seçim gezilcrinizden bu yana eşiniz Semra 
Hanını'la birlikte sürekli mutlu tablolar sergiliyorsunuz. Görebildjğimiz 
kadarıyla , huzurlu bir aileniz var. Evlilikte mutluluk sizce nasıl olmalı? 
Siz, hiç Semra Hanım'la kavga etmez misiniz?• 

C c va p: - •Yener Bey, gençken insan kavga da ediyor. Ufak te
fek meseleler biraz da inada bindi mi, kavgaya dönüşüyor. Ben, bunun 
aile hayatında hiçbir fayda sağlamadığını gördüm. Karşılıklı bir tartış
maya girişiyorsunuz, ondan sonra iş çığırından çıklyor.• 
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S o r u: - •Semra Hanım'la en çok hangi konularda fikir ayrılığı
nız olur? • 

C c va p: - «Birkaç kere tartıştığımız hadiseler olmuşLUr. Kavga 
ettiğimiz zaman dahi, biz kısa zamanda banşrruşızdır. Ya o, ya ben inat
tan vazgeçeriz. Ben vazgeçtiğim zaman, o ısrar etmez, o vazgeçtiği zaman 
da ben ısrar etmem. İşin anahtan burada. Çiftler arasında kavga olabilir, 
münakaşa olabilir, bunu tamamiyle defterden silmek diye bir sey yok. 
Fakat, barışmasını bilmek lazım. • 

S o r u: - •Semra Hamm'la en uzun ne kadar küs kaldınız? • 

C c va p: - «Valla, iki günü geçmemiştir. Biz, tartışmamızın ar
dından, hemen olan ları unutacak bir şeyler yapanz karşılıklı olarak.• 

S o r u: - •Ailenizde, çocuklannızla ilgili sorunlar yaşadınız mı?• 

Cevap: - •Bizim çocuklanmız genelde bize hiçbir problem ge
tirmemişlerdir. Biraz, Zeynep'in bazı problemleri olmuştur. Onun haricin
de, iki oğlumun hiçbir problemi olmamıştır. Zeynep'inki de aslında bir 
problem değil , ben izafi olarak söylüyorum.• 

Soru: - cOnlann öğrenimlerinde hiç sıkıntıyla karşılaşmadı
nız mı?• 

C ev a p: - •Hayır. MeseJA Efe, şu anda bizden ayrı oluruyor. Li
seyi, kendisi ayn bitirdi, tek evde oturuyor. Geçenlerde geldi, bütün viZt> 
lerini vermiş, herhangi bir takınusı yok. Bu da hem benim, hem Semra 
Hanım için çok iyi bir durum. Eğer öyle bir derdimiz olsa, o da bir başka 
münakaşa kapısı olur. «Sen sebep oldun, ben sebep oldum• diye.• 

S o r u: - «Önemli kararlar arifesinde Serora Hanım'a danışır mı
sınız, onun sözünü dinler misiniz Turgut Bey?• 

C c v a p: - •Aileyle ilgili, yolumuzla ilgili ana kararları beraber 
veririz. Mesela, benim politikaya girip girmemem konusunu Semra Ha
nım'la oturduk, ciddi ciddi konuştuk. «Gireyim mi, girmeyeyim mi? Parti 
kuralım mı, kurmayalım mı? Bu konuda ilerde ne gibi problemler olabi~ 
lir, o ne görüyor, ben nasıl bakıyorum?•, oturup bunların karonnı birlik
te verdik. Büyük itirazları olup olmadığını anlamak istedim.• 

Soru: - •Semra Harurn, politikaya atılmaruza itiraz etmedi mi?• 
C ev a p: - • Ben, politikaya girmeyebilirdim. Çok rahat bir haya

tım olurdu. Çok daha iyi para kazanırdım. Yurt dışında da iş bulabilir
dim. Rahat, uzun tatillerim olurdu. Ama, neticede girmeye karar verdik, 
belli sebeplerden dolayı. Semra Hanım, benim politikayı isteyip istemedi
ğime bal.."tı. Dikkat ettiğim nokta budur. Benim, bu işi yaparak mesut ola
bileceğimi düşündü ve destekledi.• 
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Soru: - .:Destekleme yöntcmJerjnden memnun musunuz?• 

Cevap: - .:Gerek seçim kampanyası sırasında, gerek seçim kam
panyasından sonra, Başbakanlık döneminde davranışları, sergilediği tu
tum bakımından çok destek olmuştur, oluyor da.• 

S o r u : - •Sayın Ôtal, eşinizle sizin anneniz arasında bazı pı'"Ob
leınler var gibi. Bunları nasıl hallediyorsunuz?• 

Cevap: - •Bizde bazı ufak tefek problemler vardır, siz de mü
şahede etmişsiniz. Ama, bunlan her iki taraf da büyütmcmişlerdir. Ben, 
iki tarafla dengeli bir şekilde bu konuyu götürmüşümdür. Anneme say
gım fazladır, bunu bilir. Her fırsatta kendisini ararım , İstanbul'a gittiğim 
zaman, onu ziyaret ederim. Bir derdi varsa, hal1etmeye gayret ederim. Bu 
demek değil ki , kanma da aym sevgiyi, hürmeti göstermem. Ona da önem 
veririm. Bu önemde, birini diğerine şu veya bu şekilde tercih ettiğimi gös
termem.• 

Soru: - ·Biraz da dede Özal'dan söz edelim. Dede olmak nasıl bir 
şey, yakında bir torun daha gelecek?• 

Cevap : - •Dedelik, harika bir olay. Şimdi iki tane torunum var; 
bir üçüncüsü de herhalde Zeynep'ten gelecek. Büyük oğlum Ahmet'in bir 
kızı , bir oğlu var; ikisi de Amerika'da doğdu. Oğlanın adı Turgut, ben 
onunla adaş oldum. Biraz aHkıran, başkesen. Çok hareketli. Kız, ondan 
iki yaş büyük. Nahif, akıllı bir kız. Küçük Turgut, haklıyor onu. ikisini de 
çok seviyorum. Fırsat olsa da, sık sık görebilsem. lstanbul'n gitıiğim za
man, en fazla bir saat görcbiJiyorum. Daha iyi bir zaman bulabilsek iyi 
olacak.• 

Soru: - •Sayın B~bakan, televizyon yayınlarını izleyebiliyor mu
sunuz, yoksa yalnız kendinizi mi? 

C ev a p : - cBazılanmn sonunu seyrediyorum. Gazetecilerle yap
tığımız konuşmanın ardından bir bakayım dedim, •Bütün Nehirler Akar• 
diye bir dm çıktı karşıma. Meğer, son bölümüymüş. Tabii, kendi progra
mımız olunca seyrediyoruz. Ama, ötekilere pek zaman kalmıyor. Bizde 
bu konuyu en iyi bilenler, annem ve kaytnvalidemdir. • 

S o r u : - •Onlar, televizyon ptogramlarından size yakınıyorlar 
mı?• 

Cevap: - .:Her ikjsi de, televizyonun profesyonel seyircileri. Her 
ildsi de kendi açılarına göre televizyonu tenkit ediyorlar. Mesela, kayın 
validem top oyunun.dan nefret eder. Televizyon, fazla spor programı gös~ 
terdi mi, şikayet başlıyor. O, daha ziyade iyi filmler gösterilmesini is ter.• 
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S o r u : - •Ne gibi iyi filmler acab~ ?» 

C ev a p: - ·Mesel4, cİsaura» var, çok tutuyorlar. Annem de tutu
yor, benim kayınvalidem de. Başkalarından da işittim, çok iyiymiş . De· 
mek ki, bizim toplumumuzun halet-i ruhiyesin.c uygun bir film .• 

Soru: - «Bir vatandaş olarak, TRT'nin hangi tür programlara 
ağırlık vermesini arzuluyorsunuz?• 

C ev a p: - •Bir kere, Türkiye'yi daha iyi tanıyalım. Belgesel prog· 
ramlara biraz daha ağırlık verelim. Eğitim olarak daha çok yararlanalım. 
Bazen, «Açık Onivcrsite• programlarını görüyorum. Bayağı güzel, ama 
daha iyi de yapılabilir. Dünyaca tanınmış bilim adamlannın konuşmalan, 
film gibi tercüme edilerek de verilebilir. Kavgalı, vurdu. kırdılı filrplerin 
değil , biraz daha iyi hislerle dolu olanların tercih edilmesi lôzım. Vaktiy
le • Küçük Ev• vardı, çok güzeldi. Onun gibi diziler olmalı . • 

Soru : - cSayın Özal, kusura bakmayın ama, sizi biraz kilo almış 
görüyorum. Rejimi bıraktınız galiba?• 

C e va p: - •Bu ara kilo aldım. Biraz rejim yapmam lazım, başla· 
dun da. Sabahlan, bir bardak çay, bir yumurta, bir parça peynir yiyorum. 
Öğlenleri, umumiyetle yemeden geçiştiriyorum. l\.kşamlan da, salata, bir 
ızgara el, bir cima yiyorum.• 

Soru : - «Kilolar nereden geliyor?,; 

Cevap: - •Efendim, çok kötü bir huyum var. Yatmadım önce 
mutfağa uğruyorum. Bir de, çok çerez yiyorum. Bunlan yapmamam la· 
zım. Arkadaşlardan, leblebi , antepfıstığı gönderenler var. Mutfağa uğra· 
mak fena oluyor. Hele etrafta kimse yoksa, biraz daha fazla oluyor. Ama, 
Semra Hanım dikkat ediyor.• 

Soru: - •Neleri yemekten hoşlanıyorsunuz gecelerJ, dolma fi· 
lan mıh 

C e v a p : - • Hayır efendim, bal getiriyorlar, tehlikeli tarafı da bu. 
Bizde balcılık o kadar inkjşaf etmiş ki .. . Herhalde Anavatan kurulduktan 
sonra arıcılık gelişti. öyle çeşitli ballar siinderiyorlar k:ı, insanın kava
nozla yiyesi geliyor. Yememek mümkün değili Yener Bey, ben yeni farkı· 
na vardtm, Türkiye' de ne kadar çok çeşitli peynir varnuş? Fransız peynir· 
!erinden çok daha fazla . Hatta diyorull) ki, birisi bunu tam manastyln ti~ 
cari hale getirse. Florası farklı, tadı farklı, belki elli çeşit peynirimiz var. 
Ben, şimdiye kadar bilmiyordum. Son gidişimde, Vao'dan •otlu peynir» 
aldım. Geçende Ereğli'ye gitmiştik, bir tulum peyniri verdiler, böyle bir 
şey gbrmemiştim.• 
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•RAKIDAN NEFRET EDERİM ... • 

Soru: - •Siz, politikayı hiç bırakmayacak mısınız? 

C c va p: - •lnsan, belli bir noktadan sonra jşi bırakacaktır. Bi
Lim de ne vakil bırakacağımızı kader çizgimiz ortaya koyacak. Herhalde, 
ondan sonra yapacağım iş İstanbul'a yerleşmek olacak. Side'dc ve Bod
ru.m'da evlerimiz var. lstanbul'da daha büyük bir ev almayı düşü.nüyo
rum. Kitaplar, eşyalar, sığmıyoruz. llerde bir müze gibi bırakabiliriz or:ı
sm ı . Elimde epey imkfuılar var. lstanbul'la, öteki tatil yerleri arasında 
gidip geliriz herhalde.• 

Soru : - •Çalışmayı düşünmez misiniz?• 
Cevap: - •Hayır, sürekli olarak çalışacağımı 1..annetmiyorum. 

Belki ufak tefek müşavirlikler yaparım . Bu arada, belki oturup hatıramı 
yazanm. Tecrilbelcrimi yazanın. Ya7.ma işi de bir buçuk sene sürer.• 

Soru: - •Turgut Bey,.önümüzdcld ay sigarayı boykot kampanya
sı var. Kaç yıl sigara içtiniz?• 

Cevap : - •Teknik Üniversite, ikinci sın ıfta sigara içmeye başla
dım . Demek ki, 1947'de başlamışım . 1980 Haziran'ına kadar, 33 sene iç
tim. Yalnıı, bir kere a ltı ay, bir kere de bir sene bıraktım. Sonra tekrar 
başladım. Günde iki paketi geçiyordum. 

Soru: - •Simdi, isteseniz de başlayabilir misiniz?• 
C ev a p: - •Bir tane içsem başlayabilirim . Çok tehlikeli bir iş . • 

Soru: - • Semra Hanım'ı vazgeçiremiyor musunuz?• 

Cevap : - • Semra Hanım, kendisini idare ediyor. • Ben, sigarn jç. 
miyorum• diyor.• 

S o r u : - •İçkiyle aranız nasıl?• 

Cevap : - •İçkiyi vaktiyle içtik tabH.. . Ama, fazla içmedim. 
195-0'lerle 60'lar arasında ama, ciddi bir şey değil.• 

Soru: - • Rakıyı mı tercih edersiniz?• 
C e v a p : - •Rakıyı hiç sevmem. Allah rahmet eylesin, babam çok 

rakı içerdi. Rakının kokusundan tiksinirim. Çünkü, rahmetli epey içerdi, 
gelip ondan sonra da, affedersiniz, istifra ederdi Onu devamlı hatırlıyo
rum. Bizde bir reaksiyon bıraktı. Onun için, rakıyla hiç başım olmamış-
tır. • 

Soru : - «Ne içerdinjz efendim?• 

C e v a p : - •Viski, likör filan ... • 

Soru: - cEfendim, konuşmamızın sonuna geldik. Lütfen ayağa 

kalkıp, şu köşeye doğru teşrif eder misiniz?• 
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Cevap: - «Hayırdır, şimdi ne olacak bakalım?• 

S o r u : - «Bir şey yok efendim. Cebinizdeki cüzdanı lütfen verir 
mis.iniz? Bakalım, içinden neler çıkacak, Sizce bir sakmcası var m1?• 

C e vap: - cYahu, neler düşünüyorsun ! Al sana cüzdan! Vallahi, 
ben de bilmiyorum içinde olanlan ... • 

S o r u: - «İzninizle , şunlan tek tek sayalım . Semra Hanım'ın eskı
dcn çekilmi ş bir minik kartpostal fotoğrafı ... Toplam 8 dolar ... Bir tane 
tedavülden kalkınış 500 lira ... 60 bin lira ... Bu nedir Turgut Bey?• 

Cevap: - • Ameri kan ehliyeti. Artık geçerliliği yok ama, hatı ra 

diye saklıyorum.• 

Soru: - cBana bir uğur parası verip, imzalar mısınız lütfen?» 
Cevap: - • Ün binlik mi istiyorsun yani?• 
Soru: - «Yalla, ağanın eli tutulmaz.• 

C e va p: - • Ben, şimdi sana bir numara yapacağım. Bak, şu ce
bimde iki tane JOO'lük var. Biri senin olsun. Üstüne de ya1.ayım. Hem de 
yeni yüzlük ha ... • 

Soru : - • Paranın üstüne yazmak suç değil mi?• 
C e v a p: - •Sayın Süsoy, şimdi bu senin yaptığın yani...> 

Soru : - • Sayın Özal , para deyince akl ı ma geldi. Şu milyarlık pi-
yango size çıksaydı, ne yapardınız?• 

Cevap: - cNc yapacağım kardeşim , herk~s şike olduğunu sanar
dı . Kazandığımızı, aynen iade edecektim!• 

Soru: - « Şans oyunlarıyla aranız nasıldır, kumar oynamayı sev
mez misiniz?• 

C c va p: - •Hayır, sevmem. Bilet filan da almam. Eskiden Spor -
Toto oynardım. tık at yarışına da 1950'lcrdc Ankara'da gitmiştim . Biraz 
oynadım ama, hep kaybettim.• 

BAYAN THATCHER, ÇOK ZARİF 

Soru: - « Saçınızın formunu nasıl veriyorsunuz? •icraa tın Jçin
rlcn• programında çok gü1.cl görünüyor.• 

C e va p : - • Benim berbcdm Kemal Bcy'di r. Divan Oteli'ndc. Her 
ay ls ıanbul'a gittiğimde, o formunu veriyor. Bana da öğretti. Yıkadık.Lan 
sonra, fönle sabi t duruyor. Yener Bey, aramızda nerdcysc yirmi yaş fark 
var, benim saçım seninkilerden iyi. Dikkat e t, saçın dökülüyor. 
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Soru: - •Sayın Özal, gelecek ay İngiltere Başbakanı Bayan 
Thatcher ile görüşmeniz olacak. Ona, neyi sonnak istersiniz?• 

C c va p: - •Galiba, onunla aynı gün doğmuşum . Benim dağımı ta
rihim 13 Ekim 1925, onunki 13 Ekim 1927. Benden iki yaş küçük. Onu 
mutlaka kendisine soracağım. Birleşmiş Milletler toplantısında yan yana 
oturduk. Kendisiyle uzun uzun konuştuk. • 

Soru : - •Bayan Thatcher'i nasıl buluyorsunuz?• 

C c va p: - • Bir kere, çok zarir bir hanım. Gayet zarif. fngilizcc
yi de çok iyi kullanıyor. İngiltcre 'de, o kadar erkeğin arasından çıkması, 
kendisinde bir şeylcı olduğunu gösteriyor .. 

Soru : - •Semra Hanım, bu sözlerinize kızmayacak mı?• 

C c va p: - •Yok, hayır. Semra Hanım da, Bayan Thatchcr'i be
ğeni r. • 

- •Çok teşekkür ederim.• 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN TÜSİAD'DA 
YAPI'l~I KONUŞMA 

28 Ocak 1986 

TÜSfAD'ın muhterem üyeleri, değerli misafirler, muhterem basın 
mensuplan, 

Sayın Kocatopçu'nun da bahsettiği gibi TOSIAD'ın eski bir üycsi
yİin, hatta şunu söyleyebilirim; TÜSİAD'ın kuruluşunda, gelişmesinde 
önemli de lbir rol oynadım vaktiyle. 1970 senesinde giden bir 1hcyctin ba· 
şında - burada o heyette bulunan arkadaşlanmızda var sanıyorum, başta 
Şinasi Berkan Bey-Kingaven diye bir teşkilatın davetlisi olarak Japon
ya'ya gitmiştik, O t.eşlcilatı gördükten, onJann Japon ekonomisi üzc.rjn
deki ıesirlerini ve gelişmesindeki rollerini gördükten sonra, dönüşte aca
ba böyle bir organizasyon Türkiye'de kurulabilir mi diye, epey müzake
reler yapıldı. llk temaslan yine Divan Oteli'nin üstündeki bir odada yaı> 
tık. Ondan sonra da TÜSİAD kuruldu. Ama ben o sırada, Tüı·kiye'den ay
rıldım Amerika'ya gitıim, Dünya Baokası'nda çalıştım. Dönünce de 
TÜSİM)'a üye oldum. Japonya'da organi7.asyon şahıs ların değil, mües
seseledn üye olduğu bir organizasyondur. O halde, bizim sistemimizde 
de böyle yapabilmek Ji\zım . Müesseseler, bu gibi, kuruluşa üye olabil
melidir. Şu anda, belki Dernekler Kanunu buna müsait değildir. Belki 
özel bir kanun çıkanlabilir, bu gibi kuruluşları desteklemek lazımdır. 
Mesela dün konuşma yaptığım Sılbanc.ı Sermaye Derneği, Dökümcüler 
Derneği, Otomativ Sanayi Derneği, bunlar müesseselerin kurulabil~ 
ili kuruluşlardır. Yani muhtelif bu şekilde organize olmasının, özellik
le AET'ye girmek için çaba harcayan Türkiye'ye önemli bir imkAn sağ
layacağını devletin ve ilgili bakanlıklann bu konudaki çalışmalarına yar
dımcı olabilcceğı kanaatindeyim. 

Muhterem üyeler, bu arada, yapacağım konuşmanın benzer bir tar· 
ıını Yabancı Scnnaye Dcrneği'nde yaptım. Ama bugün biraz daha farklı. 
bazı meselelere biraz daha detayına girerek, siilerc Türkiyc'nin nereden 
nereye geldiğini, nereye gitme durumunda olduğunu önümüzdeki mcscle
leria neler olabiJeceğini. sizleri ilgilendiren konularda hangi meselelerle 
karşılaşabileceğimizi kendi tahminlerimize göre anlatmak istiyorum. Ta. 
bii işe !başlarken, 24 Ocak öncesi sonrası demeye başladık. Bithassa bu ko
nuyu son 6 senedir, benim bir tabirimle, bilen de bilmeyen de konuşuyor. 
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lşin aslı nedir? Ama konuşulduğuna göre, bir yazanmızın da yazdığı gibi, 
çok tesir etmiş ki, hfila üzerinde konuşulmaya devam ediHyor ve hatta de
niyor ki, 24 Ocak Programı, kemer s ı kmaya, sıkıştırmaya devam etmek
tedir. Bunun için bazı açıklama larda bulunmaya hakikaten ihtiyaç var. 
24 Ocak başlangıçta, bir zaruretten meydana gelmiştir. 24 Ocak öncesin
de, hepinizin çok iyi hatırladığı gibi, Türk ekonomisi büyük bir sı kıntı içe
risine girmişti. Döviz dengesi alt-üst olmuş, mal ithal edemez, pet rolü 
bile sıkış ık itd:ıal eder duruma gelmişti. Burada işadamlannız, o devre
lerde ben de iş muhitlerinde uzun süre çalıştım. 

l977 Şubat'ından itibaren, özel teşebbüsün transferlerinin yapı lm~l

dığını gayet net biliyoruz. 1979 sonunda hasbelkader DPT Müsteşar Vekil
liği ve Başbakanlık Müsteşarlığı görevjyJe ekonomik meselelerden sorum
lu bir mevkiye getirildiğim zaman, önümüzdeki tablo aşağı yukarı şuydu; 
beldiyen transferlerin yekünü 2 milyar doları aşıyordu. Garantisiz ticari 
borçların tutan da 2 milyar doları geçiyordu. Devlet normal borçlarını 
ödeyemiyordu. İlhalot sadece belli kalemlere inkisar etmişti. Bu kalem
lerin başında ilaç, petrol, gübre, çok zanıri mallar bulunuyordu. Gerçi it
halat nereden bulursanız bulun, nasıl getirirseniz getirin artık üzerinize 
kalmıştı. Kaçak gelen mallarla fabrikalann çalıştığını hepimiz biliyoruz. 
Tabii bunun devam etmesi mümkün değildi. Köklü birtakım tedbirlerin 
alınması lazımdı . Esas itibarıyle 24 Ocak başlangıçta böyle bir zaruretten 
meydana gelmiştir. Başka da çaremiz yoktu. Ve tabii sistem, acaba, nasıl 
kurulmalıydı ki, iyi çalışa'bilsin. Bozukluklan gideril•in. Problemler as· 
gariye insin ve karşılaştığımız meselelerle bir daha karşılaşmayalım. Biz 
çözümü esas itibariyle, serbest bir ekonomik düzene girmekte bulduk. 24 
Ocak meselesinin temel hedefinin serbest ekonomik düzene erişmek oldu
ğu söylenebilir. Bu değişmeyen kaidesidir. Ama başlangıçta :ılınm ı ş olan 
tedbirlerin, o günkü durumu düzeltmek için alınmış tedbirler olacağı aşi
kardır. Ha tta birçok şeyleri yapabilmek için de o günkü durumun düzel
tilmesi icap ediyor. Bir tabirimize göre, •O yanan evi• yangından kurtar
mamız lazımdı. Yapılan iş budur. Aşağı yukarı 2,5 sene içerisinde Türki
yc.'nin durumu düzeltilmiştir. Tabii içinde yaşayanlar, düzelmenin ne ka
dar büyük olduğunu çok kolayca görürler. 1980 yıl ı içerisinde ilk tedbir
leri alıp, aynı yıl 6 aya kadar 9 defa yurt dışına gittim. Yurt dışında ge
rek mesele1eri bize kredi verenlere anlatabilmek, gerekse alacağı olup ala
cağını alamayanların tatmin edebilmek için. Hiç unutmuyorum, Alman
ya'da. büyük bir salonda bütün Alman alacaklı l ar karş ım ı za geldiler. Ga
rantisiz ticari a lacaklılar, onlara borcumuzu nasıl ödeyeceğimizi anlatma
ya. çalışıyorduk. Bir kararname çıkarmıştık, ona göre borçlarımızı şöyle 

ödeyeceğiz dedik. Adamların , tabii, buna inanması çok zordu. 
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Türkiye'nin 1979'daki karanlık günlere gelmesjn_in bır ııedeni de 1~74 
petrol bunalımıdır. Petrolün varili 3-4 dolardan l 1 -12 dolara çıkmış, bu 
Türkiye'yi büyük bir sıkıntıya sürüklemiş intibaı vardır ya da hesap buna 
göre yapılıyordu. Tesadüf odur ki, 1980 senesinde, 24 Ocak Programı ilfuı 
•dildiği tarihlerde, petrol fiyatları bir şok halinde yükselmeye başladı 
ve 1980 senesinin petrol fiyallan 1979'a göre tam iki mislidir. Yani 1979'da 
bizi o kötü duruma düşüren petrol faturası 1,7 milyar dolardır. 1980 tam 
3,4 milyar dolardır. Şimd.i, işin enteresan tarafı, bu şartlar ahında Tür
kiye meselesini hallcdebilmiştir. Nitekim aynı yere, seneler sonra, 1984 
senesinde Almanya'daki salona bu kez başbakan olarak giLtim. Yine sana
yiciler vardı. Onlara dört yıl önce, garantisiz ticari borçlan nasıl ödeye
ceğimizi anlattığımızda bize inanmadıklannı hatırlattım. Şimdi de kar
şımda Türkiye'de nasıl iş yapabiliıiz diye bulunuyorsunuz dedim. Dört 
sene içinde durum bu kadar değişmiştir. 

Şimdi temelde şunu söylemek istiyorum; serbest ekonomik bir dü
zen, kanaatimizce, insanların, şirketlerin, en iyi çalışanlarını, en iyi şe

kilde hizmet veya üretim yapanlarını öne çıkanr. Sistem eğe.r serbest olur
sa, serbest rekabete dayanmışsa, muhakkak ki en kabiliyetliler, en kalite· 
Lilcr, en çalışkanlar öne çıkarlar. Genelde kaide budur ve Türkiye' dek; tec
rübemiz de bunu açık şekilde göstermektedir. Tabiatıyla, a lında bu da 
sosyal adaletin en önemli csaslanndan biridir. Serbest ekonomik sistem 
kurnazlıkla para kazanma yolunu kapayan bir sistemdir. Bir basit misal 
vereyim, eğer vaktiyle olduğu gibi, bugün sigara karaborsası olsa, sigara 
dışardan kaçakçılıkla gelse, 100 milyar liralık bir hacim ortaya çıkar. Bu· 
nu finanse edenler de havadan para ka1.anırlar. Devlet hiçbir şekilde bun
dan istifade edemez. Neticede, bu sistem kurnaz.ın para kazanmasını sağ
lar. Yani fedakarlık yapan, gayret sarf eden kazanamaz. Aynı konuyu, ge
çenlerde, basın toplantısında sordular. Zannediyorum, buna benzer şika
yetler var. Kamu İktisadi Teşebbüslerinin fiyalları yüksektir, serbest pi
yasa sistemi içinde ise piyasa fiyatlanna eşittir. Piyasa fiyattan ne ise 
K1T'Ierin fiyatlannın da o olması lazım. Ama serbest piyasa fiyatlarının 
altında satmaya kalkarsanrz, vaktiyle Ankara'da olduğu gibi tahsisçi_ler 
piyasaya çıkar, Ankara'ya gelir kapılan zorlarlar, Karalbük'den, Ereğli'den 
tahsis verin derler. Arada IJ.o 50 fiyat farkı da varsa, sattığı zaman, cebine 
parayı koyar yani köşeyi döner. İşle bu sistemin de orıadan kalkmış ol
ması lazım. Serbest ekonomik sistem haksız kazancı ortadan kaldıracak~ 
tır. Netice olarak, sosyal bir meselenin çaresini de bulmuş olursunuz. Kim 
çalışıyorsa o kazanır. Kim akıllıysa, kim mevcut sistem içerisinde iyi is
tihsal yapabiliyorsa, o para ka7..anır, o gelişir, Tabii sistem böyle olduğu.na 
göre de, bütün memleketin verimi daha yukarıya ç.ıkar. İşte, zannediyo
rum, Türkiye'nin yaptığı .işin temelinde yatan esas felsefe budur. 
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Biz 1982'nin sonuna kadar, Türk ekonomisini düzeltmek, özellikle 
ödemeler dengesi meselesini halletmek için çok büyük gayret sarfeltik. 
Bunlar düzeldi. 1984'den sonraki devre farklı bir devredir. Yine aynı ser
best ekonomik sistem uygulanıyor, ama yapılmış işler o günkü şartlar 
ve Türkiye'nin ilerisi dikkate alınarak, yapılmış işlerdir. Belki 1980'in ge
tirdiği tedbirlerle mukayese edilemez. 1984 başında iktidara geldiğimiz 
zaman, gayet tabii, tatbikat imkAnı çok daha geniş oldu. Yani 1980 şa rtla
rına göre, çok daha geniş yetkiyle icraat yapma imkanına kavuştuk. 

Önümüzde bir çok problemler vardır. Bu problemlerin başında, hu
zur ve güven devam edecek miydi yoksa bu askeri idareyle mi sağlanmak
ta Memleketim.izde, bir çok vatandaşın kafasında bu sual vardı. Ama gö
rülmüştür ki, iki senelik icraat çıkmıştır, biz bütün rncmlekeııe bir köşe 
hariç, sıkıyönetimi kaldırmışızdır. Ama, neticede huzursuzluk ortamında 
bir artış olmamıştır. Serbest bir düzen geldiği, hatta grevlerin rahatlıkla 
yapıldığı devreye de girmişizdir. Herhangi bir hadise olmadan huzur, gü
ven ortamı açık bir biçimde sağlanmıştır. Tabii, önümüzde işsizlik, geçim, 
vatandaşlanmızm daha iyi bir geçime kavuşturulmaları, Doğu ve Güney
doğu Anadolu ile diğer bölgeler arasındaki gelişmişlik farkının azaltılma
sı meseleleri vardı . Bürokrasi ve konut meselesi gibi bir çok çet in mese
leler de önümüzdedir. Tabiatıyla bunlann hepsinln çözümünün 1 - 2 se
nede yapılacağını söylemek mümkün değildir. Önemli olan, çözüm yolu
na girilmiş olunmasıdır. Esas olan bence budur. Bugün çok rahatlıkla şu
nu söyleyebilirim; biz bu meselelerin hemen hepsinin çözüm yoluna gir
mişizdir ve iki sene içinde de tahminlerin üzerinde mesafe almışızdır. 

Onemli konulardan bir tanesi; büyüme meselesidir. Tabii büyüme
nin önemi şurada, memlekette büyüme varsa, o zaman hem işsiz1ik hem 
de Türkiye'nin geçim konusuna daha iyi çare bulunabilir. Milli gelir art
maya devam ederse, sistem bunun daha iyi dağıtılmasını öngören bir s is
tem ise, o takdirde vatandaşlarımızın gelirinin nisbi olarak artacağı aşi~ 
Urdır. ikincisi milli gelirin artışı yatınmlann artışıyla da a!Akalıdır. Ya
ttrunlann artması ise, işsizl ik meselesine bir çözüm getiren faktördür Tür
kiye 1979- 1980 senesinde negatif 'büyümeye sahne olmuştur, yani 'büyü
memiştir, küçülmüştür. ilk defa 1981 senesinde % 4'ün üzerinde, 1982'de 
% 4,5, 1983'de % 3,3, 1984'de % 5,9, 1985'de de% 4,9 civannda bir büyü
me olmuştur, ama tahminime göre daha da yukanya çıkacaktır. Tabia
tıyle 1984 senesi başında, iktidara geldiğimiz zaman, karşılaştığımız prob
lemler sadece bunlar değil dir. Esas itibanyle, icraatımızın ne şekilde ya
pılacağı idi. Acaba çok süratli ıbir icraat mı yapılması lazımdı, yoksa daha 
yavaş bir yaklaşımla mı gidecektik. Bizim burada verdiğimiz karar şu
dur; biz meselelerin üzerine reformist bir yaklaşımla ve hız.11 bir suretle 
gitmek zorundaydık. Türkiye'nin meselelerinin böyle bir tutumla çözü
lebileceği kanaatine, daha başlangıçta, varmıştık. 
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Bakın, 2 sene içerisinde, hemen bütün sahalarda reform yapıJmışur. 
Bir tanesi idari sahada; bir zamanlar 36'ya kadar çıkan bakanlık sayısı, 
kanuna bağlanmışur, 21 'e düşürülmüştür. Bundan sonra bakanlık kurulu
şu ancak kanun.la mümkündür. !kincisi, sadece merkez teşkilatlan değil, 
taşra teşkilatlarına kadar bütün sistem yeni baştan gözden geçirilmiş, iJ. 
gili birleşmeler yapılmış ve kanunlan çıkarılmıştır. Bugün bakanlıklan· 
mız, hesap . icra bakanlıklanıun sayısı 14'dür. 7 tanesi de devlet bakan
lığıdır. Son otuz küsür sene içerisinde en az bakanlık sayıs ı , biz.im iktida· 
nm12dadır. 

İkinci önemli reformu personel meselesinde yaptık. Personel siste-
mimiz çok dejenere olmuştu. Aşağı yukarı, ilk girenle en yüksek derece
den emekli olan arasında, maaş farkı iki buçuk idi. Yani ilk giren 100 alı· 
yorsa, en yüksek derecedeki 250 alıyordu. Böyle bir sistem dünyanın hiç 
bir yerinde yoktur. Biz bu sistemi de yeni baştan tanzim ettik. Ücret· 
leri yeni baştan ayarladık. Normal artışların üzerinde, yukan kademeye, 
yanj idare mevkiinde olanlara daha fazla ücret alma imkanları sağladık. 
Bugün birçok meslek dallarına , hakimlere, idarecilere, öğretmenlere, cm· 
niyet görevlilerine aynca ilave imkanlar sağladık ve bugün piramit eskiye 
göre çok daha düzgün hale getirilmiştir. Ümit ediyorum, önümüzdeki yıl· 
]arda, bu meseleyi tekrar gözden gc-çireceğiz ve 1990'lara doğru pe rsonel 
sistemini daha çalışabilir hale getirmeye çalışacağız. Çünkü devletin iş. 
)eri , sizlerin i şleri memurlar eliyle görü lmektedir. Memurların hem ya· 
şama, hem de teıfi şartlarını daha iyi temin etmeliyiz ki, onlar daha iyi 
çaJışabilsin ve memlekete daha iyi hizmet verebil.sinler. 

Diğer bir reformu da, KİT'lerde yaptık. Kamu iktisadi Teşebbüslo
ri'nin bütün kanunları tek bir kanun ve buna bağh kuruluş sözleşmeleri 
haline getirilmiştir. Bugün, bu çalışmalardan sonra, KIT'ler J983'de za. 
rar ederlerken, J984'de 400 milyann, J985'dc de 700 milyarın üzerinde kıır 
elmişi.erdir . Önümüzdeki sene bu kann J trHyonun üzerine çıkacağını 
tahmin etmekteyiz. ArtJk kesin olarak, KJT'ler devlete lmmbur değil, dev
lete vergi geliri sağlayan kuruluşlar haline gelmiştir. Tabii bunlar arasın· 
da da bir iki tane zarar eden olacakur. Ve diyorum ki, bu kuruluşlar kıır 
e ttikleri iç.in millete hisseleri sattlabiUr yoksa zarar eden tesisJed m.illcle 
veremeyiz, 1.aten kimse de almaz. Bu konuda çalışmalanmız da devam 
ediyor. mesele o kadar basit değildir. Daha yıllar sürmesi icap edebilir 
ama biz ilk büyük adımlan atmış bulunuyoruz. KlT'ler, bugün, ekono
miye yük değil , fayda sağlayan kuruluşlar haline getirilmiştir. 

En önemli reform sahalarından bir tanesi de malı:ılli idarele..drr; be
lediyeler, il özel idareleri. Biz bunların gelirlerini ve imünlannı artırdılc.. 
Çünkü şuna inanıyorduk; Türkiye'de demokratik sistemin yerleşmesi, 

gelişmesi mahalli idarelerden başlar. Mahalli idareler sağlam olduğu müd· 



detçe, bu demokratik sistem de çok daha kuvvcıli olur. lki, vatandaşa gö
tilri.ilccek hizmet artık merkezden götürülecek halden çıkmıştır. Yani ma· 
ih.afü idarelere sorumluluk ve imkan \•erilmelidir. Onlar da vatandaşa hiı
met etmelidir. Gelirleri, irtıklinları büyük çapta artınlmıştır. En son çıkar· 
dığımız tmar Ka_nunu ile bakanlık yetkileri mahalli idarelere verilmiştir. 
Bütün bunlar şunu gösteriyor; Şehirlerimizin şekli 1988'e gelmeden ol
dukça değişecektir. Zaten bu değişikliği, şimdi de, görebiliyoruz. Vaktiyle 
belediye başkanlarımızın maliye bakanlarımızın kapısı önüne gidip, ücret· 
leri ödeyebilmek için para aradıktan gözlerimizin önündedir. Şimdi, 
mahaUi idarelerimizin birçoklarının bankalarda bizden fazla parası var, 
bunları da yakından takip ediyorum. Tabii akıllıca kullanıp, faizini alıyor
lar. Umarım ki, önümüzdeki yıllarda bu politika bozulmadan devam ede
cektir ve şehirlerimize hizmet en iyi şekilde götürülecektir. 

Bir önemli reform da kambiyo mevzuatında yapılmıştır. Bununla iJ. 
gili kanunlar daha modern, gerçekçi bir anlayış getirmiş tir. Neticede, 
50 - 55 yıldır dokunulmayan, Türk Parası Koruma Mevzuall bir ucube oJ. 
maktan çıkmış, iş hayatı daha serbest hale gelmiş ve mahkemelerimizin 
üzerinden de büyük bir yük kalkmışur. Bürokrasi büyük çapta azaltılmış
tır. Bu serbestlik, bu rahatlık hiçbir zaman unutulmamalıdır. Çünkü vak
tiyle bu rahatlık olmadığı için, Türkiye'ye gelmekte tereddüt edenler şim
di rahat rahat gelebilmektedirler. Dışardan THY pilotlanna veya dışanya 
giden ahbaplarımıza aman şunu getir diye siparişler veren Türkiye' de, bu
gün, böyle siparişler kalkmıştır. İşçilerimiz çantalannda, bavullarında 
Türkiye'de olmayan eşyaları getirmek külfetinde değildirler. Tam tersine, 
bugün Türkiye'den bavulla komşu ülkelerden gelip alış-veriş yapmakta
dırlar. Bu hadise bile, Türkiye'nin standardının nereye vardığım gösteren 
hadisedir ve bunun böyle tutulması lazımdır. 

Önemli bir reform sahası, yine iki senede gerçekleştirilen, vergi ka· 
nunlarının çıkması, en zor işlerden biridir. 1980 öncesine bir iktidar vergı 
kanunu çıkarmak istedi, çıkaramadı. Ondan sonrakiler de çıkaramadı. 
Çıkarılmak islenen kanunlar bugünkü gibi reformcu da değildi, yani kla
sik, bürokrasinin hazırladığı kanun_lardı. Bugün çıkarttığımız kanunlar, 
tam manasıyla, reformist, modern kanunlnrdır. İşte Katma Değer Vergi
si, korkmadan üzerine gittik ve Katma Değer Vergisini tatbik ettik. Or
tak Pazar'ın vergi sistemidir. Ama, bakıyorsunuz hfı.1§. Yunanistan, İspan
ya, Portekiz tatbik edemiyor. Bize de üç dört seneden önce yerleştiremez. 
siniz denHd_j ama KDV'den geçen sene 762 milyar tahmin ettik. Onikinci 
ayın sonunda, 1 trilyon 73 milyar tahsilat yapılmışttr. Bu yıl da, umuyo
rum k:i, tahminlerin üzerine çıkacağız. Genelde vergilerle ilgili söylemek 
istediğim; ilk defa bütçede yapılmış vergi tahmini üzerinde tahsilat ya
pılmıştır. BütQCde tahmin edilen rakam 100 deyin, tahsilat t08 olmuştur. 

2()4 



Daha evvelki yıllar tahminin ancak yüzde 85-90'1 gerçekleştirilcbilmjştir. 
Bütün bu işleıin ~tepsi de, açık ifade edersem, sıkınllya sokulmadan ya
pılmıştır. Sistemin otunnasmda en önemli unsur, faturalı vergi iadesidir. 
KDV'nin bu kad::.~ kısa sürede oturmasının sebebi, faturalı vergi iadesi 
si-.temidir. ilk başta memurumuza ve işçimize yüzde 20'yc kadar iade ve
ren sistem, akıllı bir sistemdir. Zannediyorum, 240 milyar lira vergi iade.. 
si yaptık. Ama karşılıl\ı.nı fazlasıyla almışızdır, hem katma değer hem de 
bu sene ödenecek gelir vergisinden. Bakarsınız, hiç fatura toplama alış
kanlığı olmayan bir toplum, fatura toplar hale gelmiştir. 

Geçen gün birisi anlattı; oğlunu bakkala yolluyor, S yaşında, çocuk 
cbakkal amca fatura da ver• diyor. Bu iyi bir alışkanlıktır. Jlerde vergiler 
makul bir şekilde alınırsa ki, kimse vergi kaçırmazsa, en önemli sosyal 
adalet meselelerinden biri de yerine gelmiş olur. Vergi sisteminde daha 
çok şeyler yapıldı; Türkiye'de ilk defa kültür, eğjtim, spor, sağlık saha
lanna bağışta bulunanlar vergiden muaf olmuştur. Vergi dilimleri aruk 
ufak dilimler değil, makul dilimlerdir. Bu dilimlerle vergi kaçırmayı dü
şünmemek lazım. Çünkü vergi kaçırmayı icap ettirecek, anormal bir vergi 
alma nispeti yoktur. Yani vergi kaçıran kendini haklı göremez. Bizde ge
rekli ccı.ayı, en ağır şekilde veririz. Zaten sistem buna göre kurulmuştur. 

Bu sistem içerisinde, yine ilk defa, gelir vergisi ile kurumlar vergi
sinin irtibatı kesilmiştir. Yani kurumlar vergisi ödeyen bir nevli, bir daha 
gelir vergisi ödemez. 

Bir önemli sistem olarak cfonlan• getirdik. Tabii bunlar ilzerindc 
çok şey söylcnmıştir. Ama, açık ifade ediyorum, büyük yatınm1ann art
masında önemli bir miktar fonlarda birikmiştir. İşte Konut Fonu; Ka
çak sigara lüks ithalat resmileşti ve bunlann farkı Konut Fonuna gidi
yor. Bu sayede, içinde bulunduğumuz yıl 310 milyar lira gibi önemli bir 
fon meydana geliyor ve her yıl yüz bin konut sadece buradan finanse 
edilebilir. Nitekim şehirlere bakUl\ımızda, inşaat sektörünün hızlandıl\ı· 
nı sizde göreceksiniz. Zaten çimento tüketim artışı, çok net şekilde bu
nu gösteriyor. Fonlar sisteminde önemli bir fon konusu Kamu Ortakhğı 
Fonu'dur. Bunun konusu da, cköpriiyü sattın satmadmdan• baş1a.r. 'Biz 
sattık dedik ve bugün bu fon 380 milyar liralık bir rakama ulaşacakur. Biı. 
Keban Barajı'nın, Köpıii'nün, daha birtakım barajların gelirleıini bu fona 
aldık. Bu gelirleri de, halkımJZa cgclir senedi• diye satıyoruz. Geçen sene 
yüz elli milyarlık senet sattık. Bazen, basında bu senetler az para veriyor 
falan diye, yaz.ılar çıktı. Bu yüzden de, bazı vatandaşlarımız ı.arara uğra

dılar. Gelir senetleri, bugün en iyi gelir veren senetlerclir. Bunun kaJ'Şl
smda dolar, mark iyidir diye vatandaşı yanıltmayın, çünkü bu sefer mark 
düşer ve \'atandaş ortada kahr. Benim kanaatim , bunlar sağlam senetler-
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dir ve biz de bıınun için 1bu sistemi kurduk zaten. Bir taraftan vatandaşı
mıza sağlam bir gelir elde edelim, <>ı\un birikimini değerlendirelim, ser
maye piyasasını.n canlanmasına yardımcı olalım, bir taraftan da bu gelir
leri alalım batajlan, otoyolları hızlandıralım dedik. Tahmin ediyorum, bu 
sene içinde, Editne'den Ankara'ya kadar otoyolların mukaveleleri hazır 
o.laciıktır. Bu tis tem kendimizin kurduA:u bir sjstemdir ve zannediyorum. 
enteresan neticeler verecekti~. Önümüzdeki Şubat ayında da altmış mil
yarlık halka açık gelir Ortak lığı senedi çıkaracağız ve bu tesisleri finanse 
etmeye devam edeceğiz. Son çı.karttı ğımız iki fondan da çok kısa olarak 
bahsetmek istiyorum. Biri, Savunma Sanayii Destekleme Fonu'dur ve 300 
küsur milyar liralık bir fon o lacaktır. Diğeri de, Tilrkiye'yi Tanıtma Fo
nu' dur. Bu fon da 15 milyar liradır. Tahminimize göre, Türkiye'nin tanı• 

tılması ilk defo bu kadar sağlam ciddi şekilde ele alınmıştır. Neticelerini 
şimdiden almaya başladık; Bulgar meselesinden aldığımız mesafe nçık 
bir suretle gôrülüyor. Daha birçok konularda Türkiye'nin tanıtılmasının 
önemini biliyoruz ve bu gibi imkftnlan da en iyi şekilde kullanacağız. 

Bu kadar kısa zamanda ç0k ana kanunlar da çıkmıştır. Sadece bfr
kaç tanesinin ismini vereyim; Tanın Toprak Refonnu'nu biz ç ı kardık ve 
hiçbir güriiltüde olmadı, en iyi şekilde hazırlanmış bir kanundur. lmar 
Kanunu, Maden l<.anunu, bunlar ana kanunlardır. Emeklilik meselesi ser· 
best BölgcJcr Kanunu, Finansal Kiralama Kanunu ki, modern kanunlardır 
ve bizde hiç kullanılmamış kanunlardır. Bankalar Kanunu 'nu yeni baştan 
tanzim ettik. 

Muhterem TOSIAD Mensupları, bütün bunlar iki sene içinde yapıl
ınışbr. Bizim icraatı t utuş tarzımız budur. İnanıyoruz ki; bu şekilde ha
reket etmeyip, daha uzun 1.amana yaysaydık bu neticeyi alamazdık . Ben 
memlckelimizde işlerin hızlı yapılmasından yanayım, aynen bir fabrikada 
yapılması gerektiği gibi. Fabrika hızlı yapılmalıdır, b"'tta i nşaa ı sürer
ken bir yandan da fabrika çalışmalıdır. Sizler öyle yapıyorsunuz. devle
tin de böyle yapması lazım. Çünkü aradaki mesafeyi kapatabilmemiz için 
çok daha fazla çahşmamız ve yeni rnetodlar bulmamız lazım. 

Türlciye'nin en önemli meselesi; ödemeler dengesi meselesidir. Biz 
buna çok önem veriyoruz, çünkü Türkiye'dc ödemeler dengesi bir dalıa 
karşımıza gelirse fevkalade büyük s•kıntıya düşeriz. Onun için en hayaı i 
mesele olarak ödemeler dengesini görüyoruz. Bunu da halledebilmenin 
yolu; ihracatı artırmak, turizmi geliştirmektir ve djğer döviz gelJrlerini 
artırmaktır. Bütün ıbunlatın hepsi, aynı zamanda, istihdam meselesinin 
çözümünde de fayda sağlayacakur. Eğer bu yılda gidebilirsek istihdam 
meselesini 9özebilirlz. Bugün memleketimizin dış itibarı da buna bağlıdır. 
Ödemeler dengesi ne kadar iyi olursa, Türk.iye'nin kredi ilibarı o kadar 
yukardadır. 
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Nitekim, çok açık suretle gözüküyor, vaktiyle devlete kredi verme
yen müesseseler veya dış ülkeler, bugün bizim belediyelerimize kred.i ve
riyor. İşte İstanbul'da hızlı tramvay sistemi 300 milyon dolarlık kredi alı
yor, deniz otobüsleri de 30 milyon dolarlık kredi ile gelecek. İstanbul, An
kara ve İzmir'in inşaat makinalan da kredi ile temin edHmiştir. Türkiye 
ödemeler dengesini sağlam tuttuğu müddetçe, dışardan birtakım imkAn
lan rahatlıkla temin eder. Bunu da akıllıca kullanmak mecburiyetindeyiz. 

Şimdi, biraz da sizinle, gelecekle ilgili şeylerden söz etmek istiyo
rum. İçinde bulunduğumuz yılı 1985'den iyi görüyoruz. Mevsim şartlan 
çok iyi başlamıştır ve tanm istihsali için yeni formlar tatbik edilmeye 
başlanmıştır, t,arımda çok iyi bir yıl geçireceğimiz mut-ı.kkak,tır, Yeııi ge
tirilen tohumlar da üretimi aruracaktır ve fiyaun düşmesi üı-ct;]I) arttığt 
için üreticiyi etkilemeyecektir. Eskiden patatesten dönüme bir buçuk ton 
ürün alımr'kcn, şimdi dört ton ürün -almıyor. Yeni tohuma güvenmeyip 
eskt tohµmu ekenler zarar ettiler onun için herkes modern teknolojiyi 
kullanmalıdır. Hadiseyi bu şekilde söylersek, şu kış ayında dikkat ediniz, 
seralar ne kadar gelişti ki artık her ürün bulunabiliyor. Bu da esas itibn
nyle iyi tohumlarla ve teknolojiyle olmaktadır. ilk defa, biz, ithal tohumu 
serbest bıraktık . Ne kadar bağırırlarsa bağırsınlar bu politika dejlşme&
Dışardan birçok firma gelip, tohum şirketi geliştirmeye başladılar. Ya
kında, Türkiye'den dışarıya tohum ihraç edilecektir. ikinci olarak şunu 
söyleyeceğim; enflasyon aşağıya gidecek. Gazetelerde satışlar azaldı, 
emisyon iki aydır yerinde sayıyor deniliyor. Emisyon nedir? Bakın, Ağus
tos'ta 1 trilyon 500 milyona yakındır, şimdi 1 trilyon 270 milyon filan. 
Emisyon meselesi gayet dikkatli götürülecektir. Vergi gelirlerinde iyi ar
tış var. Ben şunu tahmin ediyorum; eğer yanlış hesap edip de fazla zam 
yapmaya kalkarsanız, yüzde yirminin üzerinde, malınızı satamazsınız. 

Satmanız da büyük problem olur. Şu an, bazen, dışarda g,örüldüğ\i gibi 
sıkıntılar meydana gelir, çünkü ekonomi bugün çok daha iyi kontrol al
tına alınrnışllr. iki sene içinde, biz bütün tedbirleri aldık. Kavga gü,rültü 
yapılır.ken de biz tedbir alm~a devam ettik. Herşey yerli yerine otl.ı1.rdu,, 
iplerin kontrolü tamamen elimize geçti. Onun için bu konuıla fevkalade 
dikkatli olunmasında fayda vardır. Ben şun11 d,a tahmjn ediyorum; belki 
petrol fiyatlarında biraz inme olabilir, bu da r .ürkiye'ni.o n:ıeıı(aaıinc ola
caktır. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN ANADOLU TİCARET LiSESİNİN 

TEMEL ATMA TÖRENİNDEKİ KONUŞMASI 

28 Ocak 1986 

Muhterem vatandaşlarım, değerli konuklar ve sevgili çocuklar, hepi
nizi sevgiyle selamlıyorum. Sağolun, varolun. 

Bugün Ticaret Anadolu Lisesinin temelini ataca~ız. !Bir irfan yuvası 
bu şekilde kurulmuş olacak. Memleketimizde lisan öğreten, lise yahut ta 
ticaret lisesi şeklindek.i okullaon sayısı süratle artmaktadır. Çünkü bil· 
yüyen, gelişen Türkiye'nin kaliteli elemana, lisan bilen elemana ihtiyacı 
vardır. Türkiye'miz büyüdükçe, geliştikçe, ileriye giıtikçe böyle eleman· 
J.ann sayısı da artacaktır. İnşallah önümüzdeki yıllarda, okullarımızın 
sayısı da artacaktır. İnşallah önümüzdeld yıllarda ,okullanmızın sayısı 
daha da artacak, büyüyecektir. Şimdi ben lise hakkında fazla konuşmak 
istemiyorum, çünkü bu konuyu benden evvel konuşan sayın Milli Eğitim 
Bakanımız ve diğer konuşmacılar etrafıyla anlattılar. Tabiatıyla huzuru
nuzda, bu liseye parasıyla, düşüncesiyle katkıda bulunan başta Ticaret 
Odası olmak üzere bütün ilgililere teşekkür ederim. Memleketimizin 
milli eğitim meselesi vatandaşlarımızın, kuruluşlanmızın katkılarıyla 

daha da ileriye gider. 

Muhterem vatandaşlarım , burada birtakım pankartiar görüyorum; 
Tapu tahsis belgeleri, Okmeydanı'nda, hiç merak etmeyin verilecek. Ha· 
z.ı rlığı yapılıyor. Çünkü, biz, bu meseleyi çözmeye karar verdik mi çöze
riz. Vaktiyle hatırlıyorum; Tapu tahsis belgeleri şudur, budur diyenler 
sonunda bu belgelerin verildil!ini ve birçok yerde tapulara dönüştürül· 
düğünü görünce seslerini kestiler. Hiç merak etmeyiniz lbeps.i tamam ola
caktır. Belediyeler bu balamdan sağlam bir şekilde çalışıyor. Bir önemli 
konu da lstanhul'un giizelleşmesi, daha giizel bir lstanbul elde edilmesi. 
Neden? Aıalanmız, dedelerimiz •bu şehri fetheden ler herhalde, bu şehri 
fethettikten sonra, bizlere bu şehri kirletin dememişlerdir. llu şehri gü· 
zelleştirin, buraya layık olun demişlerdir. Biz de iktidara geldiğimizden 
bu tarafta en büyük desteği , İstanbul'un güzelleştirilmesi için belediyeye 
vermişizdir. Onlann şehri giizelleştirmek ve Türkiye'nin incisi haline ge· 
tinnek için yaptıkları bütün gayretleri canı gönülden destekliyoruz. 
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Ve yine inanıyorum ki; Şehir güzelleştikçe, yollar aÇLldıkça, daha 
güzel binalar yapıldıkça, parklar meydana geldikçe hepimiz çok daha 
umutlu olaeaj!ız ve yapana hayır duası cdecej!iz. Vaktiyle yine bu şehirde, 
!950'lerde o devrin başbakanının yaptıj!ı gibi, bugün yolların mühim bir 
kısmı, o devirden kalmadır. Ama o yollar yapılırken çok şikayet eden de 
oldu. Şimdi herkes o işleri rahmetle anıyor. Onun için muhterem vatan
daşlarım! Biz İstanbul'u güzelleştirmeye, diğer biltün şehirlerimizi de 
daha güzel yaşanır şehirler haline getirmeye çok kararlıyız. Belediyeleri
mize onun için büyük imkanlar verdik ve inşallah da önümüzdeki 2-3 
yıl sonunda bu şehirlerin çehresinin değiştil!ini beraber göreceğiz. 

Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Sağolun varolun. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA 

TAPU DACITIM TÖRENİNDE YAPTICI KONUŞMA 

28 Ocak 1986 

Değerli vatandaş}anm, muhterem misafirler. 

Bugün burada muhterem belediye başkanımızın hazırladığı ve be
nim de yakınen takip ettiğim bir konu, yani tapu dağıtılması ·konusu
nun bir örnek merasimini y3pacağım. Altı bin civarında bir tapu hazır
lanmış vaziyette. Bugün burası için ve lstanbul'un diğer ilçeleri için, iz. 
mir, Ankara ve hatta belediye için tapu meselesi önemli bir mesele ola
rak karşımızda idi. Bu meseleye çözüm getirmek üzere ANAVATAN lkti
dan fevkAlade hızlı çalışmalar yapmışur. Bakınız ilk önce 2981 sayılı 
Kanun TBMM'den geçirilmiş ve arkasından yine belediyelerimizle ilgili 
olarak, belediyelerimiz.in imkinlannı arturıcı kanuna dönüştürülmüştür. 
Çünkü biz şuna inanıyoruz; vatandaşa hizmet verecek mahalli idareleri 
güçlencUrmemiz Hizun. Çünkü şunu çok iyi biliyoruz; büyüyen, 
52 mjlyona ulaşan Türkiye'nin idaresi artık sadece An'kara'dan ola
maz. Mahalli idarelerin çok güçlü olması l azım. Halta hatta. şunu da 
ifade edebilirim; demokrasinin Türkiye'de yerleşebilmesi, gelişebilmesi, 
giiçlencbilmesi için mahalli idarelerin güçlü olması lazım. Şimdi bakınız, 

çok eski değil, 6. 7 sene kadar evvel, çok iyi haıtırlıyorum. Belediyeleri
mizin ıbüyük ekseriyeti, memur maaştann1 işçi ücretlerini verebilmek 
için Ankara'ya gelip Maliye Bakanlığı'nın kapısı önünde yatar, buradan 
•para almadan ayrılmam• derlerdi. Bırakınız şehre hizmet etmek, sadece 
ve sadece çalışanların ücretlerini verebilmek için. Bütün bunların hepsi 
geçmjştir. Bugün mahalli idarelerimiz, ister İs'tanbul 'da , ister Ankara'da, 
ister başka yörelerde olsun, artık eskisiyle kıyas edilmeyecek kadar güç
lüdür ve hizmetler vatandaşa bu şekilde en iyi biçimde götürülecektir. 
Yollar yapılacak, elektrik gelecek, birçok hizmetler, kanalizasyon, bele
diyelerle ilgili birçok hizmetler yapılacaktır. Yapılmaya da büyük hızla 
devam edilmt::ktedir. Bundan kimsenin şüphesi olmas·n. Bakınız, Türki
ye'nin son nüfus sayımına göre % SO'dcn fazla insanımız artık şehirler
de, belediyeli yerlerde yaşıyor. inanıyorum ki, 1().15 sene sonra beledi-
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yeli yerlerde yaşayan insanlarımızın nispeti % 60-70'e gelecektir. Onun 
için bu şehirlere önem vermeye mecburuz. Bu önemi de Anavatan tkti· 
darı, geçmiş dönemlerle mukayese edilmeyecek bir tarzda, vermektedir. 

İnşallah önümüzdeki yıllarda bugün aldıl!ıınız kararların meyvele
rini hep beraber toplar, şehirleri güzelleştirir, buralarda çocuklarımıza. 
gençleriıniz.e çocuk bahçeleri, parklar, spor sabalan başta olmak üzere, 
çok daha fazla icraat yaparız. Şimdi burada tapularını bir ömek olarak 
dağııacaııun vatandaşlanma sesleniyor ve diyorum ki; tapulan hayırlı 
uğurlu olsun, hepinize sevgiler sunuyorum. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN ICRAATJN i ÇiNDEN 
PROGRAM KONUŞMASI 

29 Ocak 1986 

Hayırlı Akşamlar Dc~erli Vatandaş ları m. 

Yeni yılın, bu Hk •İcraatın İçinden• programında hepinizi sevgiyle, 
saygıyla selamlıyonım. 

Bu akşamki sohbetimizde hem milli menfaatimizi, hem de genç· 
yaşlı, çocuk·büyük milletimizin he.r ferdinin menfaatini derinden ilgi
Jendiren •bir konuya değinmek istiyorum. 

Esas itibariyle devlet ile fert arasındaki ilişkiyi daha çok boyutlu 
daha çok kapsaml ı hale getirecek yeni bir icraatımızı sizlere açıklamak 
istiyorum. 

Şimdi, soralım kendimize .. ·Dev1ct, IDcvleh diyoruz ama Nedir Dev 
let? 

Üstünde düşünüyor muyuz? 

Devlet, bir milletin kend i hür iradesiyle kendi yaşama biçimini seç· 
mesi... yaşama ıbiçimini kendi iradesiyle znp t..ıÜ rapta almasıdır. 

Devlet, 

Milletimiz.in gözbebeği ordumuzla jandarmamız, polisimizle düzeni 
içte ve dışta 'koruyan ve ıkolllayan güçtür. 

Devlet, adalettir. Bağımsız mahkemelerimiz devlet adına adalet da
ğıtır. 

Devlet, hizmettir. Baraj. köprü., yol, okul, hastane, üniversite ve da· 
ha nice kamu menfaatine sunulmuş, bir hizmetler manzumesidir. 

Bütün bunların hepsi tek kelime ile •para• demektir. Pekıyi... Dev
let değirmeninin suyu nereden gelecek? 

Sevgili vatandaşlarım, Devlet değirmenin suyu ancak ve ancak siz
den gelir. 

Devletin en güvenilir ve en büyük para kaynağı saldığı vergilcridir. 
1950'de bir vergi kanunu çıkanmşız, 35 yıl doğru dürüst el sürmemişiz. 
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Oysa, Türk ekonomisi her anlamda ileriye giderken, dar elbise gibi, 
sıkıcı, sıkıcı olduğu için de, vatandaşı zora koşan bir vergi kanunuyla iş
ler yürütülemezdi. 

Kayıtlara baktım da, halk arasında KDV dediğimiz, Katma Değer 
Vergisi, ilk defa tasan olarak 60'lı yıllaıın sonunda gelmiş ama bir türlü 
kanunlaşmamış. Bu işi cesaretle ve size olan inancumzda biz bitirdik. 

Katma Değer Vergisi Kanunu çıktı. 
Fatura lı yaşam dediğimiz cvergi iadesi sistemi•de buna eklenince ... 

licın devlet, hem millet haynna yepyeni bir yol açılmışllr. 
Çünkü, vatandaşı sıkmadan, fümeden !belge toplamak zarureti geti

rilmi ştir. 

Esnafa da, yaptığı her satış için, mutlaka belge vermesi şart koşui
muştur. 

Katma Değer Ve11gisi, mahiyet itibariyle !belki de en adil vergi siste
midir. 

Satın alma gücü olan kişi ya da kurum sa.tın alına. anında ve % 10 
oranında devlete vergi verecektir. 

Katma Değer Vergi'nden önce, Türldye'dc vergi veren mükellef sa
yısı 7.5 - 8 milyon kadardı. 

Bugün, çocuk - büyük, kadın -erkek hepimiz bir alım anında bu 
vergiyi ödüyoruz. 

Yani, bütün bir toplum olarak her birimiz, bir alım anında Katma 
Değer Vergisi veriyoruz. 

Bu dünyanın en makul ve en akılcı yoluyla vergiyi tabana yaymak-
ur ... 

Yalnız, vergiyi verenin fulüne gitmek, her şeyi ondan beklemek de-
ğil.. Bütün milletimizi kapsayan bir sistemdir. 

Bu bizim sosyal adaletçi anlayışımıza da uygundur. 
Vergi, herkesin verebileceği oranda olmalıdır. 
Az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınmalıdır. Devletin 

gclırlerine her vatandaş ııücüne göre katkıda bulunmalıdır. 
1985 yıu sonunda bütün vergi mevzuatımın yenileyen, reform nit<>

liğin<le bir vergi kanunu çıkard ık . Bu kanunla !birçok bürokratik işlem i 
basite indirgedik. 

Dahası; 

1985 yılında, Gelir Vergisi dilimlerinde, indirim yapmamıza rağmen .. 
Faturalı Yaşam ile önemli miktarda bir vergi iadesinde bulunma· 

mıza rağmen .. 1985 yılında vergi gelirimizolağanüstü bir aruş göstermiş· 
tir. 

1984'de devletin toplam vergi gelirleri; 2 Trilyon 372 Milyar lira idi. 
1985'de ise devletin toplam vergi gelirleri 3 Trilyon 857 Milyar liraya 

ulaşmıştır. 
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Aziz Vatandaşlarım, 

Toplanan bu vergi içinde Katma 1>eğer Vergisi'nin payı; 1 Trilyon 71 
Milyar liradır. il aylık bir uygulamaya rağmen, bütçe tahminlerimizi da
hi aşan bir miktara ulaşılmıştır. 

Sonuç olarak; bir yılık vergi artış oranı : % 62.6 dır. 

Muhterem Vatandaşlarım, 

Bu meblaa fakir fukaraya yük olmadan, •kimsenin !bumunu ·kanat· 
ınadan sallanmaktadır. 

DeAerli vatandaşlıınm, 

Vergi denince, herkesin yüzü asılır. Sadece, cebinden para çıktığı 

için değil, vergi hesabı da ödeme yol - yordamı da ceza haline geldiği için. 
Biz ıbu ezaya son verecek ıbüyük bir adım atmış oluyoruz. 
Bazı örnekler vereyim ... ~ 
Şimdi insaf edin .. 
Gezici olarak Milli Piyango bayiliği yapan lar için dcfıcr tutma ıncc

buriyeU varmış. 

Biz bunu kaldırdık . Çünkü, astan yüzünden pahalıya gelen, bir uy· 
gulamaydı. Hiç !bununla uj!raşılır mı? 

Çiftçi kardeşlerim, size de müjdeli bir haberim var_. 
Çiftçiler için, artılı:, deiter tutma mecburiyeti kaldınlmıştır. 
Eski uygulamada sauş hasılau, kanuni haddi aşan çiftçilerin defter 

tutma mecburiyetine son verilmiştir. 
Böylece, geçmişte yakınmalara yol açan bir uygulamaya daha bir 

kalemde ortadan l<aldınlmıştır. 
Öte yandan, geniş bir ziraatçı '.kitlesini ilgilendiren, gerek idare ge

rek çiftçiler içjn, hiçbir anlam taşımayan dönüm, ağaç ve hayvan başına 
alınan asgari zirai vergi tümüyle kaldınlmışUr. 

Böylece de sistem basitleşmiş ve bir kamburdan daha kurtulmuştur. 

Aziz Vataodaşlanm, 

Esnaf için de fevkalade uygun yeni ılıususlar getirilmiştir. 

Mesela esnafın götürü hadleri ve defter tutma limitleri fevkalade, 
büyük tarzda, büyük mikyasta artırılmıştır. 

Muhterem Vatandaşlanm, 

Geçmiş uygulamada lbüyük sonınlar yaratan işçi ve işveren sendika 
aidatlan meselesi vardı. Bunu da biz çözüme kavuşturduk. 
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Yapılan yenilikle işçilerin sendika aidatları vergilerinden artık dü
şülecektir. 

Keza, işveren sendika aidattan da buna paralel olarak işverenor. gi
der olarak değerlendirilecektir. 

Vergi paketimizin içinde bu ülkenin kültür hayatı da unutulmamış-
Lır. 

Sanat ve sanatçıyı teşvik için, okul yapımını hızlandırmak. için ba· 
kın ne gibi yeni1ikler getirilmi ştir. 

Heykeltraş , yazar, müzisyen gibi sanatçılar, tiyatro sanat.çılan daha 
basil, daha düşük ve tek oran üzerinde vergilendirilmiştir. 

Okul, kreş, öğrenci yurdu sağlık tesisi, buzurcvi, spor tesisi yapan
lara ya da kurmuş bulunanlara yapılacak her türlü ayni ya rla para yar
dımlarının tamamı vergi matrahından düşülecektir. 

Aynca, bu tesisleri işletenlerin kazançlan kalkınmada öncelikli yö
relerde 10 yıl, diğer yörelerde ise 5 yıl süreyle vergiden muaf tutulacak-
tır. 

Bütün bunlann anlamı, devlet, birçok gelirinden vazgeçerken, vergi
yi tabana yaydığı için, vergi gelirlerini artırmaktadır. 

Daha önceden büyük şikayete yol açan bir olgu daha vardı. Vergi
nin büyük bölümünü işçi - memur ödüyor. Devlet, diğer alaca'ldanm tah
sil edemiyor, diye. Biz bu döneme son verdik. 

Diyelim, 100.000 TL brüt maaşlı bir çalışan kişisiniz, - alt vergi di
limini % 36'dan % 25'e indirdik- Yani ayda 25.000,- TL vergi ödeye
celcsiniz. 

Ama, vergi iadesinden de bilhakkın istifade ettii!imizde bu oran, % 
10 - 12 gibi, düşük bir seviyeye gelmektedir. Bu ge~e ... 

Hem sosyal adalet hem vergi adaloti açısından atılmış büyük bir 
adımdır ... 

Yapılan bir değişiklik ile fatura, müstahsil mallbuzu, gider pusula
sı gibi belgelere pul yapıştırma mecburiyeti kaldınlmıştır. 

Vatandaş, bir de pul derdiyle uğraşmaktan kurtulmuştur. 
Netice itibariyle asık suratlı devlet ası_k surath vergi yerine güler 

yüzlü vergi getirilmiştir. 

Değerli Vatandaşlarun, 

Bu yeni vergi kanunu da, Katma Değer Vergisi Kanunu da, bizim 
sosyal adaletçi icratımızın en açık kanıtıdır. 

Biz, sosyal adaletten yanayız .. . Sosyal adaletten yana olmak, Orta · 
Direk 'ten yana olma.kur. 
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Nüekim, Orta· Direk deyimi de bu anlayışumzdan doğmuştur. Sos
yal adaletin temeli ise, heryeyden önce, vergi adaletidir. Vergi yoluyla. 
zenginden, gücü olandan alıp millet hizmetine vermektir. 

Ne yaptık biz? 

İşçi - memur kesimj üstündeki gelir vergisi yükünü önemli oranda 
azalttık. Üstelik, aynı kesime VCI'g'İ iadesi avantajını tanıdık. Bu sosyai 
adaletçi bir icraat değil midir? 

Katma Değer Vergisi'ne gelince ... 

Herkesin satın alma gücüne göre, ve nihayet ııo JO olan bu kanun sos
yal adaletçi bir icraat değil midir? Bizim gözettiğimiz öncelikle, Orta -
Direk' tir. 

Nitekim, yiyecek maddeleri Katma Değer Vergisi dışında tuıuJmuş
tw-. Milletin çarşı · pazarına da kanşmayalım diye ... Zaten konunda da 
bu maddelere öngörülen oran %.3 gibi, son derece düşilk 1bir ra·kamdır. Bu 
sosyal adaletçi bir anlayışın ürünü değil midir? 

Vergi ve sosyal adalet konusunda önemli bir hususu dahn sizler-.; izah 
etmek isterim. 

O da vergi tahsilatıyla, vergi adaleti. sosyal adalet arasındaki iliş

kidir. Vergiyi verenden alır, vermeyenin başını boş bırakırsanız, bu ada· 
let değildir. VCl'gisini veren vatandaşa haksızlık etmektir. 

Değerli Vatandaşlanm, 

Şimdi ıbu sözüme iyi kulak verin. Bu kadar basit, sade ve adil bir 
vergi sistemine rağmen, kimsenin vergi kaçırmasına im'k:ln verilmeyecek· 
tir. Kimsenin gözünün yaşına bakılmayacaktır. Bunu böylece bilesiniz. 
İşyerlerinin denetimi için yeniden 7.000 denetçi işe alınm ı ştır. 

Yakında 25.000 kişilik bir denetçi ordusu daha bunlara kaıılacak-
tır. Maksat can yakmak dej!ildir. 

Maksaı, önce alıcıyı da sancıyı da eğitmek .. . 
Ama. satıcı bile - isteyerek fişini vermiyorsa, cezasını vermektir. 

Bu arada, denetim konusunda, Ankara'dan !b~lamak üzere maliye· 
miz <kompütere yani bilgisayara bağlanmaktadır. 

Değerli valandaşlanm, 

Herşey devletten beklerunez. Vatandaş da devletine sahip çıkmalı 
dır. 

Alış verişinde bdhcınahal fiş alarak devletinin hakkını konunalıdır. 
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En nihayet. bu paralar milletin ortak menfaatleri için, harcanacak-
tır. 

icraat olaralk, iktidar olarak gelişen Tü"kiye'nin Büyüyen l'ürkiye'· 
nin eskim.iş müesseselerinde de yeniliyoruz. 

Yüriimeyen ne varsa, inanç ve cesaretle hepsinin üstüne üstüne gi
diyoruz. 

Düşündüğümüz de her zaman açık seçik, dobra dobra ifade ediyo-
ruz. 

1986 yılında vergi has ılatımız.da 1985'e oranla % 50 artış daha bek· 
liyoruz. 

Böylece, kasası dolu zeagin 'bir devlot, fazla para basma ihtiyacı 
hissetmeyecektir. 

Enflasyon devlet gelirlerinin artmasıyla da aşağı doğru çekilecdk· 
tir. 

Ve nihayet, kasası dolu, zengin ıbir devlet başlamış ve yeni yatınm
l::uıyla işsizler ordumuza iş demektir. 

Vergi vermek, fiş almak hiç mübalağasız en ciddi bir vatan görevi-
dir. 

Siz devletimize sahip çıktıkça, milli birlik ve benlberliğirnize dört 
elle sarıldıkça , Türkiye'miz 10 yılda Avnıpa'nın refah ülkeleri arasma 
kaulacaktır. 

Bu inançla, hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum, benim 
sevgili vatandaşlarım . 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN TÜRKİYE SPOR 

YAZARLARI DERNEGINE YAPT!Gl KONUŞMA 

30 Ocak 1986 

Memleketin gelişme seviyesi ile spor konusu paralel gitmektedir. 
Her sektörde gelişme olursa, spor da bundan kısmetini alır. Sosyalist 
ülkeler sporu propaganda aracı olarak kullanıyorlar. Ama birçok geliş
miş ülkede de spor oldukça ileri. Sporda ileri gitmek için sosyalist veya 
komünist olmaya gerek yok. Ben bunu söylemek istiyorum.• 

Biz iktidara geldiğimiz zaman belediyelere kı<ynak bularak bunla
nn kendi aralannda ıbir rekabetin başlamasını sağladık. Ö.Cllikle An
kara, İstanbul ve İzmir'e ekstra gelirler temin ettik. 

•Bizim gördüjfümüz konu baştan beri spordur. Sporun ıpolitikaya 
çok yakın olduğunu müşahade ettim. Halkın ilgisini çeken olay tabii ki 
politiktir. Benim belediye başkanlarıyla devamlı :l:onuştujfum konular, 
çocuk bahçeleri yapın, spor tesisleri yapın, bir pota dikin, mümkünse 
bir salon yapın şeklinde oluyor. Türkiyc'nin gelirleri arttıkça <bu •konu
larda çok daha katkılar olacaktır.• 

cBüyük şehirlerin, özellikle lstanbul'un tesis yetersizliğini biliyoruz. 
Ancak Bedrettin Dalan ile sık sık bu konuyu konuşuyonız. Çekmece çev
resinde bir olimpik köy yapmak amacındayız. 100 binlik staddan baş
layarak, olimpiyat için gerekli bütün tesisleri tarnamlayacağu. Bu arada 
Abdi İpekçi Salonu'nu gelecek yılın sonlarına doğru hizmete sokacağız.• 

•Ben her Belediye Başkam ile yaptığım konuşmada , süratle spor 
tesisleri yapmalanm istiyorum. Türk Spor Kanunu için de gereken tali
matı verdim. Şubat ayı içinde bu kanunu da Mcclis'c sevkedeccğiz. • 
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BAŞBAKAN SAYI N TURGUT ÖZAL'IN DAVOS'TA 

YAPTICI KONUŞMA 

2 Şııbat 1986 

Sayın Oyeler, Hanımefendiler ve Beyefendiler, 

Size hitap etmek fırsatını bana veren bu güzel akşamı düzenledik
leri için organizasyon komitesine teşekkür etmek islerim. En başta Tür
kiye - İsviçre Ticaret ve Sanayi Odasının kuruluşunu kutlar, ilti ülke ara
sında işbirliği sağlayıcı çalışmalarında başarılar dilerim. Aynca her iki 
ülke halkları arasındaki karşılıklı anlayışı güçlendirmede hiç bir gayreti 
esirgemeyen Zürih ve Cenevre' deld Türk derneklerine takdirlerimi ilet
mek isterim. 

Hanımefendiler ve Beyefendiler, 

Bu a:k.şam sizlere Türkiye' den söz etmek istiyorum. Bu arada iyi bir 
tüccar rolü de oynayabilirim belki. Yurt dışı gezilerimde bunu !ıep ya
parım. Türkiye, son sayımda 52 milyonu bulan nüfusu ile Asya ile Av
rupa'nın kesiştiği noktada yer almaktadır. KapladıAı alan Batı Al
manya ile Fransa'yı içine alacak büyüklüktedir. Ve de TUrkiye'de farklı 
iklim şartlan hilkUm sürer. Tlirkiye'de, tropikal meyveler hariç muzdan 
çaya kadar her türlü meyve yetişmektedir. Tarihi zenginlikleri de var
dır. TUrkiye'ye, özellikle kadim tarihe meraklı turistlere zaman zaman 
söylerim : •Türkiye'dc Yunanistan'da olduğundan daha çolı: eski Yunan 
medeniyeti, lıalya'dan daha çok eski Roma medeniyeti ve hıristiyanlııtın 
ilk dönemlerine alt medeniyet vardır.• Bütün bunları TUrkiye'de bulabi
lirsiniz. Türkiye 1slam'ın da yolunda yer almışbr. Bugün Türkiye bir 
NATO üyesidir ve NATO'nun güney kanadında yer almıştır, ve NATO 
üyesi olup ta Sovyetler Birliği ve Varşova Paktı üyesi Bulgaristan'la 
komşu olan ikinci ama en uzun ortak sınıra sahip ülkedir. Aynca Ortak 
Pazar'a aday üyeyiz. Gelecek yıllarda üye olmayı ummaktadır, Türkiye' 
nin durumuyla ilgili bir 1ktsa açıklamadan sonra esas konumuza gelmek 
istiyorum. Türkiye'nin ekonomik durumu nedir? Neler olmuştur? Siyasi 
durum nedir? Daha fazla yabnmda bulunmak isteyeceğiniz bir ülkenin 
geleceği ne olacaktır? 
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Son on yılda ekonomik alanda farklı uygulamalara gittik. Değişik 
ekonoııtik politikalar uyguladık. Değişik ekonomik politikalar denedik. 
Birinci pclrol 'iOku sırasında, Türkiyc'nin elinde (yeterli) döviz rezervi 
vardı. Ancak ekonomisini bu petrol şokuna göre ayarlayamadı ve toplan· 
rnış olan döviz çok 'kısa bir zamanda eridi . 1977 b:ıt-ına gelindiğinde borç
lanmızı ödeyemediğimizi gördük. İthal etmekte olduğumuz cndüst-riyc 
ilhal bam maddeleri ve endüstri mallan için para transferi yapamıyor
duk. Hatırlıyorum, o zaman özel sektörde çalışıyordum . Gerekli ithal 
hammadde ve yedek parça bulmak çok, çok zordu. Merkez B.:ınkasına 
gitmeden önce Türkiye dışında ödeme yapmak, ve daha sonra transferi 
gerçekleştirebilmek için Merkez Bankasına para yatırmak gerekiyordu. 
'Bu iki defa ödeme yapmaktı. Bir çok endüstri kuruluşu böyle yapıyordu. 
1980'e gelindiğinde durum daha da kötüleşmi şti. Karaborsa vardı, fiyat 
kontrolleri vardı ve bir çok malın kıtbğı vardı, ve Türkiye bu durumda 
ne ticaıi ne de devlet borçlarını ödeyebiliyordu. Yeni baştan program 
yapmak zorunda !kaldık. llk programı 1979'da bankalarla ve borç veren 
ülkelerle yaptık. Bütün bunlar, politikalanmızda değişik lik yapmamız 
gerektiğini gösteriyordu. 1980 yılı başında son derece önemli bir değişik· 
lik yaptık . Ekonomik politikada bir dönüm noktası teş'kil eden bu deği· 
şikliğin 24 Ocak kararları olarak hatJrlandılltnı söylemeliyim. Derhal 
fiyat kontrollanm kaldırdık. Fiyatları serbest bıraktılk ve yükselttik. Ha· 
tırlıyorum ilk ay toptan eşya endeksi hemen hemen % 29 arttı, zira ön· 
ceki yıllarda gerçek fiyatlar yoktu. Hükümetçe belirlenen fiyatlar reel 
fiyallar değildi. Fiyatları serbest bıraktılltrnızda, fiyatlar yükseldi. Bun· 
lar piyasa fiyatlanydı. önceki yıllardaki ise karaborsa fiyallanydı yani, 
sonuçta, bazı OECD ülke1crinjn de yardımıyla ve Türkiye'nin kendi gay
retleriyle durum ekonomik açıdan düzelmeye başladı. Ancak Türkiye'dc 
bir taraftan da son derece ciddi terör ve anarşi şartlan hüküm sürmek
teydi. 1977'de başlavıp 1980 Eylül'üne kadar süren terör ve anarşi sol, sağ 
veya mezhep aynlıkları yüzünden hergün sokaklarda 20 kişinin hayatını 
alıyordu. 12 Eylül' de Ordu müdahale ederek anarşik durumu ele aldı. Bu 
defaki müdahalenin, daha önceki müdahaleden bir farkı vardı. Bu defa 
ekonomik politikalar hemen hemen aynen devam ettirildi. Birinci dönem
de de ikinci dönemde de ben işin içindeydim. Bir örnek vereyim. 1979'da 
petrol faturası 1.7 Milyar dolardı. Aynı yıl ihracatın tümü 2.2 Milyar do
lardı. Ama bu 1979'daydı. Tüm tedbirleri aldığımız J980'dc petrol fiyat. 
lan iki katına çiktı·lkinci petrol şoku geldi. 1980'de petrol faturası 3.4 
Milyar dolar oldu, bir yılda iki kaıına ~ıkıı. lhracaı ise aynı yıl 2.9 Mil· 
yar dolar olarak toplam pclrol faturasının altmdaydı. Ancak alınan bu 
tedbirlerden ve ordunun 12 Eylül müdahalesinden sonra durum düzelme
ye ba.şlad ı. Anarşi çok kısa bir süre içinde azaltı ld ı. Ekonomik durum SÜ· 

rekli olarak gelişti. 1982 sonuna gelindiğinde ihracat 5.7 milyar dolara 
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ulaştı. Aynı yılın petrol faturası ise 3.6 milyar dolar civanndııydı. llk 
defa petrol faturasından ileriye geçtik. 1982 sona ermeden Türk askeri 
yönetimi ve Konsey, halkın % 92 çoğunluk.la onayladığı bir anayasa ha· 
:urladı. 1983'de ise seçimlere gittik. Ben de yeni bir parti kurdum. 6 Ka
sım Genel Seçimlerine giren partilerden biri idik. Bu seçimleri ekseri· 
yetle aldık. Belki biliyorsunuz, seçimlerden sonra pek çok itirazlar oldu. 
Bu itirazlar, 6 Kasım seçimlerinde bizimle yarışamayan diğer üç partiden 
geldi. 1983 sonunda yeni hükürnetin kurulmasını müteakip mahalli se
çimlere gitme kararı aldık. Bu, Mart 1985'de oldu. Bu defa kanunda 
değişiklik yaptık . Tüm partiler bu seçime katıldı. Bu defa ortaya çıkan 
tablo biraz değişikti. 6 Kasun seçimlerine bizimle birlikte katılmış bulu
nan partiler, yani Parlamentodaki muhalefet ağır yenilgiye uğradı . Yüzde 
onun altında kalmışlardı. Benim partim ise bu yeni seçimde de ekseri· 
yeti aldı. Şunu misal vereyim. 67 seçim bölgemiz var. tik seçjmlerde bun· 
lann 54'ünü kazanmıştık. Bugün, bazı yeni düzenlemeler ve ek seçimler 
sonrasında 56 veya 57'sine sahibiz. Bunlara İstanbul, Ankara ve lı.mir 
ve Adana gibi Türkiye'nin tüm büyük kentleri de dahildir. 

Yeni hükürnetin kurulmasına müteakip bir dizi yeni todbirler aldık. 
Bunlara ben bazen yeni reformlar diyonun. 1983'e kadar genel durum, 
1982'ye kıyasla düzelmiş olmakla beraber karşı \karşıya olduğumuz mesele, 
Türkiye'nin o eski günlere geri dönmesini önleyici bir sistem getirmekti. 
iki yol var. Ya gayet sıkı, tam manasıyla reform nitelikli tedbirler al· 
mak ya da işi yavaştan alm:ılı:. Biz sert ve hızlı olanı seçtik 1985 ve 1986 
dahil olmak üzere 1984'den bu yana iki yılda öyle zannediyorum ki Türk 
ekonomisini sağlık lı bir temele oturacak ve Tilrkiye'nin ilcrlemesin.i ga
ranti altma alacak bir çok yeni kanun çL'karabiJdik. Burada, bu 
Forum'da, ewelki yıllarda yabancı yatırımcı olarak Türkiye ile teması 
olmuş olan kimseler var. Mese!A, Türk Parasını Koruma Kanunu gibi 
MUZIÇ bir yasa var. Son 15 yıl zarfında hiç kimse şimdi deitişen bu 
kanuna dokunamazdı. Türk Par.ısını Koruma Kanunu nedir? Gayet ba· 
sit. Üzerimizde döviz taşıyor ve de Türk Vatandaşı !diyseniz hapse girer· 
diniz. Bugün Türkiye'de Türk Vatandaşlan ceplerinde döviz buJundura
bildikleri gibi, Türk Bankalarında döviz hesabı da açtırabiliyorlar. Çek 
yazabiliyorlar. Ne oldu? İnsanlar eskiden bu 'kanunu değiştirmeikten 
korkuyorlardı . Biri böyle bir şeye kalkışsa, Türk döviz rezervlerinin eri· 
yip gitmesinden korkuyordu. Aksine Türk döviz rezervleri ıkanun ve usul 
değişikliğinden sonra çoğaldı. Esas itibariyle ithal&tm tümünü libcnillcş
tirdik. Bugün artık Türk mağazalarında her şey bulunuyor. Bu mallan 
ödemede <le zorlulclarla karşılaşmıyoruz. ithal etmezseniz 'kaçakçılığın 
itha!Attan daha fazla olacağını ve daha fazla ödeme yapılacağını gördüm. 
Bu son iki yıllık dönemde, daha sağlıklı bir sistem yaratmak için bazı 
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enteresan yenilikler getirdik. ıBir çok bakımdan ııclişmelıte olan ülkelere 
misal teşkil ediyor sanıyorum. Mes<;IA yabancı si&ara, yabancı içki veya 
Fransız şampanyası, İsviçre peyniri gibi bir zamanlar Türkiye'ye kaçak 
giren malları ele alalım. Şimdi bunları serbestçe ithal ediyoruz. Halk l;ıun
lara lüks mallar ·diyor. Biz bunlara, Toplu Konut Fonu dedilimiz özel bir 
fona ayrılan bir vergi ekliyoruz. Böyl(?ce orta sınıflar için mesken, kredj 
sağlıyoruz, hem de bir zamanlar kaçak gelen mallan ithal ediyoruz. Bu
gün arbk karaborsa yoktur. Sosyal Konut Fonu, ve ilave mali destek ile 
yılda 500 Milyon dolardan fazla elde ediliyor, ve her yıl kabaca 100 bin 
Uniteye kredi tahsis ediyoruz. Sosyal problemlerden birine böyle bir çö. 
züm getirirken ıkaçakçılık meselesini halletmiş olduk. Çok kı•a bir süre 
önce, geçen yıl getirdiğimiz ıbir başka sistem de bizim Kamu Ortaklığı 
Fonu dediğimiz sistemdir. Önceki yıllarda gerçekleştirilmiş hidroelektrik 
santrallan, köprüler, yollar gibi bazı devlet ekonomik yatırımlarının ye
terli kazanç sağlamadıklannı müşabade ettim. Fiyatlar çok düşüktü. Sis
temde değişiklik yaptım. Fiyatları yükselttik. Bu gibi ~esislerin, bütçeye 
gitmemize meydan vermeden kendi gelirleriyle benzer yatırımlar yapma· 
mızı sağlayacak yeterli gelir getirmeleri gereğini benimsedik. Bunlar 
daha çok gelir getiren ve :rynı zamanda yeni yatırımlar sağlayacak yatı
nmlar haline gelmeliydiler. J973'de devreye giren Fırat Nehri üzerindeki 
Keban Barajı ile Bollaz Köprüsü ile b~ladık. Seçim Kampanyası sıra

sında açıklanmıştı. Köpriilerin ve hidroelektrik sııntrallnınJn ııelirlerjni 
halka satarak yeni hidroelektrik projeleri ve köprüler için fon oluştur.,. 
cal!ımızı söyledim. Dediğim gibi bu fonun adı Kamu Ortaklılı Fonu'dur. 
Bu yıl Fon, sanıyorum 400 Milyon doları aşacak. Geçen yıl halka, ilç yıl 
vadeli olmak üzere 160 Milyar Tüt'k lirası tutarında Gelir Ortaklıitı se
netleri sunduk. Halk bunlan satın aldı, zira yatırımlarına iyi bir karşı
lıktı. Şimdi ne yapıyoruz, bu Fon desteğinde 13 hidroelektrik projesi 
inşa ediyoruz. Aksi halde bu projeler en az iki, üç yıl, hatta daha fazla 
gecikecekti. Fırat üzerindeki büyiik Atatürk 'Projesi de bu fondan destek 
almaktadır. Eminim, ikinci Bollaz Köprüsü ile kı.smen inşa ve kısmen de 
müzakere aşamasında bulunan ekspres yollar da bu mali destekten fay
dalanacaklardır. CSu projeler Fona gelir getirmeye başladılltnda, öyle sa· 
nıyorum ki Fon gelirleri yekünu 800 Milyon dolan bulacaktır. Yeni pro
jeler için Fon sağlayıcı sistem budur. Bu yeni bir sistemdir. Dünyanın 
her tarafından şirketlerle müzakeresini yapmı>kta olduğumuz bir diğer 
sis tem de. benim Yap-Sahip Ol ve İşlet Sistemi dediğim sistemdir. Ben 
diyorum ki, bize santral ya da ilerde, belki ekspres yollar veya ıköprülcr 
veya inşası daha önce başlatılmış hidroelektrik projeleri için kredi vere
cek yerde, gelin, kurun, sahip olun ve işletin. Biz, elektriği sizden almayı 
garanti ederiz. Ama risk ya·tacımc1ya ait olacak. Bu sistemin sebebi, 
Türkiye gibi ülkelerin, paralarını ve ellerindeki kaynaklarını harcayacak-
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lan en iyi projeyi bulın:>k durumunda olmalanclır. Semereli projelere 
girmedil!imiz takdirde geri ödemelerde zorlanabilir ve bugün borçlu ül
kelerin düştüğü güçlüklerle karşılaşabiliriz. Bu bakımdan, diyorum ki, 
bir risk varsa yattnmcı da işin içinde olmal1d1r. Bu. sistemin bize ne gibi 
faydaları olduğunu gösteren bir misal vereyim size. Linyite dayalı bir 
termik santral olayı var. Bir yabancı firma geldi ve proje için ıkredi tek
lif etli. Dedikki, bu esaslara göre tesisi kurup, sahibi olup işJet. Etüd et
tikten sonra, colrnaz• dedi. Sebebini sorduğumuzda rantabl olmadıj!ını 
söyledi. •Proje rantabl deıı;lse neden yapayım.- dedim . Sanıyorum bu 
sistem en iyi sistemi memlekete çekebilecek bir sistem, bu sistemi bura .. 
da, Davos'ta diğer ülkelere de tavsiye ederim. Son iki yıl içinde dij!er 
önenıli alanlarda da gerçekleştirdiltimiz diğer bazı değişikliklerden de 
sözetmek istiyorum. Vergi sisteminin tamamım yeniden düzenledik. Or
tak Pazar'ın katma değer sistemini aldık. Bu sistom belki de gelişmekte 
olan bir ülkede ilk defa uygulanmaktadır. Bu vergiyi başlaıtıi!Jmızda, 
vergi sistenıleri konusunda çok şey bildiklerini zanneden pek çok kişi, 
cbu sistemi uygulayamazsınız. Üç yıl beklemeniz gerek. Daha çok tecrübe 
••hibi olmalısınız. ltalya'ya, diğer bazı Avrupa Ulkelerine bakın, yıllarca 
güçliiklerle karşılaştılar, • dedi. Türkiyc'deki •katma değer vergi sistemi 
yedi ayda oturdu. Uygulamaının ilk yılında, geçen }'ll, bütçede gelir olarak 
762 Milyar Türk Lirası talınrin etmiştik. Bildii!iniz gibi her zaman için 
bütçe tahminleri saıtlayabileccğimizden fazla olur. Türkiye'de alışılmıf
tır buna. Ama sonuç, bir trilyon 73 milyar Türk Lirası oldu. 'Bu nasıl 
oldu? Çok basit. Bir yıl önce ücretliler için yeni bir vergi indirimi getir
miştik. Türkiye'de gelir vergisinin en alt sınırı % 2S, en üst sınırı ~• 
SO'dir. Bu % 25'ük en alt sınırı % IO'a ya da % S'e düşürmedik . Bunun 
yerine şunu yaptık . Ücretlilere •ahşveriş l erinizde harcadtğlmz pa·ra kar
şılığı fatura alın . Fatura getirirseniz size vergi iadesi saj!lanz,. dedik. 
Vergi iadcsj orta gelirli ücretlinin % 25 vergi yerine % 10 reel vergi öde
mesi esasına göre hesaplanmaktadır. Herkes alışverişte fatura almaya 
başladı. Geçen yıl 240 Milyar Türk Lirası ödedik. Ama bbaca 3 trilyon
dan fazla fatura aldık. Bu demektir ki bir yıl içinde katma dei!Cr vergi
sini kolayca topladık. Bu yıl ise gelir vergisi hasılatının daha iyi olduğuna 
eminim, zira makbuz verenler artık vergi kaçıramayacaklar. Bu, bir t'a. 
raftan vergi kaçırılması dii!Cr yandan da ilcreılinin vergi yiikünün azal
tılması konulannın ekonomi yoluyla çözümlenmesidir. Muhalefetin biz
den asgari ücretüden vergi alınmamasını istedij!ini hatırlıyorum . Ben 
zaten bunlardan sıfrr vergi alıyorum, ama bu sistemle. 

Bu dönemde getirdiğimiz bazı ilave yasalardan da siz.c sözetmek 
istiyorurn. Burılann yabancı yatınmcılar için çok önemli olduğunu sanı
yorum. Serbest Bölgeler için bir kamın getirdik . . Bugün Tilrkiye'de en az 
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üç serbest bölge kurulacaktır : Biri büyük endüstri serbes't bölgesi, diğeri 
ticaret bölges i, üçüncüsü ise sanıyorum yapı, makine ve teçhizat. 

Hanım<..fendiler, Beyefendiler, 

Son altı yıl içinde Türkiye'nin gerçekleriyle ilgili bazı rakamlar ve
receğim. 1979 sonu ile 1980 başlonnda büyüme hızı olumsuzdu. Türkiye 
büyümüyordu. Yüksek enflasyon oranı ve düşük ihracat ile negatif bir 
büyüme vardı. 1979'daki ihracat hacmimiz 2.2 Milyar dolardı ve bunun 
yüzde 60'ını tarım ürünleri teşkil ediyordu. Belki de bildiğiniz gibi baş
lıca tanın ürünlerimiz fındık, kuru incir, kuru üzüm ve pamuktur. Tür
kiye'nin ihracatının başlıca tarım ürünleri bunlardı. 1985'te, geçen yıl 
Türkiye'nin ihracatı (geçen aya ait rakam elimde olmamakla beraber 
emin olarak söylüyorum) 8 Milyar dolardı. üstelik yüzde 60'• değil, yüz
de 20'si tanm ürünü, ve yüzde 78'e yakını, yüzde 35'i değil, endüstri 
ürünleriydi. Çok kısa bir süre içinde önemli bir değişiklik. Ekonomik 
büyüme 1981'den başlayarak yüzde 4.5 net, reel bir artış göstermeye baş
ladı. 4.5, 1982'de; yüzde 3.3, 1983'de; yüzde 5.9, 1984'de ve yüzde 5'de 
1985'dc. ihracattaki ve GMH'daki büyüme, dünyada ticaret haya.tının wr 
günler geçirdiği bir dönemde sağlanmıştır. Türkiye dışında kalan herkes, 
bilhassa gel işmekte olan ülkeler büyük zorluklar içindeydiler. Türkiye 
ise bu başarıyı göstermişti r. Gelecek yıllar Türkiye'ye neler getirecektir? 
Siyasal istikrarın devam edeceğine inanıyorum. z;ra başka bir alterna
tif yoktur. Muhalefet, hem aksin:i iddia ediyor hem de gerçekçi bir alter
natif gösteremiyor. Problemler tamamen çözümlenmemiş olmakla bera
ber, zorlu yelmiş li y.ıllan yaşayan Türk Milleti neler yapılabildiğini gördü
gelişmclcte olan her ülkenin meseleleri olacaktır, bir mesele çözüldüğün
de başkaı meseleler ortaya çıkacaktır. Artık , dönülmeyecek bir noktaya 
geldiğimizden eminim. Türkiye'ye gelenlerin ülkede neler gördüklerine 
dair bir misal vereyim size. 1979-80 başlarında bir hazine genel müdürü
BM'deki Türk Heyetinde çalışmak üzere New-Yo•k'a gitmişti, aynı hazi
nedeki yeni görevi için bu yıl döndüğünde hayretler içinde kalmıştı. Bize 
sordu, «gözlerime inanamadım,• dedi. • Haz.ine koridorlan bomboş. Et
rafta hiç i şooamı göriinmüyor. Eskiden, <ıltı yıl evvel-hazinede çalışan
lardan randevu <ılabilmek ve Tllrk Parası.nı Koruma Kanunundan kay
naklanan meselelerini çözmek için bekleşen işada.mlanndan geçilmezdi. 
Bir misal da.ha. Altı, yedi sene önce Türkiye'nin güney hududunda Su
riye'den Tü•kiye'ye pek çok malın lüks olsun, olmasın, 'kaçakçılığı yapı
lıyordu . Ödemesi ise Suriye'ye Türkiye'den kaçak koyunla yapılıyordu. 
;Bu durum şimdi tamamen değişti. Şimdi Türkiye' den her türlü Jrnçak mal 
Suriye'ye gidiyor. Karşılığında ise Türkiye'ye altın ve döviz giriyor. Yal
nız iki şey halfı Türkiyc'yc kaçak giriyor. Tetkik ettim, baktım bunlar 
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sigara kağıdı ile oyun kağıdı , niçin? Çünki bunlar tekel maddeleri Te
kelleri kaldıracağız. 

Yurt dışında çalışan Türk işçileri uzun yıllar Türkiye'dclc.i ailelerini 
ziyarete geldiklerinde gümrükte, beraberlerinde getirdikleri ve Türkiye' 
de o zamanlar bulunmayan bir çok eşya yüzünden gilmrük .memurlanyla 
anlaşmazhğa düşüyorlardı. Ben buna valiz ticareti diyorum. Bugün artık 
Türkiye'yc valiz ticareti yapılmıyor. İnsanlar Suriye'dcn, İran'dan, Iralk' 
tan, Yugoslavya'dan, Yunanistan'dan gelip ülkelerine valiz ticareti yapı
yorlar Türkiye'nin kalkınmasının devam edeceğinden eminim zira buna 
gerçekten inanan halk.ın durumun değişmesini arzu etmediğine inanıyo
rum. Yüzyılın sonunda belki de 70 Milyona ulaşacak olan 52 Milyonluk 
nüfusun sunduğu giderek büyüyen pazar imkanları ve devam eden tarım , 
enfrastrüktür ve endüstri yaıtırırnlarıyla Türkiye, yatırımcıJar için istik
rarlı bir ülkedir. Çevremizde, Orta Doğu'da iyi pazarlar var. Bu ülkelerle 
iyi münasebetler içindeyiz. Mcselfı., lran ve Irak savaşıyorlar ama Türkiye 
her ikisiyle de iyi münasebetlere sahiptir. Sanıyorum ki Türkiye için 
Orta Doğu'daki bir numaralı ticaret ülkesi İran, iki numaralı ülke ise 
Irak 'tır. Ama bölgedeki diğer ülkelerde de ticaretimiz var. Sovyetler Bir
liğindeki gittikçe büyüyen pazara da yakınız. Yakım zamanda onlara da 
mal saracağımıza emi nim. Avrupa 'ya da ABD'nin batısma da yakınız. 
Aynca, Orta-Doğu'da oldukça önemli işler yapmakta olan iyi Türk Mü
teahhitlik firmaları var. Ortak yat ınmlar yapma imkftnları da mevcut. 
Çok yararlı olabilecek bir diğer imkandan daha sözetmeyi unuttum. Yeni 
bir Fon sistemi oluşturduk. Ben buna Savunma Endüstrisi Destek Fonu 
diyorum. Bu fon dış katkılar ve Türk Ö7.el gruplarının yan.ıs ıra Türkiye' de 
savunma endüstrisi üretecek ve destekleyecektir. 

Hanımefendiler, Beyefendiler, 

Konuşmamın sonuna geliyorum. Türkiye doğru yoldadır. 'Büyük 
Avrupa Olkelerinin sistemJerine benz.er bir sisteme sahlbiz. !Ben buna 
Serbest Pazar Ekonomisi diyorum. Serbest pazara inanıyoruz, çünki, ger
çek serbest pazar rekabetinin en iyi, en muktedir kişileri ön plAna çıka. 
racağı dilşünccsindc:yiz. Ve böylece toplumun enerjileri jyi kullanılır ve 
ülkenin yeterliliği artar. Türkiye'nin durumu böyle özetlenebilir. Emin 
olunuz ki piyasa serbesttir ve rekabet açıktır. lslam grubuna dahil ül
kelerde Avrupa arasıoda bir köprü durumunda olmasına ral!men Türkiye 
Ortak Pazar üyesi olmayı amaçlamaktadır. Kıısa bir süre önce söyledim. 
Gelecek yıllarda Ortak Pazar'a üye olsak da olmasak da ikendiınizi Or
tak Pazar Üyesi olarak hazırlamalıyız. Zira inanıyorum ki 'Türkiye'yi çö
züme götürecek yol budur. Ve ayrıca serbest pazar ekonomisi sistemi, 
gerçek demokratik sistemin en önemli faktörüdür. Türkiye, batı ömeğin
<le bir ülke olmak zorundadır. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT OZA.L'IN DAVOS'TA KATILDIGI 
TOPLANTIDA YUNANİSTAN BAŞBAKANI SAYIN 
PAPANDREU ve A.B.D. TiCARET BAKANI SAYIN 

Bı\LDRlDGE ARASINDAKİ KONUŞMA 

2 Şııbaı 1986 

Baldridge'den Ozal'a - Siz Türkiye'dc hangi sektörlere yatırım ya
pılması nı istiyorsunuz. Ve Türkiye'dc ekonominin gelişmesi için hangi 
alanlara öncelik tanıyorsunuz? 

ÖZAL - Türkiye her türlü yat ırım için a91.ktır. Türk.iyc'dc kal itcH 
işgücü vardır. Aynı şeki lde teknoloji gcHşmiş değildir. Dolayısıylaı yatı
rımlar konusunda herhangi bir alan 1tercihi yapmak istemiyorum. Ancak, 
ben sizin clil&atinizi bir başka nokt.aya çekmek istiyorum. Siz biraz önce 
dünya ticaretinin daraldığm ı söylediniz. Ve bunda da sanıyorum kotu
macılık politikalan önemli rol oynuyor. Biz Amerika ile daha fa7.la tica
ret yapmak istiyoruz. Bunun yollarının açılmasını istiyoruz. 

Ozal'dan Baldridge'e - Biz ihracatı artıırmak istiyoruz fakat Ame
rika ve Avrupa'nın <korumacılık duvarıyla karşılaşıyoruz. Amerikan Ma· 
liye Bakanı IBakcr, kısa bir süre önce, uluslararası foruma bir öneri ge
tirdi. Siz de Ticaret Balkanı olarak yeni bir öneri getirerek, 1korumacı1ığı 

bütünüyle ortadan kaldırmayı düşünmez misiniz? Örneğin teks tilde. 

BALDRİDGE - Amerika'nın dış ticaret açı~ her geçen gün artıyor. 
Bu da Amcrika'da pek fazla bir korumacılık olmadı~ını gösteriyor. As
lında şu anda bu yönden tartışılan iki konu var. Biıi tekstil, diğeri çeHk. 
Ama bunlarda bir korumacılık olduğunu ben zannetmiyorum. 

Özal' dan Papandreu'ya-Siz konuşmanızda biraz önce, Avrupa E.k<r 
nomik Topluluğu'nun ortak bir sanayi politikası olması gerektiğini söy
lediniz. Avrupa'nın ortak bir parn politikası var ama bu konuda çok şi· 
kayetler var. !Sonucunu da hep birlikte biliyoruz. ATrupa'nın ortak la· 

rırn politikası ise et, süt tahıl gibi ürünlerde sübvansiyona dayanıyor. 
Bu da haksız rekabete yol açıyor. Şimdi, Avrupa'nın ortak sanayi poHti
kası olması 'gerekirken, acaba ortak tarım politikası gibi , haksız rcbbete 
dayanan politikalar olmasını mı öneriyorsunuz? 
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PAPANDREU - Haklısınız. Avrupa'da ortak sanayi politikası, eğer 
tarım politikası gibi olursa özellikle Akdeniz ülkeleri bundan büyük za
rar göriir. Avrupa büyümek istiyorsa önce manevi anlamda düşüncesini, 
teorisini geliştirmek zorundadı_r. Hangi projelerin hangi ü•keler tarafın
dan yürütüleceğine lkarar vermek zorundadır. Bu da üç dört ülkenin ön
cülüğüne bıralolarak olmaz. Her AET üyesi, belli bir sanayi dalında ihti
saslaşmalı ve öncülük etmeli. 

Papandreu'dan Ozal'a - Bir yandan ekonomik büyümenizi bir yan
dan da sizin ekonomik başarınızı vurgulayacak bir soru sormak istiyo
rum Dünyada iki grup ülke var. Bunlardan bir grupta teknoloji yüksek
tir. Bunlar işgücüne yüksek ücret veriyorlar. İkinci grup ise teknoloji 
düşük olduğu için düşük ücret veriyor. Kore, Tayvan, Brezilya ve arala
rında Türkiye'nin de bulunduğu ülkeler grubunda ücretler düşli'k. Çünkü 
bu ülkelerde disiplinli hayli yüksek görünen bir atmosfer var. Türkiye 
acaba, çalışanlara yüksek ücret vererek yüksek 1eknolojiye ve ülkenin 
modernleşmesine ne zaman geçecek? 

ÖZAL - Türkiye şu anda, yapısal bir değişimden geçiyor. Bu ya
pısal değişikliği gerçekleştirirken de düşük faizden vazgeçerek, yüksek 
faiz politikasına dönmüştür. Yüksek faiz politikasıyla eskiden üst gelir 
grubuna yapılmakta olan devlet desteğini ortadan kaldırmıştır. Eskiden 
ücretlerin yüksek olduğu zannedilen bir dönemde tam tersine düşük faiz 
yoluyla üst gelir gruplarına gelir transfer edilmekte ve üst gelir grupları 
desteklenmekteydi. Bunun sonuçlan sanayide verimsiz üretim yapılan 
ortaya çıktı. Faizler yUkselince sanayi verimli olmak zorunda 'kaldı. Bu 
verimlilik ülkeyi yapısal değişikliğe götürdü. Esltiden demir ithal ederdik. 
Şimdi demiri hem ithal ediyoruz, hem de ihraç ediyoruz. 

227 



BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN DAVOS DÖNÜŞÜ İSTANBUL 

ATATÜRK HAVA LİMANINDA BASIN MENSUPLARINA 

YAPTIGI AÇIKLAMA 

4 Şııbar 1986 

•Geçen yılki toplantılarda doların düşüşe geçeceği ile ilgili ilk gö
ıiişmeler orada yapıld1. Hakikaten orada konuşulduğu gibi düştü. Bu yıl 
Bakcr Planı diye adlandırılan lkalk.ınınakta olan ülkelerin borçlarının 
ödenmesiyJe ilgili öneri Türkiyc'deki TV programında sorulu cevaplı tar· 
tışıldığı gibi orada da tartışıldı. Şu anda Türkiye'de uygulanan plan da 
aynntıılanyla anlatıldı , tartışı1d1. İşin enteresan tarafı aynı panele Yuna
nistan Başbakanı Papandreu'nun da katılmasıydı. Kendisiyle ekonomik 
panelde tanıştık, daha sonra da görüştük. lyiniyeı havasında geçti . Tür· 
kiye ve Yunanistan arasındaki h1ç bir mesele konuşulmadı . Ama iki baş
bakanın birbirini biraz daha yalkından tanımasına faydası oldu .• 

• tleride ne olur, şimdiden kestinnek mümkün değildir, • 

•Ama' istenen, Yunanistan'la Mç olmazsa meselelerin konuşulabile
ceği bfr djyaJog atmosferine girilebilmesidir.• 

cTürkiye ile iş yapmak isteyen yabanc ı şirketlerin yetkilileri ile top-
lantılar yapma fırsatı buldum. 2-3 büyük yatının projesi ile yabancı ser
maye yatının projesi önümüzdeki 2-3 ay içinde ileri düzeyde görüşülebi· 
Iecektir. Bunların içinde Marmara Termik Santrali ile önceden Kanada 
ile ön anlaşması yapılan nükleer santral için ileri düzeyde toplanuJaı 
oldu.• 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN BAKANLAR KURULUNDAN 
ÇIKARKEN YAPTIGI AÇIKLAMA 

5 Şııbat 1986 

Bakanlar Kurulu'nun bugünkü gündcıniude muhtelif konular vardı. 
Zirai durum ve gübrenin yanısıra, genel olarak konuşıuıtumuz bazı ko· 
nular <la oldu . Af konusunda da dcıaya inmeyen bir görüşme yaptık. 
Esas itibariyle •Çözüm tarzları olarak neler vardır?• diye biraz baktık. 
Tahmin ediyorum, bir hafta.on gün içinde •ar dcğiJ, başka sistemler var 
mı?• buna ait kan:ırırrı.ızı vereceğiz. Çün'kü daha evvel de söylemiştik, Ba· 
kanlar Kurulunda görüştükten sonra bir kere de grubta veya gruptan 
seçilmiş arkadaşlanmızla bu konuyu görüşeceğiz. 

Bunun hadcinde görüştüğümüz konular, esas itibariyle günlük me-. 
sclelcrdir. Onlar da geliştikçe size ayrıca bilgi veririz. 

S o r u : - Zirai konuların konuşulması, Savın Bakanın TZOB'daki 
bir toplantıya katılaca'k olmasından mı kaynaklandı? 

Cevap : - Hayır, İslam Ülkeleri Tarım Bakanlarının önümüzdeki 
ay bir toplantısı var, o da konuşuldu. 

Soru: - Afla ilgili ayrıntılı bilgi verebilir misiniz? 
Cevap : - İnfaz Yasası üzerinde duruyoruı. daha ziyade, Af Ka

nununu düşünmüyoruz. 

S o r u : - Libya Havayollanna ait bir uçağın İsrail tarafından ka· 
çırılmasını nasıl yorumJuyorsunuz? 

Cevap : - Bir gazetenin verdiği haritada gördüğüm kadarıyla, 
Kıbns'ın kuzeyinde alınmış gibi gözüküyor. Fcvkftlade bir hassasiyetle 
üzerinde durulması gereken bir konu. Bizim TRT'de iyi yakalamış, ilk 
defa. Şunu söylcmdk kabil; Bu gibi korsanlıklann devlet tarafından ya
pılmaması lazım. 

S o r u : - lmrali 'dan gehyorum. Oradaki hükümlü arkadaşlar af 
konusundaki tuıumunuzu eleştiriyorlar. 

C c va p : - Eleştirebilirler. Ne yapalım yani.? Neyse doğrusu, onu 
yapmaya çalışıyoruz. Yoksa, herkese kolaylık getirmek için çahşrruyoruz. 
Bir noktayı söyleyeyim; ben genelde Türkiye'dc Batı Avrupa Ülkelerinde 
olduğu gibi bir Af Kanunu çıkarılmasına karşıyım. Bundan sonra bu 
işi kesmek lazım. Çünkü herkes hesabını bilsin. Ama, •ıslah edene iç.erde 
daha az yatma• durumunu verelim. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN SAYIŞTAY BAŞKAN VE 
tlYELERİNI KABULtl SIRASINDA YAPTICI KONUŞMA 

6 Şııbaı 1986 

Sayıştay devletin üç önemli müessesesinden biridir. TBMM namına 
hesap ve işlemJeri kontrol ediyor. Bugün Türk Devletinin temeli anaya
sada yargı, yasama ve yürütmenin belli bir ahenk içinde gitmesine da
yanır. Bir yarışmadan ziyade şu şuradadır, bu buradadJr şeklinde bir 
yarışmadan ziyade bunların yerli yerine oturmaları gerekir. !Gayretimiz, 
neticede memleketi ileriye götürmek, devleti etkin hale getirmek, esas 
itibariyle vatandaşı memnun etmek olduğuna •göre, ahenk içinde çalış tı ğı

mız zaman her şey iyiye gider. Biz.im görüşümüz budur. 

«Biz şuyuz, filanca şudur•, bunlar bir fayda 'vermiyor. Onun yerine 
makul ölçüler içerisinde bir araya gelmek, bir birinin dertlerini anlama'k 
bunlara çözümler tavsiye etmek gerekiyor, aynen TBMM'de yaplığımız 
gibi. TBMM' de de muhalefet iktidar münasebetlerinde bize tabiatıyla bü
yük rol düşüyor. Kavga etmektense, hırçın olma'ktansa, sakin olma}'l ve 
ağır başlı olmayı tercih ediyoruz. 

Bütün bunlann sonucu, bizim değil memJeketin lehinedir. MemJe .. 
ketin lehine olan da bizim lehimizedir. Öyle düşünmemiz gerekir. Zanne
diyorum ki, Tütkiye'de eskiden gördüğümüz kavga atmosferi yerine, bi r 
sükün işbirliği ve uzlaşma anlayışı içerisinde meselelerin götürülmesi 13.
zım. Yeni devrenin getirdiği esas yenilikde budur. Belki Tiirkiye balllı

laşıyor, baııy., hayranlığımız var, birçok şekillerde. Ben balıya hayran
lıl!a ba'ktığım zaman; yani kılığında kıyafetinde veya şu adetinde değil ... 
Bir zihniyet, bir teknoloji olarak bunlara da hayranlık duymak lazun. Te
melde 1eknolojiden ziyade de bizde olmayan ama olması icab eden hu
susiycllcr var. Bu hususiyet lerin temelinde uzlaşma meselesi vardır. Diz 
umumiyetle uzlaşmayı bir tarafa bırakıp kavga}'l seviyoruz. Şahsi haya
tımızda da böyle, birçok ilişkimizde, komşuluk ilişkilerimizde de bir fır
satını bulsak kaıvgaya çok daha ya'kın olabiliyoruz. Batının en büyük 
üstünJüklerindcn birisi ise her konuda uzlaşmaya gidebilmesidir. 

Belki cemiyetleri büyüten de budur. Bunu ben müşahade etilin. 
Bizim kendi sosyal bünyemizde, dinimizden gelen anla}'lş da buna çok 
daha yakındır. •Uzlaşma orta yoJ. tabir etmiştir. Hz. Peygamber Ekstrem
lere gitmeme yolunu tavsiye etmiştir. Orta yol üzerinden gittiğimiz za
man işte o anlaşma, uzlaşma yoludur. İnsanları •birbirine yaklaştıran yol
dur. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN CUMHURBAŞKANI 
SAYIN KENAN EVREN'LE YAPTICI HAFIALIK 
GÖRtlŞMEDEN SONRA BASINA AÇIKLAMASI 

7 Şubat 1986 

Muhterem Basın Mensupları , 

Sayın Cumhu~başkanırnız ile haftaltk olağan gö~'JDCmizi yapum. 
lki gün evvel de Davos'J.a ilgili bilgileri verdim. Bu sefer, esas itibariyle 
mcmJeke'limizin Ckonomik, sosyal konularıyla hüküme·ı icraatı ve geHş
meler hakkında etraflı izahat verdim. Ana hatlarıyla konuşmamız bu
dur. Tabiatıyla dün size , bahsettiğim infaz yasıisı ile ilgili düşüncelerimizi 
de kendilerine arzettim. 

S o r u : - İnfaz Yasasını biraz açabilir misiniz? 

Cevap : - Bakınız, meseleyi şöyle görmek H'izım : Affın 1mcınl~kc-
timizde çeşitli istatistiklere göre 29 defa çıkarıldığı söyleniyor. 29 defa 
çıkarılan afün cezaların caydırıcılığı konusunda müsbet tesir cuiği söy
lenemez. Gene inccJediğimjz ileri, modern ülkelerde Millet Meclislerinin 
genel af çıkardığı görülmemiş. Bu aflar daha ziyade Cumhurbaşkanlarına 
veıilmiş ama genel mahiyetle değil. TCk tek şahısları affetme şeklinde 
verilmiş yetkiler var. Biz, Türkiye'nin modern bir ülke olma yolunda 
hızla ilerlediğini iddia ediyoruz. Bu şartlar ahında af meselesinin de bu 
ölçülerde düşünmtJk lazım . Daha 1974 Affının hatıraları hepimizde canl ı 

olarak duruyor. 1974 ... çok da uzun bir zaman değil. Onun için mesele
nin, ta başından beri zor bir mesele olduğunu, dikkatli davranılması ge
rektiğini ifade ettik. Muhtelif af kanunJarı var, çeşitli partilerce verilmiş 
hatta bir ara Adalet Bakan ımızında hazırladığı bir ön tasan vardı. tncc
lediğimiz zaman şunu gördük; bunlar hjçbir zaman dengeli ohımıyor. 
Anayasamızın da getirdiği bir takım kısıtlamalardan dolayı dengeli bir af 
kanunu çıkarmak mümkün değil. Ya çikardığınız kanunlar itiraz edil
mediği zaman geçerli olabilir. Ama itiraz edildiği zaman hepsi örtülü af 
mahiyetine girer. Yani şarth salıverme : • Belli suçlara bunu tatbikat, 
belli suçlara tatbik etme•. Bütün bunların hepsi döner dolaşır. bir nevi 
örtülü af mahiyetine gelir ki, bununda anayasanın ruhuna ve lfifzma ay
kırı olduğu Jddia edilebilir. 

Bu şartlar altında, bunun da uzun vadede Türkiye'ye hayır getir
meyeceği muhakkak. O vakit meseleyi şöyle düşündük; bir infaz yasa-
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mız var. lnfaz Yasası bugünkü şartlarla iyi hali görüldüğü, disiplin ce
zalan olmadığı takdirde Kanunda yazılı şartlar vardır % 51-52 veya 53 
civarında içeride kalıyor, diğer kısmını dışarda geçiriyor. İnfaz yasası 
ana haılanyla bu. •Acaba bunu biraz daha mahkumlar lehine değiştirebi
lir miyiz? • Tabii bu geçici değil. süreli bir kanun olacak. Bunda evvel
kilere tatbik ecülcüği gibi bundan sonrakilere de tatbik edilecek. Bu ba
kımd:ın bir af görüntüsü zaten yok. Mevcut anayasalardan bir tanesi in
faz yasasıdır. Bunda daha iyileştirme yapmak, söz.konusudur. Bunu ·ben 
Ankara AdJiyesine ve diğer Adliyeleri yaptığrm ziyaretler sırasında bazı 
Hflkim arkadaşlarla da görüşebild im, fi kirlerin i almaya ça lı ştım . Gencide 
aldığım izlenim şu; Hakimlerimiz af kanunlarından ştkayetçidirler. De· 
vam.lı şeklide af kanunu çıkan.lmas1, adalet mekanizmasını ve verilen ka
rarların geçerliliğini şüpheye düşürmeye başladı. Devamlı bu badjse var. 
Onun için bu yolun tercih eclilmesi daha iyi olacak. Tabij, infaz yasasın· 
da ne kadar imkt\n getirilecek? Bu ayrı bir konudur. Biz son metni Ba. 
kanlar Kurulunda belki bir ke_re daha görüşürüz, ondan sonra grubumuz
dan, bu işlerle ilgili Komisyonlardan seçil.m1 ş arkadaşlarımızla görüşü
rüz ve TBMM'ne veririz. Kısa zamanda geçirilebilecek bir kanundur. 
Çünkü uzun maddeye de ihtiyacı yoktur. Tabiatıyla •hemen şunu da ilAve 
edeyim; Disiplin cezası almışların belki bu kanunla beraber cezalar bir 
defaya mahsus olmak üzere silinir bu suretle onlara bir kere daha iyi 
halde bulunma imkanı verilir. Silindiğine göre de, eski geçirdiği yıllar 
da bu infaz yasasında kolaylıklara tabi olur. Bu.na göre gerekli ayarla
maların yapılabileceğini zannediyorum. 

Soru : - a) işkence iddialarının TKP tarafından yayıldığı iddia
ların Cumhurbaşkanı ile görüştünüz mü? 

b) Fiyatların düşmesi üzerine petrol alımları konusunu 
görüşmek üzere ilgili ülkelere komisyonlar gönderilerek yeni anlaşma
lar yapılocağı şeklinde bir ifadeniz var. 

Cevap · - Şimdi şöyle ifade edeyim; kötü muamele kanunları
mızda işkence yok, eski tabiriyle Sui muamele ... , kanaatime göre; ister 
eski dönemde ister bugün, herhangi bir emniyet görevlisi veya gardiyan 
tarafından bu muamel.eler yapılmış ise netice itibariyle Savcıhğa müra
caat suretiyle incelenmiş ve hıiklı görüldüğü ta1cdirde cezaları verilmiştir. 
Bu bizden önce de böyledir, bizim dönemimizde de böyledir. Meseleyi 
bir kere bu boyutlarıyla görmek lazım. Tabii üzWdüğü.müz nokta şu : Av
rupa lnsan Haklan Mahkemesinde, 5 Avrupa ü.lkesi Türkiye hakkındaki 
şikayet l erini geri aldılar. Bu şikAyetin içerisinde söylecüğimiz kötü 
muame1e meselesi de var. Bu uzun müzakereler, gelip gitmeler, hatta ha
pishaneleri ziyaret ve ilgililerle 'konuştuktan sonra bu karara vanlm1şt1 r. 
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Bu karar, Türkiye'nin aleyhinde olan bazı çevrelerde, dış mihraklarda 
bir şok tesiri yapmıştır. Biz bunu yakından biliyoruz. Türkiye üzerinde 
bu iddiaların devam etmesini isteyen çevreler var. Bu şekiJde bir nevi 
şok yaratmıştır. Bir müddet sonra J<endilerine geldiler. Gene aldığımız 
bilgilere göre, yurt dışında •Türkiye'de bu iş hala devam ediyor• intibaı. 
na vermek için özellikle bölücü örgütler muhtelif gösterilere giriştiler, 
açlık grevleri yapmaya başladılar ve maalesef bu Türkiye'deki bazı ha
pishanelerde de teşvik edilmiştir. Şu anda bir iki yerde. Bu konunun 
aym mihraklardan idare edildiği kanaati bizde vardır. İstihbarat örgüt
lerimizin Güneydoğuda bu bölücü örgütlerle ilgili elde etıijti bilgilerde 
bir takım yakalanmış kişilerin üzerinde çıkmış talimatlar da bu istika
mettedir. Bunu bilhassa belirtmek istiyorum ; hiç kimsenin Türkiye'ye bu 
lekeyi sürmeğe hakkı yoktur. Biz iş'kencenin, kötü muamelenin her za
man karşı sındayız. Türkiye Cumhuriyeti hüküınetleri dalına karşısında 
olmuştur. !Bir de bunun baŞka bir tarafı var; güvenlik görevlilerimiz bu 
konudan rahatsız olmaktadırlar. Çünkü haks ız yere eski hadiseler cezası 
verilmiş hadiselerle dahi bugün yıpratılmak isten mekted irler. Bu da 
üzücü bir hadised ir. Hepimizin güvenlik görevJilerine ihtiyacı vard.tr. Bu 
memleketin ister şu tarafta olalım, ister bu tarafta olalım, ister şöyle 
düşünelim, ister böyle düşünel im sokakların emniyeti , memleketin ge
l eceğinin emniyeti, bu güvenlik görevlilerinin omuzlan üzerindedir. On
lara sahip olmamız lazım . Bunlar vazifelerini iyi yaparlarsa, memlekette 
huzur ve güven olursa, ekonomik ve sosyal gelişme olur. Burada nvnca 
dikkat edilmesi gerekir. Benim bu konuda söyleyeceklerim ve Sayın Cwn· 
hurbaşkanına da ifade ettiğim fikirler esas itibariyle bunlardır. Kimse 
Anavatan Partisi İktidarının kötü muameleden yana olduğunu zannet
mesin. Bizim devremizde kötü muamele yapılmışsa, hemen her türlü şi
kayetler için yargı mercileri bizedc bağlı dc~ildir. Yann merril<'ri mua
meleyi yaparlar. Ama şunu da unutm""1ak lazım ; bu şekilde leke güven
lik görevlilerini vazifelerini yapma'ktan alıkoymakta belli çevrelerin, belli 
mihrakların 1aktikleridir. Bunu da yakında biliyoruz. 

ikincisi, petrol konusuydu. Petrol konusunda büyük bir fiyat düş· 
mesi var, gözüküyor, gayet tabii , Türkiye bunu anlaşma yaptığı dostla
rıyla bu anlaşma sırasmda müzakere etımiştik. En son lran'la da bu 
açık seçik müzakere cdilmic;tir. Hatta ifade ed ilmiçtir. • Subnt. Mart'ta 
petrolde büyük bir düşme bekleniyor. Böyle büyük düşme halinde ne 
yapılacağl da müzakere edilmiştir. Büyük düşmelerin belli süre devam 
etmesi halinde, bu anlaşmaların gözden geçirileceği tabiidir. Bizim de 
yaptığımız budur. Dikkat ederseniz, bugün gazetelerde var. O ülkelerde 
petrol fiyatlarını iadinneye başladılar. Ama o indirmenin k§fj o1du#tJ şu 
.rnda görünen şekUyle kanaatinde değilim . Yalnız şunu da ifade ederim; 
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petrol fiyatlarında belli bir düşüklük sözkonusu olacaktır. Ama çok da 
fazla ummayınız. 'Bu, bir çok benzer hadisede olduj!u gibi• ilkönce bü
yük bir dUşme sonra tekrar yukarı hafif çıkma, şeklinde tezahür edece
ğini zannediyorum. Ama illtimal dahilindedir, büyük bir petrol muhare· 
besi de üreticiler arasında olabilir. Bizde hesabımızı buna ıgöre yapmışız
dır, tedbirlerimizi yeri geldiğinde alıyoruz. Bizzat ben de meseleyi yakın
dan izliyorum. 

S o r u : - Mal mukabili petrol aldıj!ımız ülkelerle durum nasıl 

olacak? 

C e v a p : - Şöyle tabii : Bugünkü şarllırr altında petrol piyasa
sında bu kadar büyük çalkantılar varken zannediyorum, S. Arabistan'ın 
uyguladıj!ı bir sistem var, Necdback, tabir ediyoruz. Biz bu konuda on
hırla anfaşmaya vardık. Tahmin ediyorum bu sistemin çalışması bütün 
petrol üreten ülkeler için daha faydalı olur. Ama mal mukabili yaptığı
mız yerde de karşılıklı olarak nasıl davranacal!ımızı konuşuruz. 

Soru: - Türkiye'nin -ihracatında bir düşüş olacak mı? 

C c va p : - Gayet tabii sat1ş yaptığımız ycrJcr arasında petrol üre
ten ülkeler vardır, Ortadoğu vardır. Onlann petrol gelirleri düşerse, Tür
k:iye'nin o bölgelere ihracatı azalabilir. Tersini de söyleyeyim, buna mu· 
kabil Türkiye'nin ithalatı da azalabilir. Çürlkü ben şunu müşabade ettim, 
bu son Davos toplantısında da çok açık bir şekilde müzakere edildi. Pet
rol fiyatlarındaki düşmenin yanıııda dünya diğer komaditi fiyatları da 
aşaj!ıya dol!,ru inmektedir. Hatta şunu da huzurunuzda açıkça söyleyeyim, 
bizim buğdaya verdiğimiz taban fiyatı, dünya fiyatları yanında biraz yu
karıda kalmıştır. Dünya fiyaılan bugün buğdayda, pamukta ve bir çok 
sabada bizim verdiğimiz taban fiyatların epey altındadır. Tabii bunları 
ben bir parça geçici olarak telakki ediyorum. Ümit ediyorumki, bu fiyat· 
lar bir p3J"93 daha normalize edilir. Bunun sıluntısını gelişmekte olan 
üllceler yani bu mallan üreten ülkeJer çeker. Zaten dünya ticaretinde de 
gelişmekte olan ülkelerle petrol üreten ülkelerin şu 1986 yılında oldukça 
önemli problemleri olacaktır. Biz bu kategoriye gitmiyoruz. Bizim sa tış
laruruzda ne petrol var, ne de büyük çapta komodHi dediğimiz rakamlar 
var, zirai mallar, metaller, madenler var. BunJarı satan başka gelişmekte 
olan ülkelerdir. Biz daha ziyade sanayileşmiş ülkeler grubuna daha çok 
yakınız, genel ticaret bakımından. Ama şunu da unutmamak lazım, o da 
gene aynı şekilde düşünülecektir bu ülkelerin ithalatları azaldığı müd
detçe dünya ticaretinde de genelde bir kısılma olabilir. Bu da boş bir ha
dise değildir. Ben zaten Davos'ta konuştuğum ve sualler sorulduğu veya 
yüksek seviyede yapılan özel toplantılarda 1986 yılının bütün dünya ba
kımından zor bir yıl olduğunu, 1985'den de zor olduğunu açıkça ifade 
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ettim. Ama anlayışım şudur, tekrar söyliyeyim; Türkiye için nispi ola
rak daha iyi bir yıl olacaktır. 

S o r u : - İşkence konusundaki görüşlerinizi Sayın Cumhuıiba.') ka
nına anlattığınızı açJkladınız. Konuyu Cumhurbaşkanımı açtı ? 

Cevap : - Sayın Cumhurbaşkanında bu bilgiler zaten var. İstih
barat makamlannın verdilıi bilgiler, bende olan bilgilerin hepsi onda 
vardJT. Gerek milJi jstihbarat teşkilatından gerekse yurt dışındaki muh
telif kaynaklardan aldığımız bilgiler bu söylediğimiz konuları doğrula
maktadır. 

Soru : - Sayın Gürkan, Cumhwıbaşkanına 84. madde ile ilgili bil
gi verdiğini ve bunun bir anayasa suçu olacağını söylediğini belirtti. 

Cevap : - Sayın Gü11kan 'ın 84. madde ile ilgili sözlerini ben ba
sından da takip ettim. Bir kere, bu •konuyla ilgili müracaatı yapan vak
tiyle kendi içlerinde olan bir arkadaşlarıdır. Bir müracaat yapıldığı za
man TBMM'ne, o müracaat Başkanlık Divanından belli bir prosedürle 
eğer o prosedür yoksa o ıesbit edilerek KomjsyonJara iner. Komısyonlar
da müzakere edilir ve llBMM umumi heyetine gelir. Bunun anayasaya ay. 
kın bir tarafı yoktur. Meclisin aldığı heı'hangi bir karar, anayasaya aykırı 
ise bunun da yolu açıktır. Anayasa Mahkemesine gidilir, o kadar iptal edi
lir. Bugün anayasamız bu imkftnlan da vermiştir. Onun için kalkıp da 
• filanca grup anayasayı çiğniyor• diye 1bir laf söylemek zaten mümkün 
değildir. Şimdi 84. madde hakkında biz tuttuk bir t<klif getirdik. Dedikki 
· Bu 84. maddenirr tefsiri de şöyle de olur, böyle de olur. Ben bunun hak
kında herhangi bir fikir •beyan etmiyorum. Ama geliniz, 84. maddenin 
ruhu aslında doğrudur, partilerden istifa ederek milletvekilleri pazarlan 
yapılması yanlıştır. Bunun sıkmtısmı yarın kendilcridc çeker, başkasıda 
çeker. Vaktiyle Türkiye'de bunun misalleri görülmü$]<i, bu 84. madde ge· 
tirilmiş. Ben 84. maddenin ruhunun yanındayım. Ama maddenin tedvini 
tam doğru değil. Hakiki mAndda bir koruma vermiyor, belki ruhu ile 
yazı lı ş şekli tam birbirine uymuyor. Onun için •ge1iniz şu maddeyi bir· 
likte değiştirelim ve belli •bir süre içinde birleşmeyede müsaade edelim, 
parti değiştirmeye de müsaade edelim, bunları hiçbir sıkıntıya sokmaya
lım• diye biz teklif ettik. Ama kendileri ve diğer arkadaşlarımız buna 
yanaşmadılar. Bunun üzerine bu teklifi.m.iı.i belli bir süre tuttuktan sonra 
geri aldık, yeniden de verecek değiliz onu açıkça söyleyeyim. Bunu her
hnngi bir pazarlık konusu da yapmıyorum. Ne vakitki, bir i:ktidar ana
yasayı değiştirmek gücüne sahip olursa o zaman getirir, değiştiririz. Şlın

di üzerinde durduğum nokta şu: Bu konu komisyonda görüşülür, buna 
kimse itiraz edemez. Komisyonda konuşulması , Mecliste belli bir prose· 
rlüriin uygulanması konusunda anayasaya aykırılık ididasında buJu-
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nulması ve gürültü koparılması doğru değil, haklı da değildir. Netice iıi 

barıylc, ters bir karar dahi çıksa, beğcnemedikleri bir karar dahi çıksa, 
bu karnrın iptnli için müracaat edilecek yer de vardır : Anayasa Mahke
mes i. Anayasa Mahkemesine gidilir «bu karar yanlış tı r• denilir ve i ptal 
edili r. Bugünkü anayasamız kendisini koruyacak, bir nevi annyasa ihlali 
yaptırmayacak sistemi kendi bünyesine zaten koymuştur. Bizim de 1cal
kıp anayasa ihlali yapmamız ı düşünmek bile bana garip geliyor. 

Soru : - Taflıoğlu 'nun önergesi komisyonda rodedildi. Fakat 
ANAP tarafından yeniden getirildi. 

C ev a p : - Oradaki arkadaş l arımız istcrscnjz Anavatanh deyin , 
meselenin göriişülmesinde arizamjk görüşülmesinde fayda mütalaa etmiş

lerdir. Bu bakımdan getirmiş olabilirler. 

Ama bu demek değildirki , aleyhlerinde karar çı kacak, lehlerinde ka
rar çıkacak . Komisyon hukuki olara'k durumu inceleyecek ve • durum ı'bu

d.ur• diyecok. Ama müsaade edin de bunlar incelensin. 

Soru : - Gürkan dünkü açıklamasında •dünyanın h içbir yerinde 
iktidar partisi, ana muhalefet partisi üzerinde böyle bir oylamaya git
memiştir• dedi. 

C c va p : -ıA.na muhalefet partisi iizerinde oylamaya gidip gi tme
yoceğimiz ayn bir konu, anayasanın 84. maddesi de sarih, millet vekil
leri üzerindedir. Yoksa iktidar, muhalefet partisi üzerinde değiJdfr. Hat
ta 'biz bu konuda grup kararı bile alamayız. Onu da söyleyeyim. 

Soru : - Yun dışmdan ucuz petrol sağ:J anırsa, yurt içindek i akar· 
yakıt fiyatlann<la bir indirim olacak mı? 

C ev a p : - Dünya petrol fiyatlarını bir süre daba bekleyelim. 
Önümüzdeki bir birbuçuk ay 'bekleyelim de ne olacıtk görelim. Çünkü 
demin de söyledim, bu fiyatlar önce büyük bir çöküntüye uğrar dalıa 
sonra biraz yukarı çıkar. Görelim bunları, bir günlük veya bir haftalık 
hadiselerle karar vermek doğru de~ildir. 

Soru : - Sağda yeni parti kurma girişim l erini nasd karşıhyor
sunuz? 

Ce vap : - Çalışanlar. Sağda, solda veya ortada nerede olursa ol
sun, Tü~kiye'de parti kurmak yasak değilki. 

S o r u : - Müstahcenlcr yayınlar konusunda grupta bir karar ala
cakmısınız? 

Ce vap : - Bilemiyorum, bu konuda benim bilebildiğim kadarıy
la 180 veya 190 imzalı bir teklif var. Herhalde bu kadar fazla imza oldu
ğuna göre, grupta bağlayıcı bir karar almaya da ihtiyaç olmayabilir. 

236 



BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN ANAVATAN PARTiSi MECLİSİ 
GRUBU TOPLANTISINDAN SONRA YAPTICI AÇIKLAMA 

il Şııbaı 1986 

Grupta geçtiğimiz devre ile önümüzdeki 6- 7 ay içinde tahmin otti
ğimiz c'koııomik ve siyasi gelişmeler hak'kında düşüncelerimi ifade et
tim. Bunların arasında özc!Ukle Türk:iye'mizin bugün varm ı ş olduğu so
viyoyi, Ana.vatan iktidarının bu seviyeye varmada gerek lhükümeı gerekse 
belediyeleri n büyük ekseriya bizde belediyelerin icraatı ile birlikte bir 
bütün iktidô.r tablosunun Türkiye'yi iki senede nereye getirdiğini, bu 
itibar grafi!ıinin ne şekilde yükseldiğim, TRT'ruı 32'nci gün programında, 
-0rada yayını hazırJayan M. Ali Birant'la lMF'nin icra direktörlerinden bi· 
risi arasında geçen konuşmayı da bir misal olarak vcrdjm. Ded.imki, •kılı 
kıtk yaran, herşeyi inceden inceye gözden geçiren ve kesin olarak bu ko
nularda fikirleri de olsa bunu .kolay kolay açıklamayan bir kuruluş Tür
kiye'nin vardığı nolcıayı bir iftihar vesilesi o larak açık saçık oradan ifa
de etti, hatta program hazırlayıcısının epey kritik sorulanna iyi cevap 
verdiler, Herhalde bu da rastgele 'bir hadise değildir. Çünkü kimse kcn· 
diliğinden böyle bir konuya gireme-<.• Bu balumdan, Türkiye'nin eko
nomik mt:Selelerinin çok ciddi geli,şmelcr gösterdiğini ifa.de ettikten son
ra siyasi meseleleri bir parça 'kendi anlayışımız ve görüşümüz içerisinde 
anlattım. Bizim özellikle 1983 yılında kurulduğumuzu, kurulurken hiç 
bir eski siyasi partinin devamı olmadığı.mızı açıkça vurgulayarak ve 
memle'kctimizin 12 Eylül öncesinin siyasi ve ekonomik kargaşasına dön
memesi için yepyeni bir anlayışla Jrurulduıı;u.muzu, ycıti ileri modem lıir 
parti olduğumuzu, vatandaşlar arasında herhangi bir zıtlaşmaya sdbep 
olmamak için kendimizi tanıtırken sağ sol kelimelerini de kullanmadı~ı
mızı bir kere daha anlattım. Daha sonra, Anavatan İktidarına şu geçti
ğimiz günler içerisinde, geçtiğimiz yıllar içerisinde çok önemU görevler 
düştüğünü, bir araya gelmiş, belki bir birini tanımayan gruptan bugü::ı 
Türkiyc 'nin bir çok meselesini halleden blr iktidarmcydana getirildiğini, 
üzerimize gelen yükün belki tarihteki muhtelif dönemlerle mukayese 
edildiği zaman en ağırlanndan biri olduğunu bir kere daha vurguladım . 
Dedinıki, cbu konulan ben aynen 1983'de ilk grup toplantımızda da söy
lemiş, Türkiye'nin önümüzdeki senesinin kritik 5 senelerden biri oldL·
~u. muhtelif vesilelerle de açıklamıştım. Bunun sebebi açıktır, aşildlr· 
dır, çünkü grubıımw,a ba'ktn, 'bu yepyeni bir .gruptur. Tüıidyc'dc yepyeni 
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bir değiş-;klik olmuş, eski .kadrolar gitmiş, yeni kadrolar meydana gelmiş
tir, yeni insanlar, yeni genç dinıı.mik kadrolar gelmiştir. Gayoı tabii si· 
yasi mücadelenin bu şartlar içinde şekilleneceği de tabiidir. Tabii gör· 
mek !Azını . Bizim takip edeceğimiz polilikarun ana hadan da memleket· 
"' 'hiç •bir zaman tansiyon yükseltmeden, kimseyle münakaşaya girpıe· 
den, doğru bildiğimiz yolda o yolun istikametini şaşırmadan, en iyi bir 
şekilde yürümeye. yani memleketi selameuo kötünneye mecburuz. Bunu 
yaparken sevgi, dostlı.ik, kardeşlik ve herkesle iyi geçinme, iyi geçimne 
derken taviz verme manasına söylemiyorum. Buntan uygulamaya devam 
edeceitiz. 

Valc!tiyle yapılmış yanlışlıkları bizim yapmamız l ilzım, bu hadise· 
!erden ders ahnamız lazım. Birlik ve 'beraberlik •içerisinde, Türkiye'nin 
meselelerinin ancak böyle çözilleoeğin i bilen!k 'hareket etmek mcdburi· 
yetindeyiz. Her zaman ifade ettiğimiz gibi, Türkiye'de Amwatarun alter· 
natifi yoktur. Bunu açık söyledim. Alıernatifsizli'k bize rehavet getirsin 
diye söylemiyoıum. Oınuzumuz.daki yiikün çok daha büyük olduğunu 
belirtmek için söylüyorum. Alttrnatifiniz yol<sa o halde bu yükü taşıma· 
ya modbursunuz. 

Çok büyük değişlklikler yaptık. Bu yıllar içerisinde Türkiye'de lıa'k· 
sızlı'ldan, havadan para kazanmayı, eski lahsis sisU>rnlerini, lrotalan, ih· 
raca! rejimlerini, yasa1clara rağmen ıhepsini kaldınruşız. Ve bundan za. 
rar görenlerle bu gibi kolay para kazanma yollarına gidenlerin hiç biri· 
nin bundan hoşlandığını da söyleyemeyiz. Onun için başımıza bir çok 
prdblemle:r, önümüze bir çok problemler gelecelotir. Bunu da gayet iyi 
bilere'k yolumuza aynı şekilde devam etmemiz !hun. 

Bir önemli konu olarak şunu ifade enim; etik ikt.idara geldiğimiz· 
do basın tarafından Türkiye'de demokrasi vannıdır? ş<iklinde bir çok 
yazılar çıkmıştır. Acaba Anavatan'a iktidar verilecekmi?• gibisinden baş. 
lryarak. Bugün geçen iki 'buçuk senelik zamanda, huzur güven ortamı 
Türkiyc'de sıkıyönetim kaldırıldığı halde bir çok yerlerde eskisinden da· 
ha iyi bir şekilde meydana getirilmiştir. Demokralik hayal, bir Qdk de
mokratik hayat bir çok demokratik illkeninkine benzer, hatla ondan da· 
ha ilerde ba?.ılanndan daha ilerde serbestçe yazı yazılabilmekte, scroesl· 
çe herkes fikrini ifade edebilmektedir. Hiç kimse de bunlardan takibala 
uğramamakta, tabii kanunlann sorumsuzluğuna gitmemek kaydıyla biz. 
den müsaade çikmamaktadır. • Bunları da ifade ettim. 

Demokralik sistemde de çok >büyük gelişme vardır. Bütün bu şart· 
lar da huzur güven de ortadadır. Bütün 'bunlar gösteriyorki, mücadele
mize devam edeceğiz, memleketimizi ileri götürmeye devam edeceğiz ve 
1988 seçimlerine inşallıllı Türlkiye'yi çok daha ilerde, çok daha güçlü, 
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elrooomisi çok daha iyi hale gelmiş, siyasi hadiselerde, demokratik m<> 
selelerde çok daha güçlü, batılı bir demokratik sisteme tam mfinils•yla 
ulaşmış 'bir ülke olarak, o günlere Anavatan Partisi lkıtidan memlckati 
getirece'ktir. Bunlarda da hi~ kimsenin şüphesi olmasın. Şunu da söylo
dlın; 88'e 'böyle götüreceğimize emin oldu~ gibi, inşallaiı onu da biz 
kazanacağız. 

Soru : - Hiç ıkimse yazılanndan fikirlerinden dolayı takibata uğ
ramıyor dediniz? 

C ev a p : - llfue, savcılardan çok saytda dava açılma talepler geli
yor. Biz müsaade venniyoruz. Açık ifade ediyorum. Bugün kanunlara ay
lan davranışlar basınımıula da var, ıbazı konularda da var, isim söyle
mek istemiyorum ama bunu yakından 'biliyoruz. ıı\ma biz bu taleplerle 
şimdiye kadar, bir >ki müsaade verdllc onun dışında müsaa:de vermedik 
Rahat bir oııtamda meseleyi ıgötürmdk istiyoruz ve bunda kararlıyız. 

S o r u : - Kapaulan partilerle mi ilgili bu müsaadeler .. Siyasi 
meseleler gibi .. 

Cevap: - Onlar da var, olar da var .. 

Soru : - Bu konularda bir eski Bru!bakanm son günlerde öze). 
Jikle size yönelik oozlcri var? 

Cevap : - Bu konularda hiç mütala yapmak istemiyonım. Bu· 
nun hiç bir faydası yo'l<tur .. Yoruma ginneyeccıtim .. 

Soru : - Bazı siyasilerin 1992'ye kadar yasaklı olarak bekle:mc
leri kanun hükımü Qlmasına raıtmen uygulM11ada değişik bir hava oluştu. 

C e v a p : - Bu oluşumlarla yani anayasanın geçici 4. maddesi ile 
ilgili olarak fikrimi daha önce söyledim .. Şu anda bu maddeyi değiştir
mek gfüi 'bir fikrimiz yok .. Başanlı olamayacağınuz hiç bir işe girme
yiz. Ama ilerde şartlar müsait olur, Türkiye için yararlı olur ve yapabi· 
lecıeıtimiıi hissederiz, problem çıkmadan yap:ıbileeeğimiı.i hissederiz, ya· 
panz, bundan ıbir 90kindiğimiz yoktur .. 

S o r u : - Cez.a indirimi konusuna açıldık getirir misiniz? 

C ev a p : - !dam cezasına af getirilmesi mümkün değil. Çünkü 
bir af kanunu deıtiJ. İdam cezası için bir açıklık vardı. O açıklık infaz 
yasasında düzeltiliyor. O da TBMM'nin tasvip etmec!iği, onaylamadığı 
idam eezalannın ne olacağı konusuydu. Bu 'kanunda ona açıklık getirili
yor. Zannediyorum 36 sene, iyi hali olursa 30 seneye indiriliyor. 

Soru : - O halde TBMM' de bekleyen hiQbir idam yerine getiril· 
memiş oluyor? 
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C ev ·a p : - O manacllı değil, heı'hangi bir şekilde idamı onayla
mazsa, onaylamadığı idamlar var. Vaktiyle de olmuş. Bunlar ne olacak 
diye mevzuatımızda bir hWci.im yok. İnfaz yasasında bu 'lıükiim geliyor. 
iyi hali olursa, 30 sene hüküm oluyor. 

gibi. 

S o r u : - üiğer cezalardaki indirim oranı? 

Cevap: - indirim oranları değil, bugünkü tıoklif 1/2, Zait 6 gün . 

Soru: - Bütün cezalarda indirim yapılacak mı? 141, !42. 163 

Cevap : - Hepsine aynı şey yapılacak. Yalnız bir geçici madde 
var. Geçici madde, infaz yasasının 19. maddesi ile ilgili . Oradaki firar et· 
me suçu, jsyan etme gibi, ağır disiplin cezalan var. Onlann da disipJin 
cezalan kalclınhyor ama bir 6 aylık deneme süresi var. O deneme süre
sini iyi geçirmesi !Azım. 141 , 142, 163 •hepsi dahil. Bu infaz yasası :ıf de
ğil ki. Teklif 1/2 artı 6 gün ona göre de 30 günde IS aı'1:1 6, 21 gün eder. 
6 aylık deneme süresi içerde o)acak Şartlı •tahliye hakkı kalmamış olan
lar için bu. 

Soru : - lSkence konusu ele alındı mı? 

Cevap : - Hayır görüşmedik. Zaten biz o konuyu ciddiye almı· 
yoruz. Konu biraz tiyatrovari hallere döndü. Mezar kazıyorlar, sakal bı
rakıyorlar, havaya ateş ediyorlar. Hatta Zeki Alasya -Metin Akpınar'a 
espri konusu oldu. 
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BAŞBAKAN ve ANAVATAN PARTiSi GENEL BAŞKANI SAYIN 
TURGUT ÖZAL'IN ISTANBUL'DA ANAP tlYELERİYLE 

YAPTICI TOPLANTIDAKi KONUŞMA 

15 Şubat 1986 

İstanbul'a her zaman gelebiliyorum. Ama bu sefer lngiltere seya
hatini yapmadan evvel, dedimki « lI Yönetim Kurulumuz, ilçe Başkan· 
lanmız ve Belediye Başkan lanmız bir araya gelelim, bizim gördüğümüz 
memleketin ·siyasi, ekonomik, sosyaJ durumu nedir? Anavatan İktidarı 
nereye gidiyor, ne yapıyor, ne yapmamız lhun. Bizim ana felsefemize 
göre nasıl hareket etırnemiz lazım.? Genelde Turkiye'nin meseleleri ne
dir? Bunları çözmdk için neler yapıyoruz.? Önümüzdeki aylar ve yı llar 
bizi nereye götürecek? Bunlar ha~kında biraz sohbctvari bir konuşma 
yapmak istedim•, Çünkü şunu çok iyi biliyorum, sizler bu partinin en 
önde gelen insan lansınız. Paııti Genel Met1kezinde Genel Başkandan il lere 
ve ilçelere ve nihayet halkımıza doğru inişte onu kadem.elersiniz. lGm_i. 
niz parti teşki14tı içinde bu kademeleri teşkil ediyorsunuz, diğerleriniz· 
de icra üniteleri içinde-belediyelerde-önemli görevler götürüyorsunuz, 
Halkla ilişk i li olarak. 

Geçenlerde Meclis Grubumuzda yaptığımız bir konuşmada, iktida· 
rı tarif ederken dedimki •Parti, TBMM Grubu, Hükümet, Parti Teşkila· 
tımız, belediyeler bütünüyle tbir ikUdar temsil eder. B iz buna Anavaıan 
iktidarı diyoruz. Merke-ıinde parti vardır, netice itİ'bariy le. Bütün bu güç 
ahenkli bir tarzda çalışır, ahenlc artarak devam ederse iktidar dalıa sağ· 
lam olur. Birçok meseleler daha kolay çözülür. Tabiatıyl a Türkiye önü· 
müzdeki yıllama buna paralel olarak 90k iyiye gider.• Gene muhtelif 
vesilelerle söylediğim •bir söz daha var: •Bugün Türkiye' de Anavatan'ın 
alternatifi yoktur• Ben rbunu söylerken şunu kasteonek istemiyorum; 
Sakın içinize bir rehavet gelmesin. Madem alternaıtifiniz ydk, fazla çalış
maya da gerek yok.• Bilakis bu söru söylerken, başka çareni1.in olma
dığını belirtme'k istiyorum. Başka birine işi bJra1op gidemezsiniz. Meş· 
hur laf va rdır. «Ya bu deveyi güdersiniz, ya bu deveyi güdersiniz.• Yani 
bu diyardan gidemezsiniz. Alternatifi olmayınca başka da yolu yok. Ça· 
lışacağız. işin ağırlığını bilmeniz bakımından söylüyorum. Milleıvekille· 
rine de aynı şeyi söylüyorum: cBu işin ağırlığı bizdedir, yükü bizdedir. 
Bunu bilerek söylüyorum. Ondan alternatifimiz yok diyorum. Yoksa baş· 
ka mana çıkarmayın.• Muhalefet Milletvekilleri kızıyorlar. Onlar kız· 
makta haklı ol:fuilirler ama bizim başka çaremiz yok. 
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Nitekim, şöyle bir tasavvur ı.:din; bunu l1BMM'dc bütçe müzake· 
releri sırasında söyledim• Anavatanı bugün için yok farredelim. Türki· 
ye'de hangi dengeyi hangi iktidarı getirebilirsiniz, hangi meseleyi çöze
bilirsiniz?• Bugünkü şartlar altında bu mümkün del!i ldir. Belki 1988'den 
sonra başka alternatifler çıkar, çıkmaz, onu !bilmem. Ama bugünkü şart
lar mcmlektimizi lböyle bir noktaya getirmiştir. Onun için yi1kü:rnüzün 
"1jtır olduğunu bilmek medburiyelindeyiz. 

Şimdi önemli bir nokta da şu : •Nas ıl :hareket edecel!iz?• Tabii, 
,gerek iktidar olarak ahenkli bir tarzda gideceğiz. ıBi rbirimizi gözetece· 
ğiz, birbirimize yarchmcı olacağız ve unulmayacağız ki, gelecek seçimler· 
de de eğer bu memlekette ciddi hizmet yapmaya devam etme!k i•'tiyor
sak; bir orada olmak, destek olmak, 1birbirim.ize kızsak bile 1bunu bir aile 
içinde halledilecek mesele olarak görmemiz şartıyla mümkündür. Bazen 
insanlar, hele iktidarda olan gruplar geleceğin nasıl olacağını unutuve
rirler. tktidarda olmak insanı bazen sarhoş yapar. Birçok meseleler bir 
tarafa bırakılır. Ben bunun misallerinj çok gördüm, eski b ir pal'tlde. Kav
galar ve münakaşalar yapılır. Bazı meseleleri tJben yaptım, sen yaptın -. 

mücadele!iiine girilir. cŞu öndedir, bu arkadadır• mücadelesi yapıhr. En 
sonunda herkes zarar eder. Baktığımız zaman, kimse bundan kazanmaz. 
Hem <parti olarak kaybederiz, bir bütün olarak kaybederiz hem de mem
leket kaybeder. Bizim 'kılybctmemiz çok önemli deği l. Ama zannediyo
rum , memleket ka)fueder. Geçtiğimiz yıllann tecrübesine baktığımız za. 
manu bu hadiseyi göriiyoruz. Ben size bir başka partiden misal vereyim, 
yakından çalıştığımız 'bürokraside bulunduğum bir partiden bahsedeyim. 
1965'de büyük ekseriyetle gekUler, 1969'da da c'kscriyet aldılar . Bir sene 
sonra bir •kırmızı oy• ondan sonra 'bir daha iflah olmadılar. Di'lokat eder
seniz kavga aralarından çıkmıştır. Bugün •Anavatandn bu vardır• diye 
söyiedil!imi sakın düşünmeyin. Ama biz daima kulağımızı çekmcliyizki , 
tarihi tecrübeden islifade ctmeliyizki, başrmıza 1böyle işler gelmesin. Çün· 
kü şu 5 senemlı, J983'de başlayıp 1988'de bitecek 5 sene, belki Türltiye'
run en kritik 5 senesidir. Belki diyorum, çünkü unutmayın , 1980 hare
kAtı olmuş büyük bir anarşik dönem geçirmişiz, bunlar belli esaslarla dü-
7.Clti lmiş, bir askeri idare gclmjş belli esaslarla düzelt i lmiş, ondan sonra 
• haydi bakalım seıbest seçimler, demokrasi dönemi.• Bu bir önemli dö
nemdir. Her jkisi de önemli dönemdir. Gerek 1980 öncesi durum, gerek 
1980-83 arası durum, önemli devrelerdir. Bunların çok tesirleri vardır. 
Kabul etmek lôzım. Nitekim, çok iyi hatırlıyorum ; 1983 seçimlerine gir
meden evvel, o taribleroe Anavaıan Partisinin kapatıldığı kapatılmaya
oığı, seçime sokulup sokıılmayacajtı konuşulan bir konuydu. Hatta 90k 
kere de yazılmı.ştır. •Şöyle pazarlıklar böyle pazarlıklar var» diye. B31'1a 
bu konu gelmiştir; •niçin falanca partiyle 1birleşmiyorsunuz?• şeklinde . 
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Roddel't.im. Söylediğimiz şuydu: •Evet. bizim kazanmayacağımızı tahmin 
edeıbilirsiniz. Yalnız unutınayıruz 1ci, 191!3 s"9imleri önemli deltildir. 
önemli olan 83'den sonraki 5 senedir.• En kritik 5 senedir. Bu devrenin 
mücadelesini yapına şansı sadece bizedir.• Halita dediın1ri •gö~. iıep 
beraber; 1980 harelkAundan sonra lbir çok partiler kapatıldı, bunlar şu 
veya bu şekilde sa!hneye ç!kacaklard.ır. Bsas mücadele o zaman başlaya
cakur .• Nitekim, 25 M3.11t Seçimleri bunun böyle olduıtunu göstermiş
tir. Gayet büyük cesarete 'başkası yapamazdı- diğer partiler de seçime 
soktuk. tık testi orada geçirdik, daha bitmiş değil. Bir 1araftan askeri 
idarenin memlekette bıralotığı tesirler vardır, ,bir taraftan 80 öncesi olu
şurnlann tesiri vardır. Biz yepyeni bir parti olarak çıktık. Kimse bugün 
iddia ediyor mu? «Anavata:n filancasının devamı olarak çıkmış.llr• diye 
İd.dia etmesi icap edenler dahi -eğer iddia edecekler ise - aksini söylüyor. 
Dol!rusu da 'budur. Çünkü başından beri açık - seçik söylediğimiz bir şey 
var: Biz yepyeni bir partiyiz, yepyeni bir esas dahilinde kuruldıık. Va
tandaşın önüne çıktık, rey alırsalc hizmet yapanz, rey alamazsa!< muha
lefette kalınz. O zaman muhalefet yapanz.• 

Bütün bunları söylerken şunlan belirtmek istiyorum : l'ki senemiz 
geçmiştir, iktidarda. Parti olarak 3 senemizi de tamamlayamadık zaten. 
20 Mayıs'ta 3 sene olacak tık defa kurulan bir parti için, hiçbir eSki akı· 
ma dayanmadan kurulan bir parti için -çünkü eski akımların bütün 
temsilcileri ortada- bu fevkalade enteresan lbir durumdur. Enteresan du
rum derken, eşyanın t.:fuiatına ayk:ın bir hadisedir. Bugün •işimiz zor
dur• derken, bütün bu faktörleri ve esaslan düşünmek zorundayız. P~ki. 

nasıl oluyor da Tür'lciye'de eSki siyasi oluşumlar varken, nasıl oluyor da 
yeni bir siyasi oluşum bu kadar önem kazanıyor.? 6 Kasını'ı belki izah 
edersiniz ama 25 Mart'ı nasıl izah edersiniz? Bugünkü tabloyu nasıl izah 
ederiz? Onlarda geçmiştir. Artık herkes her bildiğini söylüyor. Söyleme· 
sinde de hiçbir mahzur yok. Açıkça söylüyorum. Buyursunlar, söylesin
ler. Zannediyorum, meseleyi şöyle görmek ) 37.ım: Hepimiz işlerinize faz
la daldıAınız için etrafta alanlan çok lwlay farketmeyebilirsiniz -Ba7.cn 
de işe fazla dalıyorum · İnsan olup biteni şöyle bir gözümü ıgezdire
relc, •acaba ne oluyor ne bitiyor• diye b ir değerlendirmek lô.zım. Sadece 
g'17.etelerde değil, sadece üç -beş arkadaşımızla görüşerek değil. Yola 
çıkarak -Bugün benim yaptığım gibi ... Kadıköy'de bazı yerleri gezdik . 
Ama habersiz gittik, ne polis aldık ne bir şey. Öyle gezdik. Şunu müşaha
de ediyoııım : Türkiye çok süratle değişiyor. Belki başından beri farkın
da olmayabiliriz. Ama süratli bir değjşme içerisinde. Memleket ilerliyor, 
gelişiyor o ayn. Fakat büyük bir değişiklik var. Üç- beş yıl öncesi ile mu· 
kayese ettiğimiz uman bugün insanların düşünce tan.1nda, meselelere 
yaklaşımında ço1c büyük değişiklikler var. Ben bunu bir nevi modern-
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!eşme yolunda, ileriye gitme yolunda çok önemli 'bir durum olarak gö
Tilyorum. Öyle söyleyeceğim. Türkiye hakikaten bazılannın söylediği mil· 
nfida bir bau ülkesinden farkl ı olmay:ıcaktır, Oç · beş sene sonra, görii· 
nüşü, insan'lann meselelere yaklaşım ı itibariyle pek fark lı olmayacakıt ı r . 

Bu değişiklik. zannediyorum, bize yeni •bir parti olarak ümit bağlayan 
milyonlan gene i>i:rıim etrafımızda topl ayıp götürecektir. Esas sebepler· 
den bir tanesi, memlekette büyük bir değişikliğe zaten hazı rdı. 1983'de 
pantiyi kurduğumuz zaman memleket değişikliğe hazırdı. Biliyormuydu 
•Şöyle veya böyle olacağını•. HayU", belki bilmiyordu. Ama insanların 
(hissi kıiblel vukuu ) lan vardır. Yani hissederler. Ülke bir değişikliğe 
gebeydi. O değişikliği bizim daha iyi yapacağımıza karar verdi. Zannedi· 
yorum, esas itibariyle 'biz bundan oy aldtk. 

Bakınız, zor olan durumlardan bu: 1980 önc~i kadrolar var 'bu 
mmnJekctt.c. Milletvdkilleri var, hükümeller, ıba'kanlar, partiler, partile
rin yöneticileri, belediye başkan lan, Belediye Meclis Üyeleri, il genel 
meclis üyele.rıi var. Şimdi bir durumu incelediğinjz zaman, aradan üç sene 
g09tikten sonra, 1983'te vC 84'te. Bütün bu kadroların yerini hemen he
men yeni kadrolar almış. Bu büyük değişiklik değildir de nedir? Bir mem· 
lekette bu gibi değişiklfkler ihtilalle olur, kan dökmekle olur. Başka yer· 
lerdc ben gördüm. İran'da gördüm; bir kadro gitmiş yerini bambaşka 
bir kadro almış. Ama l>u bizde ihtilalsiz yapılmış. Çok büyük değişikfü:. 
Bugünkü sonuçlar, çekememezlik, bir türlü hazmedememe, buradan ge
liyor. Kimse sopayla bu işi yapmazdı. Biz böyle bir şey yapmadık. Halkın 
önüne çıktık, netice lbu oldu. 

Bir önemli konu daha müşahade eltim; Bu devrede. İnsanlara , hal
ka yanaşmada hatta muhaliflerimizle olan münasebetlerinizde yumuşak 
hareketin çok büyük rolü vardır. Yaıti kavga etmemenin. Hatta şöyle ifa· 
de edeceğim; bir toplantıda veya bir mitingde heyecanlandıncı konuşma 

yapılabilir. Bayrak, vatan, millet. Ama müşahedem şu; millet heyecan· 
larur o kadar. Ondan sonra bir kulağından girer, bir kulağından çıkar. 

Ben konuşmalarda umumiyetle şuna baktım; eğer can kulağı ile 
dinliyorlarsa · yumuşakla konuşsanız. o konuşmalann daha fazla tesiri 
vaniır. Sessiz di.nliyorlarsa, insan anlayabilir zaten. Onun için diyorum 
ki, doğru, dolgun ve yumuşak hareket çok da:ha tesirlidir. Kanaatim bu. 
Yumuşak olmak, taviz vermek demek değildir, kesin olarak. cReddede· 
cekseniz bile sanki onu k~bul ediyormuşsunuz gibi reddedin• derler. 
cEveh dernıiş gibi reddedeceksiniz. Bu bir siyaset işidir, bu bir davra
nış işidir, o ayn bir konu. Ama biz bunu çok faydasını gördük. TBMM'de 
•muhalefet yok> diyorlar. Ama eğer muhalefet eski «hırçın• muhalefet 
şeklinde değilse bundaki başan iktidardadır. Kendisinde değildir. Çünkü 



biz hiç kavga e tmiyoruz. Hatta çok tahrik ediyorlar, kızdırmak için her 
türlü şeyi yapıyorlar. Bir bakıyorsunuz; biz gülüyoruz, cevap vermiyoruz. 
Cevap vermek çok kolay lbazılanna . ·Efendnn zabıt l ara geçmiş, kalkıp 

biz de •öyleyelim•. Herşeyi söylemenin faydası da )'dk. Zaten o söylenen
ler de bir şey ifade etmiyor. Nitekim gazetelere bile yanstmıyor. Ama 
bir kavga ediniz orada. Ertesi gün her şey gazetelere yansır. 

Eğer bugün 2 sene içerisinde, aşağı yukarı geçmiş 10, IS, 20 senede 
çfkantmamış bir çok kanun -çıkanlması düşünülememiş hatta veyahut 
dokunulması mümkün görünmeyen bir 90k kanun - çıkanlmışsa, bunun 
ana sebdbi bizim ikıtidar olarak dikkatli, sanki yıllann tecrübesine slihip 
bir ilotidar gibi hareket etmemiş olmamızdandır. Es'ki tecrü'belerden İS· 

tifade ederek yapmış olmamııodandır. Bizim AnM'atan grubu ... 21 1 'lc 
başladık, şu anda 208 miyiz 207 miyiz, rakam söyleyemiyeceğim. 3 -4 
arkadaşımızı kaı'bettik, ayrılanlar oldu. Ama bugün için benim TBMM'de 
ekseriyetten dolayı hiçbir endişem yok Karşımızda öyle lbir durum var
ki, biz her 7.aman her konuda ekseriyeti sa~lanz. Eğer bazen bir yanlış 
yaparsak, o, arkadaşlanmız.ın dalga geçmesinden o]ur. Bazen oluyor, 
bir-iki hadise oldu şu 2.5 sene içerisinde. Onun haricinde bu mü:m'ki.in 
olmaz. ilk defa bir araya gelen bir Anavatan grubu ... Şöyle söyleyeyim; 
biz muhalefette bir araya gelememişiz. Daha eski dönemlere bakın. Dik
kat ederseniz Demokrat Parti 1945'de ilk muhalefetle başladı. Ben öyle 
biliyorum. tktidara 1950'de geldi, bir muhalefet tecrübesi ile. Hiç ol
ma7,sa 50· 60 kişi TBMM'de, Parti teşkilatında bir araya gelme imkanını 
buldular, birbir1erinj tanıdılar. Biz ise birbirimizi çok yi tanımadan iikıii· 

dar yükünü omuzumuza aldık ve TBMM'de grup •böyle meydana geldi. 
Ama bugün şunu açıkça ifade ederim; .g:u..eteler şunu yaz.ar bunu yazar 
Mkfiyedir hepsi - bizim grubumuz kadar bi"birine yakın ve anlayışlı bir 
grubu görmek mümkün değildir. Muhalefette insanların biıi>lrine çok 
daha yakın olması, biıfuirlerine ço'k daha sıkı sanlmalan lb.ıml<en, onla· 
rın çok daha fazla kavgaları var. 'Bunu müşahade ediyoruz. 

Şimdi bir konuya daha değinmek istiyorum. Belediyelere çok önem 
verdik. Niye önem verdiğimizi bir koç kere anlatmaya çalıştım . Zannedi· 
yorum sizler de daha evvel bunu duymuşunuzdur. Ama bir kere daha tek
rar edeyim. Çünkü 1950, 60. 61, 65 ve haııta 70'c göre, b~ünün Türkiye'· 
sinde nüfusun dağılışı çok farklıdır. 1950'de rakamlar şunu gösteriyor; 
nüfusun % 16'sı şehirlerde, % 84'i köylerdedir. Zannediyorum, 1988'e 
geldiğimiz zaman, nüfusun % 60'1 şehirlerde -belediyelerde·, % 40'ı köy
lerde belki de daha az. Bu kompozisyon 1950'ye 60'a göre çok farkl ı bir 
kompozisyon, Nitekim, dikkat ediniz, Türkiye şehirleştikçe 50-60 arasın
da rey nisbetinde Demokrat Parti aleyhine bir değişme olmaya başlamış
tır. Tabi başka sebepleri de var ama onu söylemek istemiyorum. Aynı 
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konuyu sonraki Adalet Partisi devrinde de görmek ka:bil. 1969-73, n'ye 
gelirl<en büyük şehirlerde reyler başka tarafa doğru kaymaya başladı. 
Bu da 'bilinen bir gerçclc. O halde biz partiye daha başta öyle bir şekil 

verdik iki, bu şekliyle ş<lhirlere hitap etmek mecburiyeti vardır. Şehirlere 
de köylere verilen önem kadar hatta belki önümüzdeki yı ll arda biraz daha 
ba$ka türlü önem vermek mecburiyetindeyiz. Çün'.kü reyin büyük ekse
riyeti .buralardan gelecektir. Belediyeleri bunun için çok önemli gördük 
Sebebini gayet açık söylüyorum. Aynı zamanda artan nüfus olduğuna 
göre buralara iyi hlmıet götürülmesi 1 11zırn, Yoksa Türkiye tekrar anarşi 
içerisine girer, şehirler düzgün ve iyi olmazsa, biz mcselemjzi halledeme
yiz. Bir takım yanlış iktidarların gelmesine remin ha7,ırlanz. Bunu göre
rek, belediyelere h:lkikatın iyi imkAnlar verdik, arkadaşlarımızda hemen 
her tarafta hızla çalışıyorlar. Yaln ız bir noktayı bütün belediye başkan· 
tarımızm unutmaması ıazım . O da şudur: Bütün bu çalJşmalanmızın so
nucu şa'luslarmız veya belediye meclisleri değildir. Netice itibariyle bir 
siyasi partinin ıhesabına yazılması lfız ı m. Çünkü tekrar seçilecek isek 
ancak bunu bir siyasi partLeliyle yapacağız. Siyasi parti olmadığınız 1..a
man iktidar olamazsınız. Olabilir, bir- iki arkadaşımız müstakil seçilecek 
güce sahip olıfuiür. Ona bir şey diyemem ama bu iktidar olmak değildir. 
Bütün meseleyi böyle görmek mecburiyeti vardır. Bunu görmc"lllizdc de 
büyük fayda var. Çüdkü inanıyorumki, bazı arkadaşlarımız çok hızlı ça
lıştıkları için bu noktayı bazen unutabiliyorlar. Hatta sözlerimin llıaşın
da da söyledim; Sadece mesele belediyenin işi değildir, partiyle beledi
yenin bir nevj elele gitme mecburiyeti vardır. Birinin yaptığı iş i diğerine 

mal etmesi, netice itibariyle belediyelenniı.in hizmeti de parıthnizi.n hiz
metidir. Ben kalkıp da hükümet dem iyorum, bir çok yerlerde Anavatan 
lklidan diye bahsederim. Onu lanse etmek meoburiy~tindeyiz . Bu hadise
nin temelinde bu var. Çürlkü kolaylıkla basın da yanıltabilir, başka türlü 
göstermeye gayret eder. O hataya düşmemek lilzım. 

Muhterem arkadaşlarım, 
İşimiz zor dedim. Çünkü köklü refol"flllar yapan bir iktidann kar

şısında 90k güç bulunabilir. Hükümeti kun:luğumuzda, 'bu işleri nasıl ya
pacağımıza karar verdiğimizde, çok süratli mi yapalım yoksa yavaş ya
vaş mı diye düşündük. Koşarak yapmayı tercih ettik. Bir çok arkadaş l a

rımız da belediyelerde bunu yapıyorlar. İktidar olarak bizim bir çok re
form yapmamız gerekiyor. Ama bunu reform gibi değil de bir evolisyon 
gibi gösterebilmemiz lllzım. Çünkü geçmiş tecrilbeler gösteriyorki, ik
tidarlar ilk 2-3 yıl lannda 90k iyi icraat yapabiliyorlar, sonra biraz gayri 
ihtiyari yıpranmadan dolayı icraatları fazla reformist olmayabilir. Bü
rokrasi yavaş yavaş üzerimize ı;ıökebilir. Onun için başlangıçta hiç çe
kinmeden hızlı davranalım diye karar "erdik ve 90k önemli kanunlar 84 
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yılında ve onu takiben 85 yılında çrkarılmışlır. Bugün aşağı yukarı 3 -4 
kanun esas itibariyle lılzım, onun !haricinde bellti bir kaç tane de düzen
leme lazım . Gerisi icraatur. Lüzumlu olan kanunların çoğunu geçtiğimiz 
devrede, ·hiçbir engelJemeyle karşılaşmadan çıkanveMik. Hızlı hareketin 
önemli sebeplerinden biri de şu; Bizim gibi gelişen ülkelerde yavaş ha· 
roket ederseniz netice almanız zordur. Yani şöyle söyleyeceğim, zaman 
baıcn aleyhimize çalışır. Hedefe 'biran evvel varmak • lazım . Hedefi biran 
evvel göstermek lazım. İşle biz buralara vardık diye. Bir de tabi şu tara· 
fı var: Karşınızdaki iosan ı bir sağ bir sol yumrukla sersem edersiniz. 
Ne olduğunu anlayamadan götürürsünüz. Biz karşımızdaki muhalefete 
böyle yaplık. Nereye gittiğimizi anlayamadılar. Hatta 'basın dahi anlaya
madı. Ama iki sene sonra 'ba'loular .ki, au alan Osloüdar'ı geçmiş. Bir çok 
şey hal yoluna girmiş. Muhalefet yapa'bilmek için kendilerini toparlaya
madtlar. Bugün ekonomik sistem 'bakımından çok önemli yenilikler gel· 
miştir. Vcııgi. kanunları bir iktidann en zor kanunlarıdır. Yani meclisten 
geçmesi en zor olması icab eden kanunlardır. Parlementolann en önem· 
H tarafı vergi ve bütçe mesclc1eri. Vergi kanunları ben zannediyorum, 
hem 84, hem 85'de önemli kanunlar geçirdik. Bugün belki bir- iki ufak 
tefek rötüş dışında esas itibariyle tamamlanmışbr. 

KDV hangi devrede ç.Jı:anla'bilmişlir. Vergi ha.ellerini indirmeye ser
vet beyanını kaldırmaya hiç kimse cesaret edememiştir. Bunlann hepsi 
geçtiğimiz 2 senede yapılmışnr. Ücretlilere vergi iadesi olarak geçen se
ne 248 milyar lira ödenmiştir. Ta'bi karşılığında asgari benim tahminim 
2.S-4 Trilyonluk fatura alınmıştır. 762 Milyar KDV'yi tahmin ediyorduk. 
Buna aşın bir tahmin diyorlardı. 1 Trilyon 73 Milyar oldu. Yani veııgi 
iadesinin hepsini aradan çıkardık. Ama bu sene gelir vergisi de fazla ola
cak. Gelir vergisi de daha yukarı rakamlara gidecek. Kurumlanla da 
biraz artış olacak. Vergi kanunlan yanında ibir ron sistemi kurduk. Bu 
yeni sisıcm bütçeler statik hale gelmiştir. Belli daireler belli bütçeleri 
alırlar. Hiikfunetler bu sene o 'bütçelerde % 5- IO'un dışında çok fazla 
değişiklik yapamazlar. Yönlendirme değiştirme imkanınız fazla dc#il
dir. özellikle yatınmlarda nasıl bir hareket tarzı yatınmlan hem yön
lendirir, hem de fazla hareket kabiliyeti verir. Biz bunlardan bir tanesi
ni toplu konut diye getirdik. Bu sadece toplu konutu dei!;il, belediyelere 
yardım da var onun içinde. Kal:k.ınmad" öncelikli yörelere yardun irn
Unı, hatta kamu ortııklığı ile beraber Kamu llrtisadi Teşebbüslerinin 
bir nevi düzeltilmesi imkaru da var, aynı sistemlıl içinde. Bu getirdiği
miz bir kolaylıktır. Ayn kaynağını 'buldlik. Şimdi dikıkat ederseniz toplu 
konut meselesinde 90k hızlı bir gidiş vardır. Yani hemen her tarafta aca
ba niye inşaat sektörü bu kadar hızlandı.? İşte sebeplerinden biri toplu 
konut tatbikatıdır. 1,5 senede toplu konut tatbikabdır. Bir-buçuk senede 
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meyvasını vermi$tir. 300 kusur milyar lira, içinde bulunduğumuz sene 
toplu konula aynlacallc para, rakamlan ufak düşünmeyin . Bütçe içinde 
yatırım 1 Trilyon 200 milyar ... 300 milyar, aynca ıoplu konuta. Kamu 
ortaklığı da ayn bir fon. Bir yeni sistem. Herhangi bir vergi yok. Yalnız 
akarya'kıtta % 2 var. Otoyolları yapmak için buraya geliyor. Yaptığımız 
iş pratik olarak onun tatbikatıdır. Köprünün, barajların gelir hisseleri
ni satıyoruz. Onlar buraya geliyor. Netice itibariyle o gelirlerin karşılı· 
ğında aldığımız senetlerle aynı cinsten yatınmlan finanse ediyoruz. Bu 
sene sonundan itibaren en geç 88'e kadar hepsi peyderpey devreye gire
ceklerdir. Sadece 87 senesinde 6 milyar kw saate yakın imktın gelecek 
ildve olarak, o günkü fiya!larla yıllık 150 milyar lira i!Ave iml<An gele
oclrtir. İçinde bulunduğumuz sene gerek akaryakıt gerekse muhtelif ba
rajlardan ve boğaz köprüsünden sattığımız senetlerden elde edilen para 
bu sene 300 milyar lira civarındadır. Tabi bir kısmı senetlerin gelirleri 
olarak ödenecek, ama o 13 baraj ve Edime'den Ankara'ya kadar olan 
otoyolu.o finansmanında bu sistem önemli bir güç olaca1ctır. Yani biz 
devletin iizerinden bu yükü Jcaldınyoruz. Burada aşağı yukan 300 mil
yann üzerinde yatınm var ·bu sene. Bir fonumuz da geliştirme ve destek· 
leme fonu, lüks tüketimden alınan fon. Geçen sene 42 bin yatak lı yurt 
yaptık. Bu fonlarla bir seneden daha kısa zamanda bu ilAveyi yaptık. Es
nafa yardım. Bazı belediyelerimizin toplu konut, altyapı , arsa meselele
rine buralardan belli yardımlar yaptık. Çocuklara gıda yardımı. Hayvan
cıhğı teşvik için yemde % 20 oranında bir silbvansivonumuz var. Eski 
siyasilerle irtibatlı bazı kimseler Türkiye'de hayvancılıltın öldüi!iinü söy
lüyorlar. Böyle bir şey bahis konusu değildir . Bu sene bu sövlodiklerime 
il!ve olarak gene geliştirme destekleme fonundan teknolojik kabiliyetli 
insanlanmıza destek olacağız. Bizde işsizliğin önemli sebeplerinden biri 
insanlann beceri sahibi olmasıdır. Özellikle Dol!u ve Günevdol!u'dan ge
lenler ya kapısı. ya odacı , ya da bekçi oluyor. Çünl<ü başka bir iş bilmi
yor. Gene de bu fonlarla ilgili olarak, bu şekilde muhtelif yerlerde insan 
yetiştinne, onlara bir nevi beceri vennc işini de bu fonlann yardımıyla 
yapaca[tız. Bu söylediğim 3 fonu ilave eden organizasyon toplu konuı ve 
kamu ortakhltı ilflvesidir. Zannediyorum bütün eleman sayısı IOO'<lür. 
Lüzumsuz bir personel masrafı lüzumsuz bir yatınm yoktur. Çok daha 
pratik, gerçekçi 30 milyar verilmiştir. 42 bin vataklı vurt knoas itesi 7 
ayda yapılmıştır. Biz bunu 5 senede de yapabilirdik. Nitekim öyle yapı
lanlar vardır. Süre uzadıkça maliyet artar. Bugün barajlann büyük kıs
mı eğer bu şekilde finanse edilseydi değil seneye bitmek 3 sene sonra bi· 
terdi . Belki de daha zor biterdi. İşte esas itibariyle fleksibilitenin olma
dı!IJ bi.iıçede biz bu suretle büvük bir harokoı kabiliyeti meydana getir
dik. Memleketin bir çok meselelerine bütçeyle el atarsınız ama bu yolla 
el atarsınız. Vaktiyle toplu konul kanunu çıktığında ben itiraz ettim, 
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askeri idare zamanında dedjm lci. 1 bütçeden ayn bir fon meydand getire· 
lim. Kabul etmediler. Bir kanuna bir madde koydular. Bütçen.in % S'i 
buraya verilecek diye. 3 senede 20 milyar zor verdiler. Çün'.kü bütçen.in 
zaten iki yakas ı biraraya gelmiyor. Bir de orda ayrıca şuraya buraya 
para verilemez. 

En son geçen sene getirdiğimiz fon, Sovunma Sanayi Destekleme 
Fonu, 300 Milyar lira civanndaclır. Tabii bu sene belki o kadar olmaz. 
ama olabileceği rakam, 300 küsur milyar liradır. Memlelketin önemli bir 
mesele.sine çok köklü çözüm tarn geıiı:xHk. Bu da •savunma meselemjz. 
de kendi katkımızı artıralım. Kendi sanayimizi daha fazla tesirli hale 
getirelim ve dışarıya liizumsuz paralan vermiyelim. Bunun için de ayn 
bir sistemi ortaya !koyalım.• Bakınız fevkalade faydalı olduğunu ben şur
dan görüyorum. Daha üzerinden 4 ay geçmeden o kadar fazla müracaat 
var ki nasıl seçeceğimizi bile ciddi ciddi düşünmeye başladık. Netice iti
bariyle bu konuda zannediyorum en iyi tedbirler alınmıştır. Memlelke
tin sanayisi bu istikamette çok daha iyi bir şekle sdkulma şahsına sahip 
olmuştur. Yabancı sermaye meselesi bunun içine gelirilmi.ştir. Şimdi 
muhterem avkadaşlanm, bu 3 rakam 1 Trilyonu buluyor. Yani neredey
se bütçedeki aktif, f!eksibilit çok daha istikameti değiştirebilir şeklinde 
kullanabiliyorum. Önemli olan da budur. EJlcr siz istikameti değiştire
mezseniz iktidar olmanızın bir faydası ydkki .. . Eski usul gidiyorsa si:ı 
sadece koltukta oturursunuz. Onun için şu 2 senede Türkiye'nin istika
meti değişmiştir derken, clışardaki odamlar 'bunu çok güzel biliyorlar. 
Bokınız içerde şu laf bu laf söyleniyor. Dışordakiler bunu çok çok iyi 
biliyorlar; Türkiye'nin itlban niye bu kadar al'tmış, niye bu kadar kredi, 
bir tsıanbul belediyesi 300 milyon dolarlık kredi alabiliyor hızlı tram
vay için. Hangi devirde bu imkAnlar vardı? Bu, mcmelcektin 2 sene için· 
de çok farklı ıbir hüviyete geldiğini gösteriyor. Başımızdaki bu enflas-
yon meselesi kolay bir mesele değildir. Hele bir memlekette ciddi-bizim 
gibi gelişmekte olan ülkelerde % IOO'ü geçen-bir enflasyonla iş alırsa
nız bunu aşağıya indirmek fevkalade zor, sabır, metanet ve dikkat iste
yen bir iştir. Gelişmekte olan ülkelere bakımı. Kaç tanesi başarılı ola· 
bilmiştir. Homen hemen başarılı olan yoktur. işte Brezilya'sı, Arjantin\ 
Güney Aımerika'daki 'bir çok ülke ... Enflasyon devamlı hızlanıyor. Ama 
biz başanhyız. Geçtiğimiz sene % 37 civannda olan enflasyon bu sene 
•o 25 veya altına inecek. 1984'de ise başladığımızda bütçe denk değildi. 
Bütçeyi biz yapmadık, sadece devraldık. Açık yok gibi görünen bütçenin 
600 milyardan fazla açığı olmuştur. Hatta daha az daha fazla olma~i
Jirdi. Borç ödemesini koymamışlar, biz koyma'k medburiyetinde kaldık. 
Bu yii7..den rakam 600'ün üzerine çıktı. Bir taraftan da ekonominin can
lanması lazımdı. Elconominin canlanması, milli gelirUı artması işsizHğe 
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kısmen çare bulmak, yatırımları hızlandırma'k mecburiyeti vardı. Hcın 

bütçe açık, hem de yaıınmlan hızlandıracaksınız, bu kolay bir i ş değil

dir. Zaten hızlanan bir enflasyon teslim aldık . Yani 1983 sonuna doğru 
hızlanan bir enflasyon teslim aldık. Evet 84'de % 50 civarında oldu. Ama 
85'dc KıDV diğer birtalmn tedbirler peyderpey devreye girmeye başla
yınca 'bütün menfi laflara rağmen - ~'Ünkü b u işin büyük ölçüde psikolo
jik yanı vardır giderek azalmaktadır. Bütçe açık verse- bile çok makul 
ölçüler içerisinde olacaktır. İkincisi fon sistemi kendi kaynağım bulmuş
tur. B-ir taraftan devam edecek. B.ıkınız 3 senedir elektrik jstfusali % 
JO'un üzerinde artıyor. Bundan evvelki dönemde % 3-4 civarında artış 
var.dı. Nereye gidiyor bu clektıdk ? Sanayi alıyor da onun için, clcktriğjn 
% 75'i sanayiye gider 1'ilnkiye'de. Buradan şuna gcliyonım ; Tek kalan 
mesele enflasyon, hayat pahalılı ğı dedikleri mesele. Kanaatimce bu sene 
daha iyi bir çözüme doğru gidecekıtir. Hatta geçen başın toplanıısında 
da söyledim: cNe kalacak elimizde ondan sonra?• Ben bütün vatandaş
Jann arasında geziyorum. Heı;: tarafa da gidiyorum . Yani gencide gördü
ğüm tablo şudur: Vatandaş getirilen hizmetten memnundu. Türkiyc'd .:. 
herş<:y vardır. Yokluğu çdkilen en ufak bir şey varın ı? Hat1a bugün dik
kat ediniz. Bazıları niçin bu lüks malları getiriyorsunuz? Bunları yasak
layın demeye çalışıyorlar. Kad•köy'ü bugün gezdiğim zaman Bağdat Cad
desinde sağlı sollu dükkanlarda daha ewcl de bir kere gezdim - hcrşcy 

var. Daha fakir muhitleredc gittiğinizde gene o dükiUnlar dolu. Hiç bi
risi boş değil. Vitrinler gene dolu. Her türlü belki kalitesi rarkJı olan 
maJlar var. Bir zamanlar bunun hayalini kurmuyormuyduk? Bugün Tür
kiye'de hc~i bulabilmemiz bir mutluluk değilmidir? Niçin sadece yurt 
dışına gidenler talihli olsun da şu yurtta kalanlar o tal ihe sahip olma
sınlar? Bazılan hatta ters söylüyor. Görüyor da k ı skanıyorlar. Bir nevi 
zengin - fakir kavgası ortaya çıkıyor. Hayır hiç öyle değil, öyle olmaması 
lazım. Amerika bile öyle. Zengin bir ülke. Gidin bakın çok lüks ın:ıllann 
olduğu yerler var. Öylt! her insan giremez oraya ama orta malların olduğu 
çok da yer var. Ve o lüks mağazalann veya lüks malların olma3ından bir 
ı oplumun bilakis memnun olınası 15zım. Hele biz bugi.ln bunları alıyo

ruz ama kaçak gelrniyorki bunlar. Gümrüğünü, fonunu alıyor, fakire ru
karaya hizmet olarak gidiyor. Faydalı işlere gidiyor. Bir de lüzumsuz ha
vadan para kazanan insanlara mani oluyorsunuz. Yoksa bunlar döne
cek - dolaşacak gene Türkiyc'yc gelecek . Vaktiyle chanc nakli • diye gelir
di. Ne rrdblemler olurdu gümıi.ikte. Bugün buna lüzum yok ki. Onun için 
bu meseleden de korkmuyorum. Karşıru7.a devamlı olarak problem çı
karmaya hazır lbir grup vardı. Biraz memleketimiz.in kaderi böyledir. Bir 
de tabi, bugün içimle bulunduğumuz, demin anlattığım tablodan dolayı
dır. Yani bir iktidar loomple gitmiştir yerine yepyeni bir ikıidar gı!lmiş
tir . Bu kanlı da olmamıştır. Çekememezlik olacaktır. Bunu tabii göri.in, 
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görelim. Ses çıkarmadığınız müddetçe de onlar değil biz ınaz.lum oluruz. 
Neticede millet öbür tarafa •Ne hırslı bu adamlar- der. Basın 'belki aley
himizde yazı yazıyor. Neden diye hazan merak ediyorum. Türkiye'de ka
raborsa kalkm ı ştır. Bakıyorsunuz cTılhta'.kale dirildi• diye manşetler gö
rüyorsunuz. Ama serbesti ıbir ekonomik sistemde 'herşey serbest olursz 
bu anca'k 1 -2 günlük spekülasyon olur. Bazen de bizim ufak tefek yan
lışlıklarınuzdan olur. Bunların hepsine hakimiz. f.ster ler ki memleket 
ekonomisi sars ılsın, iktidar zayıflasın, iktidar zayıflayınca b32..J. çevreler 
daha iyi at oynatabilirler. Benim gördüğüm, ta SO'dcn bu tarafa gör· 
düğüm budur. iktidar zayıflayınca birtakım havadan para kazananlar 
veya bazı güç mihrakları daha kolay at oynatırlar. Türkjye'de Anavatan 
iktidarının asıl önemli görevi budur. Fakat çok dikkatli olmamız gere
kiyor. Yani adalet ölçüsünden aynlmadan, doğru hareket ederek, dos
doğru yürüyerek yaptığımız iş tahminlerimizin çok üstündedir. Eskisi 
gibi hiçbir şeyi fazla değiştirmeden işte şunda yatının yaptık, şu köprü
yü yaptık diye övünmek kolaydır. Ama köklü değişiklikler yapabildiniz 
mi? İşte bugün köklü değişiklikler yapılıyor. Vat.tiyle bundan IS sene 
evvel Mısır'Ja Tür.kiye arasında ÇOk bir fark yoktu derler. Hatta Ka.hire'
yc gidenler bayağı beğenirlerdi. Geçenlerde Sayın Currihu~başkanı ile 
beraber bir ekip g itti. ıArada dağlar kadar fark var. 

Ben bir çok yeri gezdim; Türkiye gibi bolluk içerisindeki ülke pe_k 
azdır. 

Bütün bunlar Türkiye'dcki gelişme ve değişmeyi gösteriyor. Ama, 
muhterem arkadaşlarım, işimiz epey zordur. Bu zorluk daha rlyadc de· 
min söylediğim sebeplerden geliyor. Karşımızda muhtelif güçler var. Ben 
hep şunu müşaade ettim. Hiç 1bunlara aldırmadan işimize devam etmeli
yiz. Yalmz önemli olan yaptığımız işi göste.rmeliyiz, anlatmalıyız. Bu iş 
kavga etmemek şartıyla. Kavga edersek işimiz değil kavgamız gözükür. 
Bazı belediyelerde bunu müşahade ediyorum. Bazı belediyelerimizde iyi 
iş yapılıyor ama arasıra kavga ediyorlar. Gazetelerde bu kavgalar yer 
alıyor. 2'incisi pal'ti teŞkilatı, belediyelerimiz daha yakın iŞl>irliği yapma
lı , üçüncüsü söylenenlere fazla aldırmadan, yani oevap verecei!iz diye za. 
man kaybetmemeliyiz. Bir diğer önemli konu da şu: Sizler halkrtan kop
mamalısınız . Mıilıakkak halkın içerisine girin. Bundan hem halle hoşla
nır, hem de siz bazı fikirler elde edersiniz. Bütün fikriyat:mnzı, icraatı
mızı yukardan aşağı hallca devamlı yayabilmeliyiz. Onun için ilçe, il ıeş
kilatlanmızdan üye sayısın ı artırmalannı istiyoruz. Çünkü bize üye olan 
bize oy verecektir. Bir de mııhtelif toplantılar yapmalısınız. Ben hergün 
birkaç gazeteciyle göriişüyorum. Yapılan işin propagandasını yaparız ya 
da kötü propagandayı önleriz. Unutmayın ki, herşeyin başında birlik be
raberlik ılronusu geliyor. Önümüzdeki seçimlerde yine ikıtidar olrnalc is-

251 



tiyorsanıZ, insanlarJa meşgul olun. Yani partinin propagandasıyla insan
larıı inerek meşgul olun. ônümUııdeki seçimleri almak da:ha wr ola'bilir. 
Çünkün ikti'dar oldunuz. iktidar her zaman tenkid edilir. iyi işler unu
tulur, yapılmayan işler akılda kalır. Al!zırn ı zla kuş tu tsak yine ten'kit odi
leceğiz. İşi sa:tmasını da 'bilmeık lıl.zun. Bir 4-5 sene d:ılha kalıp işi de
vam ettimıek var. Çok iş yapacağım diye etrafı görmeden ça lışmak ye
rine , b iraz da ilerde nasıl bu işi devam ett ireceğim diye işi an latarak ça
lışmak lazım . Ben böyle yapıyorum. 88 seçimlerinden önce siyasi part i
ler kanununda değişiklik yapıyoruz. Televizyonda seçime gitmeye hak 
kazanan partilerin herbirine 2'şer konuşma. Meclis'te grubu olanlara 2 'şer 
da:ha. Meclis'te temsil edilene sadece 1 tane. Yani bu DSP'yi de gözotıik. 
Ondan sonra 3 tane de paralı ama öbüründen farklı, 'bu görıürrtülü yani 
•İcraatın iç inden giıbi. Ta'bii ne yapacağım 1biraz zor gösterilir de, ne yap
tım gösteri lir. Ondan sonra Boğaz Köprüsünü , Karakaya'yı, Atatürk Bn
rajı'nı, oto'banlan, Haliç'teki oski - yeni görüntüyü getireceğiz. Ondan 
sonra isterse rey vermesin. Bunlan söyJornemdeki kasıt, bu iş i biraz da 
profesyonel olarak nasıl tanıttrız, nasıl satanz, onu koymamız lazım . 
Çünkü hakikaten yapuğmız işi anlatmıyorsanız, bu yazıktır . TRT"dc kötü 
program yapıyorlar. Biz olsak çok iyi program yapanz. Yani bu TRT'ye 
fazla bir tesirimiz olmadığını gösteriyor. 

TRT'ye biraz tesirimiz ol malı. Evet evet bakacağız. Şimdi bütün 
mesele iyi program iyi tan ıtını , herşcy rahatça icraatın içinden' 
de anlatılamıyor. Propaganda vasfı olmamalı. Başka şekilde anlatılmalı. 
Bugün Türkiye'de tahmin edilemeyen işler yapılıyor. Ba'kın tarım tarım 
diyorlar. Eğer geçen sene Türkiye o kuraklığı geçirmeseydi - ki diğer bir
çok ülkede de görülmüştür 9 milyonluk Bulgaris tan 3 milyon ton tahıl 
ithal ediyor bu kuraklık yüzünden. 

'I'ürkiye iyi tohumlar getirdiği, modem teknolojiye girdiği için 'bi
z.im bütün irhalatımız 1 milyon tonu bulmaz. Bu aradaki farkı gösteri
yor. Tabii biz geçen ıSene serıbest bıraktığımız iyi tdhumJann neticesini 
böyle gördü'k. Ama kuraklık nedeniyle bazı yerlerde büyük sıçrama ol
madı. Trakya'daşi ayçiçeği meselesi, Mısır tohumu meselesi. Ama öyle 
tahmin ediyorum. İçinde bulunduğumuz sene şu ana kadar hava şart tarı 
fevkaliide iyi gitti. Eğer Nisan- Mayıs ta da bir a'koiltk olmazsa normal 
bir devre geJirse hem iyi tohumlan, hbm de gelişen tanını işte o 7.aman 
göreceğiz. Tabii biraz çiftçi fiyatlann düşmesinden şikayet edecek. 

Mı.dıterem Arkadaşlanm , 

Biz kimseye kızmayacağız. Kendi işimize bakacağız. Birliğimizi 

beraberliğimizi kuwetlendireceğiz. Vatandaşa da devamlı hizmctlerimizı 

anlatacağız. Üyelerimizi antıracağız. Diğer konu şu: Ben dikkat ederse-
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niz sağ- sol kelimelerini kullanmıyorum. Bunun ıbazı sebepleri var. Biz 
cmUhafazakanz, milliyetçiyiz• dedik ama sağ- sol demedik Bunun s.Jbe. 
bi Türkiyc'de 'hunun ~k yanlış hatıralanmn olmasındanchr. KarŞımız

daki güçler bizi devamlı •siz şu taraftasınız• diye devamlı zorluyorlar. 
Ortaya attıklannı biz kabul edersek •hadi birleşelim• diyecekler. Biz 
bu tuzağa düşmeyiz. Sebeplerden dilleri daha eski kavgalann, aynlıkla
nn unutulmamış olmasıdır. Bu memlekdtte birleıştirioi olmak liizım . Bu 
memlekeote orta yoldan ayrı lmamak lazım. Aşırılığa kat'iyen ·gtmemek 
l azım. Bu memleket büyük bir halk topluluğudur. içinde şu türlüsü de 
bu türlüsü de vardır. Önemli olan bunun birliğinin etrafımızda toparlan
masını temin etmektir. Siyaset budur, zaten. Yoksa dar bir fikir - idcolo-
ji partisi olarak kalırsınız. Fikir saflhasında kaJırsıruz ve hiçbir icraat 
yapamazsınız . Mühim olan fikrinizi siz götüreceksiniz ama bütün kütle
yi de bera'berini7..de göliln.~eksiniz. İşte siyaset odur. Benim kendi pa_rti 
meelis gnlbumuzda muhtelif yerlerde arkadaşlarla olan ilişkilenimde 

sertliğe girmcmişimdir. Herkese 'hunu telkin ct:nişimdir. 1kna et
meye çalışın. Kızdığınızı hissederseniz susun . Çünkü hizipler kav· 
ga ve kızgınlıklann sonunda meydana gelir. Biz 'bütün milleti birarada 
götürmeye medburuz. Onun için aşırılıklardan hepinizin sakınması la
zım. Parti deyince tabii farklı farklı fikirlerden olan arkadaşlanm ola· 
c:aktır. Nüans farklan olacaktır. Böyle olmasında da fayda var. Buna da 
fevkah\dc önem vermek meoburiyctindcyiz. Bizi diğer partilerden ayıran 
önemli hususiyetlerden biri budur. Ben tabii önümüzdeki yıl ve aylarda 
daha iyi durumlar görüyorum. inşallah Anavatan bu sene çok daha iyi 
netice alacaktır. Yani 84'den 85 daha iyi idi. 85'den de 86 daha iyi ola
caktır. Gerçi dünya şartlan zorlaşmıştır. Ama ben öyle tahmin ediyon.un 
ki, biz bu serbest ı!lronomi modelini sapasağlam götürdükçe, sağa. - sola 
sapmadıkça, zannediyorum iyi netice al.maya devam ederiz. Ekonomi bu 
sene belki % 5 değil % 7 büyür. Öyle tahmin ediyorum. Geçen sene de 
Mart ayında göreceğiz. % 6'ya çıkacak. Çünkü elektrik ilıtisalinde son 
aylarda ciddi bir gelişme hızlanmasını müşaadc ettik. Enflasyonda sü~ 
rokli bir azalma eğilimine inşallah gireceğiz. Mahsul bol olunca buna 
müsbet tesir edecek. Dış petrol fiyatlarının düşmesi de müspet katkıda 
bulunacak. Orda da sorarlar. Derler ki cdış petrol fiyatlan düşüyor sen 
fiyattan indirecckmisin.?• Dedim ki hesabı yaptım Türkiye'de eğer hiç 
dış petrol fiyatı düşmeseydi. Enflasyon da % 25 dediğimiw göre % 2().25 
arasında bir kur ayarlaması olurdu. Kaba hesabı budur. Bunun manası 
da petrol fiyatlannın bu kadar yükseleceğidir. Eğer petrol fiyaılan bu 
kadar düşerse zam yapmadan meseleyi götüreceğ:iz• demelıir. En fazla 
söyleyeceğim budur. Yalnız başka problemlerimiz de var. Biz petrolün 
bir kısmını mal mtika'bili alıyoruz. Yani mal satıp petrol alıyoruz. Unut
mamak llizım ki 'bu gibi alış verişlerde iki taraf ta biıhirinc pahalı satar. 
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Belki ilerde bu durumdan çıka.biliriz. Ama Türkiye'nin ihracatı gclişir
keI) bunu yapmaya .medburduk. Bazen de adamın alım gücü yoktu. An
ca'k hu şekilde satabilirsin. Bunlar şu anda İran ve Libya'yla bu şekilde 
muamele var. Tahmin ediyorum onlarla da bir fiyat pazarlığına oturup 
eninde sonunda aşağıya doğru indireceğiz. Tabi bütün bunlar ekonomi
ye lbir rahatlık getirecc!kıtir. Yani para sıkıntısı, para basma mecburiye
tini azaltacaktır. Bu da dönüp dolaşır enflasyona tesir eder. O bakımdan 
enflasyon bakımından da ümitliyim. İhracatın gelişmesi de belki bu sene 
bazı tam isteğimiz hedefe varmayacak durumlar olabilir. Se'bcp, Ortado
ğu ülkelerinin petrol fiyatının düşmesinden dolayı ithalatlarının biraz 
kısılması endişesi vardır. Ama Türkiye'nin sattığı mallar çok lüks mal
lar değil. Onun için çok büyük bir azalma 'ben şahsen beklemiyorum ama 
al'tma olmayabilir. Onun için 1986 bizim için avantajlı bir yıldır. Genci 
olarak petrol fiyatlarının düşmesinden dolayı 1987 -88 tabi daha sağlam 
yıllar olur. Ümid ediyorum ki, 1988 seçimlerine götürdüğümüz zaman bu 
memlekette çok daha köklü bir şekilde birçok meselemizi çözmüş duru
ma geliriz. O da biçim için feykalade önemli olur. Nihai olarak söylemek 
istediğim birkaç şey daha var. Anavatan yeni bir partidir. Anlayışımız 
çok açıktır. Biz hakikaten sevgiye dayanan bir sistem kurmaya çalıştık. 
Meımlckcti.mizi seven insanımw seven bir siS"tem kurmaya çalıştık. Kav
gadan yana olmamamızın ana sdbeıbi budur. Çünkü bunda hiçbir hayır 
ydkrur. Bu yolda devam edersek, •kararlı olursak zannediyorum mesele
leri çok daha açık bir suretle halkımıza anlatmış oluruz. 2 seneyi geçen 
bir devre var. Huzur ve güven ki bize scçimleroen evvel hep bu nokta
da hücum ettiler. Siz huzur ve güveni sağlayamazsınız ancak öbür parti 
sa~ar dediler. Şimdi bakınız memleketin hemen hemen bir Güneydoğu 
hariç hiÇbir yerinde sıkıyönetim kalmadı. Hatta sıkıyönctim kaldtnldığı 
yıJJarda vak'a sayısı eskisinden az. 

Herhangi bir prdblem var mı? Tabii •bunu bomıak için gayreıtler 
var. İşkence iddialan artıyor, birtakım ]Aflar söylüyor. Ama bunların hiç
birisi tutmayacaktır. Biz akhmızı kullanırsak heyecanlanmazsak, birbiri· 
mize sımsıkı sarılırsak bunların hi9l>iriSi birşey ifade ctmez. Önümüz
deki aylarda, her ay muhtelif yerlerde il divanlan yapılmasını arkadaş
lara tavsiye ettim. Yani ıbiraraya gelelim. Sizlerle birçok konuları anlata· 
hm. Neler yapılıyor? Hangi suallerle karşılaşıyorsunuz, o sua11ere cevap
lar nelerdir? Hatta yavaş yavaş bir yayın oistemine- ki Petek'lc bir parça 
yapmaya çalışıyoruz ama da'ha kafi değil - geçelim çünkü halka mesele
leri götürmenin yollarından biri elinizde geniş yayın vasrtalan yoksa an
cak parti teşlöl~tı vasıtasıyla olur. Belediyeler vasıtasıyla olur. Birara
ya gelerek, muhtelif toplantılar yaparak bu üst seviyedeki gru
ba alt seviyedeki gruba luzumu malzemeyi vererek, onların da 
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allına inerek, halka inerek bu mescJelcrini anlatarak olur. Hepimizin 
gene halkın içine girme meoburiyeti vardır. Bir şey daha söyleyeyim. Şun
da yanılmayın. Filanca adamın işi, falanca adamın işi. Bazen o yüzden 
biııbirinizle kavga eders iniz ama bu hiç birşey kazandırmaz. Aynı konu
yu ben Ankara'da da görüyorum . Milletveki lle rine geliyor bir adam ı r. 
tayini için. Birisi israr ediyor veya bir torpil bulup gelmiş. Mesele san
ki o i şi yapmaık kuvvet gösterisi haline geliyor. 

Bizi ençok halka sevdi recek bu iş ler değil, ·hizmettir. Bu işlerden 
memnun olan da olur, olmayan da olur. Bizim şahıslarl a fazla i li ş'kimiı. 
olmalı. Bizim geniş halk kütlesiyle ilişkimiz olmalı . 

Şimdiye kadar hiÇbir kimsenin gözünün yaşına bakmadık. prog
ramlanmızı çekinmeden tatıbik ettik. Burda da tek dayanağımız halktır. 
Biz doğrusunu yapmaya karar vermişiz, yapmışız ama o arada 3 - 5 k i şi
nin menfaati bozulmuş, bozulacak. Tahsis kaldımı artık? Kim traktör 
tahsisi alıyor, kim ithalat müsaadesi tahsis i alıyor? Ama bununla gı..-cinı:n, 
havadan para kazanan ÇOk adam vardı. Ben TV'dc de söyledim. KIT'ler 
fiyatlarını artırmasın diyenler var. Artmasın, demir dışarda ISD TL iken 
sen içerdc K..tr'rten 100 'rL'ye demir sat. Tabii gelCCe'k adam • Aman bana 
tahsis yap.• Alacak, 'köşeyi dönecek, 150 TL'ya satacak. i şte % 50 hava
dan para kazanacak: Bunu mu istiyorsunuz? Bunlar ortadan kalkmış
tır . Kimseye havadan para kaz.anına imkanı verilmemiştir. Bunlar çok 
büyük değişikliklerdir. Esas yapılmı ş olan budur. 

Allah için hizmet yolundayız. Başka hiçlbir hesab ı yoktur. Gayet 
tabi parti kademelerinde yükselir, belli kademelere gelir, devlette, hükü
mettc görevler alır. il teşk ilatınd a, belediyelerde görev alır. Bı.ın iar siyasi 
hayatın icapl arıd ı r . Bugün biı·tek bu yol var. Bunun haricinde. başka bir 
yol yok artık. Zannediyorum getirdiğimiz en önemli yenilik lerden biri de 
budur. Eskinin hazmedemediği hadise de budur. Geriye dönüş de yoktur. 
Geriye dönerse o dönüş bir felaket olur. 

MUhterem arkadaşlanm , 

Birlikte, sıms ı kı çalışmaya devam edeHm. Ben gene bir ara verece
ğim. 30 Mart'ta burada bir il divanı yapılacak. 

Gen;ş bir toplanıı daha yapalım dıye düşünüyoruz Çünkü şuna ina
nıyorum: Biıib irimizJe ilişkiye, biııbirimizden fikir nakletmeye devam et
memiz l§nm. Çün'kü biz yeni partiyiz. Bu nedenle fikirler devamlı yayıl
malıdtr. İşimiz ııordur. Kolay değildir ama Allah yardımcı.m ızdır. Başka 

birşey bilmiyorum. 

Hepinize teşek'kür ediyorum. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN İKİTELLİ 'DE ECiTiM 
TESİSLERİNİN TEMEL ATMA TÖRENİNDE 

YAPTICI KONUŞMA 
16 Şubat 1986 

Uluslararası otobüs işletmeciliği ve U luslararası Taşımacılık, Tür
kiye'nin coj!rafi konumuna baktığınız zaman transit bir bölgede oldu
ğunuzda dikkate alınarak 'ÇOk önemli bir konu olarak karşmuzda ol· 
duğu aşikfı.rdır. Memlekclimiz bu coğrafi konumundan büyük çapta is
tifade etmelidir. Bu düşünce ile yola çıktık; Uluslararası taşımacılıkta 
önemli bir merhale aldık. Yıllar evvelsi hatırlıyorum! Avrupa'nın en 
biiyük fiJosu Bulgar filosuydu. Türkiye'nin Hlosu onun yarısı kadardı. 
Bugün tahmin ediyorum, bizim TfR filomuz Bulgarların asgari iki mis
lidir. 

Şimdi, U lus l araras ı Ot.obüs Taşımacılığının da büyük önemi var. 
Bir kere, bizim dışarda 1.5 milyonu aŞ<ın vatandGşımız var. Hemen şu 
civarda, Orta- Doğu'da, Suudi Arabistan'da, lrak'ta - ıoo binin üstünde 
işçi vatandaşımız var. MubtClif vesilelerle bu ülkelere giden insan lanmız 
var. Hac, Umre, ticaret ve diğer vesil~!erle bu ülkelere giden vatandaş

larımız var. O ü lkelerden Türkiyc'ye turist mAnada ve alış - veriş için gel
mek isteyen çok kimse var. Bu konumunuzdan daha fazla istifade ede
rek, bu geliş-gidişi daha düzenli yapmak için arkadaşlarımız biraraya 
gelmişler. Biz yardımcıyız. Yalnız söylc:nek i stedi ğim bir konu daha var: 
Her şeyi iyi, düzgün yapmaya gayret etmemiz lAz.ım. •Hakikaten bu işi 

en iyi Türkler yaµar, dedirtmek lazım . Bunu daha iyi yapmamın yolu 
eğitimden geçer. Bugün bakınız, bazı sıkıntılarımız var. Derlerki, •Ulus
lararası Taşımacılıkta bizim şoförlerimiz lisan bilmcdjklcrindcn baı.cn 

formalite bilmediklerinden hudutlarda muayyen yerlerde kalırlar. İşte 
Avrupalı şoför aynı mesafeyi 2 günde a5nrsa bizimkiler 3 günde veya da
ha fazla zamanda aşar• kanaatim şudur; •bu ·bir •!!itim meselesidir. Ge
rek beynelminel taşımacılık yapanların biraraya gelip, gerek beynelmi
nel otobüs işletenlerin biraraya gelip madem burada e~itim tesis leri 
kurulacaktır- şoförlerine, insanlarına muhakkak vermelidirler. Onlann 
bilmedikleri konulan daha baştan öğı·etmekıe fayda vardır. Ancak bu 
yolla gidersek, biz Avrupa ile olan mesafemizi daha çabuk kapatırız. Bu
na inanıyorum ve özellikle kendilerine tavsiye edıyorum. Gerek bcynel
minel sahada TIR ve otobüs işletenlerin biraraya gelip, kendi elemanla
rın ı yetiştirecek ona beynelminel sahaıla çalışabilmesine yetecek eğitimi 
vermeleri )Azım. Biz kendilerine yardımcı olur ve her türlü kolaylığı da 
gösteririz. 

İnsan larımız kabiliyetlidir, akıll ı cl=r. Tabii e!!itimle de techiz eder
sek, kimse de eJlcrine su dökemez. Hepinize bu vesileyle tekrar saygılar 
sunuyor ve tesisin hayı rlı olmasını diliyorum. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN İSTANBUL HALKALI'DA 
OTOGAR TESİSLERİNİN TEMEL ATMA TÖRENİNDE 

YAPTl~I KONUŞMA 

16 Şubat 1986 

Ben garajların açılış tarihini hatırlıyorum. Hatta açılış Lörcninde 
bulundum. Bugün Şişli'de şehrin neredeyse ortasına gelmiş garajlar, o 
zaman şehrin uç noktalanndaydı. Ama Istanbul süratlc büyüdü. Bu söy
lediğim tarih-garajlann açılışı- 1950'lerdi. Şimdi iburalara gelme du
rumunda kaldık. Tabii çok daha planlı, programlı ve uzun vadeli düşün
mek mccburiyelindeyiz. 

Bu düşüııcelcrle ikitelli bölgesin' gelindi. Bu bölge, ileride, yapı
lardan da gördüğümüz gibi küçük sanayi ana bölgelerinden biri olacak. 
Zaten garajların buraya gelmesi, yakında temelini atacağımız hızlı taşı
ma sisteminin buradan geçmesi; ikiıelli'de önemli bir nüfus topluluAu 
meydana getirecek, şehdn hakikaten - inci gibi olan bu şehrin- bir takım 
kirleri pislikleri ıcmizlcnecck , çok daha iyi ve munta1.am bfr şe:hir haline 
getirilecektir. 

lstanbul'a, ne yapı lı rsa yapılsın, layıktır. İnşallah bizim iktidarı
mız döneminde bu şehri güzelleştirmek, dünyaya eski ihtişamıyla ortaya 
kovmak, gelene gidene göstermek bizim için, hepimiz için bir iftihar 
vesilesi olacaktır. Anavatan, seçimlerden ve iktidara gelmeden evvel bir
kaç işlem yaptık. Söylediğimiz sözlerden bir tanesi cBizim iş bilir, iş 
bitirici kadrolarımız vardır• şeklindeydi. İnanmadılar, ama son 2 sene 
göstcriyorki, her tarafta cişbilir, iş bitirici• kadrolar var. Süratle biti
riliyor. Her şey eskiden olduj!u gibi 3 -4 sene sürmüyor. Birkaç tane mi
sal verirsem: 1983 sonunda Erzurum depremi oldu. Erzurum depremin
de 70 küsur köyde 3 bin kadar ev yıkıldı. Bu köylerin hemen hepsi de 
2 bin rakım civarında yani ancak 1 sene içerisinde 4 ay çalışabilecek 
yerlerde. 1984 senesinde işe başladık ve aynı sene içerisinde bütün evler 
yapıldı ve sahiplerine teslim edildi. Bu sürat hiç bir zaman görülmemiş
tir ve eski afe: evleriyle de hiç bir alftkas1 yoktur, fevkalade gii7.el, mun
tazam herşcyi düşünülmüş evlerdir. Hakikaten iftihar ediyoruz. 

İkinci biı misal vereceğim ; geçen sene dedikki •gençlik yılıdır• üni
versite gençli~inin hizmetine 42 bin yat aklık yun kapasitesi ilAve ede-
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coğiz. Türkiye'dc 60 senede u l~ılan kapasite 52 bin yataktı. Biz geçen 
sene 42 bin yataklık kapasiteyi bir seneden kısa bir sürede yaptık ve 
gençlerimize teslim ettik. 

Hatırlayacaksınız, 1985'in Marı nyında Sayın Cumhurb~kanımız 
Gaz Termik Santralinin temelini attı. Ayna senenin sonunda, Arabk ayın
da ben ilk ünitenin açılışını yaptım. Bu da süratli bir yatınmdır. İnşal
lah, bir çok ynnrım bu tempoda gidecektir. Geçende burada Hal Tesis
lerinin açılışını yaptık. O da kısa zamanda biten bir yatırımd_ır. Demin 
müteahhhe sordum, •etraha çok makina görüyorum. Gösteriş mi yapı
yorsun yoksa bu işi çabuk mu bitireceksin?• • 9 ayda bitircce~İm• dedi. 

Şimdj, işıc sözüme geliyorum: Anavatan iktidarı işbilir ve işbitlri

cidir. Hem de süratli bir tarzda. İnşallah şu küçük sanayi sitelerini bu 
bölgede iyi bir şekilde tesis ederiz, alt yapUannı yapanı, söz. Ama üst 
yapılarına kredi de >buluruz ... Çünkü istiyoruzki, ayakkabıcılarımızdan 
her türlü esnafımıza, şu memlekeue •ekmelffii t.aştan ÇJkaran insan bi
zimle beraberdir. Bizde onunla beraberiz, onu severiz. «Onun için her 
türlü desteği yaparız. tnanıyôrumki, bu memleketin gelişmesinde, büyü
mesinde çahŞAn insanların, •ekmeğini taştan çıkaran insan1ann• büyük 
rolü vardır. Onun içi.o ta başından beri söylediğimiz; çiftçimiz, esnafı
mız, işçimiz, memurumuz, emeklimiz ynni cortadfrek• dedi~imiz kesimi 
biz çok seviyoruz ve her türlü desteği yapmaktan da çekinmiyoruz. 

Bu vesileyle de söylüyorum; şu faturalı ve;gi iadesi geçen sene bü
yük çapta tatbik etlik. Çok laf töyled:ler: cOlmaz ... Yapamazsınız ... 
Vcrdil!iniz para bir şey dej!il.• Hatta bazı sendika liderleri de kalkıp 
•Bundan hiç bir şey olmuyor. Bizim işçiJer bunu almıyor• dediler. Şim

di, muhterem vatandaşlarım, geçen senenin hesabı çıktı. Biz, bunu, vak
tiyle 220-250 milyar arasında tahmin t.!tmişUk. Bütçe müzakereleri sıra

sında inandır:ımamıştık, •Bu olmaz. Siz idare ediyorsunuz,. dediler. Ra
kam şu; 248 milyar. Az para dej!il, 248 milyar, memurumuza, işçimize 
geçen sene faturalı vergi iadesi vermişiz. Tabii karşılığında ne almışız, 

orıu da söyliyeyim, 248 milyar liraya tekabül eden fatura almışız. Bu 
fotura neredeyse 3 trilyon liradır. Zaten bu yüzden KDV'yi bütçe müza
kerelerinde 1985 için 762 milyor lira olarak tahmin etmiştik. Karşımıza 
«Olmaz. Bu y:ınlış, ilk sene .. . KDV ... Bunu toparhyamazsını z. Mümkün 
değil • dediler. Tabii, bu faturalı iade si3teminin getirdiği faydayı tahmin 
edemiyorlardı. 762 milyar lira yerine fiili rakamlar 1 trilyon 73 milyar 
lira oldu. İşte verdiğimiz 248 milyar lir3)o da böyle çıkardık. Ne yapa
lım? Gayet tabii, hesabı bilmek lilzım. Hem sosyal adaleti temin etıik, 

hem memurumuza, işçintize bir parça daha imk6n verdik hem de vergi 
kaçınlmasın<b bir takım kapılan da tıkadık. Şimdi bu içinde bulundu
ttumuz sene herkese faturalı vergi iadesi var. Çiftçiye de esnafa da var, 
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çalışan herkese var, Ona göre herkes fatura toplasın, şu memlekette tam 
m:ln3sıy1a vergi adaletini meydana getirelim. Vergi adaleti en önemli sos
yal adalet meselelerinden biridir. Biz bunu iyi bir duruma getirdik vergi 
yükünü de azalttık. Kimsenin vergi kaçırmasına imkan yoktur. Bundan 
sonra vergi kaçıran olursa hesabını verir. 

İnşallah, memleketimiz süratle gelişecektir. Bakınız, diyorlarki 
cOrtadoğu ülkelerinde yavaş yavaş iş hacmi azalıyor. Libya'da, Suudi 
Arabistan'da müteahhitlerimiz vardı. Tabii, petrol fiyatı düşünce, bura· 
daki iş hacminde azalma olacak. Bunu kabul ediyorum. Libya'da 100 bin 
işçimiz vardı. bugün 30-40 bine düşmüştür. Ama bir başka şey daha 
müşahadc ediyorum; Son 2 senedir Türkjyc'de iş hacmi artmaya başla
mıştır. İşte, İstanbul'a geliyoruz ya bir temel atıycruz ya bir açılış yapı
yonız. Dikkat ettiniz mi, koca koca makinalar etrafta. Büyük müteahhit
ler Türkiyc'de birçok işe girmeye başladılar. Barajlar, yollar, büyük su
lama tesisleri, hidro -elektrik santrallar, termik santrallar yapılıyor. Tür
kiye'de elektrik enerjisi son 2 senedir ve bu aylar % lO'dan fazla art
maktadır, devamlı olarak. Bütün bunlann ifade ettiği bir şey var; Tür· 
kiye hızla kalkınmakta ve kalkınma çarkları gitgide hızlanmaktadır. Bu· 
nun m8nfı.sı, iş sahaları daha fazla açılıyor, demektir. İşte, dıŞlnda iş aza~ 
lı yorsa Türkiye'nin gayretiyle içcrde daha fazla iş vereceğiz, daha fazla 
büyük işler ortaya koyacağız. 

Bütün bu duygularla, şu güzel tesisin lstanbul'a hayırlı uğurlu ol
masını temenni ediyor ve biran evvel tamamlanmasını ilgililerden bil
hassa rica ediyorum. Sağolun . 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN, İNGİLTERE BAŞBAKANI 
SAYIN MARGARET THATCHER'IN ONURUNA VERDIGI 

YEMEKTE YAl'TIÔI KONUŞMA 

18 Şubat 1986 

Madamc Prime Minis ter, My Lords, Ladies and Gcntlemcn, 

1 anı delightcd to be in the UniLed IUngdom on an official visit. 
lt has been some time since the l ası visit of a Turkish Prime Minjster. 
The same is also true with regard to a vısit by a British Prime Minister 
to Turkcy. It is my sincere hope, madame, that we will not havc to wait 
very long to have privilege of welcoming you in our country. 

Tu rco- Britisb relaıions - bave a plst of hundreds of ycars. They 
always played an important role in history and greatly influenced world 
polit ics. Mutual respect has bcen the main characteristic of rclations 
betwecn our two countries. 

Following tbe establisment of th~ Turkish Rebublic our co - opera
lion has rcgistcred a steady devclopment. Wc stood up together against 
ıhc same threats and dangers. Wc joined the same alliances as well as 
intemational and regional organisations created to safeguard world peace 
::md security, to promote economic coopc.ration and to uphold thc ideals 
of democracy of ıhe free world. 

Madame Prime Minister, 

During the last decadc Turkey hac; passed through lhe worst crisis 
since the founding of republic. Anarchy and tcrror which werc greatly 
instigated from abroad reigned in thc counlry wbosc cconomic structu
res and po1itical institutions were brought to the vergc of collapse. We 
havc ovcrcome lhi.ı;; crisis, taken the lesson and used H as a stcpping 
stone to march forward. 

At ıhat difficult juncture of our history. Britain has distinguished 
ıhe passing frnm ıbe lasting featuros of our n:ıtiona l life. 1 feci dutybo
und to express our appredation for thr understandiog Turkcy has re
ceived from the United Kingdom in this period. 

Now thaı the political stability has becn restored aııd tho parliam
eotary democracy is functioning once again, Turkey is moving stcadi ly 
ıowards thc rughest standards of demvcracy. 

260 



ln our fairly long poliıical cxpcricnce thc Turkish people have be
come dedicated to parliamcntary democracy. in f:.ıct, they sincerely be
lieve thaı it Is the only accepıable political sysıcm. Thereforc, r think 
it is right to say that despiıc intcrmittent difficulties we havc cncoun· 
tered in thc past democracy has talc:cn root in Turkcy. We havc wit:nes
scd a similar cvalutian in tbc ficld of human rights and fundilmental 
frecdoms. 

Turkcy attaches great importanC.! ta u.nivcrsal values of Uıe wes· 
tern civilisation. in fact, she has been greatly inspircd by these values 
in her efforts at crcating a modem induslrial democracy. Thc wcstcro 
vocation of Turkey has thus cvalvcd into an essenıial character trait in 
thc course of hisıory. 

Our economic programme, docs not only aim at restoring stability, 
but alsa complemeoting our Westcrn orientation with an cconomic can· 
tent. Out of an intcrventionist and stalist economy wc havc created a 
market ccon.oıny ofa Western type. Incrcasiogly libcralizcd tradc regime 
now opcns our cconomy to intcrnatiomıl compctition whkh rationalizcs 
our production structures. Thc fiscal system is ~cshaped with thc con· 
soUdation of VAT. Our policy responsc to cconomic prablems of our time 
has been harmonized with yours ar.d son:e other industrial countries. 
Domestic economic conditions thus prepared will case our full mem· 
bership to thc EEC and make ıhe Turkish economy not a liability but 
an asset. 

We clearly explaincd to our people the nced for such a policy and 
thc hardship inherent ıo it. Wc won the general clcctions of 1983 on 
this vcry platform. This is a uniquc C.lSe in tbc c1evcloping world and 
an obvious sign of political maıurity of our people. 

Madamc Prime Minjstcr, 

The Anotolian landmass in located bctween Europe ıhe Middle · 
East aod thc Eastcrn block. It is closc ta areas whcre threats of insıab-
ility prcvail. This rcquircs prudeocc aod readincss. Turkey, for which 
NATO is the comerstone of forcign policy is a factor of stability in this 
r<.gion. She does her besı to fulfill NATO commiıments and enjoys se
curity guarantees. Her foreign policy aims ta actively promote peace 
n.nd cooperation and minimize risks of instability. 

Turkish gco·political rcality and h.istoric cx:pcricnce Io1 ıo an inti· 
ınate belicf that dialoguc and ncgotiatious arc the onty acceptablc mcans 
of dealing with international disputes. Lo.ck of muı-ual confidcnce nnd 
dialoguc has stood out far tao long as the main characteristic of lhe 
intcrnatianal scene. It has by increasing world-wide tensions and risks 
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of confrontatioıı led to worsening of intra - regioual relations as well. 
Therefore, we welcomc thc resumption of dialogue between East and 
Wcst and sincercly hope rhat this will conLribute to a real progress to
wards world pcace. 

Geographically speaking, the Middle -East is linked ıo Europe and 
separated from thc Norıb by Turkey. We havc spccial historic ties with 
the countries of the rcgion. Our ıntensifying political and economic coo
peration with them is based on our ı.:ommon past. Therefore, Turkcy 
has a direct stake in the peacc and sıal>ility of ıhe region. The most des
tabilizing factor in this part of the world is undoubıedly the Arab - ls
raeli conflict In thc prescnt sombre atmospher..:, we believc that the 
initiativc undcrıaken by King Hussein ,.., f Jordan orfers a gleam of hopc. 
Thereforc it should be encouraged and rnpportcd by ali of us. 

The war betwcen Iran and Traq :s a source of decp concem for 
Turkey. Its continuation can only bring about more destabilization in 
the region. These two neighbouring countrics, with which wc have his
torical ties of frlendship, owc it to themsclvcs and ıo the region as a 
whole ıo end ıhis ıragedy. 

I am sure. you will agrce, Madamc Prime Minister, that intemati· 
ooal tcrrorism should be u·eatcd as a common encmy by all nations. The 
promotion of n effccıivc inıernational co- operaıion ıo prevcnı and pun
isb ali forms of intcrnational tcrrorism h:ıs becomc an urgent task. Wc 
are heartened by our co -opernlion with Britain in the fight against this 
evil of our times. 

Madame Prime Minister, 

Our bilateral relations, I am delightcd lo say, havc reac.hed a very 
satisfactory levcl. J hope my visit will setve as ao opportunity to intro
duce new dimensions and enl:ırgc their scope. 

Not long ago, we havc witnesscd :he wisdom of thc British in op
ting for the permanent rather tban thc tcmporary in our nation's exis
tence. Let me, 1.hcrefore strcss thal what we nee:l is to further strengt
ben the existing ties of friendship and a:l iance and encourage the will to 
promote them 

Allow mc, Madamc Prime Ministet to propo~e a toast to the ever
lasting friendship and cooperation beıween Turkey and the United King
dom. 

Thank you, 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN LORD MAYOR OF WNDON 
TARAFINDAN ONURUNA MANSION HOUSE'DA VERİLEN 

ôCLE YEMECiNDE YAPTICI KONUŞMA 

18 Şubat 1986 

Lord Mayor, my Lords, Your Exccllcncics, Lıdics and Gcntlem.en, 

ft is a great privilege foı· me to address this distinguisbed audience 
wh ich represents the innate st reng th of the Unitcd Kingdonı . I extend 
my heartfelt lhanks to you for giving mc this opportunity. 

in this land industrial revolution bas flourished and developcd 
hand in hand with parliamentary dcmocracy. Throughout economic hi s~ 

tory Britain has playcd a lcading role both in the ıheory and praclice of, 
what is pejorativcly callcd, the dismal science. From Adam Smith and 
Ricardo to Marshall and Kcynes, despite Marx, you have taught mankind 
a li the intricacies of homo cconomicus. You havı! created Hterature out 
of economics and turned econoics into li terature. ln your bosom van
ous rival schools of thought were born and dominatcd the cconomic 
world. Whcn theory lagged, prac tice took over. 

Personnally, I am greaıly ınterested in youı pcıformancc of thc 
!ast five ycars or so. You had the" longcst perioıi of sustained growth. 
Your average rate of growth has bcen as high as ~ h at of the period pre
ccding thc first oil shOck. This is a great success equalled only by a very 
few countries. Your growth is much hcalthier than before because it is 
export. led nnd based on increased pn,1atc sector investmcnt. What is 
more, in thc same period, you reduce-3 inflation considcrably. Your re
gaincd competiliveness gavc rise to a great improvement in your ba
lance of payments. Morc ımportantly, the prc:vaiı:ng pcssimism of thc 
busincss in thc 1960's and 1970's appcars to be over and British busi
nessmen have rccovered their self-conlidcnce. I know what you have 
done is costly, pcrhaps costlier as comp~red with somc other European 
countrics. Ncvertbcless, you havc not only adjustM ıo a ch:ıngiog cnvi
ronment, 1but ultimately to post-coloniaJ conditions as well . 

1 think J am well-placed to appreciate the will powcr nccded to 
rı;:sist desperaıe calls for retrogrcssion, hecause I rry to do more or Jess 
the samc things in Turkey. Tn a sense J sharc thı:: satne astrological des-
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tiny with your Prime Minister for wc werc born on thc samc day. J don't 
know exactly whethcr there is any rı.!lation bctwccn 13 th of Octobcr 
and monetarism, the probability seems ıo be quitu high . 

Let me turn to Turkey. 
Faced with thc most severe cconomic crisis in thc history of the 

Turkish Republic in 1979 and 1980, tho govcrnmont initiatcd fundamcn
tal measures. The main objective of thesc measurt:s was to re-cstablish 
stability through a well -operating free market. To this cnd, the govern
mcnt has reduccd its intervention in ·he econonı) and cul the budget 
deficit. The growth strategy has been changed. Export - led growth rep
laced import slibstitulion. Consistent with rhese o'bjcctivcs, wc introdu
ced a daily -detcrmined flexible exchange rate policy in 1981. 

Soon wc observed rf:markablc results of thc~l~ initiatives. A steady 
decline in thc real GNP in 1979 and 19SO was reversed. Since 198 1, the 
cconomy has been growing at least onc perccntag'.! point over thc OECD 
avcragc. Whilc the growth rale was over 5 percent in 1985, it is anticipa
ted to be the highcst among the OECU countrie·; in 1986. 

InternationaHy a more opcn Turkish economy has achieved in 
1985 an export performance of 8 b illion dollars [rom a !eve! of about 
2 billion jn 1979. The realistic exchangc rate policy of the 1980's has lcd 
to such an incrcase in exports while thı.! growth in imports has rcmai ned 
a t 42 pcreent. The current account defıcit of 3.4 billion dollars in 1980 
has bcen reduccd to 800 milUon dollar.;. in 1985. Naturally, its relative 
lmportanec dedincd greatly. 

Foreign ı..:xchange controls have bl!cn reduced in 1984 and 1985. To
day, com.mercial banks are frec to accept foreign cxchange deposits and 
set their own ratcs for daily dcalings irrcspcctivc. of the rates announ
ccd by the Ccnıral Bank. Conscquently, commcrci3l banks havc now a 
much larger sharc in ı.hc growing intcrııutionaJ rcscrves thcn thc Cenlral 
Bank. 

Economic reform initiatives werc qu.ite succes&ful in bringing down 
the raıe of inflalion to 25 pereent in 1981 which had reachcd 100 perccnt 
in 1980, owine much to the positive re.al interest rnte policy and thc mo
netary policy. Unfortunately, this pcrformance could not be sustaincd 
until the general elections of 1983. 

The inflation ratc whfoh brusquely climbed to 50 pcrcent in March 
1985, due to the inlroduction of value-odded taX and the massive debt 
repaymcnts, is now about 38 percent annually and declining. We arc dc
tc.rmined to rcduce the ratc of inOation to 25 perc.::nt by the end of tb is 
year, and ultimaıcly ıo single digit figurcs. 
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One of our main objectives is Lo furllıer reduoe thc borrowing re
quircmcnı of thc public scctor. in the bcginning of 1985, we ioıroduccd 
thc value-added Lax whicb proved Lo be a ınajoı rcvenuc source even 
in a year. It mighl be interesting to notc tha t c..::rtain members of the 
EEC have not yet adopted this ıax. 

As I have just summarized, the overall pictute of the Turkisb eco
nomy sets a remarkable example for countrics facing sim.Har problems. 
Today, our crcdit worthiness in thc world financial market is mucb 
higher than it has ever becn. Onc should admit ıhat Turkcy has been 
among those countries with which the IMF stand-by programmes have 
beeo most succcssfuJ.. This is greatly dne lo the fact that we were doing 
more than asked for by the IMF. Furthermore, we made our stabiliza
tion and libera-lization programme rhc esseotial part of our elcction plat
form and insistently explained the hardshlp invclvcd. In spite of our 
oı.Jtspokenncss. we wcrc elected by a clear majority, 1 ştrongly believe 
that economic refonns we have ıntroduced especially in the last two 
ycars havc brought Turkey to a point where a reversal can not possibly 
ıake placc n the foreseablc fuıurc. l also bclicve that, ıf 'nnything, new 
policy mcasures will ensue to furthcr promoıe frce ,market mechanism. 

At lhis point no balancc of paymenıs difficulıi~ are in cight. Consc
quently, according ıo ıhe IMF oharıer, ıhe pre<:onditioıls fora stand-by 
agreemenl wi.th the IMF do not exisl anymorc. Howevcr, having no 
sıand - by agrcemenı should not be jn,erpreted as an indication of an 
intention to divert from po.licies which are provcn so ısuccessful. 

The progress which has bcen achieved enabled Turkey ıo make the 
ıransition from dependcncy on debt reHcf, conccrted commercial and 
official lending, and prolonged financial support fr<lmı the IMF to ıhe 
re-cs tablishment of exıemal confidence and crcclitı-worthiness and~ 

thcreby, reliance on vo1untary lcnding. 

Today we are faced wit!lı a ıotally different probk'III duc to the incrc
asing leve1 of interest of intemational !enders in Hnancing projects. We 
are now extremenly concerncd about the c:rowding ouf effect of these 
projects. That is why wc are in the process Of dcsigning a queueing 
system for external borrowing needs of Turkey. Our aiın will always be 
to kecp our r.redibility on t.be rising side. 

Anothcr high priority area in our program.mi! is the privatization of 
public cof1>0r:ıtions . Turkey has to increase cfficiency of resource uti· 
lization ıo the maximum. Public corporation.s should be made less sen
sitive to political meddlings. For this reason, an extensive privatization 
programme has been undertaken. Almost ali secıors are considered in 

265 



ı.his process. Turkish Airlines, publJc owned cement and fertilizer plants, 
textile factories, will be privatized as a first step. We believe p.rivatization 
will not only increase the sırength of the economy. but at the same time 
sLimulate the development of the capital market. 

We arc aware of the fact that no liberalizatk .. n programme will be 
complete without a liberal market oritmted dispositioo for the foreign 
capiıal. I would arguc thaı although the mosı favourable environment 
for foreign capital exist in Turkey, admittedly, lht: level of foreign capi
tal inflow today is far from satisfactory. in ordtr to further promote 
foreign capital inf1ow, we have come a long way in the free trade zones 
projects. A new leasing law was enabled, and a new model of foreign 
direct investment commonly called cbuild-own -ı.ı.nd-operale• was de· 
veloped. In this way we plan to realize some thermo-power projects 
initi311y. Foreign investors are expcctcd to choose the right project, fully 
finance and efficiently operate it. The r<levant public authority will gua· 
rantee the price and the volume of tht: product hl 1be purchased. Legal 
and economic coadilions are- already l:ıi d down. The first project will 
soan be launched. 

Another innovaLlon we introduced ınto thc economy is .ı.he establish
ment of somı.:: funds whose financial scurces are crcated by new tech
niques. Previously smuggled items such as cigarettes, spirits and somc 
luxury cosmetics are now imported and their oncc: cillicit • earnings arc 
legitimized at ıhe cost ofa heavy ıax. Thcse ıax revenues go to the fund 
which finances more than 100,000 units of social housing built every 
year. 

The public participation fund collects revenucs through selling 
profil sharing certlficatcs of some major public works, sud:ı as tlıe Islan. 
bul bridge and Keban dam. Especially those who shy away from interest 
bearing investments due to their creed, prefer instead handsome profit 
secured by these certificates. Fund so:.ırces are used to finance major 
energy, and othcr infrastructure projects whosc certificates will also 
be sold to tho public. Because fund financing is a rapidly usable and 
reliable sourcc. the completion dates of many projects are brought for
ward. 

The youngest one is the defence industry support and development 
fund. We also equipped it with large ond sound financial sources. it 
will support def ence industries to be set - up with foreign partnership. 

Thanks to these funds and increasing expoı ts, investment activi
ties have accelerated. A great number of large projects are under const
ruction and preparations for initiating other important projects reac-
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hcd an advanced stage. Foreign investmenL inflows have also risen due 
to the improved business climate and liberalized legislation, in order to 
mainLain economk stability we preserve our prudcnt macro ·economic 
stance. Tberefore, we will have no problt!m in making repaymcnts. Tur· 
key's geographical proximity, close political relations and ecooomic co ~ 
operation with the Middle Eastcrn countrics offer enonnous potential 
for joint venturcs. 

We are fost becoming a tourism centre for the M.idcllc East. in tense 
transit traffic passes through Turkey to and from this rcgion. Our const· 
ruction comprınies are well. cstablished therc. De.ipile regional difficul· 
ties our trad1; with these countries h.:u becn incrcasing continuously. 
Frce trade zones arc ready for industr!es aiming at M.id · Eastern mar· 
kets. 

We believe that the Middle Eastern dimensior or our intcrnational 
cconomic relations does not constitute a contradiction with our EEC 
association which envisages full membcrship. Jnjeed, these two aspects 
are mutually reinforcing. Turkey does not serve onJy as a spring-board 
for regional markets, but also a natural transit route far energy trans· 
portat.ion, be it oil or cspccially natural gas, over tbe Jong tcrm. 

We did not create a free market out of an interventionist economy 
only for cconomic efficicncy. it is a deliberate policy choice, on our part, 
to increasc our intemational competitivcncss so as to prepare it for 
the eventual intcgration with western cconomies. This will bring bene· 
fit to both sides. This is wherc I invit.: you to co · operate with us. 

Thank you. 



BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN BBC MUHABtlltNE 
VERDİCİ MtlıAKAT 

18 Şubat 1986 

SUNUCU - 28 yıldan beri ilk kez bir Türk Başbakanı İngiltere'yi 
resmen ziyaret Clmektedir. özat, ileride böyle ziyaretlerin çoğalacağını 
umduğunu ve Türk-İngiliz ilişkilerinin gel iştiğini söyledi. 

Diplomatik muhabirimiz John Osman, Türk Başbakanına , Bayan 
Thatcher ile neler konuşacağını sordu. 

TURGUT ÖZAL - Sanının ilk konu, belirtmem gerekir ki, İngil
tere ile ikili ilişkiler ve bizim Avrupa Topluluğu, Avrupa Konseyi ve AET 
ile ilişkilerimiz olacak. 

BBC Muhabiri - Aslında, Türkiye'nin bu yıl tam üyelik için baş

vurabileceği ileri sürülmektedir, bu konudaki şansınızı nasıl takdir edi
yorsunuz? 

TURGUT ÖZAL - İzin verin söyleyeyim. İlk adını, mevcut ilişki
mizi yumuşatınaktadır. Şu anda bazı işaretler var. Dün, Brüksel'dc ne 
uldu~unu tam olarak bilmiyoruz. ilişkimizi yumuşatacak olumlu bir ge
lişme olarak düşünülebilecek bazı kararlar alındı ve mıı'1temelen önü
müzdeki aylarda, dışişleri bakanlarından oluşan Ort•klık Konseyi'ne 
üye olabiliriz. Bu, ilk adım. Bundan sonra, müracaatta bulunmak için en 
uygun zamanı seçeceğiz. Amacımız bu. 

BBC Muhabiri - İşkence kulanımı da"hil , Türkiye'de insan hakla
rının ihlali iddiaları konusunda, Avrupa'da özellikJe Yunanistan ve Da
nimarka'nm sebep oldufu huzursuzluk hakkında ne düşünüyorsunuz? 
Bu, Türkiye'nin Topluluğa tam üye olmasında hala bir engel teşkil et
mekte ntidir? 

TURGUT ÖZAL - Sanmıyorum. Çünkü, rfürkiye'de parlamenter 
rejimin ycnlden tesis edildiği 1983 yılından sonra, herkes, demokratik 
ideallerin korunmasının parlamenter rejime bağlı olduğunu biliyor. Siz
de siyasa] partiler var, bizde de siyasal partiler ve özgür bir basın var. 
Aynı zamanda, herkes Türkiye'yi ziyaret edebilir. Bugün, gazetelerinizde 
bazı mektuplar gözilıne çarptı, sanının bir tanesi Bayan Kinnock imza-
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lıydı, onlan davet ediyorum. Eğer bu lrişiler, Türkiye'de dernek kurma 
hakkının olmt:dığını söylüyorlarsa, on:~ra, Türkiye'de neler olup bitti
ğini görmeleri için davetimle çağrıda bulunmak isterım. 

BBC Muhabiri - Uluslararası Af Örgütü'nün Bayan Thatcher'a, 
Türkiye'de kabul edilmeyen görüşleri heyan ettikleri veya yasadışı ör· 
giitlere üye o l dukları gerekçesiyle hapiste bulunan kişilerdeır bazıları· 
nın isimlerini içeren bir dosya sunduğu haber verilmektedir. Bunun, Ba
yan Thatcber'la yapacağınız görüşmcleı-de bir engel teşkil edeceğini dü· 
şünüyor musunuz? 

TURGUT ÖZAL - Sanmıyorum. Bu defa, zrunan sınırlan doğru ola· 
rak tanımlanmak zorundadır. Biri, bizim seçimle iktidara geldiğimiz 
1983'den sonraki dönemdir. Diğeri, 1980-1983 arasındaki askeri müda· 
lliıle dönemidir. 1980'den önceki üç yıl içerisindu 5000 kişi öldü. Yak· 
!aşık 25-30 bin kişi yaralandı. Halk, aktam saat 9'dan sonra sokağa ÇJ· 

kamıyordu. Ve, askeri müdahaleden başka bir çözüm yolu da yoktu. 

Bir çok ~işi, belki 160 bin kişi tutuklandı. Çünk<j, öldürmeler de
vam ediyordu. Eğer az sayıda tecrübeli ınsana sahipseniz ve öte yandan 
sorgulamanız gereken çok sayıda insan vı:ırsa, bu durumda, bu kadar çok 
sayıda insanın sorgulanmasında tecrübeli insanlan kullanamazsın1z. Ki· 
şilerin görevlerini yapamadıkları başh durumlar hasıl olabilir. Fakat, 
her olay, mahkemelere intikal ettfrllmi~tir ve şu c::nda hapisle bulunan 
175 kadar giivenlik görevlisi vardır. Bu nedenle, 1980-1983 arasında 

bile, sistemli işkence yapıldığı şeklinde herhangi birşey söz konusu de· 
ğildiı" 1983 sonrasında, böyle bir mesele zaten yoktur. 



BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN BBC TELEVİZYONU 
2. KANALININ •NEWSNIGHT• PROGllAMINDAKİ MULAKATI 

19 Şubat 1986 

SUNUCU - Türkiye Başbakanı Turgut Özal, ülkesindeki insan 
haklan uygulamalanna karşı protesto!ar arasında bugün İngiltere zi
yaretine devam etti. Özal İngiltere'ye Avrupa Topluluğu ile daha yakın 
ilişkilere destek sağlamak amacıyla gdmişti. Türkiye ile olan ilişkiler 
yıllardır gerginleşmişti. Topluluk babnları, Türkiye'nin statüsünü ye
dek üye olarak düzeltmeyi düşünmektedirler. Türkiye'nin ıam üye ol
ması hususunda baskı yapan ö~al için bu yeterli değildir. Ancak bu, Do
nald Maccorınick'e göre çok kolay olmayabilir. 

DONALD ,MACCORMİCK (Muhabir) - Son 60 yıldır Türkiye ken
disini geri bir islrun ülkesinden modenı endüstriyel bir güce dönüştür

meye çalışmaktaydı. Modem Türkiyc'nin kurucusu Kemal Atatürk ta
rafından ortaya konulduğu gibi, başlangıç noktası, ilişkilerin Asya'dan 
ziyade Avrupn ile geliştirilmesiydi. Bu politikanın bir ifadesi de, Türki
yc'nin NATO'ya üyelil!i ve bu ülkedeki askeri üs lerin Avrupa'nın güney
doğu kanadının savunmasında hayati bir önem taşıdığıdır. 

Ekonomik cephede ise, Türkiye, Avrupa ile yaptığı ticaretini artıra
rak yüzde 40 oranındaki enflasyonu vt.! işsizliği çözmeye çalışmaktadır. 
Kendisinin ekonomik alanda usta bir kişi olduğu izlenimini yaratan Tür
kiye Başbakanı Turgut Özal'ın Londra ziyaretinin gerisinde pazarlara 
duyulan gereksinim yatmaktadır. özal, aynı zamanda, AET'yc tam üye
lik konusunda İngiliz desteğini kazanma arzusundadır. 

TIJRGUT ÖZAL - 'Önce Avrupa'nın elde edeceği menfaatleri belirte
yim. Türkiye'nin nüfusu bu yüzyılın sonunda 70 milyon olacaktır. Ala
nı İngiltere'dcn üç kat daha büyük olan Türkiye'nin tüm İslam ülkeleri 
ile olan iyi ilişkileri hızla gelişmektedir. Tabii ki genelde Türkiye ve Or
ta Doğu, gelecek 20 yıl içinde gelişecek olan bölgelerdir. Kalkınmak is
Uyorsanız bu bölgelere ihracatı artırmalısınız. Bu da Avrupa'nın ve Tür
kiye'nin yararına olacaktır. Birşey daha söyleyeyim Avrupa'nın savun
ması açısından Türkiye NATO'da iyidir. Türkiye, Avrupa'da ekonomik 
açıdan neden iyi değildir? 
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DONAW MACCORMICK - Türk Hükümeti'nin en azından Jı:ısa 

dönemde Avrupa Topluluğu'na katılma yolundaki ümitlerinin gözönüne 
alınması muhtemel değildir. Asıl engel. Türkiye'deki demokratik geliş· 
me ve insan haklarının ihlal edildiği yolundaki iddialarla ilgi li olarak 
Avrupa'nın duyduğu endişedir. 

Türkiye'deki demokrasi her zaman narin bir çiçek olmuştur. 1960' 
dan bu yana üç askeri darbe olmuştur. En son dnııbe, aşın sağ ve sol 
arasında çıkan çatışmalar sonucu S bia kişinin ölmesine neden olan si
yasi şiddet eylemlerinin gerçekleştiği korkunç bir dönemden sonra, altı 
yı l önce yapılmıştır. 

General Evr..:n'in askeri rejimi, kan dökülmesinin bastırılmasında 
başarılı oldu, ancak bunun bedeli olarak tüm siyasi faaliyetler yasaklan
dı , gazeteler kapatıldı, çok sayıda sendikacı, barış yanlıları ve diğer ey· 
lemciler tutuklandılar. Buna tepki olarak, AET yardımı ertelendi ve Tür
kiye ile topluluk arasındaki ilişkiler donduruldu. 

SeçimJerin yapılacağına söz verilm iş, ancak jki eski Başbakan Bü
lent Ecevit ve Süleyman Demirel'in, diğer politikacılarla birlikte siyasi 
faaliyette bulun malan yasaklanmıştı . İki eski lider 1992 yılına kadar 
siyasi faaliyetlerde bulunamayacaklardıı . 

1983 Kasımında seçimler yapıldığında sadece üç siyasi partinin se
çimlere katılmasına izin verildi. Seçimleri, başarısı ordu tarafından mem
nuniyetle karşılanmayan Turgut Ozal'ın Anavatan Partisi kazandı. 

Sivil hilkümete dönülmesine rağmen eleştirmenler, cezaevlerinde 
15 binden fazla siyasi tutuklunun bulunması nedeniyle ülkenin , demok· 
ratik düzenden çok uzak olduğunu belirtmektedirler. 

TURGUT ÖZAL - Hayır, sayının yanlış olduğunu sanıyorum. !Kaç 
tane siyasi tutuklu olduğunu söylediniz? 

DONALD MACCORMICK - Uluslararası M Örgütü kayıtlarına göre 
IS !>indir. 

TURGUT ÖZAL - Onu kasdetmiyorum. 6 bin yada 7 bin kişi bu
lunmaktadır ve yüzde 98'i teröristtir. Bunların sol ya da sağdan birçok 
kişiyi öldürdülfünü ya da yaraladığını ve bu olaylarda 5 bin kişinin ha· 
yatını kaybettiğini söylemek istiyorum. 

DONALD MACCORMICK - Türkiye'deki demokratik düzende 
bazı ilerleme belirtileri görülmektedir. Sıkıyöoetım Türkiye'de 67 ilin 
9'u dışında tüm illerde kaldınldı ve pazartesi günü de Banş Derne~'nin 
önde gelen altı üyesi serbest bırakıldı. Bu durum karşısında Danimarka 
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gibi, Türkiye'yi şidMıle eleştiren bazı Avrupa ülkeleri ıuıumlannı dc
~iştirdilcr. Bununla birlikte, özellikle Türk cezaevlerinde siyasi tutuklu
ların yanı sıra adi tutuklulara da işkenco yapıldıllı yolundaki iddialar ko
nusunda endişeler bulunmaktadır. En kuvvetli eleştiri ise Türkiye'den 
gelmiştir. Tüı k parlamentosunun aralık ayında yapılan bir oturumunda 
muhalefete mensup bir parlamenter, hükümeti, insan baklan ihlaJlerine 
karşı gözlerini kapatmakla suçladı ve son yıllarda işkence sonucu öldü
ğünü söylediği 113 kişinin isimlerini verdi. 

TURGUT ÖZAL - Bunlann tümü yalandır, /böyle şeyler yoktur. 
1983 yılında Türkiye demokrasiye döndükten ve siyasi partiler kurulduk
tan sonra insan haklarım kimin koruduğunu size söylcyecc~im. Beni 
Thatcher'den daha fazla eleştiriyorlar ama özgürce seçilmiş parlamen
to, siyasi partiler ve özgür basın şimdi daha da öztürdür huna ek olarak 
en azından 12 siyasi parti bulunmaktadır. Bu partiler hergün yeni bir 
iddiada bulunuyorlar. Bu şartlar altında Türkiye'de insan haklan nasıl 
ihlal edilebilir. Bu imkansızdır. 

DÖN'ALD MACCORMICK - Uydurulmuş delillerden ya da onlann 
hdtalı oldu!fundan, batta mevcut olmayan dclill.rdcn bahsediyorsunuz. 
Saym Başbakan böylece Tilrkiye'dcld hapishanelerde insan haktan ih
lallerinin olm:Jdığmı mı söylemek istiyorsunuz? 

TURGUT ÖZAL - 1983'ten sonra yoktur. Siz.c çok açık olarak anla
tacal!ım. 1980'den önce Türkiye'de anarşi ve terör vardı. 5 bin kişi öl
dürüldü, :io binden fazla ldşi yaralandı. Çok iyi hatırlıyorum, İslanbul'da 
Ankara'da, lzmir'de, birçok şehirde halk akşam saat dokuzdan sonra 
sokal!a çıkmaya korkuyordu. Anneler ise çocuklarının okullardan sal! 
dönmeyeceklerinden korkuyorlardı. Çünkü okullarda çatışma vardı. Po
litikacılar bir çözüm bulmaya muktedir dei!ildilcr. Ve nihayet ordu mü
dahale etti. Evet, /;ok kişiyi tutukladılar, bu kargaşayı önlemek amacıyla. 
Sorguladıl!ınız kişileri tutuklamak zonındasınız. Belki o zaman, tersini 
söylemek istemiyorum, iyi tecrübeleri olmayan bazı kişiler kullanılmış 
olabil ir, eğer bu kişilerin bir yanlışları olmuşsa veya tutuklulara bir çe
şit işkence uyguJamışlarsa tecrübesizlikleri yüzündendir. Bugün kötü 
muamele nedeniyle 175 yetkili hapishanededir. 

DONALD MACCORMICK - özal'ın dün Downing Strcet'ıc yapbğı 
görüşmelerden sonra Thatcher, lngiltere'nin şimdi, Türkiyc'nin Avrupa 
Ekonomik Toplulul!ıı ile olan ortaklık anlaşmasının yeniden canlandı
nlmasından yana oldul!ıınu söyledi. Ancak, Ozal'ın AET'ye tam üye olma 
isteğini yüzyılın sonuna bıraktı. Türkiye'nin topluluktan kesin bir kabul 
sal!layabilmcsi için insan baklan konusundak1 imajını daha fazla düzelt
mesi gerekiyor. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN İNGILIZ AVAM 
KAMARASINDA TIİRK-INGİLİZ PARLAMENTO 

GRUBUNA HİTABEN YAPTIGI 
KONUŞMA 

19 Şubat 1986 

Saygıdeğer Parlamento Üyeleri , 

Wesµninster'in bu tarihi sa.rayındo, Türk - İngiliz Parlamento Gru· 
buna hitap etmek gerçekten büyük bir mutluluk. 

Türk . İngiliz Parlamento Grubunun teşekkülünde gayrcllcıini esir
gemeyen kişilere içten teşekkürlerimi ilelmek isterim. Çalışmanız sadece 
bir örnek teşkH etmeyip, aynı za.mando her iki ülkede de demokratik 
ideallere katkıda bulunmaktadır. 

lngiliz demokrasisi, iyi yerleşmiş gelenekleriyle burada, Parlamen· 
toda nihai anlamına ulaşmıştır. Bizim demokrasimiz sizinkine oranla 
genç olmakla birlikte, biz, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri olarak, 
sizinle karşılıklı değiştirebileceğimiz göı üşlerimizin ve değerlerimizin bu· 
Junduğuna inanıyoruz. 

Türkiye'de 1970'lerin ikinci yansında, iç siyasal ve ekonomik güç
lükler bunalım boyutlanna erişti, anarşi ve terör siyasal bir kutuplaşma 
ortamında körüklendi, iç veya dış is tikrarsızlık yaratma çabasında olan· 
lar da b u flrsatı kaçırmadılar. 

Ekonomik açıdan, ciddi darboğazlar oluştu . Ödemeler dengesi kö
tüleşti. en temel mallan dahi ithal etmek imkansızlaştı, karaborsa ve 
kaçakçılık orreya çıktı. borçların geri ödenememesi, taahhütlerin yerine 
getirilmemesi gibi bir durum yarattı, \!nfJasyon oranı üç basamak.11 ra
kamlara ulaştı, büyüme oranı düştü . Kısacası ülke, bölünmenin ve çö
küşün eşiğine geldi. 

1980'dcn sonra Türkiye, doğru ifade etmek eerekirse, bir ameliyat 
geçirdi; Yasal yönetim kuruldu, daha önce başlaulan ekonomik istikrar 
programı pekiştirildi, yeni bir anayasa kabul edildi ve Kasım 1983'deki 
genel seçimlerle birlikte parlamenter demokrasiye geçildi . Bunu haliha
zırda sağlamlaştırıruş bulunuyoruz. 

Geçtiğimiz üç yıl içersinde iç siyasal hayat, eski canlılığını yeniden 
kazandı. Genel ve mahalli seçimlere yüksek katılma oranı , Türk halkı
nın demokrasiye· olan özleminin kuvvetli bir kanıtıdır. 
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Bütün yeni partilerin kaulması, mahalll seçımleri, genel seçim ha
vasına büründürdü. Bununla birlikte. benim partim, yine de, çoğunluğun 
eğilimini temsil etliğini teyid ederek bü)ük bir oy farkıyla 'bu seçimleri 
kazandı. Daha sonra, Parlamentoda ana muhalefoti oluşturan iki sosyal 
demokrat parti ortaya çıktı. Bir başka merkez sol parti de yine Parla· 
mcntoda yer a.lmaktadı_r. Şu anda, Parlamento, seçmenlerin eğilimini bil
yük ölçüde temsil etmektedir. Anayasaya. ve önceki rejimin çıkarmış ol
duğu birtakım yasalara yöneltilen bazı eleştirilere rağmen , Türkiye'de 
çok can1ı bir demokratik atmosfer hakimdir. Türk basını , Batı basını 
kadar özgür ve halta çok daha faaldir. 

Şayet, hükümetin basın tarafından saldırgan bir biçimde eleş ti ril

mesi, demokrasinin kıstası ise, başka bir kıstas ile değerlendirilmemizc 
hiç gerek yoktur. Yukanda bahsi geçen belirli maddelerini hükümsüz 
bırakan yeni ve eski politikacılar koroya katılmışlardır. 

Bu gelişmelerden, şayet bir ülke şu veya bu şekilde demokrasiye 
uyum satlanuşsa demokratik hak ve özgürlüklerin bir süre sonra ken
d_ililinden ortaya çıkacağı sonucuna vanyorum. Demokratik bir rejim 
hassas göriinebilir. Ancak bu gerçekte, onun iyileşme evresini temkinli 
olarak geçirmesinden kaynaklanmaktadır. 

Aynı düşünce ekonomik ve sosyal haklanm1< için de geçerlidir. Şu 
onda, Türkiye'de yüzü aşkın işçi sendikası ve dört konfederasyon bulun· 
maktadır. Türk işçi hareketi, gösteri yapmada ve grevler de dahil olmak 
üzere endüstriyel eylemlerde bulunmada özgürdür. Son olarak, en bü
yük konfederasyon lzmir'de kalabalık bir gösteri yapmıştır. Geçmişte
kilerden farklı olarak, grevler, işçi sendikalannın kendileri tarafından 
sadece ekonomik isteklerini duyurma amacı çerçevesinde sınırlandınl

maktadır. Uluslararası rekabetin geçerli olduğu , ihracat ağırlıklı bir açık 
ekonomide, işçi scndilı:alan da yatınmlann verimliliğini tehlikeve sok
mamaya dikkat etmektedir. Bu da sınırlamalann önemli nedenlerl.nden 
birini oluşturmaktadır. 

Sıkıyönetimin, insan haklarının ihlal edildiğ; yolundaki iddialan 
doıtrulamak il7.ere kanıt olarak gösterildiğinin tamamıyla farkındayım . 
Sıkıyönetimi önemli şehirler de dahil olmak üzere 67 ilin 58'inde kaldır
mış bulunuyoroız. Ancak Ortadoğu'nun savaş bölgelerine komşu illerde 
sıkıyönetimin sürdürülmesi, bu bölgelerde yayılmakta olan düzensizlik 
nedeniyle gerekli olmaktadır. 

Diğer bir eleştiri de, uzun bir süredir devam etmekte olan toplu 
duruşmalar üzerine gelmektedir. Bunlann uygunlu~na karar vermek 
benim görevim dej!ildir. Güçlerin ayınını , imparatorluktan miras aldı· 
ğunız devlet sistemimizin temel direkleridir. Bu ilkeye sadık kalmaya 
istisnai rejimler zamanında bile dikkat edilmemiştir. Aynca kapalı ol· 
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malan nedenıyle davalar konusunda fikir yürütrue hakkını kendimde 
bulmuyorum. 

Şimdi, izin verirseniz, kısaca işkence ve kötü muamele iddialarına 
değinmek istiyorum. Kategorik olarak şunu ifadı! edeyim ki, bireylerin 
fiziki ve ruhi kişilikleri bizim için soyut bir endişe kaynağı değil insan
Jarımı1.a karşı duyduğumuz tam bir sevgi sorunudur. Dolayısıyla , bizim
ki gibi büyük bir parti, küçük olayların bile büyütüldüğü, özgür rekabetin 
varolduğu bir siyasi çevrede bu konuda büyük biı· duyarlılık göstermek
tedir. Cumhuriyet savcıları bu yolda gelen iddiaları soruşturmada tam 
yel.ki sahibidir ve bunu büyük bir titizlikle yerine getirmektedirler. Bu 
tür suçlan işlemekten sorumlu bulunan kişiler e.n kısa zamanda adaletin 
önüne çıkarılmakta ve cezalandınlmaktadırlar. 

Bu konuda dikkatinizi .bir noktaya çekmeliyim. İnsan haklarının ıh· 
lal edildiği yolundaki iddialar siyasi girişmlerden ayn tutulamaz. Yani , 
bu iddialar tamamen hu.manist endişelerden kaynaklanmamaktadır. İçle 
ve dış ta belirli gruplar, Türkiye'yi batılı ülkeler ailesinden koparmaya 
çal ışmaktadır. Bu konu, bunlann siyasi amaçlan için çok uygun gelmek
tedir. Başka türlü, 1983 genel seçimlerinden sonra daha da sık olarak yii· 
rütülen bazı koordine edilmiş aleyhte kampanyalara bir anlam vennck 
daha zor olacaktı. Bir bakıma, biz demokrasinin en yüksek standartla
rına ne kadar yaklaşırsak, bunların yakarışları o denli aı1maktadır. 

Beş üye ülkenin, Avrupa Konseyinin İnsan HakJarı Komisyonun
dan davalarını geri çekmeleri bunların siyasi marlevralarını bozmuştur. 
Bu, Türkiye'nin bu nisbettc arzu edilen kritere bağlı kaldı~ının bir ka· 
nıtı olmaktadır. 

Değerli Parlamento Üyeleri, 

Türkiye seçimini çok önceden yapm1ş ve Batı'nın demokratik ülke
lerine katılmı~tır. Bu bizim için geri dönülmez bir karardır, Kendimizi 
modem, endüstriyel bir demokrasi yaratma çabalanıruzda. Batı medeni
vetiuin evrensel değerlerine adadık. 

Türk sosyo-politik kültürünün Balili boyutu, tarihi kültür mirası
mızla birlikte ulusal kimliğimizin önemli bir karakteristiiti haline gel
miştir. Bizim için demokratik yaşam biçimi ve ideallerini savunmada ve 
dünyada barışın ve istikrarın sağlanması için üzerimize düşeni yerine ge
tirmede elimizden geleni yapma istel!imiz değişmezdir. Bu inanış doğ

rultusunda Avı upa Konseyi ve NATO gibi örgütlerin üyeleri arasındaki 
yerimizi almış bulunuyoruz. 

Batının savunma yükümlülüklerini. sağlar ve ideallerini benimscı· 
ken, Batı Avrupa entcgreleşmesinin dışında kalmak bizim için kabul edil
mezdfr. Bu nedenledir ki, ekonomik programımız, yalnv.ca istikran ye-
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niden sağlamaya değil, AET ile tam bir uyum göstoren bir serbest piyasa 
ekonomisi yaratmaya da yöneliktir. Oretim yapımızı, ticaret rejimini 
liberalleştirerek uluslararas ı rekabete açmış bulunuyoruz. Mali sistemi
mizi yeniden düzenledik, bazı AET üyelerinin henüz sahip olmadıj!t 

KDV'yi getirdik ve pekiştirdik. Kamu sektörü yatırımlannı başlıca ola· 
rak enerji , haberleşme ve ulaştırma alanlan ile sınırladık . 

Nihai amacımız, Türkiye'nin AET içinde bir bal!lılıkıan çok, önemli 
bir duruma ııeleceği lam üyelik için yerli ekonomik şartlan ha7Jrlamak· 
tır. Türkiye'd:: gelişme hız.ı kaydedilir bir oranda urtırılmışhr. Bu süreç· 
te ülkelerimiz arasındaki ekonomik işbirliğini artırmak için yeterli yer 
vardır. Siyasi ilişkilerimiz tatmin edici bir düzeydedir. İngiliz parlamento 
ve hükürnetinin, Türkiye'nin geçirmiş olduğu zoı lu yıllarda gösterdiği 
anlayış İngiltcre'ye karşı büyük bir iyi niyetin doj!masını sağlamıştır. 
İnanıyorum ki , işbirliğimizin genişletilmesi insanlarımız arasındaki dost
luk bağlarının güçlenmesini kolaylaşttr•caklır. Bu her iki tarafın da bir 
görevi olmalıdır. 

Teşekkür ederim. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN INGILTERE KRALİYET 
ULUSLARARASI İLİŞKİLER ENSTITUSUNDE 

(CHAT HAM HOUSE) YAPTICI KONUŞMA 

19 Şııbat 1986 

My Lords, Your Excellencies, Ladies and Gentlemen, 

it is a great privilege for me to be invited to speak at the Royal 
Inlilulc of lnternational Affairs. Wc bclicvc that the Institute by organj. 
zing sudh ıroeetings contributes to a better understanding of ioternationa1 
affairs. Tts researoh prog:ramrnes and publications on a wide-range of 
topics are followed with great interest. 1 seize this opportunity to address 
tbis distinguished audicnce to say a few words on recent devclopments 
in Turkey witMn the frarnework of the evolving international situation 
and future trends until the year 2000. 

During vhe lası decade, Turkey has passed through thc worst crisis 
since the founding of the repu'blic. As is the case with a serious crisis, it 
presented interrclated economic, political and social l'lSpects. Before I 
take them up I should perhaps make the following distinction. Crisis in a 
declining society speeds up its fall and demise ıby provoking successive 
crises. An asscndfog society, however, overcomes difficulties, takes neces
sary lessons and uses tlıem as a stepping stone for its steady march 
forward, I believe, Turkey falls into the second category. 

In this Jight, Jet me first deal with ıt'be economic aspe<:t. 

I reject t'he arguement that the first oil shock was the underlying 
cause of our predicement. At that time, Turkey had a fairly good balance 
of payment's situation, large reserves and a small debt load. World mar
kest were expanding. Terms of trade were favourable, intemational fi .. 
nanciaJ resources were abundant and the rates of interest were low. 

In less rhan five years, Tuııkey rankod first on !he default list. It 
failed to repay its mostly short-term debt. It oould not import even the 
most essential goods. Blaskmarket, hoarding and smuggling became re
gul<tr practlces. Eoonomic growth fell drastically, exports stagnated, 
inflation soared. 

Evcrything signaled the end of an are. 1'lıe semi-closed economy 
based on an import-subtiıution stategy had uııerly failed to adjusı to 
enormous clıanges in t!he intemational economic environment. Gover-



menıs Wltich had successfully implemcnted inward-looking policics in rhc 
1950's and 1960's did not rccognize that dıese policies grcw not only 
obsoleıe, but also harınful . Indeed they oould not face thc ıruth . Tbey 
went on with their populist polids. To redistribute a non-existent wealth 
and ıntervcotionist policies to contro1 priccs, rates of exc'hange and in te
resı as well as trade flows. They Look half-measures, even lhcn belatcdly. 

When we reacl:ıed. 1980, tıhe .international environment was conside. 
rable worsened. It turneci into a very difficult Lask to exporl lo a shrinking 
world mar1cet. Terms of trade ıwere rapidly deter'iorating. The cost of 
international borrowing ıbecamc prOhibitive duc to high posilivc intcrests. 
Thc Tul'kish debt load was quitc heavy by any standard. ıOn top of ali 
rhis. the seoond oil shock re<loı.tbled dıe prices. 

When we took on the responsibilty of thc Turkish cconomy, cntirc 
Turkish exports were not cven ,sufficient to mcet the oil bill. What we 
did to redress this situation is well-known to you, for ımore or less ıJıc 
same has taken place in Brilain t'hough at a higher level of ı:conomic 
dcvelopment. We removed pricC controls, made tl:ıe interest ratc positive, 
and exchange rate realistic, reduced subsid_ies, liberaiized thc trade rcgime, 
focused public investment oninfrastructurc projec ts . In othcr words, we 
opened our cconomy to the worJd whiJc gradually eliminatc difficu). 
ıies thercin. We !et the pcople learn ıo tackle lhese difficulties in ıhc 
ma•keı whcre the market forces freely interact. As you see, our program
me di.cl not only envisage stabilizing thc cconomy, but aohieving this 
objcctive tlhrough an overalJ Jibera1ization and rationalization of its 
structures. 

Wc did ali dıis in a very shorl span of time in a manner whioh can 
be qualified as shock treatment We werc conscious of the ıisks involved. 
In a developing oountry ilke Turkey, such a programme could eithcr be 
carried out rapidly or never. Any political ohange half-way through tbe 
proccss could end up with a reversal. J am happ to state that we have 
alrendy reacbed the point of no return. After the in.ititalion of the prog
ramme by the minority government in January 1980, its continuous imp-. 
ıem.mıation by dıe military regime and by our government in full vigor 
tcstify to its irreversibility. 

We reaped fruits in a vcry Short time. Inflation was greatly curl>ed. 
Blackmarket d.isappeared. Exports have quadripuled in 6 years. The 
composition of exports has changed in favour of industrial goods rcac
hing almost 80 % !ast year. The highest growtb rate among dıe OECD 
countries has lbeen achıeved. Flow of direct foreign investment has inc
reased rapidly, especially in dıe lası two years. Repayments were made 
regularly. 
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DjstinguiShed Guesıs, 

Perhaps, I should now stress the political significance of our prog· 
ranıme. Histoıically spea:king, those governing tlbe oountry have always 
had ınisgivings about the efficiency of markets and tlhe dynamism of 
enterpreneurs. They were also hostile to foreign investment. Hence, the 
dominant polioy was a~bitrarily interventionist as well as sterilizingly 
nationalistic and statist. Any •break from tıhis traditional line was consi
dcred as a resignation to no-growth, d.isindusriali7.ation even to foreign 
economic domination. We overcame these decp-rooted, obstinate and 
misplared fears. 

In our efforts, two points have cardinal importance. Unlike the pre-
1980 governmcnts and those of other countıics, we have taken ıbese mea· 
sures of our own free will. l'his attitude of ours bas been harshly erili· 
cized 'by our opponents as going far beyond the premise, advocated by dıe 
IMF. it is our oonviction, however that externally emposed and reluc
ıantly implemcnted policies could not yield the desired results, that it is 
incum!bent upon responsible governments to implement right ıpolicies 
despite cri ticism. 

Seoondly and more lmportantly is ııhe fact ııhat we clearly explained 
ıo our people duıing t'he general elections of 1983 thc necd for sıabiliza· 
ıion and Jiberalization policies an.el the hardship inherent thcreto. People 
voted us ıo power in ful! oognizance of this facı. This is wbere. I believe, 
the Turkish people overcame itself and the cıisis. This is what I cali an 
dbvious sign of political maturity. 

Distinguisbed Gucsıs, 

The pre- 1980 economic crisis whiclı I've just mentioned hada socio· 
polilical d imension. In the ınid-1970's Turkey entered the process of poli
tical polarisation. Historically oonflictual a'haracter of political structures 
has gradually intensified and degeaerated iato anarchy and terror. Eco
nom.ic crisis interacted with and feci tbis proccss. Political po)arisation 
made the country vulnerable to dcstabilization attempts by internal and 
extemal forces. Turkey releatlessly drifted to the brink of civil war. Two 
ma\n politlcal movements failed to get together even at the supreme mo
ment of the crisis.Production was disnıpted by social unrest. Towns and 
ouıskirts of ci ties were invaded aad declared •liberated• by fighting 
bands. Tn short, the society with almost ali its institutions was disinteg· 
rating. 

The only institution whioh remained outside this chaos stepped in, 
re-established order and gradually paved the way to democracy. I will not 
go inıo details and try ıo explain tlıe underlying causes of such a tremen· 



dous social earthquake. What I wish to emphasiı.e js that thesc pajnfuı 
events can not casily fade away in public memoıy, nor should it be expec
ted that they do. 

in NovcnJbcr 1983, ıhc general elections wcrc hcld. Some parties 
wcre not allowcd torun. My party wruch was not favoured by thc military 
won by a clearmajority, We held the local elcctions at ııhe legally earLiest 
possible date. Ali political parties participated tıus time and we oomfor
tably won again this fact clearly proved that thc governmcnt rcprescntcd 
the majority of the electorate. In the course of 1985, the two major social 
democrat parties mergcd, thus constituting the opposition wing of Lhe 
Parliament. Under the prcseat circumstanccs, thc Parl.iamcnt, to a very 
great extent, rcflects the politieal trends in the countıy. 

Our approach to the post - 1980 period, is bascd on a simple truth. 
'I'hat during t'he modern age including tbe !ast part of tbe 19ıh ccntury, 
the TurkiSh people have suffercd iotermina'bly from thc political polari
sation between right and left, revolutionaries and reactionarie.s. That it 
now wants to avoid at ali oost the repetltion of tbjs same obsolete pıit
tcrn. 

Moving from ılı.is preırtisc, we have entirely ehangcd the landscapc 
of our political culture. We organized our party base so as to cmbody ali 
previo11,9 politieal treııds and enable tıhem to coeıtist. Wc thrcw away ali 
divisivel slogans and cliches reırtinjscent of the recent past. Wc pai.d great 
hecd not to be draggcd lnto futile quarrels. Wc showed utmos t tolernnce 
to our opponcnts. Througb tbis approach we gatbered great masscs of the 
Turkish electorate around a system of ideas, cntirely ncw to ıhe Turkish 
poHtical life. Thus our eoonomk stabiHzation and liberalization prog
rammes was crystallizcd into a political party. Tlıis is yet anothet sign 
which clcarly lndicates tbat ıhe Turldsh political culture lıas surpasscd 
its previous liınlh. 

In the pasl, diHerencc of substancc bctwecn the two main poli tical 
movements was minimal, but rhetorics were h;ırsh. Now, tihcre is a clear 
ııolitico-roonoırtic break from the past, but quarrels gave way to civic 
discussion. Perhaps thc only problem is the Jack of a valid altcrnative 
to us. The social democrats like thcir European counter-parıs failcd to 
produce an effective response to worldwide problems created <by rlıe 
crisis-strioken !ate 1970's. 

Distinguished Guests, 

Despite the important progress, certain circles kcep on criticizing 
democracy in Twıkey. They react as if the softlandiog of democracy, in 
other words, peaceful hand·over of powcr from militaıy to civilian lıas 
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disappointed tlıeın. For they are accustomcd by taste or tradition to the 
overthrow of rniliıary rcgimes before rlıe restoration of democracy. They 
should forgive us if wc fail to satisfy their exigencies. We think t'hat our 
patlı to democracy perhaps lacks extement but it is more peaceful and 
sccure. 

Another point of controversy is whether the constitution and some 
laws adopted before we came to power are compatible with democraoy. 
l am against a legalistic approadh to democracy. For, here we are in thc 
cradle of dcmocracy, a country Whioh doesn't even have a written oons
titution. rf we go through legislations of ıraditional deınocracies we oome 
across rnany provisions fundamentally contradiotory with the spirit of 
democracy, but left as dead letters in practice. Sudh is thc case in Turkey. 
New and old politicians in and outsidc the Parliamcnt as wcll as 'l'lıe 
press are very aclive. Jf the regrec of critdsm lcvcl lcd agafost the govem· 
menl and its leadcr is an indication of democracy, Turkey can rightfu lly 
ela.im to be onc of lhe most dernocratic countrics in the world. 

Jn such a dcmocratically free and competitive environment, existen· 
cc of systcmatic tourture is out of rhe qucstion. We seriously investigate 
individual conıp l aints, pursue and punish those rcsponsablc. But, Jet me 
lell you frankly that t!he concept of human rights for us is not an inte11ec. 
tual and abstract conccm. Clearly it is a matter of love for our ckith and 
kin • in the most tangiblc sense of thc world. 

We strongly support the view rhat the issue of human rights is 
eıninently intcrnational. Our compliance with humarı rights is unquali
fied. We bclicvc that Lhe definition of human rights should be broadcncd 
to includc the forms of violatlons ot.her than thosc committcd by states 
against their citizens. Wc are alsa convinced that we should spare no 
effort to creatc the appropriatc environment in order to cnhancc respect 
for human rights. Dcstablizaıion altcmpts s:hould be unanimously con
dcmned. fnternational terrorism as an instrumcnt of intervention and 
manipulalion should be fought cffcctive!y and oollectively. Countries 
should see to it that they are not used as bases for terrorists. Internati
onal cconomic conditions should be improved to create once again hope 
and opportunity for developing countrics. Only such a comprclıensive and 
interrelated approaoh to genemi hum.an condition stands a good chance 
for success in human rigbts. Otherwise, all efforts are reduced to cheris
hing: hum::m rights in chaos, misery and disintegration W'hicl:ı consuıne 
countries. 

The Armcnian file has bcen rediscovered on tlıe dusıy shelves of 
history also by thosc who use it as anoıhcr means of keeping Turkey 
outsidc thc Westem European integraüon. in the final analysis, their 
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efforts boil down to confining rhe integration process to narrowly. 
European, reducing its integrative force by excluding the rich potential 
for cultural exohange. Classification work of rhc Oıtoman archives has 
reachcd an advanccd sıage. We have nothlng to bide in our history, whiclı 
we are proud of. They will soon he made puhlic. As a resul!, one of the 
most unjust accusatio.ns that can be directed at a nation will be deprived 
of any substance. 

Perhaps, I may say few words in this context on the oppression of 
the Turkish ethnic minority in Bulgaria. Turks arc forced to changc thc ir 
names. This is a deceitful method of annihiJating individual and ethnic 
identity. They are also prohihited from practicing ıheir religion . Religion 
for them is not only the symbol hut the very conıcnt of their cthnic 
tdentity. For !hey were separated from us ıbcfore t'he sccular reforms of 
the Turkisb Republic. We expecı especialiy from ıhe Westem public opi
nlon a .reaction commensurate with the gravity of violations. We will 
ma'ke a judgcment as to whether advocates of human rights are really 
free from prejudice or not. · 

Distinguished Guests, 

Turıkey attaches great importance to universal va]ues of the Western 
civWzation. Tbe concept of mordcrnization closely associatcd with tbe 
adoption of Wcstern ıechnology and secular values. With tbe passing of 
time, \Vestern vocation has thus become a promimmt Lra it of our cha· 
racter whilc historic rc1igious valucs of thc peoplc rcmained vivid. Tn fact, 
ihe modern Turkish character reflecıs a gradually evolving synıhcsis of 
thesr two undercurrents, namely Westcm vocation and historic backg
ground which are seperatcd ·by secularism. 'J1his aspect of Turkcy affects 
its foreign policy as mucll as it reflccts ils geo-po1itical reality, a bridgc 
between Europe and the Middle-East. Thcrcforc, Turkish forcign policy 
can best he understood in a two-pronged approach. They arc not mutu
ally cxclusive. 

Rather, they complemcnt each other in a synergistic manner, 

A look at the Turkbh fordgn policy reveals its actively peaceful ori
entation. Lack of dialogue for so long in the international scene incrcased 
tensıons and eroded mutual conferencc. Its advcrse affccts filtercd down 
ıo intra-regional and bilateral levels as well. Therefore, we weloome rhe 
ne\v positive stcps in East-West relations and earnestly hopc that they 
will contributc to a real progress toward mutual undcrstanding and 
peacc. 

Being a member of NATO since 1952, wc have assumed importanı 
rol"s in the dcfence of thc aJliance in a strategically important area. 
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Dcspitc our efforts to modernize our armed forces, we are stili far from 
the desi rablc level to fulfill our obligations. Therefore, we urge our NATO 
partncrs, to contribute more to the defencc cfforts of Turkey. 

Wc are fully awarc of the Western European stake in our area in 
terms of goo-politics as well as dependence on energy and markets. A 
politicalty integraıed Europe can not be visualised if the protccıion of its 
vital interests remains behind fictitious boundaries. 

Our relationship with the West in General and with Western Europc 
in part icular should be considered in a broader perpcctive. Turkey cannot 
be regardod as an outpost of NATO. She should also take her place in tlıe 
economic and political integration of Europe. in this spirit, we made pub
lic tlıe detennination of our government to en ter the EEC asa full mem
ber in the forseeab le future. I would be politically unaoceptable and eco
nomically inconceivable for Turkey to remain outside a community ex
panding ıowards tbe southern Mediterranean. 'I'hat is wtıy we scrapped 
a basicaUy interventionist and statist policy. Our frce market while 
incorporated into the world economy is being prepared for EEC integra. 
tion. Jts productive structures are being rationalized in face of intema
tional competition. Moreover, we adopted similar macro-economic poH
cies in response to prescnt problems besetting the Westem countries. We 
belicve that sudh a hannonjsation will faciJitate tbe Turkish entry into 
thc EEC and makc Turkcy an asset not a liability for Westem Europe. 

DistinguiS'hed Guests . 

As l said carlier, if one of the pillars of our foreign policy is full 
parıicipation in t!he European integration, another is the further develop
nıent of ou.r close cooperation with the Middle-Eastern countries, 
Soulhwcst Asia reaches Europe via Turkey. At tıbe same time, it is insu
lated from ı he North by tbc Anatolian peninsula. The Ottoman Empire 
shared a common religion with this region, indced became the power 
ccnter of it. 1'he British with their Common - Weal th are in a way 
well-placcd ıo understand this phenomenon. 

Tlhc basic thn..ısl of our poHcy in lhis region is to oontributc to t.hc 
lesscning of te.nsions aod instability on the one hand and to proı;note 
coopcralion, on the other. Any diminution of tension will give way to coo
pcration for whiah there is enonnous scope. Consequently, while 
pursuing fricndly relations with each of them, we do not take sides in 
th<ir dispules. We always stand-by to offer our help for peace. 

l'his we can do, for in addition ıo our excellent political relations 
with ıhem, Turkcy is one of the Jeading trade partnersin the arca. A very 
intensive transi t transport takes place through Turkey. We are fast beco-
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ming a tourism heaven for the Middlc-East. Our construction firms are 
operating all over ıhe region. 

Beside tbe satisfactory results on tbe bilateral !evci, we play an 
increasingly important role in regional multilateral coopcralion. 

Thc Turkish Presidcnt was recently eJected as Chairman ofa crucial 
Committee for Economic Cooperation under tbe AEGİS of thc Organiza
tion of ıhe Islamic Conference. Tho secon.d meeting of ıhis committee 
will be beld in İstanbul in Marcb 1986 with ıhe participation of ministers 
responsible for economy. industry and agricuhure from somc 40 tslamic 
countries. 

Turkey is the only NATO counlry whioh is also a member of the 
Organization of tbe I slamic Conferencc. Importancc of a physical link 
between Europe and rhe Midcll.,.East might be ovcrlooked in an age of 
advanced transport and communication networks. But the samc is not 
truo of the mental bridgc over thc ıwo segmcnted cultures. Tur'kcy has 
been playing this subtle role betwcen Europe and tlıc Midcllc/East in its 
bilateral cnd. 

Mu1tilateral relations with both regions. 

Distinguished guests, 

Let me bıiefly ıouch upon the question of Cyprus and tbe probleıns 
between Greecc and Turkey. Both sets of ıssues can but be ıackled tbro
ugh negoliaıions. We support thc U.N. Secretary Gcneral's good offices 
mission on Cyprus. We regrct that the Grecik side has abortcd his lası 
initiative. As 1ong as the Greek Cypriot administration is recognized as 
the sole rcpresentative of the Island \Vhile the non.hern part is trcated as 
a non-cntity oran enclave thcre is no politkal incentive for the Greek side 
to engagc in meaningful negotiations. To my mind, there ex:ist no econo
mic incetives either. Let mc rcfer irı this respect lo w'h:ıt a Canadian 
joumalist, Mr. Martin Woolacott, wrote alrcady 7 ycars ago in 1979 in 
his article cSyprus: DeaJing For Dollars». Quote : 

cGree'.k Oyprus musl rank as one of the most subsidizocl nations in 
thc world. With a population of only half a million peoplc it receives 
somcthing like 54 million dollars annually in grant aid from the USA, 
Greece, the United Nations. Germany a.nd other countries, as well as an 
average 12 million dolJars a year in soft Joans. in addition il beneEits 
massive1y from the United Natıons' mHitary presence-costs cstimated at 
29 million dollars a year. 

Forc.ign a.id and Joans approach a fifth of ali govcrnment revcnucs. 
Since much of the lOOney directly derives from tbe division of the island, 
it also creates, as onc diplomat put it, 'A vcsted interest in kecpiog ıMngs 
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as they are.' The booming Greek Cypriots economy, partly fueled by such 
foreign injections, gives rbe Greek Cypriots no economic incenHve for a 
settlement anıl tends ıo reinforce those hard-liners who prcfcr thc stra
tegy of ıılıe clong struggle• unquote. 

So, lt is evident tbat unless botlı sides are treated on an equal foo
ting the Greek Cypriots can not be expected to lose their political and 
economic. advantages they enjoy. 

In order ıo solve our probleıns with Greece, we are ready to eınbark 
upon a meaningful negotiation proeess Which befits two neighbours and 
allies, launohing of such a process would, however, req_uire courage to 
free ourselves from self·inflicting inh.ibitions. 

My lords, Your Excc1lencics, Ladies and Gentlemcn . 

In my expose, I tried to describe an economically and politicaUy 
emcrgi.ng Turkey in her foreign policy cnvironment. Now wc may put it 
in an unfolding historical perspective towards the year 2000. 

Unlike tl:ıe Ottoman Empirc whidı was a community of nations 
loosely connected, Turkey is a nation staıe. Most of the Turks ,vııo wcre 
dissipated througlıout the empire bave immigrated into tlıe Turkish 
beart1and. The bulk of this imrrtigration came from the European terri· 
ıories of the empire. With the founding of the republic they have engaged 
in an intense process of nation-buHding and worked out a homogenous 
culture well-<lefined, foughı for and internationally recognized borders. 
In !ine with tbis political integration and thc socio-cultural reforms of 
tbc republic, economic development has created and organically integra
ted market. A vast nctwork of railways and higbways linJced cvery comer 
of the country. An ever expanding media with its components of press, 
radio and television have created a compact pıiblic opinion. locrea:sed 
domcstic production and trade connected local markets. The population 
has increased fourfold to over fifty millions. An alınost 100 % scholari
satıo.n and one of the fastest urban bias, vertical and horiıontal mobılity 
of people reached great proportions. Industıy replaced agriculture as 
ıhe main activity, the former witlı a sbnre twice as high as the laller in 
GNP. 40 years of democracy has brought to the forcfronı needs and 
expectations of every segment of the population and region. Open society 
has allowed intensified exchange of people anıl ideas across the borders. 

'.111ıus, a truly pluralictic sociely has been c.ı-eated in a life span of 
only two generations where as thc sarnc evolution had taken centu.ries 
in ıhe West. Naturally this has brought abouı new problems. We approach 
thc tum of the centuıy while we come to grips with them. 

285 



The TurkiSh population will be around 70 mirnon by the year 2000. 
Thc annual average GNP growth will range betwecn 6 to 7 % Turkey 
will be a fully industriaHzed state. The power production w.hich is prcsen
tly 36 billion 1"vh increases by 10 - 12 % annualy. When all l'he thermo and 
hydro-electric projects now under construction are completed in ten 
ycars, the power production Turkey will be almost tripJcd, excceding 
by far thc present !eve! of, say, Spain. By the end of the century we will 
most prcibably surpass the landmark of 150 billion 1"vh with !'he initiation 
oJ ncw projects. Morcover, we are cJose to worJd energy production 
centers. At the moment we study actively the gas and oil pipelines from 
various sou.rces. 1 would Irke you to imaginc the immense industrial 
prcduction it will create. The 1ocation of Turkey makes her a natural 
transit roulc betwccn Europe and the Middle/ East. Given our flourishing 
cconomic cooperation and politicaJly stabilizing role in the region, Turkey 
can serve as a suitable sHe for investrnent aiming at the Midle-Eastern 
markets. Since sooner or later problems will be scttled and tensions will 
be diffuscd, ~he potential for jnvestment sould be considered as encom
passing the entire region. oıie should not lose sight of the facı that thc 
rcgion is the major gldbal energy producer and additional sources suclı 
as natural gas could readh Western Europe via Turkey. Once the world 
cnergy demand and supply strike a new balance, !here will be a renewed 
impetus for regional developmenı. Turkey as an EEC member will 
undoubtedly provide enormous regional opportunities for Western 
Europe, 

By the end of the century, the Upper Mesopotamian project will be 
coınplcled as well. l'his is an integrated sobeme comprising a number of 
major and minor irrigation and energ projects. This will also rectify 
regional imbalances in Turkey. The Tigris and Euphrates basins will 
regain their historical splendors. An area twice the size of Ho11and wilJ 
be irrigated lO yield annually two lo three harvests almosl doubling the 
Turkish agricultural productioo of basically different nature as compa
rcd to those of temperatc Europe. A series of dams will provide 22 billioo 
kwh pcr year giving rise to complementary industrial prod.uction. We 
rcly mostly on our means to realize t!his projcct wh.ich will enable us ıo 
fJoat the contiguous Middle-Eastem markets our exports. 

Distinguished guests, 

This is what we offer you, our present and our future, for bilateral 
cooperation and for Europe. 

Thank you. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN LONDRA'DAKİ 
CHATHAM SARAYINDA YAPTICI KONUŞMADAN SONRA 

DÜZENLENEN 
SORU - CEVAP OTURUMU 

19 Şubat 1986 

EDWARD PINCHERSON - (Free-Lance Ekonomi Yazan) ; Baş
bakan bu yüzyılın sonunda Türkiye'nin Ortak Pazar'ın tam üyesi olacağı· 
na inanıyor mu? 

BAŞBAKAN ÖZAL - Evet, inanıyorum. Ancak neden inandığım ı 
açıklamak istiyorum. 

Birkaç yıl önce, 1979 -BO'de, tarihimizde en büyük ekonomik ve J» 
litik bunalımın içindeydik. Ben ekonomik konularla ilgili olarak çahşıyor· 
dum. 24 Ocak 1980'de •FİRST ONE• olarak adlandırı lan bir programı 
hazırladık ve OECD'yc sunduk. 

1980 yılından sadece bir yıl önce, 1979'da, Türkiye'nin yaptığı ihra· 
cat 2.2 milyar dolardı ve 1980'de petrol faturamız 3.4 milyar dolar ola· 
cakt ı . Bizim dönemimizde, orta vadeli bir düzelme programı yapıldı. Bu 
programda, Türkiye'nin üç yıl içinde düze.leceği ve dört yıl içinde de ken· 
di ayaklan üzerinde durabileceği kaydedilmişti. OECD'dek:i uzmanlar sa
dece gülümsediler: İnanamadılar. Bu çok fazla idi. Fakat Tüokiye, i'ki 
yıllık bir süre içinde kendi ayakları üzerinde durdu. Bu nedenle ben de 
beş yıl içinde Türkiye'nin neler yapabileceğini ölçemezsiniz, dedim. 

1982'de lzmir'de yapılan ikioci ekonomi konferansında bunlan söy· 
lemiştim. Bu konferansın ilki Atatürk tarafından 1923 yılında düzenlen· 
mişti. Bu konferansta, bundan 10 yıl sonra benim bile hesap edemeyece
ğim bir şekilde kalkmacağımızı söyledim. Teşekk:iir ederim. 

Soru: - (Financial Times) ; Başbakan, siz Kıbrıs Rum Hüküme
tini, dünyada en fazla yardım gören bükümetJerden biri olarak tanımla
dınız. Türkiye'nin Kıbns'ın kuzey kesimine yaptığı ekonomik ve askeri 
yardımın ne kadar olduğunu söyler misiniz? 

BAŞBAKAN ÖZAL - Bir kaç kelime söylememe izin verin. Eğer bir 
yanlışım yoksa, Dünya Bankası'nın analizlerinden bildiğim kadarı ile Gü· 
ney Kıbrıs'ta bugün kabaca kişi başına düşen geUr 4.000 -4.500 dolardır. 

K'uzey Kıbns'ta ise bunun J .500 dolaman fazla olduğunu sanmıyonım. 
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Kesinlikle büyük bir farklılık va.rdır. Kuzeyde yaşayanlara sa.dece 
Türkiye yardım etmektedir. Yardım miktarının kabaca 18 milyar Türk 
lirası, yani 30 milyon dolar kadar olduğunu sanıyorum. 

JULIEN ECCLES (İşçi Partisi Genel Merkezinden) : Sayın Özal, in· 
san haklarını fazlasıyla uluslararası bir fenomen olarak gördüğünüzQ 
söylemiştiniz. 1llkenizde halihazırda yüzlerce oendikacı ve Türk Barış 
Derneği üyesinin cezaevinde bulunduj!u bir sırada sizin Türkiye'yi de
mokratik bir ülke olarak tanımlamanıza Batı'daki birçc;k demokratın 

şüphe göstermesi karşısında şaşırdınız mı? Bu hafta bir İngiliz parlamen
terin Wkeniuleki bir toplantıda konuşma yapmasına engel olundu. 

BAŞBAKAN ÖZAL - İngiliz parlamenter, Bay Bennmi? 

JULIEN ECCLES - Evet. 

BAŞBAKAN ÖZAL - Son sorunuzdan cevaplamaya başlayayım. Bir
kaç ay önce Tütkiye'de bir grup kişi, bir ticari şiııket kurmak için baş
vurdu. Yasalarımıza göre, ticaret şirketinin statüsünün Ticaret Bakanlığı 
tarafından onaylanmas ı gere.kmektedir. Bu ticaret şirketi, statüsünü, çe
şitli siyasi konularda panellerde, tartışmalarda ve siyasi işlerde kullanı
yordu. Bu statü ise yasaya aykınydı. Bakanlık bunu kabul etmeyerek, ti· 
cari bir şirket olmasını, statüsünü değiştirmesini istedi. Ancak değiştir· 
mcdjler ve izin almadılar. Bununla beraber, bir şirket kurdu'klannı iddia 
ettiler ve siyasi oturumlar düzenlemeye başladılar. Bu durumdan dolayı, 
Vali , ticari bir şinket olduğunu iddia eden bu şirketin siyasi oturumlanna 
ve siyasi toplantıJanna izin vermedi. 

Daha sonra bir toplantıda bana aynı soruyu sordular. Ben de bakın 
bu kişiler şayet siyasetle uıtraşmak istiyorlarsa bir parti kurmalılar, ülke
mizde halihazırda 12 parti bulunmaktadır, fikirlerini daha iyi ifade etmek 
içb' 13' yü kursunlar, dedim. Ticari bir şirket siyasi işlerle uğraşırsa, ti
cari alanda çok zengin kişiler var, ülkenin siyasi alanında nasıl etkili 
olur? Düşünün bir kez : Bu nedenle durdurulan Bay Benn değildir. Ona 
Türkiye'yc gelmesini tavsiye ederim. Ancak, siyasi parti ıoplantılanna , 
ticari toplantılara değil. 

ROBERT McDONALD - (Yunan -Türk Sonınlan Yazarı): il yıl
dır devam eden Kıbns'taki Türk varlıl!ının sebebi nedir? 

BAŞBAKAN ÖZAL - Anlatayım . Kıbrıs sorununun başlangıcını bi· 
liyormusunuı? Kıbns sorunu 1950 li yıllarda başladı. Ada, Osmanlılar
dan ele geçiren İngilizlerin yönetimindeydi. Adada Yunan topluluğunun 
yanı sıra, Türk topluluj!u da bulunuyordu. Daha sonra, iki ülke birçok 
soııınun ortaya çlkması üzerine bira.raya geldi. Hatta üç ülke. Kıbns dev
letini oluşturan Londra ve Zürih anlaşması bulunmakta.dır ve bu devletin 
garantörleri Türkiye, İngiltere ve Yunanistan'dır. 
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Bu anlaşmalardan bizim anladıi!ıJrıza göre, Cumhuriyetin mevcut 
Cumhurbaşkanı Kıbrıslı Rum, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ile Kıbrıslı 
Türk olacaktı. Olkedeki önemli me,itllerin, her iki tarafın da kabul edı>
ceği bir şekilde 70'e 30 oranında bölünmesi gerekmekteydi. Devlet faali
yete geçti, ancak üç yıl sonra, bu bizim iddiarnızdır, Rumlar anayasayı 
değiştirmek istediler. 

1963 yılında başlayan olaylar kabaca 10 yıl, yani 1974'e kadar sürdü. 
Kıbrıslı Türkler adada büyük bir tehlike içindeydiler ve ikinci sınıf va
tandaş olarak kabul ediliyorlardı. Öldürülüyorlardı. Hiçbir şey durduru
lamadı. 

Herkesin hatırladığı gibi J 974 yılında, Yunanistan adayı ilhak et
mek istedi . Sampson o.layı vardı: Sampson Makarios'a karşı hükümet 
darbesi gerçekleştirdi. Türkiye buna izin vermedi ve Kıbns'ın garantörü 
olarak müdahale etti. 

Şimdi, Kıbns bölünmüş durumdadır. Kıbns Türk toplumu kabul 
ettiği sürece, Türk Silahlı Kuvvetleri bir anlaşmaya varılıncaya kadar 
adada kalacaktır. 

BRUCE STONEHOUSE - (Entor Melal Komisyoncusu) : Türkiye'
nin yakın gelecekteki ihtiyaç ve istekleri konusunda ayrıntılı bilgi verdi
niz. lngiltere'nin size Avrupa Topluluıtu üyesi olarak ne verebileceğini 
düşünüyorsunuz? 

BAŞBAKAN ÖZAL - Türkiye temelde iki bölgeye ihracat yapmak
tadır. Bunlardan biri Avrupa, diğeri de Orta Doğu'dur. lhracatımızın ka
baca yüzde 42'sini Avrupa'ya, yaklaşık yüzde 43/44'ilnil Orta Doğu'ya yap
maktayız. Ancak, Türkiye'nin Avrupa ürünleri için de bir pazar olduğunu 
düşünüyorum. Bugiln Avrupa'ya ihraç ettiğimiz kadar ithal ediyoruz. İn
giltere, Avrupa'da, Almanya'dan sonra ticaret yapuğımız ikinci ülkedir. 
Üçüncünün lıalya olduğunu sanıyorum. Böylece İngiltere ve Türkiye .,,... 
sında ortak yatmmlar, ihracat ya da ithalat aracılığıyla birçok olanakla
nn bulunacağına inanıyorum. 

ROBERTA COHEN - (Parlamento lnsan Haklan Grubu Üyesi): 
Sistematik işkencenin Türkiye'de imkansız olduğunu ve soruşturmaların 
devam ettiği yolundaki açıklamanızı hoş görü ile karşılari<en, Tilrk ba
sınında bu konuda haberlerin çıkmaya devam ettiğini ve uluslararası 
alanda ö:ıellikle siyasi tutuklulara sivil ve askeri cezaevlerinde polis tara
fından iŞkence yapılmaya devam edildiği yolundakj haberlere dikkat çek
mek istiyoruz. Bu yoldaki haberler, Tilrkiye'deki eski işkenceci polislerin 
de dalı.il olduğu güvenilir kaynaklara dayanmaktadır. Tamamen belgelen
mjştir. 



Benim sorum, bu olayJarın ne zaman tamamen ol1tadan kaldınlacağr 
vı.: işkence yapanların ne zaman mahkeme önilne çıkanlacağıdır. 

BAŞBAKAN ÖZAL - Bu soruda iki hatanın aynlması gerekir. Bun
lardan •bitine daha önce değindim, demokratik rejim 1983'de geri gelmiş
tir ve h:ılen devam etmektedir. 

insan haklan ve işkence dediğimiz şeye gelince, bir ülkede insan 
haklan ihlali olmaması neden kayna'lclanmaktadır? insan haklan ihlali 
olmaması için 'koşul nedir? 

En önemli şey s:ınınm, halkın seçtiği bir parlamentonun, siyasi 
pa rt ilerin ve özgür basının 'bulunmasıdır. 

Bugün, bunlann hepsi Türkiyc'dc mevcuttur. 12 ıane siyasi parıi 
ve çok öı.gür bir ıbasın vardır. Basın biıi hergün eleştirir, belki sizin baş
bakanınızdan da'ha fazla. Bazı olaylar olmuştur, hatta bu olaylar Meclisirr 
diKkatinc de unulmuştur. Belki bazısı doğru da değildir. Bunlar tahm 
edilmiştir. 

Bu nedenle, şunu söylüyorum, eğer Tünkiye'de çok az işkence olsa. 
bile, eleştiriler bundan çok daha büyük olacaktır. Ancak, 1983'den önceki 
b::ı.talar ki bunlar birtakım soıı.ılara neden olmaktadır- kısaca şöy ledir: 

Türkiye, 1980'den önce bir süreçten geçti. Sokaklarda 5 bin kişi öl
düı Uldü, 30 binden fazla kişi de yaralandı. Geceleri sokaklar bomboştu. 
lstanbul'da halk, birşcy olacağı korkusuyla gece saat dokuzdan sonra so
kağa çıkamıyordu. Anneler, çocuklarının okuldan geri gelmc-yeceğindeno 
endişe duyuyorlardı . Çünkü okullarda sağ- sol arasında çatışmalar vardı . 
Siyasi partiler o devirde birbirleriyle anlaşamadılar. Sonunda, ordu mü
dahale etti ve düzeltti. Ordu bütün bu olaylara kanşanlan topladı, yargı
ladı. Belki 100 binden fazla insan bu sürecin içinden geçti. Bu imkansız
dır. Yanj, dcme'k istiyorum ki, eğer sayı bunun 10 katına, 50 katına çıkar
sa, bu kadar insanı nasıl sorgulayabilirsiniz? Çok iyi sorgu yargıçlanmır 
••ardı . Ancak, kapasitemiz yok. Sebep buydu. 

Gö7.ahına alma süresi, önceleri, 90 gündü. Daha sonra 45 güne, en 
sonunda da ıs güne indirildi. Bizim yönetimimizde, ülkenin küçük bir 
kısmında, sı kıyönetim bölgeleri dışındaki bölgelerde bu süre şimcli 24 
saattir. Bu nedenle, ben, insanların niteliklerinden ötürü bazı istisnai du
rumıann ortaya çlkınış olabileceğini sanıyorum. Ancak, bu durumlar bile. 
tetkik edilmiştir. Bugün, 175'den fazla güvenlik görevlisi yaptıktan hata
lardan ötürü hapistedir. Türkiye'de sistemli bir işkence uygulaması yok-
tur. 

Şimdi, bazı haberler var. Bunlardan birini size söyleyeyim. Bir der
gi, bir makale yayımlandı. Makalede, 1982'de kötü bir uygulamadan so
rumlu bir polisin açıklamasından bahsedilmekte. Bu polis, 1983 yılında 
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polis teşkilatından çıkarılmış. 1984 yılında yargılanmış ve hükümden ön
ce kaçmış . Söz konusu kaçak bir yıl boyunca gizlenmiş. Polis daha 
sonra bir gazeteye ya da dergiye giderek 1982'de neler yaptığını an
lattı . Gazete ne çeşitli bir işkence yapıldığım gösteren şemalar yayınladı. 
Bu şemaların adamın anlattıklanyla hiç 'bir ilgisi yo'ktur. Şimdi anlıyo
rum ki, bu, Türkiye'de işkencenin devam eııtiğini gösterip bize karşı kul
lanmak amacıyla yapılmış birşeydir. Eğer işkence var idiyse, o zaman yıl 
1982 idi. Sizi temin ederim ki, o yılda bile, bu liir bir işkence yoktu. An
ak, dışardan bazı insanlar, nedendir bilmem, bu dergiden kopyaları alıp 
dağıtmışlar ve Türkiye'de işkence olduğıınu söylemişlerdir. 

Eğer bu durum gerçek olsaydı bile, bugiin değil, 1982 yılına aittir. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN LONDRA'DA YAPTICI 
BASIN TOPLANTISI VE BASIN MENSUPLARINlN 

SORULARINA VERDlCI CEVAPLAR 

20 Şubat 1986 

1952'dcn beri bir Türk BaŞbakanının İngiltere'ye yaptığı ilk ziyaret 
olan bu ziyaretimden ve 400 yı l hk bir tarihi olan ili şki lerimizde yeni bir 
sayfa açmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum . 

Heyetimde, Savunma Bakanı ve Türk Parlamentosundan beş kişi ilc
İngilterc ve Türkiye arasındaki iş ilişkilerini geli ş t i rmek ve güçlendirmek 
için Tülik işadamlanndan oluşan geniş bir grup bulunmaktadır. 

Bu ziyaretimde, Başbaka.n Margaret Tlıatcber ile Mal iye Bakanı, Sa
nayi ve Ticaret Bakanı, Savunma Bakanı , Dışişleri Bakan vekili Baroııncs 
Young ve hükümct üyeleri iJe görüşme [ırsatı bulabildim. 

Londra şehir yetkilileri ve Parlamento üyeleri ile, Türk · İngiliz iliş
kilerine katkıda bulunaca'k şekilde sıcak temaslarda bulunduk . 

Bütün parti liderleriyle VC' mali iş çevreleriyle çdk yararlı göıiişmc

ler yaptım . ıSavunma Bakanımız, müsteşarlar ve delegasyonumuzun çeşit

li üyeleri, meslekdaşlannın yam sıra, özel sektörün önde gelen şirket tem· 
silcileriyle de görüştüler. 

Başbakan ile yaptığımız görüşmede ilişkilerimizi gözden geçirdik, 
ki bence mükemmeldir, ekonomik işbirliğimizi daha fazla artırma ve bu 
alanlara yeni boyutlar kazandırma amacıyla ikili ilişkilerimizin çeşitl i 

yönlerini inceledik. Her iki ülkenin de üye olduğu NATO ve Avrupa Kon
seyi ile, Türkiye'nin aday üye olduğu AET gibi uluslararası kuruluşlar ve 
Avrupa örgütleriyle olan ilişkilerimizi çok yönlü olarak ele aldık. 

Her iki ülke, ortak girişimler de dabH olmak üzere savunma endüst
risinde işbirliği alan.lanm daha da geliştirmeyi kararlaştırdJ. Türkiye Sa
vunma Bakanı, bu konuyu lngWz mesleıkdaşıyla daha geniş olarak ince
ledi. 

Her iki taraf da, AET ile ili şki süredmizin en kısa 1.arnanda yenJdcn 
canJandınlacağı ümidindedir. Bayan Thatcher'in bu sürecin hızlandırıl
ması konusundaki taahhütlerini yeniden ifade etmesinden büyük mcm· 
nuniyet duymaktayız. 

Son beş yıl içerisinde, serbest piyasa ekonomisinin oluşturulmasın

da büyük aşama kaydeden Türkiye, Batı modelini izleyerek, ekonomi po-
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litikasım Bau Avrupa ülkelerinin ekonomileri ile uygun hale ~tjnnişıir. 
thracat ve büyüme oranındaki art1ş Batı Avrupa ortalamasından oldukça 
yüksektir. Bu gelişmelerin, Türk ekonomisinin Batı Avrupa ckonomilo
riyle bütünleşmesine ve sonunda AET üyeliğine yardımcı olacağını um· 
milktayız. 

Göriişmelerimizde, doğu. batı ilişkileri, İran · Irak savaş ı da dahil 
olmak lizere Orta Doğu'dalci son gelişmeler konulannda göriiş alış - ve

rişinde bulunduk. Her iki taraf da, İran ve Ira"ıc arasmda devam eden sa. 
vaş , Arap . tsrail sürtüşmesindeki durgunluk ve yarattığı tehlikeler konu
larındn. endişelerini vurguladılar. 

Ziyaretim sırasında çifte vergilcndiııncyi önlemek için bir :ınfaşma 
imzalandı . Aynca yatınmların karşılıklı olarak teşviki hususunda yakın 
ge.lecckte konuyla ilgili bir anlaşma yapılmasını öngören bir uzJaşma an· 
la.şmas ı i mzalanmıştır. Bu iki anlaşmanın, ilcrdekj ;kili ekonomik ilişki· 

lerimizin geliştirilmesine büyük bir katkıda bulunacağı ümidindeyiz. 

Birleşik Krallık hlikümeti ve Londra ş<ihir yetkilileri tarafından ba
na ve delegasyonuma gösterilen konukseverliğe karşı derin takdirlerimi 
ifade etmek istiyorum. Özcl1iklc bayan Thatchcr'i daha yakından tanıma 
ve daha yakm ilişkiler kurma olanağına sahip olmaktan dolayı memnu· 
num. Bu kişisel ili şkinin, ilişkilerimizi daha fazla geli ştinncyc ve ülkele· 
rimjz arasında karşılıklı anlayışı artırmaya yardımcı olacaAmdan crrr:. 
nim. Bu nedenle Başbakan Thatchcr'i resmi bir ziyilı-et amacıyla Türki· 
ye'ye .davet etmekten dolayı büyük mcmnuoJuk duymaktayım. Teşekkür 
ederim. 

ANDERSON McCLOUD - Son karşılaşmamızdan bu yana üçbuçuk 
yı l geçti. O zamanlar emekliye aynlmaktan büyük mutluluk duyacağını7' 
söylüyordunuz. O zamandan bu yana. kendi siyasal partinizi kurdunuz 
ve seçimlerde kazanacağınıza arkadaşlannızm bile inanmadığı bir zafer 
dd,'! ettiniz. Başbakan oldunuz ve şurası bir gcrçcık ki, scçroenlerini1.e hiç
bir zaman daha rahat bir hayat vaadinde bulunmadınız. Seçmenler, Tür 
kiye'nin çok büyük sorunlan olduğunu bilerek size oy verdiler. Fakat yi
ne de, elde etliğin i z sonuçlardan hayal kırıklığına uğradığını1 oldu mu? 
Örneğin enflasyon konusunda? 

BAŞBAKAN ÖZAL - izin verin söyleyeyim. EAer Türkiye'ye yeni
.den gelirseniz ve gC.rüşmc imkanımız olu rsa, siz d::ıha. fazlasını anfaıma· 

ya çalışacağım. Ancak, Başbakan olduğum son iki yıldan beri, 20 yı ldan 
öncı: tamamlanması mümkün olmayan çok önemli bir takım reformlar 
yapak. Bu rcformJann bir kısmı sosyal, bir kısmı da ekonomik nitelikli· 
dı r. Yeni finansman yöntemleri icad etlik. J1ürkiyc'nin ekonomik yapısını 
ıümüyle değiştirdik . 
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Tü"kiye, bundan altı yıl önce, 2 milyar dolarl'k ihracat yapıyc.rdu . 
Bunun yüzde 30'u sanayi mallarıydı; geçen yıl, yani beş yıl sonra, yüzde 
78'i sanayi malı olan 8 milyar dolarlık ihracat yapmaya başlamıştır. Bu 
ise çok önemli bir değişmedir. 

Ekonominin enflasyon görünümünden elde ettiğim sonuçlardan ha
yal kırıklığın~ uğramadım. Bunun kolay değil. zor olduğunu biliyordum. 
Biz halkunıı.a her zaman doğruyu , zorluğun gerekli olduğunu söylemişiz· 
dir. Hatırlıyorum da 1980-81 yıllarındaki ikinci petrol krizinde, bunları 
söylüyordum; TÜ.ı'k halkı bütün bu sıkıntıların petrolün fiyatındaki ar
tıştan kayn~klandığını bilerek ülkede petrol bulunması için dua ediyordu. 
Ben , •hayır, petrol bulmamız gerekli değil, önce çok çalışmasını öğren· 
mehyiz eliyordum. Belki bu petrol bulmaktan çok daha iyi olacaktır. 

Fakat, size şunu SÖYieyeyim, enflasyon aşağı çekiliyor. 1984'lerde 
yüzde 50 iken şimdi yüzde 35 -38 civarındadır ve muhtemelen bu yıl yüz. 
de 25'lik hedefe ulaşacağız. Teşekkür ederim. 

ELIAS HALPOOL (PHON) - (AL MAJAIA DERGiSi): Bir kaç 
defa Türk.iye'yi ziyaret etme ·şansına sahip oldum. Son ziyaretimde dı: 
Dışişleri Bakanınız ile görüştüm. Her defasında İran - Irak savaşının etki
lerini sessizce ele aldığınız konusunda ikna olduk. Bize, Türkiye'deki laik 
yönetim içinde aşın tutuculuğun yeniden ctidlmesinden endişe edip et· 
mcdiğinizi aç>klar mısınız? 

BAŞBAKAN ÖZAL - Herşeydcn önce, bu soruna bir çözüm bulma
nın zor olmasından çok üzüntü duyınaktayız. Şimdiye dek lran'ı iki ke-<, 
Irak'ı da bir kez ziyaret ettim. Muhtemelen Irnk'a gelecdk ay 'bir ziyaret 
daha yapacağım. Ancak benim söyleyeceğim şudur ki; farklılık çok bü
yük, her iki tarafın da iddiaları biıi>irinden çok farklı. Önümüzdeki ay· 
tarda ·barışın sağlanacağı konusunda fazla bir umut taşımamaktayım . 
Biz, lran'daki rejimden veya aşın tutuculuk hareketinden hiç bir şekilde 
endişelenmiyoruz. Çünkü, Türkiye Cumhuriyeti, kurulduğundan bu yana 
geçen son 50 yılda sizin la:ik olarak nitelediğiniz sistemi izlemiştir ve halk 
da buna alışmıştır. Jeanımca şimdiki sistem yerindedir. Biz bunun olduk
ça iyi bir örneğini gördük. Ancak bu Türkiye'nin 'bir islam ülkesi olmadığı 
anlamına gelmez. Size şunu söyle-meyelim ki, Türkiye güçlü bir lslam ül
kesi<Jir. Peygamberin de birçak defa söylediği gıoi İslam bir orta yoldur. 
Türkiye orta yolu izlemektedir. Teşekkür ederim. 

NICHOLAS ASHFORD - (THE TIMES) : BM Genel Sekreteri'nin 
Kıbrıs konusundaki girişimini desteklediğinizi belirttiğiniz halde bu giri
şim şimdiye kadar çok az bir ilerleme kaydetti. 

Benim merak ettiğim nokta, herşeyden önce, yakın gelecekte Kıbns 
sorunu konusundaki gelişmelerde siz:in beklentilerinizin neler? Ve siz, Yu~ 
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nanistan'ın gelişmeleri geciktirt!n ana sorunun Türk askerlerinin Kuzey 
Kıbrıs'ta bulunmalan olduğu yolundaki suçlamalarını nasıl cevaplamayı 
düşünüyorsunuz? 

BAŞBAKAN ÖZAL - Yunan suçlamalarının devam edecelıini sanı
yorum . Bu suçlamalar son il yı ldır sürmektedir. Bu deiıişmedi, fakat ön· 
ce ~u nu belirteyim ki 'I'ürkiye, gerçekten, adada bir çözüm istemektedir. 
Ben pratik bir insanım, iyi bir çözümün 'bulunmasını istiyorum, ancak bu, 
çözümün her lkj topluma da eşit haklar vermeyeceği anlamına gelmez. 
Yani, çözümde bir topluma üstünlük tanınır, diğeri de ikinci sınıf vatan-. 
daş durumunda bırakılırsa, bunu hjç kimse ka'bul etmez. Bu ülkedeki in
san haklan savunucuları bile bunu kabul e tmeyeceklerdir. Etmediklerini 
de görmek isterim. 

Şimdi 1biz, Genel Sekreterin girişimini ve iyi niyclini destekliyoruz. 
Olması gerekliğinden de fazla destekledik. Geçen yıl 17 Ocak'ta Genel 
Sekreterin hazırladığı belgeyi DenktB!j kabul etli, fakat diğer taraf ınaal<> 
sef kabul etmedi. Anca:k, sizin bunu bir teori oJarak nitelcycbileceğinizi 
söyleyebilirim. Şu anki durumda Kıbrıs, ekonomisini inceler ve sonra da 
OrncAin Güney kesime bakarsak, kişi başına düşen milH gelir 4500 dolar 
civarındadır. Türk kesiminde ise yalnızca 150() dolardJr. Herkes Güney 
kesimi adanın tek temsilcisi olarak görmektedir. Türk bölgesi adada ya. 
hancılar için ayrılmış bir bölge olmaktadır. Kuzey kesimle hiçqir bağlantı 
yok, direkt uçak seferleri bile yok. Londra'daki Kı'bnslı Türkler-ki sayı
larır.ın 80 bin olduğunu sanıyorum- Türkjyc üzerinden gitmek zorunda 
kalmaktadırlar. Türk kesimindeki limanlar bloke edilmiş durumdadır. 
Son 11 yıl dır ambargo uygulanmaktad ır . Ekonomik şart lar bakımından 
Güneyle ka~ılB!jtırıldığında oldukça güç bir duıumdadır. Güney kesimi, 
1974 bunalımından sonra, çok daha hızh bir biçimde kalkınmaktadır. 

Size bunlan söyleyebilirim. Herhangi bir tarafsız gözlemci de bu gerçek· 
leri görebilir. Bu yüıden, bir anlaşma yapması için Güney kesimini teşvik 
..:dici herhangi bir unsur var mıdır diye soruyorum. Bu bfr sorudur ve 
knnımca, sizin bu soruyu kendinize sormanız gerekiyor. 

ROBERT MORTON - (FINANCIAL T!MES): Siz Bay Kinnock ile 
bu sabah görüştüğünüzü ve görüştülünüz konulardan biriılin de Bulgaris
tan' da ki etnik Türkler problemi olduğunu söyledinjz. Şimdi bize görüştü· 
ğünüz diğer konuların neler olduğunu anlatır mısınız? Bay Kinnock'un her 
zaman olduğu gibi insan haklan konusunu gündeme getirdiği tahmin edi
liyor. Ne}ıcr söyled.iğini ve sizin nasıl Lepki gösterdiğinizi anlatu- mısınız? 

BAŞBAKAN ÖZAL - Hatta Tony Benn konusunu da gündeme gc· 
ı irdı ! Kendisine açıklad ım. Bay Kinnock ile çok zor bir görüşme yapma
dığımızı söyleyebilirim. Onu neler olduğunu kendi gözleriyle gönnesi için 
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Türkiye'ye davel eltim. İsterse yanın.da başka kişileri de- Tony Benn de 
olabilir-getirebilir. 

Kinnodk, Uluslararası Af Örgütü tarafından yayınlandığını sand ığım 
bir l"llpordan bazı bölümler okudu. Uluslararası Af Örgütü'nün iddiaları, 
tek tek, her olay ele alınarak incelendi, cevaplandı . Onların bu tür cevap
lan, Bulgaristan ve diğer demir perde ülkeleri gibi demokratik olmayan 
herhangi bir devletten alabileceklerini sanmıyorum. Bütün bunları Bay 
Kinnock'a açıkladım . 

ROBERT McDONALD - (Kanada gazetesi cToronto Star•): Kan· 
dur reaktörünün devam eltirilmesi konusunda bu AECL borçlarına ha· 
ğımsız garanti teklifini reddettjğiniz söyleniyor. Bu doğru mu Anlaşma
nın sonuçlandırılacağı kanısında mısınız? Eger öyle ise, ne 7.aman? 

BAŞBAKAN ÖZAL - cYap ve işlet • sistemini açıklamam gerekiyor. 
Biz yen_i bir sistem kurduk ve 1buna cyap ve işlet• sislemi diyoruz. 
Elektriği, anlaşt1ğımız fiyattan ve isterlerse firmanın kendi para birimiy
le ödemeyi garanti ediyonız .. Onlar herhangi bir modeli seçebilirler. Fi
yatlardaki artış da anlaşmayla belirlenecektir. Onlar niçin başka bir ga
rantiye ihtiyaç duyuyorlar? Hatla bay Baker'e bile bu sistemin bağımsız 
garanti sisteminden daha iyi olduğunu yazdım. Çünkü bir olay anlatayım 
size. Bir Amerikan şirketi linyite dayalı bir santraJ inşa etmek üzere Tür
kiyc'yc gelmişti ve kendilerine bize ojçin •yap \'e işlet. sistemini önenne
d.iklerini sordum. Bu konu üzerinde incelemelerde bulunmak üzere Lek
rar geldiler. Ancak bu sefer satmayıp işleteceklcrdi. Bunun mümkün ol
madığım söylediler. Niçin uygun olmayan bir projeyı kredi ve bağımsız 
garanli temeli üzerine inşa edelim? İnanıyorum ki , bu sistem, batıdan teç
hizat alan gelişmekte olan ülkeler için daha iyi bir sistemdir. Gelmeli ve 
işletmeliler. 

PETER BARR - (Alman Haber Ajansı): Bize, Tornado alımı ko
nusunda görüşüp görüşmediğiniz:i ve konunun şu an hangi noktada bu
lunduğunu anlatırmısınız? 

BAŞBAKAN ÖZAL - Anlatayım. Tornado teklifi, İngiltere ziyareti
min hemen öncesinde yapıldı. Sorumlu bir hükümet bu tek.lifi iyice ince
lemek zorundadır. Pekı;ok çalışma konusu bulunmaktadır. tık olarak, 
konunun orgartizasyonla, bizim Hava Kuvvetlerimizle, Savunma Bakan
lığımızla ilgili olan teknik yönü bulunmaktadır. Çalışmalarımızı yaptık. 

Diğer taraftan, ödeme yiikümlülüklerimizi de dikkatle incelemek zorunda
yız. Gelecek yıllarda neler olacağını, Tüııkiye'nin ödemeler dengesinin, fi
nans sisteminin ne olacağını incelememiz gerekiyor. 

Bu tip şeyler üzerinde çalışılmalıdır. Bu konuda çalışmalar başla
madan önce, aynntılı açıklamalarda bulunmayacağım . 
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DAVID BARCHARD - (Financial Times): Sayın Başbakan birdi· 
ğer soru da uluslararası finans konusunda. Uluslararası proje finansmanı 
için geçenlerde yürürlüğe koyduğumuz sıralama sistemini açıklar mısın12? 
Eğer büyük bir altyapı projesi için bir niyet mektubu verilmiş ve sonu
cunda da finans sorunu haJledilmiş ise bu 'bir firma ~halesi şeklinde ola.
cağı an lamına mı gelmektedir? Zira bunun yapılmadığı bazı durumlar 
görülmektedir. 

BAŞBAKAN OZAL - Biliyorsunuz son yıllarda ekonomideki düzel. 
me nedeniyle, Türkiye'deki çeşiıli projeler için çok sayıda öneriler yapıl· 
mıştı r. Aneık biz bunun finans çevrelerinde bazı endişelere yolaçtıj!ının 
farkına vardık, öncelik vermedikÇe bu projelerin bundan sonra finansma
nının duracağını söyledik ve sıralama sistemi olarak nitelcd.iğimiz b ir sis
tem oluştur~uk: Herşeyden önce hükümetimizin belli üyelen finansman 
için en uyg,.m projelerin neler olduğuna karar vermek üzere toplanarak 
bunlan bir s ı raya koyacaklar. Bunlar bu sıralamaya göre finanseeclilecek. 
Herhangi bir anda projenin genişliğine, önemine ve finansman buluna:bi
lirlı ğine göre bir veya daha fazla proje söz konusu olabilir. Bütün bunlar 
incelendikten sonra hangi projenin uygulanacağım açt'.klayacağız. Bu pro
je bir yı llık bir zaman ala'bilecek ve muhtemelen farklı projeler de söz 
konusu alabilecek. 

Şimdi size amaçlarımızın ne olduğunu açıkça ifade edeceğim. Her
şeyden önce, elektrik santralleri gibi al tyapı yatırımlarına daha fazla Ön· 
celik vereceğiz. • Yap-işlet • sisteminin çalıştığım gönnek istiyoruz. 

ikinci olarak, karayollan ve Türkiye'de gerekli olan ekspres yollar 
gibi diğer altyapı işl erine girişeceğiz. Türkiye Avrupa'yı Orta Doğu'ya 

bağlayan transit bir ülkedir. Oçünoo olarak da. limanlar ve havaalanlan 
yapacağız. 

BunJar devleti.o yatırım alanlarının ana unsurlandır. Geri kalanlar 
ise özel sektöre aittir. 

JOHN OSMOND - (BBC) : İngiliz hükümet üyeleriyle savunma ve 
sanayi alanlannda ortak girişimler yapılması konusunu ele aldığınızdan 

bahsettiniz. Bu konuda daha fazla açıklama yapabilir ve bunların ne tip 
projeler olduğunu belirtebiJir misiniz? 

BAŞBAKAN OZAL - Açı:klayayım. Bir süre önce Euromoney muha· 
birine de açıkladığım gibi, Türkiye'deki sistemde birçok reform yaptık. 
Savunma sanayii alanında da büyük bir reform oldu. Türkiye'de savun
mayla ilgili endüstrilerden sorumlu tek bir devlet şirketi bulunmaktaydı. 
Bu belki de Osmanlılar zamanından gelmektedir. Artık yeni bir sistem 
uygulanmal<tadır. Çok şeyi değiştirdik. •Savunma sanayii destek fonu• 
isimli yeni bir fon oluşturduk. Bu fonda biriken para c;şit olarak dağıtıla· 
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caktır. Mesela, gelir vergisi düzeyi üzerinden yüzde bir vergi ve şirketler
den de yaiklaşık olarak yili.de bir vergi alıyoruz. Bu veııgi söz konusu fona 
gitmektedir ve bu fon iç ve dış ortak özel girişimleri desteklemektedir. 
Devletinkini değil. Fon yönetimi bir ortaklık olabilir. Biz daha çok yar
dunc.ı olınn.k yahut da yön vermek istiyoruz. Bahsettiğim bu formüle gö
re fon 'kaynakları yıllık 600 milyon dolar civarında olacaktır. 

Soru: - (ATİ NA) : Dün Kıbns konusunda yaptığımız açıklamada 
bir tezat görüp görmediğinizi merak ediyorum. Bir yançlan, BM Genel 
Sekrctcri'nin çabalarını desteklediğinizi söylediniz, diğer yandan da. Ku
zey K.ıbns'ta Türk askcrlcrinjn yarattığı oldu- bitti'nin uluslararası alan· 
da tanınması çağrısında bulundunuz. Görüşmelerin başarılı bir şekilde 
sonuçlandırılması konusunda askerin varlığının yeni bir durum meydana 
ge lmesi sebdbiylc bu çağrının BM Genci Sckreteri'nin çaba larım köstek
lcyip kösteklemediğini ve buna Rumların ya da Rum tarafının şiddetle 
karşı çıkacak olmas1 sebebiyle iki taraf arasındaki görüşmeleri öldürece
ği kanısında olup olmadığın ızı merak ediyorum. 

BAŞBAKAN ÖZAL - Sanırım bu bir yanlış anlamadır. Dün söyledi· 
ğim şeyler Genel Sekreterin iyiniyet görevini şiddetle destekler yöndedic. 
Eğer Yunanistan, Genel Sekreterin 17 Ocak 1985 tarihli belgesini kabul 
etseydi, Kıbrıs sorununa bir çözüm bulunmuş olurdu. Ancak kabul et
medi. 

Şimdi, 17 Ocak'ta geçirdiğimiz tecrübe nedeniyle buna ek olarak 
söylediğimiz şey, Rum tarafının bu önerileri niçin kabul etmediğidir? Sa
nınm, cesaretleri ve dürtüleri yok. Çok daha iyi bir ortamda yaşıyorlar. 
Dışardan çok şey alabiliyorlar. Çeşitli ülkelerin desteği var. Adanın ıek 

temsilcisi olarak tanınıyorlar. Diğer taraf ise asi görülmekte ve çok kötü 
şartlar içinde bulunmaktadır. !Gşi başına düşen gelir güneyde 4.500 dolar 
;kcn, diğer tarafta 1.500 dolardır. Samnm çözüm 'burada. Buradan Kı'b
ns'a kadar herkes bunu. bilmeli. Hatta Genel Sekreterin her iki tarafa da 
hizmet edecek Lefkoşa havaaJanının açılması yolundaki önerisini bile 
Rum tarafı kabul etmemiştir. Zannediyorum gözönünde bulundurmamız 
gereken unsurlar burada yatıyor. Türkiye gerçekten iyi bir çözüm istiyor. 
Yalnız Kıbns'ta değil, Aşya'da da, Yunanistan ile de. Yunanistan'a, birçok 
kez zeytin dalı uzattık, ancak her seferinde geri çevrildi. Davos'.da Pa
pandrcu ile ~uluştuktan sonra bir ümid ışığının ortaya çıktığını sanıyo
rum . 

Soru : - ( CYPRUS WEEKL Y) : Kıbrıs sorusuna nasıl bir çözüm 
öngördüğünüz konusunda sizi biraz daha fazla zorlamalıyım. Yunanistan 
ve Kıbrıs Rumlan, Kıbrıs'taki Türk 'birliklerini geri çekme yolunda hiç
bir belirti olmadığını düşünüyorlar. Birliklerinizi geri çekme yolunda ha-
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zırlıklanmz var mı ve siz adanın askersizleştirilmesini kabul etmeden 
önce Rumlann kabul etmeleri gereken bir şart var mı? 

BAŞBAKAN ÖZAL - Açıklayayım. Söylediğiniz gibi Türk askerleri 
yaklaşık 11 yıldır orada. Ancak, Rum tarafı için bir telılike yoktur. Hiç.. 
bir şey olmamıştır. Sizin kendi aranızda da bir anlaşmazlık ydktur. Unut· 
mayınız ki Türk birlikleri adada olmasaydı Yunanisıan'a ve belki de ada· 
da başka pir diktatörlüğe bağlanacaktınız. 

Bu sizin yaranmza oldu ve demokrasiye dönmek de YunanJstari'a 
yarad ı . Yunanistan'da ne olduğunu biliyorum. Karamanlis geri geldi ve 
biz onlara yardım ettik. 

Şimdi , biz gerçekten Klbns'ta, Ege'de bir çözüm istiyoruz. Asırlar 
boyu yanyana yaşadık. Birbirimizi çok iyi tanıyoruz. Niçin ayrıldık? Yu
nan vatandaşlan için vize zorunluluğunu kaldırdık. Siz niçin aynısını yap
ınıyorsunuz? Şu anda Yunanistan'dan bir çok kişı Türkiye'yi ziyaret et· 
mektedir. Bunlan kabul etmekten memnunuz. İfade etmeliyim ki, siz de 
bu yönde düşünürseniz, Yunanistan Türkiye'nin bir tehlike olmadıj!ını 
dü~ünürse, çok daha iyi ilişkilere sahip oluruz. 

Soru: - Sayın Başbakan, Sayın '!lhatdıer ile görüşmenizde Arap· 
İsrail anlaşmazlıj!ı konusunu ele aldınız mı? Arafat liderliğini destekleme 
yönünde bir anlaşma oldu mu? 

BAŞBAKAN ÖZAL - Görüşmelerimizde Arap - tsrail anlaşmazlığı· 
nın ayrıntılanna girmedik. 

Soru : - Sayın Başbakan , Sayın Thatoher Tüıi<iye'ye davetinizi 
kabul etti mi ? Eğer kabul ettiyse bir tarih belirlendi mi? 

BAŞBAKAN ÖZAL - Biliyorsunuz bu ziyaretler yıllar alıyor. Ken· 
diJeri en kısa zamanda Türkiye'yi ziyaret edeceklerdir. Ancak tam tarihi 
bilmiyorum. 

Soru: - İran-Irak savaşının kötüleşmesi durumunda, yani Batı
nın ve NATO'nun bölgedeki çıkarlarını etkileyebilecek şekilde kötüleşme
si halinde bu üsler hangi şekilde kullanılabilir? 

BAŞBAKAN ÖZAL - Bu üsler NATO sorumluluk bölgesi dışında 

kullanılmayacaktır. 

Soru : - (Bulgaristan Haber Ajansı) : Sayın Başbakan, size bir 
soru sorabilir miyim? Aralarında NATO ve Va:rşova Paktına üye ülkelerin 
de bulunduj!ıı bazı ülkelerin, Balkanlaı da nükleer si lalılardan anndınl
mı$ bölge oluşturulması konusunda şiddetli baskıları bulunmaktadır. 
Hük:ümetinizin bu konuyla ilgili tutumu nedir? 

BAŞBAKAN ÖZAL - Nükleer silahlardan arındınlmış bölge öneri
si, Bulgaristan, Romanya ve Yunanistan tarafından yapıldı. Böylesine-bir 
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alanı küçük bir bölgede oluşturmadan önce, bu sistem çok daha geniş bir 
temelde ele alınmalıdır. Bu sorunun Doğu ile Ban arasmda olduğunu b<> 
lirımek istiyorum. 

Bunu böyle düşünürseniz biz de inceleriz. Çünkü bu silahların men
zili öylesine büyüktür ki, sadece bir bölgeyi bu silahlardan arındıramaz· 
sın ı z. Bu hic;fuir şeyi değiştirmez. 

JIM BODGlNER - (Middle East Economic Digest): Petrol fiyatla· 
nadaki düşme karşı5ında Orta Doğu ile ekonomik ve ticari iHşkilcrinizin 
geleceği konusundaki görüşleriniz nelerdir? 

BAŞBAKAN Öl.AL - Bunu açıklayayım. Türkiye'nin Orta Doğu ile 
ticari ilişkileri 1980'den sonra artmaya başlamıştır. 1979'da ihracatımız 
300 milyon dolar idi. 1980'den itibaren hızlı bir artış olmuş ve geçen yıl 
3.5 milyar dolar civarında gerçekleşmiştir. Petrol fiyatları ise 1981 'den 
itibaren düşmeye başlamışur. 

Şimdi petrol fiyatları bugünkü gibi varili 15 dolara, hatta söyledik· 
leri gibi 10 dolara düşerse ne olur? Ticaret kesinlikle etkilenecektir. Fa· 
kat benim görüşüme göre, ıbizim ticaretimiz daha az etkilenecektir. Yani 
daha çok Batmın ticaretinfo etkileneceğini söylemek istiyorum. Çoğunluk· 
la lüks ve pahalı maddeler Batılı ülkelerden gelmektedir. Biz daha ucuz 
ve daha gerekli ürünleri sat ıyoruz. Bunlann da fazla düşeceğini sanmıyo

rum. 
DA.VE MASON - (AP): Sanının Bayan Thatoher ile Doğu · Batı 

ilişkilerini göri.işürken Gorbaçov'un yapuğı son öneri hakkında da konuş

tunuz. Sizin bu öneri ile ilgili göri.işleriniz nelerdir? 

BAŞBAKAN Öl.AL - Size şöyle anlatayım. Gorhaçov, Sovyetler Bir
tiği'nde büyük değişi klikler yapıyor görünmektedir. Belki de Batıya olan 
yaklaşımını zannedilenden daha fazla değiştiriyor. Bu ay yapılacak olan 
27. Kongrc'den sonra ne olacağını görelim. Bence daha büyük değişiklik

ler olacak ve belki de başka sürprizlerle de karşılaşacağız. 
Soru: - Sayın Başbakan , Bayan Thatcher sizi, AET'ye tam üyelik 

konusuna acele etmemeniz için ikna etmeye çalıştı mı? 

BAŞBAKAN Öl.AL - Türkiye'nin Ortak Pazar'a girmesi hedefimiz· 
dir. Bunu birçok kez söyledim. Acele etmiyorum. Ben her zaman Türki
ye'nin, kendisini hazırlayacağını ve bir yük değil de, kıymetli bir üve ol· 
ması gerektiğini söyledim. Türkiye de hu yolda ilerliyor. Bunun zamanla· 
mas1 önemsizdir. Hiçk.imse, bu zamanJama iç.in bir tahınin yapamaz ve 
bugün, yarın, bir gün veya bir yıl sonra, iki yıl so.nra ya da 10 yıl sonra· 
dJr diyemez. Bence bunu zaman gösterecek. Topluluğn girme veya başvu
nıda bulunma zamanına biz karar vereceğiz. Bizim durumumuz için en 
uygun ve en gerçekçi olan nedir? Bir örnek vermek gerekirse, çok iyi ha-
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tırlı)orum 1980 yılmda Türkiye büyük ekonom;k zorluklar içindeyken, 
OECD'ye bir rapor sunduk ve yardım sağlandığı takdirde Türkiye'nin beş 
yıl içinde zorlukları yeneceğini söyledik. O zaman bize gülmüşlerdi. Çü.n· 
kü bu onlara göre imkansızdı. Türkiye'nin petrol inha! faturası 3.4 milyar 
dolarken , ihraç toplamı 2 milyar dolardı. Ancak üç yıl içinde, yani beş yıl
dan daha az bir sürede Türkiye kendine geldi. Bence bu iyi bir örnektir. 

CHRISTINA KUGENARA - (Yunan gazetesi Akropolis) Dün, ülke
niz ve Yunanistan arasındaki Ege sorunu konusunda konuştunuz ve soru
nun tek taraflı konulan kısıtlamaların bir kenara bırakılması suretiyle ve 
görüşmeler yoluyla çözümlenebileceği ümidini ifade ettiniz. Bu tek taraf. 
lı kısıtla.malan açıklar m1sınız ? 

BAŞBAKAN ÖZAL - Size bir örnek vereyim. 1983 yılı sonunda ik· 
tidara gckliA:irniz 1.aman, Dışişleri Bakanlığı yetkililerine, Yunan vatan· 
daşlarına koyduğumuz vize uygulamasını kaldırmak istediğimi söyledim. 
Yetkil iler, buna, uygulamanın 1963 -64 yıllarında konması ve kamuoyu
nun karşı çıkacağı düşüncesi nedeniyle itiraz ettiler. Dışardan birşey al· 
madan birşey veriyoruz. Bana göre Yunanistan vize uygulamasını kaldır
mayacak. Ben bunu tek taraflı olarak yapacağımı söyledjm. Kamuoyun
dan da bir tepki gelmedi. Birçok kişi kamuoyundan bir itiraz geleceği ni 
dü.şünüyordu. Aynı durumun Yunanistan için de geeçrli 0Jacağ1nı sanıyo· 

rum. Politikacılar, kamuoyunun Türkiye'nin aleyhine olduğunu düşiinÜ· 
yorlar ve bunu kullanıyorlar. Bunu kullanmilZlar ve Türkiye ile Yunanis· 
tan arasındaki il i şk ilerin gelişeceğini düşünürlerse bu onların yararına 
olacaktır. Vize uygulamasını kald1rchğım zaman ben bunun yaranhı gör· 
düm. Ekonomik açıdan yararlı oldu. Gelip bizden alış-veriş yapmaya 
başladınız. 

Soru: - (Türk •Dai ly News• gazetesi) Sayın Başbakan , Gorl:ıa
çov'un iktidara ge lmesinden sonra Sovyetler Birliği'nin Türkiye'ye karş ı 
politikasında bir değişme oldu mu? Kıbns hakkında Goroaçov'un yaptığı 
öneriler konusunda ne diyorsunuz? 

BAŞBAKAN ÖZAL - Sanmıyorum. Son günlerde Sovyetler Birli· 
ği'nden doğal gaz almak için bir anlaşma yaptık. Bence bu anlaşma Sov
yetlcr Birliği'nin Türkiye'ye olan ilgisini göstermektedir. 

Soru : - Gorbaçov'un Kıbns planı hakkındaki görii.şleriniz. 

BAŞBAKAN ÖZAL - Bu konudaki görüşlerimi daha önce belirtmiş· 
tim. Zannederim sizde var. 

Soru : - Türkiye' deki Yunan asılların mal varlıklarının ne de.rece 
emniyette olduğunu sormak istiyorum. Mal varlık.lan ne derece güven
likte? 
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BAŞBAKAN ÖZAL - Eğer Türk vatandaşlan iseler, Yunan asıllı ol
salar dahi onlara Türkiye'ye geri dönmeleri için çağrıda bulundum. Onlar 
da geri döndüler. Çok emniyetli oldu. 

NICHOLAS ASHFORD - (The Times) : Türk hapishanelerinde 
uyuşturucu ile ilgili suçlardan dolayı uzun süreli hapse mahkum edilmiş 
dört İngiliz bulunmaktadır. Türlciye'nin Avrupa Konseyi'nin mahkumla· 
nn değişimi anlaşmasını ne zaman onaylayacağını söyleyebilir misiniz? 

BAŞBAKAN ÖZAL - Biz o anlaşmayı onayladık. Zannederim siz 
bizden daha sonra onayladınız. Bugün Almanya ve Avusturya ile mahkum
lann karşılıklı iadesini uyguluyoruz. Ancak bu uygulamayı İngiltere He 
de yaptığımızı zannctıniyorum. 

NICHOLAS ASHFORD - Bu kişiler niçin ülkelerine gönderilemi
yorlar? 

BAŞBAKAN ÖZAL - Sebep bu olmalı. Herhalde sizin daha geç. 
onnylamanızdan kaynaklanıyor. Bilmiyorum. 

NICHOLAS ASHFORD - -Zannedersem onayladık. 
BAŞBAKAN ÖZAL - Çok yakın zamanda. Biz sizden çok daha önce

onaylad ık. 

NICHOLAS ASHFORD - Özür dilerim. Öyleyse niçin geri gönderile· 
miyorlar? 

BAŞBAKAN ÖZAL - Sizin çok yakın bir zamanda onayladığınızı 
söyledim. Aramızda bir anlaşma olmalı, Türkiye ile İngiltere arasında bir 
an laşma yapdmalı. Ancak, ondan sonra suçlular geri gönderilebilir. 

Soru : - Sayın Başbakan, İngiliz yetkililerle yaptığınız görüşmeler 
sıraMnda ihracat kredi garanti teşkilatı (Export Crcditi Guaranıec De
partment) ile görüştünüz mü? 

BAŞBAKAN ÖZAL - Hayır, görüşmedim, ama limitleri yükselttik
lerini söylediler. 

Soru : - Tartıştıkları büyük projelerden birini destekleyecekleri
ni belirttiler mi? 

BAŞBAKAN ÖZAL - Zannederim, bazı projeleri desteklemek iste· 
dikleri için limitleri yükselttiler. 

Soru: - Başbakan, Türkiye'de'ki sivil rejim konusuna tekrar dö· 
nelim. Türkiye, ordunun 1980'de müdahalesinden önce, uzun bir süre si
vii rejim tarafından yönetiliyordu. Bu tür bir müdahalenin tekrarlanma· 
yacağı konusundaki garantiler nedir? 

BAŞBAKAN ÖZAL - Bence ilk garanti, yeni kurulan demokratik 
rejimdir. Size söyleyeceğim ikinci garanti, Türkiye' deki ekonomik şartla
nn bir temel olduğu ve ekonominin çnk iyi gittiğidir. 
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Soru: - Başbakan, sizin Türk askerlerinin Kıbns'tan çekilme şart· 
lan hakkında söylediklerinize dönebilir miyiz? Eğer sizi doğru anla
dımsa bu şartlar şunlardır: a) KKTC'nin uluslararası alanda tanınması, 
b) Kıbrı.ıı Rumlan tarafından konulan ambargonun kaldınlması c) As
kerlerinizi, çekmeden önce Ege' de bir çözüme gid_ilmesi. 

BAŞBAKAN ÖZAL - Hayır hayır. Ona bağlı değil. Ben Türk asker
lerinin, oraya, Londra ve Zürih garanti anlaşması çerçevesinde, Türk top
lumu ve aynı zamanda Kıbns devletini korumak için gittiğini söylüyo
rum. Bu geçmişte yaşandı . Türk birlikleri, her iki tarafın kabul edebile
ceği bir anlaşma imzalanması halinde ve garantilere sahip olmam1z şar· 

tıyla Ada'<lan geri çdkilcceklerdir. 

Soru : - Bu ülkedeki bazı kişilerin belirttiklerine göre, İngiliz Dı
-şiş]eri Bakanlığı, göruşmeler devanı ederken ve bir anlaşma belgesi im
zalanmadan önce Ada'daki Türk birliklerinin geri çekilebilmesi yolu bu
lunduğuna inanmafk:tadırlar. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? 

BAŞBAKAN ÖZAL - Bilmiyorum. Bunun bir ta:Junin olduğunu zan
nc'Cliyorum. Fakat bir şeyi biliyorum, o da, daha ilk anlaşmada dahi bir 
,grup Türk ve Yunan askerinin adada bulunmuş olduğudur. 

Soru: - Birliklerin geri çeki lmeye başlamasıyla birlikte görüş
Tnclere başlar rmsınız? 

BAŞBAKAN ÖZAL - Bu karşı tarafın askerlerini ne kadar hızlı ge
ri çekeceğine bağlı. 

TOM MACMULLEN - (Press Asociation) : Dünkü Olıatham House' 
<laki konuşmanızda, Türk savunma techi7.atının modernize edilmesi için 
NATO'lu müttefiklerin Türkiye'ye yardım etme yükUmlülüklerinin oldu
ğımu ileri si.irdünüz. Bu konuyu herhangi bir İngiliz Bakanı ile görüştü
rıüzmü? Özellikle lngiltere'den nasıl bir katkı istiyorsunuz? 

BAŞBAKAN ÖZAL - Gördüğünüz gibi NATO ittifakının ileri ka
rakol durumunda olan çok önemli bir üyeyiz. Aynı zamanda da yaklaşık 
1!00 bin kişilik orduyla ABD' den sonra en çok asker sağlayan ülkeyiz. An· 
.cak, Türk ordusunun elindeki silahlar, ihtiyaca cevap vermekten uzakt1r. 
<ienellikle biz bunları c!952 Kore Savaşından kalma teçhizat• olarak ad
landınyonız. Bu nedenle, eğer Türkiye NATO'daki yükilmlülüklerini ye
rine getirecekse ve aynı zamanda ülkesini savunacaksa silahlı kuvvet
lerini modernize etmelidir. Biz kendimize düşeni yaptık. Şimdi savunmayı 
desteklemek için yeni bir fon oluşturduk. Fakat ABD, Almanya ve İn· 
giltere gibi büyük müttefiklerimiz daha fazla yardım yapmalıdırlar. 
Kendi paramızla teçhizat satın alıyoruz . lngiltere'den, Almanya'dan aldı
-ğımızdan daha fazla teçhizat almaktayız. Bu, Almanya'nın bize fazla yar
dım yaptığı anlamına gelir. 
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Soru : - Sayın Başbakan, anladığım kadarıyla Türkiye'nin bir 
köprü gibi vazife görmesi Dışişleri Bakanlığınızın samimi isteğidir. Siz 
Türkiye'nin, Avrupa ile Orta Doğu arasında köprü görevi görmesi için da· 
ha iyi bir durumda olduğunu belirttiniz. 

BAŞBAKAN ÖZAL - Evet, dahası lslam ülkeleri arasında da. 

Soru: - Bunun sağlayaca~ yaran iyi görebiliyorum. Bununla bir
likte şunu merak ediyorum. Türkiye'nin köpru pozisyonu sizin politikanı

zı eLkileyecek mi? 

BAŞBAKAN ÖZAL - Gelecek ay lstanbul'da, lslam Konferansı Ör
gütünün, ticaret, ekonomi ve tanm konusunda 40 ya da 41 islam ülkesi· 
nin katılacağı çok önemli bir toplantısı yaptlaeak. Üç ya da dört gün sü
recek olan bu toplantı ikinci toplanlı olacak. Türkiye'nin bulunduğu du
rum ilginçtir. Özellikle gelişmekte olan ülkeler bizim izledii!imiz ekono
mik politikayla yakinen ilgileniyorlar. Biz onlara ekonomilerini nasıl dü
zenleyecekleri konusunda yardım etmeye çalışıyoruz. Özellikle lslam ül
keleri buna çok ilgi göstermektedirler. Bunun Avrupa için de çok yararlı 
olduğunu zannediyorum. Belirtmek istediğim nokta budur. 

S o r u : - Daha önceki açıkJamalannızda, buradalki temasların1zın 
çok başanlı olduğunu ve yine burada elde ettii!iniz sonuçlardan çok mem
nun olduğunuzu belirttiniz. Buraya yaptığınız ziyaretin en başarılı ve en 
verimli kısmı ne oldu? 

BAŞBAKAN ÖZAL - Size açıkça ifade edeyim ki, başta Bayan 
Thatcher olmak üzere parti Hderleri, işadamları ve bankacılarla tanış
mam ziyaretimin en önemli kısmı oldu. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN İNGİLTERE DÖNtlŞtl' 
ESENBOOA HAVAALANINDA YAPTICI 

KONUŞMA 

20 Şubat 1986 

Basının ve TRT'nin deierli mensupları, 

lngiltere'ye yapmış oldul!um 4 günlük resıJti ziyareti tamamlayaral< 
yurda dönmüş bulunuyorum. Hepinizin de yakından bildiği gibi, bu zi
yaret 1952 senesinden bu tarafa yapılan ilk resmi ziyarettir. Onun için ol. 
dukça önemli bir ziyarettir. Ziyaretimizin Türkiye, lngiıtere arasıncüv 
ki münasebetlerde daha iyi bir devre - ileri safhada 'bir devre -açacağı 
hakkındaki ümitlerim kuvvetlidir. 

Bu ziyaretim sırasında, Saym Başbakan Margret Thatober'den önce 
Dışişleri Bakanı Barones Younug, Ticaret ve Sanayi Bakanı Lord Ohannon 
beni ziyaret ııderok görüşmelerde bulunduk. Ayrıca Maliye ve Savunma 
Ba!kanJanyla da temaslar yaptım . Savunma Bakanımız da aynca fngiiiz 
meslektaşıyla görüşmelerde bulundu. Resmi görüşmelerimiz Sayın Thatc
her ile Sah günü yapıldı. Aynı akşam onun yemeğinde bulundıik ... Yan
yana oturduk, uzun uzun hir çok konulan gözden geçirdik. Bu seyaha
tim sırasında, aynı tarzda Avam Kamarası Ba~"'kanı ve Avam Kamarasm· 
da temsil edilen siyasi partilerin liderleriyle de ayn ayn göriişmeler yap
trm. Londra Belediye Başkanı'nm davetine katıldım, orada bir konuşma 
yaptım. lngi liz Kraliyet Dış ilişkiler Enstitüsünde bir önemli konuşma 
yaptım. Aynca yatıran bankacılanyla otelde uzun bir görüşme yapıldı. 
Gene bunların arasında lngiltere'de çıkmakta olan önemli gazetelerin 
editörleriyle bir sabah kahvalLısında 1,5 saat kadar süren bir görüşme
de bulundum. Son olarak da lngiltere Merkez Bankasının öğle yemeıtın
de lngiltere'nin en tanınm1ş bankalarının yöneticilerinin bulunduğu ve 
bizim heyetinde temsil edildiği bir yemekte bulundum orada da bir kc>
nuşma yaptım. Yaptığım konuşmaların sayısı 8 · JO'u geçmiştir. lşadam
lan , Sanayiciler ve bankacılarla gerek benim gerek heyetteki arkadaşla
nmızın temasları oldu. 

Bu seyahat, fevkalade yoıtun bir tempo içerisinde geçmiştir. Aşa~ 
yukan he-r dakikasından istifade edilJnjştir, diyebilirim. Netice itibariy
le, gerek Türk ekonomisinin gelişmesi, gerek İngiltere ile olan münase
betler, onlarla ilişkili olan>k Avrupa ile olan münasebetlerimizde önemli 
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bir n:ıerlıalc katedildiği kanaırtindeyim. Tabiatıyla dah> çöıoüleccık bir çok 
meselemiz vardır, özcJHlde A'Vnlpa ile beraber. Bunlarında zaman içeri· 
sinde çözümü konusunda, ümHlerimiz daha da ileri bir noktaya gelmiş· 
tir. Seyahatten memnunum ... İyi bir netice aldığımız kanatindeyim. Bu
nun memleketimize, milletimize faydalı olmasını temenni ederim. Geziyle 
iJgiH sualleriniz varsa, cevaplandırayım . 

Soru: - Geziniz sırasında, isim vermeden 1950·6<>'Jı yıllardaki 
ekonomik düzene değindiniz. Bu nedenle 50'li 60'lı yıllarda izlenen poli
tikalar nedeniyle ekonomik ıbunalım doğduğunu açıkladınız. Bu, Türki
ye'de bazı eleştirilere neden oldu? 

Cevap : - Eleştiriler nerede yapılmış. Ben gazetelerde göreme
dim. Konuşmamız İngilizcedir, Türkçe bir metni yoktur. Heıtıalde tercü
me hataları yapılıruş, öyle anlaşılıyor. Söylemek istediğim konu da gayet 
net ve açıktır: özellikle petrol şokunu - birinci petrol şokunu - karşılaya
mıyacak politikaların artık sona erdiğini ifade ettim. O politikalar bir 
petrol şokunu karşılayamıyacak politikalardı. Bu bir ... ikincisi, dış dün
yaya açılmak ve dış dünyayla entegre olmak isteyen Türkiye'nin o po
litikalarla dış dünyaya açılması mümkün değildi. Yani, zamarun; devrini 
tamamlamış politikalara işaret ettim. Aslı budur. Yoksa biz orada, fa. 
!anca veya filanca politikayı münalkaşaya almadık, yalnız devrini tamam
ladığını ifade eıı ik. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN YENİ ASIR GAZETESİ 
GENEL YÖNETMENİ GtlNGôR MENGİ'NİN 

SORULARINA VERDİCİ CEVAPLAR 

22 Şubaı 1986 

S o r u : - Sayın BaŞbakan, gazetelerin hükümete yönelik eleştiri 
dozu gün geçtikçe art1yor. Hiç değilse bazılannda haklılık görmüyor mu
sunuz? 

Cevap : - Geçenlerde birinde bir manşet vardı. •Millet açlıkta 
ölüyor" gibi. Buna benzer 'bir başlıktı. TabU, ben metıhetmeniı.i istemem. 
Ama şunu sormak istiyorum: Bu iş doğru mudur, yanlış mıdır? O farkı 
göreoek kadar tecriibe sah.ıôi oldum . . Gaz.eteler satarken tabii ki hükü
mdtin zayıf nolctalanru göstereoeklerdir. Fakat lbazan ümit verecek şey
ler de koymanız gerekiyor. Yani, hep tek taraflı olmamalıdu·. Tek taraflı 
olunca zamanla güvenilirliğinizi kaybedersiniz. 

Loıulra'da da söyledim. Bankacılarla olan konuşmada dedim ki. 
biz son S -6 senedir şunu öğrendik : Bir millet kendi işini kendisi görür, 
yoksa dışardan şu itmeyle, bu itmeyle, yok FMF'miş, yok falanca devletin 
yardımıymış; bunlann hep•inin yüzde JO bile önemj yok. Yüzde 90 mem
leketin kendisinlıı bu meseleleri halletm.esi laZ1rn. Kemer sıkıyoruz. Ben 
alternatifini soruyorum. Hadi sıkmayalım, nereye gidecek? Alterna:tifi 
yok. Altcrnatjfi olsa ben yaparım, o kadar aptal bir adam mıyım? 

S o r u : - Sayın Başbakan, biz tcdakiirlık istenmesini değil, fe
dakarlı"kta eşitsizlik olduğunu söylüyoruz. Ve itiraZlmtZ daha çok buna
dır. 

Cevap : - Fedt!k!rlığı toplumun her kesimi yapıyor. Demin Sa
bancı beyle konuştuk . Ciro üzerinden kan yüzde 7 .. En iyi müesseseler
den biri. Sizin yaptığınız yanlış hesap. Sermayesi bu diyorsunuz. Yüzde 
107 kar buradan gözüküyor. Ama o sermayeler eski sermayeler. Ben 
sanayinin çok iyi kAr ettiği kanaatinde Jeğilim. Şimdi , bugün şunu iddia 
ediyorum: Türkiye'de işçinin genel olarak durumu, özellikle sendikalı, 
toplu sözleşme yapan işçinin durumu genel olarak memurdan iyid_ir. 

S o r u : - Ama gene de olması gerektiği kadar iyi değil. 

C e v a p : - O başka .. Memunın durumu daha kötüdür. Onu ga
yet iyi biliyorum. Bir şeyler yapmaya kararlıyız. Yavi, inşallah devletin 



gelirleri biraz daha iyi hale gelir. Çünkü. memurun sendika, toplu sözleş
me hakkı yok. Bir memleket nasıl kalkınacak?. Biz bugün olmayan şeyi 
bölüşemeyiz. Onu büyütmemiz lazım. Benim bugün uyguladığun prog· 
ram var. Hangi sosyal demokrat parti uygulayabilmiştir. Türkiye' de? . . 
İşte toplu konut meselesi, işte KDV. Adil bir vergi değil mi, onu söyle
yin. Kim fazla tiiketirse, ondan geliyor vergi. Bence gelir vergisinden 
daha önemli. Yani sosyal adaleti getir.>cek bir çol. tedbirleri biz söyle
nenlerden daha fazla almışızdır. Bun:ı yaparken de, ekonomiyi sars
madan yapmışızdtr. Konut Fonu 'kötü bir şey mi? Sigaradan, hepsinden 
alıyoruz. 

S o r u : - Şimdi mtistehcen yayınlardan da alacaksınız .. 
C ev a p : - Ondan da alacağım. 
S o r u : - Bütün kötülükleri vergiye bağladığınızı mı söylüyorsu

nuz? 
C ev a p : - O şöyle .. O daha ziyade, mecmualar, için. 
Soru : - Ama hükümete çok fazla bağımlı değil mi? Yargı de

netimjne de tabi olmadığındcin ötürü iktidarların elinde bir sansür örtüsü 
olarak kullanılmaz mı? 

Cevap : - Hayır, hayır .. Sansür falan y<lk. Ben söyledim, onun 
üzerine düzelttiler. Playmen ya da Playboy, ya da ona benzer biri, zarf 
içine koyar ve üzerine de • 18 y:ışmdan küçüklere muzndır• diye yazarsa 
yüzde 25 vergi ödeyecek. Gazeteler için öyle bir şey yok. Zaten çocukla
ra muzır neşriyat yapmak yasak. Orada bası.o hürriyeti meselesi giriyor. 
Ben gazeteyi poşet içinde sattırabilirmiyim? O mümkün değ.il. 

Soru : - lcraatınız, memJeketin ekonomik alanda güçlerunesfnı 
bedefliyor. Bu amaçıa bazı neticeler dt: elde ediyorsunuz. Ama bu neti
celer, halkın çektiği geçim sıkıntısının hafifle tilmesi yönünde henüz eyle
me geçirilmedi. 

Cevap : - Bunu nasıl biliyorsunuz? 
S o r u: - Gazeteci olduğum için biliyorum. Bakın , ben hilkümeıin 

temel tercihlerinin doğru olduğuna inanıyorum. Ama fedakarlığın adil 
dağıtılmadığından şikayet ediyorum. Bu bahisle kalemi biraz kaçınnca, 
gelen •Allah razı olsun• telefonJanndu.rı bunu anlıyorum. Siz akıllı bir 
1ldamsmız. Bütçe dışında sürekli fonlar oluşturuyorsunuz. Seçim yakla
şırken bunlan kullanacağınızdan şüphe duyulmuyor. Bu senaryo nedir? 

Cevap: - Birgün diğer gazetecileri atlaıahm, seninle yalnız ls
tanbul'un herhangi bir muhitine gidelim. Hiç kimsenin haberi olmadan 
beraberce gezelim. Heıihangi bir muhit, İzmir de olabilir. Yalnız ben lz
mir'de yolu yordamı bilmiyorum. lzmir'de gözden kaybolamayız. Halbılki 
lstanbul'da gözden ka~lmanın yollarını biliyorum. Geçen gün Kadı'köy'e 
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gittik, bir p3.7.arı falan ge-ı.dik. Ben oraya ansızın gittim, oraya gelenler 
de orta halli, daha ziyade pazardan alış-veriş yapan insanlardır. Büyük 
ekseriyeti benim sırtımı dk.şadı, •Allah senden razı olsun• dendi. Yani, 
enteresan bir şey var. O gün Bedretıin bey otobüsü kullandı, dural<tan 
aldık insanlan, onlarla oturdum koouşhlm, pek öyle söylenen gibi değil. 

Soru : - Memura, işçiye müjdeniz var mı? 

Cevap : - Çifu:çiye müjde şurdadır. Bu sene iyi bir mahsul bek· 
liyoruz. Bol. . Şu ana kadar hava şartları ço~ iyi geldi. Su da bol. .. 

S o r u : - Pazarlama sorunları nedeniyle mahsul yine tarlada kal· 
maz inşal l ah. 

C ev a p : - O kadar problem olmaz. Bu yüzden belki biraz fiyat 
iner ama iki misli mahsul olduğu için böyle olur. Biraz milletin yüzü 
gülsün. 

S o r u: - Ham petrol fiyatındaki düşüş devam ediyor. Fiyat hangi 
düzeyde istikrar bulursa akaryakıt zamları durur, hangi rakama inerse 
fiyatı düşUrmeye karar verirsiniz? 

C c v a p : - Petrolün tam bir stabilize olması lazım. O da Mart 
sonundan önce belli olmaz. Yüııde 20 petrol düşerse, biz petrole zam yap· 
mayız yıl sonuna kadar. Yapmayız. Daha fazla düşerse biraz düşüriirüz. 

Soru: - Yani ra!kamlarsak? 

Cevap: - Varili 17. 18 doların altına düşerse zam yapmayız. Be
nim tahminim 20'nin biraz altında stabiliı.e olur. Eğer o oivarda kahrsa 
zam yapmadan götüriiriiz bu yılı. 

So ru: - Ö-<dağiar ile ilgili oylama ne olacak? 201 oy bulunamaz 
da Yüce Divan tarafından mahkum edilen bir eski bakanın TBMM üye
liği düşürülemezse bu durum, parlamentonun saygınlığı ile ilgili kötü 
bir durum sizce yaratmaz mı? 

C ev a p: - Bizim arkadaşlarımız gelir. Bütün arkadaşlarımız ge
lir. Ve 1.annediyorum, nasıl Yüce Divan'a gönderdilerse, aynı şekilde oy 
verirler. Çünkü aslında, Anayasa'mn 'bir yerinde de, Anayasa Mahkemes~ 
kararlan hemen vaki kararlardır deniliyor. O maddeye bakmak )Azını. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN GALATASARAY FLORYA 
TESİSLERİNİ AÇARKEN YAPTICI KONUŞMA 

23 Şubat 1986 

Bugün Türkiye'de koalisyon yok, ama bizim evde koalisyon var. 
Eşim Beşi.lctaşlı, küçü'.k oğlum Galatasaraylı, büyük ol!}um Feneıbabçeli. 
kızım Trabzonlu, ben Mil li Takım'ı tutuyorum. Evde giyinirken elbisemi, 
gömleğimi, kravatımı eş.im verir. Sabah giyinirken siyah elbiseyi S1'9tim, 
eşim beyaz kravat verince kendisine olmaz hanun değiştir dcğişfu, Ga
latasaray'ın tesisini açacağun, siyah-Oeyaza ne derler dedim. Birlilote sarı -
kırmızı renkli kravat aradık, ancak bulamadık. Bakın taktığun kravata 
görüyorsunuz içinde kırmızı nol<talar var. ANAP iktidarı olarak spora 
büyük değer veriyoruz. -

Biz iktidara geldiğimizden beri, bazı konuları ileriye itiyoruz. Sa
natçıya, ilim adamına ve spora çok önem veriyoruz. Spora yardımcı ol
ması için tiim belediyelerimize tavsiyelerde bulunuyoruz. Bunwı dışında 
biz devlet olarak ne yapabiliriz diye düşünüyoruz. Geçen sene akaryakıt

tan vergi alırken, bunun bir kısmını da Beden Terbiyesi'ne ayırdı:k. Aşağı 
yukarı 10- 15 milyar liralık bir imkfuı ayırdık. Beden Teıhiyesi bütçesi
nin 2, 2.5 milyar lira olduğu düşüniüürse, bu büyük bir rakamdır. Bu
nunla da kalmadık. Son vergi kanunlarımızda 3 -4 konuya ayn önem ver
dik. Bu konular kiütür-•sanat, spor, eğitim ve sağlıktır. Bu sahada yapı
lan bağışların hepsi vergiden muaf. Bu karan verirken maliye bakanla
rımız, vergi uzınanlarımızın elleri titredi. Ama biz bunu cesaretle getir-, 
dik. Şimdi eğer Galatasaray kulüp olmaktan çtkıp şiııketleşirse, 5 yıl 

vergiden muaf tutulaealctır. Eğer yaptlan tesisler, gelişmekte olan bölge
lerde ise, 10 yıl muafiyet var. 

Geçen sene iki tane kanun teklifi Meclise verildi. Biz bunları yen.i
den ele aldrk. Yakında Ba'.kanlar Kurulu'nun önüne gelecek. Diğer b irçok 
konuda olduğu gibi, bu konuda da, Türkiye'nin uzun vadeli planlamas ını 

yapabilecek bir kanun getireceğiz. Türkiye'nio kurucusu büyük Atatürk'
ün, muasır medeniyet seviyesi dediği hedefe bir an evvel varabilmek için 
bunların gerçekleştirilmesi gerelcir. Bizim gençlerimiz çaltşkandtr, zeki
dir. Ama biz onlara imkAo vermemişiz. Aslında bu imkAnlan vermek için 
çok zengin olmaya lüzum yok. Biraz akıllı, becerikli, iş bili r , iş bitirici 
olmak yeter. Şimdi Türkiye, bu yolda yürüyecektir. 
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Bir fuLbolcu hayatında bir ya da iki kez t.ramfer ücreti alıyor. Kaç 
sene fulibol oynayabilir ki. Biz de hemen peşine düşüyoruz, yüzde 50 vergi 
almak istiyoruz. Gayet tabii, o vakit de vermiyorlar. Kaçakçılığa giriyor, 
bir yığın lüzumsuz işler. Biz bunların vergisini yüzde lO'a indirdik. Şimdi 
artık bu yüzde IO'u mutlaka ahnz. Zaten onlar da seve seve verirler. 

Futbol Fede.rasyonu Başkanımıza, Milli Taktm'ı 1988 Avrupa Kupası 
finallerine yükseltin, o Laktirde seçimi mutlaka kazanını dedim. 1\irki
ye'deki 1700 belediyenin IOOO'i bizim. Kendi belediye başkanlarımızdan 
spora önem vemıelerini istiyorum. Diğerlerinden de öyle. Yardım edi
yoruz onlara spor için. Futbolcu transferinde vergiyi yüzde IO'a indirdi'k. 
Zaten daha öncesi fazlasını vermiyorlardı. Biz bu yüzde lO'u almasını bi
liriz. Spor Kanunu önümüzdeki günlerde Büyük Millet Meclisi'ne gelecek 
ve çok şumullü bir Spor Kanunu'nu çıkaııtacağız. Türkiye'de spor tesisi 
sorunu var. Ben 1958 yılında üniversiteyi bitircHm. Galatasaray Başkanı 
Sayın Uras'ı o zamanlardan tanırım, kendileri çok iyi bir basketbolcü 
idi. O zamanlar lstanbul'da lTO'dc, Kadıköy'dc ve Galatasaray'da spor 
salonu vardı, ama Galatasaray'm salonuna bizi sokmazlardı. Türk çocu~u. 
genci yetcncklici!r, yeter ki, ihtiyacı olan tesise kavuşsun, mutlaka başanh 
olacaktır. Galatasaray'ın TIWk sporuna 'kazandırdığı bu muhteşem tesis 
'J1fu'k sporuna yıld.ız sporcular kazandıracaktır. Buna inanıyorum. Bu te
sis Galatasar:ıy'a. ve Türk sporuna hayırlı olsun. 

311 



BAŞBAKAN SAYIN TIJRGUT ÖZAL'IN ANAVATAN PARTiSi 
MECLİS GRUBUNDAN ÇIKIŞINDAN YAPTICI 

AÇIKLAMA 

25 Şubat 1986 

Muhterem Basın Mensup l arı. 

Meclis Grubumuzda Cumartesi günü yapılan Türk-İş mitingi ve 
oradaki bazı konularla ilgili açıklamalarda bulundum. ikinci olarak, mev· 
cut kanun tasarı ları, İnfaz Kanunu Tasarısı, Siyasi Partiler Tasarısı ve 
Personel reji;niyle ilgiH ye tki Tasarısı konusunda bilgi verdim ve Gru
bumuzun önümüzdeki bir iki ay devamlı bir şekiJde Meclis'te bulunması 
ve gayretlerimfai artırmamız konularında arkadaşlara tavsiyelerde bu· 
lundum. Bu arada, lngihere 'Seyahati hakkında bilgi verdim, bir de İs
mail özda~lar'l a ilgili olarak - Grubıa şimdiye kadar hiç açıklama yap
mamışum - açı klama yaptım. 

Türk- İş mitingi genelde mitingi tertipleyenler bakımından bir :.k· 
saklık gösteren bir miting olarak tanımlıyorum. J.ma bu mitingi karış
urmak is teyen bir takım çevrelerin vnrlığı da inkar ediJemez. Nitekim, 
lzmir'de yapıJan tutuklamaJar ve bazı yapı l mış hazulıklar bunun bövle
olduğunu, miting içinde yapılan bazı hareket lerin de bu gruplar tarafın· 
dan yapıldığını açık seçim gösteriyor. Tabii bunlar nerdcn geliyor, niçin 
ı;eliyor hatta bunu sadece bu mitingle ilişkili görmemek lfı.zım , bunu .. 
aşağı yukan Türkiye'de son birbuçuk yılda bazı çevreler tarafından ya· 
pılmakta olan bazı iddialarla beraber görmek lazım. Bunun gerisinde 
neler vardır? Açık seçik söylenmemekle beraber- bazı açık seçik de söy· 
!cycn de oluyor · aslında temelde yatan gerekçe bu çevreler anayasay1 de
ğistirme tclaşı içindedirler. Anayasanın bazı maddelerine karşı büyük 
itirazları vardır. 69. madde Anayasa'nm •Siyasi tüzük ve programlan 
dışında faaliyette bulunanlar, sınırlamalar dışına çıkamazlar çıkan lar 

tcme11i kapatılır. Siyasi partiler kendi ~dyasctlerini yüıiitmek ve güçlen· 
dinnck amacıyla dernekler, sendikalar, vakıflar kooperatifler ve meslek 
kuruluşları ve bunların üst kuruluşlanvıa siyasi ılişki ve işbirliR.i içinde 
bulunamazlar. Bunlardan maddi yardım alamazlar. •Bu, kesin olarak 
dernekler, serıdikalar, kooperatifler, meslek kuruluşlarıyla ili~kilerini 
partilerin kesmektedir. Ama bunu istemeyenler va.r. İşte bu mitimrle de 
bu hadise gözüküyor. Sendikalarla ilgili 52. madce var ... •Sendikalar 
genci sınırlamalara ayktn hareket cdı.!:neyccekJeri gibi siyasi amaç gü-
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dcmez.Jcr, siyasi faaliyt:ttc bulunamazlar, siyasi part iden destek göremez
ler ve onlara destek olamazlar. Derneklerle bu amaç doğrultusunda or· 
tak hareket edemezler. Aşağı yukarı aynı maddı: dernekler için kamu 
niteliğindeki meslek kunıluşları var. Bizim anladı~ım ız kadany)a bütün 
bu itirazlann gerisinde bu anayasamn bu madd:?]eri geliyor. Biz ANAP 
iktidan olarak açık seçik ifade ettik Anayasaya sımsıkı sahibiz, bu mad
delerin değiştirilmesinin tamamiyle karşısındayız. Türkiye 1980 öncesi· 
nin karanlık dönemine, bu maddeler 61 Anayasasmda olmadığı jçin gel
miştir, ana sebeplerden biri budur. Türkiye'yi tekrar o günlere döndür
mek isteyenlerin esas hedefleri bu m2ddeleri değiştirebilmektir. Ama 
% 92 oyla kabul edilmiş bu Anayasa'nın kolayca değişlirebilecej!ine ka
Liyen inanmıyorum. Biz her haluk3rda, ANAP iktidarı olarak bu işe fcv. 
kala.de sahibiz, onun için gerçekJeri millet.imiz.in gözü önüne açık açık 

sermekte fayda var. Yoksa bunları insan hakl arı, işkence vs. gibi konu· 
larla karıştırmamak lazım. O konularla bu konu:ar kanştırıltyor, esas 
meseleler unutuluyor. Aslında, Türk· lş mitingindeki bir takım hadise· 
lcr bize bunun böyle olduğunu da açık seçik göstermektedjr. Bu konu 
hakkında bilgi verdim ve tutumumuzu açıkça söyledim. Yani şu Ana· 
yasa'daki maddeleri ihlal etmiştir. Bunu da bizim arkadaşlarımız Millet 
Meclisi'ndc inşaallah dile getirecekJer. Bu konuyu söylemekten kastım 
şu; biz hiç bir şekilde şu maddelerin değişmesini arzu etmiyoruz. Arzu 
edenler daha çok eski dönemin alışkanlıklanndan gelmektedir. Türkiye 
bir daha o eski dönemin alışkanlıklarına dönmeyecektir. Çünkü ANAP 
olarak şunu çok iyi biliyoruz ve diyoruz ki «modem gelişen ve sulh içe
risinde olan Türkiye bugün halkımızın esas itibariyle arzusudur. Onun 
için bu sulhu sükunu bozmaya da kimsenin gücü yelmez• ... Emniyet 
kuvvetleri mitingle vazifelerini tam olarak yapmışlardır, özellikle tebrik 

ediyorum .. . 

ôzdağla"'la ilgili olarak bildiklerimi bir kere daha açıkladım. Şunu 
yapmamış1ım; Mahkeme bitinceye soruşturma bitinceye kadar hiçbir 
gazeteye beyanat vermedim. Ama gördüm ki, suçlular mazlum, bu işleri 
meydana çıkaranlar nerdeyse suçlu hüviyete getirilmek isteniyor. Bun· 
lar bir memll;!kette tutum bakımından fevkalade yanlıştır sadece ve sa· 
dece suçu teşvik eder. Halbuki bizim bu gibi hadiselerin bir daha olma
masını temin etmemiz lıizım. Onun için konuyu arkadaşlarıma bir kere 
daha benim bildiğim şekliyle açık seçik i[ade ettim. 
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Soru : - Ozdağlar'ın üyeliğinin düşmesi için 201 oy gerekiyor. 
Bunu sağlayamazsanız, Meclis'in size g:.ivenini yitiı miş sayacak mısınız? 

C c va p : - Yok öyle şey olmaz. Bizim arkadaşlarımız bütün ek
seriyet le gelir. Eğer bir suçluyu muhalefet milleıvckillcri koruyacaklar
sa, onlar da gelme1Jer. 

Soru : - Gürkan, Başbakan da işveren s...:ndikalarıyla görüşme

ler yapınıyor mu? O da aynı şeyi yapmıyor mu? diye soruyor. 

C c va p : - Biz işçilerle de görüşüyoruz. O ;üylcdiği TÜSIAD de
~il. Meslek kurumu niteliğindeki kurulu~lar bizi ziyaret ederler. Onlarla 
da göıiişürüz: Bunların içinde işçiler, ıiraatçiler vardır. Benim Bak::m· 
lArıma gelir, ziyaret ederler. Ama bunlar kendi işleriyle ilgili konuşma

lardı r. Siyasi mahiyette hiçbir konuşma yoktur. 

Soru: - Gürkan az ön c yaptığı basın toplantısında hükümcti· 
niz hakkında son derece sc;t suçlama l~rda bulun<lu . 

C c va p : - Bunları meseleleri bilmcycnll.!r yapılan suçlamalar 
olarak görüyorum. İkincisi şunu ifade edeyim; Program ı mı.l3 ekonomik 
hiç bir al ternatif göstermeyen ancak böyle basit suçlamalarla ikıifa eder. 

Soru : - Bu ikazı nasıl yapac:ıksınız, gündem dı ş ı konuşmayl::ı 

mı. bir başka şekilde mi? 

C ev a p : - Gündem dışı konuş.Tla yapılacaktır. 

Soru: - Suç duyurusu olacak mı? 

C c va p : - tlgili ma.kamlar, bu ı~tirakte herhangi bir ~uç görür· 
sc nnca.k o zaman Meclis'e gelir. Ama şu noktayı uçık seçik söyliycyim; 
Anayasa'nın kılına dokundurtmayız• Hiç kimse bıı anayasada çentik aça· 
mnz. 84. maddeyi değiştirmekten de vazgeçtik. 

Soru: - lki parti liderinin dokunuJmazlığ ı gi.indcmt: gelirse, tu· 
tumunuz ne olacaktır? 

lar. 
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Cevap : - Hele o gelsin de ondan sonra konuşalım. 

Soru: - Türk · İş hakkında bir soruşturı.ı1a var mı ? 

C e va p : - Onu bilmiyorum. Eğer varsa .!gili makamlar, ha kar· 



mu? 

Soru : - Grupta Özdağlar'ın ikrannı anlatıınız mı? 

C e v a p : - Evet aynı şekilde a~lattım. 

S o r u : - Özdai;lar'ın istifa etmesi için hf~rhangi bir telkin oldu 

C " v a p : - Hiç bir şekilde bend•n en ufak bir telkin yoktur. Hat
ta ilk seferinde söyledi •milletvekilliğinden istifade edeyim mi ?• diye. 
O itiraf elliği gün •Ben ona kanşmam• dedim. O zaman dahi kanşma· 
dım . 
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BAŞBAKAN SAYIN TIJRGUT ÖZAL'IN FKÖ İCRA KOMİTESİ 
BAŞKANI YASSER ARAFAT ONURUNA VERDİCİ 

YEMEKTE YAPTICI KONUŞMA 

FKÖ İcra Ko mi tesi Başkanı 
Sayın Yasser Arafat, 

FKÖ İcra ve Merke-ı. Komitesinin Kıymetli Üyeleri, 
Saygıdeğer Konuklar, 

26 Şııbaı 1986 

FKÖ lcra Komitesi Değerli Başkanı Yasscr ıArafat \ 'C yak ın mesai 
arkadaşlannı memleketimizde görmekten büyük memnuniye t duymakta
yım. Bu vesile ile kendilerine bir kez daha •'hoş geldiniz• demek isterim. 

Bu ziyaret, Başlkan Ar.afat'ın FKÖ Temsilci l iğinin memleketimizde 
resmen göreve başlamasından bu yana Türkiye'ye yaptıkları ikinci ziya
re tt ir. Kendiler inin bu ziyaretleri, devamlı çal kantılara ve ihıi lfı.flara 

sah ne olan bölgemizde önemli gelişme lerin vukubu lduğu bir döneme 
ras tlamak tad ı r. Her vesileyle olduğu gibi, bu kez de, Başkan Arafat' la 
Filistin meselesi ve bölgemizi ilgilendiren önemli sorunlar üzerinde ya
rarl ı görüş ıleatisindc bulunmaklan memnuniyet duydum. Bugünkü gö
rüşmelerimiz son derece açık, samimi bir hava içerisinde cereyan etti ve 
yararlı oldu. 

Türkiye, bölgedeki Arap ülkeleriyle olduğu gibi, Filisıin halkJ ile de 
ortak manevi ve kültüre l değe rlerden kaynaklanan dostluk ilişkileri sür
dürmektedir. Türk ler ve Filistinli ler arasındaki bağların ve sağlam te
meller üzerine ıkurulu dostluğun gittikçe kuvvetlenmesinden memnuni
yet duymaktayız. Nitekim, bu ilişkiler, resmen kurulduğu 1975 yılından 
ve Türkiye 'de devamlı bir temsilcilik açıldığı 1979 yılından bu yana gi t· 
tikçe memnuniyet verici bir şekilde gelişmiş ve güçlenmiştir. 

Ti.irkiye'nin Filislin konusundaki tutumu açıktır. Türkiye, Orta Dogu 
meselesinin özünde Filistin sorununun bulunduğuna inanmalktadır. Tür
kiye Bölgede adil ve kalıcı bir barışın öncelikle Fili s ıinlilerin self - deter
minasyon hakkı dahil meşru hak l arının tanınmas ı suretiyle ve lsrail'in 
Kudüs dahil 1967'den beri işgal ettiği arap topraklarından geri çekilme
siyle tesis edilebileceğine kanidir. Keza, bölgede banşın sürekli olabil
mesi için bütün bölge ülkelerinin tanınmış ve güvenilir hudutlar içinde 
yaşaması gerektiği inancını da taşımaktadır. Türkiye, böyle bir barışın 
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tesisi yolundaki tüm barışçı çabalan başından beri desteklemektedir. 
Türkiye, keza, bu barışçı çabalara FKlÖ'nün diğer taraflarla birlikte ka
ulması gerektiğini her vesileyle vurgulamaktadır. 

Şüphe ve düşmanlık 1oplumlarının yaygın olduğu, görüş ayrıh1cla
nrun son derece derin bulunduğu bu nazik bölgede, evlerinden yurtlann· 
dan mahrum kalan Filistin balkının çektiği ac1 ve cefalara son verecek 
kesin bir çözüm yolunun bulunmasının kolay olmadığını biliyoruz. An· 
cak, bu \onuda taraflara büyük sorumluluk düştüğüne ve meselelere 
realist bir açıdan bakan aray.ışlarla yaklaşmak.la, uzun 7.amandır bölgede 
özlemi duyulan banş ve isti'krar ortamına kavuşulabileceğinc inanıyo-

ruz. 

Türkiye, 1947'dc Filisıin'in bölünmesini öngören plana BM'de karş·ı 

çıkmıştır. 1967 Haziran savaşından bu yana, gerek ikiU temaslarında gc· 
rek başta BM olmak üzere diğer uluslararası formlarda Filistinlilerin 
haklı davalarını savunmuş ve Filistinlilerin meşru haklarını gözeten ka
rarları desteklemiştir. 

işte bu anlayışla, Türkiye, l 975'ıe BM'de kurulan BM Filistin Hal· 
kının Vazgeçilmez Haklarının Uygulanması Komitesi kurucu üyeleri ara
sında Batı grubundan yer almış ve bu Komite çahşmalarında farklı g&. 
rüşleri uzlaştıncı ve yapıcı rol oynayan bir tutum benimsemiştir. Yine 
bu Komite faaliyetleri ·h:ık.kında kabul edi len bir karar uyannca, 1977'de.n 
bu yana •Filistin Halkıyla Dayanışma Günü• iUln edilen 29 Kasım tarihi 
memJeketimizd~ çeşitli şekillerde kutlanmakta ve bu vesileyle BM'dc ya
pılan Komitenin Özel Toplantısına son iki yıldır tarafımdan mesaj gön
derilmektedir. 

Komite faaliyeıleri çerçevesinde Y"Jlılan bölgesel seminerlere Türk 
diplomadan, bilim adamları faal bir şekilde kaıılmaktadırlar. Komite 
kurulduğundan bu yana ilk defa bu yıl bir Batı ülkesinde yapılacak olan 
• Batı Bölgesi Semineri• 7-1 ı Nisan tarihlerinde İstanbul' da düzenlene
cektir. Türkiye, evsahibi ülke olarak, seminerin başarısı için elinden ge
len gayreti esirgemeyecektir. 

Türkiye, Filistin meselesine bir çözüm yolu bulunması zamanmın 
çoktan geldiğine inanmaktadır. Keza, banş sürecinin kolay olrnadı.ğım da 
müdriktir. Barış istemek, banşı tesis edebi1me'k ayrı şeylerdir. Zaman 
süratle geçmekte ve maalesef bölgede barış ve huzur ortamının kurulma~ 
sını arzulamayanların maksatlarına hizmet etmektedir. Dolayısıyla, ba
rışın tesisi yolundaki faaliyetlerde bu gerçeklerin bilinci içinde hareket 
etmek gerekir. Biz, tarihin çeşitli cilvelerine maruz kalmış, sayJsız. müş
küllere göğüs germiş, pek çok badireler atlatmış Filistin halkının, adil ve 
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kalıcı bir barışa ulaşılması sürecinde de aynı fedakilrlık ve sorumluluk 
duygusu içinde hareket edeceklerinden eminiz. Filistinlilerin, uluslararası 
camiada, zaten tanınan ve 'kabul edilen haklı davalarında başarıya ulaşa
caklanna inanıyoruz. 

Sözlerime, Sa~ın Başkan Arafat'ın şahsi sağlık ve mutluluğu , Filis
tinli kardeşlerimizin refah ve saadeti ile ·bılk.lı Filistin davasının en kısa 
zamanda !Ayık olduğu adil ve 'kalıcı bir çöziirne kavuşması temennisiyle 
son vermek istiyorum. 

Teşekkür ederim. 
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BAŞBAKAN SAYIN TVRGUT ÖZAL'IN ESENB~A HAVAAl.ANINDA 
BASIN MENSUPLARININ SORULARINA VERDtGt CEVAPLAR 

28 Şubat 1986 

Soru: - Sayın Gürkan sizin sözleriniı.e verdiği yanıtla sert el eş
tirilerde bulundu. 

C ev a p : - Bakın cevap vereyim de, size de iş çıksın. Ben Gür
kan'a şunu söyledim: • Bizi tenkit edecek fazla bir şeyiniz yok. Bunun 
ispatı da bütçe müzakereleridir ». Herkez güldü. tkincisi basın mcnsupla
nyla televizyonda yapılan açık oturumda a lternatifleri olmadığım da ken
disi ifade etti. Başka bir şey yok, söylediğim bu. 

Soru : - Gürkan'ı Türk-İş'in mitingine katılması nedeniyle suç
lam1şllnız. 

Cevap : - O ayrı konu. Ama benim söylediğine cevabım budur. 
Ondan sonra eski liderlere cevap vermeyeceğimi söyled im. (Çünkü 2969 
sayılı kanun onlan da koruyor.) 

S o r u : - Gürkan, sizin • Süleyman Demircl'in eteğin ·· sarıl

dığınızı • , cMESS Başkanlığı yaptığınızı •, • İşveren sendikalannın toplan· 
tılarınaı katıldığınızı• belirterek eleş tird.i . Ne dersiniz? 

C ev a p : - Yanj Demirel' in Ba5b~kanlığı sırasında müsteşarı ol
mam ayıp bir şey mi ? Ondan sonra MESS Başkanbğı yapmam ayıp bir 
şey mi? 

S o r u : - İşveren sendikalarının toplantılarına katılmanız anaya
sayı ihlal anlamına gelmiyor mu? 

C e v a p : - Hayır efendim. Elma i le armudu kanştınyor. Ben 
Başbakan olarak işçi 1oplantılanna da giderim. İşvercnlerinkine de gi
derim, gitmişimdir ıde. Ama parti başkanı olarak katiyen gitmem. 

S o r u : - Anayasaya sahip çıkma motifini 1988 seçimlerine kadar 
sık sık işleyeceğim.iz yolunda'ki haberler doğru mu? 

C ev a p : - Anayasaya her zaman sahibiz. Onlann da sahip ol
ması lazım. 

S o r u : - Ancak Anayasanın 84. maddesinin deği ş tirilmesi ni siz 
önermiştiniz? 

Cevap : - Vazgeçtik ondan. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN 
İCRAATIN İÇİNDEN PROGRAM KONUŞMASI 

28 Şubat 1986 

Hayırlı akşamlar değerli vatandaşlarım, 

Yeni bir •İcraatın İçinden • programında hepin izi sevgiyJc, saygıyla 
selamlıyorum . 

Televizyon aracılığıyla evlerinize, kahvclerinize beni misafir ettiğiniz 
için hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. 

Ve bu akşamki sohbetimize bir soru ile başlamak istiyorum. 
Kcnclime çok sorduğum bir soru. 

Şimdi, düşünün bir ... • iktidanmızın Üçüncü Yılındayı z. Bu iktidar 
dönemimizde pek çok i.craat.ımız olmu.ştur. Pek çok iş bitirilmiş, pek çok 
meseleye çözüm getirilmiştir. Bunu da tabii karşılıyorum. Çünkü hükil· 
metlerin görevi laf üretmek değil , iş bitirmektir. 

Ama, bu müddet içinde, en ha.şanlı işimiz, memleket haynna en ba
şanlı icraatimiz hangisi olmuştur? 

Darlık , yokluk, kuyruk, karaborsanın ortadan kaldın iması mı? 

Bütün Batı ülkelerini hürriyet içinde refaha götürmüş, rekabete da
yalı serbest piyasa ekonomisini uygulamamlZ mı? 

Sağladığımız ve Cumhuriyet tarihinde görülmemiş ihracat patlama
sı mı? 

Milletimizin fertlerine de, Avrupa'lılar gibi, cebinde istediği kadar 
döviz taşıma ve bankada döviz hesabı açtırma hakkım tanımamız mı ? 

Daha doğrusu hem de ithalatı serbest bırakacak kadar güçlü bir eko
nomik yapı kurmuş olmamız mı? 

Toplu konut fonu, belediyeler ile ilgili Kanun, İmar Affı ile büyük 
.şehirlerimizin birçok derdini hal yoluna koymam ı z mı? 

ÇJkardığımız refoım niteliğindeki mali ve idari kanunlar mı? 
Faturalı yaşam mı? K. O. V. mH 
Ya da bütün bunların hepsi birden mi? 

İktidarların icraatı bir bütündür. Bir manzumedir. Ama öyle bir ic
raatımız vardır ki, hepsinden önemlidir. 
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Değerli vatandaşlarım, 

İşte bütün bu nedenlerle; Bütün icraatımız içinde en büyük önemi 
verdiğimiz husus memlekette mevcut huzı.ı.r ve güven ortamının korunma
.sıdır. İktidara geldiğimizde devroldığımız huzur ve güven ortamının, milli 
hirlik ve beraberliğimizin muhafazasıdır. Sahip olduğumuz nimetin kad
rini bilmektir. Bu günlere kolay gelmedik. 

Şimdi size o karanlık günlerin tablosunu yeniden çizecek değilim. 

Ama çok basit bir gerçeği, üstüne basa basa, dile getirmeden geçemi
yeceğim. 

Sevgili vatandaşlanm, 

Bir ülkede huzur ve güvenin temini, vatandaşın coın ve mal emnjye
tinin sağlanması Devletin ilk ve asli görevidir. 

Değerli vatandaşlanm, 

1978/79 ve 80, 12 Eylül'e kadar bir Ubus yaşadık. Bizi bu kabusa, iç 
savaşın eşiğine getirmekten, Devletimizi, göz göre göre bölünüp parçalan
maktan Türk Silahlı Kuvvetleri kurtarmıştır. Türk Ordusu, gidişatın va
hameti karşısında 12 Eylül 1980'de ülke yönetimine el koymuştur. 

12 Eylül yönetimi Türkiye' de kısa zamanda huzur ve güven ortamım 
tesis etmiştir. 

Ve demokrasiye geçince, yeniden o kavga giin1erine dönülmemesi 
için yeni bir Anayasa tasansı hazırlanmıştır. 

Bu Anayasa, sizler, yani milletimiz tarafından % 92 gibi ezici bir ço

ğunlukla kabul edilmiştir. 

Bu Anayasaya dayanarak, demokrasi hazırlıklarına girişilmiş, siyasi 
partiler kurulmuştur. 

6 Kasırn 1983'de genel seçimler yapılmış, Türkiye demokrasiye geç
miştir. 

Bugiin, Türkiye' de demokratik müesseseler, Kanunlanmız 1982 Ana

yasasına dayanmaktadır. Biz de bu idrak ve Anayasamıza olan inanç için~ 
de ona sımsıkı sanlacağız ve her zaman sahip çıkacağız. 
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Bu görev yerine getirilmeden Devletin varlığından bahsedilemez. 

Bir memlekcltc 'huzur ve güven kalmamışsa ... milli birlik ve bera
berlik bozulmuşsa ... anarşi. .. terör ... bölücülük, yıkıcılık kol ge71yor
sa .. . o ülkede Devlet temelindt!n çatırdıyor demektir. Devletin temeli ça
tırdarken, bir iktidar, bir icraat memleketi hangi refaha, hangi parlak 
ufuklara kavuşturabilir? 

Bina yanarken, yangından nasıl yorgan kw·tarılabilir? 

Demek oluyor ki. her türlü iktisı!.di refahımızın da, sosyal kalkınma
mızın da temeli, gene, huzur ve güvendir. 

Milli birlik ve beraberliktir. 
İşle bu nedenledir ki, en b'üyük önemi verdiğimjz icraatımızın hu

zur ve güvenin korunması olmuştur. 

Sevgili vatandaşlarım, 

Bilindiği gibi, hükümctin teklifi ve Yüce Meclisin onayı ile, Sıkıyö
netim 67 İlimizin 58'inden kaldırılmıştır. 

Söz konusu 9 1Jimizde cşkiyanın herhangi bir etkinli ği kaldığ ı için 
değil, ihtiyatı elden bırakmamak için ... 

Ve herhangi bir teşebbüslerinde devletimizin, ordumuzun, tüm kol
luk kuvvetlerimizin şamarının bir kere daha suratlarında patlamas ı için 
Sıkıyönetim buralarda şimdilik tutulmuştur. 

Bakınız ... 

Bütün Ortadoğu ateşl er içinde. Jki dost ve müslüman komşumuz 
Irak ve lran, 6 yıldır savaşıyor. Lübnan'da hiılA kan gövdeyi götürmekte. 
Güney sınır komşumuz Suriye ise, Lübnan iç savaşına katılmış. taraf ol
muş durumda. 

Bize gelince ... 

Ya biz ne durumdayız? 

Çok şükUr, biz barış içinde, dirlik içinde, huzur ve kardeş lik içinde 
yaşıyoruz. En büyük kentimizden, en ücra köyümüze kadar, sahip oldu
ğumuz huzur ve güvenin büyük rahat11ğı içinde yaşıyoruz. Gençlerimiz, 
aynı huzur ve güven ortamı içinde. hiçbir mesele ile karşılaşmadan ders· 
terini izlemekle. 

ilgi çekici bir olgu da dün silah toplarken, bugün, oluşan milli bir
lik ve beraberlik sayesinde, sınır boyu köylümüze, sınır boyu eşkiyasına 
karşı silah dağıtacak güç ve inancı kendjmizde buluyoruz. 
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Değerli vatandaşlanm, 

Şimdi ... İçinde yaşadığımız huzur ve güven ortamına rağmen, şunu 
asla unutmayalım. Milletçe, daima dikkat ve teyakkuz içinde olmalıyız. 
Oaima lelik durmalıyız. 

Bakınız neden? 

Bugün, devlctlerarası an1aşmazJıkJa.r, düşmanlıklar, kin ve ihtiras
lar, açık açık, savaş yolu ile giderilemiyor. Çünkü bugün dünyada, bir 
<lcnge mevcuttur. Adı, Güç dengcs'idir. Güç dengesinin varlı~, açık savaş 
yollarını kapatınca, gizli savaş yöntemleri geliştirilmiştir. Bu giz.li savaş 
yollarının en çirkin, en kalleş ve tümüyle ideolojik olanı da, milletlcrarası 
terörizmdir. 

Yani , milletlerarası dehşet örgütü ... Çağımızın yüz karası . 

Türkiye, dün olduiıu gibi bugün de, uluslararası terörizm.in hedefi
dir. Tür-kiyemiz, colırafi konum olarak, Askeri strateji olarak, son derece 
hassas ve önemli bir bölgededir. 

Avrupa, Asya ve Ortadoiıu arasındaki doğal köprüyüz. Ortadoğu Böl
gelerine karşı, Ortadoiıu petroLierine karşı, bir bent vazifesi görüyoruz. 
Karadeniz ile Akdeniz arasındaki doğal su yolu olan İstanbul ve Çanak
kale Boğazlan , bizim. Bunlar işin bir yanı . 

Diğer yanına gelince ... Nüfusumuz hızla artıyor. 

Kim ne derse desin, biz kendimizi dilediğimiz gibi cJeştirelim ama, 
gene de Türkiye, tanrnda, sanayide, ihracatta ve daha birçok alanda pat
lama yapın.ıştır. Devlet ve millet olarak, hızla güçleniyoruz. 

Ve n.ihayet, herkese açıkça belirımişiz ki, Balı dünyası ile birleşmek, 
bütilnlcşmek milli politikamızdır. 

Şimdi, milJetlerarası terörizmin gözü, tabii ki, bizim üzerimizde ola
caktır ... Türkiye üstündeki çirkin ve boşuna hayallerin gerçekleşmesi 

için1 fırsat kollayacaktır. •fırsat» kelimesini kullanıyorum, çünkü bir 
memleketin sıkıntıya düşmesi, kendi iç sebeplerinden kaynaklanır. Yal
nızca kendi üstüne oynanan oyunlardan değil. .. 

Demek ki, açık kapı bırakmayacaksınız. Kapıyı sağlam tutmanın yo
lu da, ekonomiyi sağlam tutmakur. Bu bir. 

İkincisi ise, hiçbir siyasi kaygıyı, milli birlik ve beraberli~ üstün
de tutmayacaksınız. Bu inanca sahip bir miLietle, refaha dolıru giden 
Türkiye'dc milletlerarası terörizm, kendine hiçbir mesnet buJamaya
caktır. 

323 



Değerli vatandaşlarım, 

MilJetlerarası terörizm, sadece masum diplomatlanmızı , alçakça ve 
arkadan vurmakla yetinmez. Milletlerarası terörizm, eğer silihlı eylem 
yapamıyorsa, gene geri çekilmez. Bu kez, siyasi eylemlerle boy göstere
cektir. Yurt dışında, Türkiye aleyhinde gösteriler düzenleyecektir. 

Her fırsatta, Avrupa camiası karşısında, Türkiye'yi karalamayar 
küçük düşürmeye çalışacaktır. 

Amaç, Türkiye'yi gene, üstüne ölü toprağı serpilmiş bir ülke olarak 
gösterip, Batı dünyasından koparmaktır. 

Değerli vatandaşlarım , 

Üzüntü ile ifade eöeyirn ki, şu son ı.amanlarda, Türkiye gündemine 
bir işkence meselesi getirilmiştir. Derhal söyleyeyim ki, icraat olarak, 
iktidar olarak, işkence, ne biz.im felsefemize, ne bizim insanlık anlayı
şımıza sığmaz. İşkenceyi açıl<ça lanetleriz. 

Kaldı ki Türkiye Cumhuriyet tarihinde, işkence hiçbir zaman dev
let politikası olmamıştır. Eğer bir sorgulamada, bir disiplin hatası yapıl
mışsa, bunların failleri mutlaka adalete teslim edilmiştir. 

Şimdi d ışandan «Türkiye'de işkence var• diye, bunca uğraş göster
meleri neden? 

Amaçlan ne? 

Amaç:lannı, ben size söyleyeyim, değerli vatandaşlanm. 

Bunların derdi, üzüm yemek değil, bağcıyı, yani Türkiyeyi döv
mektir. Daha daha Güvenlik Kuvvetlerimizi zaafa uğratmak, felce düşür
mektir. Biz bu oyunlara asla gelmeyiz. 

Değerli vatandaşlanm, 

Her me .. lemizi açık açık, dobra dobra dile getiren bir iktidarız. 

Türkiye'nin ne kimseden gocunacak, ne de kimseye hesap verecek 
hali vardır. Devlet olarak, doğru bildiğimiz yolda, dimdik yürürüz. Şun
dan hiçbir şüpheniz olmasın kj , gelişen ekonomi?nizle, artan dış itiba
rımızla, milli birlik ve beraberliğimize dört elle sarıldıkça, on yıl içinde, 
Avrupa'run refah devletleri arasına mutlaka katılırız. 

Bu duygu ve düşünceler içinde hepinizi saygıyla selamlıyo.-.Jm, be
;ıjm sevgili vatandaşlarım . 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN MAMAK ŞEHiTLER 
İLKOKULU'NUN AÇILIŞINDA YAPTI~! 

KONUŞMA 

2 Mart 1986 
Sevgili Mamak'lılar, 

Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugün burada, Mamak'ta 
bir okulumuzun açılışında bulunuyoruz. Bizler, çocukları ve gençleri çok 
seviyoruz. Çünkü, inanıyorum ki, Türkiye 'ınizin geleceği bu genç takımlar

dadır. Biz bu nehrin akışı içinde, nesiller olarak hizmet çağındayız, hiz
met edeceğiz, gelecek nesilleri daha iyi bir şekilde daha güçlü büyük bir 
Türkiye için hazırlayacağız. 

Bugün aynı zamanda, içinden geçerek Mamak'm meselelerini de il· 
gi lilcrden almaya çalıştım . Huzurunuzda özellikle şunu ifade etmek isti
yoru m; iktidara geldiğimiz günden bu tarafo bilhassa büyük şehirlere • 
nufusun yoğun olduğu büyük şehi rlere - verdiğimiz önem ve imkanın bu
gün değeri daha iyi an laşılmakıadır ... Ankara'ya, htanbul'a, b.mir'c. İşte, 
şu gördüğünüz bir zamanların gecekondu mahallesi olan bu yerlerin çok 
daha iyi hale ge tirilmesi J fı..zım . Onun için, buralarda yaşayan insanlan
mtzın mutluluğu için belediyelerin daha fazla güçlenmesi, merkezi ida
renin daha fazla yardım etmesi lazım . Her zaman ifade e tti ğim gibi, •bele
diye başkanlarının enselerinde nefsini hiss-e ımeleri:ıt !Azım. Onları çok ya
kından ıakip ediyorum. Şimdi burado., Belediye BaşkanınıZ3, Mamak Be
lediye Başkanına ve Mamak Kaymakamına özell ikle rica ediyorum: Elle
rinden geldiıi kadar kendilerine verdiğimiz imkanları iyi ku ll a n sınlar, 
buraya hizmeti daha fazla ge tirsinler. Bir problemleri varsa, Anka ra va
lisi ve Büyük Şehir Belediye Başkanı kendilerine yardımcı olacaktır. Bu
nu da kendilerinden özellikle istiyorum. Daha fazla eksiklikleri varsa bana 
gelsinler. 

Muhterem Mama.k 'l ılar gördüğünüz manzara şudur: Türkiyc'nin 
köyleri , kent leri ge l işmektedi r. Ama özellik le büyük şchirlerimizj n kenar 
mahallelerine çok dtİ ha fazla önem vermemiz ) Azım. BakınlZ, saha istiyor
lar. Ne yapıp yapı'p bu sahayı bulacağız ve bir an evvel de gecekondulan· 
mızın tapularını veımcmiz lazım . Onla.ra da gerekli yardunı yapmamız 

l azım. Bunu özellikle Büyük Şehir ve Mamak Belediye Başkanlanndan is
tiyor, Muhterem Kaymakam'ın da bunu takip eımcsini bilhassa rica edi
yorum. 

Bu v-esileyle okula hizmeti geçen leri tebrik ediyor, çocu klanm1zıo 

bu yuvada daha iy i öğretim gönnesini temenni ediyor, hepinjze sevgiler 
ve saygı lar sunuyorum. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN SUJJ.İYE BAŞBAKANI 
ONURUNA VERDtCt YEMEKTE YAPTICI KONUŞMA 

Sayın Başbakan, 

Suriye Heyetinin Değerli Üyeleri, 
Saygıdeğer Konuklar, 

3 Mart 1986 

Zatıftlinizi ve beraberinizdeki heyetin seçkin üyelerini Türkiye'dc 
görmekten büyük bir memnuniyet duymaktayım. Kcndiledne, bu vesiley
le bir kez daha hoşge]diniz derken, Türkiye'deki ikarnetlerinfa en iyi şe
kiJdc geçmesini dHerim. 

Olkelerimiz arasında Başbakan düzeyinde gerçekleştirilen bu ilk zi 
yaretin, iyi komşuluk ve dostluk ilişkilerimizin güçlendirilmesine, iki ülke 
arasında daha iyi bir anlayış sağlanmasına ve böylece ilişkilerimizin ya
pıcı şekilde geliştirilmesi için olumlu bir zemin hazırlanmasına önemli 
katkıda bulunacağına olan inancımı da hemen belirtmek isterim. 

Dörtyüz yılhk ortak bir tarih.imiz mevcuttur. Aslında ortak tarihi
mizin kökleri çok daha derinlere inmektedir. Ortak tarihimiz milletleri
miz arasında güçlü kültürel ve manevi bağlar oluşturmuş ve bu bağlar 
akrabalık ilişkilerine kadar uzanmıştır. Muhakkak ki , bu husus ülkeleri
miz arasındaki ilişkileri bugünkü durumundan daha ileriye götürmek ve 
geliştirmek için elimizde bulunan önemli ve somut bir kozdur. Bundan 
gereği gibi yararlanabilmeliyiz. 

Sayın Başbakan , 

ZatıAHlerinin bu ziyaretleri, devamlı çalkantılara ve ihtilaflara sahne 
olan bölgemizde önemli gelişmelerin vuku bulduğu bir döneme ras tlamak
tadır. Bütün gayretlere rağmen gerek ülkelerimiz.in bulunduğu nazik böl
gede, gerekse uluslararası alanda, yıllardJr arzulanan banş ve i şbirliğinin 

tesisine imkdn verecek olumlu bir gelişmenjn görülmemesi üzüntü verici
dir. 

Orta Doğu Bölgesinde giderek daha da ciddi boyutlara ulaşan huzur· 
suzluğun temelinde, şüphesiz Arap - İsrail ihtililfı bulunmaktadır. Türki· 
ye'nin bu konudaki tutumu açıkur. Türkiye, Arap. İsrail anlaşmazlığının 
özünde Filistin sorununun bulunduğuna inanmaktadır. Bu ihtilaf, bölge 
banşını olduğu kadar dünya banşını da tehdit etmekte ve ülkelerimiz 
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için ciddi bir endişe kaynağı oluştuımaktadır. Türkiye, bölgede adil ve 
kalıcı bir banşın, öncelikle Filist inlilcdn Self- Determinasyon hakkı dahil 
meşru haklanmn tanınması suretiyle ve tsrail 'in Kudüs dahil t967 'den 
beri i şgal ettiği Arap topraklarından geri çekilmes iyle tesis edilebileceğine 
kanidir. Keza, bölgede ba rı şın siirekli olabilmesi iç in bütün bölge ülkele
rinin tanınmış ve güvenilir hudutlar içinde yaşaması gerektiği inancmı da 
taşımaktadır. Arap kardeşlerinin hnklı davalarını benimsemiş olan Tür
kiye, bu anlayışla bölgede barı ş ve huzurun tesisi yolunda bugüne kadar 
sarfedilcn tüm banşçı çabaları des t ek lemiş ve dcs t eklcmck ıc.-dir . Türkiye, 
şüphe ve düşmanlık tohumlarının yaygın olduğu, görüş ayrılıklarının son 
derece derin bulunduğu bu nazik bölgede, uzun 1..nrnandır özlem i duyulan 
banş ve istikrar ortamına, ancak meselelere real is t bir açıdan baka n an
layış la rla ve taraflann Üzerlerine düşen sorum lulukları yapıcı bir yakla
şımla ciddi bir şekilde üsılcnmcleriyle kavuşulnbileceğinc inanmaktadır. 

Lübnan 'ın ma ruz kaldığı ve son on yıldır tüm i nsa nlığa ı zdırap veren 
Lrajik olaylar, bütün millc tlerarası camia için olduğu gibi, bizim için de 
büyük bir üzüntü kaynağıdır. Türkiye, Lübnan'da ülkenin bağımsızlığının, 
egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmas ı esaslarına dayalı bir 
çözüm yolunun bulunmasını içtenlikle arzulamaktadır. Ancak böyle bir 
çözümün Lübnan'da yaşanan trajik olaylara ve iç savaşa son verebilece
ğine inanan Türkiye, aynı zamanda bu ülkede çeşitli cemaat1er arasında 

milli bir uzlaşı sa~anmasının bölge istikranna da hizmet edeceği kanaa
ıini ı aşımak ı udır . 

Komşulanmız lran ile Irak ar·.ısında a ltıncı yılına girmiş bulunan 
kardeş kavgasını, aynı şekilde derin üzüntüyle izlemekteyiz. Çalışmada 
meydana gelen son tırmanma kaygılarım ı zı daha da a rttırmı ştır. Bölge
miz için her yönden ciddi tehlikeler yara tan ve her iki ülkenin insan gü
cü ve mali kaynaklannı lükeıen bu savaşa bir an önce adil ve şerefli 
bir çöziiın getirilmesi zaruretine inan ıyoruz. Savaşın başlangıcından beri 
Liliz ve dengeli bir ta rafsız lık politikası izleyen Türkiye, bu anlayışla, 
savaşın sona erdirilmesi ve he r iki ı ararça kabul edi lebilir adil ve şcrdli 
bir çözüme zemin hazırlanabilmesi amacıy la yürütülen çok t ara[lı çaba
lara fslilm Barış Komiıesi üyesi olo.rak aktif bir şekilde katı l mış. ayn · 
ca ikili düzeyde taraflara dostane telkin ve ı emcnnilcrdc bulunmuştu_r. 
Bu savaşın sona erdirilmesi için çaba ve giri şimlerimizi devam eltim1e
ye kararlı bulunuyoruz. 

Sayın Başbakan, 

Türkiye, başta komşuları ve diğer Arap ve 1shim ülkeleri olmak 
üzere. tüm ülkelerle dostane ili ş kiler sürdünncyi ve işbirliği alanlannı 
genişletmeyi dı ş poli t i k asının ana ilkelerinden biri olarak benimsemişti r. 
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Bu anlayıştan hareketle, Türkiye, komşusu Suriye ile ilişkileriui de 
ortak bir tarihi olan, manevi ve kültürel değerleri paylaşan iki ülkeye 
yaraşır bir düzeye getirebilmek için çaba harcamayı dostluk ve komşu
luk gereği olarak addetmektedir. Dokuzyüz kilometrelik uzun bir ortak 
hududu paylaşan Suriye ile Türkiye arasında bundan kaynaklanan bazı 
sorunJann mevcut olınası tabiidir. Mevcut sorunlar halledilemeyecek 
konular değildir. Önemli olan husus, bu pürüzleri hızla giderebilmek 
için karşılık.la arzu, azim ve iyiniyet sahibi olmak ve bu yolda samimi
yetle ve yapıcı bir tutumla çaba göstermektedir. ZatıAlilerinin memle
ketimize yapmakta oldukları ziyareti, bu yoldaki arzunun bir teyidi ola
rak görmekteyiz. Dolayısıyla, Türkiye ve Suriye'njn ilişkilerini aı-ı.u edi
len düzeye ulaştırmak için aym görüşü paylaştıklarından ve bu yönde 
çaba harcamaktan kaçınmayacaklarından emin bulunmaktayım. Mem
leketimize yaptığınız bu ziyaı;eı, bu açıdan da ayn bir anlam ve değer 
taşımaktadır. 

Sayın Başbakan , 

Türkiye'ye önemli bir heyetle yaptıl!ınız bu ziyaretin şimdiye ka
dar iki ülke arasındaki yetersiz kalan diyaloğa yeni bir momentum ka
zandıracağı kamsındayım. Bunun ilişkilerimizi canlandırıcı ve güçlendi
rici bir etki yapacağını samimiyetle ümit etmekteyim. Böylece, çeşitli 

alanlarda verimli bir işbirlij!in.i her iki !ilke yararına olarak gerçekleş
tireceğimize inanıyorum. 

SözJeri.me son verirken bu inancımın en yakın zamanda gerçekleş· 

mesini görmek ümidiyle Ekse!Anslannın şahsi sajjJık ve mutluluğu ile 
komşumuz Suriye halkının refah ve esenliği için en iyi dileklerimi sunu
yorum. 

Teşekkür ederim. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN ANAP MECLiS 
GRUBUNDAN ÇIKIŞINDA YAPTIGI KONUŞMA 

4 Mart 1986 

Menemen seçimleriyle ilgili propaganda ça lı şmalanna. katılan ar
kadaşlarımız bilgi verdi. Basında çıkan yazı lar değerlendirildi. Ben bun
dan sonra çıkum, bu konuyla ilgili her tarafta ayrı ayn çıkan tahminle
re karşılık tahmininti söyledim . Biz, Türkiye'nin en büyük partisiyiz, 
onun için her yerde seçime gireriz; !ster kaybedelim ister kazanalım her 
yerde seçime gireriz. Nitekim geçtiğimiz aylar içerisinde muhtelif ilçe 
ve kasaJ;ıalarda belediye seçimleri olmuştur; bu seçimlere bizim dışımız
daki partilerden bazıları katılmış, bazıları katılmamışttr, ama ANAP 
hepsine kaulmıştır. Hatta misal olarak Sarayköy seçimlerini verdim; Biz 
bu seçimleri daha evvel kazanmamıştık, oldukça önemli fark ımız da 
vardı, iddialı da değildik, gidip orada mücadele vermemiz, halkımıza 
partilimizin görüşlerini anlatmamız lazımdı . Hatta ben kendim de gittim. 

Basında analizler umumiyetle •Sağ oylar bölündüğü için sol ka
zandı• şeklinde. ANAVATAN olarak biz hiçbir zaman •Sağdayız solda
yıu diye ifadelerde bulunmadık. Bizim tabiatıyla seçmenlerimizin ağır· 
lığı eski tabirle •sağdan gelen seçmenlerdir•, bunu da ifade ediyoruz. Bi ~ 
ze rey veren seçmenlerimizin eski bölüm itibariyle böyledir. Bu tahlil· 
!erden yan lı ş lık şuradadır: Bugün büyük seçimlerde ANAP'ın oyunu bö
lecek parti kanatimce yoktur. Bu seçimlerin gös terdiği özellik istikamet 
budur. Çünkü genel seçimler bu yüzden 10 barajı yanmda ayrıca çevre 
barajlanndan dolayı özellikle grup kurabilme benim tahmin.ime yüzde 16' 
dan aşaR;ı oy almamak suretiyle olur. Bu şartlar altında, birçoklarının id· 
dia etti ğinin aksine vatandaşın büyük ekseriyeti önümüzdeki seçimlerde 
ANAP'ta birleş ir. Bunu şimdiden görüyorum; Gerek Sarayköy seçimleri 
gerekse Menemen seçimleri bunu gayet enteresan şekilde göstermekte
dir. Çünkü vatandaş bunu çok iyi bilecek, attığl oyun değeri var mı yani 
attığı oy bir netice veriyor mu onu kendiliğinden görecektir. Seçjm sis· 
temi icabı, bu bakımdan ANAP"ın büyük çapta oy toplayacağlnı rahat· 
!ıkla söyleyebilirim. Yani bölünme, parçalanma ümidi varsa onlar birer 
ham hayaldir. Yani reylerin dağılma ihtimali mevcut dcğildfr. Zaten 
1988 seçimlerinden sonra da Türkiye 'de 2 veya 2.S parti kalır. Buçuk 
partiden kastım , grup kuramayacak bir parti olacaktır. Bunu ben 83 se
çimlerinden önce de söylemiştim , aşağl yukan söylediklerim de doğru 
çıktı. 
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Diğer taraftan üzerinde durduğumuz 3, 4 kanun var. Bu kanunla
rın TBMM'dcn çıkarılması mcvzuudur. MHletvekil.i arkadaşlarımız da 
TBMM'de devamı üzerinde durduk. Bunlar : Mu;r.ır neşriyat, yetki yasa 
tasansı, siyasi partiler ve seçim kanunu ve infaz kanunu. Bu kanunlar 
önemli, çıkması 15ızım, en geç Mart ya doı Nisan içinde tamamlanması 
lazım . Bunlardan sonra cı:nck lili k gelecek. Bu kanunların çıkması için 
arkadaşlarımızın TBMM'dc bulunmalannı rica ettim. Yarın da bildiği

niz gibi Anayasanın 84 ncü maddesinin yazılışından dolayı bir oylama 
var. Bana hakikaten biraz garip geliyor. Hukukçu değilim ama hukukun 
bu kadar lafzi anlaşılması da mantık bakımından ters geliyor. İstifa 
eden bir kimsenin tekrar oylanması, •oylama şöyle olsa ne olur• diye 
bir takım irdelemelerin yapılması .. Biz tabiatıyla Anayasa gereğince ge
leceğiz, oyumuzu kullanacağız. Arkadaşlanm da aynı şekilde gelecek 
oyunu kullanacak. 

Soru: - Oylamaya katılmayacaklarla ilgili bir uyarınız oldu mu ? 
C c va p: - Kimse katılmazlık edemez. 

Soru: - Demirel'in Cumhurbaşkanlığına ilişkin olarak gazeteler
de çıkan habere bir yorumunuz olacak mı? 

Cevap: - Bu konuda hiçbir görüş söyleyemem. Cumhurbaşkanlı
ğı seçimi J989'da. 1989'da Türkiye'de yeni bir meclis olacak. Biz 1983 
Meclisiyiz. 1988 seçimleri olsun, ondan sonra göre1im. Çünkü 1988 seçim
leri yapıldıktan sonra Cumhurbaşkanlığı seçimi halk oyuyla dcltjl parla· 
mcntodan seçilecektir. Sc."Çim o parlamentoya aittir, bu parlamentoya 
değil. 

Soru : - 1988 seçimlerinden sonra 2.5 parti kalacak biri siz di
ğeri? 

Cevap: - Diğer partinin soldaki partilerden hangisi olacağını 

kestiremem şu anda. SHP gözüküyor ama önümüzde daha iki sene var. 
Soldaki diğer parti DSP'nin gelişme şeklini bilemem hızlı gelişecek mi ge· 
lişmeyecek mi bilemem olduğu yerde mi kalacak onu tahmin etmek şu 
anda mümkün değil. Yani o soldaki partilerden biri. Buçuğu da ya on· 
!ardan biri olur veyahatta buçuk çok. Yüzde IO'u geçebilecek. Parti var 
mı diye düşünüyorum. 

Soru: -Misyon partisi DYP ne olacak? 
Cevap: - İşte o buçuk mu olur veya yüzde lO'u alamazsa altın

da mı kalır onu bilemiyorum. Oy kayıpları bu istikameti gösteriyor. 
Soru: - Memurlarla ilgili yetki kanunu neler getirecek? 
C c va p : - Durumu tezekkür etmiş değiliz. Kanun çıksın ondan 

sonra bakarız. Maliye Bakanı ile konuşacağız, şimdiden söyleyemem. 
Çıkanlar doğru değil, tahminden ibarettir. Ama niyetimiz memurun du-
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rumunu kademeli olarak islah etmek. Onu 5 sene içinde kademeli olarak 
daha iyi hale getirmek. Gösterge tablosunu yıllara göre kademe kademe 
değiştirmek. Bunun yaoında başka şeyler de olabilir. lntibaklarla ilgisi 
yok. Net satış konusunda hiçbir şey söyleyemem. Gelir gider tahminlı>
rimiz var, bunlara göre bir optimum noktayı bulacağız. Memurlar her 
yıl katsayıyla enflasyon civarında veya birazcık üzerinde birşey alırlar 
fakat gösterge tablosu düzenlemesiyle durumları ıslah eclilir. Kayıp mev· 
zubahis değil ama kazanç hanesi artarak gidecektir. Biz bunu dengeli 
yapmaya mecburuz. Nitekim memleketimizde özellikle enflasyon mese· 
lesinde eğilimler yani aşağı doğru gidişler belirmiştir. İTO'nun son en· 
deksi çıktı. Şubat ayında yüzde 2.l'dir. Şubat gibi bir kış ayında. Geçen 
sene yüzde 4.S'ti. Bu suretle İstanbul geçinme endeksi yıllık geriye doğru 
yüzde 35,9'a düşmüştür. Geçen sene aynı dönemde yüzde SO'nun üzerin
deydi. Bazı çevrelerin yapmakta olduğu enflasyonun düşmeyeceği .. Bu da 
açık seçik şunu gösteriyor ki; Bazı çevrelerin enflasyon meselesinde yap
tığı cdüşmeyecek» şeklindeki lilfları artık önemini kaybetti. Ben zaten 
dikkat ediyorum, basında da o konuya temas iyice azalmaya başladı. 
Bizim tahmin ettiğimiz gibi, bu mesele Nisan ayından itibaren engelden 
iner. Tahmin ediyorum, o çengelden iniyor. 

Soru : - Suriye ile iJgili görüşmelerde olumlu sonuç sağlandı mı? 

Cevap : - Konuşuyoruz daha,. Ama ben olumlu neticeler elde 
edeceğimizi zannediyorum. Her iki ülkede de -bugün grupta da söylcdim
daha iyi dostluk yapma arzusu kıymet.lidir. 
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BAŞBAKAN Sı\YIN TURGUT ÖZAL'IN 
•GELİŞTİRME ve DESTEKLEME FONU• 

İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR 

4 Mart 1986 

•Memlekette lbüyük çapta televizyon ve clek~ronik aletler satı lıyor. 
Bunların tamire ve bakıma ihtiyacJ var. Bu alanlar, yeni iş a}an land.ır. 

Bu amaçla özel kurslar dü1.cnleyip, resmi ve özel kursları finanse ede
ceğiz• 

Ülkemizde yetişmekte olan işgücünün ve mevcut işgücünün maha
ret isteyen mı::sleki ve teknik alana kaydırılacaktır. Özellikle geliştirme 
ve Destekleme Fonu tcşe&küJ cUiri lrni ş tir. Lise mezunJan Üniversite ye
rine bilgisayar kurslanm.ı kalllabilirler. 

Günümüzde elektronik ve 'bilgisayar eğitimi kadar önemli olan bir 
alanda yabancı dil eğitimidir. Hükümeı olarak y<lbancı dil eğitimine 
önümilzdeki yıllarda 'büyük önem verilecektir. Geçen yıl ithalattan alı· 
nan fonun yüzde 40'ı bir fona aktarılmıştır. Mcvz.uatta yapı lan değişik
lilcle yüzde 40, yüzde SOyc çıkan l mıŞtlr. 

« Kişilere biı· meslek alanında, bilgi, ·beceri ve davranış kazandır

mak için bu fonu, kamu ve özel kuruluşlar ile açılacak kurslar ve mes
leki teknjk eğitiminin finansman ve desteklenmesinde kullanacağız. 
Çünkü biz işsizliğin önemli sebeplerinden birini insanlann beceri sahibi 
olmamasında buluyoruz. Adam, şurada kendisine ihtiyaç olduğu zaman 
oraya gitmiyor. Beni Odacı-bekçi yapın diyor. Bunlara karşılık başka 
alanlarda hüyük personel talebi var. 

•İkinci olarak araştırma ve geliştirme çalışrnalannın ilıtiyaç du· 
yulacak alanlara yönetilmesinde, bilim ve teknoloji dalında geliştirilen 

yeni fikir ve buluşların ekonomiye intikalleri sağlanan projelerin destek
lenmesini hedef alıyoruz. Çok kabiliyetli genç insanlamruz var. Ufak 
desteklemelerle •Al arkadaş sana 3 milyon, 5 milyon• diyeceğiz. Ondan 
sonra kendi projesine uygun işi yaratacak. Ama parası yok. Bizim ona 
biraz des tek olmamız lazım . Bunlar daha ziyade elektronik sahasında, 
daha ziyade teknolojik sahada olan işlerdir. Bunun da 'büyük fayda sağ· 
layacajjını zannediyorum.• 
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cMesleki-teknik öğretim tam teçhizatlı değil, hem de elemanları 
kilfi değil. Kllfi derecede elemanımız yok. Bugün Türkiye'de bizim arzu 
ettiğimiz mesleki !öğretime daha fazla ağırlık verilmesi lazım, yıllard ır 
söylenir. Bunun gerçekleşmesi için birinci olarak Dünya Bankası ve 
Milli Eğitim Bakanlığı çalışıyor bu konuda. Bir özel proje var. Dünya 
Bankası'nm mesleki ve teknik öğretimin desteklenmesi konusunda bir 
finansmanı var. Bir de buraya getirdiğimiz normal imkAplar var. 

etkinci olarak tabiatıyla halkı zorluyoruz. Yani okul yapllrclığınız 
-zaman biraz daha bu taraflara doğru yönlendirelim. Şimdi kampanya. 
lar var. Çok büyük bir şekilde vatandaşm katkısı ile ilkokuldan, ders
likten birtakım büyük okullara kadar gidiyor. Bir de şunu gördük: lI 
Özel idareleri güçlendi, !belediyeler güçlendi. Bun ların da destel!i ile .ge
nel bütçeye daha az yük olarak, •bu konuya ağırlık veriyoruz. özellikle 
~unu işaret ettik : Şehirlerde okul meselesi artık daha önem kazanmaya 
başladı. Yani sıkıntı eskiden köylerdeydi, şimdi bilhassa sıkmtı şchirler
<le daha ağırlık kazanmaya başladı.• 

•Bugün birçok kimse lise tahsilini yaptıktan sonra gidip bilgisayar 
kursuna girse. bir programcılık kursuna girse daha iyi olur. Bunu ör· 
nek olarak veriyorum. Memlekette büyük çapta televizyon satılıyor, bü
yük çapıa elektronik aletler satılıyor. Bunların tabii tamiri, bakımı var. 
Bu kolay bir iş del!il. Şimdi <bu sahalar yeni iş sahalanclır. Tabii bu.nun 
için de muhıelif kursları daha fazla imkan vermek lazım. Birçok yerde 
<izci kursların açılmasına destek olunması lazım . Kolaylaştırılması la
zım. Benim devamlı telkinim budur. Bunu da arkad;ışlanmız iyi yaptı
far.• 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN TERCtlMAN GAZETESi YAZARI 
YAVUZ OONAT'IN SORUIAIUNA VERDICI CEVAPIAR 

4 Mart 1986 

Soru : - Politik tansiyon şu günlerde yükseliyor mu? Kim yük
seltiyor. Etkisi, karşı etkisi, tepkisi ne olur? ANAP'ın tavn, BaŞbakan 
olarak. genel başkan olarak sizin tavnmz nedir? 

Cevap : - Bizim .genel olarak politik tansiyonu yükseltmeye he
vesimiz yok. Bunu söyleyeyim. Hatta. bize sitem ediyorlar, •Siz ortam_ı 

depolit ize ediyorsunuz, onda fayda umuyorsunuz• diye söylüyorlar. Yal
nız şu gözüküyor, politik tansiyonu yükseltmek siyasi rakiplerimizin işi
n~ geliyor. Nitekim biz bunu bir iki kere bizzat müşahade ettik. Son lz
mir mitingiyle ilgili konu. Ö1.ellikle SHP Başkanı'nın o mitingteki hare
ketlerine dayanarak, kanunlara ve Anayasa'ya aykın bir davranış içinde 
olduğunu söylemem derhal bir politik tansiyonu yükseltme fırsaıını on
lara verdi veya öyle anladılar. Ondan sonra ben çok az cevap vcrd ıın fn. 
kat onlar devam etti ler. Buradan da an lıyorum ki politik tansiyonu esas 
onlar yükseltmek is tiyorlar. Tabiatıyla bundan faydalanacaklarını umu· 
yorlar ama biz bu tansiyonu her zaman indiririz. 

S o r u : - Öyle zannediyorum ki ilkbahar aylarında bu tansiyon 
bi.raz daha yükselecek. Doğru Yol bu konuda bir politika izlemenin içe
risinde olabilir. Yasaklann kalkması için bu tansiyonun yükselmesi belki 
bir politika olarak düşünillebiUr. O 1..aman ne olur? Yani yine kontroi 
edebilir misiniz? 

Cevap : - Doğru Yol ıansiyonu yükselıemez. Şimdiye kadar çok 
uğraşlı . Cindoruk özellikle çok uğraştı ancak yükseltemedi. Yükselte
mez. Ve bugüne kadarki tecrübe bunu yükseltemeyeceğini de gösteriyor. 
Hatta batta bilakis bu şekilde hareketle gazele sayfalannda önden arka
ya, sonra kaybolmaya başladı. Çünkü başka hareket tarzı da ka l mad ı . 
Onun için yükseltemez. Politik tansiyonu yükseltmek icabederse biz yük
seltebiliriz. Ama onu da şu anda yapmayız. Yani bir seçime do~ru yapı· 
labilir bir parça ama şu anda düşünülmez. 

S o r u : - Sai!da yeni arayışlar, yeni oluşumlar gibi şeylerden SÖ2 

ediliyor. O tip çalışmalar politik tansiyonu yükseltir mi? 
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Cevap : - Bunlar daha ziyade benim kanaatim, gazetelerimize 
havadis kıtlığında havadis olma özelliğini taşır, onun dışında bir şey ifa
de etmez. 

Soru : - Soldaki partiler, Rahşan Ecevit'in partisi veya Gürkan' 
m partisi politik tansiyonu yükseltme 'hususunda ne kadar etkili olabi
lir? 

·c c v a p : - Biz eğer o politik tansiyonu yükseltmede rol oynar
sak onlar tabii yükseltmek için gayret sa.rfcdcrler. Hem onların gayret
lerinin neticeleridir o zaman, ama biz çanak tutmazsak hadiseye, onlar 
da fazla yükseltemezler. Yani onlann belki biraz daha yükseltme şans
lan olabilir. Oze!Hkle Meclis'ıe olduklanndan dolayı, yani Mcclis'te ta
mamiyle yüzyüzeyiz, daha fazla fırsatları var politik tansiyonu yükselt
mek için. Gündem dışı konuşmalar, kanun tasarılarının müzakereleri , 
araşbnna önergesi, gensoru vesaire ıgibi muhtelif konular ellerindedir. 
O bakımdan şansları biraz daha fazladır ama şimdiye kadar onlar da gör
düler ki Anavatan tansiyonu yükseltmek istemedi mi yükseltemiyorlar. 

S o r u : - Tansiyonu yüksel tmek belki seçim zamanı düşünülebi-
lir dediniz. Ara seçim zamanı mı. yoksa genel seçim mi? 

C c v a p : - Genel seçim. Ara seçimde yüksel !meyiz fazlo . 

S o r u : - Ara seçim o zoman pek canlı geçmeyecek. 

C ev o p : - Ara seçimler tabii ilgili vil5yetlerde olur ve oralarda 
yükselir tansiyon. Çünlcii oralarda adaylar, parti teşkilatlan tam mllnfı

sıyla bir yanşa gireceklerdir. Bugün !belediye seçimlerinde bile bazı yer
lerde gözükebiliyor 'bu tansiyon yükseltme. Ama onun horicinde bütün 
Türkiye çapında olsa olsa gazeteler oraJardan haberler vererek biraz 
tansiyonu yükseltebilirler ... 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN 
MENFMEN'DE YAPTl~I KONUŞMA 

5 Mart 1986 

• Biz Türkiye'nin en büyük partisiyiz. Biz her yerde seçime gireriz-. 
İster kazanalım ister kaybedelim, her yerde seçime gireriz. Sarayköy'dı> 
de geçenlerde yapılan seçimleri daha önce kazanmıştık. iddialı değildik, 
ama gidjp orada mücadele vermemiz lazım, halk, partimizin görüşlerini 
öğrenmek ister. !ster seçilelim, ister seçilmeyelim, bunlan halka anlat
mamız lazım. Basında Menemen seçimleriyle ilgili •Sağ oylar bölündüğü 
için sol kazandı• şeklinde yorumlar yap ı lıyor. Biz Anavatan olarak hiç
bir zaman sağdayız soldayız diye ifadelerde bulunmadık . Bizinı seçmen
lerimizin alırlığı eski tabirle. sağdan gelen seçmenlerdir. Bize rey veren 
seçmenlerimizin eski görünüş iübariyle böyledir. Ama bu tahlillerde 
yanlışlık şuradadır. Anavatan'ın •büyük seçimlerde oyunu bölecek parti, 
kanaatimizce yoktur. Bu seçimlerin gösterdiği istikamet de budur. Çünkü 
genel seçimlerde yüzde on baraj yanında çevre barajlanndan dolayı, Mcc
lls'te grup kurabilmek için yüzde 16'dan aşağı oy almamak gerekir. Bu 
şartlar alunda da bir çoklanrun ifade ettiğinin aksine, vatandaşın bü
yük ekseriyeti önümüzdeki seçimlerdo ANAP'La birleşir. Gerek Saray
köy, gerek Menemen seçimleri, bunu gayet enteresan şeki lde göstermek
tedir. Çünkü vatandaşlar atuğı oyun değeri olmasını, ne netice verdiği.ı;ü 
görmek ister. Seçim sistemi icabı bu bakımdan Anavatan büyük çapta• 
ay toplayacaktır. Yani bölünme veya parçalanma ümidinde olanlar varsa, 
onlar birer ham hayaldir. Reylerin dağılma ihtimali mevcut değildir.• 

1988 seçimlerinden sonra Türkiyede iki yada ikibuçuk parti kala
caktır. 

•Buçuk partiden kastım, bir parti grup kuramazsa, buçuk olur. 
Ben bunu 1983 seçimlerinden önce de söylemiştim. Aşağıyukarı söyledik
lerim doğru çıktı. 1988 seçimlerinden sonra da bt:. netice elde edilecek. 
Genel seçimde biz geliriz, soldaki partilerden hangisi olacağını kestire
mem ama, şu anda SHP görülüyor. Soldaki ikinci parti DSP'nin gelişme 
şek l ini bilemem. Hızlı mı gelişecek? Olduğu yerde mi kalacak? Onu tah
min etmek şu anda mümkün detil . Soldaki partilerden biri buçuk olur 
veya başkası• . 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN 
BORNOVA KONUŞMASI 

9 Mart 1986 

Muhterem Bomova'hlar, 

Sözlerimin başında hepinizi sevgiyle, saygıyla se15mlıyorum. 

Gene bu meydanda 6 Kasun seçimlerinden evvel de sizlere konuş
ma yapmıştım. O günJeri !bugün gi'bi hatırlıyorum. Üzerinden zaten çok' 
da zaman geçmedi. Hepsi topu topu iki sene. Ama sizden aldığımız ,güçle 
memleketin birçok meselesini en iyi şdki l de haJletmek için geceJi-gün
düzlü çalışmaya devam ettik ve gördüğünüz gibi bugün memleketimizin 
birçok meselesi hal yoluna girmiş durumda. İnşallah önümüzdeki üç yıl 
içinde daha birçok mesele çorap ipliği gibi çözülecek ve memleketimiz 
çok daha iyi hale gelecektir. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ba
kınız 1983 yılında iktidara geldiğimizde 'l'ürk ekonomisinde birçok prob
lemler vardı. Bunların mühim lıir kı smı, 1980 ve önceki yıllardan dev· 
ralınmış problemlerdi. Ama l>ugün Türkiye 'hem güven, hem de bollcjk 
içerisindedir. Bunu memleketimize gelen tüm yabancı lar bize fevkalAdc 
güzel bir şekilde ifade etmişlerdir. 

Geçen sene yukarıda Romanya'dan, aşağıda Suriye'ye kadar olarr 
bölgede büyük bir kuraklık oldu. Bundan dolayı birçok ülke clışardan hu
bubat it'hal etmek mecbuıivetinde kaldı. Buğday satan Buib'llristan ge
çen sene 3 milyon ton hububat ithal etmek meoburiyetinde kaldı . Tür
kiye Bulgaristan'ın 5-6 misli büyük bir ülkedir. Biz de aynı kuraklığı çek
tik. Ama hükümetimizin getirdiği yenj tohumlar sayesinde istibsalimir 
azalmamıştır. 50 milyonluk Törkiye'nin ithal ettiği hııbubat 1 milyon ter 
nu bulmamıştır. işte aradaki fark budur. 

Gelişmekte olan ülkeleri bilim adamlan inceliyorlar. Örnek olarak 
gösterdikleri ülke Türkiye. 

Kendi bütçemizden keserek belediyelere imkanlar ve.rdik. Çünkü 
belediyeler sizlerle en yakın temasta olan teşekküllerdir. Sizin günlük 
dertlerinizle onlar yakından alakadardırlar. Biz onlara hem yetki, hem 
para verdik, hem de bu sene emlak vergisini onlar toplayacaklar. Şimdi 
belediye diyor ki; emlak vergisinde indirim yapacağız. Yalnız oturahm 
bir doğru dürüst konuşahm. Tamam mı? Belediyeden hizmet istiyorsu~ 

nuz. Çok iyi biliniz ki, memlekette hizmet yapabilmek için muhakkak 
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bir yerlerden para al ınması !Azım. Bu memleketin hizmete ihtiyact var. 
Bu konuda birkaç şey söylemek istiyorum. Belediye hizmetleri deyince 
aklımıza çocuklarımızın çocuk parkı, spor tesisleri meselesi, yollar ffil' · 

selesi geliyor. Neyle yapılır bunlar, parayla. Biz rbu işleri yaparken işsit 
birçok insana da iş bulunacak. Geliniz parasını verelim, iş yapılsın, mem
leket kalkınsın. Yeni iş sahaları açılsın. Herkes daha iyi gelir sağlasın. 
Benim fonnülüm budur. Türkiye geçmişte hesapsız ıki t apsız olduğu için 
ekonomik anarşiyle karşı karşıya geldi. Hesabımızı kita'btmızı iyi yapar
sak, gelen gün geçen günden daha iyi olur. Ama bunun için bir tek yol 
var. Çalışmak, çalışmak, çalışmak. Havadan para kazanmak artık söz 
konusu değildir. Çoktan kaldınlımştır. Biz köprü, ibaraj senetleri satarak 
bir taşla üç kuş vurduk. Ortadi reğe gelir sağladık , barajl>n, yollan ya· 
pıyoruz, yeni iş sah.alan açılıyor. 

Muhterem Bomova'lılar. 

Bir konu da.ha var. Bu memlekette bundan sonra çalışanın kazana· 
caAını söyledim. Çalışan yülçselir. Havadan para kazanma yollan kapan· 
mıştır. Vaktiyle 1960'1ı yıllarda 70'li yıllarda bu memlekette döviz sı · 
kmusı vardı. Hükümet tahsis veriyordu. İthalat , kotalar, tahsisler. Tah
sis bir avantajdı. Bugünse Türkiye'de hersey serbest olmuştur, ne tahsis 
kalmıştır, ne kota. KlT'lerin mallan eskiden ucuı satılırdı. Ucl!2 sa tıl 
dıAı için açıkgözler Ankara'dan Bakanlıklar'dan tahsis alırlardı. Demir. 
çimento, traktör tahsisi. Bunların da hepsi kalktı. KlT'leri de biz akıllan· 
dırdık. KlT'lerin bugün devlet üzerine yükü azalmıştır. Böyle olunca 
sizden daha az vergi alabiliriz. Vaktiylt! yabancı sigara Türkjyc'ye kaçak 
olarak girerdi. Hacmi 100 milyar liraydı . Biz akılbca davranıp , ithal edi
yor ve aradaki farkı alıp konut fonuna aktanyonv.. Her sene 100 binden 
fazla konut yapılıyor. İnşallah daha fazlasın ı yapacağız. Haksız kazanç 
yollanın kapattık. Diyorlar ki, siz lüks ithalata imkan verdiniz. Yani lıiz 
lüks ithalat yapmasak bunlar Nrkiye'ye gelmiyor muydu? Eskiden de 
geliyordu, kaçak olarak ve birtakım adamlar bunlardan para kazanı

yordu. Bir mercedes eskiden sefaretler vasıtasıyla gelirdi, galeriler, se
faret mensupları aracılıktan para kazanıyorlardı. Bugün biz ithal ediyo
ruz. Bir mercedes, kıymetine göre, 10-15 konuta finansman temin edi
yor. Fena mı? Bütün bunlar akıllıca hesaplardır. KDV'yi de biz çıkardık. 
Bunlar büyük reform işleridir. Muhaliflerimizin hi\)birinin aklı bunlara 
ermez. tik sene J trilyon 70 milyar para topladık. 

İki sene içinde mcmlekelin bjrçok ekonomik meselesini aC'ltmadan, 
incitmeden düzelttik. İşte vergi meselesi.ni kökünden hallettik. 20 sene
dir çıkamayan kanunlan çıkarttık. Kambiyo sistemini, döviz meselesinj 
hallettik. Yattnmlan, fonlar marifetiyle hızlandırıyoruz. Son olarak da 
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Savunm:a Sanayii Geliştirme Fonu'nu çıkardık. Türkiye'nin önemü bir 
ihtiyacıydı bu. Birçok ülkede savaş var. Etrafnnız ateşle dolu. Savaşa 
girmemenin yolu güçlü olmaktır. Şimdi Tlirkiye'nin itibarı çok fazla. 
Hel1kes Tü"kiye'ye gelmek istiyor. Çlinkü Türkiye ekonomikman güçlü. 
Herkes Türkiye'de e.lronomik mucize olduğunu biliyor. Bunu bize dışar
daki bütün büyük finans kuruluşlan söylüyor. Ama bizim muhalifleri
miz tabii başka şeyler söyleyecekler. Bu işlerden anlamadıkları için ga
yet basil taş atarlar. Dağarcığtnda birşey olmayan insan kallop da bir 
münazaraya dol!ru dürüst girebilir mi? Hayır rnümklin del!il. Derhal işi 
demogojiye boğar. Biz bunları bom mecliste hem de meclis dışında gö
rüyoruz. Ama 'benim bir metodum var, hiç aJdınruyorum. Benim işim 
onlarla değil ki, sizinle. 

Muhterem Bornova'lılar, 

Bu memlekette herzaman söylediğim gibi doğruyu konuşmak la
zım . GeçenJcrde Karşıyaka'da bir arkadaş dedi ki; «"ŞU müstehcen neşri· 
yata izin verecek misiniz?• Dedim ki, arkadaş biz kanunu çıkartuk. İş· 
lerine gelmeyi nce muzır kanun oldu. Muzır, kime muzırdır. O şekilde ya· 
yın yapanlara muzırdır. Millete değil. Muhterem Bornova'lılar, memle
ketimizin bu şekilde yanhş yollara götürülmesine <biz müsaade etmeyiz. 
Bu yollardan para kazanılmasına da müsaade etmeyiz. Onun için bu ka. 
nunlan çıkarttık. Bize bugün basına sansür koyuyor diyorlar. Hayır, ke
sin olarak hayır. Namuslu, dürüst olarak çalışan basına biz her türlü des· 
teği yapmaya hazınz. İhtiyaçları da yok zaten. Ama türlü rezalet resim
lerle çıkan ga?.ete ve mecmualara imkan veremeyiz. Bu konulara bizden 
evvelki iktidarlar dokunnmamıştır. Herkes korkmuştur, demişlerdir ki 
basın üzerinize gidince iktidarı kay.bcdersiniz. Yazılan görüyorsunuz, dik· 
kat edin. Ama şurada, huzurunuzda söylilyorurn. Bizim Allah'ıan başka 
kimS<'Aen korkumuz yoktur ve doğru bildiğimiz işi de neticelendiririz. 
Efendim, o beni tutmayacakmış, aleyhimde yazı yazacakmış, yazarsa yaz
sın, ondan büylik Allah var. Yaptığımız her işi huzurunuzda ifade edi
yorum. Bizim anlayışımız halka hizmet, hakka hizmettir. Hak.kın rıza
sını temin için hizmet ediyoruz. BaŞka birşey değil. Çlinkü iktidarlar ge
lir, iktidarlar gider, insanlar gelir, insanlar gider. Önemli olan yaptı#J 
iştir . 1nsanlnr yaptık.lan işle ölçüJürler. Türkiye' de son iki seneye bir ba· 
kınız, şöyle bir hesab ediniz, kaç tane devlet adamı Türkiyc'yi ziyaret 
edıyor? Eskjsiyle mukayese edilebilir mi? Şu son ı,s.2 ay içinde benim 
ve Sayın Cumhurbaşkanının yaptığı ziyaretler, Türkiye'ye gelen yabancı 
konuklar eskisiyle mukayese edilemez. 10 misli fazladır. Hatta öylesine 
fazladır ki randevu vermek için gün bulamıyoruz. Önümüzdeki hafta İs
tanbul'da çok önemli bir toplantı var. 2 sene evvel de biz yaptık. Bütün 
lslfim Olkeleri biraraya geliyor. 46 tane devlet. 46'sı da Türkiyc'nin ön-
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derliğinde. Sadece lslam ülkelerinde değil , yurtdışında, diğer batı ülkeleo 
rinde de çok itibannuz var. Bunu herkes söylüyor. Bugün Türkiye için 
dışardan kredi bulmak mesele değildir. En basiti otoyollara başladık. 
Falih Sul tan Mehmet köprüsü ve 216 km. otoyol başladı. Edime'den An· 
kara'ya kadar otoyollar üzerinde müzakere yap ı lıyor. Büyük bir k.Jsmı 
inşallah bu sene ihale edileceklir. Yani Edirne'den girip Ankara'dan çı· 
lmcaksınız. Otoyol, ekspres yol, tabi parasını da ödeyoceksiniz. lzmir -
Çeşme arasında da otoyol yapılacak. Oturduk, hesap ettik. Çeşme civa
nnda epey mesken var. Biraz hızlı 'bir yolla gidip gelirseruz gayeı tabi bu 
meskenlerde kışın da oturulur. O vakit birçok ev darlığı meselesinde de 
ferahlık meydana gelir. Tabi o yolu da yapacağız . inşallah Türlciye'yi 
önümüuleki J().15 sene içerisinde ümit ediyorum ki 2-3 bin km. otoyol 
ağıyla kaplayacağız. yepyeni bir sistem. Bundan 3-4 sene evvel telefonla 
şehirlerarası konuşmak zordu. Yurtdışıyla konuşmak hemen hemen im
k~nsızdJ. İzmir civarında turistik yerle:- var. Hatıı hyorum 4 -5 sene ev
vel buraya gelen yabancı turistler memleketleriyle konuşmak için karşı 
Yunan adalarına giderlerdi. Bugün Türkiye'nin hemen hemen en ücra 
köşesine ,kadar otomatik telefon bağlantısı yapılmaktadır. Önümüzdeki 
sene sonuna kadar ıbütün ilçeler otomatiğe bağlanıyor. Büyük bir kısmı 
bağlandı. Şu anda 12-13 bin köyümüze telefon boğlandı. Bunun 2- 3 bin 
tanesi otomatik telefondur. İnşallah J..S sene içinde Tünkiye'mizin bütün 
köylerine bu sistemi yayaca~ız. İşte modern Türkiye budur. 

Önümüzdeki sene Türkiye'de elektriklenmemiş köy kalmayacak. 
Bütün bunlar nasıl yapılıyor. Gayet tabi vergi alıyoruz. Asıl önemli olan 
bu paralan akıllıca kullanmaktır. Paralan yanlış yere yatırmamak, he
sabı/kitabı iyi bilmektir. Sakın hesap bilmeyen adamları idarenin başma 
getirmeyin, ondan sonra feJAkete uğrarsını z. Onlan ge[ireceğiniz için söy
lemiyorum. Bu yanlışlığı lbizim mrnetimiz hiçbir zaman yapmaz. Onun 
iç'in hen.aman söylüyorum. Anavatanın alternatifi yoktur. Vaktiy]e ha
tırlayacaksınız, seçim zamanında birinci olacağını iddia eden bir parti 
devamh olarak şunu söylüyordu. Bizde şu adam var, bu adam var. Sende 
ne var? Bir Özal var. Baktı, gördü ki, öyle değilmiş. Analar neler doğuru
yor. Biz memleketin kıymetlerini böyle meşhur adamlara gitmeden te
ker teker bulduk, çıkardık . Kimini milletvekili yaptık, kimini belediye 
başkanı. Bugün Türlciye'nin 1700 belediyesinin neredeyse 1000 tanesi Ana
vatan'lıdır. Hepsi de neredeyse i:k defo siyasete giren insanlardır, hemen 
hemen. Yepyeni bir siyasi anlayış meydana getirdik. Hiç kimseyle müna
kaşa ediyor muyum? Yani onlar münakaşa istiyorlar, boyuna laf atıyor
lar, karşı bir cevap vereyim de, bakın neler neler oluyor. Çünkü onlann 
işi bu, başka iş bilmezler. tş deği l , laf üretmeyi bilirler. Bu memlekette 
mühim olan laf değil iş üretmektir. O işi de biz iyi biliyoruz. Ben onlarla 
ne diye laf yansına çıkayım, iş yanşına çıkayım da görsün bakalım ne· 
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reye kadar gidiyor. Anavatan sizlerin desteğiyle, Allah'ın yardımıyla daha 
90k iş yapacaktır. Biz memleketi önümüzdeki 2·3 sene içinde çok öne:mli 
ooktalara getireceğiz. Türkiye önümüzdeki J().15 sene içinde dünyanın 

sayılı ülkeleri arasına girecektir. lnsanJar binbirini sever, bid>irjne saygı 
duyar. Bizim idealimiz Türkiye'yi eski devlerin kavgalanndan uzak, anar· 
şiye hi\i>ir şekilde yanaşmayan, sulh ve huzur içinde işine giden-gelen in· 
sanlar diyarı yapmaktır. Bu hayal değildir. Çok yakında gerçekleşecek· 

tir. Çünloü gidiş bu isıtkametledir. Ekonomiyi, sosyal meseleleri iyi bilen· 
!er, gelip Türkiye'yi gördüklerinde Türkiye'de 'büyük bir değişme var 
diyorlar. Bunu raporlarında hayranlıkla belirtiyorlar. Dünyanın bu iş· 

!erle ul!raşan bütün teşkilatlarında ilk defa olarak Türkiye hakkmda çok 
ınüsbet yazılar çıkıyor. Biz bu memlekene yeni bir siyasi oluşum mey
dıına getirdik. Ben Anavatan 'ı kurarken dedim ki; vaktiyle hangi tarafa 
rey vermişseniz verin, gelin, bizim fikirlerimiz budur. Hatta dediler ki; 
cMev!Ana gibi çağınyorsun• Ne olacak yani biz insanlan birleşmeye ça
ğmyoruz, birbirlerini sevmeye çağırıyoruz. 

Muhaliflerimiz İmar affını çıkardığımız zanlan kıyamet kopardılar. 
Koro halinde yalan söylediğimizi ileri sürdiilcr. Şimdi tapulan vermeye 
başladık, sesleri kesildi. Aynen vaktiyle hayat pahalılığı, enflasyon gibi 
atıp tutuyorlardı. Ben dedim ki önümüzdeki Mart-Nisan ayla:::mda bu· 
oun indiğini göreceksiniz, o vakit elinizde ne kalacak dedim. Şimdi ses· 
!eri çıkmıyor gene, bu sefer başka şey bulmaya başladılar. Vay efendim, 
yağmurlar iyi yağdı, Özal iki kat. Petrol fiyatları <!üştü Özal dört kat. Ya 
ne olacaktı. Allah kulunu seviyorsa yürii ya kuJum der, ne olacak yani. 

Bugün burada tapu dağıtacağız. lzmir'de 130 bin tane müracaat 
var. 130 binin de hepsini vereceğiz. Yılların sorununu çözeceğiz. Şimdi o 
söylenenlerin hepsi unufak olmadı mı ? Dediler ki, lzmir'de 4-0 biz alaca· 
ğız. 04 oldu. O kadar güveniyorlardı kl kendilerine, buradaL; eski bele· 
diye başkanını da aday gösterdiler. 

Muhterem Bornovalılar, 
Bugün lzmir'de hava giizel. Bu sene inşallah mal1sul bol olacak. Ta· 

nm Bakanııruz dedi ki; •Şu son 2 ayda, Ocak ve Şubat'ıa saulmış olan 
gübre miktarı geçen seneye göre % 80 daha fazla •. Peki bir sürü gürültü 
koparıyorlardı. Efendim köylüde para yok, köylü mahvolmuştu. Nerden 
bu % 80 gübreyi alıyor. Geçen seneye göre % 80 daha fazla gübre kulla· 
nıyor. Demek lci köylümüz de biliyor lrj bu sene iyi mahsul olacak, güb
reyi a lıyor, hesabı budur. Ama birşey söyleyeyim. Bu sene mahsul fazla 
olursa sakın elde tutmaym, henıen satın, çünkü halkımız daha ucuz ye
sin. Memleket iyi bir mahsul yılı, iyi bir ucuzluk, onun yanında iyi bir 
ihracat görsün. Bu işleri evvelallah biliyoruz. Sizler bize destek olduğu· 
nuz sürece de daha iyilerini yapmaya devam edea.'tiz. Hepinize sevgiler 
saygılar sunuyorum, sağolunuz, varolunuz. 



BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN 
KARŞIYAKA KONUŞMASI 

9 Mart 1986 

Muhterem Karşıyakalılar, 

Sözlerimin b~ında hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Sağolu
nuz, varolunuz. 

ANıA VATAN iktidara geleli 2 seneyi daha yeni geçli. Ama sizlerin 
lehine iktidarı devraldığımızdan bu tarafa Allah şahittirki memleketin 
birçok meselesjni hal letmek için arkadaşlarım ve ben gece. gündüz çalış· 
tık ve çalışmaya devam ediyonız. Bugün Türkiyemiz eski yı llarla kıyas 
olmayacak derecede modernleşmeye, ilerlemeye doğru gitmektedir. Ben 
dünyanın birçok şehirlerini geziyorum; gördüğüm bu şehirler ıçcrsinde, 
gördüğüm bu ülkeler içel'Sinde inarunız ki Türkiye gibi bolluk içinde, 
Türkiye gibi güvenlik içinde ülke fevkal:ıde azdır. İşte etrafınıza bakınız, 
komşu ülkeleri gözden geçiriniz. İran, Irak bir sav~ içersindc, aynı za
manda yokluklar içersinde. Sav~ kolay değildir ta:bil. Aynı durumu Lüb
nan'da görebileceksiniz. Bugün memleketimizin birçok şehrine d1şardan 
turist gelmekte. OECD teşkilatının verdiği bir rapora göre Türkiye geçen 
seoe turizm ıbakırrundao en fazla ilerleme kaydeden ülkelerden birisidir. 
Acaba niye? Niçin turizm bakınundan başka ülkeler gerilerken, Tür.kiye 
ileri gidiyor? Bunun sebebini düşündük mü? Bunun sebebi çok açıl<Ur. 
Tüt'kiye artık eski anarşi ülkesi değildir. Türkiye artık bir güven. 
Uk ülkesiclir. Akşam saat 21.00'den sonra sokağa çıkabilir miyim. çı . 
kamaz mıyım diye düşünce kalma.rruştır. Bugün gecenin hangi saatinde 
olursa olsun Türkiye şehirlerinin sokakları emniyet içersindedfr. 

Bugün ülkemizde her türJü mal vardır. Bakınız: bir misal vcn..-:.yim. 
Komşumuz Yuoanistan, ilerde Yug<>Slavya, ~ağıda Suriye vaktiyle sene
ler evvelsi bu ülkelerden Türkiye'ye kaçak mal gelirdi. Özellikle Suriye' 
den. Buıriin tam ters.ine Türkiye'den oraya kaçak mal gidiyor. Görenlere 
acaba Suriye'den Türkiye'ye ne geliyor diye sorannısınız? Hemen hemen 
hiçbir şey gelmiyor. Herşey Türkiye'den gidiyor. Bavul ticareti yapıyor
lar. Biz kazanıyonız. Yugoslavya'dao otobüs dolusu Yugoslav geliyor. Ne 
için geliyor biliyor musunuz? Türkiye'de alışveriş etmek için geliyor. 
Heqey var burada. Yunanlılara vizeyi seroest bırakrık. Bizim lehimize 
oldu. Çünkü Yuoanlı adalardan buraya geliyor. Ediroe'ye otobüslerle ge-



liyorlar. Biraz kolaylık gösteriyoruz. Alışveriş ediyorlar, epeyce para hı· 

ı·ukıp gidiyorlar. Kendi memleketlerinden bizim memleketimiz daha 
ucuz. Niçin böyledir? Çünkü 'bugün sizlere söylediğimiz gibi iki yıl evvel 
ikibuçuk yıl evvel seçimden önce söylediğimiz gibi ·bu memleketin neye 
ihtiyacı var. Yağ var, şeker var, un var. Helva yapmasını ıbiliyor musun? 
Biz helva yap:nasını biliyoruz. Türkiye'nin bugün iti'ban çok yukan sevi
dcdir. Vaktiyle 1980 sene•indc 1979 senesinde 'hatırlıyomm. Uçan kuşa 
borcumuz vardJ. Borç olması birşey değil. Ama borcunuzu ödeyemez
seniz ne olur? İşte o zaman iflas bayrağını çekersiniz, herkes size kötü 
gözle bakar. Tüı•kiye 'hu durumdaydı. Bugün bu ülkenin sadece hazinesi 
değil , maliye-si değil, birçok 'belediyesi dışardan büyük miktarda kredi 
alabiliyor. Ülkemizin itibarı bu seviyeye gelmiştir. Daha dün lstonbul Be· 
tediyesi İsveç'tc belki televizyonlardan duydunuz hızh tramvay sistemi 
için 300 milyon dolarlık anlaşma yaptı. Değil devletin lstanbul Beledi· 
yesinin itibarının nereye geldiğini görüyoıısunuz. 

Bakınız geçeı: sene aşağı yukan Romanya'dan Suriye'ye kadar bü
tün bu bölgede kuraklık oldu. Bulgaristan'da da kuraklık oldu. Türkiy;:' 
de de Suriyc'de de oldu. Bulgaristan 9 milyonluk bir ülke. Türkiye 52 
milyonlu'k bir ülke. 9 milyonluk Bulgaristan vaktiyle dışanya buğday sa· 
tardı. Üç milyon ton hububat ithal etmek mecburiyetinde kaldı. Geçen 
sene. Aynı yıl Türkiye'nin bütün kötü şartlal1\ rağmen itlıal ettiği hubu· 
bat 1 milyon ton bile değildir. Kocaman ülke ... Nüfusu 50 milyon ... Ne
den böyle oluyor? Onu da söyleyeyim. Bu iktidar tanma çok önem verdi. 
Çiftçi çok iyi 'biliyor. Sadece gübre, sadece sulama. Bunlar değil. Ama 
kaliteli tohumlan getirdik. Serbest bıraktık 'bu işi. Aynen ekonomide ol
duğu gibi bu tohumlarda serıbest gelsin dedik. Eskiden bürokratik for· 
malitc, şuydu buydu derken hiçbir şekilde bu yüksek verimli tohumlar 
gelmiyordu. Tüm bunlann neticesinde geçen sene Türkiye'nin tarım is
tihsali kuraklığa rağmen artmıştır. Bu sene Allah izin verirse, hava şart
lan da şu ann kadar güzel gitti; Fevkalade güzel mahsül olacaktır. İn· 
şallah Mart, Nisan, M•yıs aylarında yağmurlar biraz daha iyi yağarsa gö
relim o vakit ma'hsu1u. 

Muhterem Karşıyakalılar, işleri düzeltiyoruz. Daha iyi hale getiriyo
ruz. Türkiyc'nin itibarı arttı diyorum. Bakınız ne kadar çok devlet adamı 
dışardan Türkiye'yc geliyor; Ben nerelere gidiyorum. Daha önümde çok 
seyalıat var. lrak'a gideceğim, Hindlstan'a davetliyim. Ondan sonrada 
OECD Teşkilatı'nın 25. Kuruluş yıldönümü var. Bu sene yani içinde bu
lunduğumuz sene o teşkilatın başkanlığını biz yapacağız. Bu ilk defa olu· 
yor. Ondan sonra da Allah kısmet ederse Sovyet Rusya'ya davetliyiz, ora· 
ya gideceğiz. Şimdi dikkat ederseniz Türkiye'nin itiban eskisiyle muka· 
_yese edilemez. Bu önümüzdeki hafta Türiciye'de Cuma günü 46 ts!Am Ül-
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kesi biraraya geliyor. Ticaret ve ekonomi konfera rısı yapılacak. Bu kon
feransın başk:u.nı da Türkiye. Cumhurbaş•kanımız bu konferansın baş
kanı, ben onun vekiliyim. lstanbul'a bu ülkelerden aşaltı yukarı 50 · 60'dan 
fazla bakan gelecek. Bunlarla oturup konuşacağız. Bakınız seneler son
rası Türkjyc, İslam aleminde bir nevi önderlik yapıyor. Eskiden ha tırlı · 
yorum. Daha 6-7 sene evvel, ıbize randevu vermeyen ülkeler bugün kapı· 
mıza geliyorlar. işte itibar değişikliği budur. 

Sadece !slfun aleminde değil, ayn ı zamanda Baıı'da da itibarımıl. 
yükseliyor. Son İngiltere seyahatinj herhalde izlediniz. Aynı şekıldr 0ra
da da fevkalade itibarımız var. Avnıp3 Ortak Pcll.an kapalı otan .ır::ıpı
larını yavaş yavaş aralamaya başladı . Çok yakında da sonuna kadar aça
caklard ı r, hiç merak etmeyin. 

Şimdi Muhterem Karşıyakalılar, haurlarsanız enflasyon inece!: de 
elim. Enflasyon var, hayat pahalılıği var diyenlere, entlasyon % 30'lara 
inerse ne diyeceksiniz, ondan sonra dedim. Şimd i seslerini çıkarm ı yor
lar dikkat edin. Hiç enOasyon lafı oluyor mu? Olmuyor, oL'lluyor ... Ol ma
yacak ... Yalnız şu laflar geliyör dikkat edin; • AIJah Özal 'a yardım erl;'">r,. 
bu sene mahsul faı.Ja, petrol fiyaıları düşüyor• şimdi bakın, memleket 
iyiye gittikçe bazılarının bfr türlü nefsi kabul etmiyor. Yani iyiye gitme
sin diye, nerdeyse ellerinden gelse ·birşeyler yapacaklar. Ama emin olu
nuz ki, bu işi 'biz biliyoruz. Bakın vaktiyle şöyle bir şey vardı; Seçimde.,. 
2,5 sene evvel, Halkçı Parti Başkanı Calp'la televizyonda bir münakaşa
mız oldu. Köprüyü satum dı, sattırmam dı. Şimdi bakın oradan nereye 
geldik. Sattırmam dedi, ben de saıncağim dedim. Köprü yerinde duru
yor, ama biz boyuna satıyoruz. Biz bu köprüyü ve Keban Barajını sata
ca~ dodik. Hakikaten geçen sene ve bu sene •baraj ve köprü için halkı
mıza aşal!ı yukarı 180-190 Milyar TL. lı k hisse senedi çıkardı•k. Hatta 200' 
milyar TL'yı geçti ve bunların çoğu da 2·3 saat içcrsinde salıldı. Paralar 
yastıl!ın alundan çıktı. Bir taşla üç kuş vuruldu. Bu kere bu senetleri 
alanların çoğu orta direk. 50 bin TL. lık, 100 bin TL. lık senetler al dı lar, 
% 40 ·50 bir gelire sahip oldular. Hem do faiz de~ i!. Onlara bir fayda sağ
ladık mı ? iki, aldık bu 200 milyar TL'yı şimdi Karakaya Barajını bitiri· 
yonız, bu sene devreye girecek. Sadece o kadar değil, Atatürk Baraj mı da 
yapmaya başladık. Hem de o kadar hızlandırdık ki Suriye ıelaşlandı, Irak 
telaşlandı. Ej!er bu idare bu ak:ıll ılı l!ı yapmasaydı, bu adamlar bize enin· 
de sonunda barajı yaptırmamak için ellerinden geleni yaparlardı. Amo 
inşaUah Atatürk Baraiı J988 senecı.iııde su tutmaya başlayacak. Fırat'ın 
tam 2,5 senelik suyunu tutuyor haberiniz olsun. 

Sadece o kadar değil. Köprüyü sattık, bu yatınmlara başladık. Daha 
o kadar değil. Edime'den Ankara'ya kadar bu sene otoyolun hepsi ihale 
edilecek. Büyük bir kısmı da ihale edildi. Bu arada Çeşme'den lzmir'e 
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de Otoyol bağlantısı yapılıyor. Çeşme'de bir süıii villa boş kalacağına 17.
mirliler gitsin kışm da otursun. 

Şimdi bakınız, ortadireğe biraz para kazandırdık. Ondan sonra, yol
lan, köpıiilcri ve barajlan yapıyoruz, ikinci kuş . Üçüncü kuş ne? Bu ba
rajlar, yollar, köpıiiler yapılırken burada işsizliğe çare buluyoruz. lşsi7 
lik meselesini zaten böyle halledeceğiz demiştik. 

Bugün memleketimizin bütün kaynaklan harekete geçirilmiştir 
Türkiye geçtiğimiz yıl ve evvelsi yıl % S-6 kalkınmıştır. Bu sene de inşal
lah, dünya % 2 ile kalkınırken, Türkiye % 5 gibi hızla kal kınacaktır. Bel
ki de daha fazla. Evet göreceğiz bun l arın hepsini. Ama, eskiden olduğu 
gibi kalkınıyorum derken borcunu ödeyemez hale gelmemek gerek, he
sabını , kitılbını çok iyi bileceksin. Kimseye karşı J980'de dili;tüğümüz du
ruma bir daha düşmeyelim . Akaryakıt, tüpgaz kuyruktan olın:ısın, mar
garin kuyruktan olmasın. 

Şimdi bakınız demin köpıii, baraj satacağız derken koydutwnuz 
fon, kamu ortaklııtı fonudur. Türkiye'nin en büyük fonlanndan biri ola
cak. Otoyollann gelirleri bu fonu daha da büyütecek. Fonu 6()().700 mil
yar TL. ya çıkaracak ve memleketimizi baştan başa otoyollarla, baraj
larla ve köpriilcrle donatacağız. 

Türkiye'de bir konut meselesi var. Nasıl çözdük bu işi? lthalat ser
best. Bazı lan kızıyor, diyor ki bu kadar lüks ithalat olur mu? Yani gidiptc 
başkasının, yabancı ülkelerin vitrinlerinde mi görelim bunlan? Bu mal. 
!ar gelsin, bizim vitrinlerimizdede olsun. Kaçak mı gelsin, karaborsacı 
mı kazansın? Gümrüğünü ödesin, fonunu ödesin. Ben o fonlardan orta 
halli vatandaşıma konut kredisi çıkanyorurn. Bugiin Türkiye'de her yıl 
JOO bin konuta kredi veriliyor. Konut meselesini inşaJlah önümüzdeki 
4-5 sene içinde kökünden halledeceğiz. Bu sene toplu konut fonu 300 mil
yar TL'nin üstünde. tik geldiAimiz zaman 20 milyar TL. bile değildi. Hali 
vakti olandan allyoruz, hali vakti daha az olana konut krccLisi o larak ve-
riyoruz. O da lüksünü yapıyor. Dışardan nlacaAına Türkiye'den alıyor. 
Biz, sigaralardan 5().100 milyar TL. konut fonuna para veriyoruz. Kara
borsacı mı kazansaydı? 

Bakınız •bir iş daha yaptık. Türkiye'nin daha iyi savunulması için, 
ordumuzun daha güçlenmesi gerekiyor. Çünkü, biz öyle bir bölgedeyiz 
ki etrafınuzda ateş var. işte lran, lrak haıt>cdiyor. Lübnan'da Arap-İsrail 
ihtilafı. Yani dünyada birşey çıkacaksa bu bölgede çıkacak. Onun için 
güçlü olmamız liizım, kuvvetli olmamız lftzım, düşmanı korkutabilıncmiz 
lftzun. Bunun için de hep dışardan savunma için silahı alacailmuza, Tür
ıı:iyc'dc savunma amacına yönelik sanayi kurulmasını kolaylaştıracak bir 
fon sistemi .kurduk. inşallah bu fon önümüzdeki yularda türkiye'de elı:o-
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nomiye yararlı olacak sanayileri gelişti recektir. Hem bir LaraftJn iş bu
lacağız. Hem de silahlı kuvvetlerimizin ihtiyac ını göreceğiz. 

Şimdi bakınız Muhterem vatamlaşlanm. Bu işlere ak ıllan cııncycn 
ler ne yapacaklar? Hani meşhur laf vardır; Kedi erişemeyt-ccği c:ğcre pis 
denniş. 

Muhterem Karşıyakalı!ar, bizim get·i rdiğirnjz önemli değişikliklerden 
biri de şu; belediyelere çok imkan verdik. Genel bütçeden kestik beledi
yelere verdik. Çünkü büyük şehirlerin halledilmesi gereken biıçok mc
$elclen var. Ankara'nın, lstanbuJ'un, tzmir'in, Adana 'nın su. ~analizas
yon, yeraltı hizmetleri, birçok işleri maalesef yığılmış. Ama, bugiin bele
diye başkanlanmrz ister bizim partiden olsun, ister baş·ka partiden gelip 
bana •Allah sizden razı olsun • diyorlar. Çünkü bu imkanları verdik. İn a
nıyorum ki, belediyelerin iyi ça lışması için para lazımdı r. Bizde parayı 
verdik. Yetkiyi de verdik ve ondan sonra da dedim ki : • Ncf\...~İm ense
nizdedir, iyi çalışmazsanız hesabınızı görürüz• Ama ı,.imdi hepsi çal ı ş ıyor, 
onu biliyorum. 

•Konuşmamı ıküçükleri İnuzır neşriyaltan koruma kanununda ya p
mış olduğumuz değişikl ikten de bahsederek bitirmek istiyorum. 

Size yeminle söyleyim, dünyanın ileri illkelerinde, demokrasinin 
beşiği olan ülkelerde böyle yayın yoktur. Ama nedense, hiçbir iktidar za
manında bu konuya dokunulmamışhr. Ama söylüyorum bizim Allah'tan 
başka kimseden korkumuz yoktur. En uygun kanunu getird ik. Bazılan 
buna • muzır kanun• demeye başladı. Onlara muzırdır, tabii ki, bu kanun 
o şekilde yayın yapanlara muzırdır. tlmil ediyorum ki, bu şekildeki yayın
lar ortadan kalkar. Bizim basına sansür get innck g~bi bir niyetimiz yo'k. 
Bu.nJan laf olsun diye söylüyorlar. Ama esas mesele çocukları bu gibi ya
yınlardan korumaktır. Bunu da Allah'ın izniyle yaptık. Çekinmeden, mu· 
balefetin epey wrl3JUllasına rağmen. 'Bakınız memlelrnti düzelteceğim di
yenler 'bu kanunun karşısına çıktılar . Onlar neyi biliyorlar ki? Hiçbirşcy 

bilmiyorlar. Şimdi söyleyeyim ej!er im gazetelerde, bu kanun ncşrc'C!ildik
ten sonr.ı o demin gösterdiğiniz resimlere benzer basarlarsa VCl'(...'Cckleri 
cezalar 250 milyon l'L. dan aşağı değil. Tekrar ederlerse 3 misline kadar 
gidjyor. Memleketimiz.in bu konuya fevkalade önem vcmıcsi l:!z.ım. Biz
den 90k ileri ülkelerde, bu gibi konuları daha liberal düşünen ülkelerde, 
Amerika'da, Avrupa'dn bu şeki lde yayın gazetelerde yap ılam37., yapılmaz. 

Herkes biliyor bunu , onun için kimseyi sansür. mansür diye knndır.n:ık 
mümkün delildir. Sansür diye bir hevesimiz yoktur. Biz basının hür. 
memleketin kamuoyunun oluşturulmasında en iyi şekilde çalışması iç in 
her türlü desteği yapmaya da hazınz. 

Yetki kanunu da, infaz yasası da komisyondan geçti. fnşnllah nıc
murla.nmızm emeklilerimizin durumu hesaplı ve kitaplı bir şekilde düzel-
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·teceği.t. Ama hesapsız kitapsız iş yapmanı onu söyleyim. Bu mcmJe.keue 
hesaps ız kitapsız i ş yapanların memleket i nereye getirdiklerini hepimiz 
biliyonız. Güzel güzel laflar söylerler. Size şunu vcrece~iz1 bunu verecc~iz 
derler. Ama sonu nereye gider. İş bilmeyen adama, sakın iş vermeyin . 
Yanlış yapmayın. Bu işin idaresini bilenlere gidin. Bugün Türkiye örnek 
gösteri liyor. Şu işi nasıl yaptınız bize de öğretin diye, biw çok geliyorlar. 
Türkiyc'dekj bu mucize nasıl oldu diyenler var. 

Muhterem Karşıyakalılar, i nşallah başka zamanda geleceğim . Bir 
arkadaşımın söylediği gecekondu yerleri de dahil olmak Uzere blrçok me
seleyi 2-3 senede halledeceğiz. Çünkü bu i ş lerin nasıl yapılacağını bili
yoruz. ôyle palavra da atmıyoruz. Buradan da tapu dağıtmaya gideceğim . 
Hepinize saygıl ar, sevg iler sunuyorum. 
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BAŞBAKAN TURGlIT ÖZAL'IN İZMİR GAZETECİLER CEMİYETİNiN' 

LOKALİNİN AÇILIŞINDA YAPTICI KONlJŞMA 

10 Mart 1986 

cBasın fonksiyonunu layikiyle yaparsa, insanlanmuın ôemokr..a
tik sistem içindeki katılımlan, yani kararlar üzerinde.ki ilişkileri çok 
daha <loğ-ru olur• · Türkiyc'dc demokrasiye geçilmiştir, demokrasinin 
bütün unsurlan mevcuttur. Anayasamız basın sansür edilemez, basın 
hürdür, hatta basınla ilgi li çok daha önemli hükümler getirilmi ş tir . Biz 
bunlann tamamıyla bilincindeyiz• 

Türkiye bugün bir değişim süreci içindedir. İstanbu!da Gazeteciler 
Cemiyetini ziyaretim sırasırıda da belirttiğim gibi Türkiyede her sek
törde büyük değişiklik sağlanmıştır. Değişikliğe paralel sosyal ve siya
sal mctodlardiı da büyük değişiklik sağlanm ış tır. 

• Yani bir nevi siyasi partilerimizin durumlan dahi değişmiştir. 
E1konomik sisternJerindeki değişiklikler sanayi müesseselerine tesir et· 
miş, sanayi müesseseleri yeni sisteme kendilerini intibak ettinnişlcrdir 
İntibak ettirmeyenler de ıbatmışlardır. Bankalar da aynı şekilde sisteme 
intfüak etmeye mecbur kılmmışlar, hatta onların bu sisteme intibak ede· 
bilmeleri için dışandan yabanc ı bankalar getirilmiştir. Böylece Türk 
bankalan da ıbu sisteme intibak e'tmiştir. Tarım kesimi de bu sisteme 
intibak etmiştir. Aynı konuyu bütün ülkeye yayd ığlmız zaman her sek· 
tör kendine göre yeni bir uyuma gi rmeye medbur kalmışlt r. Ama huzu· 
runuz.da açıkça ifade edeyim, basınımız bu konuda geri kalmışıır. Yani 
bunu biı· tenkit maksad1yla söylemek istemiyorum. Basın ımız bazı c-ski 
alışkanlıklannın yeni sistem içerisinde geçerli olacağını zannetmiştir 
Onun için ekonomik sistemin , sosyal sistemin bazı zorlamalar yaparak 
dışına çıkmaya çalışmıştır. Şimdi son günlerde çok münakaşası yapılan 

Muzır Neşriyat Kanunu ile ilgili konuya gel eceğim . Ben bugün birçok 
tenkit yapanların bu kanunu okudukl arı kanaatinde değilim . Yani kanu· 
nu sadece gazete sütunlannda gördük.Jeri kl"lıin ibarelerden tenk it edi· 
yorlar. Hatta birçok profesörlerin (Ben kanunu okumadım, ama gazele· 
!erde okuduğum şudur) djye ifade verdiklerini gördük. lnS<nlar bir 
mevzu üzerinde fikir beyan ederken, onu etrafıyla incelemek mecburiye
tindedirler. Bu kanunda ne var? Bu kanun iki cephelidir. Bir tanesi vak. 
tiyle büyük Atatürk zamanında çıkmış, çocukları muzır neşriyattan ko-



ruma ile ilgili bir kanun yeni şartlara getirilmesidir. Bugünkü şartlara 
intibak ettirilmesidir. İkincisi de. TCK'da bazı maddelerin tadil edilme
sidir.• 

Çalışmalanm.ızın hedefi nedir? Amacımız basım sansür etmek mı! 

•Yani sansür lafını .kullanıyorlar, basmadan evvel sansür yapılır. 
Ondan sonra sansür, yani yazamazsı nız diye gelir. JG bu kanunda böyle 
bir şey yok. Bu kanunda basarsanız, ondan sonra gayet tabii rnuz.ır bir 
neşriyat görülürse, kurul ihtar eder, be!Ji şartlara uymak mecburiyetinde 
kalırsınız, uymak istemiyorsanız idari mahkemeye gidersiniz. Bunlar da 
açık, kapıları açıktır. Şimdi getirilmek istenen şey şudur: Sistemimiz 
eskiden karışık olduğu için bugün ba'kmız Türkiye'de türlü şeki lde ha· 
kikatcn halkımızın büyük tepkisini meydana getiren birtakım resimli 
yayınlar yapılmaktadır. Bunu inkAr etmeyelim. Biz bir politik olarak, 
bir siyasi parti olar.ık binlerce, on bin_lercc mektup abyoruz. Sayın Cum
huroaşkanımız da aynı şekilde bu kadar .nektup alıyor. Ve vatandaşı· 
ınız bundan büyük ıstırap duymaktadır. Konunun bir mecmua tarafı 
var, aylı'k mecmua tarafı var. Yani birtakım neşriyat ki, halk tarafından 
açık bir surette ortaya konulması hoşlanılmayan neşriyat. Biz bu neş
riyat ın karşısında değiliz . Müstehcen olmamak kaydıyla karşısında dcği· 
tiz. Hatta dikkat ederseniz ona kolaylık da getirdik. Dedik ki bir aydan 
fazla süreli veya bir ay sürelerle neşrediliyorsa, kendisi karar veriyorsa, 
poşetin içine koymaya, üzerine de damga vurmaya razı oluyorsa hjç ku
rula getirilmesine bile lüzum yoktur. Ama kurula -4ben hayır burada dc-
ğifim• der, kuruJ üç defa üç sayısında muzu olduğuna karar verirse o 
zaman yüzde 40 ödemek mecburiyetinde. Şimdi bir aydan daha az sü
reli yayınlarda kesin hüküm var kanunda, çocuklara muzır neşriyat ya
pılamaz. Çocuklara muzır neşriyat yapıldığı takdirde işte o de~iştiri l· 
miş , TCK'run 426, 427. 428'deki hükümleri tatbik olunur.• cBiz hapis 
ce7.asını kaldırdık . Yok şimdi hapis cezas ı. Aslında Basın Kanunu'nda 
hapis cezasının karşısındayım. Açık ifade ediyorum, basında hapis ceza. 
sının karşısındayım. Hele lhu hapis cezasının yazı işleri müdürlerine, ya
zarlara verilmcsinjn karşısındayım. Ceza verilecekse ga1,eteye ceza veri
lir, para cezası verilir o d~. Doğrusu da budur. Niçin? Biz o fakirlerden 
ne istiyoruz? İnsanları hapse atmak doğru bir şey mi?• 

· Hükümler değiştirilmiştir. Çok yüksek para ceı.alan konu 1muş
LUr. Yani açıkça söyleyeyim, onu yapmaya kimse cesaret edemeyecek.Lir. 
250 milyon lirn gibi para cezası olunca, herhalde günlük gazetelerde o gör
düği.ınüz, bi rçok halkımızın çok ı stırap duyduğu resimler bir daha neş· 
rcdilemez. Ve muhterem ıbasın mensuplan, inanınız, dünyanın en i.leri 
memleketlerinde, Batı'da bu şek ilde gazeteler yoktur. Hele bu kadar re-
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simli, açık saçık resimli gazeteler mevcut değildir. Bu.nu bir kere de 
kendi kendimize ha'kikaten düşünelim.• 

•Genç muhabirleri lngiltere'ye gönderdik, lisan öğrenmelerini is
tiyoruz. Hatta onu daha genişlettireceğim. Çünkü biliyoruz ki basının 
ileride bu değişikliği yapabilmesi genç nesillerin çok daha iyi yetiş tiril 
mesine bağlıdır. Yani muhabir seviyesinden başlayarak yukarıya doğru 
geliştirilmesine bağlıdır. Bunu yaptığınız takdirde basınımız ileriyi gl:>
riirsc, mesele sadece bir haber meselesi de~ildir. Basın benim kanaatime 
göre, memlekette bilginin artma,sına, kültürün gelişmesine çok büyük 
katkı sağlamalıdır. Size bir misal vereceğim. Dışarıya gidiyorum, bir ln
gilizee gazete elime geçiyor. lntemational Herald Tribune, işte 8 sayfa
lık bir gazetedir. Ama 8 sayfanın bizimkilerin ebadında sayfalardaki harf
leri, şeyleri, kelimeleri sayınız. Aynı sayfada bizimkilerin tam on misli ke
lime vardır. Bizim gazetelerimizde manşetler var, büyük büyük, resim
ler var, kelimeleri saydığınız zaman onda bire düşüyor. O gazeteyi iki 
saat okuyabilirsiniz, içersindc science'dan yani bilimden te'knolojiyc ka
dar birçok bilgiler var. Ve hen okuduğum zaman birçok şey öğreniyo
rum. Niçin acaba basınımız !bu yola daha fazla gitmiyor? Bu ve hatta 
bizi devamlı olarak muhabir arkadaşlanmtz sıkışlınr, ille benden haber 
almak isterler Ankara'dakiler ... Her gün bir haber, çünkü gazetelerimi
z.in yazı işleri, merkezleri , onlan devamlı sıktştınr, •Başbakandan şunu 
sor• diye. Başka haber yok mu? Biraz da başka !>ilgiler verelim. MlL-n
kün olduğu kadar çeşit getirelim.• •Hiç söylemediğimiz bir şey bir ga· 
zetcmizdc yayımlanıyor, öbürü ondan atlamamak için o da gidiyor onu 
yazıyor. Arkasından soruyorlar bize. Yok kardeşim ·böyle bir şey• 

• Ama inan ıyorum ki, gazetelerimiz bu hadiseden sonra muhakkak 
çok daha iy! yollar bulacaklardır. Çok daha gelişme yolları bulacaklar
dır. Türkiye'de basın çok daha sıhhatli 'bir şekilde gelişerektir ve inanı
yorum ki, bu yolu kapanıyorsa, yani şu hoşa gitmeyen yolu kapanıyorsa 
çdk daha iyi ıkapılar açılır.• 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN IZMlR SPOR KULÜPLERi 
TFMSILCILERİNE YAPTJCJ KONUŞMA 

10 Mart 1986 

•Spordaki reformu gerçekleştirmek için bir yön tem bulduko 
•Spor sadece tesisle gelişmez. O nedenle, okuUan ön plana almak 

gerekir. Bu arada şirketlere vcngiden dışlayarak tesis yapmaları için 
yoll arı açtık. Ve bunda da başarılı sonuçlar aldık. Tıürk sporunun içinde 
olanlar zaman zaman bana sorular yöneltiyorlar ve tesis isLiyorlar. Bun· 
ların hemen hemen tümü kısa vadede gerçekleşecek. Sonra kulüplerin 
transferdeki durdurmalar ve fulbolcu alışverişleri de bir plana bağlana
cak. Sonra Beden Terbiyesi Yasası"nda da değişiklikler olacak. • 

« Tasarının üç önemli yam var. Birincisi okullar, ikincisi okul dı · 
şındaki gençlik, üçüncüsü de federasyonlar. Okullarda sponı yaygınlaş

tırmak düşüncesindeyiz. Bizdckj okullarda spor derıs i haftada bir saat. 
Yabancı okullarda ise her gün var. Federasyonlar konusunda da da.ha li· 
beral hareket eLmeyi düşünüyoruz. Federasyonlara kendi kcndilcrınc 
yetki vermek, bunların gelişmelerini de sağlayacak. Federasyonlara daho 
fazla imkAn vereceğiz. Her konuda olduğu gibi, bu konuda da amacımız 
desanıralizc etmektir. Merkezi idarelerden taşraya doha yaygın şckiJdC' 
karar mcıkanizmalan taşımaktır. Demokrasi de böylece daha sa~Jam te
mellere oturur• 

cFederasyonlann dar olanaklar içinde hareket ettiklerini göz.tüyo. 
ruz. Ama, her şey bir anda olmuyor. Sorunları tek tek gözledik ve yapa· 
cağız. Federasyonları daha fazla organizasyonlara ve olanaklara itecek 
şartları hazırlayacağız .• 

.. Transferde şu kadar para aldıydı, yok bu kadar para aldıydı, vergi 
vcrmcdiydi; bunlan kaldıracağız. Herkes işini namuslu yapsın. Biz de 
dedik ki, transferlerden fazla vergi almayalım, herkes transfe r ücretini 
tam olarak göstersin . Transfer ücretlerinden yüzde 10 vergi almayı dü
şünüyorum . Burada önemli olan her şeyin kayda kuyda girmesidir.• 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN T.B.M.M.'NlN 77 NCI 
BlRLEŞlM'lNDE YAPTICI KONUŞMA 

11 Mart 1986 

Sayın Başkan, değerli miUetvekilleri; bu kanunun lelıindeyiz. Sebep 
gayet açıktır: Biz, birçok ülkede olduğu gibi, Türkiye' de artık af 
meselesinin kapanmasını istiyoruz; geri illke değildir Türkiye. 

Bugün birçok Batı illkesinden memleketimize, •Af veriniz. diye gel· 
ınişlerdir. Kendilerine sorduk: •Sizin memleketinizde af va.mu?• 

Hiçbirinde af yoktur. Bu sizin özlemini duyduğunuz af, sadece geri 
illkelerdedir. 

Demokrasinin olmadığı illkelerde, padişa!lılar tahta çıkar, o zaman 
·cillös bedeli olarak bir af verirler; diktatör değişir, yeni bir af getirirler. 
Türkiye demokratik bir ülkedir ve bundan sonra inşallah af vesaire de 

. olmayacaktır. 

İkincisi: Bir konunun üzerinde de duralım. Eğer bugün, söylediği
niz .gibi, herhangi bir şekilde Millet Meclisinin yetkisinde olan af getiril· 
miş olsa idi faraziye, bu af dengeli olmazdı: Çünkü Anayasada öyle bir 
hüküm <var ki. .. 

O hükme göre mallkemelerimizin verdiği -inceleme yapılmıştır- bir 
-ölüm hadisesin'de, o bükme giren esasta karar verilmiştir; yani 14 üncü 
maddedir. Gene aynı benzer 'bir hadisede, normal bir cinayet hükmü ve
rilmiştir; yani birisi affa girer, diğer\ giremez. Böyle bir affa gittiğiniz 
zaman, bu af dengeli olmaz; onu da siz gayet iyi biliyorsunuz. 

Biz kesin olarak, bu memlekette bir daha af getirilmemesini, hatta 
·hatta, ileri Batı illkelerinde olduğu gibi, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
idamları tasdik etme hükmünün olmaması lazımdır. 

Ve inşallah, ekseriyeti aldığımız zamao Anayasayı değiştirir Türlk.iye 
Büyük Millet Meclisinin bu yetkisini kaldınnz. 

İdamların yapılıp yapılmaması hususu ayn bir hükümdür. Bu Ana· 
yasa sarih, aynen şöyle söylüyor: Hiçbir kanunla Millet Meclisine Ana· 
yasaoın verdiği bu hübnü geri alamazsınız, Anayasayı değiştirmeden 
•Millet Meclisinin göre<v ve yetıkileri : Mahkemelerce verilip kesinle-
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şen ölüm cezalarının ycdnc getirilmesine karar vermek.• Yanj, nelicc iti
bariyle, burada her idam hük:mü oyl:ınacak:tır. Yerine getirilmesine karar 
verilmezse; yani yerine getirilmemesine karar verilirse. o vakit bu kanun
daki hükme uygun olarak 36 seneye, müebbet hapse ıruıhkUm edilmiş ola
caktır; hadise o kadar. 

Şimdi burada sayın anamuhalefet partisi başkanı konuşurken, mem
leketimizdeki hadiseleri unutmuş gibi konuşuyor; •400 tane idam dosyası 
var> diyor. Ben sorayım, 5 bin kişi öldü, bu 5 bin kişiyi öldürenlerin çıoğu 
bunlardı; acaba hiç düşünmüyor muyuz? 

Memlekette inşallah sulh ve sükOn temin edilmiştir, sulh ve sekun 
devam edecektir. 

Ümit ediyorum ki, şu getirdiğimiz tasan, kanunlaştığı zaman mem
leketimizde çok daha modem bir anlayış getirilmiş olacaktır. 

Getirdiğimiz nedir? 

Gayet basit; 30 gün tutıiklu ise, 12 gün içeride kalacak, 18 gün dı
şa.rda. Hatta şimdiye kadar iyi hali olmamış olanlar da bir defaya mah
sus olmak üzere affediliyor. 

Af değil, sadece disiplin cezalan affediliyor, iyi hali ; af değil o. 

Disiplin cezaları affediliyor, sadece o. Bakın söyleyeyim: 30 yıl hü
küın giymiş bir kimse bu hesaba göre. Yüzde 40'ı içeride kalıyor; de
mek ki, 12 yıl içeride kalıyor, cezasının gerisini dışand.a çekiyor; ama 
eğer bir hata yaparsa, bir 'başka suç işlerse, o dışand.a geçirdilclerini de 
tekrar içeride geçirmeye başlıyor. 

Bu bir nevi, iyi halinin devam etmesi için, başının üzerinde olan bir 
Demokles'in kılıcıdır. lnsanlan bu şekilde, yine Ad.alet Bakanlığımız.ın 
yaptığı istatistiklere göre de, şartla salıvemıe halinde, geriye dönüş iı<> 
men hemen yoktur. 

Ümit derim ki, Avrupa Konseyinin yapt1ğı incelemeler de, esas mo
selenin bu şekilde halledileceği merkezindedir; yani insanları çok fazla 
içeride bulundurmanın bir faydası yoktur. Onları dışan çıkanr, dışand.a 
terbiye edersiniz. Yanllş iş yaparlarsa da tekrar içeriye alırsmJZ. O tehdit 
altında da heııhalde insanlarımız daha iyi yola gireceklerdir. 

Şinıdi ben sıkıntıyı anllyonım. Bu getirdiğimiz tasan .kanunlaşacak. 

Memlekette, sizlerin de çok iyi bildiğiniz gibi, bizim getirdiğimiz 
teklif; yaİıi Anavatan lktidannın getirdiği teklif kamuoyu tarafından b
bul görmüştür. 
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Esas sinirlilik buradan geliyor. 

Bırakınız, •Cüneyt'in• falan demeyin.iz, Anavatan İktidarının teklifi 
ve burada kanunlaştığı zaman da, Millet Meclisinin eseri olacak. Rica 
ederim, sizJer de müspet rey veriniz. 

Teşekkür ediyorum. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN SURİYE BAŞBAKANI 
SAYIN DR. KASIM'LA YAl'TICI ORTAK 

BASIN TOPLANTISI 

12 Mart 1986 

Değerli Basın Mensuplan, 

Suriye Başbakanı Dr. Abdülraif Elkasun'ın memleketimi7-e yuptığı 
ziyaretin resmi bölümü, fevkalade başanlı ve olumlu bir şekilde bugün 
sona crmcktecUr. Bu ziyaret sırasında, bizler Türkiye ile Suriye nrasın
daki ikili konulan ve dünya meselelerini etraflı bir şekilde koouşma im
kanını bulduk. Basın bildirisinde de belirtildiği gibi, bir çok dünya me
selesinde görüşlerimizin paralel olduğunu müşabade ettik. 

Önemli olarak, gerek Türk halkını ve gerek Suriye halkını ilgilendi
ren ikili ilişkilerjmiz konusunda çok geniş, samimi ve içten konuşmalar 
yaptık. H~pimizin de bildiği gibi, Türkiye ile Suriye 900 km'lik milşterek 
bir kara sınırına sahiptirler. Kendilerine, Türk hükümetinın bu sının 
bir dostluk ve kardeşlik sının olarak gördü~ünü; Suriye ile olan müna
sebetlerini en iyi bir noktaya getirme arzusunda olduğunu açık bir şe
kilde ifade ettim. Kendilerinden de aynı karşılı~ gördüğü.mü ifade ede
rim. Dr. Kası m'ın yumuşak şahsiyeti insancıllığı bizim ilişkilerimizin 
ilerlemesinde önemli rol oynamıştır. 

Bütün konuşmalanmızda bu anlayış hakim olmuştur. İnanıyorum 
ki, Türkiye ile Suriye arasındaki ilişkilerin daha iyi bir seviyeye gelmesi 
için çok büyük bir adım atılmıştır. Biz bu adımlan ileride takviye et
meye de prensip olarak karar verdik. 

Türkiye bir çok konuda, ikili ilişkilerde, samimi olarak Suriye men
faalini gözetecektir. Karşılık olarak, Suriye de bi1Jm menfaatimizi mu
hakkak gözetecektir. 

Kendisi beni Suriye'ye davet etmiştir. Bu daveti memnuniyetle ka
bu l ettim. tkridc diplomatik kanallarla bu ziyaretin tarihi tesbit edile
cektir. Benim son olarak söyleyeceğim; Türkiye-Suriye münasebetlerin
de yeni bir dc\'Tcnin açılmasında önemli rol oynayan dostum, kardeşim 
Dr. Kasım'ın huzurunda teşekkür ediyor ve inşallah bu ilişkilerimizi daha 
iJeri bir seviyeye götürmeyi arru ettiğimizi belirtmek istiyorum. 

Soru : - Su konusunda nasıl bir gelişme oldu ? 
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Cevap : - Fu-at Sulan konusunda 2 önemli safua var. Bir tanesi , 
Fırat sulan üzerinde 3 ülke aras ında uzun süredir devam eden görüşme· 
Jer. Kendisine bu görüşlerin mümkün olan kısa bir zamanda sonuçlan
masını arzuladığımızı ifade ettim. Bu, ileride 3 ülkenin sulardan nasıl 
istifade odeceğine dair görüşmelerin neticelenmesidir. Suıiye'yi alakadar 
eden ikinci konu, Karakaya barajı doldurul'urken bizim davranışımızdır. 
Tabii bu konuda Dünya Bankasıyla ilişkili olarak kabul etti ğimiz bir öne
ri vardır. Ama geçen sene Türkiye'de yağışlann az olması nedeniyle Su
riye'ye de az su gitmiştir. Biz bu sene Karakaya'yı doldururken, bunu 
telafi etmeyi, Suıiye'ye yardımcı olmayı prensip itibariyle kabul ettik. 
Rakam olarak bir telaffuzda bulunmuyorum. Ama Türkiye suyu kullan
madıkça, su kullanım devresi gelinceye kadar, Karakaya doluncaya ka
dar, biz Suıiyc'ye elimizden gelen yardımı göstermeye prensip olarak ka
rar verdik. 

Ümit oderim ki, Suriye halkı geçen sene düştüğü sıkıntıya düşme-•. 

Soru: - Sınır güv~nliği ile ilgili bir gelişme sağlandı mı ? 

Cevap : - Smır güvenliği açısından da iki taraf prensip olarak 
birbirlerine yardımcı olmayı, bMıirleıine bilgi teatisinde bulunmayı, bir
biri aleyhinde faaliyetlere imkan vermemeyi prensip olarak kararlaştır
mışlardır. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN NEW MİDDLE EAST 
DERGİSİNE VERDtCt DEMEÇ 

12 Mart 1986 

Türkiye Müslüman kardeşHğin.i yeniden keşfeui. Bizim İslam ül
keleri ile olan ilişkilerimiz sadece ekonomik değil , kültürel, teknolojik 
ve siyasal olarak bir bütündür . 

• son beş yıla kadar biz, l slilm ülkeleriyle iyi duygulara sahip, fa. 
kot bunu ifa.de edemeyen kişil er gibi yaşadık. Bu diyalog eksik.lijti, za. 
man zaman yan lı ş anlamalara ve sojtukluklara yol açmıştır. Ancak, iliş
kiler arttıkça ortak menfaatlerin ve işbirliklerinin keşfedilmes i sağlandı. • 

Anavatan Partisi iktidan döneminde dış politikaya getirilen en b'ü
yük yenilik 1: Aktif Tarafs ızlık• politikamız olmuştur. 

«Müslüman ülkelerle uzun yı llar dargın vaziyette bulunan ekono
mik, siyasi ve kültürel iliş'kiJcrc yeni bir hız kazandınrken, aralanndaki 
has~as durumlara karşı da titiz davranıyoruz. Bizi bir diğer ülke aley
hine kendi taraflannda görmek isteyenlere karşı , tarafsızlıktaki kararlı
lığımızı vu'l!lJluyoruz. Ancak, bu yeni tarafsızlık kavramının, silik, çe
kingen ya da umursamaz bir tavizden çok uza,k olduğunu da vurgulamak 
isterim.• 

• Müslüman ülkelere, Türkiye' de yatının yapmalan için yeni bir çağ
rıda bulunacak mısıntz?• 

• Biz, ülkemizde gerek kanuni' çerçeveyi , gerekse ekonomik şartlan 
Yabancı sermaye için en uygun hale getirdik. Burada esas, sermaye ya
tınmı yapan cvsabibi ülkenin karşıJı.klı menfaatlerinin dengelenmesidir. 
ls15m ülkeleri gerek doğrudan, gerekse finans kurumlan aracılığıyla Tür
kiyc'de birçok yatınm girişııUşlcrdir. Faizsiz finansman esasına dayalı 
kurumlar da bu amaca hizmet etmek üzere kuruJmuşlardır.• 

cOECD'nin dönem başkanlığına Türk:iye'yi getirmesi, bir anlamda 
dikkatleri, iflas ın eşiğine gelmiş ve hem kendisi , hem de mail Uişld için
de oldujtu ülke ve kuruluşlar açısından büyük problemlere yol açabilecek 
bir illkenin, kararlı istikrar politikalan ile itıôannı nasıl hızla kazandı
ğma ve yardım bekler halden nasıl eşit •Busincss Partner• haline ge
lebi l eceğine çekecektir.> 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN TERCÜMAN GAZETESi 
KÖŞE YAZARI YAVUZ DONAT'IN SORULARINA VERD!Ci 

CEVAPLAR 

13 Mtırı 1986 

S o r u : - Kamu oyu yoklamalarında gazcı.: değerlendirmelerinde 

kamclcr düzenleniyor. Bazı bakanlaıımz 10 üzerinden 8, bazılan 4 a lı

yor. Bunlann bazılarının yanlış ya da duygusal değerlendiımel er olduğu 

ifade edilse bile, kabine de başarılı bakanlar bulunduğu gibi , daha az ba
şanlılar olduğu da ortada, Bir başbakan ne zaman kabinede revizyon 
yapmahdır. Kabinede bir revizyon düşünüyor musunuz? Bunun şartlan 

nedir? Başb~kan'ın güçlü ·olmasına mı, hassas dengelere mi, yoksa 4 
eğilime mi bağlıd ı r? Kabinede bir değişiklik yapıldığı taktirde bırakıp 
gitme riski olanlar varmıdır? 

Cevap: - Bizim görüşümüze göre, kabinede değişiklik yapmak 
için bundan önceki dönemlerde olduğu gibi önemli bir siyasi hadise ol
malıdır. İktidarımız döneminde iki hadise oldu. Bunlar önemliydi ve ka· 
bincde değişiklik yapıldı . Kabinede üç defa değişiklik oldu sanıyorum 
Ya da bazı arkadaşlanmızın hakikaten muvaffak olamadığı kanaatine 
vardır. Bir de bu sebeple kabinede değişiklik yapılır. Bunun haricinde 
başka bir sebep tasavvur edemiyorum. 

Soru: -Şu anda bu sebeplerden biri mevcut mu? 

Cevap: -Tabii parti içinde problemlerimiz var mı, yok mu ko
nusu ayrı 'bir konudur. Yani bugün bizde gruplaşmalar diye bir konu 
l;ıahis mevzuu değildir. Ben, arkadaşlanmm şu andaki ça lışmaları ile de
ğiştirilmeler için hiÇbir sebep görmüyorum. Bir bakan biraz daha iyi, 
diğer bakan oldukça iyi, bir başkası ise biraz daha iyi çalışmalar göste
rebilir. Ama, bunların hiç birisi belli bir çizginin altında değildir. Bu 
bakımdan kabinede değişiklik için herhangi bir sebep yoktur. 

Soru : - Ne zamana kadar?. 

Cevap: - Herhangi bir ı.aman tayin edilmez bu konuda. Biz ge
nelıd.c stabiliteyi tercih ederiz. 
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Soru: - Etrafta (Turgut Bey sadece kendi işiyle değil, şu baka· 
nın işiyle de veya iki üç bakanın işiyle ıfo uğraşıyoı) gibi laflar dolaşıyor. 

C c va p: - Böyle bir şey yok. Benim bırakm bir bakanın işiyle uğ· 
raşmamı. hiçbir tayinlerine bile karışmıyorum. Eskiden birçoklan kan· 
şıyordu . Ben kanşmadım. Tayınlcr önüme gelir bakarım. O arkadaş hak· 
kında Başbakanlık'ta inceleme de yapılmıştır, (Kalitesi şudur budur) di· 
ye. Buna rağmen, ben bakanlar ne vermişlerse onu kabul etmişimdir. 

Soru: - Bugüne kadar hiçbir tayine kanşmadığınızı söylcyebi· 
lirmisiniz? 

C c va p: - Tamamjylc kendi işlerini kendilerine bıraktım . Bakın 

yaptığım iç şudur : Önem verdiğim, kendime göre sıraya koyduğum bazı 
işler vardır. Bu işleri takip ederim. l şe yukandan bakarım. Misal ve~ 
yim, diyelim ki gübre konusu kafana t..ıkılmıştır. Gübre konusunda yeni 
bir poliıika izlememiz icabeder. Hemen ilgili arkadaşı çağırır, düşündük
lerimi söylerim. (Siz de bu konunun nasıl halledileceğini düşünün) de· 
rim. Konuyu takip ederim ve halledilir. Ondan sonra ummniyetle hangi 
kanunun ne sırada geçeceği konusu genci olarak bizden çıkar. Veya bazı 
k .lnunla rın ha7!rlanmasını genellikle b~n yön lendiririm. 

Soru : - Bu kanunları isimlcndircbiJir miyi1.? 

Cevap: - Mesele şu İnfaz Kanunu ... Bu konuyu biz. uzun müd
det düşündükten sonra (Şunu yapın) dedik. Ona göre hazırlık yapıldı. 
Ondan sonra memurlarla ilgili yetki yasası. Onu da ben tasarladun. Bir 
kanun daha var, Siyasi Partiler Kanunu. Bu konu üzerinde de çok çalış
malanm oldu. Fiilen maddeler üı.crinde de çalıştım. Bu konulara bizzat 
eğilir. çalışının. Ekonomile konular da buniann arasında gelir. Ara sıra 
Merkez Bankası ve Devlet Planlama Teşkilfitı yetkililerini toplanm, ko
nuşuruz. 

Soru : - Bu çalışma temposu içinde programmız nasıl oluşur? 

C c va p: - Programımı umumiyet le kendi isteğime göre yaparım. 
Me,eli\ Cumhurbaşkanı ile belli günlerde buluşmam vardır. Mit Başkanı 
ile belli günlerde görüşürüm. Genelkurmay Başkanı ile görüşürüm. Bir 
de salı sabahlan büyük problem olmazsa mutlaka grupta bulunurum. 
Bunların haricindeki programıma kendim hakim olurum. Bu yüzden bize 
müracaat edenler benimle görüşemezler. Çünkü, kendi programıma ha
kim olamazsam o gün iş yapılmaz. Çok işlerin yapılması lhımdır. 
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Soru: - Bu çalışma temposu içinde size kabine ve bürokrasi ayak 
uydurabiliyor mu? K'ardeşiaiz Yusuf Bozkurt Bey, Ekrem Bey, Merkez 
Bankası gibi köşe kuruluşlar, diğer bürokratlar, müsteşarlar, genel mü
dürler_,, 

Cevap: - Oturttuğumuz sistemler fena değil ... Yenj çalışıyor. Biz 
daima daha jyisinin olmasını isteriz. Tabii, iyinin daima iyisi, daha iyisi 
vardır. O ayrı konudur. Jşlerin basü göıiinmesini, mümkün okluğu kadar 
formaHtelerden uzak görünmesini isteriz. Ama, Türkiye'nin şartları ba
zen bunlan tam istediğimiz gibi yapmaya müsail olmuyor. Çünkü, bü
rokrasiyi meydana getiren faktör esas itibariyle denetleme korkusu . Bu, 
tabialiylc büyük ölçüde bürokrasi meydana gctiı-iyor. Mc'Cbur kalıyor, bir 
nevi kendisinj zırihın içine koymaya ... Denetlemeyi de kaldınrsanız bu se
fer de (Biz acaba denetlemesiz yaşar mıyız?) diye kıyamet kopuyor. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN İSEDAK TOPLANTISINDA 
YAPTICI AÇIŞ KONUŞMASI 

Sayın Cumhu_rbaşkanı , 

Ekselanslar, 

Değerli Delegeler, 

Hanımefendiler, Beyefendiler, 

14 Mart 1986 

Bkonoınik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi'nin lklnci Toplann· 
sı'na katılan değerli misafirlere, Türk Hükürneti ve Halkı adına cHoş 
Geldiniz• demekten sonsuz memnuniyet duyuyorum. Türk HükümcH, 
ISEDAK'ın İslam Aleminin refahına önemli katkı.da bulunacağına inan
makta ve bu kuruluşa ev sahipliği görevi yapmaktan şeref duymaktadır. 

İSEDAK'ın Birinci Topl antısı 'ndan bugüne kadar geçen süre içeri
sinde, bütün uluslarımızın hakiki bir İslam ruhu içerisinde, aralarındaki 
ekonomik ve ticari işbirliğini güçlendirmelc için gittikçe artan gayretler 
sarfclliğini sevinçle müşahade ediyorum. 

tslA.m Konferansı Teşkilall Üyeleri arasındaki ticareti artırmak ve çe
şitlendirmek, bu amaca destek olarak finansman mokanizmalan kurmak 
ve daha geniş bi.r işbirliği yolunda gerekli faaliyet ve bilgileri düzenle
mek gayesiyle İSEDAK'ın Birinci Toplantısı'nda alınan karar ve tavsiyc
lere dayalı yeni gelişmeler başlatılmıştır. 

!)aha sıkı bir işbirliği istikametinde ilerlerken, ülkelerimizin çoğu
nun elverişsiz ekonomik şartlarla karşı karşıya bulunduklarını idrak edi
yoruz. tsl~m Ülkeleri, diğer gelişmekte olan ülkeler gibi, endüstrileşmiş 
bölgelerdeki yavaş büyüme sürecinin olumsuz etkisine maruzdur. Bu 
endüstrileşmiş bölgelerde gittikçe yaygınlaşan korumacılık tedbirleri ser
best ticaret rejiminin uygulanmasmı çarpılmakta ve önlemektedir. Ulus· 
lararas ı petrol piyasası Petrol fiyat l arındaki önemli düşüşler yüiünden 
istikrarını kaybetmiştir. Gelişmekte olan ülkelerin borç sorunu neredey
se idare edilemez hale gelmiş bulunuyor. Bir çok ülkede toplam üretim 
ve verimlilik düşüş gösteriyor. 

Bu eğilimler, ekonomilerimizin dünya ekonomik şartlarının olum
suz etkilerine ne kadar açık olduğunu belirgin bir şekilde ispatlıyor. 
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Bu şartlar altıOOa üye ülkeler arasında işbirliği sadece an.u edilen 
bir gaye. değil, fakat refahımızı ı...orumamız ve ekonomik ve sosyal geliş
memiz için vazgeçilmez bir vasıta haline gelmiştir. 

Öte yandan yakın tarihinde i spatladığı gibi, gelişmekte olan ülkeler 
arasında işbirliği çok güçtür. Aslında, sanayileşmiş ülkeler arasında da 
işbirliği !..olay değildir. Batıdaki her ba5.ırılı işbirlil\i teşebbüsünden önce, 
daima, bu işbirliğini önleyici engelleri desteklemeye kadar varan, bazen 
ilme, bazen inanca dayalı jddialar öne sürüJmüştür. Fakat sonunda iş

birliği hususundaki ka.rarlılık bütün engelleri aşmayı başarmıştır. Bu 
karaı·Jıhğı güçlii kılan husus, savaşın siyasi anlaşmazlıklara hiçbir za
man, taraflardan birinin lehine devamlı bir çözüm gcıiremeycccğiııc 

dair tarihi hakikatin uzun ızdıraplı yıllardan sonra nihayet anlaşılmış 
olmasıdır. 1sJam ülkeleri ayn.ı sıkıntıları çekmek zorunluğu kalmadan bu 
hakikati öğrcnebilmelidir. 

Aynı inancı paylaşmaya dayalı müşterek tarihimiz ve kültür mira
sumz bizleri devamlı işbirliğine davet ediyor. Aynı gelenekleri ve inancı 
paylaşan halklanmız siyast düşmanl1k istemiyor. Kültür birliğimiz ve 
ekonomik işbirliği a.rLumuz beraber olunca siyasi anlaşmazlıklanmızm 
üstesinden gelebili riz. 

Körfez bölgesinde süregiden anlaşmazlık şüphesiz petrol fiyatları

nın düşmesine sdbep olan unsurlardan birini teşkil ediyor. Ayrıca, insan
lanmızm refahma gelişmesine tahsis edilmesi gereken petrol gelir leri, 
birbirini öldürmek gayesiyle dışardan si1ah alımlarına harcanarak heba 
edilmektedir. Bir taraftan şiddetlenen savaş, diğer taraftan düşen gelir
ler ve ahın gücü, bölgede, daha geniş kapsamlı işbirliği ihıiınallerini 

tehdit etmeye başıl:ınuştır. Bölgemiz, bazıları petrol ihracatçısı bazıları 
petrol ithalatçısı gelişmekte olan ülkeled kapsamına rağmen, genelde, 
petrol fiyatlanndaki düşüşten dolayı ve dolaysız olarak olumsuz bir şe· 
kilde etkilendiği görülüyor. 

Hükümetim, ekonomik işbirliğine doğru atılan bu somut adımın, 
halklanm11. arasında daha iyi karşı1ıkh anlaşmaya yol açacağına ve dost
hı.k ve kardeşlik bağlarımızı güçlendireceğine kuvvetle inanmakıadır. 

Dünyanın bu bölgesindeki denge ve barış cksikliğinfa bir sebebinin 
başlangıçtaki sıkı ekonomik işbirliği yokluğu olduğuna her zaman inan
dık. Tarih açıkça gösteriyor ki, milletler arasıoda gelişen ekonomik bağ
lar, eninde sonunda siyasi anJaşmazlıkJan hafifletir. Milletler arasındaki 
ekonomik işbirliği barış ve karşıhkJ1 anlaşma süreçlerini hru·ckeıe geçirir. 

Ekonomik birliği sağladıklan takdirde, lsla~ Konferansı Teşkilatı 
ülkeleri başka gruplarla mukayese cdilemiyecek kadar büyük bir potan
siyele sahiptirler. Umumiyet itıbariyle enerji ve tabii kaynaklarımız zen-
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gindir. Büyük ve becerili bir iş gücümüz mevcuttur. Modem teknoloji ile 
mücehhez yeni sanayilerimjz var. Verimli topraklarımız, gıda güvenliği
mizi sağlamaya ve tanmsal üretim fazlasının ihracına yeterli insanları
mız geleneksel olarak ticaret ve iş konularında yetenekli. 

Bu muazzam potansiyelin dinamik bir işbirliği ve üretime yönetil
mesi gerekiyor. İSEDAK'ın görev; bu olmuştur. ve bu olmakta devam 
edccektfr. 

DcğerJj Dekgeler, 

Ekonomik işbirliği sağlama gayretlerimizde adım adım ilerlemeyi 
öngören bir yaklaştmı seçtik ve dikkatlerimizi, Üçüncü İslam Zinıesi'nin 
öncelikli konular olarak belirlediği alanlara yoğunlaşurmaya karar VCl' 

dik Bunlann arasında ticaret, endüstrı, gıda güvenliği ve tarımsal geliş
me, taşımacılık ve iletişim, ilim ve teknoloji ve enerji var. İSEDAK'ın 
Birinci Toplantısı'nda yaptığımız gibi, Daimi Komiteoin bu İkinci Top
lantısı da elle tutulur sonuçlar elde edcbılınek için dikkatlerini bu önce
likli konulardan bir tanesi üzerinde topluyor. 

İSEDAK'ın Birinci Toplantısı'nda ticaret ve endüstriyle ilgili konu
lan ele aklık Bu toplantımn gündemi sadece bu konuların geliştirilme
sini değil, fakat Gıda Güvenliği ve Tarımsal Gelişme konulannıda kap
sıyor. 

Birinci Toplantı'dan günümüze kadar geçen süre içinde, ticari ve 
ı::ndüstriycl ilgili kararların uygulanmasa yolundo. önemli ilerlemelerin 
kaydedildiğini memnuniyetle görüyoııım. 

İslam Kalkınma Bankasının bünyesi içerisinde Daha Uzun Vadeli 
Finansman Mekanizması kurulması için fikir birHğine vanlmıştır. Bu 
mekanizmanın en kısa zamanda jş}er ha1e gclmesini samimiyetle ·Lemen
ni ediyorum. Bir Bölgesel İhracat Garanti mekanizmasının ve imkan 
olursa bir Çok Yönlü İslam Kliring Biı·!iğinin kurulması hususunda in
celcnıelerimizi de sürdüreceğiz. Bu hizmetlerin mevcuWyeti muhakkak 
ki İslam Dünyası içinde ticaretin gelişmesine önemli katktıda bu.lunacak
tır 

İhraç mallarınuza uygulanacak ticaret tercihlerinin geliştirilmesi, ti
caret teşviki ile ilgili faaliyetlerimizin başka bir yönünü teşkil edecektir. 
İslam Konferansı Teşkilatı ülkeleri arasınd:ıkı gümrükle ilgili ve diğer 
ticari engellerin kaldırılması ticaretin gelişmesini önemli ölçüde teşvik 
edecektir. Aynı şekilde, lslam Konferansı Teşkilall Üyeleri arasında ti
cnn ve ekonomik imk3nlar konusunda bilgi akışın.ın artmasına ve ülke
lerim iz arasında ekonomik alanda sıkı kurumsal bağların geliştirilme
sine büyük önem veriye.ruz. 
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Değerli Delegeler, 

İslam Konferansı Teşkilatı ülkeleri arasında ekonomik işbirliğini 
güçlendirirken, kendimizi dünya ckonomisrnden tccriL etmek niyetinde 
değil i z. Bilakis gayemiz büçlü bir tcmcldt n uluslararası rekabete girmek 
ve böylece rekabet gücümüzü arlırmakfır. İ şbirliğinin güçlenmesi, ekono
mil< büyümemizi teşvik edecek, bağımlılığımızı azaltncak ve uluslararası 
ekonomik çevrenin olumsuz etkilerini hafiOetecektir. Ge lişen ticaret sa· 
yesindc daha fazla kullanılan zirai ve sınai potansiyelimiz ve bölgeye 
daha çok akan mali kaynaklarımız sonunda müstakil bir büyüme mer
kezi yaratacaklardır. Bu gelişmeler sürerken halen bölgelerimizi hara
beden siyasi anlaşmazlıklar yavaş yavaş ortadan kalkarak yerlerini, de
vamlı güçlenen bir işbirliğine bırakacaktır. 

Değerli Delegeler, 

tslam Konferansı Teşkilatı üyelerinin ekonomil< bütünleşmesinin 
büyük ölçüde gerekli enfrastrüktürün mevcudiyetine bağlı olduğuna 
kaniyim. Hepimiz bütün vatandaşlara açık bir toplum yaratma
ya gayret etmeliyiz. Üye ülkeler arasında kara , dcrniryolu, hava, deniz 
ulaşımı ve anında iş.leycn telekomünikasyon bal!lantılan bulunmalı.dır. 
Vatandaşlanmız bir üye ülkeden digerine hiç bir engel veya gecikme ol
madan seyahat edebilmelidir. 

İşte bizim hayal ettiğimiz ideal bu. Bu idealin, erişmeye çalı ştı~ımız 
gaye olduğuna inanıyorum. 

Türk Hükümeti üye ülkelerin, aralarındaki işbirliğini en rasyonel 
şekilde güçlendirecek politikalan geli ştirip uygulayacaklarından emindir . 
Daimi Komite, İslam Konferansı Teşkilatının ekonomik faaliyetlerinin 
güçlendirilmesine ve kollektif refah ve gelişme sağlanmasına katkıda bu
lunmakla görevlendirilmiştir. 

Üye ülkelerde, İslam Dayamşması ve Kardeşliği hususundaki aziz 
gayelere erişilmesi için mevcut siyasi irade ve keskin kararhhğın temel
leri üzerinde, Komitemizin çalışmalarının Ümmetin sosyal ve ekonomik 
gelişmesine ve İslam Dünyasının daha iyi bir geleceğe kavuşmasına fay. 
dalı olacağına inanıyorum. 

Sayın Cumhurbaşkanı, 
Sayın Bakanlar, 
Değerli Misafirler, 
Bayanlar Baylar, 

fi. COMCEC toplantısı vesilesiyle sürdürdüğümüz yoğun görüşme 
ve temaslanmızın sonuna \•armış bulunuyoruz. IConuşmamda, COMCEC 
etrafında yürütülmekte olan çeşitli faaliyetlerin bu safhada bir değer-
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lcndirilmesini yaparak, ileriye dönük çalışmalannuzın alabileceği istika 
met hakkında bazı düşüncelerimi belirtmek istiyorum. 

Toplantılar sırasında yapılan konuşmalar, uluslararası ekonomi ko
nularındaki teşhislerimizin büyük 'benzerlikJer arzettiğini ortaya çıkar
mıştır. Gerçekten, dünya ekonomisi kritik bir safha içine girmiş buJun· 
makta.dır. Sanayileşmiş piyasa ekonomilerinde büyüme oraru bir süredir 
düşmüşılir. Bu ülkelerde yaygınlaşan himayecilik gelişme yolundaki ül
kelerini rekabet gücüne sahip mallarını hedef almaktadır. Öte yandan, 
ülkelerimizin ticaretinde önemli yer tutan hammaddeler başta olmak 
üzere ihraç mallanmızm ticaret haddeleri bozulma'ktadır. Petrol fiyat~ 

l arında kısa bir zaman süresi içinde vuku bulan büyük düşüşler ciddi 
sarsıntılar yaratm1ştır. Uluslararası para sisteminde, Kambiyo kurlan is~ 
tikrarsızhk içindedir. Şu şartlar alımda uluslararası borç probleminin va
hameti artmıştır. 

Kısaca açıkladığım bu menfi gelişmeler karşısında islam ülkeleri 
kendi aralanndaki işbirliğini yoğunlaştırmak zorundadırlar. Kendi güç
lerine dayanarak, Birbirlerine güç vererek kalkınma gayretlerinin d1ş 
dünyadan etki lenmesinin asgari düzeye indirilmeleri gerekme.ktedir. Öte. 
yandan, önümüzdeki dönemde uluslararası gündemde yeralacak ve ge~ 
lece!k kuşaklanmızı etkileyecek bu mühim meselelerin çözümlere kavuş.. 
turulması son derece önemlidir. İslam ülkeleri olarak bu yolda da güoü
uüzü birlestirmemizin gerektiğine intlmyorum. Bu çerçevede bugün 
ikinci toplantısını tamamlamakta olduğumuz COMCEC önemli görevler 
üstlenebilir . Filhakika, İslam aleminin milli ekonomi ve maliye politi
kalanndan sorumlu mümtaz temsilcilerinin bu vesileyle bir araya geJ
meferi savesinde, uluslararası mali ticari , parasal konularda görüş ve 
tutumlanmızı ahenkleştinnenin mümkün ola'bileceğini düşünüyorum. 

Sayın Başkan, 

COMCEC çerçevesinde sanayiden sonra bu defa, tanın sektöründe 
önemli bir çalışma proğramı üzerinde mutabakata vanlmış olmaslm da 
çalışmalanmızın geleceği açısından yeni ve müsbet bir gelişme olarak 
knydetmek isterim. Böylece, bir yandan, l slam Ülkelerin.in birbirleriyle 
yaptıkları ticaretin, öte yandan do islam aleminin Global dünya ticare
tindeki payının gittikçe artırılması hususunda teshil ettiğimiz ortak he
defe daha kısa sürelerde ulaşabileceğimize inanıyorum. COMCEC'in baş.. 
ka sektörlerin de tedricen ilave edilmesiyle birbirleriyle bağlantılı ve bi
leşi k faaliyet programlarının oluşturulması için, önemli bir rol oynaya
bileceğini düşünüyorum. Bu çerçevede, gelecek COMCEC toplantılannda, 

sırasıyla , ula5llnna ve telekomüniknsyon ile parasal ve mali problemlerin 
ve enerji problemlerin ele alınmasının nna hedeflerimize ulaşma açtsın· 
dan önemli aşamalar teşkil edeceği muhakkaktır. 
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Sayın Başkan, 

Değerli Delegeler, 

21. Asr:ı giden bu yıllarda dünyamn içine girdiği dedn ve iz bıra
kıcı önemli gelişmeleri göz ardı etmemiz mümkün değildir. Geleceğin bu
günkü gelişmelerden etkilenerek şekillc:neccğini hepimiz biliyoruz. O iti· 
barla bugünün yanısıra yarını da düşünmek durumundayız. Bunu sağla
mak için de ortak zenginliklerimizi günün gelişmelerine uygun biçimde 
değerlendirmek ve dünya ekonomisinde mevcut payımızı çok ötelere gö
türmek mc:cbuı-iyet.indeyiz. Ancak böyle bir perspektif içinde aramızdaki 
iş.birliğini günün gereklerine uydurabilir ve mt·vcut potansiyelimizi kul
lanabiliriz. Ülkelerimiz bulundukları bölgeleroe diğer ülkelerle veya ülke 
gruplarıyla da ekonomik işbirliği yapmaktadırlar. Ancak bu husus. İslam 
alemine mensup olan bizlerin aramızdaki işbirliğini kısıtlayacak bir amil 
olarak düşünülmemelidir. İslam işbirliğinin hedeflerini kendi gerçekle
rimiz..: göre tcsbit etmeliyiz. Tkarct, en önemli öncelik o.lanı olarak işbir
liğimizin ilk adımını oluştunJJaktadır. Bu çerçevede orta vadeli ticaret 
finansmanı kolaylığı uygulamaya konulduğunda ülkelerimize büyük ya
rarlar sağlayacaktır. Bölge içi ticareti geJiştirmek için yalnız 1slam Dün
yasındaki değil, dij!er bölgelerdeki mali kavnaklarıda kullanma yollarını 
aramalıyız. MnH kurumlanmız, bu kaynaklan, etkin ve temkinli bir ban
kacı zihniyetiyle hizmetimize sunacak güce sahiptirler. 

Ticaret alanındaki nihai hc<leflerim~zin f.slam alemine şamil bir ser· 
bc.ı ticaret bölgesi kunnak olduğunu akıldan çıkarmamalıyız. Bu hedefe, 
tüm üye ülkelerin çıkarl arını gözeterek, bağdaşt ırarak adım adım bir 
yaklaşımla varabileceğimizi biliyoruz. 

Gelişme yolunda olan ülkelerimizin arasında ekonomik işbirliğini 
geliştirmcnjn zorluklan.nı müdrikiz. Bu doğal zorluklan aşmak. için prag
matik yaklaşımlar geliştirmek gereğine inanıyoruz. COMCEC çerçevesin
de yapılacak işbirliğine zemin hazırlamak için bir somut adım atmaya 
kardr vermiş bulunuyoruz. Türkiye'oin güneyinde; Mersin'dc kurulmak
ta olan serbest bölge içinde !Kô üyesi ülkeleıin COMCEC çerçevesine 
giren işbirliği faaliyetlerine tahsis edilmek üzere bir kontenjan ayıraca
ğız. Başta özel sektör temsilcileri olmak üzere teati edilecek heyetlerin 
işbirliği imkanlarını yerinde bizzat görmeleri ve biribirlcrini tanımaları 
mümkün olacaktır. Unutmamalıytz ki, politik kararların gerçek hayatta 
somut sonuçlara ulaşması için, pekçok aşamada, pek çok kişinin şevk 
\'e istekle işbirliğini benimsemesi gcrekmektedır. Ancak, böyle gerçekçı 
bir yaklaştın sayesinde, mevcut ekonomik ve ticari işbriliğini birkaç ka
lına çıkarahiüriz. Artan ticaret, yalınm ve finans f:.ıaliyctlcri zamanla ara
m11da bir ekonomik entegrasyon meydana getirecektir. 
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Bu suret.le, ortak çıkarlarımızın gücü, siyasi ihtilaftan bertaraf edı>
cek bir scviy~ye ulaşacaktır. 

İslam Aleminin tümünü içinde toplayan tek kuruluş olan İKO'nun 
bu daimi komitesinin kurumlaşarak bir işbirliği forumu nHeliğine dö
nüşmesi biivük önem taş1maktadır. Böylece, bu ~landa mevcut boşluk 
doldurulmuş olacaktır. 

Sayın Başkan, 

Sayın Bakanlar, 
Değerli Misafirler, 

COMCEC'in oynayabileceği rol hakkında sizlerin dikkatine sundu· 
ğum bu düşüncelerimle konuşmama son vermek istiyorum. Bunu yapma
dan önce toplantının başansmı sağlayan siz misafir illke temsilcilerine 
teşekkür eder, birdnhaki COMCEC ıoplanıısında ıckrnr bir arada olma 
arı:umu el.ile getirmek isterim. Hepinize iyi yolculuklar dilerim. 
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BAŞBAKAN SAYlN TURGUT ÖZAL'lN ANAP GRUBUNDAN 
ÇlKlŞlNDA YAPTICI AÇIKLAMA 

18 Mart 1986 

Grup toplanUsmda üç konu hakkında açıklama yaptım ... 
Geçtiğimiz hafta lsLanbul'da toplanan 1s1am Konferansı Ticaret ve 

Ekonomi örgütünün top l antısım anlatllm. Bununla birlikte FAO'nun Orta
doğu bölgesi için düzenlediği Tarı.m Bakanlan toplantısı hakkında gruba 
izahat verdim. 

Özetle şuuu ifade edebilirim; Bu y:ıpuğımız temaslar ve Türkiye'dc 
.ırka arkaya olan toplantılar ki, önümüzdeki ay içinde de Avrupa tarım 
baknnlan toplantısı gene lstanbul'da olacak-Türkiye'nin önemini bii· 
yük çapta arttırmaktadır. Özellikle lslam Ülkeleri arasında Türkiye'nin 
itibar grafiğinin çok yukarlara çıktığını bizzat müşahade ettik. Bütün 
civar ve lslam Ülkelerinden gelen bütün bakanlardan konuşabildikleri
miz bu hakikat ortaya çıkmıştır. Herkesin gözü Türkiye üzerindedir. 
Türkiye ekonomik-ticari konularda bir lider ülke olarak görülmekted.ir. 
Yaplığım1z konuşmalarda onların 1'ürkiye'ye alakalarını misalleri ile an· 
latllm. Bu arada dış basınla yilptıA:ımız görüşmeler var. Türkiye'nin ge
lişmekte olan durumunu anlatt ım. 

İkinci konu bazı gazetelerimizde fazlaca abartLlan Merkez Bankası'· 
nın yaptığı operasyon ile ilgili tedbirler ilgili gerekçeler nedir, niçin ya
pılmıştır. Bu konuda arkadaşlara bilgi verdik Türkiyc'nin ekonomik 
durumunun mükemmel olduğunu, özellikle döviz durumunda gerileme de
ğil bilakis 1983'den buy&na çdk ciddi ilerlemeler olduğunu, dı ş ödemeler 
açığının her sene gitgide azaldığını, bunun da Türkiyc'nin duıumWlu d1· 
şanda iyi olduA'tJnun en bariz delili olduğunu if.ıde ettjm. Bazı yanlış 
anlamalann Bankalar arasında ufacık bir heyecana sebep olduğunu, hü
lciimetlcrin vazifesinin de zamanında geciktirmeden tedbir almak oldu
ğunu, bu tedbiri de çok süratlc aldığımızı ifade ettim. 

Son konu olarak S(.._oçimlcrle ilgili görüşlerimi açıkladım. Bir kere 
mahalli seçimlerin kendi şartları içinde yapıldığını, aslında bu mahalli 
seçimlerin genel seçimler için tam manası ile bir ölçü olmayacağım ifade 
etmek llıım. Buralarda tek tek sahipler belediye baŞkanlıl! ı esas itiba
riyle seçilmektedir. Parti ağırlığmdan çok daha fazla şahısların ağırlığı 
rol oynamaktadır. Özellikle ufak yerlerde bu ağırlık çok daha bariz hale 
gcJir. Ama şu faktörleri unutmayalım. ANAP bütün seçimJcre girmiştir . 
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ister kaybeder ister kazanır, büyük paı~i olmarun icabı budur? Büyük 
parti olmazsanız bazen seçime girersiniz, kazanabileceğiniz yerde seçi
be girerseniz kazanamıyacağınız yerde seçime girmezsiniz. Bu şekilde 

bir yaklaşım daima vardır. Ama büyük parti olduğunuz zaman her yer· 
de seçime girmek mecburiyet haline gelir. Bizde bunu biliyoı1Jz, bilinci 
içindeyiz. Nitekim her yerde bu ifade edilmiştir. Tabii bazı ufak parti
lerin 80, 90 rey almalan illerin yanında fevkalade üzücü olur o yüzden 
bir çok yerde girmezler. Nitekim seçimler sırasında biz şunu müşahade 
ettik. Bazı yerlerde muhtelif görüşlerde olan partiler karşım11.da birle
şip icabında tek bir baıtımsız adaya oy veriyorlar veya görüşleri de faıık
lı olsa başka bir partinin adayını destekliyorlar. Bu gene ANAP'ın büyük 
bir parti olduğunu açık bir şekilde ortay.ı koymaktadır. Ama bütün bunlar 
seçimlere ömek del!ildir. Kazansakta kaybctsckte bunu ölçü olarak al
mamak l~zım . Yalmz bütün global olarak alırsanız 67 yerde seçim ya
pılmıştır. 25 Marttan bu tarafa buralarda daha evvel aldığımız oylar yüz
de 33 civanndaydı. Şimdi yüzde 36 olmuş. Bu oylarımızın azalmamış ol
duğunu aynı yerlerde artığını açık suretle gösteriyor. Gencide arkadaş
larımız ANAP yeni bir partidir. Hiç bir par1inin devamı olmadığımızı 
açık ve seçik bir şekilde söylüyoruz. Türkiye'yi ileri götünneyc Türkiye'yi 
modernleştirmeye ileri ülkeler arasına sokmaya azmetmiş bir partiyiz. 
Kardeşliği esas getirdik, stabiliteyi esas getirdik, memleketimize huzuru 
getirdik. Şu son iki seneye baktığımız zaman örnekleri göıiiı-,;üntiz. Za· 
ten Türkiye'ye karşı dışarının alakasının önemli sebeplerinden biri de 
budur. Bugün ileri ülkelerde bile olmayan tarzda bir huzur ortamının 
mevcut olmasıdır. tleri ülkeler derken Fransa vb. gibi muhtelif yerleri 
kastediyorum. Oralarda olan hadiseler bizden çok daha fazla gözüküyor. 
Bütün bunlardan vardığımız sonuç şudur. ANAP, gene kardeşliği, bir
liği, berabcrlil!i, sevgiyi aşılamaya devam edecektir. Memleketimizi hiç
bir zaman eski usul sağ sol çatışmalanna gitmesine biz müsaade etme
yiz. Bu yüzden de cşuradayız buradayız• diye hiçbir zaınan söylemedik. 
Söyledil!imiz biz milliyetçi muhafazakar, se!tıest rekabete dayalı pazar 
ekonomisi ve sosyal adaletçi bir parti olduğumuzu hep ifade ettik. Bunu 
ifade etmeye devam edecel!iz. Arkadaşlarımıza bunlan anlattım. 

Soru: - Seçimler ne zaman olur? 
Cevap: -Ara seçim Anayasa gereği 1986 senesi haziran ortası, 

1987 yılı kasını başına kadar rahatça yapılabilir. Tarihi tcsbit edilmiş 
değil. 

var. 

Soru: - Resuloğlu'nun teklifine ANAP'lılar im>.a koyacak mı? 
Cevap : - Bakalım im.zalansında ... 
Soru: - Grupta Resuloğlu'nun teklifine iltifat edileceği görüşü 

C c v a p : - Sizi meşgul etmek için böyle şeyler yapıyor. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT OZAL'IN BACDAT'TA TÜRK 
GAZETECiLERİNE YAPTICI AÇIKLAMA 

23 Mart 1986 
Değerli Basın Mensup1an, 

Dün ve bugün Taha Yasin Ramauın'la hem ikili hem de hcye ıl eı· ha
linde görüşmeler oldu. Ayrıca dün Cumhurbaşkanı Saddam Hüscyin'Jc gö
rüştük. Irak'a yaptığım ziyaret, esas ilibarıyle •aktif tarafsızlı k• olarak 
acilandırdığ.ım bir siyasetle iki komşumuz olan ve 6 yıldır savaşan lrak'la 
lran'ı jkmı etme amacıyla belirli fasılaJarla yapuğımız ziyaretlerden biri
sicliı. Ama gerek Tahran'da gerek burada yaptığım temaslarda, savaşın 
'\Ona ermesi bakımından çok f ark lı iki görüşün bulunduğunu gördüm. 
Bu demek değildir ki, biz aktif tarafsızlı k siyasetini devam ettirmeyece
ğiz. Ettireceğiz. Muhtelif ülkelerde ve forum larda bu konulan konuş
maya devam edeceğiz . Ümit" ederim ki, binlerce onbinlcrce insanm ölü
m üne yolaçan ve bölgenin , ülkelerin kaynakların ı sadece tahrip yönünde 
kul land ı rılan bu harp biran evvel sona ~rcr. Nitekim, her iki ü lkeyi ziy::ıret 
ettiğiniz zaman şu hak.ikatı görüyorsunuz; Harp bölgesinde çok güzel yol 
lar, binalar ve tesisler yapılmış. Bugün bu nlara i1fıvede bulunma imkinı 
olmuyor. Demek harp olmazsa, bunJara ilave etme imkftnı olacak. Ama 
ald ığımız bilgiler, maalesef bu harbin daha kısa bir sürede biteceği in
tibamı bize vermedi. Bunu açıklıkla ifade ediyorum. 

Irak'b aramtzda önemli bir ekonomik ili şk i vardı. Son senelerde 
yaptığımız anlaşmalarla I rak'la aramızda geniş kapsam lı bir ekonomik 
ilişki kurulmuştur. Bu ilişki sadece ticaret sahasında deği l, aynı zamanda 
müşterek projelerde de vardır. 1984'de Irak'a geldiğimde ben kendile
rine «petrol boru hattının kapasiıesini genişletelim, ikinci bir boru hat
tını buradan geçirelim. Sizin için faydalı olur• teklifin.de bulunmuştum. 
O zamanlar S. Arabisıan'a bir petrol boru hattı yapıyorlardı. tlgilenme
dikicrini söylediler. Daha sonra Cumhurbaşkanına tekrar konuyu açtım, 
meseleyi anladı ve derhal kabul etti. Nitekim, ikinci boru halının nihai 
göriişmelcrini yapmak üzere Taha Yasin lasa zamanda Türkiyc'ye geldi, 
bugün ikinci boru hatta inşa halindedir \ 'C 1987'nin ikinci yansında dev
reye girecektir. Tabii bu lrak 'a ilave bir ekonomik ızüç reıirccektir. Ara
mızdaki Licarctin ve ekonomik ilişkinin gelişmesinde de fayda sağlan

mışllr. Bunun yanında ticari ilişkilerimizde geçen yıl, bir öncek i yıla 
oranla büyük sıçrama görülmüştür. Bu sene ithalat fena de~il.dir. Fa
kat gerek petrol fiyatlannın düşmesi gerek harbin şiddetini artırması 

sonucu, her iki ülke kaynak.Jarını daha çok harbe matuf ma.'iraflara doğ-
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ru kaydırmaktadır. Tabiatıyla Türkiye'nin de geniş bir finans imkanı da 
yoktur. onu da ifade edeyim. 

Bu bakımdan, dostlarımızın arzu ettikleri finans imktlnlannı sağ. 
layacağımızı pek mümkün görmüyorum. Bununla beraber mevcut anlaş
mamızın aynı ölçüde ve şartlar içerisinde devam etme imkfinı vardır. Ta
bio.tıyl:ı bu anlaşm01lar içerisinde genci olarak rakoımlan.la inme olabilir. 
Zatcıı, hepiniz yakından hatırlıyacaksınız, Tlirkıye'nin petrol fiyatlarının 
inmesinden dolayı hem negatif hem pol.itif etkileneceğini belirtmiştim. 
Pozitif etkilenme; petrole ödediğimiı paralann a1.alnıasından ola
cak. T:ıhmin ediyorum, bugünkü ölçülerde -petrol fiyatları yeniden 
yükselmezse- petrol faturamız l milyar dolar aşa.ğı inecektir. Anıa btına 
mukabil, bu ülkelere yaptığımız ihracatta da azalma olabilir. Tabiatıyla 
petrol Faturasının aşağıya inmesinin aynca sanayi ürünleri üzerine pozi
ıif cıkisi vardır. Misal verirsem, gübre üreıiınj için amonyak alırız, buna 
da pozhif tesiri vardır. Bunun yanısıra birçok hammadde fiyatının kıs
men inmesi, Türkiye 'nin ödemeler dengesine pozitif etki yapar. Benim 
bu bak1mdan ihracatçılara tavsiyem, bu ülkelerin ithalatta kısıntJ yapa~ 
caklarını gözönünde tuıarak -Nitekim, Ramazan 2 milyar dolar kısıntı 
yapacaklannı söyledi- petrol fiyatlannın düşmesinden olumlu yönde et
kilenen Avrupa ülkesine biraz daha önem vcnneleridfr. 

Zannediyorum, burada yaptı'1ımız görüşmcJcr, bize biraz daha aza
lan bir ithalat- lhracaı tablosu vcnncktedir. Misal verirsem, bizim Trak'
ıan nldığımız aşağı-yukarı 4.S milyon ıon petrc.1, 1 milyar dolardan 500 
milyon dolara düşecektir. Buna mukabil , ihracatımızda da belli bir azal
ma olacaktır. 

Soru: -Trak'tan teminat istedik mi? 
Cevap: - Kimseden güvence isteyemeyiz. iki ülke haıı> halinde 

Bugiin sigorta sistemleri çalışıyor, bütün dünyada. Sigortasını ödeyen 
riski alır, gider, kendi lankerlcriniLi kullanmak istemiyorsanız, başka 

tankerler var, onlan kullanırsınız. 
Soru: - Smır güvenliği konusunda bir göıi..işme oldu mu? 
Ce,·ap: - l rak'la sın ır güvenliği konusunda mutabakatımız var. 

Acaba. ~ınırdnn mı geliyor, o belli değil. 

Soru : - Körfez ülkelerinde Arap · 1r:ın Savaşı değerlendirmesi 

Cevap: - Aslında bu deyimler yanlıştır, bu savaşı Arap- Fars, 
Sünni -Şii Savaşı olarak görmek bölgede asırlık bir mücadele meydana 
getirir. Siyasetçilerin buna çok dikkat etmesi gerekir. 

Soru: -Ticari konularda bir anlaşmaya vanldı m1? 
C c va p : - Mevcut şartlarla alabi.lirlcr veya alamazlar. Mevcut 

5arılorda bir değişiklik yok. Merkez Bankamızla onlann Merkez Banka
ları ara<:;ında yapılan anlaşmada bir değişiklik yok. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN HtJRRİYET GAZETESi 
YAZARI MEHMET ALİ KIŞLALI'NIN SORULARINA 

VERDICt CEVAPLAR 

24 Mart 1986 

Soru : - Gezinizin amacı galiba daha ziyade ekonomik oldu. Ge
nelde nasıl değerlendirirsiniz? 

Cevap : - Ekonomik ilişkilerimizi biliyorsunuz. Daha önce bu
raya geldiğimde ikinci boru hattını teklif etmiştim. Ama o ı.aman Taha 
Yasin Ramazan 'bunu reddetti. Sonra Sa.ddam Hüseyin ile konuşmamda 
açtım. O, hemen kabul etti ve emir verdi. Ramazan da sonra Türkiye'ye 
geldı . Erken gelmesinin sebebi, hatnn gerçekleştirilmesiydi. Bu hat ge. 
lecek yıl işlemeye başlayınca; Irak yılda 75 milyon ton petrol ihraç ede
cek. İran 'a gittik bu yıl. Buraya da gelmemiz gerekti. Bizimki, aktif ta
rafsızlık. Irak ile iktisadi ilişkimiz, lran'dan biraz daha aı. Tabii biz bu
nun devam etmesini isteriz. Belki azalarak devam etmesi mümkün ola
cak Türkiye'de de söyledim. Petrol fiyatlan düşüyor, Orta Doğu'ya ih
racaatımız azalabilir. Ama petrol ith:ılatımızın faturası ile ihracatımızda 
birer milyarlık azalma olabilir. Belki ithal faturamız daha da düşer. ih
racat o kadar düşmez. Fakat Bau'ya, sanayileşmiş ülkelere ihracatımız 
artar, çünkü düşen petrol fiyat lan daha ziyade onların canlanmasına yar
dım etti. 

Bu.nlann «Irak » sıkıntı l arı var. İran'ın da var Geçen sene 2B dolara 
alıyorduk petro1ün varilini şimdi 16 dolara ahyonız. Irak'ın 2 milvar do
l arlık masraflannda kesinti yapacağını bana Ramazan söyledi. Bu Tür
kiye'ye yansıyacak tabii. 

Soru : - Irak bu durumda ne yapacak? 

Cevap : - Tanına önem verebilirler. İki nehir geliyor. Şimdilik 
sulannda kesilme falan yok. Belki ileride olabilir. Harp ve petrol fiyat
l arındaki düşme, ülkenin diğer kaynaklanm daha fazla kullanmasını za. 
ruri kılabilir. Konuşmalarımızdan da bu anlaşılıyor. Bütün sıkınulanaa 
rağmen bazı barajları yapmayı düşünüyorlar. ihale de etmişler. Harp 
feci. Burada gözükmüyor ama uzarsa daha da feci olabilir. Buradaki gö
rüntünün ardında feci şeylerin olduğunu tahmin ediyorum. 

Soru : - Ticaretin devam edebilmesi için isteklerini yerine geti
rebi_ljr miyiz? 
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C c va p: - Ben meseleyi şöyle görüyorum. Malını satmak isteyen, 
kendfoe göre birtakım imkanlar arar. Onun gar:ıntisi ncdfr, ayrıca dü
şünmek lazım. Bizim verdiğimiz kolaylıklar geçen sene verdiklerimizin 
üzerine çtkamaı. Türkiye'nin Hmitli durumu vardır. Hatta geçen sene 
verdiklerimizi de bugünkü şart.lanmız içinde veremeyebiliriz. Bu konuda 
biz çok dikkatli olmak zorundayız. 

Soru : - Ama bir neticeye varmak gerekmez mi? 

Cevap : Mutlaka neticeye böyle varmak gerekmez. Belli şartlar ge
lir, onlara göre hareket ederiz. 

Soru : - Siz buradan ayrılmadan bir anlaşma söz konusu olamaz 
mı? 

Cevap: - Anlaşma olabilir. Şu manada: Mevcut anlaşma devam 
eder. Devam ettiği kadar tabii. Eski şartlar devam eder. Yeni şartlar or
taya konulmaz. 

Soru: Yani eski şartlan kabul etmezlerse alımı yavaş yavaş azal. 
tırlar. 

Cevap : - Azalhrlar. O da olur ıabii . Türkiye biraz da başka yer· 
lere ihracat yapmalı. Çok fazla bir yere yüklenemeyiz. Onu arkadaşlara 
söylüyorum. 

Soru: - Petrol alışımızı takasa bağlamaya imkAn yok mu? 

Cevap : Şu ana kadar o formül yok. Ama biz normal şartlarda o 
miktarda maJ satıyoruz. 

Soru: - Bu durum devam etmez mi? 

Cevap : - Aldığımız petrolün rakamı aşağı düşüyor. 4 milyon ton 
petrol alıyoruz. Bugünkü fiyatlarla aşağı yukarı 500 milyon dolar eder. 
Belki da daha az. O zaman satacağınız mal da bu kadar olur. Eğer onu 
dengcliyorsanız ... 

Soru: -Ödeme sisteminde şu anda bir değişiklik düşünülüyor 
mu? 

C c va p : - Şu anda hayır. Onlar kendi ekonomilerinde daha fazla 
kısıntıya gidiyorlar. Belki 34 ay sonra buraya geldiğinizde şimdi piyasa· 
da gördüğünüz mallan bulamayabilirsiniz. Harp hali olan her ülkede bu 
olabilir. 

Soru : - Odemede anlaşmama ekonomik anlaşmayı önlemez de. 
ğil mi? 

Cevap : - Hayır. O yapılır. Bu ödemeler anlaşması. Merkez ban· 
kalan arasındd ayrıca yapılabilecek anlaşma. Mevcut anl~ma devam 
eder. M..:vcut ile ne kadar yapılabilirse o kadar ihracat yapılır. 
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S o r u : - Saddam ile görü5menizde en çok neye önem verdi ? 

Cevap: - Harp konusu üzerinde durduk. Irak, harbi nasıl bitir
meyi düşünüyor; onu öğrenmeye çalıştım. lran ile de aynı şeyi göri.iştü.k. 
Hindistan'• gideı·ken Suudi Arabistan'• uğrayacağını . Dönerken de Ku
vcyt'c uğrayacağım . Aktif tarafsı zlık bu i ş te. 

Soru: - Bizimle ilgili duruma nasıl bakıyorlar? 

Cevap: - Herkes kendi tarafında Türkiyc'yi görmek ister. Bunu 
mü~ahedc ediyoruz. Biz meseleyi uzun vadeli görüyoruz. İntibamı z, bu ih
ıil afın uzun seneler devam edeceğidir. Bunun için de çok dikkatli olmak 
lazım . Şu tarafa, bu tarafa eğilmekle mesele çözülmez. Bütün temasla
rım kimsenin harhin ne zamaa bitcce~in i bilmcCiğini gösteriyor. 

Soru: - Sava.ş devam ederken, tarafların Türkiyc1nin çıkarlarına 
karşı gösterdikleri tavırda değişildik hissed iyor musunuz? 

Cevap: - Bir fazla değişiklik yok. Akıif tarafsızlık, rcl cambazlı ğı 

gibi, derler. Bazı l a rı; bu halin devamı, Türkiye'nin işine geliyor, daha 
fazla mal satıyor, derler. Bunun doğnı olmadığını hep söylerim. Bakın 
işte harp masrafı arttıkça ithalat kesiliyor. İki tarafı!l da ithalat yapacak 
gücü azalıyor. 

Soru: -Taraflar askeri bakımdan sıkıştıkça şimdiye kadar yap
madıkları şekilde bizi sıkıştırmaya kalkabilirler mi? 

Cevap: - Bu bir faraziye. Bir iki senelik istikbalde bir tarafın 
diğerine üstünlük sağl ayabileceğini sanmıyorum. Ama belli olmaz. 

Soru: - Köpri.i ve tanker bombalama olaylarını nasıl yonım lu

yorsunuz? 

C c va p : - Bir taraf tanker bombalayıp yapmadım djyor. Bir 
taraf Kotur Köpriisü'nü bombalıyor. O lran'ın iç inde, ama kara yolu nak
liyesi devam ediyor. Asıl önemli olan o köprüdeki dcmiı)•ol u. Dcmiryolu 
nakliyesi , karayolunun ellide biri deği l. Köprüyü de bir ay içindl! yapa
C'aklar. 

Soru : - Jrak'tan tankerlerimizi bombalamamasın ı istediniz mi ? 
Ccv a p : - Hayır. Harp içindeler. İsteyen tanker göıc alıp gider. 

Sigortası, bir şey olursa karşılar. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'! N AMERİKA BiRLEŞiK 
DEVLETLERİ DIŞIŞLERI BAKANI SHULTZ ONURUNA 

VERDICI YEMEKTE YAYrlCI KONUŞMA 

Mr. Secrctary 
Mrs. Shultz 

Ladics and Gentlemen. 

24 Mart 1986 

Iı givcs mc grcat pleasurc to ha\'..! Sccrctary and Mrs. Shultz and 
his dclcgation as our guests this evening. 

Turkey and the United Staıos are not only all ics but fricn ds as well. 

lam gfad. Mr. Sccrctary, that your schedulc has now pcrmitted you 
ıo visiı ıhiı.; country. Thc closcnrs.;; vf our rdations, I would thin.k, 
warrants more frcquen t visits on both sides. 

1 am also happy to know ıhaı Mr. Shultz is not only an outsıandi.n~ 
statcsman but also a scholar of cconomics by prof~sion. You could ca11 
it n feeling of comr.ıdeship. 

T stili rcmcmber tbc warm wclcomc ıhat PrC"Sidcnt Rcagan and the 
Administration cxtcnded to me and my dclcgation during ıny visit las ı 
ycar to thc Unitcd State.s. T was dceply impressod by thc personali ty of 
Presidcnı Rcagan. I havc grcat admiraıion for his vision and the policics 
he has cnunciatrd. Thc simiJarities bctwcen our policies arc apparcnt 
and ıhey dcrive their forcc in frce and pcace. T havc particularly app
re.ciatccl ıhc positive approach shown by thc Prcsidcnt for Turkey and 
for t.he furLhcr prornotion of thc Turkish -Anıcrican re lations. 

Thc cx:ccllcnt ties of friendship and alliance that exist between 
Turkcy and the United Sıaıcs havca p::ıst of ovcr 40 ycars. 11te arrival of 
tllı,! Mb~ouı-i in Istanbul is stili a mcmory I 0I1cı·ish from my school 
days During thcse 40 ycars our relations covcred nıany fields and dcve
loped in various directions. They also had ups and downs. At onc point 
our relations werc sourcd becausc of developmcnts in Cyprus. At another 
they rcach\!d an ali Lime low with the Anns Emb:ırgo. However, Lhis 
detcrioration was immcdi::ıtely followed by a wclcomc beu.crment. l takc 
particular pleasure in noting that this upsurge in our relations Sained 
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its tıhrust with the Reagan Administration. 1 would tıhercfore like to 
reiterate our appreciatio.n to your Administration in tıhis rcgard. However, 
we should ndl !et lihese positive developments relax our efforts to furtJıer 
cxpand our cooperation in aJl fields. You have thereforc, Mr. Sccretary, 
an important task witlh your Turkish counterııart not onJy to ovcroomc 
certain pıı:ıbleıns we are facing in our rclations today; but ıo display the 
determination to formulate ways in w'hioh the Turkish · American part· 
nership can beoome one of many pillars of Tur kc-y's economy and foreign 
trade. 

Mr. Secret.ary, we have experienced an extreme]y cri tical pcrit>d, 
economieally politieally and socially during the end of the Seventies. 
Since 1980 we havc shown every cffort and undeı~aken every hardship 
to overcome ıhese diffieulties and Iaid down the groundwork for thc 
creation of a totally contemporary society and an induslrial democracy. 
To this end, we have asked the Turkish pcople to makc sacrifices of 
considerable proportions. Yet it has this hard work liıat made ıhe deve
lopments in suclı a shorl spaiı of time a success story. Jt is ıhroug'h this 
hani work !hat we now ta'kc pride in what we havc aclıievcd. Bul Jet 
mc add immediatcly that we also owe gratiıudc to our fri cnds and allies 
for ıhe support and understanding eıctendcd to Turkey to accomplish 
this transformırtion. 

Indeed, the primary assct of any nation to accomplislı this over· 
whclming task is ıhe effort and will of its people. Withoul tihis will , :ıid 
and assistance providcd to developing counıries will regrettııbly he of 
no avai1. Without th.is will, progress can neither be profound nor rationaJ. 

ltt facı, dıis model is dbligcd to he suocessful for il lo serve as an 
eıcampl e to many oıher developing countries. Today I take pleasure in 
observing on ocx:asions like t!he recent meeting of tıhc Standing Committee 
for Economic and Commercial Cooperation of the Islamic Conforence 
held in Istanbul, or on various bilateral contacts we have wit!h other 
developing countries, !hat there is a growing interest in adopling the 
Turkislı model for ıheir own development. 

However, we have now indeed reachecl a rather delicatc phase and 
it 'is of utmost importance in this particuJar stage far our friends and 
allies to extend to us the facilities and the assis tance to cont inuc with 
this enormous task. It is not eooouraging Mr. Secretary, to observe !hat 
tlıe west is not yet ready to eıctend to Tunkey the facilities ,.ııı;cıh arc 
made availıible to eertain countries Jet alone oulside thc Alliance but 
in tirnes in the opposing camp. 
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Mr. Secretary. I am certain tlıat wc are in full acoord and havc a 
comrnon will to further our relations betwccn our two countrics. 1 am 
also <:<>nfident tlıat tlıe Turkish - U. S. friendship is long lasting. The 
occasional problcms slıould be tackled witlı good will on botil pal'ts. This 
is of primary importance for it is only througlı an approadh as sudı, 
thaı Turkcy can fulfil her paramount role of sıability in ıhc Rcgion and 
mcet her commitments in our mutual and NATO defence efforts. 

Lel me state yet again, most categorically, that we valuc our alliance 
and friendshlp with tlıe United States and we know that tlıis is rccipro
cated. 

it is in this spirit tl:ıat we welcome you and Mrs. Shultz in Turkcy 
and wisb you a pleasant sıay. 

Ladics and Gentlemen. I would now ask you to join mc .in a toast 
for tılıe continued healtb and happiness of Secrctary and Mrs. Slıultz as 
well as for the everlasting frienshlp and cooperation between our eouıı
tries . 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN ANA VE ÇOCUK SACLICI 
KURULTAYl'NIN AÇILIŞINDA YAPTICI KONUŞMA 

25 Mart 1986 

Sayın Cumhurbakanım, Değerli Mi~afir l cr; 

Çocuklara önem veren, çocukları;ı sa~lıklı büyümesine <.'.Dk yakın 
destek veren bir ülkenin istikbali, bizirr. tabirimizle emin ellerdedir. Bu 
düşünce Allah'ın bize verdiği küçükleri sevme du,gusu ile bir ar:ıya ge
lirse ve akıllı bir şeki l de programlar uygulanırsa; ümit ediyorum ki bi
zim şu anda başlattığımız ve geçen seneki aşılama programının arkasın
dcki hakiki moıonm ne olduğu açık suretle anlaşılır. Biz çocukları çok 
sevdiğimiz için onlara çok büyük ilgi gösteriyoruz. Özellikle 1 ya~ma 
kadar olan çocuklnnmıza ço'k büyük ilgi göstermek mecburiyetindeyiz. 

Türkiye'dc küçük çocuklarda görüJcn ölüm oranı, gelişme seviyesi 
ile münasip olmıyacak şekilde yüksektir Bu rakam binde 90 ile 100 
arasındadır. llcri sanayileşmiş ülkelerde ise bu rakam binde 9'dur. Bum
da benden evvel konuşan uzmanların bclirtt..iği çok önemli bazı prog
:amlar var. Bunların başında aşı lama kampanyası geliyor. Yapabilirmi· 
yiz, yapamazmıyız diye uzun uzun görüşü ldü ve yapmak mecburiyetin 
de olduğumuza karar verdik ve geçen sene Sayın Cumhurbaşkanımızın 
önderliğinde bu program tatbik edileli. Sonuçta ;ok iyi neticeler alındı. 
Hatta bu neticeler geçen sene Unicef'in bir toplanLısında açıkça bütün 
Dünya'ya ilan edilmiştir. Bugün burada çocuk rnğlıJıı ile ilgili ikinci 
Onemli bir program başlat1yoruz. 

Bunun içcrsinde çocukların beslenmesi, annelerin hamilelik s ı ra

lında beslenmeleri, çocuklarda ishal dolayısıyla görülen su kaybını önle
yecek yeni tedbirlerin tatbik edilmesi ve Anneleri n emzirme mesele~ini n 
anlatı.iması yeralmaktadır. Aynca yeni doğan çocuklara sürekli olarak 
aşıların yapılması ve çocuklanm111n sürekli olarak büyümelerinin kont
rol edilmesi ve bu program içerisinde yer almaktadır. 

Ben özel likle bu işi sadece Sağlık Ilakanlığı'nın işi olarak göımedi
i[imi, bütün devlet teşkilatımızı alakadar elliğini özellikle ifade etmek 
istiyorum. 

Nereye gitmek mecburiyetindeyiz? Bu 90 rakamını mümkün olsa 10 
st.·neden kısa bir zaman içinde 20'ye düşürmek mecburiycıindey i1 . Bunu 
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köylcrinıizdı; ve şehirlerimizde sağlıklı alt yapıyı sağlıyarak gerçekleşti· 
rcbili riı. Bunun temelinde de içme suyu, kanalizasyon meseleleri yatı· 
yor. Biz bu meselelere çok büyük önem veren bir iktidarız. Bugün bele· 
diyelcrimiz fevkalade güçl endirilmişlerdir . İçme suyu ve kanalizasyon 
projelerine büyük önem verilmiştir. Köylerimizden bize kanalizasyon 
talepleri gelmektedir. Köy hizmetlerine ayrı bir bz vererek jçmc suyu 
ve sağlık hizmetlerini önümüzdeki 10 :;ene içersinde belli başlı bir şekil
de çölJ11ck mecburiyetindeyiz. Bu !';Cne bütçe gelirlerinin takriben yüzde 
2.5'uğu lll t!r Bankası vasıtasıyla kanalizasyon ve içme suyu işlerine har· 
canacaktır. Bu rnkam önümüzdeki sene tahmin ediyorum yüzde 3'e :ı· 
kacaktır. 

Çıkarclı~ımız bir kararname vasıtasıyla fon sisteminde bu söyledi· 
ğimiı. programa, çocuklarla ilgili beslenme ve ishal konusunda bir direkt 
yardım yapılacaktır. Aym şekilde okul çağındaki çocuklarımıza geçen 
~cncdcn beri başlattığımız g ıda yardımL da devam etmektedir. 

Bir önemli konu da aile plf\nlam~sı konusudur. Çocuk ölümleri 
asgariye indirilirse, aileler güvenli bir tarzda çocuklarının ölmiycccğin· 
den emin olurlars;ı, aile planlamasınd::ı zanncdiyvrum önemli bir mcr· 
h::ılcyi kendiliğinden meydana getirmi.} oluruz. Çi..inkü bugün Türkiyc'dc 
çok çocuk doğumunun ana scbcplerijıden biri cilclcrin çocuklarının 
yaşama konularındaki güvensizHkleridir. Tabiahyla bunun yanında An· 
neyi ve aileyi birçok konuda eğitmek mecburiyeti vardır. Ben bütün bu 
meseleleri topyckün sadece hükümctin işi olarak görmüyorum. Başın 
TRT ve basınımı7. olmak üzere, herkesin bu meseleye büyük önem ver· 
mcsinc bilhassa işaret etmek isıiyoruın. Sağlıklı bir nesil yetiştirerek, 
çocuklanmızı hakikaten iyi bilgilerle tcchjz ve onlann ilerisi için iyi bir 
şekilde yclişmeJerinin önemini hiçbir zaman küçümseyemeyiz. Buna çok 
fozla önem vermek mecburiyetindeyiz. Bunun için TRT'de özel program
lar dahi yapılmaktadır. Ebelerimizden sağlık personelimize kadar çocuk· 
lanmızın sağlık.Janyla ilgili tüm bilgiler herkese öğretilmelidir. Bunlar 
saillandığı takdirde. zannediyorum ki, meselelerimizin birçoğunun ucuz 
ve kolayca çözme imkanına kavuşacağız 

Bu progro.mın, dij!er programlarda olduj!u gibi memleketimize, ço
cuklanmıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor biz~ yardım eden herkese 
huzurunuzda ı cşckkür ediyorum. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN OECD GENEL SEKRETERİYLE 

YAPTICI GÖRtlŞMEYE iLiŞKİN AÇIKLAMASI 

27 Mart 1986 

Değerli Basın Mensupları, 

OECD'nin Sayın Genel Sekreteri ülkem.izi ziyaret ediyor. OECD'nin 
25. Kuruluş y•lında bize ilk defa başkanlık gclmiştlr. Ben, Başbakan Yar
dımcısı Kaya Erdem ve Dışişlcri Bakanımız bu sene OECD toplantısına 

gideceltiz 2 gün sürecek toplantının başkanlığını yapacağız. 

Önemli konular var ... Bu konularla ilgili olarak aşağı yukan 1 ,5 
saattir görüşüyoruz. Dün akşam da yemekte konuştuk. Bu toplanıılann 
jyi geçmesi, canlı münakaşaların olması için neler yapılması gerektiği 

konulannda fikir alış verişinde bulunduk. Arkadaşl arımız ve OECD ilgi· 
!ileri bu konulan geliş t irdiler. Ayın J S'inde ben gidiyorum. 16, 17 w 
J8'inde toplantı l ar var. Ayın 20'sinde Türkiyc'ye döncceltim. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN ISTANBUL'A GİDERKEN 
ESENBOOA HAVALIMANINDA GAZETECİLERiN SORULARINA 

VERDİ~! CEVAPLAR 

29 Mart 1986 

Soru : - Memur maaşlarının iyileştiri1mesi konusunda bir çalış
ma yapılmaktamıdır. 

Cevap : - cŞimdj bak, bir şey söyleyeyim mi; otuıı.ıyorsunuz, 
bir ajanstan, artık bunu kendiniz mi diyeyim, bir katsayı yaztyorsunuz. 
Ne hükümet söylemiş, ne kimse açıklama yapını~. Ondan sonra da biı 
süre geçiyor, •Ü katsayı olmayacak, hüküınct bu işten vazgeçti. ÇünkO. 
petrol şoku var ... • diye kendiniz yazıyorsunuz, kc::.diniz karar veriyorsu
nuz. Kusura bakmayın • 

Soru : - Temmuz ayında memur maaşlarında iyilcştinncnin ola
cağını siz söylemiştiniz. 

C e v a p : - Bak, Mlfi anlamıyorsun. Sen yazıyorsun diyorum yan· 
lışı. Ondan sonra da yanlışına dayanarak hiikümet böyle yapm ıyor di
yorsun. 

Soru : - Katsayı ve göstergelerde iyileştirme yapacağın ızı siz 
... öylemjştiniz? 

C e v a p : - Verilen rakamı siz uydurdunuz. Kalsayıyı ilin ctmiş
•iniz 62 diye. Tamam mı? ... Birdej!işiklik olmadığına göre ... Maalesef bu 
bazen basımmızın huyu. Bazen kendileri oturuyorlar, bir şey yazıyorlar. 
Arkasından kendi kendilerini tenkit ediyorlar. O haberlerin h!ikümet ile 
hiçbir alakası yok. Hiçbir yerden söylememişiz. Kendi kendinize yazı
yorsunuz. 

Soru : - Ben, yetki kararnamesinden söz (.!tmek istemiştim . 

Cevap : - Hayır efendim. Petrol şoku diye siz yazdınız. Ondan 
sonra tatbik edilemeyecek diye siz yazdınız. Hiç kimse bir şey söyleme.. 
miş. Yani hükürnetin resmi bir beyanı ;>ok. Sonra petrol şoku hikAycsi. 
Söylenen de yanlış. Çünkü petrol şoku, ters ... Yükselse dediğiniz doğru 
olur. Biraz mantık olsa o yazıda. Petrol şoku, ters şok yani. Azalan bir 
fiyat ona göre ... 

Soru : - İhracattan ve taşımacılıktan gelen bir sıkıntıdan söz 
cdiJiyor. 
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C c va p : - Haaa, o ayrı konu ... Hiç alakas L yok. Biraz kusura 
bakmayın ,o yazılan yazanlar bu işleri bilmiyorhr. Yani şu olacak da, 
bu olacak da söylemiyorum. Bütün bu yorumların hepsini bugün bir baş
ka gazetemizde de gördüm. Çok iktisatçı geçinenler var. Bu işleri bilmi· 
yorlar. Bilmedikleri için de boyuna yazıyorlar. 

S o r u : - Yani memur maaşlannın yine iyileştirileceğini söylü
yorsunuz, öyle mi? 

C c va p : - Gayet tabii, 62 katsayı var bir kere. 

Soru : - Daha yükselmeyecek mi? Bundan daha ileriye gitme· 
vecck mn 

Cevap: - Hayır, hayır; biz ne söylediysek onu yaparız. Öbürü 
göster~ tablosunun düzeltilmesidir. O ayn bir şev. Gösterge tablosu dil· 
zclıilecck. Ama 1987 sonu da olur, 1987 ortası da olur. Bunu söyled iğimiz 
halde hala bildiğinizi yazmaya devam ediyorsunuz. 

Soru : - Siz iyileştirmenin temmuza yet:ştirileceğini söyl emiş

tiniz. 
C c v =ı p : -Temmuza yetiştirilir veya yetiştirilemez, dedim. Ye· 

ı işti nncye gayret ederiz veya yıl sonuna yetişir dedim. Bu bir çalışmaya 
bağlı. Ama dediğim gibi maalesef bazı gazetelerimiz bildikleri gibi yazı
yorlar. Ondan sonra da biıi tenkil eder gibi kendilerini tenkit ediyorlar. 
YanJ1s ... 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN 
İCRAATIN İÇİNDEN PROGRAMI KONUŞMASI 

Türkiyerniz ... 

Ülkemiz ... 

29 Mart 1986 

Genci-yaşlı sıyla, köylüsü- kentlisiyle 50 milyonu aşkın sımsıcak in
sanımız. 

Bir yandan gilndellk sorunlarımız .. Gündelik sıkınıılanmız ... Öte 
yanda büyük beklenti lerimiz, umutlanmız ... 

Şimdi kendi 'kendimize bir soralım, gerçek nedir? Sorunlanmızı 
çö-ıecek, beklentilerimizi gerçekleştirecek, milletçe kalkınmanın neresin
deyiz? Gelişmenin neresinde? 

İyimser mi olmalıyız? Karamsar mı? En doğrusu son 3 yılın icra
atına gerçekçi açıdan yaklaşmamız ... 

Bir 1.amanlar küçülmüş Türldyemiz. Tabii, toprak olarak değil, eko
nomik açıdan , küçülmüşüz. Gayrisafi milli hasıla adını verdiğimiz top
lam milli gelir olarak, kilçülmüşüz. 

Sonra, yeniden büyümeye başlamışız. 

1983 yılında büyüme hızımız % 3,3 iken, l985'de '• 5 dolayına 
ulaşmış 

1983'dc 5 milyar 720 milyon olan ihracatımız, !985'de 8 milyar do
lara varmış. 1985 yılı ihracatı, 1979'un ihracatını 4'e 1ı:at lamış. 

En sevindirici husus, ihracatta.ki bu başarı, daha 7jyadc sanayi ürün
lerimizle sağlanmış. 

Türk sanayii, dış pazara, dış rekabete artan bir güçle açılmış, 
Sanayi ürünlerinin ihracaat içindeki pnyı 1983'de % 64 iken, 1985'· 

de % 75,3'e yükselmiş. 
1980'de bütün ihracaatınuz sadece petrol ithalatımıza dahi yet· 

mezdi. 
1985'de ise ihracaaum11.ın sadece % 46'sı ile petrol ithalatımızın ta~ 

mamım karşılamışız. 

Kalkınmanın artan yatırımlarla mümkün olacağ1 bilinci içinde 
1985'de % 5,1 oranında yatının art1şı sal!lamışız. 
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ülkemizin pek çok yöresi büyük bir şantiye halinde .. Barajlar ku· 
ruluyor : 

Alıınkaya, McnzeleL Çatalan, Gc-lcnde, Adıgüzel, Kapulukaya, Ka· 
racaören, Kılıçkaya, Tercan, Koçköpıii, Zernek, Köklüce, Kara1<aya ha· 
rajları ve Hidroelclctrik Santralian inşa ediliyor 

Bu inşaatların ek finansmanı Top1u Konut fonu tarafmdan sağl a. 
narak hızlandınlrnıştır. inşaat süreleri 5 ay ile 1 yıl öne çekilmiştir. Fon 
katkısıyla iş erken bitiri lecektir. 

Atatürk Barajı ve Hidroelektrik Santralı inşaatı gene akılcı bir fi. 
nansman politikası sayesinde öngöri.Hen süreden 1 yıl önc.e bitirilecektir. 
Baraja su tutulma tarihi 1988 sonunu, l Numaralı Üniteojn devreye giri
şi, 1990 ortalarını bulacaktır. 

Ataıürk Barajlann'n olağanüstü bir uzantısı var; Urfa Tüneli ... 
Yüzyıllardır su yüzü görmemiş, sulu tarun yapılmamış <topraklara su gö
türecek ... Urla-Harran, Ovası, Ceylanpınar-Mardin Ovalan yalcın gele
cekte suya kavuşacak.. Türkiye'nin tanrnsal gücüne bir Türkiye daha 
katılacak ... 

Köprüler, oto yollan ve 2. Boğaz Köprüsü delbu büyük yatının pro-
jelerimiz.in içerisinde yer almaktadır. 

Ya büyük kentlerimiz ... 

Neler yapılıyor Anakcnt Belediyelerinde? 
Cennet yurdumuzun turistik 7.enginHklerini daha iyi değerlendirmi· 

şiz. 1983'de 411 milyon dolar olan turizm gelirimizi, 1985'de 3 mislinden 
fazla artırarak 1 milyar 300 milyon dolara ula~ışız. Sadece gelen tu
ristin sayısı artmamış, ayn.ı zamanda büyük uluslararası rturizm yatınm· 
cLlan da yaunm için gelmişlerdir. 

Orta dfreği ev sahibi yapmak amacıyla Toplu Konut fonu kurmu
şuz. Yüksek gelir gruplarının tüketimlerinden alınan fon paylan ile; 230, 
348 vatandaşunıza toplam 470 milyar lira kredi sağlamışız. 

Ziraat Bankası tarafından üreticilerimize verilen zirai kredileri, 
680 milyar liradan l trilyon 182 milyar liraya çıJcı:nış. iki misli yükselmiş 

Halk Bankasınca esnaf, sanatkar ve küçük sanayi sektörüne 1985 ' 
de 314 milyar lira kredi sağlanmış . 

Tanmda verimliliği artırmak için, 535 bin ton tohumu çiftçimize 
maliyetlerinin yansı fiyatına faizsiz olarak dağıtmışız. Tanın yanında sa 
nayileşmeye de önem vermişiz. Türk Sanayiinin, J983'de milli ekonomi 
içindeki payını , % 28,S'tan 1985'de; % 31,ll'e yükseltmişiz. 
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Elektrik enerjisi üretimimizi artırmışız. Progr.ımlı elelctrik kesil
melerine son vermişiz . .. Evlerimizde, Sanayi ıt.esislerimizde elektrik ke
sintisi ortadan kalkmıştır. 

J985'de milletçe % 12 daha ço'k elektrik enerjisi k:ullru:uruşız. 

2 yılda fn79 köye ele'kilrik götürmüşüz. Böylece Cumhuriyetin kuru
luşundan bu yana yapılan köye elektrik götürme faaliyetinin J / 4'ine eş it 

bir gel i şmeyi gerçekleştirmişiz. 

Ülkemizde yüksek olan O-S yaş gruibu çoeuk ölüm oranını düşür
mek için dünyanın en büyük aşı kampanyasını başlatmış, S milyon ÇOCU· 

ğumuzu aşılamışız. 

Tasarrufu teşvike devam etmişiz. 

Son iki yılda : Toplam mevduat hacmine % 106'lık , Tasarruf mev
duatında ise; % J42'llk bir !büyüme sağlamışız. 

Dış itibarımıza büyük önem vermişiz. 

Dünya ekonomisine açılmış, yepyeni bir Türkiye olarak dış ili şkile
rimiu de yepyeni bir boyut kazandırmışız .. . 

Türkiye'nin menfaatlerini ilgilendiren hemen her ül'ke ile sa:mlıni , 
canlı ve verimli bir işbirliği ortamı oluşturmuşuz ... Avrupa ile bütün
leşme iradem.izj her fırsatta ifade etmiş, bu uğurda önemli bir yol alını
şız ... Avrupa ülkeleriyle, Avrupa'nın ekonamik sistemiyle bağlanmw 
sıklaştırmışız . .. · 

Darlığı yokluğu, karaborsayı, kuyrukları unutmuşuz ... Aradığı her 
malı, margarini , benzini, tüp gazın, kahveyi her vitrinde bulmayı artık 
kanıksayan çağdaş bir toplum olmuşuz. 

Yülı:sek öğrenim gençliğinin yurt sorununa önemle eğilmi.şiz ... iki 
yılda, öğrenci yurtlarına 42.000 yeni yatak sağlamışız. 

Hem sosyal adaleti gerçekleştirecek, hem de Devleti güçlend.irecelc 
bir vergi reformunu yü.riirlüğe koymuşuz ... 

Bütün Batı Ülkeleri gibi Katma Değer Vergisi, Fatura karşılığı vergi 
iadesi sistemiyle, hem vatandaşa, hem Devlete ek ıbir gelir sağlamışız . . 
Bugüne kadar vergi vermeyeni, vergi verir hale solcımuşuz. Twkiyem.iz .. . 
Büyüyen, güçlenen, gelişen ülkemiz . .. 

Sadece başımızdaki musibetlerin değil, biraz da sahip olduğu sayı
sız nimealerin dökümünü yapmaya hak kazanmış Türkiye'miz ... 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN İSTANBUL DÖNtlŞtl 
ESENBOGA'DA YAPTICI AÇIKLAMA 

30 Mart 1986 

Soru: - Oıi.in raz lal ığı olacak mı? 

C c va p : - Fazlalıktan endişe etmeyin. Bundan tüketici fayda 
sağlar. Yeni tohumlar kullanılıyor. Gübre kullanımının artmasının bir 
sebebi de yeni tohumlardır. Su ve yeni tohumlarla istihsal daha da arta
caktır. MaliyctJer düşer, verim artar, Aynı tarladan, farzedelim, dahaı 

önce 2 ton patates alırken, yeni tohumlarla ıbir de hava şartların ın mü
sa itliği ile 5 ton alırsak, maliyet de büyük düşme o;uyor, demektir. Tabii .. 
eskiden 40 lirayı beğenmeyen ,ç,iftçi ,20 lirayı tercih ediyor. 

Devletin fonksiyonu, netice itibariyle, üre ticiyi bir nevi destekle
mektir. Bu doğrudur. Meselenin şöyle an.laşılmaması gerekir: • Kar et
ıigi zaman kendisine, zarar elliği zam::m devlete.• Devletin meseleyi as
g::ui bir seviyede düşünmesi gerekir. Bu normal zamanlarda olm:ız. Nor
mal zamnnla.rda, piyasa şartlan müsait ı;elir, çift:;: kfira geçer. Tahmini
miz böyle, nitekim öyle olacaktır. Dış pazarların açılması ... tçerdc daha 
büyük satış imk:lnhın bunu verecek. Ama ürün bun ların da üzerinde 
olursa, -tabii ürünün cinsine göre de değişir, muhafaza edilebilecek üriin
lcr de yapılı r- devlet bazı destekleme a lımlan yapar. Patates korunabi
len bir ürün değildir, ama biz, ıbir miktar alım yaparak fiyatların daha 
faz la düşmesini önledik. Hadise bundan ibarettir. 

S o r u : - Üretici paz.:ıdan çok başarılıydı, ilk kurulduğu zaman. 

C c va p . - Gene kurulur. Üretici pazarları dcdiğimjz hadiseyi, 
şöyle düşünmek gerekir; Bunlar mevsimliktir. H:ılbuki bazı ürünler var 
ki, devamlı bütün yıl istihsal edilir, seralardan ötürü. Ama o belli yerler
den gelir; Güneyden, Güney Batt'dan gelir. Ancak bazı mevsimlerde diğer 
bölgelerden gelen üriinler ilave edilir. Eu ürünler biter, seraJar biter ... 
Norİnal -tarlaya döner, hadise. Onun içi~ bazı yerlerde üretici pazarları 
gene olacak. Ama meseleyi geniş bir denge içinde düşünmek gerekir. 
Bugün nitekim o noktaya yaklaşıyoruz. Türkiye'dc hemen het mcvsimde
her çeşit sebze ve meyve bulunur hale gelmeye başladı. Ben gayet iyi 
hatır~yorum, belli konular turfanda olurdu. O da güneyden gelirdi, fiyat
lar çok pa'hah 'oturdu, normal satış fiyatının 100 misli olurdu. Şimdi tur
fandalık kalkmışhr. Seralardan ve stoklama şartlarının çok gelişmesin~ 



den ötütii. Şimdi yaş üzüm bulunuyor, pahalı olmasına rağmen. Aynı 

şekilde elma, armut bulunuyor. Çeşitli sebzeler de bulunuyor. Mesela 
bizde hiç olmayan Brüksel lahanası var ... Marul çeşitlerimiz. Pazano 
isteği, tohum r.islemi de etkili. Geçen gün Hollanda Başbakan Yardımcı

sından sordum, 80 milyar dolarlık ihracatlan var. Bunun yüzde 'ı5'i tarım 
ve çiçekten gcJiyor. Seracılığın ve stoklama sisteminin gelişmesiyle ta
nmda çok daha ileri gitme imkanı var. 

S o r u : - Ankara' da çok ilginç bir örnek yaşandı. Keçiören Bele
diyesi, havuç, cima gibi bazı ürünleri pazara getirerek doğrudan tüketi
ciye sattı . Bir müdahale olunca fiyatlarda düşme oluyor. 

C e v a p : - Şimdi bakın şöyle; Biz, belediyelerin alım-sattın işle
rine fazla kanşmasını istemeyiz. Tabii, kritik durumlar olur, spekülatif 
durumJar olur, o zaman belki müdahale olabilir. Ama genelde üretimle 
pazar arasındaki ilişkileri açık tutabilir, hallerin ve pazarların sayısını 
artırabilirsiniz, mesele kendiliğinden çtizülür. Ama şunu da düşünmek 
gerekir, •çok fazla ucuzlatacağım• diye, bu sefer hem üreticiyi hem de 
bu işte aracılık yapanları -bunu bir hizmet olarak yapanları· da öldür
memek lazım . Belediyeler bu işi devamlı olarak yapamazlar. Neticede 
gene o insanbr yapacaklardır. Herşeyde adalete bakmamız !hım . •Bu 
aradaki insanlar çok fazla para kazanıyor. Bunlann kafasına vuralım • 

demek, doğnı değildir. Onlan rakebet • istemi içerisinde terbiye etmek 
lilzım. 

S o r u : - Temel gıda maddclerir.e KDV uygulanacak mı ? 

C c v a p : - Başlayacak . Kaldırmayı düşünmüyoruz. 

S o r u : - Avrupa'ya meyve-sebze ihraç edebilecek miyiz? 

Cevap : - Avrupa'da başka durumlar var. Avrupa ortak pazarın-
da önemli korumalar var, çok yüksek koruma, o yüzden bu sistemde 
bazı problemler var. Bizim şu andaki önemli pazarlanmız, güneyimiz· 
deki ve dol!umuzdaki ülkeler .. Avrupa'da da yer tutabiliriz. Silbvansiyon
l arı kaldırırJ:ı.rsa şansımız artar. 
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BAŞBAKAN SAYJN i11JllGUT ÖZAL'IN KARAYOLLAIU BÖLGE" 
MtlDtlRLERt TOPJ.ANTISINDA. YAPTICI KONUŞMA. 

31 Mart 1986 

Değerli misafirler, Bölge Müdürlerimiz. 

Bugün Karayollan Bölge Müdürleri toplantı s ı münasebetiyle baş

langıçıa Karayotları Genel Müdürümüzün çalışmalarla ilgili olarak ver
dil!i bilgileri dikkatle dinledim. Sayın Bayındırlık ve i skan Bakanımızın 
da bu çalı~malara ıştk turan, önemli bir perspektif olarak gördüğüm ko
nuşmasını da dikkatle dinledim. 

Ben burada sizlere daha çok, kar.ayolları başla olmak üzere Türki
yc'nin alt yapı meselelerini o:ısı_I gördüAümüzü ve bu alt yapı meselele
r ini nasıl ÇÖ7.mek istediğim.izi, ~bu çözüm yollan iç in yeni ne gibi kay
naklar buldul!umuzu-ki , bu bulu.şlanmızın mühim bir kısmı bir çok ülke 
ıaraJından sorulmak.tadır. • Bu nasıl oluyor, nasıl yapılıyor• diye-anlata
cağım . Bir kere şu noktayı açık surette tcsbit etmek l:izım : Bir mem
lckctın gelişmesinde, kalkınmasında en önemli unsurla rdan bir tanesi, 
bu işi hareketlendirecek, insanlara şevk verecek nlt yapı sisteminin çok 
iyi kurulmasıdır. Biz bunu 1950'lerde gördük ... Karayolları teşk ilatımız, 

o yıllarda yol yatınmına başlayan ilk büyük teşkilattır. Türkiyc'dc yol
lar yapıldığı, o çizgiler çekildiği zaman Türkiye'mi1.in kalkınmaya baş l a· 

dığını sonradan fark ettik. Belki birçok müoakaşalar yapılmı şt ır, 1950-60 
aras lnda. Ama şimdj geriye dönüp baktıAımtZ zaman. şunu çok iyi anh
yoruzki, bu münakaşalar boşmuş, mümkün olsaymış , daha iyi yollar 
bulunabilseymiş, daha fazla alı yapı yapab il seymişiz. Aynı konuda bir 
kademe daha ileri gidiyoruz ... 1954-55 senelerine su meselesine büyük 
ekilde girdik Bugün Türkiye'deki bir çok barajın başlangıç tarihleri o 
yıllara rastlar. Ve o zaman şunu söyleml"k kabil: O da bi r alt yapı mese-
lesidir. Bugün de aynı şekilde bakıyorum; sulama meselesi gene önem
lidir. Türkiye daha fazla baraj, sulama tesisi yapmak durumundadır. 

Bir baş~ sahaya gidelim ... Elektrik meseles i ... Bir alt yapı tesisi . 
Elektrik olmazsa sanayi gelişemez . Elektriğin sanayinin önünde gitm esi 
lazım, gerisinde giderse sanayi tesislerinde geçen yıllarda olduğu gibi 
10-12 yıl, hatırlayınız- programlı clcktr:k kıstnlısı yapıl ır. Bir sanayide 
34 saat elektriğin kesilmesi demek, o sanayinin fevkalade randımans ız 

ça lı.şması demek tir. Köylerimize kadar bu nimetin , elektriğin götürül-
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mesi, -sadece elektrik olarak düşünmeyin- bir çok yan imkanları berabe
rinde getiriyor ... Hayvancılık gelişiyor, soğulma tesisleri kurabiliyor, 
si.itçülü.k imkanları artıyor, daho birçok imkanları yapabiliyorsunuz. 

Bir kademe daha ileri gidelim ... Telefon! Çok önemli bir alt yapı 

imkftm. Gezdiğimiz zaman daha iyi fark ediyoruz; Turizmi geliştirmek 
istiyorsanız, sadece yol yapmıyacaksızımz, turistin gittiği yere kadar 
telefon çekeceksiniz. Nitekim, bakınız, Türkiye'de ıbir takım şartlar üst 
üste geldiği için -güvenlik, yollar, konuşma imkAnı- turizmde son 2 yıl 
içinde patlama meydana gelmiştir. Bütüıı memleketin her tarafına tele
fon, elckırik, su, yol, kanalizasyon gib! imkAnlar götürdüğünüz zaman, 
köydeki insanlar, inanınız, daha fazla ça lı şmaya, daha fazla gayret gös
ıcrmcye bir nevi kendilerini mecbur hissedeceklerdir. Gayet tabii tele
vizyonlarımızda her zaman yeni reklamları yeni imkanları gördükçe, oo
! : ırı alabilmek için daha fazla çalışmanın bir nevi sal'l o1du#LJnu hissede
ceğiz . Bu da, bizim çalışma azmimizi ileriye doğru götürecektir. 

Bu alt yapı hizmetlerinin başında , kanaatimce yol geliyor ... Alfabesi 
yol .. Yol olmaymca bir takım hizmetleri göıürmenin imkfını da yok; ıe. 

!donu çekemezsiniz hatta clckıriği de kolny kolay çekemezsiniz. Bu ba· 
kımdan yol meselesine çok önem veriyoruz. Zaten ·bizim hükümet prog
' amma baktı!ıımız zaman, özel t eşebbüsün yapacaAı işlerle kamunun 
yapacagı işleri kesin olarak birbirinden ayırdığımızı görürsünüz. 

Alı yapı hizmetleri genellikle kamuya ait olmakla beraber biraz 
.;onra söyleyeceğim esaslarda özel teşebbüsün veya halkımıZJn da yatı

:ım imkfinlarının bu sahaya çekilmesi esprisi getirilmiştir ... K~1 rh alt 
yapı ıesislcri için. Tabiatıyl a alt yapı tesisleri çok para isleyen tesisler· 
dir. Demin Sayın Bayındırlık ve l skfln Bakanı konuşurken c5CX}550 mil
:--a rı dahi a1. gördüğünü rakamın daha.da büyümesi gerektiğini• söyledi . 
Doğrudur. Ama şu nu da hatırlamak M.zım; l980'den 83'e gelinceye kadar 
bu rakamın mühim bir kısmı, % 50-55 sadece pzrsonel masrafma gidi
\·ordu. Şimdi rakamlar, eğer 500 küsur m ilyar rcalize olursa-ki olacaktır? 
0 ·o 20-18'c düşmektedir. Personele boş yere para vermiyonlz. Ondan iş 

iM ihsal ediyoruz. Bu rakamlann, -personel masraflarının- nisbi olarak 
daha aşa~ıya düşmPsi lazım ki, daha fazla yatırım yapabileceğimizi 
r.:ös ı erelim. 

Peki , bir memleket yaıırım hacmini nasıl artırır? Gayet klasik yol
ları var ... Ekonomistler, plancılar •Bir yolu vergı!eri art ırmak, yeni im
'<fınları bu şekilde vergi ler yoluyla cebri tasarrufla artırmaktır. tkfocisi 
~önüllü tasarrufla arıırmaktır• derler. Bunlar genel yollardır. Bu yol
ların dışında razı önemli marjinal irnkdnlar vardır. Ben genellikle şöyle 
düşünüyorum: Bir memleketin yatırım bacminj eğer iyi projelere kana
lizc ederseniz, kendi kendisini ödeyecek projelere sürat lc kanali1.c eder-
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seniz, o vakit bu projelerin davasını devamlı olarak'. yatn·arak daha yük
se.k yatırımlaıa kavuşabilirsi.ıUz. Tabii bu proje seleksiyonuna, bu proje 
fikrine çok iyi bakmak 15zım. Misaller vereceğim .. . İzmit-Gebze arasında
ki yol. .. 12-13 senedir inşa ediliyordu. 12 sene yaıırdııtımız para, orada 
toprağın altında gömülü kalıyor demektir. Mesele önümüze geldiği za· 
man, Bayındırlık ve lskftn Bakanı ile oturduk , konuştuk ... Ne istiyor bu 
sene bitmesi için? .. 3-4 milyar. Bir yerlerden kl!sip buraya vermemiz 
l azım. Aksi takdirde 2-3 sene daha sürme ihtimali vardı. Verildi; o sene 
bitti; Gişeler ko·ndu; Zannediyorum bir sene tamamlanmadan o paranın 
hepsi geri alı:ımıştır. Verdiğimiz 3 küsur milyar lira, gişelerden daha faz. 
la geri alınm ı ştır. Projede iş ı-utum tarzının böyle olması lhımki, verdi
J1-iniz paralar kısa zamanda geri gelsin. 

Bir misal daha vereyim ... Atatürk Projesi. İhale edildi. Ama ihale 
edildjği zamaıı finansman temin edilml.!mişti. B!z biliyoruz. Bütçeden 
verilmek üzere •finansman temin edilmiş• far.1.edilmişti. Ama 'bütçeleri
mizin sıkıntısım hepimiz biliyoruz. Büyük çapta dış krediye iht iyaç 
vardı. Kısa zamanda bunu Lemin ettik. 

8 tane 300 bin kilovatlık yani toplam 2 milyon 400 bin kilovatlık 
ünitelerin - Kara.kaya ünitelerine çok benziyordu - İsviçre'den müzakere
ler sonucu kredileri temin edildi. İnşaat makinelerinin kredileri de Ame
rika' dan temin edildi. Geriye yerli inşaat kaldı. Onun bir kısmı bütçe
dcndir. Bi.r kısmını da Kamu Ortaklığı sistemine koyduk. •Bu barajı 
normal vaktinden önce bitirmeliyiz• diyede düşündük. Daha evvel su tut
mamız lizım. Bunun bir takım siyasi sebepleri olduğu gibi esas ekono
mik sebepleri var. Eğer Atatürk Barajı söylendiği gibi 10 milyar kilovat 
saat elektrik istihsal ederse, ben bu elektri~i 25 veya 20 liradan sisteme 
c;atarsam, rakam 250 milyar liradır. Bir sene öncesinden bitmesinin ge
tirdiği fayda, sadece elektrik satışından 250 milyar liradır. Projenin 
bütünün 400 milyon dolardan hesap edl.!rscoiz, bittiği zaman 400-500 mil
yar liraya veva bugünün parasıyla 300 milyar liraya çıkar. Demekki, bu 
projeyı! 1 senede Türk parası olarak ödediğiniz kısmı 1 veya 1,5 senede 
geri almanız mümkündür_ Eğer bu şekilde hareket edilirse yatırımlan 
hızlandınnak, yatırımlara hakiki kaynaklar bulmak mümkün olur. Aksi 
nasıldır.? cBtrakalım, yavaş yavaş yapalım. lmkılnlan böyle önemli pro
jeJerc kanalizc etmeyelim. Atatürk projesi 4 sene daha uzasın. • Bir kere 
maliyeti muhakkak 2 misline çıkar. 4 sene 250 milyar liradan, kaybetti 
ğimizi bir hesap edin, 1 trilyon 300 milyon kaybetmişsiniz. 

Bizim son 2 sene içcrsinde yaptığuruz en önemli buluşlardan bir 
tanesi, 3 tane önemli fonu meydana getirmektir. Tabiabyla bu fonlar ko
nusunda bazı çevrelerde.o tenkitler gelmiştir. Tenkitleri bir tarafa bıra

kıyorum. Bu fonlar akıllıca ve iyi bulunmuş fonlardır. Memleketin bu 
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işlerini hızlandırmak için ge ti ri lmi ş fonlard ır. Bir tanesi, sosyal sahaya 
hizmet eden toplu konut fonudur. Lüks ithalattan alınan ve lüks ithalatı 
Türkiye içerisine sokarak •nasıl o lsa bunlar alınıyor, ama kaçak geliyor 
Resmen gelsin. Aradaki fark da kaçakçı , karaborsacı almasın. Sosyal rnc· 
scielerc kaydıralım • diye düşünülmüş bir fondur. Büyük geliri, sigara· 
dnn, lüks arabalardan , lüks tüketimden geliyor. 350 milyar lira civarında 
bir fondur. Demin bahsetti ğim Kamu Ortak lı gı Fonu . Türkiyc'nin bul· 
duğu önemli bi r geli şme sahasıdır . 

Karayo!lon, otoyo!l a rı , büyük hidroelektrik sant ralleri buradan 
finanse ediyoruz. Bugün Karakaya, Atoıürk ve 13 muhtelif baraj hızlan· 

dırılması bu fon lardan yaı)ılmaktadır. 

Nedir bunun esası? Vaktiyle münakaşa cdHmiş bir konudur ... Köp. 
rü, baraj satış ı meselesi dir. Bunl:ır pratik hususlardır. Köprünün gelir· 
!erinin bir kısmı için dcrsinizki • Gel va ınndaşı m, ana 3 · 4 senelik sc· 
net vereyim. Köprü gelirlerinin bir kısmını sana vereceğim . O vakit pa· 
rayı peşin alırsınız• Biz bu suret le gerek Keban Barajının, gerekse 
Boğaziçi Köprüsü ile Oymapınar Projesinin gelirlerini ::ıatarak aşa

ı'!ı yuknn 200 milyarlık bir fon meydana g..:tirdik. Barajların ve 
köpri.inün gelirleri Kamu Ortaklığı Sisıcminc geliyor. Yollan ya
pabilmek için geç tiğimiz sene akaryakıt tüketim vergisi ne 'to 2'Jik 
bir ilave yaptık , onu da bu fona getirdik. Aşağı yukan 70 milyar 
li rn veya senesine göre 80 milyar lira ayrıca para girecektir. Ondan son
ra şunu rahaLlıkla yapmak mümkün: Keban projesinin aşağı yuka rı 

6 milvar kilovat saati var. Buna Oymaµınar'ı il:lvc ederseniz, 7.5 milyar 
kilovat saa t C(lcr. Aşağ.ı yukarı, biz bunu 20 lirdda n sauyoruz .!iiıı.teıne. 

150 milyar lir'l gdir sağlıyoruz. Bu sene sonunda Karokaya devreye gire
cektir - i ş te hızlandırdık, bir sene öne aldık· Karakaya'da tam kapasite· 
ve eriştiği zaman 8-9 milyar kilovat sa.l ı var. Bit irmekte olduğumuz ha· 
rajlar hepsi birlikte' 13-14 milyar kilovat saaı. Onu da 20 ile çarparsanız · 

belki o tarihte 25 lira olu r· 260 mily::ır lira eder. tş tc bütün bu söyledi
ğimiz gelirler, o gelirlerin bir kı smının halka ."i'-ı tılması , o satılma.dw1 

elde edilen fon lar. Ka.mu Ortaklığı Fonu'nu büyütecek ve otovoll arın ı 

dışarıdan aldığımız kredilerle finanse edeceğiz. Otoyollarmın rinansma· 
nımn geri ödenmesi s ırasında çok muhtemelen aldığımı z ücrcıJerlc geçiş 

paralarıyla öderiz Ama eksiğimiz varsa onu tamamlamak için % 2, 
akaryakıt tüketim vl!rgisini buraya ge tiriniz. Onun için bugün şunu rahat
lıkla söyleyebiliriz: Türkiye yepyeni bir otoyollar sistemine gidebilir. Fi· 
nansmanı hazırdır. 

Şimdi söylediklerimin başına gcli'jonJm: Bir mcmlekcıin kalkın· 

ması. gelişmesi bir t::ıkım yeniliklerin geti rilmesi ve insanlara daha çok 
calışma şevki verilmesiyle mümkündür. Türkiye bu yola ginnişrir. Ka· 
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naatim bu. Tabii başka dengeler var; çok hızlı yaurım yaparsanız, çok 
yüksek yatının yaparsanız, hesabınızı iyi bilmezseniz, döviz dengenizi 
bozabilirsiniz.• Bunlar söylenir. Ama önemli olan; ihracatı bir taraftan 
art.ırmak, bir taraftan da yatırım için memleketin kapasitesini devamlı 
yükseltmek. Bu suretle daha yukarı çıkan ıbir kalkınma hızı elde edersi
niz. İşte bütiin sıkınttlara, J980'nin sıkıntılarına, büyük petrol şoklarına 
rağmen. Türkiye bugün % 5-6 gibi dünya ülkelerine göre bugünkü şart· 
!ara göre - yüksek bir hızla kalkınabiliyorsa ana sebepleri daha doğru 
metodların uygulanmasıdır. 

Biz karayollarına büyük önem Vl!riyoruz. Ör.em vermemizin ana 
sebebi, memleketimizin ücre köşelerine kadar yol sistemini alternatifli 
olarak götürebilirsek, emin olunuz, vatandaşımıza da yeni yeni işler, 
yeni üretimler yapma imkanını getiririz. Yol olmasaydı , Antalya'nın Gü
ney'i seralarında istihsal edilen domatesi ta Van'a, Kars'a götürmek 
mümkün olabilir miydi? Geçenlerde Suriye Başbakanı geldiği zaman, 
-ŞUbat sonydu-ona «Sizde domates kaç para, şu mevsimde» diye sor
dum. Başbakan yüzüme baktı ve «Bizde bu mevsim domates olmaz» dedi. 
Bende düşündüm ... Biraz garip geldi önce ... Ama bizde de 4-5 sene önce 
turfanda sayılırdı. Bir hafızanızı yoklayın. Şubat't::ı çıkan domates, nor
mal domatesin 50 misli daha pahalı olurdu, turfanda da olduğu için . 
Ama bugün memleketin her tarafında sebze - meyve bulunuyor. Bunun 
bir sebebi üretimin artmasıdır. Ancak yol yapılmıştır da, üretim bölgele
rinden tüketim bölgelerine nakil imkanı olmuştur. Onun için seracılık 

gdişmiştir, ihracat açılmıştır, dış pazarlara 'büyük imkanlar götürül
müştür. Nitekim, Antalya Belediye Başkanına bazen sorarım; •Nedir 
halde durum • diye. «Eğer Araplar alışveriş etmezse, halde domates fi
yatları düşüyor» cevabını verir. Demekki, ihracatın önemi burada. İhra
catla fiyatlar biraz yükseliyor. Yükselince de seracılık gelişiyor. Bütün 
bunların hepsi birbirine <bağlıdır. Biz aynı konuyu, yol konusunu, sadece 
Türkiye için söylemiyoruz. Bütün komşu ülkelerimizle, güneyle en bü
yük irtibatımız ileride ekonomik büyüklüğe gittiğimiz zaman alt yapıyı 
yapmak mecburiyetindeyiz. Yollan yapmak mecburiyetindeyiz. Ekspres 
yollar şeklinde olmalı. Onun için bugün rahatlıkla «Türkiye 3 bin kilo
metrelik ekspres yola ·başlayabilir- diyoruz. İnşallah, asrın sonundan 
önce de bunların hepsini realize etme imkanına Türkiyemiz kavuşa
caktır. 

Karayollan Bölge Müdürleri toplantısının hayırlı olmasını temen
ni ediyor, hepinize işlerinizde başarılar diliyorum. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN ANAP MECLİS GRUBUNDA 
ÇIKIŞINDA Y APTI~I KONUŞMA 

1Nisan1986 

Grupta arkadaşlarımla uzun bir konuşma yaptım. Konuşmanın 
önemli kısmı, geçirdiğimiz önemli dört kanun'la ilgiliydi. Daha da gelen 
kanunlar var. Ben son kanundaki oylamaya özellikle dikkat çektim. Bu 
kanuna her iki muhalefette güya şiddetli bir şekilde muhalefet gösteri
yorlardı. Hatta Anayasa Mahkemesine eideceklerini bile söylediler. Bel
ki giderler. Bu kanunun son oylamasında 154 kabul 88 veya 89 red oyu 
çıktı. Bu 154 den takdben 11 tanesini de bağımsız arkadaşlar verdiler. 
Demekki 142-143 rey bizim grubumuzdan verilmiştir. Arkadaşlarıma şun
ları söyledim : «Eğer muhalefet söylediği gibi tam kadro ile Meclise gel
miş olsaydı, bu kanunu orada red ettirebilirdi•. Bir kere bu noktanın 

fevkalade önemi vardır. «Grubumuzdaki arkadaşların muhalefet yumu
şaktır veya meclise gelmiyor diye meclise gelmemezlik etmemeleri la
zım.• Mecliste bütün çalışma saatlerimiz bellidir. 3 gün 4'er saatten 12 
~aat eder. Bütün arkadaşlarımın meclise devamında önemli faydalar 
vardır . Ben devam eden arkadaşlarımın her zaman yanında olurum•. 
Belirtmek istediğim konu, bütün karşı koymalarına rağmen muhalefet 
partileri mecliste bu kanunun oylamasında çok :ı:ayıf bir durum göster
diler. Bu da bu konudaki ciddiyet lerini açıkça belli etmiştir. 

Bu arada, özellikle Türkiye'deki değişmeler üzerinde durdum ve 
<1rkadaşlarıma bu değişmelerin p·ozitif bir yönde olduğunu; bizim Ana
\'atan iktidarı olarak özellikle üzerinde ağırlıkla durduğumuz konunun· 
yepyen i ;ıarti olduğumuza göre - birleştirici, uzlaştırıcı, hoşgörü sa...1Ubi, 
toplumumuzu geçirdiğimiz birtakım tecrübeler sonucu kavgacı bir top
lum hüviyetinden çıkarmamız icap ettiğini ve burada en önemli rolü 
Anavatan'ın oynadığını açık· seçik ifade etmeye çalıştım. Geçenlerde bir 
gazetemizde Helsinki Wach Komitesi'nin raporuna bahisle• Türk cemi
yeti hakkında kavgacı bir cemiyet intibaı vardın şeklinde bir yazı yazıl
dığını , bunun aslında çok gerçek dışı olmadığını, 12 Eylül'e gelinceve ka
dar geçirdiğimiz tecrübelerin bunu bir nevi doğruladığını, Batıdan esas 
farkımızın da bu noktalarda olduğunu özellikle belirtmeye çalıştım. De
dim ki, •Osmanlı tmparatorluğunun ilk devirlerinde özellikle İslamın 
yayıldı ğı devirlerde, bu cemiyet fevkalade hoşgörülü, uzlaşmacı, ama 
kararsız değil kararlı bir cemiyet ... Zaman bizi biraz bu konularda daha 
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sert hareket eden bir cemiyet haline getirmiştir. Batılılaşıyoruz diyenle
rin bu noktaya dikkat etmeleri lazım. Kavgaları artırmak yerine dostluk
l arı pekiştirmek, ayrılıkları artırmak yerine ayrılıkları birleştirmek ya
ni yaraları kanatmak yerine yapıştırmayı düşünmeleri lazım. Bizim en 
Önl!mli rolümüz budur. Yani şu cemiyette getirdiğimiz en önemli yeni
lik de budur. 

Anavatan bunun için vardır. Dikkaı ederseni;r sağ-sol kelimelerini 
kullanmamaya, bu 1bizi eski kavgacı d<!vreye götüreceği için bunları bile 
kullanmamaya özellikle itina gösterdik. Anavatan esas itibanyla bu hoş
!!'Örü atmosferinde, bu uzlaşma atmosferini, bu sevgi atmosferini kavga
nın dışında yepyeni bir atmosfer olarak yepyeni bir durum olarak getir
mek isteyen bir partidir. Ben o kanaatteyim. 

Bu arada şunu da ifade ettim; Memleketimiz güven veren, hoşgö
riilü bir memlekettir. Memleketimizi aşırılıklardan uzak, herkesin ser
bestçe fikrini söyleydbiloceği ve kavga etmeyeceği, ubenim fikrim doğru

dur, ölümüne bu fikri müdafa ederim» gibi bir iddiaya girişmeyeceği bir 
!Ilemleket haline getirirsek;birbirimize saygı ve sevgi verirsek emin olu
nuz ki, Türkiye'ye chşardan çok daha fazla imkan gelir. Burası fevkala
de beğenilen bir ülke olur. 

Grupta ayrıca şunu da ifade ettim: Tapu kanunu ile köy kanunuyla 
ilişkili bazı ülkelere mülk satma konusunda bir kanun çıkarmıştık. Bu 
kanun iptal edildi. Şimdi değiştirip o gerçeklere de bakarak yeni 'bir şek
le getireceğiz. Bu günlerde TBMM'ye sevk ederiz. Sebebini de izah ede
ceğim. Türkiyl! bugün, islam ülkeleri arasında çok iyi ve itibarı yüksek 
ülke haline gelmiştir. Bütün dostlarımız Türkiye'ye gelen bu dostlarımız, 
konferanslar vesilesi ile bize mülk edinme imkanını vermiyorsunuz diye 
devamlı şikayetlerde bulunuyorlar. Bunun karşısında kalkıp gidiyor, 
Kıbns Rum kesiminde Yunanistan'da, İspanya'da veya Avrupa ülkelerin
den mülk alıyor. Halbuki, onların gözü buradadır. Çünkü burası İslam 
ülkesidir ve emniyetli lbir ülkedir. Güvenlik vardır. Kendilerine itibar 
edilmektedir. Çünkü, müslüman kardeşimiz diye de itibar edilmektedir. 
Bizim 'burada yer almamıza niye mani oluyorsunuz diye devamlı sualler 
sormuşlardır. Hatta Sayın Cumhurbaşkı:nımız gittiğinde Birleşik Arap 
Emirliğinde ve diğer islam ülkelerinde bu açık-seçik kendisine de ifade 
edilmiştir. 

Ben şuna inanıyorum dedim, özellikle Türkiye'yi güvenilir bir ülke 
haline getirirsek bugün şu gördüğümüz Ortadoğuda karışıklıklardan dola
yı memleketlerini bırakanların mühim bir kısmı, kabiliyetlerin mühim 
bir kısmı Türkiye'ye gelebilir. Bunun Türkiye'ye faydası varchr. Berabe
rinde sermaye, bilgi ve iş imkanları gelir. Niçin İsviçre'ye para gidiyor 
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diye baktığımızda İsviçre güvenilir bir ülke onun için ... Bizim, hakikaten 
Ortadoğu'da bu hüviyetimizin ortaya konulması lazım. Hoşgörülü, aynı 
zamanda aşırılıkları · olmayan, orta yolda giden bir ülke olduğumuz za
man ki olma yolundayız ... Bir çok dostlarımız Türkiye'ye gelecek yerle
şeceklerdir. Türk cemiyetinin bu şekilde daha hızlı gelişeceği konusun
da bilgi verdim. 

S o r u : - Birleşme bütünleşme çağrısında bulundunuz. Bunu 
grupta dile getirdiniz mi? 

C ev a p : - Eski seçim kanunu zaten parti sayısını azaltma eğili
minde olan bir kanundur. Mahalli seçimler olur olmaz meclisteki iki 
p:ırtimiz yüzde lO'UI). altında rey alınca bir büyük arayış içine girdiler. 
Kendilerini daha büyük partilerle birleşmeye zorladılar. Bu parti sayısı
nın azalacağını gösteren en önemli delildir. Bunu gördükten sonra artık 
9 ıane parti kuruluyor, 15 tane parti kuruluyor bunların hiçbirşey ifade 
etmediğini ve eğer bizim fikriyatımıza uygun olanlar varsa buyursun gel
sin dedim. Bizim zaten kapımız kimseye kapa!J değil. Fikriyatımıza uy
gun olmak kaydıyla buyrun gelin diye her zaman söylüyoruz. Bu yeni 
bir hadise de~il. 

S o r u : - Siyasi yasaklar konusunda .. ,, 

Ceıvap: - 2969 sayılı Yasa bugün Meclise geliyor. Gündemde o 
kanunla ilgili üç fıkra değiştiriliyor. Bu önemli bir adımdır. Eğer kastı
nız geçici anayasanın dördüncü maddesi ise onu da ifade ettim. Bugün 
için bunu düşünmüyoruz. Sebepleri vardır. Buna gücümüz şu anda mü
sait deği ldir ama 88 seçimlerinden sonra ne olur, onu ancak o zaman ·ki 
meclisin bileceği bir iştir. 

Soru: - Yazar sağda tartışmayı ben sona erdireceğim diyor. 
Ekonomik olarak da her yıl 2 milyar dolarlık hayali ihracat olduğunu 
•öylüyor. Ne diyorsunuz? 

C e va p : - Kendisi Odalar Birliği Başkanı iken bu iddialan yap
mıyordu. Şimdi polüikaya atılmak istiyor, bu iddialan yapıyor. Ne de
rece doğru olduğunu lbu millet takdir eder. Ben kendisini eskiden beri 
tanının. Muhtelif vesilelerle politikaya girmeye gayret sarfetti. Boşluk 
dolduracağun diye çok adımlar attı. Sağda boşluk var dedi . Ama neden
se bir türlü adımını atamadı. Atmasını bekliyorum. 

S o r u : - Birleşme bütünleşme konusunda diğer partilerle tek 
ı ck görüşmeniz olacak mı? 

C e v a p : - Kimseyle görüşmem ama herkese kapımız açık. 

S o r u: - Birleşme 84. madde çerçevesinde nasıl gerçekleşecek? 
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C ev a p : - O milletvekilleriyle ilgili. Dışardakilerle ilgili değil. 

o r u : - 84. madde ile ilgili her hangi bir girişiminiz olacak mı? 

C ev a p : - Hayır herhangi bir girişimim yok. 

S o r u : - Karşı taraftan teklif gelirse .. 

Cevap : - Düşünürüz bakarız. Ama •bizden herhangi bir teklif 
olmaz. 

S o r u : - YÖK Kanunu konusunda biraz açıklama yapabilirmi
ı-iniz? 

Cevap : - ANAP hoşgörülü ve demokrasiyi en iyi şekilde tatbik 
eden bir partidir. Cemiyetin bir çok kesimleriyle bizim yakın temasları
mız var. Yapacağımız.hareket önemli bir hareketse bunun nasıl akisler 
bulacağını doğru mu yanlış mı ilk önce bazı tecrübelerden geçiririz. İn

faz yasasının çıkmasından önce de hakimlerle savcılarla bir araya gelip 
meselelerini dinledik . O arada infaz yasası da meclise geliyordu. Görüş
lerini aldık .. çıkardığımız infaz yasası y..:rine oturmuştur. Hiç bir kesim
den itiraz ve şikayetler yoktur. Bu iktidarın puan hanesine önemli bir 
puan getirmiştir. Çünkü bu gibi kanunlar genellikle muhalefete puan 
veren kanunlardır. Aksi iktidarlara bir şey getirmez. Ama doğru hare
ket ettiğimizden dolayı da netice iyi olmuştur. ';>imdi YÖK kanunu ile 
ilgili şikayetler var. Aslı doğrudur veya yanlıştır. Ama meseleyi ben bu 
kanunla ilişki!i görmedim. Ama mesele toplantıdn bu konuyla ilgiliydi.. 
Ben profesörlcrimizle genelde Tiirkiye'nin ve üniversitelerin meseleleri 
hakkında bir ohbet toplantısı yapmak istedim bunu bir kaç yerde daha 
yapacağım . ür.iversite profesörleri bu toplumun elit kesimidir. Onları 
dışarı atamayız. Onlarla daha yakın temaslar kurmı.lıyız . Hocalarımızdır. 

Onlardan eğitim görmüşüzdür. Onların da bu işe daha fazla katılmaları 
lazım. Katılımcılık burada. 

YÖK meselesinde prdblern varsa, Anayasanın !imitasyonları içinde 
gayet tabi bunu çözmek hakkımızdır. Vazifemizdir. Bunun için muhtelif 
kişilerle temas ederiz. Ama YÖK yasas ını hemen değiştireyim diye bir 
fikre sahip değilim. Diıılememiz tecrübeleri görmemiz liızım . O vakit 
yaıılış hareket etmeyiz. Bazı önemli konularda fevkalade dikkatli olmalı
yız. YÖK kanununda değişiklik yapılabilir. Ama bazı yanlış anlamalar 
idari kararlarla tashih edilirse şikayetlerin önemli bir kısmı da ortadan 
kaldırılmış olabilir. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN TBMM DERGİSİ MUHAB1Rt 
ŞEMSİ KUSEYRİ'NİN SORUIARINA VERDtCt CEVAPLAR 

1Nisan1986 

Soru : - Parlamenter demokrasiye yeniden dönüşümüzün Üçün
.eti Yasama Yılını yaşıyoruz. Birinci Tilkiye Büyük Millet Meclisi'nin 
17'inci dönemi olarak kabul edilen TBMM'nin, Türk ve dünya kamu
o0yunda itibanru ve etkinliğini yüceltmek için sizce iktidara düşen başlı
.ca görev ve tutumlar ne olmalıdır? 

Cevap : - Ben bunu muhtelif vesilelerle ifade etmeye çalıştım. 
Parlamentonun yüceliği, saygınlığı ve parlamentonun vazifesini layıkiy
le yapabilmesinde iktidarın rolü hepsinden fazladır. Bunu peşin olarak 
ifade ediyorum. Yani iktidar çok eski tecrübelerimizde de görüldüğü 
gibi yanlış davranırsa, parlamentonun saygınlığına gölge düşme ihtima
li de kuvvetlidir. İkincisi, parlamentonun iyi çalışmasını istiyorsak, ik
tidar hırçın değil, mümkün olduğu kadar sakin, yumuşak ve hatta mu
halefetin yaptığı bir çok hırçınlığı anlayışla karşılaması, ondan dolayı 
kavgaya girmemesi lazım. Bizim baştan beri takip ettiğimiz politika da 
budur. Hatta bu yüzden bize bazı çevreler Türkiye'yi acaba depolitize 
mi ediyorsunuz diyorlar. Yanlışlıkla buradadır. Yani biz depolitize et
miyoruz. Biz iktidar olarak vazifemizi gayet iyi müdı·ikiz. Parlamentoda 
olan kavga bütün topluma yayılır, parlamentoda kavgayı tercih etmiyo
·ruz. Hatta dikkat ederseniz, parlamentoda bazen şahıslarımıza hakare
te kadar ifadeler de oluyor. Bütün bunlara karşı reaksiyon gö teren ar
kadaşlarımızı dahi teskin etmeye çalışıyoruz. 

Soru: - 1982 Anayasası gereğince Milli Egemenlik kavramı ve 
yetki bölüşümünde yine en büyük ağırlık Türkiye Büyük Millet Mecli
'Sine verildiğine göre, üç yıllık uygulamanın, Meclisin etkinliği açısından 
değerlendirmesini yapar mısınız? 

Cevap : - Anayasamız üç .b."Uvveti tarif etmiş; Yasama, yargı ve 
yürütme. Hatta eskiden olduğu gibi şuna da bu sefer açıklık getirmiş, 
·gerekçesiyle var. Bir nevi, bu kuvvetlerden şu şunun üstündedir, bu bu
nun altındadır şeklinde bir münakaşaya götürmeden birbirini tamam
layıcı, biribirini koordine edici, biribirini destekleyici mahyette olduğu
nu zannediyorum; gerekçede buna dair bir şey var, anlatım var. 
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1924 Anayasasında •kuvvetlerin işbirliği» ilkesine gidilmişti. Bu 
özellik zaman içerisinde yasamanın üstünlüğü gibi bir tatbikata müncer 
olmuştur. 

1961 Anayasasında ise buna tepki olarak kuvvetler ayırımı olduk-
ça sıkı esaslara bağlanmıştı. ' 

Bugünkü Anayasamız ise her iki dönemde geçirdiğimiz tecrübeler· 
den yararlanarak, kuvvetleri sadece ayırmakla yetinmemiş, aralarındaki 
ahenk ve koordinasyonun nasıl temin edilebileceğini de göstermiş, müş
terek çalışmayı temin gayesiyle, zıtlaşmaya mani olacak bazı hüküm
ler getirmiştir. 

Tabii Türkiye Büyük Millet Meclisi bu koordinasyonu sağlıyacak 
Cutnhurbaşkanını seçme yetkisine sahip olduğu için diğer kuvvetlere na
zaran daha ağırlıklı olmuştur. 

Anayasanın koyduğu esaslar çerçevesinde yargının bağımsızlığı var 
genelde. Bugünkü şartlar içerisinde, bugünkü Anayasamız içerisinde, bu 
kuvvetler arasında bir ahenk olmuştur. Ahenk esas alınmıştır. Böyle me
seleyi yürütmüştür. Bunun da· tabii ki iyi tarafları vardır. Onu da açıkça 
ifade edeyim. 

Etkinliği açısından bu üç yıllık uygulamayı değerlendirme; Mecli
sin bütün bunlara rağmen bir ağırlığı var, daha ağırlık verilmiş Mecli
se. Meclisin etkinliğini şurada kabul etmek lazım ki, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi üyeleri hem muhalefette, hem de iktidarda var. 

Söylemek istediğim şu: Meclisi düşündüğümüz zaman bu grup
larla beraber düşünmemiz lazım. Netice itibariyle Hükümet Meclisten 
güvenoyu alır. İcraatın önemli bir kısmını, önemli bir kısmı derken ka
nunlara dayalı olarak yapılan icraatının müsaadesini, kanunlar bakı
mından yine TBMM'den alır. Şu üç senelik devrede TBMM fevkalade, 
kanaatimce etkin olmuştur. Çünkü dikkat ederseniz, Türk siyasi hayatı
nı, Türk sosyal hayatını, Türk ekonomik hayatını değiştirecek çok köklü 
kanunlar bu devrede çıkmıştır. Yani bir bakıma Meclis belki ismini kul
lanmam doğru değil reformcu bir Meclis olmuştur. Yani gelip şunu söy
leyebilirsiniz, Anavatan Grubu bunu getirmiştir, Anavatan iktidarının ic
raatıdır diyebilirsiniz. Ama netice itibariyle; icraat, isterse muhalefet 
aleyhte rey versin, Meclisin icraatıdır. Yani Meclisin yasasıdır. Meclis in 
kanun teklifidir veya Meclisten geçmiştir. Şu geçtiğimiz üç seneye bak
tığınız zaman kesin olarak şunu söylemek kabil. Geçmiş devrelerle hiç
bir şekilde kıyas edilemeyecek, belki kıyas edibilirse ilk TBMM ile mu
kayese edilebilir; Reformist, Türkiye'nin meselelerine köklü çareler bu
lan kanunların hemen hemen hepsi, şu söylediğimiz 2,5 senelik devreden 
geçmiştir. 
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Soru: - Meclisin görevlerinin başında olan yasama görevini ye
ine getirirken yapılan müzakereler, Hükümeti yönlendi.ı:me açısından ye
terli olmakta mıdır? 

Cevap : - Tabii, şöyle görmek 1§.zım. Bu müzakereler' iki safha
.da oluyor. Bir komisyonlarda oluyor. Bir, hatta kendi grubumuzda olu
yor. Bazı kanunlar, mühim bazı kanunlar, grubumuzda müzakere olu
yor veya ana hatları müzakere ediliyor ya da grubumuza izahat verili
yor. Hatta biz başka şekillerde yapıyoruz. Kanun tasanlanrun çok 
önemli olanlarını, yani TBMM'de muhakkak arkadaşlarımızın ağırlık 
vermesi icabeden kanun tasarılarını icabında ayrıca kendi bünyemizde 
gruplar kurarak, TBMM grubumuz içerisinde TBMM'ne vermeden de 
inceletiyoruz. Mesela vergi kanunlarını biz aşağı yukarı böyle yaptık. 
Çok önemli kanunlar. Bu müzakerelerin çeşitli safhalarında Mecli e ve
rilmeden, Meclise verildikten sonra Komisyonlarda ve umumi heyette 
kademe kademe kanunların oluşturulmasını meydana getiriyor. Tabii 
şu iddia edilir; çok üratli kanunlar çıkarılıyor, sonra bu kanunJar ince
lenmiyor, hatalar yapılıyor gibi. Bu muhalefetimizin genellikle tenkidi
.dir. Ama ben bu tenkitte haklılık bulmuyorum. 

Şöyle söyleyeyim, biz bir iktidarız. İktidaı· derken sadece bükü
.met düşünülmez. İktidar derken, Meclis grubuyla hatta delegeleriyle, 
mahalli idareleriyle beraber bir bütünüz. Parti bunun merkezindedfr. 
Hükümct ve diğer iktidar unsurları onun etrafındadır. etice itibariy
le, esas istikameti bizim kendi partimizin programı, seçim beyanname
miz, bunlar esas istikameti vereceklerdir ve şunu da açıkça ifade edeıim; 
bunu ben muhtelif vesilelerle size söyledim. Bizim kadar, eğer progra
mımızı, seçim beyannamemizi okuyup, bir de icraatımıza baktığinız za
man , Hükümet Programı ve Seçim Beyannamesi, Parti Programı para· 
lelliği bu kadar tutmuş, yani tutarlılığı bu kadar fazla yüksek bir tatbi· 
kat göremezsiniz. Bu tabii Meclisi yönlendiriyoruz manasına değil. As
lında, iktidar kendi programını tatbik ediyor; doğrusu da budur zaten . 
Ama tabii teknik detaylarda bir çok uzman arkadaşlanrruz var. Hatalar 
tabii bürokrasinin elinden çıkmış kanunlarda varsa, bu uzman arkadaş
larımız Meclislerde gerekli düzeltmeleri, Komisyonlarda ve umumi he· 
yette genellikle yaparlar, bir çok şeyler yapılmıştır da. Muhalefetten de 
gelmiş, kabul edilmiş bir çok düzeltmeler oluyor. 

Soru : - 1971 yılından itibaren yasama hayatımıza giren kanun 
gücünde kararname uygulamalarının sizin iktidarınız zamanında,. Mec
lisin yasama yetkisini daralttığına dair iddialara karşı görüşünüz nedir? 

Ceva p : - Şimdi şöyle söyleyelim hadiseyi. Biz üç konuda kanun 
kuvvetinde kararname çıkarma yetkisi aldık. Bir tanesi, bizden önceki 
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dönemde vardı ve bizden önceki dönemden bize nakledileı-ek geldi. Ya
ni biz almadık o yetkiyi. O, Konsey zamanında Bakanlıkları .organize et
mek içindi. Bunun hepsi ilk icraata başladığımız yı l, 1984 Haziranı'na 
kadar sürmüştür. Yani altı ay uzatılmıştır . Bakanlıklann ve bir çok taş
ra teşkilatının reorganizasyonunu o devrede yaptık ve ondan sonra bu 
konuda herhangi bir yetki almadık. Bu bize intikal etmiş bir yetkidir. 
İkincisi, bizim aldığımız yetki, iki konudadır. Bir tanesi Personel Ka
nunu ile ilgilidir. Bugün yine aynı şeyi ifade ederim; Personel Kanun
ları eskiden de, yani bizden evvelki dönemde de görülmüştür ki, aynca 
Kanun Kuvvetinde Kararname ile doğru dürüst yapılabilir. Çünkü, Ka
nun olarak Meclise gelirse baskı grupları, menfaat grupl arı bunu kuşa. 
döndüriirler. Onun için en normal yol Kanun Kuvvetinde Kararname
lerle yapmaktır ve hatta benim bildiğim eski devirde, 70'li yıllarda çı

karılan Kanun Kuwetinde Kararnameler bile Mecliste görüşülememiş
tir. O devirlerde de görüşüldüğü zaman hemen buna bir takım lüzumsuz 
ilaveler veya menfaat gruplarının dengeleri bozan ilaveleri geliyor. Ni
tekim 657'nin başlangıçta sakat çıkmasının sebebi de budur. Biz bu yet
kiyi aldık . Personel sistemini büyük çapta ıslah ettik. Büyük çapta diyo
rum, tam değil. Çünkü personel sisteminin zamanında değişmesi icabe· 
den bir takım yönleri var ve batta ben geçenlerde lbir şey daıha ifade et
tim. Dedim ki, personel sistemini biz düzelttik, hakikaten önemli deği
şiklikler yaptık. Ama daha yeni durumlara, yani 1990 ötesine doğru gene 
bu sistemi biraz daha düzeltmemiz icabediyor. Bu kanaata vardım. Me
murumuzu belirli bir seneden sonra, yani 5 senelik bir tecrübe devresi 
geçtikten sonra, belki daha hızlı bir ücret artJşı temposuna kademe ka-
deme sokmamız lazım. Yani birden değil. Bunlar fikirlerdir ama bu ka
nunla direkt yapılamaz. Bunun için de TBMM'ne gidip yetki i steyeceğim. 
Bu yetki de bize verilirse, personel rejimini 1990 ötesine, yani daha ileri, 
modem bir Türkiye'ye uygun bir rejim haline getireceğiz. Zaten biz 
ayarlamamızı 1989'a kadar yaptık. Üçüncü konu mecburen Kanun Kuv
vetinde Kararname ile olacaktır. Başka çaresi de yoktur. O da bürok
rasiyi azaltma yetkisidir. Muhtelif kanunlarımızda öyle biribiriylc ahenk
li olmayan hükümler konmuştur ki , ben bugün diyorum ki, bu kanunlan 
bugün bulmak mümkün değil . Bir gün bakıyorsunuz, bir yerde bir ka
nun var, ona uyuluyor, o yüzden lüzumsuz bürokrasi oluyor. Biz bunu 
zamanla bularak düzelttik, bir çoklarını düzelttik. Ama hala bulamadığı
mız, hala önümüze çıkan meseleler var. Çünkü bir yerde bürokrasiyi dü
zeltiyorsunuz, ondan sonra hafif gördüğiimüz bir nokta önzm kazanma
ya başlıyor . Orayı da düzeltiyorsunuz. Zannediyorum, ikinci yetki de bu 
konuda alınmıştır.Başka birşey yoktur. 

Soru: - Kanun gücünde kararnamelerin, ilgili Komisyon l ardaı> 
Genel Kurul'a süratle indirilmesi için iktidar partisinin girişim leri olu-

400. 



yor mu? Bazı kanun gücündeki kararnamelerin 1979 yılından bu yana 
Genel Kurul'da görüşülemezliği iddialan karşısında görüşünüz nedir? 

Cevap: - Aşağı yukarı ifade ettim. Yani bu kanun gücünde ka
rarnameler bizim zamanımızda özellikle organizasyonla ilgili konular 
birer birer TBMM'den geçiyor. Bir kısmı geçti. Hepsini geçiririz, geçir
meye mecburuz. Çünkü onlar, kanun kuvvetinde kalamazlar. Yani KİT 
reformu veya falanca teşkilatın kuruluş kanunu, bunların kanun haline 
getirilmesi lazım. Onlar da bir program dahilinde inşallah bu sene, önü
müzdeki sene tamamlanacaktır. Fakat personelle ilgili olanları, belki 
şöyle yapabiliriz. Yetki alırsak, Meclisin işini kolaylaştırma bakımından 
da bütün eski kanun kuvvetinde kararnameleri kaldırırız, tek metin ha
line getiririz. 

Bu kararnameler 1979'dan evvelki yıllardan da var, ben öyle bili
yorum. Benim söylediklerim daha ziyade Personel Kanunuyla ilgilidir. 
Eğer yetki alırsak, düşündüğüm konu, belki o kanun kuvvetinde karar
namelerin hepsini kaldırır, tek metin haline getirirsek, iş daha kolay
laşır. 

Soru: - Meclisin denetim yetkisini yeterince kullanamadığı id
diaları vardır. Buna gerekçe olarak, Genel Görüşme, Gensoru ve Meclis 
Araştırmalarında, iktidar partisinin katı davrandığı, sözlü sorulara ise 
Bakanların zamanında cevap vermediği ileri sürülmekteclir. Bu iddialar 
karşısında görüşünüz nedir? 

Cevap: - Bizim de tabii şikayetlerimiz var. Bir tanesi sözlü so
rular. Tabii makul sözlü sorular var, hiç problem değil cevap veririz. 
Ama bazen öyle acaip sözlü sorular var ki; yani hakikaten sözlü soru 
müessesesini, normal sözlü soru soranların durumunu bile sarsıyor. 

Bir de orada -TBMM'de- sorulmaması icap eden sualler vaı-. Mese
la, Anavatan Partisi ile ilgili sual soruyor, bunu orada soramaz. Ben kal
kıp da SHP ile ilgili sual soramadığım gibi. İçtüzük'te soru ile ilgili bir 
takım kayıtlar konulmuş, hatta ben diyorum ki, Başbakanlık Divanı bu 
sorulara biraz daha dikkat etmeli. Çünkü bu devam ederse, hakikaten 
normal sual soranları da sıkıntıya sokarız. Yani işler daha sarpa sarar 
hale gelebilir. Soru müessesesini dejenere etmeyelim . Milletvekilinin 
suail daha Meclise gelmeden gazetelerde çıkıyor. Ben bunları da müşa
hede ettim. Yoksa, biz sözlü sorulara süratle cevap veriı"iz, arkadaşları
mıza da tavsiyemiz budur. Tabii sözlü sorunun cevabı 5 dakika, sual de 
5 dakika, tüzük böyle. Daha uzun konuşmak isteyenler, hatta biz kısa 
konuştuğumuz zaman, niye kısa cevap veriyoruz diye şikayetler de olu
yor . Veya bu sözlü sorunun cevabı filan tarihle, şu sözlü soruya verilen 
cevapta vardır diyoruz. Buna böyle cevap veremezsiniz diyorlar. Gayet 
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tabii, batta sözlü soru kendisi demiş ki, eğer bu kolaylıkla temin edile
.cek bir rnalumatsa o sözlü soru sorulmaz. Demek ki, daha evvel cevabı 
verilmişse, o sözlü sorunun bir daha sorulmaması lazım . 

Genel Görüşme ve Gensoru meselesi. Gensoru olarak zannediyorum 
ıbir tane geldi Gensoru ciddi müessesedir. Gensoru hakikten gerekçesi ile 
beraber gelmelidir. Gensoruyu sorduğunuz zaman, oı·taya koyduğunuz 
zaman, eğer rastgele bir gensoru getirmizseniz, o muhalefeti yıpratır . 

Aslında benim tavsiyem, bu gibi konularda daha dikkatli olunması la
zım. Genel Görüşme konusu veya Meclis Araştırması konusu. Bunların 
.da mesela yargı ile ilgili konular var, bunlan Meclis Araştırması ya· 
yamayız . Müfettişlerin yapabileceği işler var. Bunların Meclis Araştır
ması olmaması lazım. Filancaya haksız kredi verilmiş veya bütün ban
·kalar iktidar partisi mensuplarına kredi vermiş, bu tamamiyle siya i 
bir yaklaşımdır. Biz buna müsaade etmeyiz. Sebebi var, ben buna mü
·saade edersem, bankalan çalıştıramam ondan sonra. Yani, bazen icrayı 
çalıştırmamayı hedef alan araştırma ve genel görüşme önergeleri olu
yor. Bunlara da dikkat etmemiz lazım. 

Ne gensorudan, ne genel görüşmeden kaçacak halimiz yok. Bunun 
.da zaten kaideleri İçtüzük'te konulmuş. Ben şunu da müşahede ettim. 
Bazen muhalefet Milletvekilleri Meclis Araştırması veya Meclis Soruş
turması önergeleri veriyorlar, bizim grup büyük ekseriyetle içeride ol· 
masına rağmen -ki öyle olması lazım- onlarda yan yarıya yokluk var. 

Yani, bu da işin ciddiyetinin nerede olduğunu gösteriyor. 

S o ı· u : - Meclis müzakereleri sırasında, Bakanlar Kurulu sırala

'Tlndan konuşmacılara bazen laf atıldığı, Bakanlann iktidar Milletvekil
leri tarafından meşgul edilmeleri dolayısıyla müzakereleri takip edeme
.dikleri, muhalefet mensuplan tarafından iddia edilmektedir. Bu iddia
larla Meclisin etkili olmasına ve saygınlık kazanmasına bizzat iktidarın 
-engel olduğu anlamı çıkmaktadır. Bu görüşe katılıyor musunuz? İkti
.dann böyle bir itham karşısında ne gibi bir tutum izlemesi gerektiğini 
düşünüyorsunuz? 

Cevap: - Genelde laf atma konusunda biz hem Bakanlar Kuru
lunda, hem de Meclis Grubumuzdaki arkadaşlarımıza hep dikkat tavsi
ye ediyoruz. Yani, mümkün olduğu kadar bu konulara, bu yöntemlere 
-girmemelerini tavsiye ediyoruz. Bizim genel eğilimimiz budur. Ama ba
zen, çok sakin olmama rağmen, beni bile bazen isyan ettirecek laflan 
-0luyor, kendimizi tutmaya çok gayret ediyoruz. 

Biraz önce sözlerimin başında söyledim. İktidar bu konularda da
lha yumuşak olmak mecburiyetindedir. Arkadaşlarıma da genel tavsiyem 
budur. Yalnız muhalefet de biraz insaflı olmalıdır. Buna bir şey demiyo-
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rum. Bütçe müzakereleri sırasında benim konuşmam var, sayın Gürkan' 
m konuşması var, alın tavsiye ederim. Bizim konuşma kaç defa kesilmiş, 
laf atılmış, sayın Gürkan'ın konwması kaç defa kesilmiş, laf atılmış. 
Onları bir mukayese edin. Ben zannediyorum ki, bizim konuşmamız, 

onun konuşmasını asgari beş misli daha fazla kesilmiştir. Hem de biz· 
zat sayın Gürkan tarafından. Yani o rakamları alın, onları bir mukayese 
edin. Sadece ben bunları tavsiye ederim. Göreceksiniz ki, orada bize 
hakikaten dayanamayacağımız kadar müdalıale var, ama bi2: dayanı
yoruz. 

Bir de, tabii arkadaşlarımız geliyor. Hakikaten, ben Başbakan ola
rak bütün arkadaşlarımı istediğim kadar göremiyorum. Göremeyince, 
tabii arkadaşlarım beni görmek istiyorlar. İki yolu var onun; ya o zaman 
Hükümet sırasından ayrılıp, kulise gideceğim veya yukarıya odaya çı

kacağım. Orada da görebilirler. Ama biz mecburen iki tarafı da idare et
meye çalışıyoruz. Hem Meclis müzakeresini takip etmeye çalışıyoruz, 

hem de arada sırada gelen arkadaşlarımı dinliyoruz. Tabii işin dw-umu
na göre, bazen çok önemli bir konuşma olursa, rica ediyorum, konuş
mayı tam manasıyla dinleyeyim diye. Buna mani olmamız mümkün de
ğil. Bu eskiden beri mevcut bir adettir. Mmetvekillerine önem verdiği· 
mizi bilhassa gösteriyoruz. 

Soru: - Demokrasi geniş anlamda katılım rejimi olduğuna göre, 
Kanunların Meclise sevkedilmeden önce ve sevkedildikten sonra, geniş 
bir tartışma ortamı yaratılarak halkın yeterince katılımının sağlandığı· 
na inanıyor musunuz? 

Cevap: - Tabii genelde şu var, Kanunlar içerisinde geniş, halk 
tabakalarını ingilendiren kanunlar var. Tabii, halk tabakasını genel ola
rak ilgilendirir de, ıben şunu söylemek istiyorum. Onların bu kanunda 
şöyle olsun, böyle olsun fikrinden ziyade, onların temsilcilerinin veya 
onları yönlendirenlerin fikirleri olsun. Esnafı ilgilendiren, karşımıza ta· 
bii esnaf birlikleri, esnaf temsilcilikleri vastasıyla veya ziraatçıları ilgi·· 
lendiriyorsa aynı şekilde ziraat odaları veya ziraat teşkilatı vasıtasıyla 
gelelim. Aynı şekilde odalar konusu. Yani ticaret sanayii odaları. Biz gı>
rekli bir çok önemli kanunu bunlarla müzakere ederiz. Mesela, Vergi 
Kanunları Meclis'e sunulmadan evvel de bu söylediğimiz gruplara götü· 
rülmüştür, anlatılmaya çalışılmıştır. Ben, Maliye ve Gi.imrük Bakanı
mız Kaya Bey muhtelif vesilelerle yerine göre diğer Bakan arkadaşları
mız bunları anlatmaya çalışmışızdır. Çünkü genelde bu gibi kanunların 
Meclisten geçirmenin ve halkın kabulünün kolay yolu bu şekilde ha·· 
reket tarzıdır. Genel bir kamuoyu yapmak mecburiyeti vardır. Bazı ka
nunlarda kamuoyu hazırlamazsanız, kanunun Meclisten geçmesinde de 
güçlükler meydana gelir. Onu da biz biliyoruz. Nitekim, Polis Vazife ve 
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:Selahiyetleri Kanununda biz bunu biraz daha, her zaman yaptığımız gi
bi kamuoyunu hazırlayarak konuya girmiş olsaydık, herhalde o zorluk
lar daha az olurdu. Bunu da ifade edebilirim. Genelde bu konuyu, daha 

.çok gerek kamuoyunu alakadar eden kanunlarda ana prensip olarak 
_yapıyoruz. İlgili kurullarla görüşüyoruz. Ondan sonra gazetelere anlat
ı:naya çalışıyoruz ki, kamuoyuna nakledenler bunlardır. 

Soru: - Parlamentonun itibarı Milletvekillerinin özel hayatın
dan grup ve komisyon çalışmalanna ve Genel Kurul'daki tutum ve dav
ranışlarına kadar komuoyunun beğenisini ve saygısını kazandırmakla 
yakından ilgili olduğuna göre; 

İktidar Partisi Meclis Grubu gerek yasama ve gerek denetleme gö
revini grupta geniş bir şekilde yapabilmesi için, Parti Lideri ve Başba

K:an olarak Milletvekillerini teşvik edici bir tutumu benimsiyor musu
nuz? 

Partinize mensup Milletvekillerinin Komisyon faaliyet lerine katılıp, 
kanun teklif ve tasanlannuı geniş bir tartışma ortamı içinde mükem
melleştirilmesi konusunda çalışmalarını mı tercih ediyorsunuz, yoksa 
Hüküroetten gelen tasarılara öncelik tanıyıp aynen çıkmalarını mı ter
-c ih ediyorsunuz? 

Milletvekillerinin özellikle İktidar Partisine mensup olanların va
tandaşlarla Devlet arasındaki rutin işleri bile takip etmek durumunda 
kalmalarından şikayetçi oldukları malCımlannızdır. Milletvekilleri, Ba
kanlıklarda iş takibinden kurtarmak ve asıl görevlerini sağlamak için 
yürütme organına düşen görevler nelerdir? 

Cevap : - Şimdi bu suallere de şöyle cevap vereyim. Genelde bi
raz evvel zannediyorum sualin birinde anlatmaya çalıştım. Biz grupta 
yasama konusunda özellikle şunu teşvik ediyoruz. Arkadaşlarımızın daha 
başta kanunlar hazırlanıken iştirakini sağlamaya çalışıyoruz. Bu önemli 
kanunlarda tabii. İkincisi kendilerinin verdiği tekliflerde zaten bunla
rın gruptan geçme mecburiyeti vardır. Hükümetle ilişkisi olarak bu su
aller sorulur. Orada da fikrimizi söyleriz ki, bazı kanunlar dikkat eder
-seniz Hükümetten değil, Milletvekillerinden verilmiş olarak geçmiştir. 
Bizim genel tavrımız bu. Mesela en son bu sinema, video ve müzik eser
leri kanunu, Milletvekillerinden gelen bir kanundur. Bunun gibi, daha 
başka kanunlar, kanun teklifleri de var. Mesela müstehcenlikle ilgili 
teklifler yine Milletvekillerinden gelmiştir. Daha başka kanunlar da ol
duğunu biliyorum. 

Diğer taraftan biz, bütün arkadaşlarımızdan komisyonların faali
yetlerine dikkatli bir şekilde katılmalarını istiyoruz. Devamlı olarak tek-



rar l'tıiğimiz konu komisyonlara devam etmemiz. Ama bu konularla il
gili şu problem var, onu da söyliyeyim. Komisyon faaliyetlerine arka
daşlan mızın iştirakinde sıkıntılar umumiyetle, iktidar partisi olduğu
muz için vatandaş c!aha çok bize geliyor. Yukardaki odalar devamlı ola
rak özı.:llikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu esas alırsanız, hatta kıs
men Orta Anadolu, buralardan gelen vatandaşlarla dolu olur. Bu eski
den beri fazla değişmeyen bir haldi!. Onun için bizim Mille tvekillerimi
zin iştiraklerinde sıkıntılar oluyor. Ne kadar azaltsak da, yani ne ka
dar süratli icraat da yapsak vatandaşımızın genci bir eğilimi var. Anka
ra'ya gelip, bir kere bir görmek. Yani işi yapılsa da geliyor. Geldikten 
sonra Bakanı bir görecek, ondan sonra bir de beni bir görmek isteyecek . 
Tabii Milletvekillerimiz bu işlerle biraz meşgul olmak mecburiyetinde
ler, onu hissediyorlar. Seçmenidir. Bu Komisyon çalışmalarını aksatıyor 
bazen. 

Komisyonlarda Hükümetin tasanlan veya Milletvekillerinin teklif
leri. Biz genellikle çok ayının yapmayız. Ama aynın yaptığımız konu, 
Hükümet bakımından önemli gördüğümüz tekliflerdir. Yani ben grupta 
şunu söyleyebilirim; Hükümet olarak filan filan kanun tasanlannın 6n
celikle geçmesine ihtiyacımız var. Bu icraatımızla ilgili, bütün partinin 
icraatı ile ilgilidir. Onun için biz şunlara öncelik veriyoruz. Ondan son
ra grup yönetim kurulu ve grup oturup karar verirler, benimle beraber 
oturup karar verirler. O vakit önce çıkaracağımız kanunlar şunlardır 
deriz, söyleyebiliriz. Bunlar tabiatıyla bir iktidann icraatıdır. Esas olan 
budur. Neticede biz vatandaşın karşısına çıktığımız zaman, tek tek Mil
letvekillerimizin faaliyeti değil de, bir bütün olarak icraata vatandaş ba
kacaktır. Onun için bu konuya fevkalade dikkatli olmalıyız. 

o ru : -Türkiye Cumhuriyeti, parlamenter demokrasiyle yöneti
len devletlerin katıldığı. bir çok kuruluşla yakın ilişki içindedir. Avrupa 
Konseyi ve AET ile ilişkilerimizi güçlendirmek için Türkiye Büyük Mil
let Meclisi'nin çalışmaları sizce yeterli midir? 

C c va p : - Özellikle Avrupa Konseyi ile olan ilişkilerimizin ge
lişmesinde, Mcclis'tcn oraya giden arkadaşlanmızın dolayısıyla Meclis' 
in çalışmalarının büyük rolü olmuştur. Bunu açıkça ifade ederim. Baş

langıçta hatırlayacaksınız, gönderelim mi, göndermeyelim mi diye mü
nakaşalar oldu Türkiye'de. Benim kaatirn şuydu. Milletvekillerimizin 
oraya giderse, onlar onları reddedemezler, ikincisi dostluklar mey<.1ana 
gelecektir, arkadaşlıklar meydana gelecek ve biribirlerini tanıyacaklar
dır. Onun için Mayıs'a falan bırakmayalım, hemen yollayalım dedik. Bir 
çok aksi fikre karşı biz iddia ettik ve yolladık. Bunun çok faydası gö
rülmüştür. Özellikle Avrupa Konseyinde gerek iktidardan gerek muhale-
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fetten arkadaşlanmız ahenk içinde çalışmışlardır. İlgili ülkeleri gezmiş
lerdir, yakın dostluklar kurmuşlardır. Bunun büyük katkısı olmuştur. 

AET ile olan ilişkilerimizin biraz yavaş gitmesinde tabii başka se
bepler var ama o da açılıyor. Onda da açılma belirtisi görülmüştür. Fa
kat ben şunu müşahede ediyorum. Parlamentonun diğer parlamentolar
la ilişkisinin fevkalade büyük önemi vardır. Şimdi misal vereceğim, 
İran, Tavsiye ettik, bir an evvel Türkiye - İran parlamento grubu ku
rulmalıdır. Birbirimizi ziyaret etmeliyiz. Çünkü İran parlamentosu kuv
vetli bir parlamentodur. Kuvvetli parlamentolar ülkeler arasındaki iliş

kilerde önemli rol oynarlar. Benim kanaatim, İran parlamentosu ile biz 
daha iyi ilişki kursak, Türkiye - İran münasebetinde çok daha ileri nok
taya gidebiliriz. Şimdilik görüşüm budur. Bunu mümkün olduğu kadar 
geliştirmekte fayda vardır. 

İngiltere ile olan münasebetlerimizde, Almanya ile olan münasebet
lerimizde biz bir kademe daha ileriye gittik. Dedik ki, partiler arası mü
nasebet kuralım. Bunun da çok büyük rolü var. Gönül öyle istiyor ki, 
bizim kurduğumuz gibi diğer partiler de kursunlar. Biz şimdi bütün 
Avrupa demokrat partileriyle. Hristiyan demokrat veya demokrat gru
bun bulunduğu cAvrupa Demokratik Birliğine• üyeyiz. Oradaki bütün 
partilerle müşterek çalışmalarımız var. Gerek Almanya'da gerek Avus
turya'da ve bundan sonra da İspanya'da, İtalya'da ve muhtemelen Fran
sa' da kuracağız. İngiltere'de de kurmak üzereyiz. Tüm bunlann , tabii 
netice itibariyle Türkiye'ye bir çok faydası vardır. Gönül öyle istiyor ki, 
bizim muhalefet partilerimiz de aynı şekildeki paı:tilcrle · ilişki kursun
lar. Netioede bu Türkiye'nin menfaatinedir. 

Soru: - Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin etkinliğini ve saygın
lığını artırmak için muhalefete düşen görevler nelerdir? Sizce muhalefn 
partileri Meclis'te yeterince olumlu hizmetler yapabiliyorlar mı ? 

Cevap: - Muhalefete de vazife düşer. Ben sözlerimin başında 
dedim ki, ana rol burada iktidardadır. Bunu kabul etmek lazımdır. İk
tidar yumuşak olacak, iktidar dikkatli olacak, iktidar hırçın olmayacak. 
Bunlann hepsini söyledim. Tabii muhalefte de düşen görevler var. Bu 
demek değildir ki, herşey iktidarın üzerindedir. Muhalefet de şunun bi
lincinde olmalıdır; Biz aynı geminin içindeyiz. Yani Türkiye Büyük 
Millet Meclisi'ne birşey olursa ne muhalefet kalır, ne iktidar. Bunu çok 
iyi anlamak mecburiyetindeyiz. Hele geçirdiğimiz, Türkiyenin geçirdiği 
tecrübeler bize bu dersi vermelidir, vermezse yazık olur. Üçüncü seneye 
girdik, biz bu konudaki vazifemize devam ediyoruz. 

Muhalefet etkin mi? Tabii Türkiye'nin özel şartları var. Bugünkü 
şartlan biraz değişik . 6 Kasım seçimleri oldu, seçimlere 3 parti girdi, 
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sonra aradan dört ay geçli, biz büyük, genel mahalli seçimler yaptık. 

Özellikle Meclis'teki muhalefet partileri büyük güç kaybına uğradılar. 
Dışardaki bazı partiler, ilk seçime katılan Mcclis'teki bazı partilere göre 
mahalli seçimlerde biraz daha fazla oy aldılar. Son birleşme ile bu du
rum bir parça Meclis içine aktarılmıştır. Bu birleşmenin bir bakıma bü
yük faydası oldu. Şahsen ben bu birleşmenin karşısmda değilim, faydalı 
olmuştur. Hatta diğer bir parti de, yani MDP aynı konuyu diğer bir par
ti ile yapmak istedi, yapsalardı memnun olurduk. Çünkü bu suretle Par
lamento dışında değil de, Parlamento içinde daha rahat konuşma imka
nına ka'VUşulurdu. Ama, öbürleri buna yanaşmadılar. Aynı bir konu, 
Gerçi şu anda SHP'nin oluşmasından dolayı reylerin ekseriyeti içerde
dir. Zaten daha evvel de içerdeydi ama mahalli seçimler açısından da 
bakarsak reylerin ekseriyeti yine Parlamento içindedir. 

Anavatan Partisi büyük ekseriyeti her ikisinden de aldığına göre, 
bir eksiklik bahis konusu değildir. Ama muhalefette hafif bir zaaf baş
lamıştır. Onu da kademe kademe inşallah düzeltirler. Kanaatime göre, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde muhalefet, basının iddiasının aksine 
vazifesini yapıyor. Basın bazen şunu iddia ediyor; Muhalefet yok karşı
nızda diyorlar. Onların genellikle gördüğü kavgacı muhalefettir. Eski 
alışkanlıktır. Ynni, vur-kır olursa haber niteliği daha fazla olacak kabul 
ediyorlar. Mesela içeride bir kavga olsa, ben tahmin ediyorum ki, ertesi 
gün bazı gazetelerde manşettir. Birisi diğerine mazallah tabanca çeks~ 

o daha büyük manşet olur. Onun için mesele böyle olmadığından dolayı 
•muhalefet vazifesini yapmıyor• lafı yanlıştır. Muhalefet, he türlü sözlü 
soruyu soruyor. Her türlü kanun müzakeresinde açıkça fikrini ortaya 
koyuyor. Bir çok fikirleri biz yeri geldiği zaman kabul ediyoruz. Komis
vonlarda ol un veya umumi heyette olsun. Ama belki fark, biraz evvel 
söylediğim iki seçim arasındaki farktan dolayı gelen problemdeydi. O 
da hal yolun.ı biraz evvel söylediğim sebeplerden dolayı girmiştir. 



BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN CUMHURBAŞKANI 
SAYIN KENAN EVREN'LE HAFTALIK GÖRÜŞME SONRASINDA 

BASIN MENSUPLARINA YAPTICI AÇIKLAMA 

3 Nisan 1986 

Muhterem !Basın Mensupları, 

Bugün Sayın Cumhurbaşkanı'mızla olağan görüşmemizi yaptık . Gö
.üşınemiz biraz uzun sürdü. Çünkü önümde epey uzun reyahatlerim var. 
Bu akşam İstanbul'a gidiyorum. Ertesi gün de Çanakkale, Balıkesir, Ma
nisa ve oradan da İzmir'e geçeceğim. Ayın ? 'sinde Ankara 'ya dönüp ertesi 
gün Hindistan seyahatime başlayacağım. Geldikten sonra da bir gün 
kalıp Paris'e OECD toplantısına başkanlıik etmek için Paris'e gideceğim. 
Onun için birçok konular uzun süre görüşülemez duruma geliyordu. Bu 
bakmıdan görüşmemiz uzun sürdü. 

Gene bildiğiniz gibi Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin teklifi 
bizde de gönderilmiştir. 'Bu ıkonudaki çalışmalar devam ediyor. Döküman 
bizim bakımımızdan incelenmektedir. İncelendikten sonra bizimle ilgili 
sorulan görüşümüzün bu vesile ile özellikle Türkiye'nin garanti mese
lesi ile ilgili görüşümüzün Genel Sekreter'e aktarılması <lüşünülüyor. 

Bu vesileyle dün Sayın Gürkan burada yaptığı konuşmada başkan 
adayı olmayacağını söylemiş, ben şahsen üzüldüm. Bu gibi siyasi mese
lelerde ne kadar karşı karşıya gelsek de tanıdığımız bir kimsenfo ık.ısa 
sürede barıstan çeki lmesi beni şahsi olarak üzmüştür. Bir de ııerek Sayın 
Söylemezoğlu gerekse Sayın Gürkan tarafından ifade edilen bazı konular 
var. Siyasi paırtiler kanunu ile seçim kanununda yapılan bazı değişik

likler onlar tarafından biraz fazla abartılara.k anlatılma!lctaclır . Ben gaze
telerde de dikkat ettim, konuşmalara da iyi baktım sanki mevcut seçim 
kanununu bir tarafa bıraktık yepyeni bir kanun çıkardık. Barajları bu
rada ıkoyduk manası getiriliyor. Halbuki yüzde lO'luk Meclis'e girebilme 
barajı mevcut kanunda vardı. Biz buna dokunmadık . Aynen devam cJi
yor. Çevre barajlarına da dokunmadık. Bir istisnasıylaı o da altılı, yedili 
yerlerde birer milletvekili merkez kontenjan veyahut parti kontenjanı 
adayı olarak konulabildiğine göre o ayrılmıştır. O zaman o yerler yeni
den altıya veya altıdan beşe düşmüştür. Oranın çevre baraj ı bu suretle 
biraz daha değjşik olmaktadır. Grup barajı 'kanunda ydktur. Ama fizik 
olarak bu çevre ibarajlannın bir sonucu olarak meydana gelir. Ta:bmi-
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nimiz şudur: ıYüzde 16-17 civarındadır. Mevcutta belki yüzde 14- lS'dir. 
Ama bundan sonra bu altılı, yedili yerlerde de çevre barajı eskisinden 
daha yukarıya, ,gittiğine göre biraz daha grup kurma barajı yukarı çıkar 
diye tahmin ediyoruz. Ama bu partilerin oy alma şekline çok bağlıdır. 
Eğer bir parti Türkiye genelinde yüzde lO'u geçer, ama bir bölgede yüzde 
20'nin üzerinde oy alabilirse grup kurabilir. Grup :Jrurması muhtemeldir. 
Bu oyların dağılım tarzına bağlıdır. Amaı bütün Tiir'kiye'de aynı nisbet
lerde oy alırsa çok muhtemeldir, grup kurma barajı yüzde 20'ye kadar 
çıkar. Bundan kanuna konulmuş barajlar değil, hesaben bulunmuş se
çim sisteminin kendisinden gelme baraıjlardır. Zannediyorum bir konuda 
Seçim ve Siyasi Partiler !Kanunu ile ilgili olarak bir eşitlik ilkesine dikkat 
ettilk. Parlamentoda grubu olan bütün partilere reyleri ne olursa olsun 
ki son mahalli seçimlere baktığımız zaman mesela MDP'nin reylerinin 
yüzde 6'ya düştüğünü görüyorsunuz. Ama onu da Anavatan ile eşit du
ruma getirdik. Yani Anavatan'a ne kadar ıkonuşma ihakkı verilmiş ise 
onunda aynı hakkı vardır. Aynı şekilde SHP'ninde aynı hakkı vardır. 
Grup kurabilen herhangi bir partinin de aynı 'hakkı vardır. Sadece far'k 
dışardan iştirak edenler için yani şu anda yeni kurulmuş veya parla
mentoda üyesi olmayanlarda yok olanlarda fark ediy&r. Bu da tabiidir. 
Ama onlara da 3'ü paralı 2'si normal 5 tane konuşma hakkı var. Bir tane 
temsilci olursa içerde grup ·kurarsa hiç farketmiyor. Aynı şekilde. 

Demek ki şartlar eşit olursa eşitlik kendiliğinden vardır. 'Bu bakım

dan itirazları ciddi görmek !kabil değildir. Yapılmış değişikliklerle de 
Anavatan kendisini iktidarda tutmak istiyor gibi sözlerede inanmak 
lazım. Bizim bunların hiçbirine ihtiyacımız yok. Yalnız söylediğimiz bir
şey var; Türkiye'de siyasi istikrarın özellikle koalisyon idareleri zama
nında olmadığını, memleketimizin tecrübesi açık seçik gösterıniştir. Kim 
kazanırsa kazansın ama koalisyonsuz gelsin. Bunu da tekrar tekrar söy
lüyorum. Çünkü memleketi idare eden şu bahaneyi bulmasın : lc Efendim 
ben yapmak istiyorum da benim koalisyon ortağım buna müsaıl!de et
medi.» Bunlar Türkiye'de çok oldu. Bakınız ileri ülkelerin hepsinde bu 
söylediğim istikrar vardır, ıkoalisyonlar ydktur. İşte Amerika, İngiltere, 
Japonya, uzun süre Almanya. Ama diğer koalisyon olan ülkelerde birçok 
problemlerin olduğunu hep beraber müşahade ediyoruz. Türkiye bunu 
kendi tecrübesiyle yaşadı. Onun için açık seçik bu noktayı bir kere daha 
huzurunuzda ifade etmek istedim. Çünkü memleketimizin geleceği bizim 
partimizden ve diğer partilerden daha önemlidir. Kim gelirse gelsin de
dim, ama jstikrarlı gelsin. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN GÜNEŞ GAZETESİ YAZARI 
KURTUL ALTUG'UN SORULARINA VERDtGt CEVAPLAR 

4 Nisaıı 1986 

Soru: - Türkiye' de son günlerde tart.ışma konusu haJine gelen 
siyasi hak ve özgürlüklerin kullanılması yönünden tartışma açılabilecek 
gelişme, Sayın Demirel'in son Bursa gezisi ile ilgili olarak düşünceleri
nizi öğrenebilirrniyiz? 

Cevap: - İnsan hak ve özgürlüklerinin kullanılması ile ilgili ola
rak hiçbir kısıtlama yoktur. Ancak siyasal halk ve özgürlüklerin kullanıl
ın.ası ile ilgili olarak Anayasa'da bir istisna var. Milletin oyu ile konul
muş, ilan edilmiş bir istisna. Onun haricinde bir kısıtlama yok. Hatta 
bir bakıma, siyasi partilere girmeme, siyasi partiler ilişki kurmamak 
kaydı ile herşey serbesttir. Fakat Anayasa'nın getirdiği bir espri var. De· 
mek ki onun getirdiği bir espri bile çalışmıyor. 

Soru: - Yani Saym Başbakan size göre konuşan bir Türkiye var 
mı şu anda? 

Cevap: - Çok rahatlıkla var. Yani sizin kasdelliğiniz 'Olaya ge
lince. Onu da ifade ettik. Dedik ki, Anayasa'nın geçici 4. maddesini bizım 
şu anda değiştirmemiz mümkün değil. Onun için kimse uğraşmasın bu
nunla. Bu 1988'den sonra gelecek meclisin işidir. Diğer konulara gelince, 
bu yeni gezi ve diğer olaylarla ilgili olarak sadece no comcnt (yoıum yak) 
diyorum. 

Soru : - Efendim. Sayın Demirel'in ıbu gezisini d mokı-asinin do
ğal koşulları içinde mi karşılıyorsunuz? Yani siyaset yapmayan siyaset 
yasağı bulunan bir eski parti liderinin böyle görkemli geziler tertip et
mesi sizce olağan mı? 

Cevap: - Ben asıl şunu söylerim. Bunun takdirini mille te bırak
mak lazım. Millet olaylan görüyor, elbette en salim kararı mille t vere
cektir. 

Soru: - Sayın Başbakan , Merkez Bankası döviz stoklarında bir 
sıkıntıdan sözediliyor. Bu sıkıntının yakın gelecckre, Türk ekonomi sini 
etkileyeceği söyleniyor. 

Cevap: - Kesin olarak yok. Türkiye'de tabii mevsimlik döviz re
.zervlerinde azalma ve çoğalma olur. Biz sadece bır.zı spekülasyonlar yap-
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mak isteyenlerin varlığını biliyoruz. Bir kere petrol faturamız şu andaki 
rakamlarla % 40'a düşmüştür. Şu andaki rakamları söylüyorum. Çünkü 
ilerisi daha açık değil. Bütün sene devam ederse petrol faturası 3.6 mil
yar dolar yerine 1.5 milyar dolar civarında olur. 1.5 -2 milyar dolar ka
zanırız. Bunun dışında petrole dayalı, birçok hammadde, sanayi ma
mülü yani, gübre ve petrol yan ürünlerinden kazancımız olur. Bir çok 
kişiye tavsiye ettim. Fazla bir şey almasınlar, fiyatlarda düşme eğilimi 
var. 

Soru : - Bundan sanıyorum 6 ay önce yaptıığımız konuşmada 1986 
Temrouz'unda enflasyonun % 30 civarına çekileceğini ifade etmiştiniz. 

Cevap : - Halen % 32 -33 civarında. Tahmin ediyorum toptan eşya 
fiyaıtları endeksi çıktığı zaman, Mart itibarıyla 3 ay geriye doğru enflas
yon rakamı yüzde 30 veya daha altına düşecek. Dikkat ederseniz, artık 
enflasyon ile ilgili sözler söylenmiyor. Fiyat artış hızında ciddi olarak 
bir yavaşlama var. Bizim tahminimize göre, bu sene % 25 veya altına 
inecek. Daha şimdiden % 30 olursa, kısa sürede % 25 veya altına iner. Bu 
bizim işçiye ve memura verdiğimiz ra'kamın altındadır. Biz bu refahla
mayı daha da artırmayı düşünüyoruz . Ölçülü olarak tabii. 

Soru : - ABD ile ilişkilere de değinmek istiyorum. Shul tz ile ya
pılan görüşmeler basında değişik biçimde yorumlandı. 'Hatta, Türk-Ame
rikan ilişkilcdnin görüşüldüğü toplantılarda bazı Amerikalı danışman
lar Shultz'un Türkiye'den kızgın olarak döndüğünü ifade ettiler. 

Cevap: - Bakın, ben kim konuştu, ne •konuştu, yet-kisi nedir, 
bunları bilemem. Bildiğim bir şey var. Bizim politikamız açıktır, nettir, 
gizli bir tarafı yoktur. Türkiye'nin meselesini ortaya koyup, ne yapabi
leceğimizi söyledik. Yapamayacağımız hiçbir şey için vaadde bulunma
dık. Shultz ile !görüşmeler basına intikal etti. -Kum tor.basına döndür
dünüz- diye. Ancak, Ankara'daki temaslarımız iyi geçmiştir. Gayet an
layışlı, IJrarşılıklı meselelerimizi açıkladık. Kendisi de fevkalade memnun 
oldu. IBanada iki tane mektup yazmıştır. Bunun için burada şahsen her
hangi bir problem görmüyorum. Ancak biz anlaşmayı daha imzalamadık. 
Bu demektir ki anlaşmaya daha vaıkit var. Tabii bazı taleplerimizi, istek
lerimizi de geri çekecek değiliz. Bunda ısrarlıyız. Bize ticaret konusunda 
muhakkak bugünün üstünde imkan verilmesi lazımdır. Türlciye NATO 
içinde önemli bir üye ise Türkiye'nin ekonomisini sağlamlaştırması 
şarttır. «We don't need aid, wened moraı trade• (Yar.dun değil, ticaret 
istiyoruz.) 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN 
GELİBOLU'DA YAPTICI KONUŞMA 

4 Nisa11 1986 

Muhterem Gelibolu'lular, hepinize sözlerimin başında sevgiler, say
gılar sunuyorum. 

Hatırlıyacaksınız 6 Kasım seçimlerinin öncesinde 4 -5 Kasım günle
rinde Gelibolu'ya gelerek, burada, bu meydanda s izle re hitap etmiştim. 
Çanakkale'de sadece Gelibolu'ya gelebilmiştim, seçimden bir gün evveldi. 
Ertesi gün de bu seçimi alacağımızı sizlere bu meydanda da ifade ettim. 
Tabiatıyle aradan iki seneden fazla bir zaman geçti. Bu süre içerisinde 
mahalli seçimleri yaptık, MahaJH seçimlere sizin seç ti ğini z insanlar ve 
gene memleketimizin 1700 belediyesinin bugün 100 tanesi Anavatan'lı 
belediye başkanlarındandır. Bize bu derece güven verdiniz. Biz de sizler
den aldığım,'ız bu güvenle, elimizden geldiğince büyük bir gayret içe
risinde çalışmaya devam ediyoruz. Ben burada Gelibolu'nun özel prob
lemlerine girmek istemiyorum. Gelibolu'lulara şunu özellikle ifa.de edi
yorum, memleketin her köşesine elimizden geldiği kadar, vatandaşım ıza 
hizmet edebilmek için, bir çok imkanları seferber etmişizdir. Ve sizin bize 
verdiğiniz, yani milJetin bize verdiği imkanları en iyi şekilde kullanmayı 
da biz iktidar olarak iyi biliyoruz. Memleketimizi n geli şmesi, büyümesi, 
itibarının artması, bir çok eksi kliklerinin giderilmesi, hastanesinden oku
luna, köy elektrifikasyonundan içme suyuna kadar bi r çok konularının 
süratle halledildiğfoj aı·tık görüyoruz. Halta Muhterem vatandaşlarım 
benim ve bakan arkadaşlarımın açılış törenlerine, temel atma törenlerine 
yetişmemiz mümkün olmuyor. Memleketin kalkıoma hamlesi o kadar 
hızlı devam ediyor ki, her seferinde benim veya bakan arkadaşlarımdan 
birinin temel atması veya açılış yapması mümkün değil. Çünkü a ı

ları çok fazladır. 

Bugün Gelibolu'dan başladığım bu yurt içi seyahatım , 7 isan'da 
İzmir'de bitecektir. Fakat bir bakıma şöyle bakacaksınız, 4 Nisan günü 
başladığım bu seyahat yurt içi, yurt dışı olmak üzere 4 Mayıs'a kadar 
devam edecek. 7 Nisan günü İzmir'den döndükten sonra Hindistan'a 
davet edildim. Hindistan Başbakanı , bizi davet etti. Türkiye'nin itibarı 
çok yüksek her taraftan davet alıyoruz. Bu seya'halimiz sırasında Suudi 
Arabistan Kralı'na haber yollayarak •kendileriyle görüşme dilediğimizi 
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~ ildirdik. Bundan 5 -6 sene evvel değil krallarından randevu almak, ba
kanlanndan dahi randevu almak mümkün değildi. Ama ibiz Hindistan'a 
giderken Suudi Arabistan'da bir gece '.kalacağız ve Kral ile göıiişeceğiz . 

Dönüşte Kuveyt'e uğrayac~m, orada da 3 -4 saat '.kalacağım \Kuveyt 
Emiri ile görüşeceğim. Türkiye'ye döndükten bir buçuk gün sonra, Pa
ris'e hareket ediyorum. Sebebi şu: Avrupa İktisadi 'İşbirliği Teşki!Atı~ 
içerisinde Amerika'dan, Japonya'ya kadar ıbütün gelişmiş ülkelerin bu
lwıduğu ibiı" teşkilat, Türkiye'de bu teşkilat'ın üyesi. Bu sene, bu teşki
latın 25. kuruluş yıldöniiınü kutlanıyor. Toplantıya aşağı-yukarı 25 - 30' 
kadar bakan geliyor. Bu toplantıya bu sene ben başkanlık edeceğim. Bü
tün Avrupa ülkeleri ve batının bütün gelişmiş ülkeleri orada. tik defa 
Türkiye böyle bir toplantıda başkanlık ediyor. Oradan döndükten bir· 
'kaç gün sonra turizm mevsimini açacağız. Türkiye biraz sonra anlata
cağım turizm meselesinde, geçtiğimiz sene bir patlama yapmıştır . 
300-400 milyon dolar olan turizm gelirleri biz geldiğimiz sırada geçen· 
sene, 1 milyar 300 milyon dolara yükselmiştir. Tabii ki bu herkese iş,. 

herkese imkan demektir. 

Bunun ardından Cezayir Başbakan'ı geliyor Türkiye'ye ve aşağı yu
karı ayın 4 -5'ine kadar devamlı bir meşguliyet içindeyiz. Bu arada unut
tum Sri Lanka Başbakan'ı da geliyor. İsmini duymamışsınızdır belki. 
Şimdi söylemek istediğim -şu, Türkiye'nin dış itibarı es'ki yıllarla kıyas. 
edilemiyecek '.kadar yukarıya çıkmıştır. B~ınız 1984 yılında İstanbul'da 
İslam Ülkeleri ile ilgili büyük bir toplantı yapıldı. Ticaret ve ekonomı 
konferansı, bu sene aynı toplantı yine İstanbul'da yapılmıştır. 46 tane 
tslfım 'iilkesi iştirak etti. Eskiden bu gibi toplantıların Türkiye'de yapıl
ması müm1kün değildi. 

Muhte.ı·eın Gelibolu'lular; Gelibolu'nun bütün köylerin.de elektrik 
var. Çanakkale'nin de elektrik bağlanmamış köylerinin elektriği inşal

lah bu sene tamamlıyoruz. Yani Çanakkale'de elektriksiz köy kalmaya-· 
cak. İçme suyu tesisiniz, daha doğrusu barajınız, Tayfur Barajınız ta
mamla:ı:ı.mıştır. İsale hattı da bitirildi. Yakında inşallah devreye girer. 

Ama şunu da ifade ediyorum, biz memleketimizin her köşesine aynı 
şekilde bakıyoruz. Bizim için önemli olan vatandaşlarımızdır. Bakınız. 
özellikle şehirlerimize aynca bir önem verdik. Çünkü şunu biliyoruzki, 
geçtiğimiz yıllarda belediyelerimizin imkanları çok az idi. Biz gelir gelmez 
bu imkanları arttırdık. Bugün Türkiye'nin belediyeleri, hangi tarafta 
olursa olsun hepsi aynı güzel imkfuı.lara kavuşmuşlardır ve şehirlerde 
yaşayan insanlara da'ha fazla hizmet imkanı ellerine geçmiştir. Tabii akıllı 
belediye baş.kanları bu imkanları iyi kullanırlar. Bizim vazifemiz onlara 
bu imkanları vermektir. İnşallah ümit ediyorum ki, bu imkanlar bütün 
belediyelerimiz tarafından iyi kullanılmaya devam edeoektir. 
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Muhterem Gelibolu'lular, Türkiye büyümeye devam edecektir. Kal
kınma hızımız, 84 yılında yüzde 6'ya yakındı. Geçtiğimiz sene yüzde 5'i 
geçti. İnşallah içinde bulunduğumuz sene daha yüksek bir kalkınma hı
zına erişeceğiz. Sebebi var. Trakya üzerinden geldim, Anadolu'yu gör
dfun. Bu sene ikilin şartları çok müsait gitmiştir. Köylümüz bu durumu 
kavramıştır. Geçen sene kullandığı gübrenin, illcbahar gübresinin aşağı
yukan yüzde yüz fazlasını bu sene kullanılmaktadır. Nedenmi? Hesa
bını biliyor, iyi mahsul alaıcak, hava şartları iyi oldu, Türkiye bolluk ül
kesi olmaya devam edecektir. 

Biz etrafınuzdaki bütün ülkeleri biliyoruz. lşte Bulgaristan! Bir 
zamanların tarım memleketi olan Bulgaristan, Geçen sene bir 'kuraklığa 
ya:kalandı 3 milyon ton hububaıt ithal etmek mecburiyetinde kaldı. Tür
kiye Bulgaristan'a göre 6 kat daha büyüktür, 6 katı nüfusu var. Ama 
bizim itbalatunız ondan çok daha az. Geçen senenin kurak geçmesine 
rağmen Türkiye bu komşu ülkelere göre daha fazla bolluk içerisinde 
yaşamıştır. 

Güneyimize halkınız, İran-Irak harbi devam ediyor. Gezdim, o ülke
leri, halk büyük sıkıntı içerisinde, yokluk var, sıkıntı var. Sayın Cumhur
başkanunız'da Mısır'a Tunus'a, gitti. Buralardada sıkıntı var. Dükkanlar 
boş, halk sıkıntı içinde. Biz ülkemizde Allah'ın verdiği güzel nimetlerden 
istifade ediyoruz ve çalıştığımız içinde iyi netice alıyoruz. Ümit ediyo
rum ki, bu gelişme ve kalkınmamız sürerek, Türkiye'miz bütün diğer ül· 
kelere örnek olmaya devam edecektir. Vaktiyle dış basında Türkiye hak
kında çıkan yazılar, hep aleyhiınizdeydi. Neden? Acaba bizimde tkaba
hatiıniz mi vardı? Hayır. Ama bu gün bu gazetelerin hepsinde Türkiye 
lehinde yazılar çıkıyor. Türkiye, örnek bir ülke olarak gösteriliyor. 
<Çünkü, gelen görüyor ki Türkiye' de çok ciddi bir gelişme vardır. Bakınız 
bir misAl daha vereceğim; Otoyollar yapılıyor. Biz iktidara geldiğimizde 
sadece bir otoyol inşa! ıhalindeydi ve uzunluğu da 50 kilometreydi. İzmit 
ile Gebze arasındaki yol, bitmiyordu. 14 senedir yapılıyordu, daha bit
memiştir. Bu tempoyla giderse, daha 2- 3 sene gidebilirdi. Proje'yi önüme 
getirdiler sordum; cNe kadar para istiyor• 3 milyar lira dediler. Ben de; 
parayı verin projeyi bu sene bitirin• dedim. Bu otoyol seneye de paralı 
olacaktır, bütün masrafını çıkartırız! şeklinde konuştuk. Nitekim otoyol 
-0 sene sonunda devreye girdi. 85 senesinde gişeleri kıırduk, tabii ki gelen 
geçen vasıtalardan tahsilat da başladı. Verdiğinıiz 3 milyar'ı fazlasıyla 
-geri aldık, bir sene içerisinde. Şimdi otoyollar yapılıyor. İstanbul'da 
ikinci boğaz köprüsünün yapımı başladı. İsmini de koyduk, Fatih Sultan 
.Mehmet Köprüsü, tabii o şehri fetheden ıkumandanın ismi. Ve onunla 
beraber 216 km. Kınalı'dan Adapazan'na kadar otoyol tamamlanıyor. 
Bu senede inşallah Edirne-Ankara arasında bir otoyolun yapımına baş-
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)anacaktır. Müzakereleri yapılıp, kredileri temin ediliyor. Balkınız 50 ki
lometrelik otoyoldan 1000 ·kilometrelik otoyola ve inşallah 10- 15 sene 
içerisinde Tiir.kiye'de 3000 ıkilometreye yakın otoyol yapacağız. 

Bir misal daha, hergün televizyonda görüyorsunuz. En ufak ilçede
dahi artık otom~ik telefon var. Bir kaç sene evvelsin i hatırlarsınız, te--· 
lefon etmek ne meseleydi, değil yurtdışına telefon etmek, şehirlerarası 
konuşmak başlı başına !bir meseleydi. Geçen yıllarda, Batı Anadolu'ya 
gelen turistler ülkelerine telefon edebilmek için, karşı Yunan adalarına 
gidiyorlardı. Çünkü orada telefon vardı. Ama bu gün bütün o sahillerde 
ve Türkiye'nin hemen hemen her ilçesinde telefon var. Bu senede eksik
likleri !tamamlanacaktır. Sadece ilçelerde değil, köylere kadar otomatik 
telefon götürüldü. Evet sayın vatandaşlarım J988'in sonunda elektriksiz 
köy kalmadığı gibi, telefonsuz köyde ·kalmıyacaktır. Daha dün Ankara' da 
15.000 abonelik bir telefon santrali daha açtık . Bu santrali açarken şunu 
söyledim, «Bu santral elektronik santraldir. Hiç bir parçası ithal edil
meden tamamen yerli olarak üretilmiştir. Ve Ankara gibi bir yerde, ben 
1950 yılında işe başladığımda telefon müracaatıma 12 sene sonra telefon 
alabildim» şimdi Ankara'da aynı semtle telefona müracaat ediyorsunuz, 
ertesi gün telefonunuzu bağlıyorlar. Beklemeden. 

Bütün bunlar Türkiye'nin nereden nereye gelcliğini açık-seçik gös
termektedir. Türkiyemizin ihracatı artıyor. Turizm gelirlerimiz artıyor. 
Yeni yeni iş sahaları açılıyor. Tarım istihsalimiz inşallah bu sene rekor 
seviyeye gelecektir. Ve çiftçimiz hiç merak etmesin parasıda ödenecek, 
cebine bol para girecek Tabiatıyla o alışveriş yaptıkça esnafta bundan 
istifade edecektir. Bütün bunlar birbirine bağlı devam eder. Şunu söyle
mek istiyorum, berşeyin cevabı var. Türkiye iyi yolda. Bunun devam et
mesinin bir tek çaresi, ilacı var. O da birbirimize sımsıkı sarılarak , bir
lik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam etmemizdir. Bundan hiç 
endişem yok. Çünkü bizim milletimiz akıllı bir millellir. Büyük Ata
türk'ün dediği gibi «Türk milleti zekidir• herşcyi anlar, i ş in doğrusunun 
nerede olduğunu bilir. Dikkat ederseniz biz kimseye sataşm ıyoruz. Kim
seye en ufak söz söylemiyoruz. !Çünkü bu gibi laflarla kaybed<..>cck za
manımız yok. Bizi siz seçtiniz, bizim vazifemiz size hizmet etmektir. 
Yoksa boş lafla vakit ıge9irmek değil. Çünkü bu memleket kavgadan, 
lüzumsuz münakaşadan çok çekti. Memleketin bir daha o kara günlere
dönmemesi lazım . Gençlerimizin ve çocuklarımızın istikbali, yeni 3ş sa
halarının açılması sa.dece bizim çalışmamızla mümkündür. Yoksa yar
dımlarla şunun bunun desteğiyle değil. 

Taşıma suyla değirmen dönmez. Onun için sıkı bir şekilde çalış
mamızla bu gelişme mümkündür. Bu Türkiye'nin, çocuklarımızın genç
lerimizin geleceğidir. Her nesil vazifesini yaparsa ondan sonra gelen 
nesle iyi bir Türkiye bırakır. !Burası şehitler diyarı Çanakkale harpleri-
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Din en ağırlan burada oldu. Çok kısa bir yerde 300 bin insanımızı kay
bettik. Demek ki bu vatan için o nesil vazifesini yapmıştır. Tabii ki bizim 
,görevimiz harp etmek değildir. Banş içinde çalışarak memleketimizi 
.daha ileriye .götürmektir. Milletimiz bunu muhfila.k yapacaktır. Ve şuna 
yürekten inanıyorum, memleketimizi Kuzey'inden Güneyi'ne, Doğu'sun
dan Batı'sına kanş kanş geziyoruz. Vatandaşımız işine sahiptir, önemli 
olan bu memleketin daha iyi idare edilmesidir. Bir lafun var. Bunu se
çimden önce bu meydand~da söyledim. «Herşey vardır?• Hani şunu söy
lerler, yağ var, şeker var, un var. Helva yapmasını biliyormusun? Biz 
helva yapmasını biliyoruz. Helvada yapılıyor. Merak etmeyin. 

Hepinize saygılar sevgiler sunuyorum, sağolunuz, varolunuz. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN ÇAN'DA YAPTl~I KONUŞMA 

4Nisan1986 

Aziz ve Muh'terem Çan'lılar; hepinize en derin saygı ve sevgilerimi 
sunuyorum. Sağolunuz, varolunuz. 

Eğer helikopter olmasıydı, herhalde buraya geceyarısı gelirdim. 
Karayolundan gelseydim geç kalırdım. 

Muhterem Çan'lılar. Bu benim Çanakkale'ye Başbakan olarak. ilk 
gelişimd ir. Çok arzu ettim, ama işler müsaade etmedi. Birazda Çanak
'kale köşede 'kalıyor. Meşhur sözdür; •Gözden uzaık olan gönülden de 
uzak olurmuş» ıderler. Ama bu bizim için doğru değil. Bilakis biraz uzak. 
olmakla daha çok önem veriyoruz. Onu iyi bilirsiniz. Bakınız, bu sıkışık 
zamanımızda önümüzdeki bir ay, 4 Nisan'dan 4 Mayıs'a kadar benim bü
tün zamanım programlaşmıştır. Kompütör gibi. Yurt içi ve yurt dışı 
olmak üzere. Bunun başka çaresi yok. Buradan Balıkesir'e, oradaın Ma· 
nisa'ya ve lzmir'e gideceğim. Bir konferansa iştirak edeceğim. lzmir'den 
7'sindc Ankara'ya döneceğim. 8'inde Suudi Arabistan'a 9'undaı Hindis
tan'a gideceğim . Tabii Türkiye'nin itibarı her geçen gün artıyor. Arttıkça 
da her taraftan davet geliyor. Oradan döneceğiz, Kuveyt'e gidip, Emir ile, 
Suudi Ara:bistan'a gidip Kral'Ja görüşeceğim. Hindistan'da Hindistan 
Başbakanı ile görüşmemiz var. Türkiye'ye dönüp 1-1,5 gün kaldıktan 
sonra ayın, lS'inde ı'Paris'e gidiyorum. Şimdi niye Paris'e gidiyorum? 
İsterseniz size onun hikayesini anlatayım. Vaktiyle 1980 senesinde ilk 
defa, uzun yıllardan sonra devlette ilk defa Başbakanlık Müsteşarı olarak 
göreve başladığım zaman, Tüı1ciye'nin durumu ekonomik bakımdan son 
derece kötüydü. Akaryakıt yok, para yok, enflasyon hızlanıyor, yokluklar 
var. Her bir taraftan borç para arıyoruz. Kolay kolay da vermiyorlar. 
Borcunu ödemeyenlere, kolay para verilir mi? Türkiye'nin borçlan öde
nemiyor. İşte 1980 senesinin Haziran ayında Paris'e Türkiye'nin 'borçla
rını ertelemek üzere gittim. Kocaman bir salona aldılar, bizi. Bu salonda 
•Türkiye'nin borçları neden ertelenmelidir?» sorusunu , o demin sözünü 
ettiğim Avrupa İktisadi İşbirliğine üye alacaklı ülkelere izah etmeğe ça
lıştık. Zor günlerdi, sonuçta formül bulunuyor ama, çok sıkıntı çekiliyor. 

Şimdi Paris'e borç erteletmeye gitmiyoruz. Paris'e Avrupa İktisadi 
İşbirliği Teşkilatı'mn 25. Kuruluş Yıldönümüne Türkiye Başkanlık edi
yor. Yani, ben Başkanlık etmek üzere gidiyorum. Nereden, nereye gelmi-
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şiz. O günleri hatırlıyorum . Borcumuzu ertelemek için, yet'kililerc hika
yeler anlatırdık. Bilirsiniz Nasrettin Hoca'nın meşhur hikayesi vardır . 
Hoca adamın birine borçlanmış, bir türlü de ödemek istemiyor. Aradan 
zaman geçiyor, alacaklı tekrar Hoca'ya uğruyor. Karısı, pencereden ce
vap verir. «Bahçeye çit yaptık, koyunlar geçerken çite sürtünüp yün bı
rakacak, biz de o yünleri eğirip, satarak borcumuzu ödeyeceğiz.• Adam. 
gülmeye başlar. Bu sırada Hoca dayanamayıp pencereye çıkar ve « Peşin 
parayı görünce nasıl gülersin değ.il mi?• der. Ben, bu hikayeyi anlattım 
1980 senesinde. Ama, Hoca'mn alacaklısı gibi adamlar gülmediler. Ne 
yaptılar, 'biliyor musunuz? Buz gibi oldular. «Bunların para ödemeye ni
yeti yok» dediler. 

Sevgili IÇan'lılar, sonuçta, bugün bütün o borçları ödüyoruz. Bu 
borç ödeme ile ilgili bir hikayem daha var. 1978 - 79 yılları arasındaki 
akaryakıt yokluğu çekilen günleri, kuyrukları iyi hatırlarsınız . İşle o .gün
lerde, bir Bakanımız, dost ülkelerden birine gider ve oradaki petrol işle
rine Bakan Umum ıMüdür'den randevu alır. Bakınız, Bakanımız randevu 
alıyor, diyor ki, «Bize bir tan'ker benzin verebilir misiniz? diye rica eder. 
Onlarda cPeki verelim.• derler. Bu sefer Bakın, «Acaba bu seferde geçen 
seferlerde olduğu gibi tenzilatlı anlaşma yapabilir miyiz? diye sorar. Bu
nun üzerine, Umum Müdür, Bakanımıza kibarca «'buyurun <kapıya • der. 
Bu olay, 1978 yılında olmuştur. Şimdi Allah'ın işine bakınız ki, o ülke 
bize «ne olur bizden petrol alın• ıdiye yalvanyor. Ve hatta para verme
den, ixredi ile petrol alma ıkolaylıklan bile gösteriyor. 

Bunları söylemekten maksadım, kendimizi övmek değil. Ne kadar 
çok çalışmamız gerektiğini 'belirtmek istiyorum. Ancak çalışırsak bir nok
taya gelebiliriz. Türk Milleti çalışkandır. Sizler bizim arkamızda olduğu
nuz sürece hiçbir engel tanımıyoruz. Bizler sizin içinizden çıktık. 

Son 2,5 senede memleketin el atılmamış bir çok meselesine el attık . 
Eski devrelerde 10 yılda ele alınamayan meseleleri üzerinde ce aretle 
korkmadan yürüdük. Bir misal vereyim, hangi devrede müstehcen neş
riyat 'konusunda çıkaırdığımız kanun ık.adar kararlı bir kanun çıkmıştır? 
Bu kanun çıkarılırken bizi tehdit ettiler, «hakkınızda çok yazı yazarız • 
dediler. Bizim kimseden korkumuz yoktur. Allah'tan başka. 

Biz, geldiğimizde turizm gelirlerimiz 400 milyon dolardı. Yani , 1983 
yılında. 1985 yılında ne oldu biliyorınusunuz? 1 milyar 300 milyon dolar. 
İki senede üç mislinden faza. 

Konut meselemize bakınız, Toplu Konut konusunda en hızlı çözümü 
bu iktidar bulmuştur. Nereden buldu parayı? Eskiden bütçeden 30 mil
yar alacağız diye 3 sene sıkıntı çektiler, toplu konut konusunda. Biz gel
dik, yolunu bulduk. Ne var yani. Kaçakçıya para kaptıracağıma , sigara-
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sını da lüks mallarını da ben ithal ederim. Aradaki farkı da vergi ıkoyup, 

gelen parayı Konut Fonu'na aktarırım. Bu şekilde ne 1kadar para bulduk 
biliyor musunuz? Yıllık 300 milyar lira. Şimdi de, belediyelere yardımları, 
alt yapı ve toplu 'konut arsalan için finansmanı buradan sağlıyoruz. Her 
sene 100 binden !fazla konuta fillen kredi veriyoruz. Ve 'bunlardaı tamam
lanıyor. Bu ·büyük bir rakamdır. Önümüzdeki yıllarda, şehirlerimizin 
nasıl güzelleştiğini hep beraber göreceğiz. 

Meseleyi burada bitirmedik. Belediyelere çok önem verdik. Eskisi 
ile mukayese 'kabul etmeyen imkanlara 1cavuşmuşlardır. Artık belediye 
baş'kanlan Maliye Bakanlığı'nın kapısında kuyruğa girmiyorlar. Çünkü 

kendi gelirleri var. 

Sevgili Çan'lılar ... 

Sizlerin yol konusundaki problemlerinizi biliyoruz. Çanak.kale-Çan 
arasındaki yolun iyi olmadığını söylediler. Çanakkale Boğazı'na büyük bir 
köprü projesi üzerine çalışmalarımız var. Bunların hepsini yapacağız. 

Önoe ekonomile midir? Ona bir bakacağım. Sonra yapılmasına karar ver
dikten sonra parasını da alırım. Ona ·göre. Bunun başka çaresi yok. Size 
gelip hikaye anlatanlara, sorun bakalım, bu işler nasıl yapılacak, diye? 
Parasız, pulsuz hiçbir iş olmak. Zaten sizde, o hikayelere kanmazsınız ya! 

Şimcü, 'biz bir yol bulduk, K'amu Ortaklığı Fonu adı altında. Çıktık 
televizyonda konuştuk, sizde seyrettiniz köprüyü satacağız dedik, sattır
mam dediler. Biz de sattık gitti. Onlar sandılar ki köprüyü parçalayıp sa
tacağız, köprü yerinde duruyor. Biz gelirini sattık. Şimdi ne oluyor bili
yormusunuz? Avrupa'dan Arnerika'dan finansman uzmanları gelip soru
yorlar. Özal bu işi nasıl yaptı diye, anlamaya çalışıyorlar. Merak etmeyin 
onlara da öğretiyoruz. 200 milyarlık Gelir Senedi sattık. Tabii ki bu pa
raları ne yapıyorsun? diye soracaksınız. Onu da söyleyeyim. Baraj, Hidro
elektrik santralleri ve otoyolların yapımları sürüyor. Onları hızlandırmak 
için kullanıyoruz bu paralan. Mesela, Atatürk Bıırajı'nın finansmanı bu
radan sağlanıyor . Ve bu 'baraj senede Türkiye'nin 1950 senesinde kullan
dığı elektriğin tam 12 misli elektrik üretece'k. Böylece bir taşla 3 kuş 
vuruyoruz. Bir, halka sağlam hisse senedi veriyoruz. İki, bu barajları, 
köprüleri yaparak ekonomik gelişmeyi sağlıyoruz . Üç, bir çok vatandaşa 
yeni iş imkanları doğuyor. 

Savunma Sanayi'ni Destekleme Fonu konusunda muhaliflerimiz çok 
laf söylüyorlar. Korkulan böyle giderse iş bitiricileri yerinden edemeye
cekleri korkusudur. 
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Sevgili Çan'War ... 

Bugün, burada 100 yataklı bir hastanenin temelini atacağız. Çok 
büyük değil ama, Çan için önemli bir hizmettir. Bütün bu hizmetlerin 
artmasının nedeni şudur : Türkiye huzur ve güven ortamına yerleşmiştir. 
Kalkınmada dünya sıralamasının başlarındayız. İhracat hızında 'bir nu
marayız. Daha çok yapılacak işler var. Ama, şunu da biliyoruz ki, bunları 
yapmanın tek yolu vardır. Birlik ve beraberlik içinde birbirimize sımsıkı 
sarılarak, sağın, solun lafına bakmadan ilerlemek. Bunu yaptığımız za
man 10 sene içinde nereye varacağımızı ben bile tahmin edemem. Bunu 
açlkca söylüyorum. 

Sözümü şöyle bitireceğim. Her şeyi olan bir ülkeyiz .İnsanları gü
zel, akıllı, çalışkandır. İstikbalimiz, gençlerimiz pırıl, pırıl. Petrolümüz 
yokmuş, aldırmayın. Çok daha başka zenginliklerimiz var. Allah her ni
meti vermiş bize. En önemlisi çalışkanlığımız var. Tembelliğimiz yok, 
birbirimize bağlılığımız da olduğuna göre, önümüzde hiç bir engelimiz 
yoktur. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Sağolunuz, varolunuz. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN İKİZCETEPELER BARAJI 
TEMEL ATMA TÖRENİNDEKİ KONUŞMASI 

5 Nisan 1986 

Sözlerimin 'başında hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Bugün 
burada Bahkesir'in içme suyu ihtiyacını , uzun seneler temin edecek lkiz.' 
cetepeler Barajının temelini atıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. 

l'ktidar olarak sulama, içmesuyu konusundaki düşüncelerimiz, yap
ma'k istediklerimiz, bu konulardaki prensiplerimiz hakkında kısa bir iza
hat vermek istiyorum. Bir kere, gezdiğimiz her yerde, eskiden de biliyor
dum ama, bugün çok daha yakından müşahade ediyorum, çiftçimiz suyun 
kıymetini çok iyi anlamıştır. Özellikle Batı Anadolu'nun, Marmara'ırıın, 
Orta Anadolu'nun, hatta hatta Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun birçok 
şehirlerinde çiftçimiz bizden su istemekte, hem de kısa sürede getirilme
sini istemektedir. Balıkesir'e gelirken bizi yolda bir grup va tandaş dur
durdu. Kendileriyle konuştum. Tarımı iyi biliyorlar, jyi bir mahsul gö
zü'küyor. İkinci mahsul ekecekleri için su istediler. Demek ki artık mem
leket bir ekonomik ortama girmiş, daha faızle sulama istiyor. Tabiatıyla 
bir tarladan 2 ürün, 3 ürün alındığında memleket •kalkınır. Bu giizel 
bir düşünce. Birim buna yardımcı olmamız gerekiyor. Hatta Devlet Su 
İşleri yetkililerincede suyu daha randımanlı kullanmanın yolları araş
tırılmalıdır. Özellikle Batı Anadolu'da, Marmara'da daha geniş sahaların 
sulanması için suyu daha idareli kullanacak sistemler üzerine gitmenin 
büyük faydası vardır. lki mahsul - üç mahsul alındığında bu sistemler 
için yapılan masraflar ıkarşılanabilir. Bizim rantabilite hesaplarımızı 

gözden geçirmemiz gerekiyor. lnsruı.lanmıza daha fazla tarım ürünü ver
mek, hatta bu ürünleri daha fazla ihraç etmek ihtiyacı vardır. Bir önemli 
prensibimiz bu. Diğeri içme suyu mesele iyle ilgili. Bizim mahdut şekilde 
suyumuz var. Tabiatıyla topraktan evvel insana, canlı varlıklara su ver
mek mecburiyetindeyiz. Şehirlerimizin su ihtiyacını daha iyi temin ede· 
bilmek için üç yolumuz var. Biri 100 binden fazla nüfuslu yerleşim yer· 
)erinde Devlet Su lşleri'ni bu için içine koymak. Diğeri Köy Hizmetleri 
vasıtasıyla köyün su ihtiyaçlarım karşılamak. Üçüncüsü ise Devlet Su 
lşleri'mizin girmediği yerlerde tıier Bankası vasıtasıyla şehirlerimizin bir 
kısmının daha içme suyu ihtiyacını karşılama'k. İçme suyu ve kanalizas
yon, yani şehirlerimizin ana altyapı ihtiyaçları için önümüzdeki 10 yıl 
içinde çok ıkı bir çalışma temposuna girmemiz gerekiyor. İktidar olarak 
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biz bu konuda fevkalade kararlıyız. Bahkesir'de olduğu gibi birçok şeh
rimiz;de ya tıier Bankası ya da Devlet Su İşleri eliyle bu meseleleri hal 
yoluna girdik. İstanbul, Ankara ve İzmir' de en geç 1987 yılı sonunda bu 
sorunlar çözülmüş olacaktır. 

tıkizcetepeler Barajı'nın Balıkesir'<! hayırlı uğurlu olmasını dilerken, 
su altında kalacak •köylerimizin başka bir yere naklini veya köylerimize 
gereken yardımın yapılmasını ilgililerden özellikle rica ed iyorum. 

Hepinize sağlık ve başarılar diliyorum. Sağolun, varolun. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN BİGA KONUŞMASI 

5 Nisan 1986 

Aziz ve Muhterem ıBiga'lılar, 
Sözlerimin başında hepinizi saygı ve sevgilerimle selamlıyorum. 

Biga'ya 83 seçimlerinden önce parti. teşkil~tını kurmak için gelmiş· · 
tim. Biga'Jıların ne candan insanlar olduğunu o zamandan biliyorum. Bu 
vesileyle, hepinize ıtekrar teşek'kür ediyorum. 

Sizlerin bize memleketin idaresini tevdi ettiğinizden bu tarafa 2,5 
seneye yakın bir süre geçti. Bize sadece Hükümet'le yönetimi, Meclis'te 
ekseriyeti vermediniz. Buna ilaveten 25 Mart seçimleriyle bu memleke
tin 67 ilinin 56'sındaki Mahalli İdareleri verdiniz. 1700 belediyenin yak
laşık bin tanesi şu anda Anavatan yönetimindedir. Bu nedenle yaklaşık 
2,5 seneden bu yana bize gösterdiğiniz güvene layık olma'k için, büyük bir 
gayretle çalışıyoruz. Bu gayretimizin neticelerini de gördüğünüz gibi al
maya başladık. Bugün Türkiye'nin itibar grafiği en yukarıdadır. Çünkü 
son 5- 6 ay içinde şu ülkeyi ziyaret eden yabancı devlet adamlarının sa
yısınaı bakınız. Herhangi bir devre ile ölçünüz. Eğer Türkiye'nin itibar 
grafiği bununla ölçülmek istenirse, Türkiye'nin itibar grafiği en yuka
rıdadır. 

Önümüzdeki ay içinde oldukça hızlı bir program takip edeceğim. 
İç ve dış gezilerle dolu bir programdır bu. 

Muhterem Biga'lılar. 

Memleketimizin işleri iyiye gidiyor. Daha da iyiye gidecektir. Önceki 
konuşmalarımda memleketimizin altyapı çalışmaları için neler yaptığı
mızı · değişik vesilelerle anlatmıştım, biliyorsunuz. Şimdi sizlere eğitim 
konusunda, özellikle üniversite gençliğimiz için, iktidarımızın yaptığı iş
leri anlatacağım. Daha yeni Çanakkale'de bir öğrenci yurdunun açılışını 
yaptım. 

Bütün Cumhuriyet dönemfode yapılan 55 bin kapasiteli öğrenci yur
duna karşılık, biz 7-8 ay içerisinde 45 bin kişilik ek kapasite sağlıyoruz . 

Bu görülmüş şey değildir. Ama bir kere söz verdik. İmkanını da yarattık. 
Türkiye'nin meseleleri böyle birer birer çözülecektir. Tek bir şartım var. 
Sizin desteğiniz devarn ettiği sürece hiçbir engel tanımayız . Bunu böylece 
biliniz. 
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Sevgili Biga'lılar, 

Bakınız, sözlerimin başında söyledim, Tür.kiye'nin itibarı yükseliyor. 
Bir çok misalleri var. Bir mukayese yapacağım. Sene 1980, Türkiye borç
larını erteletmeye çalışıyor. Ben de bu arada Paris'e gittim. Bu sene baş
kanlığını yapacağını, İktisadi İşbirliği Teşkilatında bizi kaırşılarına alıp, 
•Borçlarınızı nasıl ·ödeyeceksiniz? Borçlarınızı ertelersek bunları ne şe
kilde ödeyeceksiniz?• diye soruyorlar. İşte 1980'de o günleri yaşayan Tür
kiye, 1985'de başka ülkelere 1 milyar dolar borç verecek hale gelmiştir . 
Onun için bu durumu çok iyi değerlendirmeliyiz . 

Muhterem Biga'Iılar, Çalışmaya, daha çok çalışmaya mecburuz. Bi
zim petrolümüz yok, ama bunun yanında öyle zenginliklerimiz varki, işte 
her türlü ürünü yetiştir.meye elverişli geniş topraklarımız. Türkiye bol
luk içinde diyorum. İnşallah bu sene tarım istihsalimiz geçen senelerin 
çok üstünde gerçekleşece'ktir. Biz bunu, Türkiye'nin her tarafına eşit 
olarak dağıtacağız. Ve sadece bununla da kalmayıp yurt dışına da ihraç 
edeceğiz. Memleket'te ucuzluk ve bolluk olacak, işte bunlarda zengin
liktir. Ama daha büyü'k zenginliklerimiz de var. Sadece bu memlekıetin 
güzelliği, toprağı, madenleri değil. İnsanları zengindir. 52 milyon, birbi
rine sımsıkı sarılan, çalışkan, çalışmayı seven bir Türk milleti var. En 
büyük zenginliğimiz budur. Sizler bize inanmaya devam ettiğiniz sürece, 
bizler size hizmet etmeye, hem de daha fazla, hızlı hizmet etmeye inançla 
devam ederiz. 

Muhterem Biga'lılar , 

İsterseniz biraz da Biga' dan bahsedeyim. Şurada bir temel atacağız . 
Biga'run içme suyu tesisi. Sadece bununla bitmiyor. Biga'da yıllardır öz
lemini duyduğumuz bir barajı da bu sene program'a aldık. Biga barajı. 
Hiçbir zaman programa alınamamıştı. Sadece bu değil, Çan'da da aynı 
şekilde Menderes Barajı onu da bu sene programa aldık . Bütün bu yoğun 
çalışmaların nedeni şudur, bir kere biz yemin etmişiz. 'Türkiye'mizde ne
rede su bulursak, en iyi şekilde insanımıza ve toprağımıza biz o suyu ve
ririz. Çünkü bu memleketin gelişmeye, kalkınmaya ihtiyacı var ve zerre 
kadar suyu da heba etmeyiz. 

İşte bakınız, Biga'ya oldukça uzak bir bölgede Güneydoğu Ana
dolu'da, büyük bir projeyi tatbik ediyoruz. Geçenlerde tahmin ediyorum, 
İcraat'ın İçinden Programında görmüşsünüzdüL Atatürk Barajı, Fırat 
nehrinin sularına gem vuracak. Yani 2,5 yıllık suyunu tutacak. Ama sa
dece o kadar değil. Bütün proje havzasında 2 milyon hektar arazi sula
yacağız. Nedir 2 milyon hektar? 20 milyon dönüm. Türkiye böyle sulama 
projelerini , böyle elektrik santrallerini yaptığı sürece, Orta Doğu'nun 
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zengin ülkeleri arasına girecektir. Ve gene inanıyorum ki, milyonlarca in
sanımıza daha fazla, daha güzel iş bulunacaktır. Bunlar bizim hayalimiz 
değil, icraatırnızdır. 

Demin söyledim, her türlü zıenginliğimiz vardır . Sözlerimin sonunda 
yine ifade ediyorum, diyorum ıki , unumuz, yağımız, şe'kerimiz var. Hani 
derlerki helva yapmasını biliyormusunuz? Biz helva yapmasını biliyoruz. 
Bu ülkenin yönetimini bize emanet ettiniz. Ve bizde bu helvayı sizin için 
en iyi şekilde yapmaya devam edeceğiz. 

Hepinize saygı ve sevgilerimi su nuyorum. Aziz Biga 'lılar, sağolunuz, 
varolunuz. · 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN GÖNEN KONUŞMASI 

5 Nisan 1986 

Muhterem Gönen'Jiler, 

Söylediğim vakitle gelemediğim için özür diliyorum. Ama Gönen'de 
yatıya kalacağım. Bakalım kaplıcalarınız söylendiği kadar meşhurmu? 
Şimdi yolda geliııken, Belediye Başkanı'nız bana, yeraltından su çıkarıp 
kaplıca yapmak istediğini söyedi ve bizden yardımcı olmamız konusunda 
dilekte bulundu, bende ona her türlü yardımı yapacağımızı söyledim. •He
sabını yaptım• diyor. Yeraltı suyuyla 6 bin konutu ısıtıp, ayrıca seracı

ıkta yapacağını söylüyor. 

Gönen'c Başbakan olarak ilk defa geliyorum. Daha önce de gelmiş
tim. Geç geldik ama, Başkan'a söz vermiştim. •Gelip Gönen'in meselele
rini dinleyeceğim, bu arada memleket meselelerine de değineceğim • de
miştim. Gördüğünüz gibi sözümüzü de tuttuk. 

Memleketimiz 1980 öncesinde çok sıkıntılı günler geçirdi. O günleri 
unutanlar olab ilir. Kuyrukları, çekilen ı kıntılan bir daha hatırlatayım 
dedim. O günlerde petrol bulmak meseleydi. Sebep olarak ne gösteri
yorlardı? Efendim, Araplar petrole birdenbire 4 kat zam yaptılar . Tür
kiye'nin ödemeler dengesi, döviz durumu buna müsait gelmedi. Ve ondan 
dolayı bu duruma geldik. İzahat böyle idi. Doğrumu acaba? Hayır . Ben 
size şunu söyliyeyim. Türkiye o dönemde iyi idare edilmiyordu. İşte bu 
yiizden o ~nlere geldik. İyi idare edilseydi hic bu hale gelmezdi. Tür
kiye'nin 1979 senesinde petrol faturası nedir biliyor musunuz? 1 milyar 
700 milyon dolar. Bu kadar faturayla Türkiye sıkıntılı hale gelmisse, 1982 
senesinde Türkiye'nin petrol faturası 3 milyar 600 milvon dolar. Peki 
1 milyar 700 milyon dolarken, Türkiye'nin durumu kötü iken 82 - 83 -84 
veya 85'i ele alalım. Gene 3 milyar 600 milyon dolar. Şimdi bugün için 
hiç bir malın yokluğunu veya sıkıntısını duyuyor musunuz? Yok. Peki 
neden? Petrol ithalatı 2 misli olmuş . Şimdi nedenini sövliyeyim. Türkiye 
iyi idare ediliyor. İşte nedeni budur. Gidin etrafınızdaki i.ilkelere bakın , 
göreceksiniz ki Türkiye' de olan bolluk oralarda yoktur. 

Muhterem Gönen'liler, 

Çan'da ve Biga'daki barajları programımıza aldık. Gönen barajını da 
programa alıp ihalesini yaptık. Biz memleketin su kaynaklarından en 
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fazla istifadeyi düşünen ·bir iktidarız. Ama sormuyorsunuz. Bu paralar 
nereden geliyor diye? Bu yatırımların paraları, hep sizden çıkıyor. Siz 
farkında olmadan, 'ben bunların parasını sizden tahsil ediyorum. Mera'k 
etmeyin. Ama niçin alıyorum bu paraları ? İş yapmak için, iş sahası aç
mak için. Memleketi ileri götürmek için. Her işin bir yolu, yordamı var
dır. Ne demişler? İş bilenin, kılıç kullananındır. 

Aziz Gönen'liler bizim yaptığımız işlere 'karşı çıkanlar elbetteki var
dır . Ama bunlar geçmişi unutmu.5, huzur ortamının ·kıymetini bilmeyen 
bir avuç azınlıktır . Sizlerin bu kişilerin sözlerine inanmayacağınıza inan
cım tamdır. 

Bakınız, bugün saat 8.30'da lstanbul'dan yola çıktım ve bu yörede 
yaptığım bu yedinci konuşmam dır. Bu ·konuşmalarda hep memleketimizin 
meselelerinden söz ettim. İsterseniz size de bu aradaı bir misal daha ve
reyim. Üniversite gençliğimizin yurt sorunu, bu iktidar döneminde ol
duğu gibi hiç bir zaman bu kadar ciddiye alınmamıştı. Tüm Cumhuriyet 
devrinde yapılan yurtların toplam kapasitesi 55 bin kadarken, ibiz bir sene 
içinde, bu kapasiteye 45 bin ilave yapmayaı karar verdik. Ve geçtiğimiz 
sene bunların hepsi yapılıp, hizmete sokulmuştur. Bu bizim gençlere ver
diğimiz önemin küçük bir örneğidir. 

Gele! im küçük çocuklarımıza, geleceğimizin teminatlarına ... O- 5 yaş 
arası çocuklarda ölüm nispeti çok yüksektir. Neden? Çünkü aşılama yok
tur. Geçtiğimiz sene Türkiye <dünyanın en büyük aşı kampanyasını baş
latarak 5 milyon çocuğu, 4 hastalığa karşı aşılamıştır. Bu her sene tek
rarlanarak devam edecektir. Çünkü doğan her lbin çocuktan 110 tanesi, 
ı yaşma kadar ölüyor. 1Jeıi ülkelerde bu rakam 110 değil, sadece IO'dur. 
Biz aşıdan yola çıktık. İ·kinci bir ·konu daha var, çocuk ishalleri. O ko
nuyu da ele aldık. Çocuklara verdiğimiz bu önem, bence ailelerimiz için 
en büyük hediyedir. Ama iş burada bitmiyor. Alt yapı hizmetlerini, suyu, 
kanalizasyonu da yapacağız ki, her taraf temiz ol un, hastalıklar kolayca 
gelmesin. Bunların hepsini yapıp Türkiye'niıı sağbk sorununu da çözüm
l eyeceğiz, siz ruç merak etmeyin. 

Muhterem Gönenli'ler, 

Bu gece Göncn'deyiın . Yarın da Gönen'in meseleleri ni inceleyeceğim. 
Daha önümde uzun bir yol var. Aşık Veysel'in ,dediği gibi, •Uzun ince bir 
yoldayım, gidiyorum gündüz gece». Bu memlekete hizmet yoludur. He
pinize sevgiler, saygılar sunuyon:ım. Sağolunuz, varolunuz. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'I N BALIKESİR KONUŞMASI 

5 Nisan 1986 

Aziz ve Muhterem Balıkesir'liler, 

Sözlerimin başında sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Balıke
sir'e bu dördüncü gelişim. Her gelişimde Balıkesir'in biraz daha gelişmiş 
olduğunu görmekten büyük mutluluk duyuyorum. Belediye Başkanınıza 
• ne yaptın bakalım• diye sordum. •Ben seçim beyannamesinde şunları 
söz verdim. Şunları yaptım, şunları da yapıyorum• diye karşılık verdi. 
ölçtük !biçtik. Şimdi size sorayım; Nasıl çalışıyor belediye başkanınız? 
Birşey söyleyeyim .. . Tabii işin içindesiniz Balıkesir'e ben senede en faz. 
la bir kere geliyorum. Her gelişimde de Balıkesir'i farklı görüyorum 
fabrikalar yükseliyor. Bütiln bunlar gelişen >büyüyen ve güçlenen 
Türkiye'nin bütün şehirleri de böyle inanın. Değişiyor. Sanayi siteleri, 
fabrikalar yük eliyor. Bütün bunlar gelişen büyüyen ve güçlenen Türki
ye'nin şehirlerinin işaretleridir. 

Burada büyük bir topluluk halinde bulunan Sayın Balıkesir'lilerc 
özellikle şunları söylemek istiyorum; Birincisi memleketimiz iyi yolda
dır. Şu son eyahatimde artık kesin gördüm. tnsı:ınlarımızın yüzü istik
b ... le ümitle bakmaktadır ... Ozellikle çocukl&nmızın. gençlerimizin yüzü . 
Bu büyük Türkiye'nin en önemli işaretidir . 1983 seçimlerinde bize inan· 
dınız, güvendiniz, reyinizi verruniz. Aldığımız bu emaneti iyi bir şekilde 
yerine getirmek için canla başla çalışmaya devam ediyoruz. Şunu huzu
runuzda açıklıkla bütün millete ifade .::diyorum; Siz olduğunuz müddet
çe bizim aşamayacağımız hiçbir engel yoktur. Çünkü biz halka hizmeti 
hakka hizmet olarak görüyoruz. Onun için hizmet ederken sadece Allah'
tan 'korkarız. Allah rızasını temin etmek isteriz. Bundan başka hiçbir 
gayemiz yoktur. Memleketimizi ileri götürmek, muasır memleketlere 
eri tirmek için nasıl yürüyeceğimizin, nereden nereye nasıl gideceğimi
zin hesabını da çok iyi yaptık. 

Aziz vatandaşlarım, işin temelinde kavga değil, sevgi var. Biz bü
tün insanlarımıza, bütün vatandaşlarımızı seviyoruz ve sevmeye devam 
edeceğiz. Bu memleketin şehirleri kavgadan çok ızdırap çekti. Ne oldu? 
Kime faydası oldu? Ne kazandılar? Hepimiz çok iyi biliyoruz ki kimse 
kazanmadı, herkes kaybetti. 1980 öncesini hatırlayın. 5000 kişi öldü. Kim 
öldürdü? Kim vurduya gitti. Bir kısmı hapishanede bir kısmı da mezar-
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da. Bundan memlekete fayda değil zarar geldi. Bu memleker bir daha o 
giinlere dönemeyecektir. Çünkü hepimiz şunu çok iyi anladık. Geçirdi
ğimiz şu son senelerde ileriye gitmenin tek yolunun sulh olduğunu, an
laşma olduğunu çok iyi biliyoruz. Size blr misal vereceğim. 1980 öncesin
de İstanbul da dahil saat 9'dan sonra dışan çıkmak tehlikeli diye hem 
yabancı gazeteler hem de bizimkiler yazardı ve millet sokağa çıkamazdı. 
Bu neye tesir eder? Burada adam öldürüyorlar diye turistler gelmezler. 
1983'den sonra Türkiye'nin turizm gelirleri 400 milyon dolar. 85 yılında 
turizm gelirleri 1 milyon 300 milyon dolar. Nasıl olduğunu söyleyeyim, 
çünkü Türkiy'°' güven ülkesi oldu. Benzin kuyrukları yok, akaryakıt is
tasyonlarında kuyruklar yok. Turist de aradığı herşeyi buluyor. Yabancı 
her türlü malı da buluyor. Artık kendi memleketine gitmesine lüzum 
yok. Bakınız biz memlekette serbest bir rejim tatbik ediyoruz. Bütün ya
bancı ülkelerden Türkiye'ye alış-verişe geliyorlar. Yunanistan'dan bile 
geliyorlar. Edirne'ye hergün 6 otobüs geliyor. Çünkü Türkiye bolluk ül
kesi. Suriye'den geliyor. Eskiden tersine onlardan bize eşya kaçardı. 
Şimdi bizden onlara gidiyor. Irak'tan, !ran'dan geliyorlar. Hepsi Türki
ye'den a lı şveri!? etmek istiyorlar. Alışveriş edilirse ne olur? Benim Erzu
rum'lu esnafım, kuyumcum, tüccarım turist gelirse daha fazla mal sat· 
maz mı? Hergün 6 otobüs dolusu Yunanlı gelir e Edime'li esnafım daha 
fa1Ja mal satmaz mı? Yalmz Edirne değil. Bütün bunlar memleketin 
hayrı içindir. Memleket netice itibarı ile bu imkanları elde ettiği için 
dünyanın sayılı ülkeleri arasına girme yolundadır. Diyorlar ki, şu diğer 
Lilkelere, gelişmekte olan ülkelere bu işi nasıl yaptığınızı anlatınız. Bana 
çok kim e sordu. Onlara cevap veriyonım. Diyorum ki, taşıma suyla 
değirmen dönmez. Şunun bunun yarJımıyla meselenizi çözemezsiniz, 
meselenizi çözmek istiyorsanız kendi kendinize bu işi yapmaya kararlı 
olduğunuzu, azmettiğinizi söylemeye mecbursunuz. İşte Türkiye'nin de 
son senelerde yaptığı budur. İşimizi kendimiz çfü.müşüzdür. Başkasına 
muhtaç olmamak için kendimiz çalışm ı şızdır. Evet biraz sıkıntı çektik. 
Sıkıntı olmadan kendi kendine bu işler olsaydı , başka şeyler olurdu. 
Tek yol vardı. O da çalışmak. Bizim vazifemiz sizin seçtiğiniz insanlar 
olarak bu memleketin imkanlarını akıllıca kullanmaktır, heba etmemek
tir. Abideler yerine iş sahaları açmakttr. Biz bunları yapıyoruz. Size ba
zı enteresan misaller vereceğim. Bakınız memleketimizin konut mesele
sini kiraları dondurarak çözemezsiniz. Kiralan dondurmaya kalktığınız 
taman karaborsa başlar, hava parası almaya başlarlar. Biz bunları se
neler evvel yaşadık. Mill i korunma devresinde aynen yaşanmıştır. O va
kit haksız iş yapanlar, haksız para kazananlar çoğaldı . Bir memlekette 
haksız para kazanma başladı mı, o cemiyetin sonu yakındır. Bu yol değil
dir. Doğrusu nedir, onu da söyleyeyim. Konut sayısını artırmaktır, mil
leti kiradan kurtarıp, ev sahibi yapmaktır. Ortadirek nasıl ev sahibi ola-
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cak? Onun da kolayı var. Toplu Konut Kanunu'nu çıkarmakla ev yapıl
mıyor? Kanunu istediğiniz kadar çıkartın. Ama onun icabettirdiği para
yı bulmak önemlidir. Bizden evvelkiler demişler ki; bütçeden verelim . 
Bütçenin 2 yakası zaten biraraya gelmiyor nasıl yapacaksın? Ben seçim
lerden önce dedim ki bu meseleyi çözeceğim ve bu iş için gereken para
yı bulacağım, siyasi rakipler karşıma çıktılar. Nasıl bulacağımı sordu
lar. «O kadar kolay değil, kopya verirmiyim size. Seçimden sonra görür
sünüz• dedim. Formül gayet basittir. Bakın , akılcı yol ne söyleyeyim. 
İstediğimiz kadar gümrüklerimizde tedbir alın kaçak sigarayı önleyemez
siniz. Bu geldiğine göre Türkiye'de bunu içenler var, içmeye devam ede
cekler. Doğrusu nedir? Karaborsacıya bırakmak yerine kendim ithal 
~derim. Parayı da ben kazaııınm, onu da konut fonuna bırakırım . 

Muhterem Balıkesir'liler, 

Mesela memleketimizde lüks araba meraklısı insanlar var, paraları 
cta var. Sefalet mensuplarının getirdiği arabalara mani olamazsınız. Bun
lar bizimkilerle anlaşıyorlar, Şu arabayı getir diyor, giderken bana bıra
kırsın, bu suretle memlekete bir sürü rnersedes araba giriyordu. Arada
ki farkı kim alıyoı-du? Bunun üzerine dedik ki yok öyle değil kardeşim . 

Biz alacağız, biz satacağız üzerine de vergi koyacağız. Farkı ne? Şimdi 
Türkiye'ye ithal edi len her mersedes 15 tane ortadireğin konut kredisi 
ihtiyacın ı karşılıyor. İşte fark ı bu. Bu içinde bulunduğumuz sene, konur 
meselesine tam 300 milyar lira bu şekilde temin edilmiştir. Balıkesir'de 
de, Bandırma'da da, Gönen'de de gördüm. Toplu Konut Fonu'ndan koo
peratifler, yap-satçılar yoluyla vatandaşlarımız kredi almakta, kendi 
imkanlarını da koymaktadırlar. Hanımlara söylüyorum bileziklerinizi 
saun bir kere, yani benim verdiğim kredi kafi gelmez. Bizim vatandaşı
mız ilk önce başını sokacak bir yuva arar. Bu kadar kıymetlidir. Onun 
için imkanlarınızı siz de zorlayın. Tasarruf edin ve bizim verdiğimiz 

krediyi de koyun ev sahibi olun. Bugün, bu yıl Türkiye'de 100 bin aile 
evsahibi olmaktadır. Yollan budur. Sağlam yoldur bu . Bir akıllı yol 
daha. Kimsenin düşünmediği 'bir yol. Ama bunları düşünmek için bu iş
leri bilmek lazım . Lafla peynir gemisi yürümez. İşi yapmak lazım . Şimdi 

devletin bütçesi sağlam değil, bunu herkes biliyor. Giderlerimiz fazla, 
gelirimiz az. Aradaki farkı nasıl kapatacağız. Akıllılar çıkıyor. Vergiyi 
:ırtır diyor. Bu yol değildir. Biz vergiyi artınrsak , vergi kaçırmalar ar
tar. Doğrusu ne? KDV diye bir vergi getirdik. % 10 vergiyi bile kaçır
malar başladı. Bunun için de bir tertip aldık. Avrupa ülkelerinde tatbik 
('dilmiş, zor tatbik ediliyor bu . Herkes birbirine KDV'yi naklediyor. Ver
gi memuru sayısını artıramayız. Masraflı olur. O vakit dedik ki, hiç ol
mazsa ücretle çalışanları bir nevi vergi kontrolörü yapalım. Faturalı 

vergi iade.si. Faturayı getir % 20 - % 15 vergi iadesi al. Yalnız ücretlilere 
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değil, emeklilere, işçilere de verdik. 5 milyon otomatik vergi kontrolö
rümüz var şimdi. Bu şekil de KDV 1 senede yerine oturdu. 

tik hesabı yaptığımızda 762 milyar lira a lacağız dedim. Sonra ne 
oldu biliyor musunuz? Geçen sene J u·ilyar 160 milyar lira aldık;. O ver
gi ler size gene hizmet olarak geri dönüyor. Belediye Başkanlarımız bir
çok icraatlar yapıyorlar. Gittiğim her yerde bunu görüyorum. O adam 
lar eskiden memur maaşlannı ödemek için Ankara'ya gelip Maliye Ba
kanı'nm kapısının önünde yatarlardı. Şimdi hem maaşlan ödüyorlar, 
hem de bir sürü iş yapıyorlar. Değirmenin suyu nerden geliyor? Bir ka· 
mm çıkardık, devlet gelirlerinin bir kısmını belediyelere bıraktık. Iş 
daha iyi olsun diye. Çünkü biz herşeyi Ankara'dan halledemeyiz, müm
kün değil. Onlara imkan vermemiz lazım. Yolu, kanalizasyonu vb. bele
diyeler yapacak. İşte bu şehrin kanalizasyonuna başladık .Kanalizasyon 
deyince aklıma bir şey geldi. Balıkesir'de, Çanakkale'de baktım köylü
lerin hepsi kanalizasyon istiyor ve unutmayın Balıkesir'in 46-50 köyün
de var. Bu sene de zannediyorum 50-60 tanesi yapılacak. Bunlar medeni 
ihtiyaçlar. Mühim olan bunları kendi gücümüzle yapacak noktaya eriş
memizdir. Şimdi bu KDV. faturalı vergi iadesi konusunda genişleme yap
tık. Nasıl yaptık onu da söyleyeyim. Eskidan yani geçen sene sadece me
mur, işçi ve emekli faturalı vergi iadesinden istifade ediyordu. İçinde 
bulundı.İ~umuz sene esnaf, çiftçi yani ortadircğin geri kalan elemanı da 
fatura toplayacak. Sattığımızda aldığımızda fatura geti.rin. Ben o fatu
rayı aldım mı vergiyi iyi toplarım, hiç merak etmeyin. 

Şimdi bu vatandaşımızı sıkmadan akılcı yoll:;ı vergi toplama·meto
dudµr . Kimse bunu yapmaınışur. Ne olacak vergi memuru gelsin, parayı 
toplaş·ın. Bu iş değil. Şimdi bu işi böyk tamamladık, bir akılcı yol da
ha söyleyeyim. Bu da gene ANAP'ın icrııatlanndan Şöyle baŞ1adı. Köp· 
ri.iyü satamazsın, satanın diye. Televizyonda münakaşa· ettik .. Geldik ik
tidara sattık. ama köprü yerinde duruyor. Gene üstünden vasıtalar geçi
yor. Adam herhalde birisi köprüyü alıp başka yere götürecek zanneti. 
Şimdi o partinin yeni lideri Öza\'ın yaptıkları tamamdır diyor ama ne
dense bu seft:r de ben daha iyisini yaparım diyor. Bakın formül ne? 
Memlekette bir taraftan işsizlik, bir taraftan birçok sahada yatırım 
15zım. Memleketteki para sahibi insanların da bu işlere parasını yatır· 
ınası lazım. Bütün bunlar nasıl yapılacak. Biz bir taşla 3 kuş vurmanın 
yolunu bulduk. Bu köprünün, barajın gelirlerini üç sene sonra ihale 
edeceğiz. 200 milyar liralık senet çıkardım. 3 saat sonra hepsi satıldı. 
Çünkü vatandaşım bunu faizli hesap gibi görmüyor. Onun için altıııını 
sattı, bunlardan aldı. İyi de gelir veriyor. Hiç de riski yok. Bu köprüden 
vasıtalar geçiyor, Keban da şakır şakır çalışıyor. 200 milyar lirayı böy
lece topladık, onu toplayanlar mutludur, o da gelirini alıyor. 200 ınilyan 
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topladık. Bu 200 milyarı ne yapacağız. Barajlar, hidroelektrik santral
ler, yollar, köprliler, otoyollar yapmaya <başladım. Bugün 13-14 tane ba
raj hızlandırılmıştır. Belki seneler sürecek işler 2 seneye tamamlanmak 
üzere bu söylediğim fondan finanse edilmektedir. Bu sene aşağı yukarı 
380 milyar liralık iş yapıyoruz. Sadece 380 milyar değil. Bu barajın ge
leri de geliyor. Bu barajları tamamlayacağız. Önümüzdeki sene Kara
kaya barajı da geliyor. Bu baraj Tilrkiye'nin en büyük barajıdır. Kara
kaya 8 milyar kw saat diğerinden daha büyük. Devreye girince onun ge
lirlerini de satacağız. Onun gelirlerini satıyoruz, çünkü Atatürk barajına 
başladık. Bu baraj o kadar büyük ki, Fırat'ın suyunu tutmak için. Bara
jı kapatsak, 2,5 sene Fırat orayı doldurmak üzere akar, aşağıya zerre 
kadar su gitmez. Bundan çıkan sonuç şudur: Türkiye yükseliyor. Es
kiden kendi gücümüzle yapmayı düşünemezdik, «Dünya Bankasından 
mı, yoksa başka yerden mi kredi alalım • diye düşünürdük. Tabii böyle 
barajlara da onlar kredi vermez. Kendi imkanımızla bu i ş l eri yapmaya 
mecburuz. Ve onun yolunu da biz bulmuşuzdur. 

Bir konuyu daha söyleyeyim. Gelirken gördüm, 84 senesi sonunda 
şurada 20 senelik bir hikayeyi biz tamamladık. Küçük sanayi kooperatifi 
kurulmuş, bir türlü başlayamıyorlar. Temelini biz attık. Şimdi yükseli
yor. lOOO'e yakın dükkan var içinde. Bu sefer ziyaret ettim. Hanımlara 
söylediğim gibi siz de biraz gayret gösterin dedim. Bende gayret göste
ririm. Şu işi biran evvel bitirelim. Dükkanlarınıza çıraklarınızla birlikte 
girin ki memleketin iş hacmi artsın. Dnha ileriye gidelim. 

Muhterem Balıkesr'liler, 

Daha birçok konular var. Bir konuyu daha söyleyeyim. Otoyolllar. 
Türkiye yol meselesine 1950'de rahmetlı Menderes zamanında başlamış
hr. Ama yıllar yılı o çizgiler üzerinden gittik. Daha büyük yollar yapa
madık. Biz bugün yeni bir devir açıyoruz. Otoyollar, ekspres yollar sis
temine başlıyoruz. İşte İstanbul, Edirne'den Ankara'ya ve ilerde Adana '
ya ve daha ilerde de Irak hududuna kadar gidecek bir yolun başlangıcını 
yaptık. Fatih Sultan Mehmet köprlisüyle beraber 216 km. otoyola başla
dık. Bu sene Edirne'den Ankara'ya kadar olan kısma başlayacağız. Oto
yol deyince şunu da unutmayın . Bunun parası bütçeden çıkmayacak . 
Bizim o sattım-aldım hikayesinden çıkacak paralı yollar kendilerini ça
buk ödüyorlaı. 50 km'lik İzmir-Gebze yolu var. Biz iktidara geldiğimiz 
sırada 12 senedir yapılıyordu. Bu daha bu tempoyla giderse, 3 sene da
ha sürer dediler. Bu sene bitmesi için 3 milyar lira gerekiyordu. Parayı 
verdim ama bir şartla . Sene sonunda gişeleri koyacaksınız para kesme
ye başlayacaksınız. Yol paralı ve 84 sonunda açtık . 85 senesinde verdiği 
miz paradan daha fazla para ~opladık. Fena mı oldu? 
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Biz hesabı kitabı biliriz. Başkalan da bizden öğrenir. Dışarda ela 
da içerde de. 

Bugün Türkiye birçok bakımlardan dünyada örnek gösterilen bir 
ülkedir. Türkiye hakkında dış basında yazılan pekçok yazının büyük 
ekseriyeti lehimizedir. tık defa böyle oluyor. Eskiden hep aleyhimize 
olurdu. Bugün herkes biliyor ki Türkiye gelişiyor, büyük devletler ara
sına girmeye namzettir. Bakınız 80 senesinde ilk defa Başbakanlık Müs
teşarı olarak vazifeye başladığımda Türkiye'nin uçan kuşa borcu vardı 
ve borçlarını ödeyemiyordu. O yıl ilk 6 ayda 10 kere yurıdışına borçla rı 
.::rteletmek veya yeni borç almak için gittim. Bir sürü kapıyı çalıyor
sunuz, zor iş. Devlet.Jer de insanlar gibi borcunu ödeyemeyen borç ver· 
ıniyorlar. Çok zorluk çektik. 80 senesinde Avrupa İktisadi İşbirliği Teş
kilatı. Amerika, Japonya da var. TürkiyP.'yi karşılarına aldılar . Sana yar
dım edeceğiz, borcunu nasıl ödeyeceksin diye sordular. O suallerin ceva
bını ben verdim 1980'de Allah o günleri bir daha göstermesin. Bu sene, 
bu ay, a:vın 17'sinde Paris'e yine gidiyorum. Aynı teşkilata gidiyorum. 
Ama bu sefer hesap vermeye değil . İktisadi işbirliği TeşkiHilının 25'inci 
yıldönümünde. Türkiye Bakanlar Konscyi'ne başkanlık yapacak. Ben 
başkanlık yapacağım. lşte bütün bunlaı nereden nereye geldiğimizin 
göstergesidir. Daha çok şeyler anlatabiliriz. Bugün bu şehirde kanalizas
yon büyük çapta ilerlemiş durumda. Sadece bu rada değil. Türkiye'nin 
birçok şehrinde milyarlarca liralık işlere başlamışızdır. Hangi imkllnla? 
Biz Türkiye'nin • imkfinlarını çoğalttık, coğaltmaya da devam edeceğiz. 

Aziz ve Muhterem Balıkesir'liler , 

Kalkınmanın gelişmenin yolu birlik ve beraberlik içinde sımsıkı 
birbirimize sanlarak, severek, sayarak çalışmaktır. Başka hiçbir yolu 
yoktur. 

Bu memleket çok sıkıntılar geçirdi. Bir daha eski dönemlere dön
meyiz. Biz modern ve ileri bir ülke olma yolundayız. Genç bir neslim.iz 
var. Ama ben gezdiğim her yerde gençler ve çocukların istikbale ümitle 
baktıklarını görüyonım. Değişen, gelişen bir Türkiye görüyorum. On
ların gözünde ilerideki Türkiye'yi görüyorum ve onlar için çalışmak 
meCburiyetinde olduğumuzu çok acı bir şekilde hissediyorum. Kendimi
zi zorlamalıyn, daha fazla çalışmalıyız ve:. memleketimizi ileriye götürüp 
gelecek nesillere çok daha iyi bir ülke bırakmalıyız. hedefimiz bu olmalı . 
Ben Anavatanı kurarken bu düşüncelerle herkesi ça tımızın altına çağır
clım,• eski fikriniz ne olursa olsun, gelin bizim prensiplerimiz şunlardır. 
biz insanları severiz, ayının yapmayız. Buna inaruyorsanız gelin bize• 
dedim. Bu şekilde y.::pyeni bir kuruluş olduk. Hiçbir eski kuruluşla ala
kamız yoktur. Çünkü geriye bakmıyoruz, ileriye bakıyoruz. İnanıyoruz 
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k;, partiler devam etmez, sağlıklı fikirler devam eder. Fikrin sağlamsa 
gel arkadaş benimle ol. Geriye dönüş yo1< ileriye bakın. İlerideki modern, 
büyük Türkiyc'ye bakın. 

Muhterem Balıke ir'liler, 

Biz insanları ayırmıyoruz, ne meslekten, ne renkten, ne fikrinden 
dolayı ayuınıyoruz. Biraz ihtimam yaptığımız gruplar var, onu da söyle
yeyim, niçin olduğunu da söyleyeceğim. Çocukları çok seviyoruz. Çünkü 
çocuklar geleceğin nesilleridir, onlara çok dikkat etmemiz lazım. Bütün 
belediye başkanlarına söyledim, dedim ki, çocukları yollarda oynatma
yın, çocuk parkları yapın. İkinci ihtimam gösterdiğimiz grup gençlerdir. 
Yakın zamanda Türkiye'nin yönetimind·: onlar söı sahibi olacaklar. On
lar sağlam olursa Türkiye sağlam olur. O gençlere de 55 bin yataklık 
mevcut yurt kapasitesini 45 bin artırıp neredeyse 100 bine çıkardık. Kü
çük çocuklar için bir aşı kampanyası yaptık. 0-5 yaş arasındaki 5 milyon 
çocuğı,ı aşılattık. Çünkü Türlçiye'de doğan 1000 çocuktan 100 tanesi ölü
yor, ileri ülkelerde bu rakam lO'dur. Bu kampan a dünyanın en büyük 
ve en başarılı kampanyası olmuştur. Bana bunu Birleşmiş Miltetler'dc 
söylediler. Üzerinde durduğumuz bir diğer grup ta yaşlılarımızdır. Her 
zaman belediye başkanlarından ve vatandaşlarımızdan ihtimam göste
rilmesini istivorum. Çünkü bunlar bizim büyüklerimizdir. Onlara ihti
mam gösterelim ki cemiyet sağlam olsun. Bu bizim kendi sosyal anlayı
şımızdır, batılıdan farklı sağlam blr anlayışımızdır . 

Muhterem Balıkesir'liler, 

Seçimlerde söyledipm birşey var, onu burada da · söyleyeceğim. 
Gençler bizi tutuyor, tamam mı gençler. Yaşlıların da duası bizimle. 
Orta yaşlılara gelince onlar zaten bizimle çalışıyor. Bir grtıp daha var. 
Çocuklar. Çocukların da sevgisi bizimle. Çünkü sevgi karşılıklıdır-. Kalp 
kalbe karşıdır. Biz onları seviyoruz, onlar da bizi seviyorlar. 

Sevgili Balıkesir'liler, 

İnşallah bir kere daha gelirim. Zaten söz verdim. Biz sadece seçim 
zamanı değil, her zaman geleceğiz. Bizim farkımız budur. Vatandaşı
mızı göreceğiz, dereli nedir, meselesi nedir, yerinde göreceğiz, bir de 
arada yanlış yapıyorsak 'bizi ikaz edin. Onun için geliyoruz ve geleceğiz. 
Bensizden bugün oy istemeye gelmeclim. Zaten seçim de yok. Sizinle 
karşılıklı göııüşmeye geldim. Hepinize sevgiler saygılar sunuyorum: 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN BANDIRMA GÜBRE 
FABRİKASINDA YAPTIC.J KONUŞMA 

5 Nisan 1986 

Sayın Konuklar, 

Muhterem işçi kardeşlerim, Muhterem Bandırmalı'lar. Bugün 'bura
da Bağfaş'la ilgili bir tesisin açılışını ve onun yanında bir cami'nin açı
lışını yapacağız. Bu münasebetle Hüküm.etimizin kimyevıi gübre politi
kası fuerinde bazı fikirlerimizi burada açıklamak istiyorum. Hepimizin 
çok iyi bildiği gibi kimyevi gübre Nrk tarımında yıllardır süratle geli
şen ve tanm ihtihsalimize önemle tesir eden bir istihsal şeklidir. Kim
yevi gübreyi bilinçli bir şekilde kullandığınız taktiııde şartların da mü
sait olması halinde zirai verimde büyük artışlar meydana gelir, bunu çok 
iyi biliyoruz. Köylümüz de çiftçimiz de bu bilgiye büyük çapta sahiptir. 
Türkiye eskisi gilbi dönüm başına bir-iki kilo gübre kullanan bir memle
ket değildir. Son rakamlara göre bu rakam hektar başına 87 kiloya yük
selmiştir. Bu bakımdan önümüzdeki yıllarda dalha da fazla artacağı 
özellikle su lamaların inkişafıyla gübre kullanımının çok daha yukarı gide
ceği aşikardır. Gübre üretimini ekonomik ölçüler içerisinde olduğu müd
detçe yurt içinden yapmalk polit1kamızın önemli 'bir vasfıdır. Tabiatiylc 
genel ekonomik anlayış içerisinde çiftçimize dallıa ıucuz gübre verebilmek, 
bu malları daha ucuz üretmeye bağlıdır. Bu bakımdan bütün üreticileri, 
gerek kamu sektöründe olsun, gerek özel teşebbüste olsun en ıucuz üre
tim yollarını arayıp bulmaya teşvik ediyoruz. İkinci bir önemli nokta 
gü:breyi çiftçimize bugün'kü fiyatlara göre aşağı yukarı yüzde 40- 50 civa
rında bir sübvansiyonla veriyonız. Önümüzdeki bir kaç ay sonra, talh
min ediyorum, Temmuz ortasından itibaren son yıllarda kademe kademe 
değiştirdiğimiz, safilıa safiha bir noktaya vardığımız yurt içi kimyevi güb
re üretiminin fiyatlandırılması, oııganize edilmesi, en son safhaya tahmin 
ediyorum gelecektir. Oda şu: Gübre tüketicileri, kendi ürettikleri gi.i'b
releri köylümüze, çiftçimize direkt olarak satma imkanına kavuşacaklar
dır. Araya Zirai Donatım Kurumu'nu koyma mecburiyeti kendiliğinden 
kalkacaktır. Zirai Donatım ta'biyatiyle devam edecektir. Gübre üreticile
rine yapılan sübvansiyon yer değiştirecek, direkt gübreyi kullanan çiftçi
ye sübvansiyon yapılacaktır. Ve gübre üreticileri de kendi aralarında re
kabete itilecektir. Kim malını daha iyi pazarlıyor ve çiftçimize götürebi-
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liyorsa o kazanacaktır. Bizim formülümüz gayet basit olacak. Gübrenin 
satış fiyatını tespit etmeyeceğiz. Bu üreticiler arasında rekabet fiyatı ola
cak. Tahiyatiyle rekabetin devam etmesi amacıyla belli bir şekilde itıha
lata da müsaade edeceğiz. 

Sanayii korumak için ithalattan belki bir fon almamız mümkün 
olalbilir. Buna mukabil, gübre kullanan çiftçimize muhtelif cins gUbreler 
için tespit edilmiş kilo bazında bir sübvansiyon direkt olarak yapılacak
tır. Yani çiftçi gübreyi ald1ktan sonra bugün aynen yem meselesinde ol
duğu gibi ilgili ibamkaya gidecek, aldığı gübrenin kilosuna göre bankadan 
.devletin sübvansiyonunu alacak, ya da gübreyi kredi ile alıyorsa, o aldığı 
kredinin bir kısmı devlete 'borç olarak yazılacaktır. Kendisine borç olarak 
yazılmayacaktır. Tahmin ediyorum 'bu şekilde bizim yem sanayiinde, yem 
konusunda yaptığımız sisteme intibak eden bir sübvansiyon sistemi geti
rilecek ve zamanla da belki sübvansiyon bu şekilde azaltılabilecektir. 

·Gübre üreticisi de rekabete itilecek, kim daha iyi üretiyol'Sa, kim daha 
ucuz köylünün emrine verebiliyorsa -.ki herkes aynı miktar süibvansiyona 
tabi-.bu şekilde serbest rekabet sisteminin önemli bir unsurunu da tat
bik etmiş olacağız. Ben şuna inanıyorum : Memleketimizde insanları ya
nşa soktukça, üreticileri yanşa soktukça herkes daha iyisini bulmaya 
daha fazla gayret edecektir, daha iyi çözümler getirecektir, daha ver.imli 
işler yapacaktır. Zaten verimli iş yapam3.1JSak batma ihtimali vardır. Bu 
korku herkesi daıha iyi çalışmaya sevkeder. Bunu yaptıktan sonra tabi
yatiyle çok verimli işler yaparsanız memleketin randımanı da yukarıya 
gider. Enflasyon bir taraftan inerken, diğer taraftan ihracatımız ciddi bir 
şekilde artarken, ciddi bir şekilde milli gelir artışının ana sebdbi bu getir
diğimiz formüllerdir. Önümüzdeki yıllarda bu formüller daha geniş bir 
şekilde, çiftçimiz tarafından, sanayicimiz tarafından, tüccarımız tarafın
dan, hatta kamu iktisadi teşebbüsleri tarafından uygulanacaktır. Gübre 
ihtihsalinin yüzde 20'sini şurada istihsal eden bu fabrikaların sahipleri
ne, idare meclisi üyelerine ve çalışanlarına, teknisyenlerine, işçilerine, 
hepsine teşekkür ediyorum, işlerinde başarılar diliyorum ve inanıyorum 
ki önümüzdeki yıllarda bu g!bi hizmetler daha fazla olacaktır. Daha fazla 
yeni teşebbüsler kuralım, memleketimizin insanına daha fazla iş saıhası 
açalım, köylümüzün, sanayicimizin, esnafımızın birçok ihtiyaçlarını kar
şılayalım. Bu suretle memleketimizin ekonomisıini büyütelim, gelişen, 
büyüyen Türkiye'yi meydana getirelim, gelecek nesillere çok daha iyi bir 
memleket bırakalım. Bu düşüncelerle hepinize saygılar, sevgiler sunuyo
rum. Açılacak tesislere de uğurlar diliyorum. Sağolunuz. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN 
EDİNCİK'TE YAPTICI KONUŞMASI 

5 Nisan 1986 

Muhterem Edincik'liler. Sözlerimin başında hepinizi sevgiyle, say
gıyla selamlıyorum. Sağolunuz, varolunuz. 

Aslında bizim gideceğimiz yer Bandırma. Edincik'te şöyle bir dura
caktık. Size .bir merllıa'ba diyecektik, ama alakanızı göri.inoe dayanamadık 
biraz konuşalım, dertlerinizi öğrenelim istedik, çünkü bizim için vatanın 
her köşesi azizdir, her köşesine aynı itiban göstericiz. Hiç kimseyi de 
ayırmayız, hanırnlan da, beyleri de, çocuklan da. Yalnız, çocuklara biraz 
daha fazla kıymet veriyoruz. Onu da söylemek isterim. Çünkü Türkiye'
nin geleceği çocuklardan, gençlerden başlıyor. Onlar sağlam olursa istik
bal sağlam olur, ilerisi sağlam olur, bu vatan bizim devamlı vatanımız 
olur. 

Muhterem Edincik'liler, sizin meselelerinizi biliyoruz. Türkiye'miz, 
bu sene inşallah çok iyi bir zirai mahsul alacaktır, ümidim öyle. Allah 
yardım ed~ tabii herşey onun eseridir önümüzdeki bir-iki ay içerisinde 
yağmurlanmız da müsait olursa, tahmin ediyorum geçen seneden çok 
daha iyi mahsul alacağız. 

Mahsulün alınmasının ne faydası var: Bir 'kere bolluk oldu mu, 
ucuzluk gelir. Zaten d1kkat ederseniz, artık gazeteler de pahalılıktan fazla 
sözetmemeye başladılar. Geçen sene pahalılığın biraz ateşi vardı, bu sene 
ateşi düştü. Ben muhaliflere diyorum ki; cBakınız elinizde bir tııtamak 
vardı. Pahalılık diye yazıyordunuz. Şimdi üç aydır sesiniz çıkmıyor.» Bun
dan sonra memleketimizin önemli bir meselesi olan hayat pahalılığı me
selesinde de, 1986 yılında çok iyi mesafe alacağız. Herşey yerli yerine 
oturmaktadır. Memleketimiz ileriye doğru gitmektedir. Tüccar borcunu 
zamanında öderse, işine sağlamsa, güvenilirse herkes ona kredi verir. 
Ama tüccar borcunu ödemezse, atlatırsa, sözüne sadık değilse, kimse ona 
itibar etmez. Aynı şey devletler için de sözkonusudur. Türikiyemiz, bugün, 
itiban en yüksek ülkelerden biridir. Çünkü aldığımız borçlan ödüyoruz, 
sadece aldığımız bu borçlan ödemekle kalmayıp, başka ülkelere de borç 
verecek hale geldik. Hatırlıyorum, 6-7 sene evvel dışanya gitmemizin 
ana sebebi; «Acaba daha fazla nasıl borç buluruz? Ödeyemediğimiz borç
lan nasıl ertelerizıodi. Bundan 6- 7 sene evvel bunun için çalıştığı.mı bi-
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hlyorsunuz. Ama lbugıün artık, borç ertelemeye veya borç bulmaya gitmi
yoruz. Bugün Türkiye, kendi ihracatıyla, kendi döviz gelirleriyle memle
ketimizi daha mamur hale getirecek adımlan atmıştır ve itibarımız da 
yiili;ektir. 

Muhterem Edinc.lk'liler, son bir-iki ayda, eğer televi:nyondan izliyor
sanız, Türkiye'ye gelen yabancı devlet adamlarının, devlet büyüklerinin 
sayısına bir bakını eskisiyle mukayese edilebilir mi?. Bugün Turkiye'de 
güvenilir bir iktidar vardır. Dışarıda saygınlığı olan bir iktidar vardır. 
Onun jçin de Türkiye'ye daha fazla alaka vardır. Bakın bir mtsal vere
yiin; Suriye Başbakanı, Cumhuriyet kurulduğundan beri Türkiye'ye gel
memişti. Bizim dönemimiroe rica etti, (Ben gelmek istiyorum• dedi. da
vet ettik geldi. Şimdi anlıyorlar ki Türkiye güçlü-kuwetli bir üllke. Güç
lü, kuvvetli bir ülkeyle herkes dost olmak ister, kavga etmek istemez. 
Hindistan'la, başbakan seviyesinde hiç temasımız olmamış. Hindistan bü
yük bir ülke 700 milyon nüfusu var, aşağı yukarı !bizim 12 mi !imiz. Bü
yük bir Kıta sayılır. Pakistan'la dostluğumuz var, Bangladeş'le dostlu
ğumuz var, Hindistan'la fazla bir iliŞkimiz yoktu. Hatta bizden bir parça 
uzak duruyorlardı. Ama bu iktidar geldıikten sonra oradan da davetiyeler 
geldi. Şimdi ayın 9'unda Hindistan'a gideceğim. Gitmeden evvel Suudi 
Arabistan Kralı'na haber yolladık, «Oraya uğrayacağım, sizinle görüşmek 
istiyorum» dedim. Hemen cevap geldi. «Bekliyorum» dedi . Şimdi Hindi s
tan'a giderken, Kral'la da görüşeceğim. &kiden Türkiye'nin zayıf gün
lerinde onlardan randevu alınamazdı. Değil onlardan, bakanlarından zor 
randevu alınırdı. 

Hindistan dönüşünde de Kuveyt em.iriyle görüşeceğim. Bütün bun
ları hesa:b ediniz. Nereden nereye geldik. Memleketimizin daha iyiye git
mesi, hepimizin daha iyi çalışmasına bağlı . Burada Belediye Başkanımız 
var. Türlciye'de aşağı-yukarı 1700 belediyenin 1000 tanesi Anavatan'da, 
diğerleri 5-6 partiye ve bağım ızlara dağılmış durumda. Ama büy'iik bc
lcıliyelerin hemen hemen hepsi bizde. 67 ilin 56 tanesi bizde. Hiç bir ayı
nın yapmadık. Dedik ki; «'.Bütün belediyelere daıba iyi para vereceğiz.• 
Devletin bütçesinden kıstık, belediyelerimize da'ha fazla imkan verdik. 
Niçin verdik onu da söyleyeyim : Bu insanlar size daha iyi hizmet etsin
ler diye. Çünkü borçlan ve imkanları olmazsa nasıl hizmet eddbilirler. 
Suyunu yapsın, kanalizasyonunu yapsın, otobüslerini alsın daıha başka 

eksiklikler varsa giderilsin, başanlı olsun istedik Gelirken gördüm Toplu 
Konut'a da başlanmış, o iş de 'birimdir, daha evvel böyle şeyler yoktu. 
para bulamamışlar. Parası olmayan iş yürümez. «Bütçeden verelim» de
para bulamamışlar. Para olmayan iş yürümez. • Bütçeden verelim dc
Bizden evvelki iktidarlar Toplu Konut'la ilgili kanun çıkarmışlar fakat 
para bulamamışlar. Parası olmayan iş yürümez «Bütçeden verelim de
mişler ve üç senede 30 milyar lira vennişler. Biz geldik cBu iş böyle ol-
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maz. Bütçenin dışında ilave para bulmak lazun• dedik. SeÇiın sırasında 
muhalifler bu parayı nasıl bulacağım sordular, «Söylemem, söylersem 
loopya aiırsınlZ• dedim. Sonunda furmülünü gösterdik. Foıımül gayet ba
sit. Yabancı sigara memlekete kaçak geliyordu. Ararlan da karaborsacı
lar, kaçakçılar havadan para kazanıyorlardı. Polis ve Jandarmayla rüşvet 
gibi konularda pek çok problem çıkıyordu, bu işin ekonomik çözümü 
olduğunu söyledik. « Sigarayı biz ithal edersek halka da biz satarız, ara
daki farkı da Konut Fonu'na koyarız. Kaçakçıya, karaborsacıya gidece
ğine Konut Fonu'na gider» dedik. Lüks mallar da aynı şekilde kaçak ge
liyordu. Bugün ise kaçakçılık kalmamıştır, karaborsacılık kalmamıştır. 
Türkiye'dc artık herşey kolayca bulunabiliyor. Birincisi kaçakçılığı önle
dik, Türkiyc'dc herşey bulunmaktadır, ikincisi aradaki farkı da Konut 
Fonu'na yatırdık. Önceki dönemde Konut Fonu için 10 milyar aynlmıştı, 
biz şimdi 300 milyar lira veriyoruz. Sadece Ankara, 1 tan'bul, İzmir, Ba
lıkc ir, Bandırma gibi şehirler değil, Edincik'tc bundan istifadesini sağ
layacak. 

Keban Barajı ile ilgili televizyonda bir tartışmamız olmuştu. Hatır
layacaksınız sanınm. Ben •Satarım» dedim, o zamanın muhalefet lideri 
•Sattırmam» dedi, ama neticede sattık. Tahmin ederim onun için de 
hisse senedi vereceğiz. Bu yeni bir buluştur. Neden? .. . Köpıii orada du
racak, baraj orada duracak, benim işsiz vatandaşım bakacak. Olmaz öyle 
şey. Biz onlann gelirlerini satar, yeni barajlar, yeni köpıiiler yaparız. 

Hem memleketin gücüne güç katarız, hem de işsizlere yeni iş sahası aç
mış oluruz. Kamu Orta'klığı Fonu'ndan bu sene 389 milyar lira para ge
liyor. Ve ben Atatürk Barajı da dahil olmak üzere 13 tane baraja bu fon
dan para veriyorum. Memleketin gücüne güç katacak pekçok insanımıza 
iş çıktı. Yeni barajların devreye girmesiyle, onlann ~elirlerini de sataca
ğım ve bu iş büyüye büyüye gidecek. Yal>ancı ülkelerden geliyor, cÖzal 
bu işi nasıl yaptı• diye soruyorlar. Onlara da akıl veriyoruz, hep onlar 
bize öğretecek değil ya, biz de öğretelim bir parça. 

Muhterem Edincik'liler; Burada zeytincilik var. Bir de yumurtacı
hk varmış. Tavukculuğıın ileri olduğunu gelirken gördük. Türkiye'de son 
ı-3 senede tavukçulukta öyle bir patlama oldu ki memleketimiz tavuk 
yumurta nedir bilmezken bugün sadece memleketin ihtiyacını karşıla. 
makla kalmayıp çeşitli ülkelere de büyük çapta ihracat yapıyoruz. Yu
murtada sıkıntı, ihracatta sıkıntı olduğu zaman başlar. thracat biraz du
rakladı mı yumurtada sıkıntı başlar. Fakat bu getirilmiş teknolojidir, 
yeni sistemdir. Bir ara hesap ettim, tavuk üreten çiftlikler olmasaydı, 

eski köy yumurtası ile köy tavuğuna kalmış olsaydı1c, yumurtayı bugün 
120 liradan aşağıya yiyemezdik. Yeni modern usullerle, iyi damızlıklarla 
bu işi teknolojik olarak yapınca şimdi tahmin ediyorum üreticiler, yu-
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murtayı 20 liraya satsak kılr ederiz derler. Ne yapacağız biliyonnusunuz?. 
Yumurtayı çocuklara yedireceğiz. İlkokul çocuklanna biraz fazla yumurta 
yedireceğiz. ASkerlere de vermemiz lazım . Evet, orduya da vermemiz lli
zım. Bir yumurta ortalama 60-70 gram geliyor. Bir kilo yumurta 'bir dü
zineyi aşağı yukarı !biraz geçiyor, 15 tane yumurta ediyor. 15 tane yumur
ta 20 liradan 300 lira eder. Bir kilo etin proteini o yumurtada var ve 
yumurta bir kilo etten çok ucuzdur. Onun için çocuklara yumurtayı biraz 
fazla yedirelim, hem de yumurta üretenler bundan istifade etsinler. Ben 
bunu televizyonda da söyleyeceğim, 'büyük şehirlerde söyliyeceğim. Bu 
vesileyle ilkokul çocuklanna yardım etmiş oluyoruz. Memleket ürünlerini 
verJyoruz. Üzüm, incir, fındık veriyoruz. Geçen sene süt verdik, zannedi
yorum yumurta da verdik, 'bu sene yine süt ve yumurta vereceğiz, ki 
süt müsta!hsili, yumurta müstahsili bundan biraz daha fazla istifade et
sin. Hem çocuklarımıza faydası olsun, hem de üreticiye faydası olsun. 

Muhterem Edincik'liler; Hiç merak etmeyin, bugün sizin seçtiğiniz 
iktidar en ince teferruatına.kadar meseleleri biliyor. Yani yumurtay ı da 
biliyoruz, sütü de biliyoruz, zeytini de biliyoruz. 

Ne yaparsak daha iyi olacağını biliyoruz. Gelirken gördüm. Bir köy
lü grubuyla konuştum. Bu sene mahsulün nasıl olduğıınu sordum, çok 
iyi olduğıınu söylediler. Hangi tohumlan kullandıklarını sordum -bura
nın çiftçisi akıllı-saydılar. İtalyan gUbre çeşitleri var. İlona var. Sadoma 
var. Bu çeşitleri ben de biliyorum. Çünkü hepsini biz getiriyoruz. Köy
lümüze iy'i tohumları .getirelim ki çok daha fazla istihsal yapalım, mem
lekette ucuzluk olsun ve hanımlar da mutfaklarını kolay kursunlar. 

Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Sağolun, varolun. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN BALIKESİR'iDE BASIN 
MENSUPLARININ SORULARINA VERDtCt CEVAPLAR 

5 Nisan 1986 

Soru: - Bursa' da düzenlenecek olan toplantı konusunda 'hükü
metin tutumu ne olmuştur?. 

C ev a p: - «Hadiseyi !baştan almakta fayda var. Böyle bir top· 
Jantı yapılacağı haberi basında epey evvel yer aldı. Ondan sonra toplan· 
tıya izin verilecek, verilmeyecek laflan çıktı, arkasından heıtıangi !bir 
prdblem çıkmadan izin verildiği öğrenildi. Bu arada da vaı;geçildi, vazge
çilmedi, gelecekler, o konuşma kaldırıldı, kaldınlmadı laflan geçti. Ba
sından takip etti>klerimi söylüyorum. Derken 'bir de baktık izin verildi, 
ama toplantıyı terıtip edenler vazgeçtiler. 

Derhal yorumlar başladı : 'Bir baskı görulmüştür.' Hatta Cum:huri
yet gazetesinde Özal'ı da aşan makamlarda'I! 1baskılar gelmiştir' yorum
ları başladı. Üzüldüğüm ndkta, bizde meselelerin çıok kolay dedikodu ha
line getirildbilmesidir. Yorumlar da bu dedikodulara dayanılarak yapılı· 
yor. Bir araştırma yapılsaydı, o zaman insanlar yanlışlıklannı daha k<r 
!ay ortaya koyabilirlerdi. 

Beni üzen şudur: Samimi olarak konuşuyorum, hiç kim enin bir 
eski siyasi liderin şunu yapması, !bunu yapması, şuraya gitmesi, bizi hiç 
alflıkadar etmiyor. Biz bunu herhangi 1bir şekilde önlemeyi katiyen düşün
müyoruz. Böyle bir şey hatınmızdan bile geçmiyor. Hatta daha serbestçe 
gitmesi için kolaylık dahi yapmayı düşünüyoruz. Elimizde imkan varsa 
kolaylık yaparız, ama bütün !bunlara rağmen bizim üzerimizdeki bazı ma· 
kamların istemediği havası yaratılmasına üzüldüm. Bizim üzerimizde bir 
Sayın CumhUJ1başkanı var. Sayın CumhurtbaŞkanı'nın bu konudalki dü
şüncelerinin bizden farklı olmadığını çok iyi biliyonım. Heıtıangi bir mü· 
dahale ile alakadar olduğıınu da tahmin etmiyorum. Talbii onun yerine 
cevap vermem mümkün değil. 

Biz, Sayın Deınirel'le şu anda siyasi rakip değiliz. Onun için 'ben şu 
veya bu şekilde onun söylediklerine cevap vermem. Kesin olaralk da ifa
de ediyorum, siyasi rakibim olsa cevap veririm. Memleketteki siyasi or
tamı lüzumsuz gerginleştirmemek için zaten her söylenene cevap vermi
yorum. Hele 'birisi var ki ona hiç cevap vermiyorum. Çünkü cevap ver· 
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meııı, onların şiddetini arttırır, lüzumsuz konuşmalar yapılır. Halkın 
tak!d.irine 'bıralkmak çok daha iyidir. Bu hadiseyi de halkın takdirine 
bırakıyorum.• 

Soru : - Eski siyasiler miting düzenleyip düzenk.')'omiyeccğ i ko
mısunda görüşünüz nedir? 

Cevap : - Uygulanan kanunlar vardır. Yaııg ı organları vardır. 

Uygulanırsa neyse gereği yapılır. 

Soru : - Ara seçimler ne zaman yapılacak? 

Cevap : - Tarihi henüz belirlemedik. Anayasaya göre ara se
çimler Temmuz 1986 dan Ka5ım 1987 ye kadar her zaman yapılabilir. 

Bizim için mevsim değil aylar önemlidir. Yeri gelmişken bir hususu da
ha belirtmek isterim. O da Boğazdaki iıs tinılaklar konusudur. Basın ko
nuyu a!barlmıı!ktadır. Ben şahsen Belediye Başkanı Bedrettin Dalan'a 
herhangi 'bir terkinde bulunmadım. Basın bu konuyu abarttı. 

Arkadaşımıza itimadımız var, en adaletlisini, en doğrusunu yapar. 
Bir zorluk doğduğu kanaatinde değilim. 

Soru : - Siyasi partiler ve seçim yasalanndaki değişiklik yasa
sını Cumhw'baştkanı geri çevirir mi? 

C e va p : - Bu konudaki haberleri değerlendirmek istemiyonım. 
Sayın Cumhurıbaşkanımız inceler, o konuda hiç mütalaada bulunmam. 

Soru : - TRT protolrol haberleri konusunda hükümetin bir tel
kini oldumu? 

Cevap : - Bu konuda TRT ye Jbir telkin hükümetıen yapılma

mıştır. Sadece düşüncelerimi tavsiye olara<k bildirdim. 

Soru : - Akbank'ın Anadolu Bankasına haciz koydurm:ısına bir 
yorum .getirirmisiniz? 

Cevap : - Konıınun ayrınt ı sını ıbilmiyoruın. Ancak merak et
meyin Hazinenin bankasına bir şey olmaz. 

Soru : - Yakında yurt gezisi var mı? 

Cevap : - Bildiğiniz gibi yakında bir Hindistan gezisi vaı·. Bu 
geziye çıkarken Suudi Arabistan'a uğrayarak İran - Irak savaşı konu
sunda fikir alış verişinde bulunacağım dönüştede Kuvcyt 'c uğrayacağım. 

Soru : - Yurt içi ge-.ıisini nasıl değerlendimıek tesiniz? 

Cevap : - •Görüldüğü ilgiden son derece memnun kaldığını ve 
çiftçinin aç ve ıkıntıda olduğu haberlerinin doğru olmadığını bizzat 
gördüğünü• 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN SUSURULK KONUŞMASI 

6 Nisan 1986 

Muhterem Susurluklular, sözlerime başlamadan evvel hepinize 
sevgiler saygı lar sunuyorum. Hatı.rlayacaksıruz, Mahalli Seçimlerden ev
vel muhtelif yerlere gilliğim zaman gerek gazeteciler, gerek o toplantı

larda bulunan arkadaşlarımız hatırlayacak, şöyle bir söz söyledim, de
dim ki, • Bizim Belediye Başkanı adaylarımız bunlardır, kendilerini des
tekliyoruz. Sonuna kadar da destekleriz. Çünkü halka en yakın hizmeti 
belediye başkanları veriyor. Ama unutmasınJar nefesim de enselerinde
dir.• Şimdi Belediye Başkanı yanımda. Bu işe bir imtihanla başlaya

lım, bakalım nasıl çalıştı , çalışıyor mu? Memnunmusunuz ... ? 

Susurluklular: - Teşekkür ederiz. Memnunuz ... 

Soru : - Peki reis, bu iki senedir ne yapıyorsun? 

Cevap : - Halka vaaddettiğim on esas noktadan dokuz tanesi
ni hallellik. 

Soru : - Nedir onlar? 
Cevap : - Şehrin suyu, elektriği, kanalizasyon işleri, yol işlemle

ri, Belediye binası, her şeyi yapıyoruz ve 22 senedir halka vaadedilen 
Ayıklıdere işini 6 ayda tamamladım. 

Soru : - Eskiden Belediye Başkanlığı yaptın mı? 
C c va p : - Emekli öğretmenim efendim. 
Soru : - Bu şehirlerde, eski belediye başkanları da var. Eskilerin 

elindeki şimdiki imkanlar var mıydı? 
Cevap : - Yoktu efendim. Bu imkanları yoktu . 

Şimdi bakınız Muhterem Susurluklular, biz bu işe başlarken , hal
kın içinden çıktığımız için, halkımıza nasıl hizmet edileceğini çok iyi 
biliyoruz. Size daha iyi hizmet götürsünler diye belediyelere, eskisiyle 
kabili kıyas olmayan imkanlar verdik. Bu da bizim menfaatimize, çün
kü neticeden onlar iyi çalışıı-larsa bizim iktidarımız bundan puan alır. 
Hesabı yaptık. Şimdi bu hesaba göre önümüzdeki yıllarda belediye baş
kanlarımız daha fazla çalışacaklardır: Belediyelere daha fazla imkanlar 
verilmi~tir. Şimdi müsaadenizle memleketin genel meseleleri hakkında 
sizlere bir p:ırça bilgi vermek istiyorum. Takriben 2,5 senedir iktidar
dayız. Bu dönem içerisinde, demin Sayın Belediye Başkanı'nın da söy-
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!ediği gibi; ne söylemişsek ne vaad etmişsek, neleri nasıl yapacağımı.zı 
söylemişsek sadece onları yaptık. Bizim Hükümetimiz bir Hükümet 
Programı çıkarmıştır. Bu hükümet Programı vaktiyle seçimde çıkardı
ğımız seçim beyannamesi ile fevkalade paraJ.eldir, hatta T. B. M. M.'de ilk 
güven oyu müzakerelerinde, muhaliflerimiz «Sizin Hükümet Programı 
nız Seçim Beyannamenizin aşağı yukarı bir benzeri olmuş. Buna ne di
yorsunuz, niçin böyle?• dediler. Bunun üzerine cevap olarak : •Yani biz 
başka türlü vaadlerde bulunacağız, ondan sonra da Hükümet Programı
m o vaadlerin dışında yapacağız. Siz bizi bundan dolayı tenkit edemez
siniz. Eğer biz tersini yapsaydık, Seçim Beyannamesinde başka şey vaad 
etseydik, Hükümet Programını da başka türlü yapsaydık, işte o zaman 
bizi tenkit etmeniz lazımdı. Yoksa Hükümet Programı , Seçim Beyanna
mesinin paraleli olmuş demeniz bize sadece doğru yaptığımızı göster
mektedir. Başka türlü de izahatı yoktur. dedim. Bakınız, neler yapıl
mıştır: Türkiye ekonomisinde 1980'e göre 1983 yılı sonunda elde edilen 
merhalelere rağmen bir çok eksiklikler vardır. Bunlardan bir tanesi ma
halli idarelerin durumlanMr. Konut meselesi; Türkiye'de şehirler geliş
tikçe halkımızın önemli dertlerinden bir tanesi de, kira mesel si olarak 
karşımıza geliyor. Bunu nasıl çözeceksiniz? Ne yapacaksınız da, kira 
meselesi, makul bir şekilde, doğru bir şekilde çözülebilecektir. Birçok
ları şunu söyler, derler ki; «Bir kanun çıkarırsınız, kiraların artışını ya
saklarsınız• İşte buna zorba yol, yasak yol denir. Ama bu devirleri Tür
kiye gördü, Milli Korunma Kanunu devrelerini hatırlayanlar var. O za
manlar da ne oldu biliyor musunuz ... O zaman hava parasıyla oturma
ya başladınız, Ufak kiralarla kalırdınız ama peşin, büyük para verirdi
niz. Kira meselesinin doğru halli, konut say1sını artırmaktır, daha fazla 
konut yapmaktır. Konut için insanlarımızın tasarrufu kafi gelmiyor, o 
halde ona kredi imkanı bulmamız lazım. Nasıl bulunacak?.. Oturduk 
düşündük. 6 Kasım seçimlerden önceydi, ben dedim ki : •Konut mesele
sinin finansman tarafını biz çözeceğiz. Kredi meselesini halledeceğiz•. 
Muhaliflerimiz sordular; •Nasıl halledeceksiniz• dediler. «Söylemem, 
çünkü kopya alacaksınız. Kopya da vermeyiz. Seçimden sonra iktidara 
gelince görürsünüz. Nasıl çö:ı:eceğimizi göreceksinil.• dedim. En kolay, 
en geçerli, en doğru yollardan birini bulduk. O da şu: Bütçeden a lın a 

imkanı yok. Bütçenin zaten iki yakası bir araya gelmiyordu. Bildiğiniz 
gibi, Türkiye'de kaçak birçok işler yapılıyordu. Hatırlayacağınız gibi es
kiden yurt dışından kaçak sigaralar geliyordu. Bu sigaralar el altından 
satılıyor aradaki büyük karlar karaborsacıya, kaçakçıya kalıyordu. Mem
lekette havadan para kazanan birçok kişi vardı. Vergi de vermiyorlardı. 
Vergi vermiyorlardı, ama havadan para kazandıkları için bir tarattan 
apartmanlar dikiliyordu. O havadan para kazananları gören insanlar da 
cbiz niye çalışalım ... • diye düşünmeye başlıyorlardı. Birinci olarak bu-
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nu düzeltmek lazımdı. İkincisi de bunu ithal edip satarsak, aradaki far
kı da Konut Fonu'na koyanz dedik. İşte Konut Fonu'na giden 100 mil
yara yakın paranın önemli bir kısmı bu söylediğim şekilde kaçak siga
ranın normal şekilde ithali ve sigaranın bizim tarafımızdan serbestçe 
satılması ile, aradaki farkın da Konut Fonu'na konulmasıyla temin edil
miştir. Şimdi hem kaçakçılığa, karaborsacılığa mani olduk, hem de or
ta direğe, fakir insammıza, konutu için kredi arayanımıza kredi temin 
ettik. Bugün iktidarın diğer imkanlarla beraber konut meselesine ver
diği yıllık miktar 300 milyar lirayı bulmuştur. Ne kadar konut yapılıyor 
onu da söyliyeyim: Aşağı yukan her sene 100 bin konut yapılıyor. Yok
sa yanlış bir yoldan halline gittiğiniz zaman, memleketi büyük sıkıntıya 
sokarsınız. Bir ikinci konu, hatırlayacaksınız, memleketimizin kalkınma
sı daha ileriye gitmesi lazım, gençlere - yeni yetişen nesillere bir takım 
yeni iş sahalannın verilmesi lazım . Yoksa olmayan işe adam almanın 

bir manası yoktur. O, sadece fakirliği artınr. Hatırlıyorsunuz, televiz
yonda çıktık, dedik ki; «Bu köprüyü, barajı satacağız, yenilerini yapaca
ğız• ... Karşımıza çıktılar dediler ki, «Hayır Sattırmam • Satarsın , sat
tırmazsın derken biz iktidara gelir gelmez sattık. Köprü satışından, 
köprüyü parça parça edip satacağız, alıp birisi götürecek ... • gibi bir 
yanlış anlaşılma doğmuştu. Hayır öyle değil. Köprü yerinde duruyor. 
Gene üzerinden vasıtalar geçiyor. Biz onun gelirini sattık. Keban Barajı' 
nın ve Köprü'nün bir kısım gelirlerini aşağı yukarı 200 milyar liraya 3 
senelik bir süre için sattık. Yani üç seneliğine kiralamış olduk. Oç sene 
sonra tekrar bir 200 milyar lira daha alacağız. Şimdi o 200 milyar lirayı 
ne yapacağız? Daha doğrusu ne yaptık? Memleketin önemli barajlarının 
finansmanına harcıyoruz. Onlar bir an evvel devreye girsin. Memleketi
mize güç katsın, istiyoruz. Baraj niçin yapılır? Bir; hidr~lektrik sant
ral elektrik üretimi için, iki; sulama taşkın önlemek amacıyla arazimize 
su basmasın veya arazimiz daha iyi sulansın diye yapılır. Buraya gelir
ken köylüler önüme çıktı. Ne istiyorlar biliyor musunuz? Sulama suyu 
istiyorlar. Sorduğum zaman sulama sularının olmadığını söylediler. Ne 
için sulama suyu istediklerini sordum, ikinci mahsulu ekmek için iste
diklerini söylediler. Çünkü ikinci mahsul yaza doğru geliyor. Su olma
yınca da mahsul ekilemez. Su melesi çok önemlidir. Aşağı yukarı 13 - 14 
barajı biraz evvel de belirttiğim 200 milyar lirayla hızlandırmaya baş

ladık . Karakaya Barajı Türkiye'nin Keban'dan sonra şu anda en büyük 
barajıdır. Eğer fonlar yapılmamış olsaydı ,bu barajın inşaatı daha üç
dört sene sürerdi. Ama biz parayı verdik, baraj inşallah bu Haziran ayın
da su tutmaya başlayacak. Sene sonunda ilk ünitesi devreye girecek, 
önümüzdeki sene de tamamiyle devreye girecek. Keban 6 milyar KWH 
üretiyor bu baraj 8 milyar KHW üretecek. Sekiz milyar deyince de unut
mayın, bu oran Türkiye'nin 1950 senesinde kullandığı elektriğin 11 katı-
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dır. Arkadan bir baraj daha yapılıyor. Geçen gün «İcraatın içinden» 
programında gördünüz, Atatürk Barajı. Güney Doğu Anadolu projesine 
dahil olan Atatürk Barajı sayesinde 2 milyon hektar arazi sulanacak. Ya
pılan barajlar içinde en büyüğü Atatürk Barajıdır. Vaktiyle büyük ba
rajlar yapmaya gücümüz yoktu. Ama, işte bu şekilde bulunan yollarla 
ve Türkiye'nin itibannın, imkanlarının artmasıyla o baraj inşaatına baş
landı ve demin söylediğim fonlar sayesinde de süratli bir şeki lde biti
rilecektir. Karakaya Barajı'nın seneye devreye girmesi halinde gelirini 
satıp, Atatürk Barajı'na yatıracağım. Bu şeki lde arka arkaya yenileri ya
pılacak, memlekete barajları ilave edip gideceğiz. Barajlar yapılınca ne 
olacak? .. Bir; Tasarrufu olana, parası olana, yani 50 bin lirası olana bile 
hisse senedi veriyoruz. O sağlam bir gelir verecek. Aldığınız faiz değil, 
gelir senedidir. Yani gelir senedi ile o barajın gelirine ortak olunuyor. 
İkincisi; yeni barajlar yapıldığına göre bir çok insanımıza iş çıkacak. 
Üçüncüsü; tabiatiyle memleketin ekonomisi gelişecek, gücüne güç kata
cağız. Bir taşla üç kuş vuracağız. Hesap ortadadır. Yurtdışından geli
yorlar, birçok ileri illkedM geliyorlar, bulduğumuz formülü anlatıyo
ruz, dinliyorlar dinliyorlar gidiyorlar. Ondan sonra bir daha geliyorlar, 
«Nasıl yapıyorsunuz bunu bize öğretin• diyorlar. Gene bu iktidarın ic
raatları içinde yer alan bir konudan söz etmek istiyorum. Memleketimiz 
dünyanın en kritik bölgesinde yaşar. Çanakkale'den geldim •Çanakkak 
geçilmez• denir. Çanakkale bir su yoludur. En önemli su yo!Janndan bi
ridir. Su yolu olduğu için dünyanın en büyük harpleri orada olmuştur. 
lleridc İstanbul Boğazı var. O da önemli bir su yolu. Türkiye zaten Av
rupa ile Asya'yı bağlayan bir noktada. Etrafımızda 7 - 8 ülke var. Gayet 
tabi dünyanın en kritik bölgesi. Güçlü olmamız lazım. Hem iktisaden 
güçlü olmamız lazım, hem de silahlı kuvvetlerimizin güçlü olması lazım 
ki düşmanı caydırıcı olsun. Yani kimse Türkiye'ye kem gözle bakama· 
sın. Peki ilahlı Kuvvetlerimizi nasıl güçlü yapacağız. Bugün artık eski 
usuller yok. Kılıçla ya da kamayla harb edilmiyor. Bütün ilahlar mo
dern. Uçaklar var, füzeler var, tanklar var. Bunların hepsi büyük para
lara mal olan silahlardır. Eğer dışarıdan alınıyorsa, devletin, milletin 
gücü bunlara yetmeyebilir. Burada akıllı bir iş daha yaptık . Dedik ki; 
cTürkiye'de Savunma Sanayii'ni geliştireceğiz• a ıl yapacağız? Konut 
Fonu'na benzer bir fon kurduk. Bu fonda da aşağı yukarı 300 küsur mil
yar lira toplanacak. Ben bu fonla Türkiye'de savunma sanayii kurulma· 
sına yardım edeceğim. Dışarıya sürekli para vermekle, döviz vermekle, 
döviz ödemekle bunların altından kalkabilir misiniz ... ? Hem memleke
timizde yapılsın, hem insanımız iş bulsun, hem de ekonomimize katkı 
sağlasın. Yoksa dışarıdan silah almakla yabancı ülkelerin sanayiine yar
dım etmiş oluyoruz. Bazı muhaliflerimiz var, bu işleri anlamıyorlar. An· 
lamadıklan için de ulu orta laf söylüyorlar. •Bu fonlar ne oluyormuş , 
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Mcclis'in dışına çıkarmışız, bildiğimiz gibi harcıyormuşuz.• Hayır, Fon
lar Anavatan İktidarın en önemli icraatıdır. Ve bugün memleketimiz 
hızlı kalkınıyorsa, birçok meselelerini aşmışsa ve kısa zamanda yatırım
lar hızlanıyorsa, bu fonlar sayesindedir. Savunma Sanayii konu unda, 
Fon kurulduktan sonra bütün dünyadan bi7..e mal satanlar, savunma sa
nayii mallarını satanların hepsi gelmiştir, sizinle ortak tesis k~ıralım 
demeye başlamışlardır. Demek ki doğru bir iş yaptık. Ümit ediyorum 
ki önümüzdeki senelerde yurdumuzun muhtelif yerlerinde bu sanayi te
sisleri veya mevcutlara da ilave olarak kurulacak ve oralarda birçak in
sanımız çalışacaktır . 

Muhterem Susurluklular, bu sene Türk köylüsünün gübre sarfiya
tın ı geçen senenin ilk üç ayıyla mukayese ettiğimizde tam iki misli ol
duğunu görüyoruz. Bazıları «köylü gübre alamaz çünkü parası yok» di
yorlardı. Peki köylü nasıl oluyor da bu sefer iki misli gübre alıyor ... ? 
Sebebini söyliyeyim : Köylümüz onların söylediğinden çok daha akıllı

dır. Bu sene ekim şartlan iyi gitti. Yolda gelirken de üıiinün durumunu 
gördüm. Tabiatiyle gübre, mahsul iyi olduğu zaman daha fazla kullanı
lır, ama kurak gitseydi, kötü gitseydi, geçen sene olduğu gibi don olsay
dı, belki gübre kullanımı aşağıya düşerdi. Ama şunu iftiharla görüyorum 
ki , bu sene önümüzdeki bir · birbuçuk ay içinde bir aksilik olmaması 
halinde muhtemelen geçtiğimiz yılların en yüksek tarım ihtihsalini ala
cağız. Onu aldığımız zaman da memleketimizde bolluk daha fazla ola
caktır. Zaten Türkiye'de bolluk var. Nereye g.itseniz bakkalların, ma
navların dopdolu olduğunu görürsünüz. Kışın en şiddetli zamanında 

Kars'ta, Erzurum'da, Van'da domatesinden salatalığına kadar herşeyi 
bulmak kabil. Eski yıllarda var mıydı böyle şeyler? Ne yapıyorduk, tur
fanda diyorduk. On misli, yüz misli pahalı oluyordu ve ancak çok mah
dut bir kesim alabiliyordu. Ama bugün yurdun her tarafında, seralar
da yetişmiş mallar vardır. Şubat ayı içinde Suriye Başbakanı geldi. Ben 
genellikle fiyatları sorarım. Memleketlerinde muhtelif fiyatlar nedir, do
metesin fiyatı ne kadar? dedim. Yüzüme baktı, «Bizde bu mevsimde do
mates olmaz• dedi. Artık Türkiye'nin her tarafında Şubat'ta domates 
var. Biraz pahalı ama demekki memleketimizde artık her şey daha faz
la üretilir hale gelmiştir. Bakınız bu memleketin 1927'de 13 milyon nü
fusu vardı. Geçen sene nüfus 52 milyona çıktı. Aynı topraklara bir Ha
ıay ilave edilmiştir. Onüç milyonu zor besleyen topraklar bugün 52 mil
yonu çok daha iyi besliyor ve aynı zamanda da büyük ihracat yapıyor. 
Komşularımız, Kuveyt ve Arabistan'da Türk malları, Türk zirai mallan 
bütün halleri doldurmuştur. Hiç birisi bizimle rekabet edemez. Geçen 
gün Amerikan Dışişleri Bakanı geldi, konuşuyoruz, Amerikalılada bir 
tekstil konumuz var. Fazla ihracat yapıyoruz diye devamlı kota koyu
yorlar, engelliyorlardı. Dedim ki «Bu para daha yeni giriyoruz. Siz Ko-
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re'den 3 milyar dolarlık mal alıyorsunuz, Tayvan'dan 3 milyar dolarlık 
mal alıyorsunuz, Hong Kong'dan da bir o kadar alıyorsunuz. Bizden de 
yalnız 100 küsur milyon dolarlık mal alıyorsunuz. Sizin sadece tekstilde 
bütün it'halatı.mız 18 milyar dolar. Gelin şunu bir kota yapın biz hepimiz 
yanş edelim. Biz onlann yarışından korkmayız. Bakın o vakit ne kadar 
atanz size .. . » dedim. İnşallah bir formül bulacağız. Bunu şunun için 

söylüyorum : Bundan 4-5 sene evvel Hong- Kong, Kore gibi ülkelerle 
yanş etmemiz düşünülemezdi bile. Ama bugün korkmadan diyoruz ki , 
Türkiye'de bu mallar onlardan daha iyi imal edilmektedir, biz korkmu
yoruz. 

Anavatan iktidarı bu memlekette bazı şeyleri çok değiştirmişti r. 

Biz, Türkiye'nin itibarını son iki sene içinde yukarı çıkardık. Son iki se
nede bu memlekete gelen yabancı devlet adamlannın sayısını mukayese 
ettiğinizde eski devrelerle kıyaslanabiHr mi? Her taraftan davet alıyo
ruz. Bugün ben, o davetlerin ancak yarısını gerçekleştirebiliyorum. Ama 

, büyük ülkelerin 2 sene içinde hepsine gittim. Amerika'ya davet edildim 
gittim, Japonya'ya davet edildim gittim, İngiltere'ye davet edildim gi t
tim, Çin'e davet edildim gittim, Hindistan'a davet edildim gidiyonım, 
Suuri Arabistan'a davet edildim gittim ve Sovyetler'e davet edildim gi
deceğim, İtalya'ya davet edildim. Yakında OECD Teşkilatı , yani Avrupa 
lk:tisadi İşbirliği Teşkilatı'nın toplantısına katılmak üzere Paris 'e gide
ceğim. Biz vaktiyle bu teşkilattan, aldığımız borçlann erteleme işlerini 
yapardık. Bizi karşılanna alır ve borcu nasıl ödeyeceğimiz konusunda 
gayet güzel bir ders verirlerdi. Böyle ilişkilerimiz olan bir yere, bu sene 
Nisan ayında gidiyorum. Ama bu sefer borcumuzu nasıl ödeyeceğiz diye 
anlatmaya gitmiyorum. Türkiye bu sene Avrupa İktisadi İşbirliği Teş
kilatına Başkanlık edecek, ben Başkanlık edeceğim. Nereden nereye gel
diğimiz bu söylediğim misalle rle bellidir. Vaktiyde sıkıntılı dönemleri
mizde, 70'li yıllarda, 80'in başında petrol üreten ülkelerden borç alabil
mek için mtihtelif temaslar kurardık. Kral'la görüşmek mümkün olma
dığı gibi, onun altındaki adamlarla da görüşmek mümkün olmuyordu . 
Hatırlıyorum, randevu alamazdık. Ayın 8'inde Hindistan'a gitmek üzere 
yola çıkacağım. Rica ettik, haber yolladık, Suudi Arabistan Kralıyla gö
riişmek isteğimizi belirttik. Derhal cevap gelmiş ve randevu verilmiştir. 
Giderken yolda Suudi Arabistan'a uğrayacağım ve Kral'ın kendisiyle 
görüşeceğim. Eskiden bize randevu vermekte zorluk gösterenler, şimdi 
niye bu kadar kolay randevu veriyorlar... Sebebi bizim şahsımız deği l , 
Türkiye'nin nereden nereye geldiğidir. 

Muhterem Susurluklular, bizim iktidarımızın önemli gördüğü bir 
husus var. O da Birlik ve beraberlik içinde bu memleketi ileriye götü r
mektir. Anavatan'ı kurduğumuz tarihten itibaren her zaman şunu söy-
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!edim: •Türkiye'nin kavgasız, sükun ve sulh içinde önünde iyi bir dö
nem olan bir ülke olması lazım.• Ben bunu gelişme, büyüme, muasır me· 
deniyet seviyesine erişme diye telakki ediyorum. Ama bunu gerçekleş
tirmek için de birbirimize sımsıkı sarılıp ayrılığımızı, gaynlığımızı bir 
tarafa bırakıp bir gaye için ileriye doğru gitmemiz lazımdır. Geriye dö
nüş yoktur. Partilere şunu söylüyorum : •Biz 'bu partiyi yeni kurduk. 
Hiç bir partinin devamı değiliz• . Neden değiliz dedim onu da söyliycyim; 
Çünkü eğer partilerin devamıyız deseydik, tekrar kavga düzenini bera
berinde kurardık, eski kavga düzeni tekrar meydana gelirdi. Bugün bi
zim kimseyle kavgamız yoktur. Bir tek kavgamız var, ona da kavga de
miyorum, mücadele diyorum, bu memleketi ileriye götünne mücadelesi, 
başka hiçbir mücadelemiz yok. 

Cemiyette önem verdiğimiz bazı gruplar var. Önem verdiğimiz der
ken kimseyi ayırmıyoruz. Onu da söyliyeyim. Ama biraz iltimas ettiği
miz gruplar var. Bu grupların başında çocuklar geliyor. Çocuklara çok 
önem veriyoruz. Türkiye'de sıfır yaşından bir yaşına kadar bin doğan 
çocuktan yüz tanesi ölüyor. tleri ülkelerde bu rakam ondur. Bu rakamı 
muhakkak 40'a, 50'ye daha aşağıya düşürmemiz lazım . Çünkü aileler için 
çocuğun doğması zordur, ölümü daha da zordur. Çocuk ölümlerini ön
lemek için bu sene 5 milyona yakın çocuğumuzu aşıladık. Dünyanın en 
büyük aşı kampanyasını Türkiye yaptı. Ve ben Amcrika'ya gittiğim za. 
man bizi tebrik ettiler dediler ki; • Bu kadar başarılı bir kampanya daha 
dünyada yapılmamıştır .. Bizi örnek olarak gösteriyorlar, başka bakım

lardan da örnek olarak gösteriyoı-, • Gidin bakın, Türkiye'den örnek alın, 
ekonomisini nasıl düzeltti» diyorlar. Dünya Bankası da IMF de Türkiye' 
yi örnek gösteriyor. Çocuklara önem veriyoruz. Belediye Başkanlarına 
her zaman şu telkini yaptım : «Çocuk bahçesi sayısını artıracaksınız. 

Çocuklar sokaklarda değil, çocuk bahçelerinde eğlenecek ler, oynayacak
lar .. • Sadece çocuklara değil, gençlere de büyük önem veriyoruz. Tür
kiye'nin geleceği gençlerde olduğu için önem veriyoruz Gençlere de 7 
ayın içinde Türkiye Cumhuriyet tarihinde yüksek tahsilde 55 bin olan 
yurt kapa itesine 45 bin ilave getirdik. Hiçbir devrede bu kadar çabuk 
icraat görülmemiştir . Bir tanesini de gelirken Çanakka'de açtım. Üni
versitelere önem veriyoruz. İstiyoruz ki, gençlerim.iz daha fazla oku
sııınlar. İşi götüren para değildir, işi götüren tabii kaynak da değildir. İşi 
götüren insandır, bilgili insandır, becerikli insandıı·. Yaşlılara karşı say
gımız fazla. Onlara da çok önem veriyoruz. Özellikle belediyelerine de 
söylüyorum; •Yaşlılarımıza dikkat edin ve onlara hünnet edin• Anneye 
babaya saygı - sevgi ananelerimizden geliyor. Bu cemiyeti ayakta tutan 
bu sosyal anlayıştır. Dinimizde de •Cennet anaların ayaklarının altında
dır• deniyor. Biz de bu memleketin yaşlılarına aynı hürmetle bağlıyız. 
Benim alakam esas itibariyle Ortadirek diye tarif ettiğim ve tabiri bizim 
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getirdiğimiz gruptadır. O yüzden bu büyük kütleyi, bu büyük topluluğun 
esas direği olarak tarif ettim. Kimdir? Çiftçidir, işçidir, memurdur, es
naftır ve emeklidir. Bunları tarif ettim. Ve bu gruba gözümüz gibi baka
rım dedim. Çünkü biz bunların arasından çıktık, bunlar bizi destekledi, 
başkasına bakmam imkan dahilinde midir ... ? Zaten Türk milletinin ağır
lığı da buradadır. Seçimi düşünen, tekrar memleketin yönetiminde söz 
sahibi olmak isteyen insan gayet tabii seçmen kitlesine önem verir, bu 
söylediğim de en büyük kütledir. Ama bazen işi saptıranlar var. Acaba 
böyle söyleyip de milleti kandırabilirmiyiz diye düşünenler var. Her ta
rafı geziyorum, istedikleri kadaı· söylesinler, istedikleri kadar yapsınlar 
hiç farkctmiyor. Millet neyin, nasıl doğru olduğunu herkesten daha iyi 
biliyor. Onun için Muhterem Susurluklular size son olarak şunu da söy
liyeyim, bizim bu memlekette yapamayacağımız hiç bir iş yoktur. 'Biz sa
dece Allah'tan korkarız. Memleketin hayrına, milletin hayrına ne varsa 
çekinmeden, korkmadan yaparız. Çünkü bir tek hedefimiz var; O da 
memleketimizi arzu ettiğimiz istikamete, medeni ülkeler seviyesine sü
ratle getirmektir. Memleketimizde bu hazine, bu imkanlar var. Gayet gü
zel topraklarımız var, zengin ziraat var, denizimiz var, dağlarımız var, 
madenlerimiz var, ormanlarımız var, bütün turistik güzelliklerin yanı
sıra çok köklü bir tarihimiz de var. En önemlisi çalışan, zeki kaabiliyetli 
insanlarımız var. Hani derler ki : «Unun uz var, şekeriniz var, yağınız var 
ama helva yapmasını biliyor musunuz?• İş oradadır. Biz de helva yap
masını biliyoruz. Benim seçimler sırasında söylediğim bir söz 'Vardı, slo
ganda diyebilirsiniz. Dedim ki; •Gençler bizi tutuyor. Yaşlıların da du
ası bizimle. Orta yaşlılara gelince onlar zaten bizimle çalışıyor•. Hepsi 
tamam da arkasından bir grup daha kaldı, Çocuklar .. . Çocukların da sev
gisi bizimle. Tabi hanımları hiç bir zaman unutmayız. 

Hepinize sevgiler saygılar sunuyorum. Sağolunuz varolunuz Aziz 
Susurluklular. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN MANİSA BÖLGE TRAFİK 
ZABITASI BİNASINI AÇIŞ KONUŞMASI 

6 Nisan 1986 

Polis Teşkilatı'nın muhterem meı:ısuplan, 
Burada, Bölge Trafik Şubesini birazdan açacağız. Yalnız, bu vesi

leyle söylemek istediğim bazı konular var. Biz iktidar olarak emniyet 
kuvvetlerimize, polisimize büyük önem veriyoruz. Bunun sebebi, geçmiş 
yıllardaki tecrübeli ve gelişen, büyüyen bir Türkiye'de emniyet kuvvet
lerinin taşıdığı önemdir. Halkın can, mal, namus emniyeti özellikle em
niyet kuvvetlerinin göreviclir. Bu emniyet kuvvetleri olmazsa ekonomik, 
sosyal gelişme olmaz. Bir memleketin gelişmesi için, en önemli şart gü
ven ortamınm mevcudiyetidir. Gece saatl 2'de, 1 'de sokağa çıkıp, her
hangi bir enclişeye kapılmadan yürüyebilmeniz, o memlekette emniyet 
varsa temin edilebilir. Bunlar temin edildiği zaman da, o memlekette gü
ven ortamı vardır ve ekonomik gelişme, kalkınma olur. 

Bakınız, bugün Türkiye'nin turizmi patlamış diyorum. Tabii bunun 
birkaç sebebi var. Bir tanesi, Türkiye'de her çeşit mal var. Yokluk diye 
birşey yok. 1979 - 1980 senesinde turistler Türkiye'ye gelmiyorlardı. «Ben
zin bulamaz mız, ya da anarşi var, bir yerde vurulabilirsiniz• diyorlar· 
dı. Gerek iktisacli varlık, gerekse emniyet meselesinin halledilmiş olma
sı, Türkiye'de tabii olarak gelişme imkanı olan turizmi patlatmıştır. 
Onun için muhterem vatandaşlarım emniyet güçlerine büyük önem veri-
yoruz dedim. · 

Geçtiğimiz yıllarda, polisimiz muhtelif badireler atlatmıştır. 27 Ma
yıs 1960'1 hatırlıyorum. Hatta 1980 öncesinde, yine bölünmelerle birta
kım problemler polisimizin başına gelmiştir. Bunlar bir daha olmaya
caktır . Bunlardan ders almamız lazım. Onun için diyorum ki, polise 
önem veriyoruz. Onun lojmanına, yaşamına, eline geçen ücrete, yaptığı 
vazifeye göre mükllfatlandınlmasına büyük önem veriyoruz. Önem ver
meye de devam edeceğiz. Polisimizi daha modem ekipman ve araçlarla 
techiz etmemiz lllzım. Karakollarımızı düzeltmemiz, en modern techizatı 
verebilmemiz lllzım. Tabiatıyla bunlar birden bire olmaz. Zaman içeri
sinde, kademe kademe olacaktır. Nitekim şu ana kadar gelcliğirniz du
rum da, bunun olacağının işaretidir. 

Bu bakımdan Bölge Trafik Şubesinin hayırlı olmasını dilerim . Po
lisimize vercliğimiz önem balrumndan bu konuşmayı yaptım. Tekrar 
kendinerine teşekkür ediyorum ve bu binanın da, bu teşkilatın da mem
leketimize hayırlı olma ını temenni ediyorum. Sağolun . 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN MANİSA KONUŞMASI 

6 Nisan 1986 

Aziz ve Muhterem Manisa'Iılar; 

Ben size burada telefondan bahselmiyeceğim. Çünkü telefondan çok 
bahsedildi. Ama biraz memleket meselelerinden, bir de şansızlığımızdan 
bahsedeceğim. Hep Manisa'ya böyle gece girdik. Yüzünüzü göremedik, 
ancak gece girmekle beraber ben söz veriyorum. Bir dahaki gelişimde 
gündüz.gireceğim. 

Şu kadarını 'fade etmek istiyorum. Biz bu memleketin idaresine 
sizlerin desteği ile geldik. Allal_ıın yardımı ve milletimizin desteği ile gel
dik. Onun için, her zaman her yerde milletimiz ne istiyor , milletimize 
nasıl hizmet ederiz diye düşünüyoruz. Bunun için gece gündüz milleti
miz için çalışmaya devam ediyoruz ve devam edeceğiz. Gezime Cuma gü
nü Çanakkale'den başladım. Hergün S'den fazla konuşma yaptım. Gör
düklerimi size anlatmak istiyorum. tnsanlanmız memleketimizin iyi bir 
şekilde inkisaf ettiğinin genel kaatindedirler. Bundan büyük mutluluk 
ve huzur duyuyorum. Bu bizim çalışma azmimizi, çalışma şevkimizi 
kamçılamakta, daha fazla çalışmak için gayret sarfetmemize sebep ola
caktır. Çünkü millete hizmet etmek, hiçbirşeyden çekinmeden sadece 
Allah'tan korkarak, sizden aldığımız destekle. Sizin yolunuzda, sizin hiz
metindeyiz. Bu iktidar 2.S seneye yaklaşan icraatı içinde memleketin çö
zülmeyen her meselesine korkmadan el atmış ve çözmüştür. 

Yaptığımız işlerin detayına girmek istemiyorum. Ama bir konudan 
bahsedeceğim. O da müstechen neşriyat, müstechen neşriyat konusunda 
epey üstümüze geldiler. Bu kanunu çıkaramazsınız dediler. Çıkardık. 
Memleketimizin çocuklarının, gençlerinin ahlakını bozan bu gibi muzır 
neşriyatla mücadele bizim vazifemizdir. Başkaca da yolu yoktur. 

Muhterem Mani a'War, 

Türkiye iyi yoldadır. 13 milyonlu Cumhuriyet'in kurulduğu yıllar
dan, bugün 52 milyon nüfusa sahip kuvvetli bir ülke haline gelmişizdir . 
Ümit ediyorum ki, Avrupa'nın büyük ülkelerini nüfus bakımdan geçece
ğiz. Mesele sadece bundan ibaret değildir. Güçlü müsünüz? Yani kültü
rünüz ileri mi, ülkeniz zengin mi, kuvvetli bir ordunuz var mı? Bütün 
bunların meydana gelmesi için şartlar ve imkanlar Türkiye'de vardır . 
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Çok güzel bir memleketimiz var. Geziniz, görünüz. Dağlan, ormanlan, 
gölleri, akarsulan, turistik güzellikleri, denizleri, madenleri, herşeyi var. 
Çok güzel bir tarım ülkesi. Aynı zamanda da, büyük nüfusuyla bir sana
yi ülkesi. 1979'da bizi sadece tanın ülkesi olarak görüyorlardı, çünkü ih· 
racatımızın % 65'i tarım ürünleriydi. 1985 rakamlarına göre 8 milyar 
dolara gelen, yani 4 misli artan ihracatımızın % 75'i sanayi ürünleridir. 
Bunun için, Türkiye bir sanayi ülkesi haline gelmiştir diyorum. Bu bü
yük bir değişikliktir. Herşeyimiz var. Bunların başında çalışkan, zeki 
insanımız var ve genç nüfusumuz da oldukça fazla. İleri için istikbaJ 
vaaddeden genç bir nüfusumuz var. 

Muhterem Manisalılar, 

Bu iktidar memleketin bütün meselelerine sahiptir. Çocuklarına 
sahiptir. Biz çocukları çok seviyoruz. Biz onları sadeoe çocuk oldukları 
için değil, Türkiye'nin geleceği oldukları için seviyoruz. Onlar güçlü 
olursa, onlar iyi yetiştirilirse Türkiye'nin geleceği emniyet altına alınır. 
Gençlere de çok önem veriyoruz, onlar iyi yetişirse, Türkiye'nin sorun
larına çok iyi sahip olacaklardır. Her gelen nesil, inşallah, bir evvelkin
den daha iyi olacaktır. Bütün bunların yanında, memleketimize hizmet 
etmiş insanlara, annelerimize, babalarımıza saygımızın da çok fazla ol
ması lazım. Bu Müslüman · Türk ananesine uygun bir davranıştır. Onun 
ıçın her zaman büyüklerimize saygı göstermeye devam edelim. Beledıyc 
başkanlarımıza, çocuklar için çocuk bahçesi, gençler için spor sahası ya
pacaksınız dedim. Yaşlılar da her yerde, otobüslerde ve muhtelif yer
lerde, saygt göst_ereceğiz. Bu şekilde davranan bir cemiyet, meselesini bü
yük çapta halletmiş bir cemiyettir. 

Ümit ediyorum ki, muhterem Manisalılar, Türkiye htzla büyümek· 
te ve gelişmektedir. Gelecek 10 sene içinde çok daha güçlü bir ülke ha
line gelecektir. Bakınız, 1979 -1980 senelerinde kuyruklar vardL Türkiye 
borcunu ödeyemiyordu, fakir bir ülke olarak biliniyordu. 1980'de Avru
pa İktisadi İşbirliği Teşkilatı'na sunduğumuz bir raporda, Türkiye'nin 5 
sene sonra sıkıntı lardan kurtulacağını ve dünyanın güçlü ülkeleri 
arasına gireceğini belirttik. Raporu orada okuduğumuzda inanmadılar, 
bu mümkün değildir dediler. Ama 5 seneye kalmadan Türkiye çalışma
sıyla, birliğiyle bizim tahmin ettiğimiz hedeflerin hepsini geçmiştir. 1980 
senesinde Avrupa İktisadi İşbirliği Teşkilatı'na borçlan erteletmek için 
gidiyorduk. Önümüzdeki ayın J7 'sinde ise, o Teşkilatın Bakanlık Konse
yi 'ne başkanlık yapmak için gideceğim. İşte bu basit örnek, Türkiye'nin 
5 · 6 senede nereye geldiğinin en güzel göstergesidir. 

Onun için diyorum ki, önümüzdeki 10 yıl içinde Türkiye'nin kate
deceği mesafeyi ben bile tahmin edemiyorum. Yalnız bir tek şartt var; 
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birlik ve berabedik içinde, birbirimize sımsıkı sanlarak ileriye doğru 
hep birlikte yürümeliyiz. Sadece ileriye bakmalıyız, geriye bakmak yok . 
Güçlü, büyük bir Türkiye'yi ben görüyorum ve hedefide ora olarak gös
teriyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde çalışı.rsak, oraya varmamıza 
hiçbir mani yoktur. 

Sözlerimi, benim birçok yerde kullandığım cümlelerle bitireceğim . 
Diyorum ki, gençler bizi tutuyor. Değil mi gençler? Bakın nasıl! Ondan 
sonra, yaşlıların dvası bizimle. Hele bu gece dua ederlerse. Evet, orta 
yaşWara gelince, onlar zaten bizimle çalışıyorlar. Çocuklann da sevgisi 
bizimle. 

Aziz Manisalılar, telefon büyük nimettir. PTT Genel Müdüıi.i etraf
lıca bahsettiği için ben telefondan bahsetmedim. Yalnız, digital santral 
dedi, ama digital santralın marifetlerini an latmadı. Çok marifetleri var, 
ilave hizmetleri \lar. Hepsinden de para alcağız, onu belirteyim. Modern 
teknolojinin en son üıi.inü olan bu santral, Türkiye'de yapılıyor. Onun 
için rahatlıkla her tarafa otomatik santrallar koyuyoruz. Var mıydı 
böyle işler? Yoktu. Onun için Manisa'ya getirdiğimiz bu 15 binlik sant
ralı 50 bine siz çıkarırsınız. Ama parasını siz ödeyeceksiniz. Şehirlerara
sı, milletlerarası konuşma, gelişen bir ülke için önemli bir hadisedir. 
Gitmeye lüzum yok, aç derdini söyle. 

Onun için, Muhterem Manisalılar! 

Bu tesisin hayırlı, uğurlu olmasını diliyor, hepinizi saygıyla, sevgiy
le tekrar seiamlıyorum. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN SOMA KONUŞMASJ 

6 Nisan 1986 

Aziz ve Muhterem Soma'lılar, 

Size. özlerimin başında saygılar sevgi ler sunuyonım. Sağolun , var
olun. 

Ben Soma'ya, gerek seçim öncesi gerek seçim sonrası gelemedim. 
Onun için özür diliyorum. Bu, 'benim başbakan olarak Soma'ya ilk ge
lişim. Son gelişim olmaz inşallah . Soma, linyitleriyle meşhur bir yerimiz. 
Gelirken kente elektrik vermiş olduğunuzu gördüm. Bu santralların plan
lanmasında, hava hatlarında, termik santrallarda daha evvel de çahştım. 
Elektrik ve enerji meselesinin önemini çok iyi biliyorum. Hatta öyle ki, 
Tütkiye'nin temel meselelerinden bir tanesi enerjidir. Ne kadar enerji
miz varsa, bunu sanayimize vermemiz lazım. 

Bizim iktidarımız, bu konularda fevkalade bilinçli hareket etmiştir. 
Geçtiğimiz yıllarda, elektrik enerjisi kısıntısı yap1lıyordu. Ama, son 2,5 
senedir elektrik enerjisi programlı olarak kesilmiyor. Çünkü Soma'da 
santral var. Bu santral büyütüldü, daha da büyütülecek. Daha büyüyünce 
ne olur? Onu'da söyliyeyim; Kömür işlerinde 4 ıbin küsur kişi çalışıyor, 
TEK'le beraber 5 bine yaklaşıyor. Belki kömür istihsali biz geldiğimizden 
beri yüzde 100 arttı. Daha fazla elektrik istihsal etmek için daha fazla 
kömür istihs~ etmek lazım. O vakit, yeni iş imkanı açılacak. Daha fazla 
kamyon çahşacak. Buradan daha fazla kömür başka yerlere gidecek. Hem 
kömür işletmesinde hem de onun nakliyesinde daha fazla insan çalışa
cak. Daha fazla insan para kazandığındada yeni dü1clcanlar açılacak. 
Esnaf da bundan istifade edecek, köylü de malını daha fazla satacak. 

Bakınız, şu geldiğimjz kasaba ile Soma birleşmiş. Çok inşaat yapı
lıyor. •Doğulu geliyor, burada iş yapıyor. diye şikayetler var. Ama Doğu
daki iş imkanlarını lbilmiyoTlar. Şu bakımdan söylemek istiyorum; mem
leketimizde yeni iş sahalaı ı açmaya mecburuz. Tabii devlet herl:ese iş 
bulmak mecburiyetinde degildir. Bakınız. devlette 1 milyon 250 bin me
mur çalışıyor. Devlet bu 'kadar insana iş veriyor. Bu l milyon 250 binin, 
takriben 500 küsur bini öğretmendir. Öğretmenlere çok saygımız var. 
Benim annem de öğretmen. Ondan sonra yaklaşık 100 bini emniyet gö
revlisidir. 100 bini subay ve astsubay'dır, Ta'kriben 70 bini vergi işle
riyle uğraşan insanlardır. Gerisi teknisyenler, doktorlar, hemşirelerdir. 
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1 milyon 250 bin insana devlet iş veriyor. Aşağı yukarı devletin işyerle· 
rinde, 700 - 800 bin civarında da işçimiz çalışıyor. Topladığımız zaman 
2 milyon eder. Yani devletin verdiği iş sayısı, yekün olarak, 2 milyondur. 
Bu memlekette 6- 7 milyon kadar da tarımda kendi tarlasının sahibi çift
çimiz var. Çocuğu çoluğu ile çalışıyor. 2 milyondan fazla esnafımız var, 
kimseye muhtaç olmadan ekmeğini taştan çıkarıyor. Devletin fonksiyonu 
nedir? Bir; sizi iyi idare etmek, yoksulluklara düşürmemektir. İkincisi , 
yeni iş sahalarının açılmasına yardımcı, destek olmaktır. Daha fazla iş 
sahası açabilmektir. 

Elektrik enerjisi son 3 yıldır % lO'dan fazla artıyor. Eskiden % 3 
civarında artardı. Böylece de, elektrik kesintisi olmuyor. Demek ki, yeni 
elektrik santralları peyderpey devreye giriyor. lşte bunları biz yapıyo
ruz ve memleketi bir daha elektriksiz bırakmayacağız. 

Televizyonlarda görüyorsunuz, hergün bir yerde, bir bakanımız te
lefon santralı açıyor. Bunlar otomatik telefon santralı. Santrala sahip 
olan yerlerimiz içinde 2 bine yakın köyde var. Almanya'daki a'krabala
nyla direkt konuşabilirler. Vaktiyle bunlar hayaldi. Ama artık Türkiye 
öyle gelişiyor ki, önümüzdeki 4- 5 yıl içerisinde her yer bu otomatik san
trallara kavuşacaktır. Ankara'da, 1952 senesinde telefon müracaatı yap
tım ve 12 sene bekledim. Ama, bugün An'kara'da beklemeden telefon ve
riliyor. Bunlar medeni vasıtalardır. inşallah bütün ilçelerimiz bu hale 
gelecektir. 

Otoyollar yapılacak. Büyük bir kısmına başladık . Ama, nasıl baş
ladık? Söyleyeyim. Tür'kiye'nin gücü mahdut. Bizim yapacağımız iş, 'bu 
gücü artırmak. Yani herkesin daha fama çalışması ve netice itibariyle 
akıllı işlerin yapılması !Azım ki, o işlerden elde edilen gelirler tekrar 
yatırılabilsin. Boşa yaparsak, toprağın altında bırakırsa:k, olduğıımuz 
yerde kalırız, hatta geriye gideriz. Bir misal vereyim, televizyonda • köp
rüyü satarım, sattırmam• diye karşı parti lideriyle bir münakaşa yaptık . 
İktidara geldik köprüyü sattık. Yani zannediyor ki, köprüyü satınca bi
risi alıp götürecek. Köprü yerinde duruyor. Üzerinden insanlar, vasıtalar 
geçiyor. Ama onun gelirini sattık. Keban barajı'nın da aynı şekilde geli
rini sattık. 200 milyar liralık gelir senedi sattık. Bu paralarla da 2. Boğaz 
Köprüsünü yapıyoruz. Aynı zamanda 216 km. e'kspres yolda var. Sürat 
yolu. Bu yol topladığımız paralarla ve itibarımızla sağladı8Jmız kredilerle 
yapılıyor . Şimdi 1000 km. otoyol yapmaya karar verdik. Çünkü, yollar 
Türkiye'nin kan damarlarıdır. Bu damarların iyi çalışmasını istiyorsanız 
kanın iyi akması lazım. 1950 senesinde ilk yol yapma çalı.şmalanna baş· 
lanmıştır. Rahmetli Menderes döneminde. Türkiye'nin gelişmesinde en 
fazla rolü yollar oynamıştır. Bugün de aynı şeyi sö)i)üyorum. O zaman 
gidişli gelişli yoHardı, ama biz, bugün modern Türkiye'ye, ileri Türkiye'ye, 
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dünyanın tanınmış ülkeleri arasına girmeye namzet Türkiye'ye otoyol
ları !Ayık görüyoruz. Asrın sonuna <kadar 3 bin km. otoyol yapacağ:ız. Nasıl 
yapaca~. Nasıl yapacağımızın fornıülünüde bulduk. Kamu Ortaklığı 
diye bir sistem kurduk. Köprünün, barajların, otoyolların gelirlerini bu
raya ıkoyuyoruz. O gelirleri tasarruf sahiplerine satıyoruz. Ordan aldı
ğım parayı yeni barajlara, 'köprüye ve otoyollara yatırıyorum. Onlar bi
tince, onların gelirlerini de satacağım. Ondan sonra, yine yenilerini yap
maya devam edeceğim. Bu akıllı yoldur. Bir misal vereyim; biz iktidara 
geldiğimizde, Gebze ile İzmit arasında kısa bir otoyol inşa ~alindeydi, 
bitmemişti. 1986 yılı başında, ilgililere «Bu otoyol ne zaman bitecek?» 
dedim. Onlarda «Bu tempo yapılmaya devam edilirse 3 yıl daha devam 
eder.• dediler. Böylece yatırdığımız para, orada yerin altında kalıyor. 
Karşılık getirmiyor. cPeki, bu sene bitmesi için ne !hım?» dedim de, «3 
milyar lira Jhım• dediler. «Verdik gitti, bitirin yolu, ama gişeleri koyun 
gelenden geçenden para alacağız» dedik. Karşılılksız bunların hiçbiri ya
pılmaz ki. Gelip ıde size «karşılıksız olarak şunu yapacağız» diyenlere 
inanmayın. Onlar propoganda yapıyorlar. Doğrusu bizim gibi açı'k açık 
söyleyenlere inanın. Biz onun karşılığını alacağız dedik ve aldık da. Bir 
sene içinde, 3 milyarı 4 milyar olarak geriye aldık. Ama 'karayollan 
şimdi başka yollar yapıyor. İşle otoyallar böyle yapılır. 

Otoyol, barajlar yapılırsa ne olur? Sadece tasarruf sahibine gelir 
sağlamıyoruz. Ama otoyollar, barajlar yapmakla memleketin gücüne güç 
katıyoruz. Aynca, bu işleri yaparkıen yeni iş sahaları yapacağ:ız. 1000 
km. Jik otoyol 50 bin kişiye iş verir. 

Sadece o kadar değil. Bir toplukonut meselesi, kira derdi tüm Tür
kiye'de var. Tabii sıkıntı olaıcak. Bazı aklıevveller, !kiraları ucuzlatmak 
için «gayet kolay• derler. «Kanunla kiraları donduralım• derler. Bundan 
10-15 sene evvel Milli Koruma Kanunu ile kiralaııı. dondurduk. Ama, o 
zaman da herkes hava parası vermeye başladı. O sistem çalışmaz. Kira
lan aşağıya çekmenin veya sa'bit tutmanın yolu daha fazla konut yapmak 
ve milleti daha fazla ev sahibi yapma1ctır. Onun içinde, bir Konut Fonu 
getirdik. Bakın, ne ıkadar sosyal adaletli bir yol. Bazıları biz sosyal ada
letçiyiz der, aldırmayın. En iyisi sosyal adaletçi biziz. Şimdi, şu Konut 
Fonu'nun nasıl kurulduğunu söyleyeceğim, göreceksiniz. Konut Fonu'nun 
kaynaklan nerede? Hatırlayın, yabancı sigara, Türkiye'ye kaçak olarak 
geliyordu. Herkes cebinde saklardı. Sonra da birisi yakalandımı hapsi 
boylardı. Milyarlarca lira 'karaborsacının, kaçakçının eline geçiyordu. Bu 
sigarayı üzerine konut fonu payını 'koyup biz ithal ettik ve bu parayı ol
duğu gibi fona aktardık. Karaborsacının cebine niye gitsin. Ondan sonra 
lüks arabalar yasak olmasına rağmen, çeşitli yollardan yurda giriyordu. 
Sefaretlerde çalışanlar, galericilerle anlaşarak araba getiriyorlardı . Ara-
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claki fark yaqaucı ile galericinin cebine giriyordu.. Üstelik vergi de ver
miyorlar. Biz d,e, !bu . arabaları kenclimiz getirelim ve üzerine de gümrü
ğünün 1,5 misli fon '.koyalım dedik. Buyursun alsınlar. Bu parayı da Ko
nut Fonu'na aJ:etardı'.k. Böylece Mercedes'e binen bir kişi, 10 yurttaşı

mızın alacağı krediyi veriyor. Nereden alıp nereyi! verdik. Başkası ya
pabilirmi bunu? lafını . söylerler yapamazlar. İşte buna Konut Fonu di
yoruz. Çimento tüketimi son 2 senede o/o 20 üzerinde artıyor. Çimento 
tüketiminin art.qıası, ev inşaatlarının hızlanmasındandır. Sadece ev değil, 
yol ve fabrika inşııatları da arttı. Bu inşaatlarda da birçok insan çalış ı

yor. Esnaf, sanatk!r, fabrika çahşıyor böylece de. 

Sevgili Somalılar! bütün ilçelerimizde, tahmin edemeyeceğiniz ka
dar illlve yatırım var. Türkiye dev adımlarla ilerlemektedir. İti'banınız 
ela devamlı olarak artmaktadır. Ben bunu yaşadım 1980 senesinin başın
da, memleketimizin borçlarını erteletmek, akaryakıt kuyruklarını kaldır
mak için, 6 ayda 10 defa dışarıya gittim. Türlü türlü kapıları çaldık, borç 
para istedik. Bunlar acı yıllardır. Bütün bunlar geçmiştir . Türkiye bu
gün ileriye güvenle bakabilecek bir noktaya gelmiştir. Borç istediğimiz 
yerlere, borç verecek hale gelmişizdir. Komşularımıza, bugün 1 milyar 
dolar borç vermişizdir. 

Bir hikaye daha anlatayım, bu da acıdır. Sene 1978 veya 1979, pet
rol sıkıntısı var. Petrol alacak paramız yok. Komşu ülkelere ricada bu
lunuyoruz. Tenzilatlı fiyattan petrol aldığımız bir ülkeye bir bakanımız 
gidiyor ve bir tanker daha petrol istiyor. O ülkenin petrol bakanından 
bu tankerin de tenzilatlı fiyatla verilm~sini istedi~inde, kendisine kapı 
gösteriliyor. Türkiye bu yılları yaşadı. Şimdi aym ülkeler, petrolünüzü 
bizden ahn diye ricada bulunuyorlar. Bu hale gelnıişizclir. Fark burada. 

Muhterem Soma'War! Bir ülkenin zenginliği nedir? Petrol değildir. 
Bu ülkede petrol yok. Ama, biz petrol üreten ülkelerin çoğundan daha 
zengin bir ülkeyiz. Bakınız, yemyeşil ormanlarımız var, tarım fevkal ade 
güzel. Toprak fışkırtıyor. Bu sene çok iyi mahsül olacak. Allah bir fela
ket vermezse :abii. Denizimiz, parlak gö.ıneşimiz, güzel bir memleketimiz 
var. Çok güzel turistik yerlerimiz de var. Aynca her türlü tabii kaynak
larımız da var. Ama en önemlisi, bu memleketin zeki, çalışkan insan gü
cüdür. Yani sizlersiniz. Eğer birlik ve beraberlik içinde birbirimize sarı
lırsak, aşamayacağımız hiçbir engel yoktur. 

Gelirken, Balıkesir'de Ordonat Okulu'nu da ziyaret ettim. Salonda 
büyük Atatürk'ün portresi var. Altına da bir sözünü koymuşlar, aynen 
şöyle; «birlik ve beraberlikle takdiri ilahi haricinde her engel aşılır•. 
Bugün de aynı şey geçerlidir. Bakınız, son birkaç sene içerisinde ıbirlik 
ve beraberliğimiz tamdır. Bu tam olduğu için Türkiye ilerlemektedir. 
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Ama bu birlik ve beraberlik, 1980 öncesindeki gibi ~ozulursa, kimse ka
zanamaz, herkes kaybeder. Neticede de Tjirkiye kaybedeı:, gelecek nesil
ler kaybeder. Biz, bütün gücümüzle birlik ve beraberliği devam ettirme
ye ve Türkiyc'yi ileriye götürmeye azmetmişizdir. Allah nasip ettiyse, 
önümüzde de hiçbir engel tanımıyoruz. Çünkü, Muhterem Somah'lar biz 
sevgi yolunu tercih etmişizdir, kavga yolunu değil. Bütün insanları ayı

rım yapmadan seviyoruz. Sevgiyle insanları bağlamak daha mümkündür. 
Kavga etmek ise, 'kolaydır, hırsınızı hemen alırsınız. Ama. sonra ne olur. 
Kim kazanır, kim kaybeder? Onun için, bizim memleketimizde hakiki 
yolun sevgi yolu olduğuna ve Türkiye'yi ileri götürcce:k yol olduğuna, 
kendimize inandığımız giıbi inanmışızdır. 

Gençlerimiz için de, !birçok programımız var. Bunların başında da, 
yurt meselesini hallettik. Üniversite gençliğinin en önemli meselesi, yurt 
meselesidir. Bütün Cun1huriyet tarihinde yurt kapasitesi 50 bin idi. Biz 
bir senede 45 bin yurt kapasitesi ilave ettik. İşte 'böyle hizmet yapılır. 
Bunları da fonlarla yaptık. Parayı bulduk yaptık. 

Bir de, önem vereceğimiz bu şehrin 'büyükleridir, yaşlılardır. On
lara da saygımız, sevgimiz sonsuzdur. Onlara saygı, ihtimam göstermek 
zorundayız. Bu 'bizim din anlayışımıza da fevkalade uygundur. Ne de
mişler, «Cennet Annelerin ayakları altındadır». Annemize, ba!bamız.a 
saygı göstereceğiz, başka da yolu yoktur. Ancak, böyle yükselir bir ce
miyet. 

Geliniz bizim gilbi düşününüz. Hep bunu söylüyorum. Diyorum ki; 
•Birbirimizi sevelim, ayırım yapmayalım. İster bize rey verin, ister ver
meyin». Ben hizmeti yine yapanın . Başka çaresi de yoktur. Çalışan her
kese de yardım ederim, çünkü çalışmak en büyük ibadetlerden biridir. 
Millete hizmet etmek de en büyük ibadettir. Biz bunu böyle biliyoruz. 
İnanıyoruz ki, halka hizmet hakka hizmettir. 

Aziz ve Muhterem Soma'lılar, biz size ve bütün millete hizmet için 
geldik. Bu hizmeti de, Allıdı. için en iyi şekilde yapmaya gayret ediyoruz. 
Beklediğimiz alkış değildir. Bizim beklediğimiz Hakkın nzasını temin 
etmektir, o kadar. Hesabı öbür tarafta iyi vermı.:ktir. Başka hiçbirşey 
bilmem. Bu iş de kolay 'bir iş değildir. Arkadaşlarım ve ben bütün gücü
müzle çalışıyoruz. Ve şöyle görüyorum, pırıl pınl bir Tütkiye var, çocuk
lanyla, gençleriyle. Bazıları diyor ki, cANAVA'I'AN'da ne var, 'bir teık 
Özal var». Dedim ki, «İktidara gelelim, analar neler doğuruyormuş siz o 
zaman görürsünüz, bizde meşhur adam yok ama çalışkan insanlar var». 
Bizim iktidanmızın, kadrolannın % 95'i yepyeni insanlardır. İlk defa 
siyasete giren insanlardır. Milletvekillerinin % 95'i ilk defa siyasete gi
riyor. Belediye başkanlannın da % 90'ı böyle. Şimdi soruyorum, cana-
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!ar neler doğuruyormuş, nerdeydi ıbu adamlar•.? Demek ki, imkan ver
diğiniz zaman, bu Tür1kiye'de insanlar vardır. Yepyeni nesiller vardır . 
Bizden daha ileri gidecekler de vardır. Onun için geriye dönüş yoktur. 
Geride birşey aramayın. Herkes devrini tamamlar, ileriye doğru lbakar. 
Biz de tamamlayacağız. Bizden sonra çok daha yeni gelecekler var, çün
kü bu ülke yaşayan, gelişen ve büyüyen bir ülkedir. Hep ileriye bakmak 
lıiı.ım . Daha önce yaptığım konuşmalarda, «Arap Kumandanı Ziya Bin 
Tank'ın geri dönmemek için gemilerini yakması gibi bizde geri dönüş 
yollannı kapadık- dedim. Biz ileriye bakmaya, Türkiye'yi ileriye götür
meye mecburuz. Bunu hayatımızın gayesi olarak görüyonız. Gençleri
mizin istikbali için buna mecburuz. 

Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum, varolun, sağolun aziz So
ına 'lılar. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN KIRKACAÇ 
KONUŞMASI 

6 Nisan 1986 

Sayın Kırkağaçlılar, 

Üç gündür yollardayız. Çanakkale'den başladık, oradan Balıkesir'e 
geçtik. Bugün sabah da, Balıkesir'den yola çıktık ve Savaştepe, Soma, 
oradan da Kırkağaç'a geldik. Bu arada bir barajın, hükümet konağının 
açılışını yaptık. Yani bir taraftan temel atıyoruz, bir taraftan da hizmete 
tesis açıyoruz. Hedefimiz, bu akşam inşallah İzmir. 

•Niçin başbakan şu sırada dolaşıyor» diye, aklınıza bir soru gele
bilir. Çünkü, eski devirlerde, umumiyetle başbakanlar seçim öncesinde 
dolaşırlardı. Yani sizlere ziyaret seçim öncesinde olurdu. Rey toplanırdı, 
belki ondan sonra da, pek ender olarak, •buralara gelinirdi. Şimdi bizim 
politikamız açıkça şudur: Biz milletten rey aldık, milletin içinden çık
tık, onun için seçimlerden evvel söylediğimiz gibi «her bulduğumuz fır
satta, özellikle hafta sonlarında ben ve bakanlarım, milletvekillerim yur
dumuzu devamlı olarak gezeceğiz ve vatandaşlarımızın dertlerini yerle
rinde tespit edeceğiz. Aynca yaptığımız işin ne olduğunu da, size anla
tacağız. Çünkü. kabul etmek l~ım ki, demokratik idare halktan güç a~an 
idaredir. Halktan güç alabilmek için de, devamlı halkla birlikte olmak 
lbımdır. İşte, onun için gece -gündüz demeden yollardayız. Bu yol, bi
zim anlayışımıza göre, hizmet yoludur. 

İki buçuk sene kadar oluyor. İktidara bizi getirdiniz. T.B.M.M.'de 
bize ekseriyeti vermekle kalmadınız, ondan sonra yapılan mahalli idare 
seçimlerinde de bize güvendiniz. Bu şehir de dahil, birçok yerlerde be
lediyeleri bize teslim ettiniz. Elimizden geldiği lr.adar ahenk içinde ve 
memleketimize faydalı olmak üzere çalışıyoruz. Bakınız Kırkağaç gibi 
yerlerde, ufak ve büyük şehirlerde, bu iktidar b:ışkalarına benzemiyor. 
Biz Ankara'daki hükümetin bütçesinden tasarruf ettik, bunun mühim 
bir kısmını belediyelere verdik. Neden verdik, onu da söyleyeyim; size 
daha iyi hizmet getirsinler diye. Bugün inanıyorum ki, belediyeler eski
siyle mukayese edilmiyecek kadar daha fazla hizmet etme imkfilıına ka
vuşmuşl3l'dır. İşte misali, sizin uzun zamandır süren su derdiniz, bu dev
rede hallediliyor. Gelirken yolda içme suyunuzu gördüm. 

Milletimiz için çok kıymetli olan, bu su meselesinden biraz daha 
etraflıca bahsetmek istiyorum. Bir inanışımız var, o da şudur; bu mem· 
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leketin insanına, toprağına bu memlekette mevcuc suyu vermek boynu
muzun borcudur. Susuz hayat olmaz. Her canlının yaşaması için suya 
ihtiyaç vardır. Onun için insana suyu birinci priorite (öncelik) olarak 
görüyoruz. Ama hemen onun yanında, 'ıOprağı ve suyu aynı şekilde kıy
metlendir\voruz. Daha yeni Savaştepe'dc baraj açılışı yaptık. Türkiye'de 
çok baraj yapılıyor. Hatta, biz açmaya ve temel c.tmaya yetişemiyoruz. 
Bugün işler o kadar hızlanmıştır. Ege'dc, Batı Anadolu'da, şu güzel top
raklarda, şu giizel iklimde bulduğumuz her zerre suyu insana ve toprağa 
vereceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphe5i olmasın. Fırsat bulursak Kırk
ağaç Ovasında da bunu yapmak istiyoruz. Kırkağr.ç'ın meşhur kavunla
rının daha da artmasını istiyoruz. Şimdi bakınız, Kırkağaç'ın kavunu 
gibi, Türkiye'dc her zaman sebze-meyve bulunmaya başlamıştır . 

Şimdi, geçenlerde, beni ziyaret etmek üzere Suriye Başbakanı gel
di. Aşağı · yukarı Cumhuriyet kunılduğundan beri ilk defa _geldi. Türki
ye'nin güçlendiğinin onlar da farkındalar. Atatürk Barajı'nı yaptırıyoruz, 
Fırat'ın 2,5 yıllık suyunu alır, aşağıya rn bırakmaz. Kuvvetimizi anladı
nız değil mi. öyle barajlar yapıyoıuz. Suriye Başbakanı Türkiyc'de lise 
tah ili yapmış , burayı tanıyor. Şubat ayında kendisine sordum; «Sizin 
memlekette, şu ayda, domatesin kilosu 1-aç liradır · ,. Suriye Başbakanı da 
yüzüme baktı ve •bizde bu mevsim domates bulunmaz• dedi . Şimdi bi
zim memleketimizde her zaman domates bulunuyor. Ama S sene evvel 
yoktu, sadece tw·fanda olarak vardı. Öyle değil mi? Şimdi biraz pahalı 
olmakla beraber her mevsim var. Antalya'daki ~eralarda her mevsim 
türlü ürünler yetişiyor ve Türkiye'nin en ücra köşelerine kadar gidiyor. 
Van'da da, Kars'da da bulunuyor. 

İnşallah, bu sene Allah kuraklık vermezse, mahsül de çok iyi ola
cak. Köylü de bunun farkında, gübreyi alabildiğine kullanıyor . Geçen 
senenin tam iki misli gübre satışlarımız var. Niye böyle oluyor? Tabii 
mahsül iyi olacak, yağışlar iyi geldi, ekim zamanı gayet müsait oldu. 
Ümid ederim ki, önümüzdeki aylarda yağışlar müsait olur. Türkiye re
kor bir ınahsül elde eder. O zaman daha da bolluk olur. Ama biraz ucuz 
olur, onu da söyleyeyim. Yani, kimse de kızmasın, domates tarlada kal
dı diye. Şehirlerde yaşayan insanlar da biraz ucuz domates yerler. Öyle 
değil mi? 

Şinidi, muhterem Kırkağaçlılar. Memleketimizin itibarı yerindedir. 
Dünyanın hürmet ettiği ülkeler arasına girdik. Bir memlekete hürmet 
edilmesi için, o memleketin kredi itibarı ve başkalarına borç verebilecek 
gücü olması lazımdır. Türkiye'nin bu bakımdan, çok iyi itibarı var. İkin
ci itibar vasıtası ise, silahlı kuvvetlerin kuvvetli olmasıdır. Bundan kor
karlar. «Bunların askerleri kuvvetli, "biz bunlarla dalaşmayalım• derler. 
Onun için bu da bir itibar unsurudur. Şimdi Türkiye her ikisine de sa-
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bip. Biz NATO'da üyeyiz. Ama NATO'da, Amerika'dan sonra en .büyük 
orduya sahip memleketiz. Yalnız silahlı kuvvetlerimizin ihtiyaçlarını 
nasıl karşılıyoruz? Bir kısmını kendimiz yapıyoruz, dışardan da yardım 
alıyoruz. Ama, biz karar verdik, dedik ki; «bu modern çağlarda, artık 
kılıçla, tüfekle savaşılmıyor, füzelerle, uçakla, gemiyle savaşılıyor. Onun 
için bunları nasıl temin edeceğiz? Parayla satın nlmak mümkün değil.» 
lşte bu sanayii memlekette kuracak yeni bir sistemi de, 3 -4 ay evvel 
Meclis'ten geçirdik. İnşallah, savunma sanayiini biz kuracağız .. 

Muhterenı Kırkağaçlılar, 

Memleketimiz iyi yoldadır, kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye bir 
bolluk ülkesi olmaya, Allah'ın izniyle devam edecektir. Bütün mesele, 
birlik ve beraberlik içinde çalışmaktır. Birbirimizi sevmektir, saymaktır. 
Bunu yaptığımız zaman, önümüzde hiçbir engel ;anımayı:r.. 

Gt.-çtiğimiz yılları hatırlayın. Yokluk, kuyruk vardı . Bir de kardeş 
kavgası vardı. Sağ· sol hikayeleri vardı. Millet birbirine girmek üzerey
di. Kim ne kazandı bundan? Hiç kimse birşey k:ı:ıanamadı. Herkes kay· 
betti. ölenler mezara, öldürenler hapishaneye. İşte bu, neticesi bu oldu. 
Memleket de kaybetti o işten. Bugün, birbirimizi sevmeye devam eder-
ek, hem dünyanın en ileri ülkelerinden oluruz, hem de bir daha o yan· 
Iışlıklan yapmayız. ANAVATAN'ın kuruluşunun ana sebebi budur. Biz 
milleti biraraya getirmek için, birlik olmak. birbirimizi sevmek, ayırım 
yapmamak için kurulmuş bir partiyiz. Onun için millet tarafından destek· 
lcndik. Kimseyle kavgamız yok, kavga da etmeyiz. Ama, yaptığımız işten 
yılmayız ve kimseden de korkmayız. Ouu da söyleyeyim. 

Biz bütün insanİarı seviyoruz, ayırım da yapmıyoruz. İster bize rey 
verin, ister vermeyin. Ben size hizmet etmek için geldim diyorum. Biz 
milletin emrindeyiz. İstediğiniz şekilde düşünebilirsiniz, ama biz sizi sev· 
meye devam ederiz. Çünkü bize söylenen, bize öğretilen sevgidir. Biz orta 
yoldayız, uçlarda değiliz. Memleketin işini en iyi şekilde görmeye ve bize 
verilen imkanlıırı en iyi şekilde kullanmaya kararlıyız. Ama bu işi de iyi 
biliyoruz. Bakın birkaç misal vereceğim. Bugün memleketimizde, yollar 
yapılıyor. Paralı yollar bunlar, ben para diyorum. Yani üzerinden geçen 
vasıtalardan para alıyorum. Çünkü emniyetli yollar, üzerinde süratle gi
diliyor, benzin tasarrufu salfüvor. O miktarın bir kısmını da yeni yollar 
vapmak için ben alıyorum. Daha fazla hizmet etmek için. Başka yolu vaT 
mı? İstanbul'da İzmit arasında bir otoyol yapılıyordu. Biz iktidara gel· 
diğimizde başlayalı 12 sene olmuştu. Daha ne kadar süreceğini sordu· 
ğıımda da bu tempoyla inşaatı 3 yıl daha sürer dediler. Bir senede bit· 
mesi için ne lazım dediğimde de, 3 milyar lazım dediler. Verdik gitti. 
Yalnız J senede bitecek, önüne gişeleri koyup para keseceğiz dedim. Bir 
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ene sonra 4 milyar lira para kazandık. Fena mı? Ama arkastndan daha 
büyük otoyollara başlıyoruz. Oradan para geliyor, 'köprüden para geliyor. 
Bunlar kendisini döndürecek işler yapıyorlar. Memleketimizin gücü lıer
gün artıyor. Onun için muhterem Kırkağaçlılar . Bu şekilde çalışmaya hep 
beraber devam edelim. 

Şimdi her tarafa otomatik santr.:ıl yapıyoruz. Buradan çevirip Al
manya ile konuşacaksınız. Bu santrallanrı kapasitesi de para verildikten 
sonra çoğaltılıı" Çünkü para kazanıyoruz, niye yapmayalım. Bakın bü
tün bunlar nedir? Memlekete hizmet götüreceksiniz, karşılığını alacak
sınız ve daha fazla hizmet götüreceksiniz. İş işi doğuracak. Yeni işler 
çıktıkça, yeni iş sahaları açılacak. Memleket bu şekilde yükselir. Ben 
ileri ülkeleı·do çok bulundum. Nasıl olduğunu çok iyi biliyorum. Onlar 
gibi olabilmek için de başka çare yoktur. Çalışmak, çalışmak. çalışmak. 
Bizim bu memlekette herşeyimiz var. Bakın nelerimiz var; dağlarımız, 
ovalarımız, oımanlanınız, turistik yerforimiz, denizlerimiz var. Eski ha
rabeleri millet gelip görmeye çalışıyor. Dünyanın en eski medeniyetleri 
bu ülkede. Aycıca madenlerimiz, akarsularımız var. Din kitaplarında ya
zan Fırat ve Dicle de bizde. Bu kadar güzel memleket. Tabii daha güzeli 
var, nüfusumU7 13 milyondan 52 milyona geldi. Beş sene soRra İngiltere'
yi de, Fransa'yı da geçeriz. 

Zaten dikkat ederseniz, son iki senede dave! edilmediğim yer kal
madı. Eskiden böyle davetler var mıydı? Amerika, İngiltere davet etti 
gittik. Almanya'ya, Japonya'ya, Suudi Arabistan'a gittik. Hindistan'a da 
davet edildim. Hindistan 700 milyonluk bir ülke. Çin'e de gittik. Çin Baş
bakanı da gelecek. İtalya'ya da gideceğim. Eskiden borç istediğimiz Av
rupa İktisadi İşbirliği Teşkilatı'na başkanlık etmeye gideceğim. İnsanın, 
devletin itibarı olursa, böyle her tarafa davet edilir. Öyle değil mi? Bakın 
itibarımız nereye gidiyor. Bunun tek sebebi var. Biz artık eskisi gibi bir
bırimizle kavga etmiyoruz. Birbirimize sımsıkı sanlıyoruz, ileriye bakıyo
ruz. Ve memleketi daha ileriye götüreceğiz. Bundan hiç kimsenin şüp
hesi olmasın . 

Kırkağaçlılar, geriye dönmenin faydası yoktur. Hep ileriye bakın . 
Biz bu memlekete geldik, hizmet ediyoruz. öyle güzel nesiller var ki, d~ 
min buraya gelirken sizin oyun oynayan çocuklarınızı gördüm. Fidan gi
biler maşallah. Nesil değişiyor, şimdi daha iyi besleniyorlar. Bizden daha 
iyi bir nesil. Daha sonrakiler daha da iyi olacaklar. 

464 

Aziz Kırkağaçlılar, hepinize teşekkür ediyonım. 

Saygılar, sevgiler ... Varolun . 



'BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN YENİ ASIR GAZETESİ 
MUHABİRİNİN SORULARINA VERD1Ct CEVAPIAR 

8 Nisarı 1986 

S o r u : - Fedakarlık istediğiniz topluma cgeri ödemeler devri» 
nin başladığmı düşündüren beyanlarınız oldu. P •trolun ucuzlaması im
kanları artırdı. Çiftçi ve köylüye Ege'de vaadiniz oldu. Memurların gös
terge çalışmaları var. İşçilerle ilgili çok somut bir şey ortaya çıkmadı 
ama, herhalde işçileri de ayırmayacaksınız? .. 

C ev a p : - Bir kere bir yanlış anlaşılma olmasın. Diyelim ki, bir 
ailenin bir evi var. Bu ev yanıyor veyahut da büyük çapla hasara uğru
yor. AHenin parası mahduttur. Gerektikçe, bu durumu düzeltmek için 
komşulardan biraz yardım görüyor ama, bu evin tekrar onarılması nor
mal bir hale getirilmesi, bu ailenin mensuplarına bağlıdır. Yük onlara 
düşer. Bizim görüşümüz de budur. Türk ekonomisi çok sıkıntılı bir dö
neme girmişti. O ekonominin tamiri gerekmiştir. Bu tamiri de yapacak 
bu ülkenin insanlarıdır. Yani biz bir formül getirmişsek, bu formülün 
uygulayıcısı onlar olmuştur. Bu şu manaya çekilmemelidir, herşey iyiydi 
de biz sıktık, şimdi gevşetiyoruz. Bir kere herşey iyi değildi, herşey ga
yet kötüydü. Ve o kötü durumda, ümit lr.almamıştı. İstikbale ümitle bak
mıyordu kimse. Şimdi benim söylemek istediğim şu: Toplum, bir feda
karlıkta bulunacaktır, durumu düzeltmek için. 

S o r u : - Bulundu da .. 

C ev a p : - Evet, bulundu. Ondan sonra bir noktaya geldik. Bu 
nokta eski başladığımız noktadan çok iyi bir no:Ctadır. Dünyadaki şart
lar da lehimize dönmüştür. Öyle ümit ediyorum ki, petrolle gelen bize 
gt'len bazı zorluklar olmasına rağmen, daha fazla kolaylıklar olmuştur. 
Zaten aldığımız tedbirlerin büyük bir kısmı da semeresini vermeye baş
lamıştır. Bu son 2,5 sene çok büyük rakamlar yaptık. Bir trilyon liralık 
bir fon sistemi meydana getirdik. Yeni iş sahaları açacağız. 

Son enflasyon rakamları da çıktı. Mart ayı, mesela DİE Türkiye tü
ketici fiyatları l,3'tür. Hazine'nin İstanbul geçinme endeksi binde 9'dur. 
Ankara'nın 1,2 olması lazım . Bütün bunlar enflasyon konusunda da söy
lediklerimizin realize edildiğini gösteriyor. 3 aylık rakamlara da baktı
ğımız zaman, geçen sene 15 civarındaydı, şimdi 5 -7 civarında .. Yansın-
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dan az. Bu da gösteriyor ki, enflasyonu yüzde 25'in altına almamız çok 
kuvvetlidir; öyle gözüküyor. 

Bir de ben tabii çiftçiler için şunu söyledim. Yani çiftçiye az ver
dik, bu sene fazla vereceğiz manasında değil. Bira:>: yanlış anlaşıldı. Önü
müzdeki 1 - 2 ay içinde bava şartlarında bir değişiklik olmazsa, çok iyi 
mahsul var. Onu söyledim .. Yani çiftçinin geçen sene sıkıntıya düşme-

inin sebebi, kuraklık tesiridir. Ama bütün kuraklığa rağmen Türkiye'de, 
komşulanmıza göre bizim durumumuz çok iyi olmuştur. Yeni tohumlar 
,::ıelmiştir, onlar bunu kısmen kompan e etmiştir. Ziraat Odalan'nın söy
lediğine bakmayınız. Biraz politik konuşuyorlar. Hadiseleri politik açı

dan görüyorlar. Hele en üst seviyedekiler .. Çiftçilerle çok temas ettim. 
Bu söyledikleri problemlerin hiçbirisi yok. Genellikle çiftçi durumundan 
fevkalade memnun. 

Soru : - Yani ümitlenenler tedbirli ol un demek mi istiyorsu· 
nuz? 

C e v a p : - Ümitlenme konusunda şunu söyleyeyim : Bir ekono
mi iyiliğe doğru giderken ekonomide ç:ılışanlara bu paylar kademe ka
deme düşer. Bu sene mahsulün iyi olması yanında, biz taban fiyatları da 
çok erken açıkladık. Bundan sonra da böyle iyi giderse, üretimde pat
lama olur. Tabii bu satılır mi? .. Satılır .. Kimse ille eski fiyata sataca
ğım diye bakmasın. Ucuzluk da böyle olur zaten. Biz demiyor muyduk, 
üretim artacak, ucuzluk ona göre gelecek .. Bugür. partiye salatalık ge
tirdiler. Tarım Bakanı diyor ki, öyle tohumlan var ki, dönümde 25 ton 
alıyor. Şimdi 25 ton alırsa, bunu artık turfanda fiyatıyla satamazsınız . 
Yani 200 liradan veya 500 liradan hesap etseniz, korkunç bir para. Bu 
durumda 50 liraya, 60 liraya düşecek. 

S o r u : - Üreticiye paralarını ödemekte geciken tülün tüccar
larına hesap soracağım demiştiniz. Fırsat bulup, sorabildiniz mi? 

Cevap : - Daha sormadık, soracağız. Ama esas mesele tütün 
borsa ının kurulmasıdır. Tabii, heyecana kapılıp iyi tütünü iyi fiyat ve
rip alıyorlar. Yaptığı yanlışlık şudur : Bir nevi ödemeyi geciktirmekle 
faizden yararlamvor. Bakın Nisan'a geldik. 2-3 ay geciktirse, faizi ona 
göre hesap edin. Fiyatı düşürüyor demektir. Haksızlık oluyor. Köylü 
akıllı. hesabını biliyor. Diyor ki, o vakit bir faiz koysunlar. Biz bunu ya
:;>ıyoruz, yani fiyatları aylara göre tesbit ettik. İşte pamuk fiyatları öyle, 
buğday fiyatları öyle. 

S o r u : - Sayın Başbakan bankacılık sektöründeki rahatsızlığı. 
~ormak i tiyorum. Hükümet bu olaya nasıl bakıyor? Anadolu Bankası 
ile Akbank arasındaki olay hakkında ne diyeceksiniz? 

C e v a p : - Bankalar güven müesseseleridir. Birbirlerine karşı 
dikkatli hareket etmeleri lazım. Bunu bilhassa belirtmek Jazını. Yani bu-
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rası basit bir ticari müessese değildir. Yanlıştır, yani bu şekilde chaczet
tim• gibi şeyler yapmaları fevkalade y.ınlıştır. O vakit bir bankaya biz 
de haşin davran ırsak yanlış olur. Bu doğru değildir. Haklı mı, haksız 
mı?. Onu bilıuiyorum ama, bir banka diğer bir bankaya karşı birtakım 
itibar düşürücü yollara gitmeden önce. meseleleri başka türlü halletme
ye çalışmalıdır. 

S o r u : - Döviz konusundaki son müdahaleyle, benzer karışık
lıklara tekrar meydan vermemenin tedbirlerini aldınız. Bu konuda söy
lenebilecek, yapılabilecek ıbaşka şeyler var mı? 

Cevap : - Var tabii, var. İnşafüh önümüzdeki aylarda durumu 
bir kere daha gözden geçirerek daha seı·best bir ekol getireceğiz. Sade 
bankalar arasında değil, ithalatçı veya ihraçatçının de ihtiyacıyla ilgili 
bir döviz borsası kuracağız. Serbest hale getireceğiz. O şekilde bu işi 
.;:özümleyeceğiz. 

S o r u ; - Sayın Başbakan bir de tüketim mallarının ithali konu· 
sunda bir israfın varlığını siz eskiden beri kabul etmiyorsunuz. Bu konu· 
daki fikrinizi koruyor musunuz? 

Cevap : - Evet koruyorum. Şimdi tüketime dönük kalemleri 
::ılalım . Bir normal tüketim var, yani bundan zaten vazgeçemezsiniz. Bu 
buğday ithalidir, ham yağ ithalidir ... Zaten kafi derecede pirinç istihsali
miz olmaz. Bunun gibi açıklar var. 

·Bir de piyasayı stabilize etmek bakımından ithalini açık bırakLı· 
ğımız mallar var. Yani piyasada spekülasyon olmasın diye. Hatta şu 
prensibi koyduk. Dedik ki, bir malı hem üretiriz, hem ihraç ederiz, hem 
ithal ederiz. Mesela pamuk .. Bugün pamuk ithali.serbesttir. Ama kim e 
ithal etmiyor. Ama birgün gelir, birisi der ki, çok daha kalitede kumaş 
yapacağım der, Mısır pamuğunu ithal eder. İkincisi daha düşük kaliteli 
iş yapacağım der. Onun için başka ülkelerden ucuz pamuk alır. Bunlar 
ekonomiyi sağlıklı bir baza oturtmak için alınmış tedbirlerdir. Batı'ya 
baktığımız zaman bunlar serbesttir. Yar;i spekülatif hareketlerin asgari 
diizeye düşürülmesi lazım. 

Şimdi geriye neler kaldı, esas üzerinde mün.ıkaşa edilen . Otomobil, 
ondan sonra sigara. büyük kalemler bu ikisidir. Türkiye gibi turizmi ge· 
lişen bir ülkede bu malların olması lazım. Yani 1 milyar 300 milyon do
larlık turistik gelirimi'Z var diyoruz. Mükerrem bey (Taşçıoğlu) 1,5 mil
yar der, ben biraz daha az tutarım. Bir kısım turistik gelirler mevduat 
olarak gözükürler. Adam alıyor satıyor, ondan sonra bankaya geliyor 
mevduat açıyor. Turist gittiği yerde otelinde, lokantasında yiyebileceği 
Fransız peynirini de, şampanyasını d.ı bulabilmelidir. Ben bu malları 
getiririm. Bu mallar Türkiye'de satılır. Biz A'ya alırız bunu, ama 2 A'ya, 
3 A'ya turiste satarız . Hem de döviz ol:ırak .. Size vemin ederim ki, aldı-
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ğımızdan daha fazlasını elde ederiz bu mallardan. Mesela Suriyeli geli· 
yor alıyor, Iraklı geliyor alıyor, Yunanlı geliyor :ılıyor. Ta Polonya'dan, 
Yugoslavya'dan gelip alıyorlar. Bir de 1 milyon, 2 milyon turist geliyor· 
sa, onlar da gelip bu mallardan alıyorlar . Türkiye: 'bunlarda ucuz diğer· 
!erine göre. 

Bir de ben bunlardan fon alıyorum . Bu fonu da Toplu Konut Fo· 
nu'na veriyorum. Aşağı-yukarı sigarası, otomobm, diğer lüks malları 
dediğiniz zaman 100 milyar lira Toplu Konut Fomı'na geliyor. Aşağı -yu· 
karı 50-60 milyar lira, belki daha fazla Geliştirme ve Deslekleme Fonu'· 
ıa geliyor. Bunlarla öğrenci yurtlarından, çocuk aşılama kampanyalarına 

kadar birçok sosyal faaliyeti yapıyorum. O zamar. bana bir zararı yok 
ki! Verdiğiniz 80·90, bilemediniz 100 milyon dolar karşılığında belki on· 
dan daha fazlasını alıyorum . Bunun hesabını bilmek lazım. 

S o r u : - Bir de siyasi istikrar konusunda bazı şeyler sormak 
istiyorum. Bursa toplantısı ile ilgili iptal kararının sebebini tespit ede
bildiniz mi? 

C ev a p : - Bursa toplantısının bizim bildiğimiz tarafı şu
dur; Biz olayın başını gazetelerden öğrendik. Böyle bir toplantı 

var diye. Arkasından İçişleri Bakanı'na Vali oradan haber veriyor, «böy· 
le bir toplantı var ne diyorsunuz» diye. Bana sordu, biz katiyen böyle 
şeylere müdahale etmeyiz dedim. Sakın yanlışlık yapmayın dedim. Vali
nin zaten bize sormaması lazım. Bir suç olursa orada, yine ben karış· 
marn. Savcısı var, mahkemeleri var, müdahele ederler. Meseleyi hep böy· 
le göıiiyorum. Ondan sonra nasıl gelişti bilemiyorum. Gazetelerden oku
duğumuza göre suçlu biz veya bizim üzerimizdeki makamlar oldu . 

S o r u : - Onlar yorumlar efendim. Ben onları sormuyorum. Hü· 
kümet olarak yaptığınız tesbitler .. 

Cevap : - Şimdi bunların hepsi dedikodulardan ibarettir. Ha· 
diseyi iptal edenler kendileri birşey söylemiyorlar. Yani esas onlara sor· 
mak lazım. Demek lazım ki, yani gazetecilerimizin özellikle gidip onları 
sıkıştırması lazım, niye iptal ettiler diye .. Bundan ötesi birtakım tahmin· 
!erden öteye geçmez. İptal eden kendileri. Yani bildiğimiz kadarıyla . İp· 

tal edildiği zaman bir makam onlara ciptal edec~ksiniz» mi dedi; bunu 
söylesinler. Ondan sonra birisi onlara sopa mı gö~terdi; onu söylesinler. 
Ben zannediyorum bunların hiçbirisi yoktur. Acaba bu bir tertip mi· 
dir? Çünkü toplantıyı tertip eden baro başkanının sola yakın olduğuna 
dair bilgiler var elimizde. Yani bize söylenen budur .. Bunlar güzel bir 
tertip yapıp onu konuşturacak, bunu konuşturacağız deyip, sonra da ip-
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Lal edecek, alakayı artıracak, Sonra • İptal ettimn.. Konuşuldu mu? Yani 
bu şüphe aklımıza geldi. Ama benim bildiğim hiçbir şey yok. Bunu iptal 
edenlerin kendileri ortaya çıkıp erkekçe biz bu sebeple iptal ettik deme
leri lazım . 

S o r u : - Sayın Başbakan, Türkiye sorunlarının önem ve öncelik 
sırası sizin için değişti mi? 

C e v a p : - Şimdi enflasyonda bir değişiklik yok, bunu zaten bir 
numaralı hedef gibi görüyoruz. Döviz meselesini yine aynı şekilde görü
yorum. Ondan sonra yatırımların hızlanmasında çok ciddi hevesimiz var. 
Yani o işsizliği düşürme hedefidir. Tabü birdenbire de olmaz. Ama şunu 
da söyleyeyim, ilk üç ayda çimento sarfiyatında yüzde 50 artış var. Bu 
tabii yıl sonuna kadar bu nispette kalmaz. Ama iki senede çimento tüke
timinde yüzde 16- 17 artış var. Bu sene de herhalde yüzde 20'nin üzerine 
çıkacak. Her tarafta konutlar yükseliyor. Toplu Konut Fonu'nun büyük 
tı:: s iri oldu. Ondan sonra da yollar yapılıyor. Devletin de işleri hızlan
mıştır . Hatta biz bir bakıma enflasyonu düşük tutabilmek için biraz 
frenlemeye de çalışıyoruz yatırımları. Yani yatırımlar hızlandı diye onu 
frenlemeye çalışıyoruz. Yatırımlar işsizlik konusunda çok faydalı olma
ya başlamıştır. 

S o r u : - Bir de basından çok şik~yet ediyorsunuz son zaman
larda .. 

C e v a p : - Şimdi müsaade ediniz, şikayetçiliğim şu : Bursa ha
disesini bana atfetmeye çalışıyorlar, aslı nedir öğrenir . Yoksa bu iş de
dikodu ile yazılmaz. Yani benim değil, basınımızın tenkit edilmeye ta
hammülü yok. 
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BAŞBAKAN SAYlN TURGUT ÖZAL'IN MİLLİYET GAZETESİ 
GENEL YAYIN YÖNETMENİ MEHMET BARLAS'IN 

SORULARINA VERDİCİ CEVAPLAR 

10 Nisan 1986 

Soru: - •Türkiye'nin döviz darboğazına girmesi gibi lbir ihtimal 
var mı? Bunu, şunun için soruyorum.. Bir büyük dış kredi karşılığının 
.ıakit olarak, Merkez Bankası'nın kullanımına şu sıralarda girmiş olması 
gerekirdi. Oywa, bu kredinin geciktiği söyleniyor.• 

Cevap: - •Datboğaz söz konu u deği l, Kaynaktepe ile ilgili kredi 
anlaşmaları, hem Japonya'da, hem de Amerika'da imzalandı . Zaten me
sele, kredi meselesi değil. Türltiye 'nin ödemeler dengesini, ithalat, ihra
wıt, borç ödemeleri, görünİneyen kalemler, cari işlemler dengesi, faiz 
ödemeleri gibi kalemler etkiler ... Bu açıdan bakınca , bir kredi anlaşma ı 
t'rtesinde gelecek bir dövize, ihtiyacımız yok ... Biz, gelir ve gider hesap-
larının ışığında, nakit akım tablomuzu yaptık ... Bu tablo, petrolün varili 
20 dolara göre yapıldı. Bizim şu ana kadar bağladığımız krediler dahil, 
Dünya Bankası'ndan ve diğer kaynaklardan dahil, bundan sonra alaca
ğuruz krediler hariç, aşağı .'yukarı yıl sonuna kadar açığımız 600 milyon 
dolar ... Kaldı ki ben, daha senenin başındayım. Petrol 20 dolardan , 13 -
14 dolara düşmüş durumda .. .• 

Soru : - •Şu anda kaça alıyoruz petrolü?• 

Cevap : - • 13-14 dolar civarında ... Yani ortalaması. .. Çünkü 
biz, •net- back• üzerinden alıyoruz . Net -back ak!ığınız günle; ondan 
sonraki günlerin piyasadaki mamuller;ıı fiyatlarından geriye dönerek 
hesap yapılıyor ... Şu ana kadar en ucuı 13-14 dolara aldık petrolü .• 

S o r u : - • İran petrolü almıyor muyuz?• 

C e va p : - •Hayır, şu anda almıyoruz .. . Bu iş, tamamen bitmedi 
tabii... Çağırdılar, konuşuyorlar ... Tahmin ediyorum, İran'la da net - back 
bağlantısı yapmamız ihtimali var. Libyalılar da, ayın 9'unda geliyor. On
larla da net- back ıbağlantısı, ihtimal dahilinde ... Halen net- back bağ
lantımız, Irak, Suudi Arabistan, Cezayir ve SSCB'yle var. Daha çok pet
rol satmak isteyen ülke de var. .. Yani benim tahminim, varili 20 dolar· 
dan hesap yaptığınız zaman, bu tonu 140 dolara gelir. Ama şu anda, tonu 
100 doların altında fiyat alıyoruz. Sadece bu rakanı bile, bizim nakit den
gemizi, kendiliğinden sağlıyor. • 
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Sor t1: - «Ya ihracat?·• · 

C ev a p - •Elimde Ocak rakamları var... Daha kesinleşmedi... 
Geçen sene Ocak rakamları çok yüksekti. 668 milyon dolardı... Ondan 
sonraki ay, 495 milyon ... Bu yıl, yani 1986'nıo Ocak rakamı, 640 milyon 
dolar gösteriyor. Şubat rakamlarının isi! yüzde 70'i gelmiştir. 540 milyon 
dolardır ... Yani geçen seneden oldukp fazla ... Bu rakam 600 milyona 
ulaşır. Yani ihracatımız, iki ayda, tahmin edilen düşüklükleri sergilemi
yor. Teşvikler kalktığı halde ... • 

Sor t1 : - «İhracatta, demir çelik gibi mamullerde, bunların itha
latı ile ihracau arasındaki farkın az olduğu ve tahsilat gecikmeleri yü
ziinden dış ödeme dengesinin aksadığı söyleniyor ... • 

C c va p: - •Art ık bu kalemin ithali çok azaldı ... Ülkede büyük 
kapasite var. Sıvı çelik kapasitesi, 7 -8 milyon ton civarında ... Bunun ya-
rısını kullanıyoruz ... Yani artık kapasiteyi satma:ııa mecburuz ... Aynca, 
demir-çelik satışları, eskiden daha çok İran ve Irak'a olurdu ... Şimdi 
diğer Akdeniz ülkelerine, Çin'e, Avrupa·ya ve hatla Amerika'ya bağlantı 
var.• 

S o r t1 : - •Bütün bu iyi haberJ rin ötesinde, sözü edilen yeni 
dış kredinin nakdi, Merkez Bankası'na ne zaman eelecek?• 

C ev a p : - «Kaynaktepe finansnıanı imzalandı... Ayın 7'sind n 
itibaren, 300 milyon dolar gelecek ... • 

S o r u : - «Neden doğdu bu döviz üzerindeki problemli dunım 
ve spekülasyonlar?• 

Cevap : - •Merkez Bankası'nın yılbaşında, büyük bir rakamı, 
dövizle munzam karşıhk olarak isteme i... Bu bir sebep ... Biz, bu rakamı 
14 Mart'ta, yüzde 20'den, lS'e indirdik. . Bu arada şunu da söyleyeyim. 
Vatandaş, Türkiye'ye güveniyor. Bankalardaki döviz mevduatı, geçtiği

miz aylarda 300 milyon dolar arttı.• 
Soru : - «Yani bir döviz tablo5u bozuklu~u yok ... » 

Cevap : - cŞunu da unutmayın... Dolar değerinde de yükselt
meler yapıldı. Son operasyonla, kuru yüzde 6- 7 normalin üzerinde !.ap
tadık ... Enflasyonla mukayese edersek . Türk parası biraz değerinin al
tında bulunuyor ... Bu hem enflasyona, hem de bütçeye olumlu tesir eder. 
Bu sene enflasyon rakamları, geçen yılın neredeyse, yarısı mertebesin
de ... • 

S o r u : - •Yine bir döviz tablosu meselesi var... İçeride ithal 
malı tüketimi çok yüksek değil mi? Ht:rkes ve hatta belediyeler de, Ja
pon araçlarına yükleniyor. Siz, ithalat n:jiminde, yerli sanayii teşvik ve 
korumak için bir politika değişikliği gerektiğini düşünmüyor musunuz? 
Bu, hem döviz giderini azaltır, hem de yerli sanayii korur ... • 
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Cevap : - «Belediyelerin araç- gereç ithalı:tı ayn bir konu ... Bazı 
kamu kurumlarının, kanunla, sıfır gümrüklü ithalat hakkı var. Bu, bir 
de kredi verilirse, belediyeleri, dışarıyı tercih etmeye itiyor. Biz bunu gö
rerek . •iade fonu• diye bir sistem getirdik.• 

S o r u : - •İstanbul Belediyesi'nin son otobüs alımında böyle mi 
oldu?» 

C ev a p : - •Evet... Mesela dışardan alınan yatırım malında, yüz
dt! 16'ya geldi bu olay ... Çünkü, bazı yerli sanayi imalatında, bazı parça
ların ithali yüzde 80 ek gümrük maliyeti ile gerç(!kleşiyordu .. . Yani yerli 
sanayi, ekstradan engelleniyordu ... Ayrıca, sıfır gümrükle ithal, bir proje 
tercihi de getirir ... Onun için kanunlarda konmuş bu tür gcnr, muafiyet· 
!eri kaldırıyoruz. Bu muafiyetler, bir projenin tercihi için konabilir. Bu
nun için kanun tasarısı hazırlandı ... Projeleri teşvik için , özel muafiyet
ler olacak bundan böyle ... • 

So r u : - •Sayın Özal... Makro bakışınız doğru olabilir ekono
miye ... Ama bazı beceriksizlikler, sizin :nakro politikanızı olum U7 etki
liyor. Bir döviz konusu, sonunda sizin de huzurunuzu kaçırdı.» 

C e v a p : - «Ben, serbest ekonominin, şo~<lara en fazla dayanan 
ekonomi olduğuna inanıyorum. 1973'teki ilk petrol şoku sırasında serbest 
ekonomi olmadığı için, kriz içinde 1980'e geldik.. . okun tesirinden kur
tulamadık ... Yokluklar ve kuyruklar için ... Birkaç milyon dolar için, za
manın başbakanının Kuzey Avrupa ülkcılerindeki cırayışlarını hatırlayın .. . 
O dönemdeki bazı köşe yazılarını, yeniden okumalısınız. Buna karşı biz 
1980'de serbest ekonomiye geçtiğimiz 5ırada, ikinci bir şok daha yedik . 
İkinci petrol şoku ... Ama bu şoktan çok kısa zamanda çıktık .. . • 

S u r u : - «Ama setıbest ekonomiyle, bankerler şokundan çıka
madınız ... Yani ekonomi ne kadar serbest olsa da, bir çarpık gelişmeye 
karşı baştan tedbir almazsanız, olmaz ... • 

C ev a p : - •Banker olayı başka ... İlk defa faizleri serbest bırak
mışız. Bankacılık sistemi buna intibak etmeye çalışıyor ... 1980 Temmuz'
unda, bankacılarımız oturup, ters bir sistem getirdiler. Uzun vadeye yük
sek, kısa vadeye düşük faiz verdiler. Halbuki Türkiye'de, genellikle kısa 
vadeli mevduat fazla. Buna rağmen halk, faizin yüzde S'ten, yüzde 36'ya 
çıkmasına memnun oldu ve mevduatlar artmaya başladı. Sonra banka
lar rası yarış başladı ve bu sırada devreye bank.!rler girdi. Yani banka
lar arası yarış başladı ve bu sırada devreye bankerler girdi. Yani banka
mezdi. Bu bir yanlışlıktır... İkincisi, bankerlerin hatası, sizden parayı 
alıp , banka gibi kredi vermesi oldu. Kredi geri dönmeyince, hadise or
tada kaldı.• 

S o r u : - •Demek istediğim, devlet olarak, bu geli şmele r karş ı
sında seyirci kalındı ... Bir banka ya da sigorta şirketi kurmak için, şart-
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!ar aranır ... Ama bir çocuk, büro açıp para toplarken, buna seyirci ka
lındı. Maliye Bakanlığı gerekeni yapmadı ... • 

C ev a p : - «Hayır ... Tedbirler alındığı için bankerlerin sonu 
çabuk geldi. .. Banker olayı 81 yazında başladı ... Biz Eylül'de tedbir aldık. 
O zaman Kaya Erdem'in, vatandaşlan uyaran demeçler verdiğini hatır

larım ... • 
Soru : - cYa KastelJi?• 
C e v a p : - cO daha sonra ... Kastelli'ye gidenler büyük zarar gör

medi ... • 
Soru : - •Ama Kastelli'yi, bazı bankaların batması izledi... Yani 

ı.or toparlanıldı olay ... Bu olay sonunda, siz istifa ettiniz. Uyguladığınız 
program terkedildi ... l983'te Başbakan olduktan sonra da, enflasyona 
sebep olarak, o sizin olmadığınız dönemdeki emisyon politikasını suç
ladınız.» 

Cev a p : - •Bir dış bankada çalışan bir Türk, bizdeki altın ha
r.:ketlerini incelemiş ... Reel faiz olduğu takdirde, altın Türkiye'den dışa
rı gidiyor. Ama reel faiz negatifse, altrn Türkiye'ye geliyor ... Çok entere
san ... 1980 'den itibaren Türkiye'den altın çıkmış ve döviz olarak gelmiş . 
1983'tc ise, yine altın girmiş Türkiye'ye ... Yani değişir değişmez, altın 

girmiş ... 1984 ve 1985'te ise, altın Türkiye'den dışan gitti yine ... • 
Soru : - «Bankerleri ve Kastelli'yi şu sebeple sordum ... 1986 ba-

şından . 14 Mıırt'a kadar, döviz piyasasında bir çalkantı oldu ... Maliye ve 
ilgililer, bunu tıpkı banker olayı gibi uzaktan izlediler ... Herkes konuşu-
yordu ... Tahtakale yüksek, bankalar düşük fiyatlı diye ... Herkes i.iç deva-
lüasyon bekledi ve spekülatif hareketl-~r yoğunlaştı. Bu bir ihmal değil
miydi ?• 

Cevap : - •Bazı kararların zamanlamasır.ın iyi olmadığını iti
raf' etmeliyiz Benim Başbakan olarak bütün detay kararlara girmem 
mümkün değil, Genel gidişe bakınız . Döviz yükselmeye başladığı zaman 
konuştuk ... Sonra müdahele ettik. Yani müdahale bizden geldi.• 

S o r u : - «Müdahale sizden geldi. Ama bu konuyu bu noktaya 
getiren kim?» 

C ev a p : - «Bu tür aksaklıkların otomatik düzelmesi için, iki 
konuyu daha geliş tirmeliyiz ... O zaman serbest ekonomi kendini ayarlar ... 
Bir tanesi döviz borsasıdır ... O zaman m: Tahtakalc, ne de birkaç banka, 
dövize kendi çıkarları doğrultusunda yön verebilir .. . Altın ve döviz !bor
sası şart ... Bir de, faizlerin daha seı.ıbest hale getirilmesi gerekli ... Belki 
bir geçiş için, tüm vadeler için bir üst limit verilir ... Her banka, kendi 
faizini ayarlar serbestçe ... • 

Soru : - •Hep serbest ekonomi diyorsunuz ... Ama Türkiye' de, 
dünya borsal arında belirlenen fiyatları , bir organ , hatta bir kişi belirli-
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yor. Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı!.. İthalatt:.ı fonlarla, ihracatta da 
tt:şviklerle, malın fiyatını Pakdemirli belirliyor ...• 

C c v a p : - •Biz dış ticaret rejiminde, ithalatı olabildiğince ser
bestleştirdik İthali yasak ve müsaadeye bağlı mallar istisna ... 150 kalem 
mal, söylediğiniz makamın iznine bağlı ... Bu sisteme geçmek kolay de
ğildir. Mal sayısı, talep tahmini belli değil. Biz o :ı:aman fon si s temini ge
tirdik ... Liberasyona geçerken, hem ilhalatı kontrol, hem de lüks mal
larda fon alıp, bizim sosyal programımızı realize etmek için. Bu fonlan 
koymadan libere etseydik, ithalat çok claha fazla olurdu . Serbest ama, 
fonlarla kontrollü bir serbesti. Dünyada fiyatlann çok oynak olduğu bir 
dönemde, her malın ayrı ayrı değerlendirilmesi çok zor. Biz de, deneye
rek ve hata gördükçe düzelterek bir uygulamayı b:ışlattık ... llu·acatta i e 
vergi iadelerini azaltarak, bu müdahaleyi asgariy:.: indiriyoruz. unu da 
söyleyelim, fonlarla ithalatta dampingi önlüyoruL. .. Oysa Ortak Pazar'
da, işin başında bir ceşik fiyatı• var ... Yani biz, döviz kuru politikasını 
sağlam tutarak, yani Türk lirasını biraı: değerinin altında tutarak, onlar
dan daha serbest ve daha )\orumasız bir modeli amaçlıyoruz ... • 

Soru: - «Yani siz Amerikan Ba5kanı Reagan'ın, Ford'a, l.B.M.'e, 
General Motors'a güvendiğinden daha çok Koç'a, Sabancı'ya, Eczacıba
şı'na mı güveniyorsunuz? Türk anayii himayesiz, dünya a meydan 
okuyabilir mi?• 

Cevap : - «Bizdeki kur himayesi Jrorkunç ıbir himaye değil mi? 
Biz işe başladığımız zaman dolar 50 liraydı. Şimdi 680 lira ... 12 katı, 14 
katı ... Kur iki yanlı himaye .. Hem ithalatı kontrolt:, hem de ihracatı teş
vike yarar .. Gümıiikle himayede bu yoktur .. Bir de yüksek faiz var .. Kur 
politikası, sanayileşmeyi dışa dönük n:kabete yönlendirdi .. Yüksek faiz 
ise, şirketleri sıktı ve ekonomik çalışmaya, maliyet hesabına itti.. .• 

S o r u : - •Sormak istediğim şu .. •24 Ocak., bu günkü konjonk
türün tam tersi şartlar içinde •başlatıldı. Şimdi petrol ve tüm girdiler, 
bu arada finansman ucuzlarken, bir politika de~işikliği gerekmez mi? 
Neden petrolü ucuzlatmıyoruz?• 

Cevap : - cTürkiye sene sonuna doğru, petrole bir ayarlama 
yaptı. Eğer petrol 20 dolar civarında kalır a, hiç zam yapmadan yıl ba
şına kadar götürürüz.• 

S o r u : - cŞimdi 13 -14 dolara petrol aldığımızı öylediniz ... • 
C ev a p : - •Ama Ocak'ta, 25 dolara da ald.m ... Ama bu fiyat, or

talamada 20 doların altına düşerse, h:.!sap yapmalıyız . Bizim vazifemiz, 
milletin parasını en iyi şekilde kullanmak. Şunu düşünürüm . Enflasyonu 
daha aşağı düşürecek esasları getiririm. Enflasyoı:u indirme konu unda 
hayati ve petrol yüzünden şanslı bir yıl 1986 ... Yuni burada hovardalık 
yapamayız. Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik, burada yanlış adım ata-
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mayız. Bak burada Bedreıtin Dalan da var. Bir sene, ekonomiyi biraz hız
landırdık. Dalan'a da dedik ki, bu hızı keseceğiz, sana da daha az vere
ceğiz dedik ... Yüzde 20 azaldı ödenekleri. Talep azmamalı. Bu yıl iyi mah
sul var. Gübr~. üç aylık satışta, geçen senenin iki misli ... tlave 1 milyon 
ton satış var ... Köylü, mahsulün iyi olacağını hissettiği için gübreyi kul
lanıyor . Yani köylü battı, gübre alamaz lafları doğru değil, Sonucu his
settiği için gübreyi alıyor.• 

Soru: - •Ürün alımı için, nakit tablosu hazır mı?. 

Cevap: - •Devlet bütün ürünü almıyor ki... Desteklenenlerin 
başında buğday, ayçiçeği var ... Pamuğıı da Antbirlik ve Tariş alır ... Diğer 
ürünler, tütün ve fındık hariç, devletin desteklemediği ürünler ... Petrol 
bana 300-500 milyar .imkan verirse, bu alımlarda, yahut bütçe açığında, 
yahut memurlarımızın durumlarını düzeltmede, akıllıca tasarruflarda 
bulunacağım. Mahdut zümrelere verilen ek gösterge ve yan ödeme dışın
da, mevcut gösterge tablosunda düzel tme yapmayı düşünüyorum ... 1992' 
ye kadar, gösterge tablosunu kademe ltı:ıdcme büyüteceğim.• 

S o r u : - •Bütün bu büyük hesapları yaparken, biraz evvel sö
zünü ettiğiniz uygulama kararlarını alması gerekenler hata yapınca, so
nuç üzücü olmuyor mu? Takımınız, örneğiAdöviz piyasasını iyi izlemediği 
için, 14 Mart'ta siz bizzat ve gecikmiş biçimde müdahale ettiniz. Bir kar
maşa doğdu piyasada. Sonuçta takımınızı hiç değiştirmeyecek misiniz? 
Hiç bakan değiştirmeyecek misiniz?• 

C ev a p : - •Hayır ... Hiç değiştirmeyeceğim.• 

Soru : - «Memnunsunuz? .. • 
C e v a p : - •Genelde memnunum.• 
S o r u : - «Ama genelde? En sağlam olduğunuz alan ekonomı ve 

ödemeler dengesi ... Bu alanda yapılan hatalar yüzünden, yara aldınız. Uç 
aylık ihmal, nelere yol açtı. Bunun siyasi bir bedeli yok mudur? Bakan
lar için mesela?• 

Cevap: - •Gayet tabii ... Türkiye ve hepimiz öğreniyoruz.• 
Soru : - cSınıfta kalma yok mu hiç? .. • 
C e v a p : - «Sınıfta kalma olabilir tabii. .. Ama şu anda böyle bir 

şey düşünmüyorum.• 

Soru : - •Bu bir insaf meselesi mi?. 
Cevap: - •İnsaf değil, zaman meselesi... Biz zamanlamayı iyi 

yaparız. Bir ekonomi giderken, belli noktalar geçilir, ondan sonra konu
lar düşünülür. Ben şu anda bu hadiselerin siyasi sorumlularından ziya
de ... Belki teknik sorumluları var ... Amd onlar ilLerinde de şu anda çok 
durmuyorum. Bu bize çok şey öğretmiştir. Bazı meseleleri hem teknis
yenlere, hem de bize öğretmiştir.• 
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BAŞBAJ(AN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN HİNDİSTAN BAŞBAKANI 
SAYIN RAJİV GANDHİ'NİN ONURUNA VERDtCt 

AKŞAM YEMECİNDE YAPTICI KONUŞMA 

12 Nisan 1986 

The Honourable Prime Minister Shri Rajiv Gandhi, Shrimati Gandhi, 
Exoellencies, Ladies and Centlemen, 

I wi h to exprcss my appreciation for the warm welcome cxtcnded 
to me and to my delegation, ince our ı::rrival in India, 

My wife and I are touched by your hospitality this evcning aod 
your kiod and gracious mords about us and our country, 

1 am delighted to be in your beautiful country and feel privileged 
to be the first Turkish Prime Minister paying an official visit to India, 
This, in itşelf, marks the significance of my visit, ~hich, I believc, would 
contribute to strengtheniog the relation~ betwecn Turkey and India. 

A Jong time ha passed since Your Grand Father, great Statesman 
Jawaharlal Nehru visited Turkey in 1960, We stili cherish the vivid mc
mories of this historical visit. it is my ı<incere hope, Mr. Prime Minister 
that we will soon have the privilege of welcoming you and Mrs. Gandhi 
in our country. For this will give the opportunity to the Turkish peoplc 
to host the youog and dynamic leader of India, representing in your 
ınodest yet distinguished self, the grand tradition of statcsmcnship of 
your family. 

lndian civilisation ha always been a subjcct of intcrest for us 
Turks. With its past of 5 millenium lndian civilisation is one of thc 
oldest sedimentary civilisations of the world. Through thc ages your 
religious tolerance has been exemplary. Nowhere else in thc world have 
so many different religions flourished side by side as they did in India, 
You have one of the most original, refined and creativc concept of 
aesvhetics ;particularly in plastic arts. You enjoy an extremely profound, 
inguisilive and systematic pbilosophy in your wav of life. 

Hi torically speakiog, rhe first coatacts between our peoples date 
back to the tenth century, wben the Turkish populations started their 
westward and southward emigrations. But the rcal pha e ot Otll' <-<>m
mon history has started in the early 16 th century with Babur and con
tinued with the glorious İndian Empire consolidated by Akhbar. The 
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Turks offered one of their best sons to the lndian Sub-continent, A man 
of genius like him was a perfect match for the cradle of magnificicnt 
civilisations likc İndia. 1 bclicve that rhe cultur::ı: interchange between 
Turk:ish and Indian peoples left deep imprints. Allow me here to men
tion the words of Madarne Indra Gandhi, your illustrous mother, to 
whose memory we pay homage, She said during cı. speech in Austria in 
1933. «Throughout history, India's conıacts wit!ı. outgoing culturcs of 
Arabs, Iranians, Afghans and Turks, ushered in new heights of achi
evements in our music, architecture, liı erature and philosophy •... 

Friendly contacts between the two peoples 1ook place also during 
the time of the Ottomans, our close ancestors, in the sixteenth century, 
military cooperation was established between 'the Ottoman Empire and 
ıhe Indian Kiogdoms of Kalikat, Diu aııd Gujarat. At the request of In
dians an Ottoman f!eet set sail to Diu in 1540. We don't know exactly 
what they did against the com.mon enemy. But when their ship ank off 
the Indian coast in a storrn, Captain Seydi Ali and his crew had to take 
a long walk back to Turkey, this took ıhree years and 7 months exactly. 

Well, Sir, as soon as we arranged our trip back home in a sUghtly 
more efficient manner we came to visit India. 

Later, on, as of the 17 t1t Century :he Ottoman and Indian Empires 
began exchanging envoys. The first resident Ottoman Ambassador to 
Delhi was appointed in 1744. 

Turkey, was one of the first countries to cst:ıblish diplomatic rela
tions with India in 1947. Our Embassy in New Delhi was opened in 1948. 

The Turkish War of Independenc..! under Kemal Atatürk's leaders
hip marked a special chapter of our past relations. We, in Turkey, stili 
remember witlt gratitude the moral and roaterial suppo.rt, so readily 
and genereously provided for our national struggle by the peoplcs of 
the Sub - Continent. We also take a certain pride that the Turkish na
tional Jiberation made an impact on the Indian emancipation movement, 
as the !ate Prime Minister Jawabarlal Nehru, yotır grand-father, archi
tect of modem India, explained so vividly and emotionally in hi famous 
book cGlimpses of World History•. 

Besides these examples of strong historical links between our peop
les, there a.re otlter points, of convergı;nce. 

Our cou.nt.ries are strongly attachcd ıo democratic principles. We 
are both determined to achieve our econoınic and social dcvelopment 
througb the :iemocratic process. 

India rightly ancİ justly deserve praise of being tbe largcst de
mocracy in the world. You proved to th'.! world that democracy can flou-
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rish in a country ~hioh has nothing to do with the judeo-christian, 
grcco-roman, civilisations and not yet industrially advanced by Western 
standards. 

Although originated from clifferent neceseities in our political 
systcms, the principle of secularism i yet another common element to 
both countrics. 

Despite "mportant differences both Turkey and Inclia are develop
ing countrics. As such, they face similar problems internationally and 
domestically. 

AJI thcsc facts rally for promoting our bilatcral rclations our eco· 
nomic and cultural cooperation. 

Wc in Turkcy 'have followed with intercst and appreciation great 
stride India has made towards ıeconomic and socıal development since 
its indcpendence in 1947. 

On thc other hand, I should Jike tll point ou~ that Indfa also de er· 
ves prai e for its historic role in, and ~ustained support for the movc
mcnt o[ non · alignment since its inception and, since thc !ast three year , 
ıhe effective manner in which it has chaired the !novement. 

We also observe with keen interes~. Mr. Prime Minister, the effici· 
cnt policies of Your Government since it came to power, for accelerating 
the march of India towards progress and modernization. 

Mr. Prime Minister, 

During the last decade, Turkey has pa scd through an internal 
crisis, Anarchy and terror which wer .! greatly instigated from a'broad 
reigned in the country and damaged it5 economic structures and politi· 
cal institutions. With the general election held on November 1983 a 
new cra was inaugurated in Turkey. 

ow that stability has been restored and parliamcntary democracy 
i functioning once again, Turkey is concentratin!l its efforts on econo· 
mic devclopment. 

1 believc that in our ca e parliaınentary democracy goes hand in 
hand with a more liberal economy, The economic program of our Go
vernment is d igned to create a modem market economy. We have gone 
a long way in this patlı, in lquite a short time, We gradually liberalize 
our foreign trade in order to open our cconomy to intemational com· 
petition. Thc growth strategy has giver; much greater role to exports. 
A a re ult our exports have increased four times since 1979 and the 
sbare of the industrial products in our exports has risen almost to 80 % 
from 35 % five years back. This is yet anotber sign that Turkey is ra
pidly becoming industrialized Turkish contractors have been encouraged 
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to expand their activities abroad and to form joint-ventures with their 
foreign partners. Free trade zones are being establisbed in Turkey for 
tbc service of Turkis and foreign industries ainting at Mid- Etstern 
markets. These efforts have brougbt about a rate of growtb quite supe
rior to otber membcrs of the OECD and created conditions conducive to 
cooperation with other countries. We bope, our countries will scize tbis 
opportunity with tbeir vast potential in almost cvery productive scctor. 

Mr. Prime Minister, 

We live in a higbly difficult worlcl, torn up by strifc and conflict, 
where race of armaments, regional conflicts, racial discrimination, Ab
ritrary in.tervcntions and policies as well as economic crisis continue to 
aggravatc human misery and suffering. !n tbis diffıcult age Turkey finds 
herself located at the crossroads of tbree continents in a turbulcnt arca 
where she is compelled to play a key role in botb global strategic and 
regional balances. 

Turkey has a direct stake in the peace and "lability of the Middle 
East region. Tbe most destabilizing factor in thi.; part of the world i 
undoubtedly tbe Arab- Israeli conflict. 

We had supported tbe initiativc undertaken by King Hussein of 
Jordan. We believe tbat this initiative which offer..:d a gleam of bope in 
the present sombre atmosphere, sbould be reanimated. 

The war between Iran and Iraq is a sourcc of deep concern for Tur
key. lts continuation can only bring more destabilization in the region. 
These two neigbbouring countries, witb wbich we bave bistorical ties of 
friendship. owe it to tbemselvcs as well as to tbc region as a whole to 
end this tragedy. 

The Afgbanistan, Kampuchea and Namibia problems await a just 
and peaceful solution. 

You know, of course, of our traditional relations with Pakistan. 
We share not only deep emotional and historical ties and cultural he
ri tage with Pakistan, but also strategic concerns because of our imilar 
geo - political settings. in today's world, tbreat to national independence 
of developing countries is everywhere. The only way tbey can ward off 
dangers is to resolve conflicts among tbemselves tbrough peaceful mcans 
in order to prevent exploitation by foreign powers. 1 assure you tbat 
Turkey is tbe country which rejoices most at seeing steps taken towards 
the establishment of mutual understanding in tbe Sub-Continent. 

Tbe crisis situation in tbe intcrnational economy, the debt prob
!em of developing countries and tbe pervasive protectionism by indust
rial countries continuc to be causes of gravc concem for us ali. 
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Wc must cooperate hard among ourselves t.:> overcome or at least 
:ılleviatc ıh ese difficulties if we want to achieve self- reliant and susta
ined economic development, and to create a more pust and efficient new 
international economic order conduciv~ to growth and development. 

Iotcrnational terrorism reached a stage to be treated as a common 
foe by ali nations. The promotion of effcctive international cooperation 
to prcvent :ınd punish ali forms of terr0rism has become an urgent task. 
We observc with appreciation that the South Asian Association for Regi
onal Coopcration has included this matter in its working program. 

Tn view of all thesc problems, it becomes urgent and impcrative 
for ali countries to promote their relations and to join forccs for closer 
cooperation. We come to Your Great Country, conscious of this respon
sibility and desirous of 'building new bridges of friendship between our 
~ountries. 

Allow me, Mr. Prime Minister, to propose a toast to the health and 
happiness of Your Excellency and Shrimati Gandhi, to the prosperity of 
the people of India and to ihe friend hip and cooperation between our 
nations. 

Thank You. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN HİNDİSTAN TİCARET VE 
SANAYİ ODALARI YETKİLİLERİ İLE YAPTICI 

TOPLANTIDAKİ KONUŞMASI 

Mr. Chainnan, Distinguished Participants, 
Ladies and Gentlemen, 

12 Nisan 1986 

I am very pleased to lıave rhis opporlunity to speak to you today. 
Turkey and India have very inleresling similarities today and in his-

tory. We are both developing countries. Wc both havc five year plans to 
achieve econoınic development, we both ha ve large groups of workers and 
companies living and working abroad, scnding back home their impor
tanl remiltances, we are both self-sufficicnt in food stuff, we both star
tcd our economic development on an import substilution strategy. 

Turkey went through a very difficult pcriod bctween 1976 and 1980, 
the oil shock of 1973 caugbt Turkey unprcpared. Tradc deficit greatly 
incrcascd, forcign debt bccamc unservicable. İnflation rcachcd three digit 
figurcs, all esscntia l goods wcre in the black market, rate of growth bc
came negative. 

Turkey had faccd Lhc worst cconomic crisis in ıhc century, so dras
tic measurcs had to be taken . 

In 1980 on January 24tıh, we took new mcasurcs with thc purpose of 
putting Turkish economy on a complctcly ncw track, we ba ed our eco
nomic model on free enterprise, privatc initiative and gradually redu
cing the government's role in economy. 

We arc gradually opcning our cconomy to ,external compctition. Wc 
are gradually reducing import duties and reducing also the cxport sub
sidics. Wc greally rclaxcd foreign cxchange controls. A realisıic exchan
ge - rate policy has been applied. 

Staıc Economic Enıerpriscs whidı previously placcd a hcavy burden 
on government financc have been modernized grcatly and we intend to 
privatize thcm. Statc monopolies have becn loo ing their sharc in the 
markets. 

Foreign investment has been cncouraged, bureaucratic formalitics 
and red-tape has been simplificd. 
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Most important of all we changed the growth strategy. lnstcad ofa 
import substitution type growth we have chosen export oriented growth. 

The results have been very encouraging, exports were only 2 billion 
dollars in 1979, they are now 8 billion doUars in 1985. In 1979 only 35 % 
of our exports were industrial, Today almost 80 % of our cxports are in
dustrial exports. 

This shows the structural change in the Turkish Economy. Turkey 
which was an agricultural exporter has now become an industrial cxpor
ter. Growth rate has picked up. It was above 5 % in 1984 and again 5 % 
in 1985. There is no difficulty in servicing foı-eign debts. When in 1980 we 
said we could service 3 billion dollars per year, nobody believed us at that 
time. 

Our tow·ism revenues have surpassed 1,3 billion dollars per year. So 
compared to 1980 they are more than three times. 

Ladies and Gentlemen, 

I do not want to burden you with more facts and figures. Ouı· econo
mic programme has produced very good results during the !ast few years. 

Turkey is situated in a very strategical region. The principle of our 
foreign policy is dictated by the founder of the republic, Kemal Atatürk 
and that is «Peace at Home, Beace in ~he World». Turkey has not changed 
this policy for almost 65 years. 

We realize that our world and especially our region is passing thro
ugh very dH'ficult days. The situation in West-Asia continues to endanger 
the global peace and security. The war between our neighbours 1ran and 
Iraq deeply grieves us. Arab-tsraeli conflict is a continuous threat to pea
ce and stability in the region. We support the restoration of the legitimate 
rights of the Palestinian people including their right to self-determination, 
we also urge that tsrael should withdraw from the occupicd Arab territo
ries. 

Prospects of an immediate solution to the problems of Afghanistan, 
Kampuchea and Namibia are not bright. 

Ladics and Gentlemen, 

1'he lnternational economy is passing tlhrough a very critical phase, 
high inflation in developed countries has been brought down at thc ex
pense of deep recession and increased unemployment and pervasive pro
tectionism. Protectionist measures of the industrial countries prevent tlhe 
developing countries from exporting to these markets. Temporary measu
res in textiles have turned into permanent features in International trade 
regime. Commodity prices are falling down. The debt problem of develo-
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ping countries is getting more serious . Under these conditions, economic 
cooperation among developing countries is a must. We have to spend mo
re effort to increase economic cooperation among developing countries. 
There is always the common argument that developing countries usually 
have parallel economies. It is claimed that parallel economies can not 
trade with each other. We think this is completely false. If this was true 
than therc should be no trade between industrialized countries. lf you 
look at the tradc of the industrialized countries, most of the tradc is 
among themselves. For example France and Germany, England and Ger
many or Canada and United States have a very large trade among them
selvcs. İn fact they are cach others largest trading partners. 

Developing countries, in our opinion, should strive to increasc tradc 
among themselves. But the developing countries, in our opinion, have not 
paid enough attention to bilateral trade. They are conditioned to trade 
with industrialized countıies. Some of the items they could buy from 
each other are usually bought from industrialized coutries. Developing 
c-.ountries can buy from each other more raw-materials, more semi-finis· 
hed goods and more finished goods. 

Many developing countries including Tw·key and lndia have a strong 
capital goods industries. So we see no obstacJ.es to economic cooperation 
between our two countries. Frankly speaking we can not cxprcss satis
faction with regard to the !eve! of bilateral trade among Turkey and In
dia. Despite some modest increases in recent years it hardly rcprescnts 
the cxisting potential of each country. 

it mainly consists df a few traditional items. I have had frank and 
useful discussions with Prime Minister Rajiv Gandhi on this subject. 

Wc believe, trade can be increased and there cxists substantial 
scope in this respect. We also believe that wc can havc wider coopera
tion in many uther fields. On our part we will do whatever is necessary 
to put our words into deeds. We do not believe that governments can 
do it all alone. Without the active support and participation of bu iness 
community this can not be accomplished. 

1 am convinced that the private ~ectors of our oountries have a 
special responsibilty to achieve increased coopt:ration. There is also 
communication gap between Turkey and Inıdia in trade and economic 
matters. We c:ın and must encourage our businessmen to visit each other 
and to initiatl'! the individual contacts with their counterparts. 1 can 
.ıssure you that your cfforts to that end will be beneficial arıd rewarding. 

Thank you very much and 1 will be vcry happy to answer your 
questions. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN HİNDİSTAN GEZİSİ 
SIRASINDA BANGLONE EYALETİNDE 

YAPTIÔI KONUŞMA 

13 Nisaıı 1986 

Ladie and Gentlemen, 
1 am happy to have the opportunity of visiting (Bangalore). This 

is one of the most important places where Indian civilization ha flouris
bed. 1 wish to cxprcss my appreciation to you for the warm reception 
cxtendcd to rne and to my Delegation. 

My brief stay in your beautiful city is another highlight o[ my visit 
to India. 

Turkey and India have abiding links of history and culture. Turks 
and lndians havc known antl esteemed eaoh other ıhroughout the ages. 
They each have benefited from their continuing culıural interchange. My 
vi it to India, and now to this beautiful city, represents ourdesirc to furt
her strengthcn our relations with this great country. My discussion with 
Prime Ministcr Rajiv Gandhi and the two Dclcgations meetings have 'been 
frank and bencficial and reflected our common de ire to further promo
ıe bilateral links, tradc and cultural exchangcs bctween Turkey and Tn
dia. 

Wc are aware that during the !ast fcw years, contacts between our 
two countries 'have been rather limited, and moved at a slow pace Indo
Turkish irade volume remained very low and consisted of just a few tra,. 
ditional items. During our discussions, both sides werc encouraged to 
observe tbat there are ample possibilities and potentials to cxtend our 
tradc and economic cooperation, particularly as a result of the liberal 
and dynamic economic policies of both countries. 1 strongly believe that 
private companies, trading finns, individual businessmen and industria
lists in India have a pecial role to play to tbat effcct. We rely on their ini
tiatives and personal contacts with their counterparts in Turkey. 

I am confident that my visit to your major historical and cultural 
ites here will add to my favourablc impressions of India and that I 

wou1d leave this beautiful country betler acquainted with its imprcssivc 
achievements in agriculture, science, art and industry. 

I apprcciate very much your courtesy and bospitality. 
I wi h to convey through you, Honourable Governer, my sincerc 

thanks to the pcople of this beautiful city for their reception for u and 
my best wishe for their happiness and pro perity. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN HİNDİSTAN'DA YAPTICI 
BASIN TOPLANTISINI AÇIŞ KONUŞMASI 

13 Nisan 1986 

Distioguished Members of thc Press and Telcvision, 
it has always been a pleasure for me to meet and communicate 

with meınbers of the Press and Mass Media, not only in my country, but 
also during my official visits in foreign countries. 

The important role ruıd influcncc of the prcss in a frce sociely has 
a loog tradition in Turkey, as it is the case in India. The major technolo
gical achievements and instant communications of this exciting agc have 
increased considcrably the impact of the mass mcdia on our national po
licies, both domestic ruıd foreign. 

As you know, this i the first time a Turkisb Prime Mini ter is offi
cially visiting India since yow· independence. Your grcat leader and the 
architect of modern India, Jawaharlal Nehru had visitcd Turkey in 1960. 
Since then, thc two countries have continued to cxchange visit at othcr 
levels. A Joint Economic Committee anda Mixe d Cultural CommiUce bet
ween tlıc two countries have had tlıeir regular and periodic meetings. I 
made a brief stopover in Bom bay on my way back from Japan last year. 
I met, briefly, Prime Minister Rajiv Gandlıi Jast year in New York durıng 
ılıe 40 th Anniversary Celebrations of the United Nations. I fcel therefore 
privileged to be in your great country in my capacity of the first Turkish 
Prime Minister visiting Jndia officially. 

My discussions with the Prime Minister of Tndia yesterday, and th 
cxchange of views between our Delegations have been open - heartcd :ıııd 
useful. They underlined the importance of developing our bilateraJ ı"Cla
tions, giving fuller contents to our commercial and cultural exchanges. 
J mu t admit that the present volume of our bilateral trade is very low 
and remains far below the present possibilitie and potential of the two 
countries. This is one specific area in which sustained efforts by both 
countries would be beneficial in increasing the volumc of trade, in iden
tifying appropriate projects of bilateral economic cooperation in our res
pective countries, as well as, in third countries. Personally, I am satisfied 
with the results of our discu sions. During the ncxt three days, I will be 
visiting some other parts of this great and beautiful country. I am con
fident that my visit will mark tbe beginning ofa new chaptcr of coopera
tion in rhe Iong history of relations between Turkey and India. 

I welcomc also this first oppoı-ıunity of meeti ng the distinguishcd 
members of the Pres ruıd Telcvision in India. I am aware that long lntro
ductory remarks are not nec sary on this occasion. 

May I now requcst your questions? 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN HİNDİSTAN DÖNÜŞÜ 
ESENBOOA'DA YAPTICI AÇIKLAMA 

14 Nisan 1986 

TRT ve Basının Değerli Mensupları, 
Başlangıcı S. Arabistan' da kısa bir tcvakkufla başlayan ve 5 gün Hin

distan' da süren s yahati bugün tamamlamış olarak memlekete döndüm. 
Bu seyahatin başlangıcında Suudi Arabistan yetkilileriyle Dahran'da gö
rüşmeler yaptım. Bu görüşmeler basınımızda gerekli şekilde yerini bul
du, zannediyorum. Gerek Kral Fahd'Ja gerek Veliaht Abdullalı'la olan gö
ıiişmelerimiz, ikili ilişkiler ve Körfez' de olan çatışma, İran - Irak savaşıy
la ilgiliydi. Bu konularda fikir alış -verişinde bulunduk. Bunu ifade ede
bilirim. İran-Irak savaşıyla ilgili görüşmelerden sonra, ikili ilişkilere bir 
daha baktık. Ve Suudi Arabistan'la olan ilişkilerimizin daha da gelşebi
leceği kanaatine vardık. 

Hindistan'a yaptığımız ziyaretin «bir Türk Başbakanının Hindis
tan'a ilk gicüşi» olması bakımından, özel bir durumu vardır. Hindistan'ın 
«bağlantısızların• lideri olması bakımından da bir önem taşıyor. Hindis
tan'da ziyaretimizin resmi kısmında Başbakan Rajiv Gandhi, heyetleri ve 
Cumhurbaşkanlanyla görüşmelerimiz oldu. Yemeklerde bulunduk. İki 
anlaşma imzalanmıştır. Bir tanesi THY'nın Hindistan üzerinden yapacağı 
seferlerle ilgilidir. Ümit ediyorurnki, bazı hazırlıklardan sonra bu seferler 
başlayacaktır. Muhtemelen Hindistan Havayollan da gelecek sene Türki
ye üzerinden uçuşlara başlayacaktır. TRT' de de ayn bir protokol imzalan
mıştır. İki ülke arasında Karma Ekonomik Komisyon konusunda da mu
tabakata varılmıştır. Bu Komisyonlann daha çok Bakanlar seviyesinde 
çalıştınlması konusunda da mutabakat sağlanmıştır. Ümit ediyorumkı, 
bu komisyon çalışmaları devam edecektir. Ayrıca, Başbakan Gandhi'nin 
müşavirleriyle benim müşavirlerim arasında özellikle ekonomik progra
mımızla ilgili bilgiler onlara verilirken, onların ekonomik praogramın
dan bizim bazı bilgiler edineceğimiz tabiidir. 

Hindistan'da bundan sonraki bölümde, Yeni Delhi'de ve Bombay'da 
iş adamlarıyla ticaret ve sanayi odalanyla enteresan toplantılar yaptık. 

İşadcmlanIDJZ temas imkanı buldular. 
Hindistan fevkalade entresan bir memleket. En entresan bir ziyare

tin Hindistan'a yaptığımız ziyaret olduğu kanaatindeyim. Çok değişik bir 
ülke. Uzun zaman hatıralarımızda yer edeceğini tahmin ediyorum. 
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Dönüşte Kuveyt'e uğradık. 4 saat süreyle kaldık. Kuveyt Emiri ve 
Başbakanıyla görüşmelerimiz oldu. Bu görüşmelerde gene S. Arabis
tan'dakine benzer tarzda, ikıli ilişkiler ve onun yanında Kuveyt'i özellikle 
ilgilendiren - tabiatıyla bizi de ilgilendiren - Körfez'deki savaşla ilgili ola
rak görüş alışverişinde bulunduk. Ana hatlan itibarıyle oldukça uzun, yo
rucu fakat neticeleri itibariyle önemli bir seyahati tamamlamış bulunuyo
rum. Hindistan Başbakanı Gandhi 'yi de memleketimize davet ettik. Ken
disi bunu kabul etti. Ümit ederim, mümkün olan kısa zamanda realize ola
caktır. Kendisiyle yakın bir ilişki, dostluk da kurmuş bulunuyoruz. Bu 
bakımdan seyahatimin heyeti umumiyesi itibariyle başarılı, faydalı geç
tiği kanaatindeyim. 

S o r u: - Niçin entresan bir seyahat dediniz? 

C e v a p : - Büyük ve değişik bir ülke. Çok büyük nüfusu, çok de
ğişik dilleri var. Hakikaten bize oldukça farklı görünen bir ülke manza
rası verdi. Onun için entresan dedim. 

S o r u: - Kuveyt'teki görüşmelerde Körfez'deki savaşın durdurul
ması konusunda Türkiye'nin nasıl bir rol oynaması istendi? 

C e v a p : - Bizim rol oynamamız meselesi değil. Daha çok görüş 
alış - verişinde bulunduk. Türkiye'nin elinde «savaşı durdurma• gibi bir 
imkanı yok. Açık söyleyeyim. Bu iki tarafın arzusuyla yani çarpışan taraf
ların bu işi bırakmalarıyla mümkündür. Biz ancak yardımcı oluruz. O 
bakımdan meseleyi öyle mütalaa etmek ldzım. 

Soru: - Hindistan'la olan ticaret hacmi? 

Cevap : - Hindistan'la büyük bir ticaret ilişkimiz yok. Bütün ha
cım 40-45 milyon dolar civarında. Yalnız artırılabileceği kanaatindeyiz. 
Bu konular uzun uzun konuşulmuştur. Tabii gayret ister. Bazı alt yapı 
meselelerinin halledilmesini gerektirir. Bunlarda mutabık kaldık. Telefon 
irtibatımızı daha ıyi hale getirmek, Hindistan'la Türkiye arasında gemi 
seferlerine kolaylıklar sağlamak konulan var. İşadamlarımızın onların 
işadamlanyla temaslar kurmaları konusu var. Önümüzdeki aylarda muh
telif Hint heyetleri de Türkiye'yi ziyaret edecek. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN HURRİYET GAZETESi 
YAZARI OKTAY EKŞİ'NİN SORUIARINA 

DERDİ~İ CEVAPLAR 

14 Nisan 1986 

Soru: - Gezinizin sonuna geldik. Bize Suudi Arabistan'a uğra
manızı da dikkate alarak, bir değerlendirme yapar mısınız? 

C e va p: - Hindistan Başbakanı'yla ilk tanışmam ı z, Birleşmiş 

Milletler'in 40'ınc ı yı ldönümü münasebetiyle New York'ta karşılaştığı
mız zaman oldu. O zaman benim burayı ziyaretim söz konu u oldu, ama 
teklifi biz yapmadık. Onların şimdi Ankara'da bulunan büyükelçileri tek
lifi getirdi ve bu mümkün oldu. 

Ziyaretimize büyük önem verdiler. Basın ve te levizyonda geniş yayın 
konusu oldu. Her gittiğimiz yerde ciddi saygı gördük. Uzun yıllar ilişkile
ri serin olan iki ülkenin böyle yakınlaşması iyi oldu. Biz Raciv Gandi ile 
pey yakınlaştık. Onların ekonomik programlanyla bizimkini karşılaştır

dık. Hatta ekonomik konularda baş danışmanları pratikte bizim Planla
ma Teşkilatı Müsteşarı ile Adnan Kahveci'yi ve onların aynı konumdaki 
görevlilerini temas halinde tutmaya karar verdik. 

Aslında J950'Ji yıllarda ilişkilerimiz daha iyi imiş. Sonra şunu da mü
şahede ettik: Atatürk'ün istiklal mücadelesi burada çok büyük tesirler 
bırakmış. Bizim tahmin lerimizden fazla ... Sonradan, burada öğrendim; 

ebru o zaman Bombay'da hapiste imiş. Atatürk Yunanlıları 9 Eylül'dc 
denize döktüğü zaman, burada Nehru'nun bulunduğu hapishanede, her 
tarafı çiçeklerle sü !emişler, ışıklandımıışlar. Adeta kendi tezleri kazandı 
aymışlar. Koloni idaresi altındaki bütün ülkelere Türk mücadelesi çok 

büyük moral vermiş. 

Hindistan büyük bir ülke. 760 milyonluk nüfusuyla Bağlantıs ız ül
kelerin lideri durumunda . Biz iktidara geldiğimizden beri mümkün oldu
ğu kadar herkesle iyi geçinmeye, münasebetlerimizi geliştirmeye gayret 
ediyoruz. 

«Kıbrıs mesele i, Ege meselesi, Yunanistan'la ilişkileri miz, Türk dı ş 
politikasının ağırlığını teşkil eder» düşüncesinin ben aleyhindeyim. Bu 
ona önem vermiyoruz manasına gelmemeli, ama Türk dı ş politikası bun
ların haricindeki şeylere de bakmalı . Yani kendi ağırlığımızı başka türlü 
hissettimıeliyiz. 
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İslam ülkeleriyle oldukça iyi bir gelişme yaptık bu dönemde; ki bun
ların bir kısmı Bağlantısızlar içindedir. Sonra Bağlantısızlar'la da iyi iliş
ki kurmaya gayret ettik. Bunlardan biri Cezayir'dir. Ben kalktım gittim, 
işte, Cezayir Başbakanı bu ayın sonunda geliyor. 

Soru: - Hatta bir açıklama yaptınız. Türkiye adına Cezayir' den 
özür dilediniz? 

C e va p : - Doğrudur. İyi ettim. Haksızlık yapm ışız. insan haksız
lığını kabul etmeli ... İkinci si, Mısır' l a oldukça iyi ilişkiler kurduk. Ben he
nüz zaman bulamadım, ama Cumhurbaşkanımız, Dışiş leri Bakanı'mız git· 
ti . Onlar da Bağlantısızlar içinde Nasır zamanındaki kadar olmasa da 
önemlidirler. 

Hindistan'Ja da iyi münasebet kurmak yararlıdır. Bunu, •Hindistan, 
Kıbrıs meselesindeki görüşünü değiştirecek» manasına söylemiyorum. 
Ama eski haşinliklerinin yumuşayacağı hakkında belirtiler var. 

S o r u : - Peki ekonomik bağlantılar açısından bu geziyi değer
lendirir misiniz? 

C ev a p : - Burada ticaret büyük çapta devletin kontrolü altında. 
İthalatta çok katı kontroller var. B.izim vaktiyle yaptığımız gibi, çok ka· 
rarnameler yayınianıyorlar. Sonra sanayinin büyük bir kısmı, özellikle 
ağır sanayi tamamiyle devletin kontrolü altında. O yüzden burada iş yap· 
mayı bu şartlar altında değerlendirmek lazım. Bunların aldığı kırmızı 

mercimek, nohut gibi klasik mallar var. Dünyada en fazla kırmızı mer
cimeği biz üretiyoruz. Ama onun dışında alış· veriş etmek istiyorsak, iş 

adamlarımızın kabiliyeti ve büyük ithalat - ihracat şirketlerinin iş yapma 
imkanının d<ı:ha çok olması bir şeyler doğıırabilir. 

Sonra, kendileriyle konuşurken, biz esas alt· yapıyı, örneğin, nakliye 
sistemini ıslah edelim istedik. Bunun çözümü için •Sizin gemileriniz o ta· 
rafa geliyorsa, biraz sübvansiyon yapın • dedik. Biz de zaten fiilen buna 
başladık . Yani uzak ülkelere mal alan gemilere sübvansiyon yapıyoruz. 

S o r u : - İmzaya bağlanmasa bile somut onuç verecek başka bir 
şey var mı? 

C e va p : - Bugiinkü Hindistan idarecileriyle iyi bir münasebet 
kurduk. Bence en önemli tarafı budur. 

Soru: - Yani birbirinize birinci isimlerinizle hitap edecek durum· 
dasınız? 

C e v a p : - Evet, doğrudur. 

Soru : - Efendim, sizin Suudi Arabistan'da bir gün kalmanız, 

Kral 'la 3,5 saat konuşmanız, elbet birçok soru yarattı. Sadece uçağı yakıt 
alması için oraya uğramış olmak gibi gerekçeler doyurucu görünmüyor? 
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C c va p: - Tabii bir sürü spekülasyon yapılıyor, ama aslı şu: De
min ifade etmeye çalıştım ... Türkiye birçok ülkeyle münasebetlerini ge
liştirdi. Artık hadiselere bir seyirci gözüyle de bakmıyor. Bölgenin hadi
selerine biraz daha yakından bakmaya başlamıştır. Ağırlığı olan bir ülke
dir. Biz böyle istiyoruz diye değil , onlar da böyle görüyor. Nitekim, Kör
fez İşbirliği Konseyi toplandı. İran - Irak Savaşı'ndaki son gelişmelerden 
duyduğu endişeleri üç ülkeye, yani Türkiye'ye, Pakistan'a ve İngiltere'ye 
özel temsilciler gönderip anlatmak ihtiyacını duymuştur. Ben buraya ge
lirken biraz da yolda bir uğrayıp bu konuları yüz yüze konuşmak istedim. 
Hadise budur. Yani temsilciler gelmiştir, ama tam direkt olarak işin sa
hiplerinden duymak, onların endişeleri nedir, bizce bilinmeyen tarafları 
var mıdır? Sonra harp hakkındaki görüşleri nedir? Bu iş nasıl biter ... Bun
lar hakkında uzun uzun görüşmeler yaptık. Hemen ilave edeyim : Kimse
nin, harbin nasıl biteceği hakkında bir fikri yok. 

Türkiye tam bir aktif tarafsızlık politikası uyguluyor. Çok zoı·dur 
tarafsızlığınızı korumak ve }cabul ettirmek. 

Öte yandan, biz meseleyi katiyen kısa vadeli görmüyoruz. Bunun bir 
uzun vadeli tarafı var. Harbin nasıl biteceğini bilmiyoruz, ama meseleyi 
uzun vadede çözmezsek, yine bir yerden bir ateş çıkabilir. 

S o r u: - Biz Türkiye'den ayrılalı beri gelen haberlerden anlaşıl

dığına göre, orada bazı tür olaylar sürüp gidiyor. Nitekim, 3 erimizin da
ha, Güneydoğu Anadolu'da şehit edildiğini öğrendik. Hükümetin kamuo
yuna verdiği resmi görüntü, bunların önemsiz sayıldığını ortaya koyuyor. 
Oysa olay bize daha ciddi görünüyor. Acaba bunlarla basıl başetmcyi dü
şünüyorsunuz? 

C e v a p : - Söyleyeyim : Bu meselelerin de çözümünü kısa vadeli 
değil, uzun vadeli görmek lazım. Bu PKK'nin, vs. nin kuruluşu yeni deği l. 

Anarşinin en üst düzeyde olduğu günlerde bunlar da çok şey yapmış. Ay
nca dışanda uzantıları var. Avrupa'nın muhtelif ülkelerinde melce (sığı
nacak yer) buldular. Buna komşu ülkeleri de ilave edebilirsiniz. Nitekim 
son Suriye Başbakanı gelinceye kadar da biz Suriye ve Lübnan'daki 
kamplar meselesini biliyorduk. Ama bütün bunlar «Şunu yaptık, bunu 
yaptık» la bitmez. Hatta sıkıyönetimle bu işi çok fazla da ilgilendirmek? ... 
Alakası yok. Çünkü sıkıyönetim olsa da, olmasa da olur. Bu bir mücade
ledir. Başka türlü götürülmesi lazım . itekim biz vaktiyle, Osmanlı lar dö
neminde, ceşkıya hareketleri• tabir ederiz ... Ona göre hazırlanmış ki bu 
hazırlıklar yapılmıştır son bir, birbuçuk senede - ve yapılmaktadır da ... 
Biz, tahmin ederim, belki bütün bunlara rağmen orada sıkıyönetimi ya 
önümüzdeki dönem veya ondan sonraki dönem kaldırabiliriz. 
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Soru: - Peki ama somut çözüm? 
Cevap: - Çözüm? ... Söyledim. İşin kısa vadeli olmadığını, müca

delenin uzun vadeli olduğunu bilmek. Bu bir ... İkincisi, birtakım ilave ted· 
birler getirdik. Mesela Pişmanlık Yasası ... Nitekim, bu yüzden birçok 
adam geldi, itirafta bulundu. Bu, örgüte büyük çapta tesir etti. Birçok 
insan yakalandı. Çok zayiat verdiler. Adam aklınca gerilla savaşı yapıyor. 
Vurup kaçıyor. Buna ne yapabilirsiniz? Bir, Pişmanlık Yasası'ru getirdik. 
Korucular sistemini koyduk; büyük çapta etkili olmuştur korucular sis· 
temi. Ellerine biraz daha modern silah da vereceğiz. İyi de para veriyo
ruz. Ayda 35 · 40 bin lira alıyorlar. 

Ondan sonra, üçüncüsü, buna göre hem poliste, hem Silahlı Kuvvet
ler' de çok iyi yetiştirilmiş ekipler olması gerekiyor. Yani iş, 2 senelik as
kerle olmaz. O, daha ziyade bir yeri tıkamak, çevirmek için kullanılır. 

S o r u : - Son bir soru: Gezinizde size en çaı")Jıcı gelen şey nedir? 
Cevap: - Vallahi, Hindistan 'ın problemini çok büyük gördüm. 

Kolay bir değil. Halimize şükrettim. 

S o r u : - İktidara geleli 27 gezi yapmışsınız. Buı1un 14'üne işadam
larını da alıp götürmüşsünüz. Söyler misiniz, bu uygulamayı düzeltmeyi 
düşünüyor musunuz? 

Cevap: - Türkiye, son üç· beş senedir dışa açılıyor. Biz lbu dı
şa açılışın, tabiri mazur görün, öğretmenliğini yajllyoruz. Ben aslınd"' 
uçağın arkasına gider; işadamlanyla konuşurum. Dertleşiriz. Meselelerini 
öğrenirim. Taıhmin edemeyeceğiniz kadar büyük mesafeler aldık. Ben bu
raları ve Avruıpa'yı gördükten sonra, bizim işimizin daha doğru olduğu 
kanaatine vardım. 

Bizim insanlanmız, bu seyahatlerde çok şey görüyorlar ve öğreniyor
lar. Sırf Başbakan'la konuşmak için değil; bazıları öyle yazdı. 

Soru: - Ben de yazdım? ... 
C e v a p : - Emin olunuz, şu seyahatlerde önemli şeyler görüyor

lar. Tabii benimle gelince görebiliyorlar. 
Soru: - Türkiye' den haberleri bu sabah aldınız mı? MDP ile Ya

zar cOluşum• adı altında birleşeceklermiş, MDP kendini feshedecekmiş. 
Ne diyorsunuz? 

Cevap : - Haberleıi henüz okuyamadım. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN HAVZA İLÇESİNDE 
YAPTICI KONUŞMA 

14 Nisan 1986 

Muhterem Havzalılar, değerli vatandaşlarım. 

Hepinize en derin sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Sağolun , var
olun. Bir yola düştük . Aşık Veysel'in tabiriyle, ince uzun bir yol. Siyaset 
yolu. Siyaset yoluyla memlekete, millete hizmet etme yolu. Ama onun kar
şılığı da var. O da sizin sevginiz ve desteğinizdir. Yorulsakta, gece gündüz 
yürüsekte, hiç bir kıymeti yok. Arkamızda milletin desteği, sizin gü
veniniz olduğu müddetçe dağlarıda aşarız, enginleri de 

Muhterem Havzalılar; 

Birkaç gündür seçim bölgelerini dolaşıyorum . Dün Zonguldak 'tay
dım. İki gün Zonguldak'ta kaldım. İkinci gün Zonguldak'ta dedim ki, bu
rasıda 1-0'dır. İnşallah Samsun'un şurayı gördükten sonra zaten bir 
sıfırda buraya diyebilirim ama fazla da söyleyebilirim. Bizler sizin güve
ninizle, sizin içinizden çıkarak buraya geldik. Memlekete hizmetten, hal
kımıza hizmetten başka hiçbir gayemiz yok. Çünkü biz, halka hizmeti 
hakka hizmet biliyoruz. Tek endişemiz, bu hizmeti en iyi şekilde yapmak
tır. Bakınız 1980 öncesini hatırlayalım. Memleketimizde siyasi partiler 
vardı. Ama demokrasi acaba var mıydı? Anarşi, terör, onun yanında eko
nomik sıkıntılar. 

Bütü.n bunları üst üste koyduğumuz zaman hakikate n demokrasi 
varmıydı diye düşünmek lazım . Çok zor günler geçirdik. Ben o günleri 
iyi hatırlıyorum. Çünkü 79 yılının son aylarında, Aralık ayında, Başbakan

lıkta, Başbakanlık Müsteşarı olarak vazifeye başladım. Size o günkü tab
loyu çizmem uzun sürebilir. Ankara'da suhuletin eksilere düştüğü - 26'da 
olduğu Aralık a}'lnda Türkiye'nin manzarası aynen şuydu: Başbakan

lıkta dahi yakıt yoktu ve biz paltoyla çalıştık. Yakıt bulamıyordu Türki
ye. Sadece o kadar değil. Erzurum'dan vali telefon ediyor, «Kömür yok» 
Türkiye'de kömür var. Niye Erzurum'da kömür yok? Kamyonlar çalış
mıyor. Mazot yok. Onun için kömür yok. Bu hale gelmişti. Tabii bütün 
bunlar zor günlerdir. Niçin böyle oldu. Niçin Türkiye, bu güzel Türkiye, 
bu güzel memleket, bu çalışkan insanlar bu hale düştü? Sebebini söyleye
yim. Birbirimize sanlacağımıza, birbirimizi destekleyeceğimize, birbirimi-
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zin aleyhine dönersek, birbirimize itimat etmezsek, birbirimize güvenmez
sek işte o hale düşeriz. Milletin birliği, beraberliği esastır, her şey için. 1982 
sene~inde bir Anayasa geldi. O zamanki idare, yönetim, bu Anayasa'yı ha
zırladı. Halkın oyuna sundu. Ben o Anayasa'yı biliyorum. İtiraz edilebilir. 
Ona da birşey demiyorum. Ama ondan önceki dönemin hastalıklarına göre 
hazırlanmış bir Anayasa'ydı . Halkımızın % 90'mın tasbibine mazhar oldu. 
Neticede, ona dayanarak seçimlere başvuruldu. 

Karşımw. çıktım. Hiç kimseden destek almadım. Hatta destek yeri
ne köstek aldım. Onu da biliyorum. Çünkü şuna çok iyi inancım var. Mil
letten destek görmedikten sonra şahısların desteğinin hiç bir kıymeti yok
tur. Nitekim böyle oldu. 6 Kasım 1983 seçimlerinde sizin desteğiniz ve 
Allahın yardımıyla iktidar oldu, Anavatan. Ondan sonra bir mahalli se
çim daha oldu. Türkiye'nin bütün belediyeleri seçildi. ti Genel Meclisleri 
seçildi. Büyük bir başarı sağladık. Kime karşı? Beş partiye karşı. Bugün 
gene karşımızda. O zaman şöyle söyledim; Beşi bir arada bir Anavatan et
mez. Etmedi. Bugünde gene aynı şeyi söylüyorum; «ll'i bir arada bir 
Anavatan etmeyecek.» Hep beraber göreceğiz. 1700 belediyenin 1000 ta
nesi Anavatan 'a gitti. 5'i bir arada bir Anavatan etmedi. Sadece o kadar 
değil. Büyük şehirleri alın, il merkezlerini alın. 67 il merkezinin bugün 
57 tanesi Anavatan'lı belediye başkanıdır. 57 tanesi, Ankara, İstanbul, İz
mir dahil. Samsun'da dahil. İsterseniz sayayım: Çorum, Amasya. Hepsini 
sayayım, bu civarları da. Sinop dahil hepsi bizde. Şimdi muhterem vatan
daşlarım önümüzde bir ufak seçim var. Ben ufak diyorum. Onbir tane 
milletvekili seçilecek. Dörtyüz kişilik parlamentoda, 11 açık var. Yani 389 
milletvekilliği var. Bu 389'un kaç tanesi Anavatan'ın biliyor musunuz? 
Tam 231 tanesi. İktidar güçlü bir iktidardır. Yani 11 meselesi önemli de. 
ğil. Bizim bugün ekseriyetimiz TBMM'nde var. Ve önümüzdeki 2 senede 
Anavatan aynı güçte iktidar olup, memleketin hizmetinde, halkımızın 
hizmetinde bulunacak. Peki «Özal, niye bu kadar dolaşıyorsun. Niçin bu 
kadar anlatmaya çalışıyorsun. 11 tane olsada olur olmasada.» diyebilirsi
niz. Bir sebebi var. Onu hemen söyleyeyim. Ben halkıma çok fazla itibar 
ediyorum. Onun için en küçük seçimde olsa, en büyük seçimde olsa sizin 
oyunuzu almak için her türlü şeyi yapar, önünüze gelir, her konuyu açık 
açık konuşurum. Başka şekil bilmem. Bazen muhaliflerimiz diyor ki; 
Özal, Anavatan, seçim yatırımı yapıyor. Yol yapıyor, greyderler gelmiş. 
Biz o greyderleri ne için aldık; gösteriş için mi aldık? Size hizmet için 
aldık. Dozerleri ne için aldık. Yol yapılsın diye aldık. Gayet tabi benim va
tandaşım isteyecek, ben de ona hizmet edeceğim. O da bana oyunu vere
cek. Bunun başka izahı yoktur. Ama o gücü olmayanlar, o iktidarı olma
yanlar aynen, kedinin erişemediği ciğere pis dediği gibi pis diyecektir. Hiç 
aldırmayın. Varsa isteğiniz, makul olan her şeyi yaparız. Çünkü gücümüz 
var. Bakın söyleyeyim nasıl gücümüz var. Bizim geldiğimizden bu tarafa 
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devletin vergi gelirleri nereye geldi biliyor musunuz? 1983'de 1 trilyon 900 
milyar liraydı. Bu sene inşallah 6 trilyon 300 milyar lira olacak. Neredey
se 3,5 misline yakın arttı, vergi gelirleri. İşte bu güçlü bir Türkiye'yi gös
termiyor mu? İstediğimizi yapabilir miyiz onu söylüyorum. Geleceğim 
pancarına da geleceğim. 

Bir tabloyu daha anlatacağım ondan sonra o konuya da gelirim. Ba
kınız sene 1979- 80 yılında olan bir hadiseyi anlatayım. Bunu aslında ben 
6 Kasım seçimlerinin televizyon konuşmaları yapılırken anlattım. O yıl
larda, beni dinleyeııler varsa hatırlayacaklardır. O yıllarda, 79 yılında, 
petrol sıkıntısı var, kuyruklar var, is tasyonlarda petrol yok .Devrin bir 
bakanını komşu Arap ülkesine yolluyorlar. Rica ediyorlar ki bir miktar 
petrol versin o ülke. Bizim bakanımız gidiyor. Kapıyı çalıyor. Petrol 
Umum Müdürüne götürüyorlar. Adamdan rica ediyor. O umum müdür, 
bizimki bakan. Arada farkta var. Hatta bakan demeyeceğim Başbakan 
Yardımcısı. Bizimki diyor ki, bize bir tanker petrol verir misiniz? Adam, 
rica mennet bir tankere razı oluyor. Arkasından bizimki diyor ki, bunu da 
tenzilatlı fiyattan mı verecekesiniz bir rica etsek? Onun üzerine umum mü
dür kızıyor, kapıyı gösteriyor. Şimdi o petrolün değeri nedir biliyor mu
sunuz? Bir tankerin belki o günkü değeri 30-40 milyon dolardı. Bugün 
Türkiye'nin durumu ne onu da söyleyeyim. Bizim komşularımız olan pet
rol ülkelerine şu anda Türkiye, değil kredi almak, 1,5 milyar dolara yakın 
kredi vermiştir; malını satmak için. Nereden nereye. İstediğimiz yerden 
petrol alırız. Hiç korkmayın. İstediğimiz ülkeden alırız. Şimdi bakıyo
rum o bakan, o tarihte petrol isteyen, petrol dilenen başbakan yardım
cısı, gelmiş İstanbul' dan yeniden aday olmuş. SHP'nin adayı olmuş . Ben
de dedim ki, acaba bunlar bizi tekrar eski günlere mi götürecekler. Ne 
düşünüyorlar. Allah korusun. Ama merak etmeyin millet akıllandı. Hiç 
bir şeyi yutmuyor. Ne kadar söylerlerse söylesinler. Onlar bildiklerini söy
lesinler. Benim bildiğim bir şey var. İşin doğru olup olmadığına bakın. 
Tabii her memlekette ufak tefek problemler olur. Hepsini düzeltiriz. Bir 
dostum çıkar şunun fiyatını düşük verdiniz der. Doğrudur belki. Olmuş
tur. Ama memleketin bir geneline bakın. Ne yapıyor, Türkiye'yi nereye 
götürüyoruz. Dün Zonguldak'ı gezdim. Yollara baktım. Evvelsi gün Bur
dur'u gezdim. Burdur ufak bir ilçe. Zonguldak'ın seçim bölgesindeki bü
tün kazalarım gezdim. Gördüğüm manzara şu: Her tarafta inşaatlar dev 
gibi yüks~liyor. Sadece Devlet değil, şahıslar yapıyor, şahıslar. Katlara kat 
ilave ediliyor. Gördüğünüz zaman diyeceksiniz ki Türkiye hareket halin
de, hareket. Harekette bereket vardır. Berekette bolluk vardır. Şöyle bir 
baktım . Çimento istihsalimiz artmıştır. 1979'dan bu tarafa dışarıya ihraç 
ediyoruz. O artış var. İç tüketimde, iç kullanmada biz gelinceye kadar, 
Anavatan iktidar oluncaya kadar hiç artış yok; sıfır. Son iki senedir ne 
artıyor biliyormusunuz? Biz 13 milyon ton dahili tüketimde aldık, bu se-
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ne 20 milyon ton çimento tüketiyoruz. Nereden nereye. O evler boşuna 
yapılıruyor ki. Hep çimentoyla, elektrikle. Bakınız görünüz. Şimdi burada 
Havza'dan da bahsedeceğim. Geldiğimizde, hatırlayınız bakalım elektrik 
kesintisi var mıydı, yok muydu? Vardı değil mi? Pro~ramda elektrik ke
sintisi vardı. Unutulur tabii. İyi işlere çabuk alışırız, kolay alışırız. Ama 
bazen diyorum ki, bir kere şu elektrikleri keselim de millet bir anlasın 
kıymetimizi. Şimdi bakıyorum, hem elektrik eskisi gibi, yani bizden ön
ceki dönemde olduğu gibi % 4 -5 artmıyor; % 11-12 artıyor. Biz 26 mil
yar kilovatsaat'ta aldık. Bu sene 40 milyar kilovatsaatı geçiyor. Santra1-
ları arka arkaya yapıyoruz. Elektrik kesintisini kaldırdık. Samsun'un bü
tün köyleri elektrikleniyor. Bu senenin sonunda hepsi tamamdır. Bakın 
bir telefon meselesini daha söyleyeyim. Zaten yanımda da eski telefon 
paşası var. Adayımız 3 -4 sene evvel manzara aynen şöyle: Eğer turizm 
için Marmaris'e, Bodrum'a yani Ege kıyılarına gidenler varsa bilir. O ta
rihlerde yabancı turistler de var. Nasıl telefon edecek? Adamın işi var gü
cü var. Ailesi var. Karşıya, Yunan adalarına gidiyor, oradan telefon edi
yor. Yok telefon. Dışarıyla doğru dürüst bir irtibatımız yok. Bugün değil 
şehirlere, köylere; oradaki plaslara bile otomatik telefon koydular, plas
Iara!. .. Adamın karşıya gitmesine lüzum yok. Denize girer çıkar, kabine 
girer eviyle konuşur. Avrupayla konuşur. Modern, ileri Türkiye ne demek 
onu görün. Ama bir şey söyleyeyim. Biz bu işleri yapıyoruz; hem mem. 
Jeketimize hizmet ediyoruz, hem de halkımıza kolaylık getiriyoruz. Köy
lere kadar otomatik telefonlar gitti. Ne yapıyor köylülerim. Almanya'daki 
işçi kardeşimle konuşuyor. Öyle değil mi? Hatta ben bir kaç köyde sor
dum. Dedim ki, bu telefonun çok parası var. Almanya ile konuşursanız 
az para ödemez siniz. Bey bırak onu dediler, biz öderiz, sen bize telefon 
getir sadece. Şimdi telefon da elektrik de böyle. Parasını alıyorum; hiç 
kaçırmam. Çünkü, bakın sebebini söyleyeyim. Bazen kızıyorlar zam yapı
yor diye. Ama hizmet yapmak için para lazım. Hizmeti biz parayla yapı
yoruz. O parayı çarçur etmjyoruz. Parayı akıllı tüccar gibi en iyi şekilde 
kullanıyoruz. Bu işleri de Allahın izniyle iyi biliriz. 1988 sonunda Türki
ye'nin bütün köylerinde inşallah telefon olacak ve büyük kısmı da oto
matik telefon olacak. Önümüzdeki senenin ortasında, Türkiye'nin bütün 
köylerinin elektriği de tamam. Tabii elektıi~i verince arkasından renkli 
televizyonlar geliyor. Televizyon deyince şunu da söyleyeceğim. Bakın 
gene hatırlamıyorsunuz. Biz gelmeden önce renkli televizyon var mıydı? 
Yoktu. Sadece, Evren Paşa konuştuğu zaman televizyon renkli oluyordu. 
Ben öyle hatırlıyorum. Şimdi hep renklidir. Sadece bir kanal değil. İkinci 
kanala bu sene geçiyoruz. İnşallah 3 seneye kalmaz, 6 kanala çıkacağız. 
6 tane kanal. Eğlence olsun diye değil. Onun da hesabı var. İki kanal eği
tim kanalı. çocuktan, gençleri, yetişkinleri hepsini eğiteceğiz. Hepsine ye
ni bilgiler vereceğim. Çünkü, bir memlekette esas olan para değildi°r. Ta-
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bii kaynaklar değildir. Esas olan sizsiniz. İnsanlar, insan gücüdür. Onun 
için çocuklarımıza, gençlerimize çok fazla önem veriyorum. Benim hep 
sözüm şu: •Bütün insanları severim. Hiç ayrım yapmam •. İster bize rey 
verin, ister venneyjn. Farketmez. Ciddi söylüyorum. Hizmeti herkese ay
nı şekilde yapanın. Ama, bir grubu biraz fazla seviyorum. Kıskanmayın . 
Onlar da çocuklarla, gençler. İster köylü olsun, ister şehirli olsun. Onlar 
için yapamayacağımız şey yok. Onu da söyleyeyim. Nasıl aileler çocukla
rına göz bebeği gibi bakarlarsa, biz devleti idare edenler de bu çocuklar
la gençlere en iyi şekilde bakarız. Bütün bc-Jediye başkanlarına emir ver
dim. Dedim ki, •Bu çocuklar için çocuk bahçesi yapacaksınız. Ben çocuk
ların sokakta tehlikeli bir biçimde oynamasını istemiyorum. •Her tarafa 
çocuk bahçeleri yapılıyor. Gidin bakın. •Yapamayan, imkanları olamayan 
varsa gelsin yardım edeyim» dedim. Gençler için yapamayacağım şey yok . 
Bakın onların yurt meselesini nasıl halledeceğim. Bütün Cumhuriyet tari
hinde, yurtlardaki yatak kapasitesi 52 bin kolay mı üniversitede okumak. 
Geldiler söylediler. 

Bu çocuklar tertemiz.·Paraları kafi gelmiyor. Oda tutamıyorlar. Ne 
yapacağız? 45 bin kişilik kapasite daha lazım. 7 ayın içerisinde 45 bin ka
pasitelik yurt ilave edilmiştir. 50 senede 52 bin, 7 ayda 45 bin. Hesap edin 
bakalım, nasıl hızlı çalışıyor. Ama dediğim gibi, gençler için herşeyi ya
panın. 

Şimdi çocukların aşı kampanyası var. Bakan burada. Çocuk ölüm
leri var. Aileler çok perişan oluyor. Çocuk ufacık doğmuş, bir kere bile 
yaşamıyor. Sebebi ne? Üzerinde durduk. Dünyanın en büyük aşı kampan
yasını Anavatan iktidarı yaptı. Bu da Birleşmiş Milletlerde tescil edilmiş

tir. Ondan dolayı ben ve Sağlık Bakanım mükafat aldık. 5 milyon çocuğu 
her ene aşılıyacağız. O çocuk ölümlerinin büyük bir kısmını azaltaca
ğız. Yeni bir programa başladık çocuklar için, küçük çocuklar için. O da 
ishal meselesi. Şimdi soruyorum bunlar sosyal adaletçi icraatlar değil mi? 
Evet, kendisine sosyal adaletçi diyenler var. Biz onlardan daha fazla sos
yal adaletçiyiz. Onlar akılcı değil, hayalcidir. Biz akılcıyız. 

Bakın bir konut meselesi var. Bilmiyorum Havza'da var mı? İnşal
lah vardır. Ben çünkü gittiğim her belediyede bunu gördüm : Toplu Ko
nut. Nasıl yapıyoruz bir hatırlayın. Dedik ki, bu Toplu Konut meselesini 
çözeceğiz. Vatandaşımızı konut sahibi yapacağız. Yolu gayet basittir. De
dim ki bunun parasını şu kaçakçıya, karaborsacıya giden sigaradan, itha
lattan alacağım. Bunlardan alacağım; bir fon kuracağım . Şimdi tabii ka
çakçı, karaborsacı karşıma çıktı. Onu biliyorum. Hala karşımda. Hala 
acaba Özal giderde biz tekrar eski, tatlı işlerimize dönermiyiz diyenler 
var. Onu da biliyoruz. Diyorlar ki, lüks malları niye ithal ediyoruz. Lüks 
mallar zaten kaçak geliyordu. Lüks gelen mallar zaten kaçak geliyor. Ka-
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çak getiren para da vermiyordu. Bir sürü adam havadaıı para kazanıyor
du. Ben getirdim. Üzerinden fon alıyorum. O parayı da orta halli vatan
daşıma konut kredisi diye veriyorum. Yani bir bakıma zenginden alıyo
rum, fakire veriyorum. Aslıda budur. Şimdi 350 milyar lira para geliyor. 
Bunun yüz küsür milyar lirası o kaçak sigaradan. Haberiniz var mı ne ka
dar kar:ıborsaya gidiyormuş. Uzun zamandır düşünüyorum, şu sigarayı 

vaktiyle ithal e ttirmeyenler, ne paralar kazandırmışl:ır kaçakçıya. Bir de 
hesabını siz yapın. Ama ben, bunların hepsini konula dönrüddürn. Arka 
arkaya 120 bin tane konut yapılıyor. Şimdi işçime, memuruma ve ileride, 
çok y:ıkıa zamanda köylüme kadar götüreceğim bu işi. Konut işini köy
lere kadar götüreceğim. Evet, köylüye kadar götüreceğim. Şimdi bakın 
memurum hep sıkıntıda, Biliyorum; yıllar yılı devletin memurunun sıkın
tıları var. Toplu konutu çıkardık. Kafi değil. Onu da biliyorum. Hemen iç 
düzeltme için 750 bin lirayı, o konutu olmayan memura devlet kredisi 
olarak faizsiz veriyoruz. Memur için bu. Ayni şey işçi iiçn de kanunlaştı. 
Sosyal Sigortalar veriyor. Orada da kafi değil. Bazı memurumuzun buna 
rağmen alacağı konut kredisini geri ödeyecek durumu dahi yok. Tuttum 
onun üzerine bu sene ve önümüzdeki sene için şöyle bir formül getirdim; 

tlan ediyorum; burada da söylüyorum. Konutu olmayan, (Ama ko
nutu olmayana öncelik vereceğim) Lojmanda oturmayan memuruma 1987 
başında ilk 6 ay için her ay 5 bin lira, ikinci altı ay için ise her ay 10 bin 
lira vereceğim . Ondan sonra ne yapacağım . 1988 başında bu 15 bin lira 
olacak. 1988 ortasında ise, 20 bin Hra olacak. 1989 başında da ayda 25 bin 
lira olacak. Bu parayı kendisine vermeyeceğim . Toplu konutta hesap açtı
racağım. Bu hesapta bu para birikecek. Ondan sonra üç sene, beş sene 
içinde memurum kendine bir ev bulduğunda; al sana arkadaş bu birik
miş paranı faiziyle diyeceğim. Belki 1 belki de (1,5) 2 milyon. Birikme 
süresine göre tabi. Ondan sonra, evi yoksa 750 bin lira da devlet kredisi. 
Artı, Toplu Konuttan da 3 küsür milyon lira. İstediğin evi al. Lüks olma
mak kaydıyla tabii, 60 metre kare. 

Şimdi bakın memw· bana diyor ki; Peki ben bu Toplu Konut kredi
sini nasıl ödeyeceğim? Çünkü, kredilerin aylık faizi çiftçininkinden fazla
ya geliyor. Aşağı yukarı ayda 40 bin lira ödemesi gerekiyor. 0,3 milyon li
ranın geri ödemesi ayda 40 bin lira civarında oluyor. O vakit, gayet kolayı 
var dedim. Bu 25 bin lira varya, onu, evi aldıktan sonra 5-6 sene daha 
ödemeye devam edeceğim. Bu para da, vereceği o 40 bin lira veya 35 bin 
lira kredi borcunun mahsubunda kullanılacak . Yani kendisine ya !O.binli
ra ya da 15 bin lira ödemek hakkı kalacak. Bu da sistemi kolaylaştırıyor. 

Şimdi işçiye geliyorum. İşçi için de aynı Kanunu çıkarıyorum. İnşal
lah bu sene. Toplu sözleşmelerde de mecburi hale getireceğim. Şimdi bü
tün bunlar sosyal adaletçi icraatlar. Geleceğim çiftçiye, Madem sordular 
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söyleyeyim. Şimdi çiftçiye yaptıklarımızı birbir sayayım. Tarla vergisi 
kaldırıldı. Tamam mı? Defter tutma mecburiyeti de kaldınldı. Hep def
ter tutmadan şikliyet ederler. Evet, çiftçinin defter tutması. Küçük çiftçi 
muabiyesi 500 bin liraydı, 1.S milyon liraya çıkarıldı. Zirai kredileri 650 
milyar lirayken bugün 2 trilyon liradır. Bugün 3 mislinden fazladır. Üç 
senenin içinde. Bunu da gayet iyi biliyorum. Biçer · döver kredileri 1.2 
milyondan tam 7 milyona çıktı. Ekipman ve diğer kredilerin hepsi artı
rıldı. Arazi edinme kredisi 750 milyondan 6 milyara çıkarıldı. Tarım kre
di ortaklarına verilen krediler, 600 bin liradan 3 milyon liraya çıkarıldı. 
Bunların yanında daha bir çok şey var. Bizim tarım kredilerine yaptı
ğımız sübvansiyon ne, onun da hesabını vereyim. Başka yerde de verece
ğim. 250 milyar lira gübreden veriyoruz. 50 milyar lira hayvancılıktan ve
riyoruz. 25 milyar lira tohumdan veriyoruz. Yem sübvansiyonundan, ay
nca 50 milyar lira veriyoruz. Ve çiftçiye, esnafa verilen kredi faizleri, 
Yüzde 33 · 34'e, hayvancılıkta ise yüzde 22'ye kadar düşürüldü. Hesap eder
seniz burada da 600 milyar liralık sübvansiyon var. Tüccarin, sanayicinin 
verdiği kredi faizi yüzde 60 -_70. 

Biz bunu yapmaya mecburuz. Gayet tabii çiftçiyi destekliyoruz. Ser
best tohum getiriyorum. Yüksek verimli mısır tohumlan gelmedi mi? 
Yüksek verimli ayçiçeği gelmedi mi? Bu sene ektiğiniz ayçiçeğine bakın 
bakalım ne verim aldınız? 

Şimdi geleyim, bir önemli icraatımız daha var. Tabii köyümüzde, 
kentimi.zde fakir · fukara var. Bizim her gittiğimiz yerde, yanımıza gelip 
bize maaş bağlayın diyenler var. Nasıl halledeceğiz? Dün Karabük'te 15 
yaşında bir çocuk geldi. Bana bir mektup verdi. Bana yazdığı mektubu 
okudum. «5 yaşında babasını kaybetmiş. 4 aylık bir kardeşi ve annesiyle 
birlikte üçü yalnız kalmış. Neyle geçindiğini de söylüyor. «Süt inekçiliği 
yapıyoruz, süt satıyoruz. Ben anneme yardım ediyorum. Komşuların çö
pünü topluyorum. Bu şekilde geçiniyorum. Ortaokulu bitirip liseye gir
dim. İyi talebeyim» diyor. Yazısı da düzgün. Bana, «Babam işçiydi. Baba· 
mın 22 aylık sigortası vardı, o zaman. Tabii 22 aylık sigortası olana emek
li maaşı bağlamıyorlar. Kanun böyle. Aman ne olur bize bir emekli maaşı 
bağlat! • diye mektup yazmış. Dedim ki, o sahur günlerinde, Ramazanda, 
biz Mecliste kanunlar çıkardık. Orman kanunu, Bir tanesi de ne kanunu 
biliyor musunuz? Sosyal Dayanışmayı Geliştirme ve Teşvik Kanunu . Ga
zeteler cfakir fukara fonu• diyor; ben de •Sosyal Dayanışmayı Geliştirme 
ve Teşvik Kanunu• diyorum. Kimsenin aklına gelmemiş. Ne yapılıyor? 
Bütün fonlardan para kesiliyor. Trafik cezalarının yansı oraya gidiyor. 
Evet, tam gelirJerinin % 30'u oraya gidiyor. Kurban derilerinin büyük bir 
kısmı oraya gidiyor. Netice itibariyle bütün ilçelerde, bütün illerde bu va
kıflar kuruldu. 657 yerde. Başında kaymakam, vali var. Gayet tabii ora-
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nın idari amiri. 400 milyar liraya yakın para gelecek. Ne yapacağım bili
yor musunuz? İşte bu şekilde bize ve o ile müracaat eden bu gibi insan
lara yardım edeceğim. Bunlara başka türlü yardım imkanı yoktur. Ancak 
böyle yardım edebilirim. İşte size açık seçik ifade ediyorum; bundan da
ha fazla sosyal adaletçi bir iş var mıdır? Şimdiye kadar başka bir şey 
yapılmış mıdır? Çünkü fakirine, fukarasına bakmayan, komşusu aç ya
tarken kendisi tok oturan bizden değildir. Öyle değil mi? Hepimiz biliyo· 
ruz bunu. Biz orman kanunu çıkardık. Orman köylüsünü ben çok seviyo
rum. Izdırabı var. Ama ne yazık ki, Anayasa'da bazı tıkanıklıklar var. Bü
tün bunlara rağmen bunun sınırına dayandım, orman kanununda gerekli 
değişiklikleri yaptım. Civarda ormana elverişli olmayan fundalık arazi 
varsa ve tanına daha elverişli ise, o yerler, oradaki köylere verilecek. Ha· 
beriniz olsun! Ormanı seviyorum, yeşili seviyorum ama, orada yaşayan 
insanı daha çok soviyorum, 

Şimdi bir de sanayi meselesi var. Esnaf benim dostumdur. Biz geldi· 
ğimiz zaman, Türkiye' de küçük sanayi sitelerinin sayısı mahduttu. Bugün 
hemen hemen her ilçede, bu işe başlattık. Çünkü esnafı kendi dükk5.nının 
sahibi yapmak istiyorum. Varsa eksiklikleri getirsinler, onu da yapanın. 
Havza'lılar hiç merak etmeyin! Çünkü, bunu yapacak gücümüz var. Bu 
bizim en çok önem verdiğimiz iştir. Esnaf biraz kendisi gayret etsin, gerisi 
benden. 

Muhterem Havza'lılar. Şimdi buradan daha başka yerlere de gidece
ğiz. Sizleri bu kadar bekletmek istemiyorum ama, birşey daha söyleyeyim. 
Buranın bir takım meseleleri var. Demin buranın belediye başkanı geldi; 
konuşamadım. Çiçek verdi. Teşekkür ederim. Yalnız söyleyeceğim birşey 
var. Sıcak su çıkmış. Tabii biz çıkardık. Peki şimdi huzurunuzda Sağlık 
Bakanına söylüyorum, - buranın, Yalova'ya benzeyemez ama -güzelce bir
şey olması için elinden geleni yap. Haydi bakalım! Turistik bir tesis. Biz 
de gelelim, şurada bir banyo yapalım tamamladığınız zaman. Şimdi. kaplı· 

ca işinizde tamam. Sanayi sitenizi de yapacağız. Söz verdiğimiz herşeyi 
yapacağız. Yol meselesine bakıyoruz. Yol meselesi, Türkiye'de en önem 
verdiğimiz meselelerden bir tanesi. Köy yolları, bir de ana yollar. Miim· 
kün olduğu kadar fazla yol yapmak mecburiyetindeyiz. Bakın oto - yollar 
meselesini biz başlattık. Bugün Türkiye'de halen 50-60 km. oto-yol var. 
Ama biz 1000 km.'lik oto. yola başlıyoruz. 75 milyon dolarlık makina ge
tirttik; 1000 tane greyder. Bütün köy yollannı söküp atarız, hiç korkma
yın Şimdi bir iki noktayı daha hatırlatıp gideceğim. Bu seçime çok önem 
verdiğimi söyledim. Bizim karşımıza birçok güç çıkacaktır. İstedikleri 
kadar çıksınlar. Onların gördükleri hayaldir. 29 Eylül sabahı o gördükleri 
hayalden uyanacaklar. öyle olacak, hep beraber göreceğiz. Bir memleket· 
te en önemli şey, işlerimizin iyi gitmesi için en önemli şey nedir biliyor 
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musunuz? Siyasi istikrarın devam etmesidir. 70'li yıllara bakın. Koalisyon
lardan bu memleket neler çekti; nereye geldi. Bir daha koalisyonlu dö
nemleri bu millet görmek isliyor mu, onu söyleyin? Dönmek istemiyor. 
Ama onu özleyenler var; Onu biliyorum ben. O hayal, olmayacak. Çünkü 
millet akıllandı, kararlı. BO'li yıllarda, BO'nin başında 1 milyon dolar için 
kapı çalmadığımız yer olmayan günleri hatırlayın. Şu son 3 yılda Anava
tan iktidarı 11 milyar dolar kredi almıştır, haberiniz var mı? Güçlü ikti· 
dara kredi verirler. Yoksa öyle elini açmış dilenene kimse para vermez. 
Gücünüz varsa alırsınız. Onun için diyorum ki, memleketimizi ileriye gö
türmek için kararlı olarak aynı iktidarla beraber gidelim. Herşey, her iş 
çok daha iyi olacaktır. Zaten bakın söyleyim gençler bizi tutuyor. Gün 
görnıüşlerim, yaşlılarım, bizimle. Orta yaşlılara gelince, zaten onlar bi
zimle çalışıyor. Geriye ne kaldı onu da söyleyeyim: Çocuklar. Çocukla
rın da sevgisi bizimle. 

Bak birşey daha söyleyeyim; bu civarda inekçilik var mı? Ameri
ka'dan 30 bin tane inek getirtiyorum. Çok da ucuz! 400 bin liraya sata
cağım. 7 ton süt veriyor aJı.r mısın? O 30 bini de 100 bin yapacağım. Üçte 
biri fiyata geliyor üçte bir. Getireceğim. Siz çalıştıktan sonra. Ben sizden 
fazla çalışıyorum. Hepinize en derin sevgilerimi saygılarımı sunuyorum, 
aziz vatandaşlarım. Sağolun, varolun. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN VEZİRKÖPRtl'DE 
YAPTICI KONUŞMA 

15 Nisan 1986 

Muhterem Vezirköprillü'ler ... 

Hepinizi sözlerimin başında en derin sevgilerimle, saygılanmla se. 
lamlıyon.ım. Anavatan iktidarı, sizin iktidannız. Sizler bize oy verdiniz, 
biz de sizin desteğinizle, başka kimsenin desteği değil, sadece sizin deste. 
ğiniz ve Allahın yardımıyla iktidar olduk. Onun için her zaman söylüyo
rum, biz sizin aranızdan çıktık, en büyük hizmeti sadece sizlere yapıyoruz. 
Bunu da son 2,5 senelik icraatımızla açık - seçik gösterdik. Memleket ne
reden nereye geldi. Bunları uzun uzun anlatmaya gerek yok. Her gün ye
m manzara, yeni bir şekil görülmektedir. Bakınız, yıllar evvel bu memle
keti ziyaret eden devlet adamlarını düşününüz, kaç tanesi geliyordu? Son 
2,5 senede dışandan Türkiye'ye ne kadar büyük devlet adamı gelmiştir. 
Ben ne kadar farklı ülkelere davet edildim. Amerika Birleşik Devletlerin
den, Sovyet Rusya'ya, İngiltere'den, Japonya'ya, Çin'den, Hindistan'a. 
Dünya'nın en büyük devletlerine birer birer davet edi ldim. Bunun sebebi 
nedir? Bunun sebebi şudur: Türkiye' de güvenilir, sağlam bir iktidann 
bulunması ve aynı zamanda Türkiye'nin itibar kazanması. Eğer bir mem
leket ekonomik bakımdan iyi durumda ise kimseye muhtaç olmazsa, vak
tiyle olduğu gibi petrol aramak için petrol bulmak için elini avucunu aç
mazsa, parası bol, hazinesi dolu ve istediğinden istediği şekilde alabiliyor
sa o memleket güçlüdür. Tabii iktisaden güçlü olan bir memleketin or
dusu da güçlü olur. Bakınız 2,5 sene içerisinde yaptığımız icraatlardan bi
risi, misal veriyorum Silahlı Kuvvetlerimiz için kurduğumuz fon. Savun
ma Sanayüni destekleme Fonu. Bu fonda ne kadar para toplanıyor? yılda 
400-500 milyar lira. Bu parayla, bugün dışarıdan aldığımız birçok silah 
ve teçhizatı inşallah yakın zamanda memleketimizde yapacağız. Böylece 
hem memleketimizde iş sahası açılacak, hem de memleketimizin gücüne 
güç katılacak. Ankara'da biliyor unuz. F-16 uçaklarınnı yapımı için temel 
att ık . Binalar yükseldi. Yakında inşallah açılışını yaparız. Eskişeh.ir'de 

yük motoru üreten fabrikanın temelini attık. O da yükseliyor, Onun da 
açılışını yaparım. İnşallah 3 -4 seneye kalmaz. 2- 3 sene içinde F-16 uçak
larını Türkiye' de yaparız. Tabii güçlü olan bir ülke bakınız misal vereyim. 
Güneydoğu'da bazı şakiler Silahlı Kuvvetlerimize bir tuzak kurdular. 
10-12 Lane askerimizi 1 subayımızı şehit ettiler. Ama güçlü bir iktidar, hiç 
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çekinmeden, kanun kuvvetinde kararname çıkararak ertesi gün inlerinde 
tepelerine bindi. Şimdi bakınız karşımızdaki Ana Muhalefet Partisi'nin 
lideri sayın İnönü diyor ki; «Meclisten izin alacaktınız, ondan sonra gidip 
oraya hücum edecektiniz.• Olacak iş mi? Biz Meclise gideceğiz, izin isteye
ceğiz, adam istediği yere kaçacak. Kardeşim sen ona mı kolaylık gösteri
yorsun, bize mi kolaylık gösteriyorsun? Biz şehit olan askerlerimizin inti
kamını hemen alırız, hemen. Burada tekrar söylüyorum. Eğer tekrar böy
le bir hareket yapmaya kalkarlarsa, onları da inlerinde vururuz. Hiç şüp
hesiz olmasın. Tabii bütün bunları yapabilmek için, iktidarın güçlü olması 
lazım. Koalisyon hükümetleı·inde bir taraf diyor ki; «Biz askerlerimizi şe
hit eden şakileri gidelim, vuralım• öbür taraf ise «durun bakalım • diyor. 
Nasıl karar verecekler, böyle bir durumda. Mümkün değil. 

Bir memleketin güçlü olması, iktisaden güçlü olması, siyasetcn güç
lü olmasını getirir. Şimdi bakın; Bulgaristan'la bir problemimiz var. Ora
da yaşayan soydaşlarımız var. Bulgarlar kalktılar, bunların isimlerini Bul
gar isimleriyle değiştirdiler. Kendilerine çok defa ihtar ettik. Bütlin dünya
da peşlerindeyiz. Her gittiğimiz yerde, BM'lerde olsun, başka toplantıJar
da olsun, her türlü imkanı değerlendirip, onlan köşeye sıkıştırıyoruz. Ben 
Sovyet Rusya'ya gittim; orada da tartıştım aynı şeyi. Şimdi radyolarda, 
televizyonlarda duydunuz. Rijkov, biraz vicdana gelmeye başladı gibi ge
liyor bana. Tabii Türkiye güçlü oldukça, kuvvetli oldukça, hepsi yola ge
lecektir. Bundan şüpheniz olmasın. Ama bütün mesele memleketin iyi ida
re edilmesidir. Size bir misal vereyim; Almanya ve Japonya. 2. Cihan har
binde bunlar mağlup oldular, öyle değil mi? Yandılar, yıkıldılar. Hatta 
Japonya iki tane atom bombası yedi tepesine. Bütün sanayileri talırip 
oldu. Almanya'daki sanayiler de tahrip oldu. Uçaklar heryeri bombardı
man ettiler. Kalan fabrikaları da Sovyetler aldılar, kendi memleketlerine 
götürdüler. Aradan 25 - 30 sene geçti. Almanya nasıl oldu da dünyanın en 
güçlü ülkeleri arasına girdi? Japonya nasıl tek başına AET'ye ABD'ye ka
fa tutuyor? Hatta şöyle söyleyeyim, Japon yeni ile Alman markının kar
şısında Amerikan dolarıyla İngiliz sterlini selam duruyor. Sebebi nedir? 
Bir kere bu ülkelerdeki insanlar çalışkan. Milletini, halkını, birbirini se
ven insanlar. Bizim insanlarımız da öyle. Fakat, arada biı· fark var. Söyle
yeyim. O memlekette, Almanya'da harpten sonra tam 25 sene aynı siyasi 
parti iktidar oldu. Şimdi de yine aynı parti iktidarda. Son seçimlerde yine 
başa geçtiler. Japonya'da harpten bu tarafa aynı siyasi parti iktidardadır. 
Başka partiler yok mu? Var. Ama, millet birini seçmiş ona gidiyor. Diyo
rum ki, biz de böyle yapalım. 70'li yıllarda olduğu gibi anarşiye, kavgaya 
gelmemek için bize rey verin, devam edelim, Türkiye'yi çok daha ileriye 
götürelim. 

Şimdi bir şey daha söyleyeyim; biz demin bahsettiğim Almanya ve 
Japonya'daki iktidar partilerinin Başkanlarıyla aynı siyasi birlik içeri-
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sinde bulunuyoruz. Bu ayın 18'inde Viyana'da biraraya geleceğiz. Alman 
Başbakanı Koh!, İngiliz Başbakanı Bayan Teacher, Fransa Başbakanı Chi
rac ve ben Viyana'da biraraya geliyoruz. Bütün bunların hepsi bize ben
zer partilere mensuplar. Aynı grubun üyesiyiz. Görüyorsunuz, Türkiye ne
reden nereye geldi. Onun için diyorum ki, bu seçim - gerçi önemli birse
çim değil ama, ben her seçime önem veriyorum - bize oy verin. Bugün 
Anatavan'ın Millet Meclisi'nde bir tek hüviyti var. 400 kişilik parlamen
toda 23 l milletvekilimiz var şu anda. Bizden sonra gelen SHP'nin 84 mil
letveekilliği var. Nerdeyse üçte birimiz. Onun için istediğimiz kanunu en 
iyi şekilde geçiriyoruz. Hatırlayın ız; Ramazan ayında üyelerimizin, mil
letvekillerimizin çoğu oruç tutuyor. Dedik ki, meclis çalışma saatlerini de
ğiştiririz, sahura kadar çalışırız. Bu dönemde memleket için çok önemli 
kanunlar çıkardık. Sahura kadar çalışmaya rahiplerimiz pek gelemediler. 
Kanunları kolayca çıkarıverdik. Bir kanun var. Kızıp duruyorlar şimdi. 

Kendileri bir isim taktılar, «Fakir - Fukara Fonu• diye. Asıl adı «Sosyal 
Dayanışmayı Geliştirme Fonu•. Gayet tabii, gayemiz memlekette Fakir, 
fukara bırakmamaktır. Şimdiye kadar kimsenin aklına gelmemiş. Hani 
sosyal adaletçiyim, sosyal demokratım diyenler? Çünkü hayallerinden bile 
geçirememişler. Biz bu memlekette inşallah fakir, fukara bırakmayacağız. 
Bu lafta değil, icraatımız var. Bir söz vardır. «Komşusu aç yatarken, tok 
oturan bizden değil• diye. Herkes bilir bunu değil mi? Onu söylüyorum, 
işte bu kanunun çıkmasının ana sebebi budur. Biz kendi fakirimizin elin
den tutacağız, yukanya götüreceğiz. Ona imklin vereceğiz. Yokluktan do
layı okula gidemeyen çocuğa, yardım edeceğiz. Kötü yola düşmüş ama piş
man olmuş insanlarımıza da yardım edeceğiz. Hapise düşmüş, çıkmış bir 
kader kurbanı olmuş, kimse elinden tutmuyor; Ona da yardım edeceğiz. 
İşte söylemek istediğim bu. 65 yaşını geçmiş, başka bir geliri yok. Evet 
65 yaş gelirini çıkardılar ama 4-5 bin liralık yardım bir işe yaramıyor. 
Ona da yardım edeceğiz. İhtiyacı olan herkese yardım edeceğiz. Orman 
Kanunu'nu da yine bu sahur kanunlan içerisinde çıkardık. Ormanı ben 
seviyorum. Yeşil, memleketin yeşil olması iyi ama ben, insanlarımızı, 

köylümü daha çok seviyorum. Ormana gözümüz gibi bakanz. Bu memle
kette birçok şey yanlış anlaşılmıştır. Orman meselesi de böyle. Aydınla

rımızla, bazen halkımız arasında farklılıklar meydana gelmiştir. Benim 
gayem bu farklılıkları gidermektir. Aydınıyla, halkıyla herkesin birlik, be
raberlik içinde olması lazım. O zaman memleketimiz yükselir. Aydın baş
ka türlü düşünmüştür. İçinde yaşayan köylü başka türlü düşünmüştür. 
Köylüye bir eziyet haline gelıniştir bu durum, ama kanunu çıkardık. Bu
gün şunu söyleyebilirim : Orman köylüsüne civarda tarıma elverişli ama 
ormana elverişli olmayan bütün arazileri vereceğiz, haberiniz olsun. Da
ha ilerisini söyleyeyim. İnşallah 1988 seçimlerinde bize Anayasa'yı değiş
tirecek ekseriyet verirseniz, Anayasa'da yer alan ormanla ilgili hüküm-
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leri de değiştireceğim. Memlekete bir çok şeyler yapıyoruz. Ben size söy
leyeyim. Tabii beğenmiyorlar, beğenmesinler. Televizyonda kavgasını yap
tık; Hatırlıyorsunuz. Köprüyü, barajı satarız, yenilerini yapanz diye. Ha
tırladınız mı? Ama adam çıktı sattırmam dedi . Hadi bakalım sattırma gö
relim. Sattım bile. Altmkaya barajı yapılıyor. 1980 senesinde temeli atıl
mış. BO'den 83'e kadar yapılmış miktar % 25 deği l. Biz aşağı yukarı son 
2,5 senede % 89'a getirdik baraj inşaatını. Şimdi de diyorum ki; önümüz
deki senenin sonunda tamamdır. Parasın ı nerden buldun diye sorun? Pa
rasını, işte o köprülerle barajları satarım diyordum ya, satıyorum yeni
lerini yapıyorum. Canım köprü de yerinde duruyor. Baraj da. Dostlar 
alış - verişte görsün derler. Ben onların gelirlerini satıyorum, gelirledni. 

Aziz vatandaşlarım, buradan ayrılmadan önce bir şey daha söyleye
ceğim. Siz bizim icraatımızı biliyorsunuz. Huzurunuzda açık - seçik söy· 
lüyorum. Bize rey verin veya vermeyin, biz bütün insanları seviyoruz. 

Ayrılmadan önce, hepinize evgiler, saygılar sunuyorum. ağolun. 

varolun. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN OECD TOPLANTISI 
İÇİN PARİS'E GİDERKEN ESENBOCA'DA 

Y APTI~I AÇIKLAMA 

15 Nisan 1986 

TRT ve Basınııı değerli mensupları, 

Dün Hindistan'dan döndük. Bugün programımız icabı, OECD top
lantı sına başkanlık etmek üzere Paris'e gidiyoruz. Bu toplantı, OECD'nin 
2S. yılına rastlıyor. Dünya meselelerinde özellikle ekonomik meselelerde 
önemli konuların gündemde olduğu bir zamana rastl ıyor. Gelişmekte olan 
ülkelerin borç meseleleıi var. Bir c.Baker insiyati[i• denilen konu var. 
Amerika'nın dışticaret dengesi, bütçe açığı yanında büyüme hızının küçül
mesi buna mukabil büyümenin Avrupa ve Japonya' da olması şeklinde tel
kinler ve anlayışlar var. 

Petrol fiyatlarının düşmesi önemli bir faktör olarak gene bu tabloyu 
kompleksleştiren bir husus olarak karşımızda duruyor. Tabiatıyla bütün 
bu konuların OECD gibi 2S senedir 11ktisadi İşbirliği Teşkilatı olarak bi.i
tün gelişmiş ülkeleri içine alan bir teşkilatta hazırlı klan yapı larak Bakan
lar Kon eyi seviyesinde münakaşa edilmesi ve böyle bir zamanda da bi
zim başkaıılık yapmamız hakikaten enteresan bir durum sergilemektedir. 

Bu konu ile ilgili olarak, daha önce yurdumuza gelen OECD Genci 
ekrcteri ile etraflı görüşmeler yapıldı. Gene bu akşam Paris'de ilgili ar

kadaşlarla konu etrafında bir kere daha hazırlıklanmızı gözden geçirece
ğiz . Yarın öğleden sonra BİAC ve TÜAC diye tarif edilen ve OECD ile kaı
şılaştırılan işçi ve işveren korfederasyonlan grupları ile toplantımız var. 
Ertesi gün ayın 17'sinde Başkaıılık yapacağımız OECD toplantısı başlıyor. 
Bir basın bildirisiyle sonuçlanacaktır. Ayın JS'inde Fransa Başbakanı Chi
rac'la gene görüşmem var. Bu arada Paris' tc bulunduğum sırada oradakı 
vatandaşlarımız, Türk koloni i ıle de bır görüşme yapacağım. Zannediyo
rum, önemli bazı randevu talebleri de gene o sırada yerine getfrilecektir. 
Ayın 20'sinde abahleyin Paris'den Türkiye'ye geleceğim. Şimdilik söyle
ye eğim bu kadar. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN OECD TOPLANTISINDAN 
DÖNÜŞÜNDE ESENBOCA'DA YAPTICI AÇIKLAMA 

20 Nisan 1986 

TRT ve Basının değerli mensuplan, 

OECD Dönem Başkanı olarak Paris'te bulunduk. Ayın 16, 17 ve 
18'inde ön hazırlıkları yaptık ve aynı zamanda toplantılara katıldık. He
pinizin de basından yakından takip ettiği gibi, bu toplantılar çok başarılı 
ve aynı zamanda ülkeler arasındaki ilişkileri geliştirici bir çok dünya me
selesini çözücü bir atmosfer içinde yapıldı. 

OECD ülkeleri bütünijyle şu yeni gelen dönemde dünya şartlarının 
da lehlerine gelişmesinden kaynaklanan bir optimizm (iyimserlik) içeri
sindedirler. Önümüzdeki yılda gelişme hızının bu ülkelerde daha da 
yükseleceği, bu şekilde kalkınma hızı yükselen OECD ülkelerinin -başta 
Japonya ve Avrupa olduğu hakkında görüşler var- dünya ticaretinin ge
lişmesinde rol oynayacağı belirtildi. Netice itibariyle özetlersem; bu se
neki toplantının temasının gelişme, kalkınma olduğunu -nisbi olarak hız
lı kalkınma- ifade edeceğim. Çözülemiyen problemler var. Çözülemiyen 
problemler arasında, bu ülkelerde görülemeyen ve hala çözülemeyen iş
sizlik konusu var. Ama işsizlik konusunun yapısal olduğu, bunun çözü
münün de kısmen kalkınma hızlanmn yükselmesine bağlı olduğu inancı 
da vardır. Önümüzdeki yıllarda bu meselede -tabii teknolojik gelişmeyle 
de paralel olarak- yavaş bir gelişme olacağı tahmin edilmektedir. 

Bu vesileyle OECD toplantısına gelmiş 24 ülkenin, Bakanlarıyla ge
rek bu toplantılar sırasında gerekse verilen yemekler sırasında-özellikle 
iki çalışma yemeğinde- başkan olarak yakından tanışma fırsatını buldum. 
Bir çoğunu geçen yıllardan zaten tanıyordum, ama daha yakın bir tanış
ma imanına kavuştuk. Bunlarla Türkiye'nin ikili bazı meselelerini de 
görüştük. Bu bakımdan, toplantılann memleketimiz açısından faydalı 

geçtiği kanaatindeyim. Misal verirsem, ABD'nin ticaretle ilgili bakanına 
ve ticaret anlaşmalarına bakan yetkilisine ticaretle ilgili görüşlerimizi 

aktarma imkanı oldu. Aynı şekilde diğer ülkelerle ve özellikle yapılmak 
istenen yatınmlarla ilgili olarak görüşme imkanı oldu. 

Önemli gördüğüm konu şudur: 6-7 sene evvel bu toplantılara yar
dım isteyen, borç erteletmek için büyük gayretler sarfeden bir ülke ola-
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rak giderken ,şimdi o toplantının başkanlığını Türkiye'nin yapmasını iti
razsız kabul eden ülkelerle lbir arada 1bulunmanın mutluluğuna da eriş· 
miş sayıyoruz kendimizi. 

İkinci olarak, Paris'te yaptığımız önemli temaslardan biri Fransa 
Başbakanı Chirac'la olan görüşmemizdir. OECD Toplantıları münasebe
tiyle Cumlıutbaşkanı Mitterand1a yaptığımız nezaket ziyaretini de ifade 
ederim. OECD Başkanı olarak benim kendisiyle kısa 1bir görüşmem de 
oldu. Chirac'la 1 saati geçen bir görüşmemiz oldu. Kendisini daha önce
den tanıyorum. Kasım ayında Paris'e gittiğimizde Belediye Başkanlığın
da görüşmüş~ük. O görüşmelerimiz, ileride hükümet kurma imkanları 

olursa •Türkiye ile Fransa arasında ne gibi gelişmeler olabilir• konusuy
la ilgiliydi. Bugün bunların birer birer realize edilme aşamasına geldiğini 
karşılıklı olarak teyit ettik. Güzel bir görüşme oLclu. Fransa ile ilişkileri
mizin süratle gelişeceğini tahmin ediyorum. Özellikle bakan seviyesinde 
karma ekonomik ve karma kültür komisyonlarının faaliyete geçirmek ko
nusunda mutabık kaldık. Kendisini Türkiye'ye davet ettim, kabul etti. 
Bu davetten önce, en kısa zamanda önde gelen Bakanlanndan birini Tür
kiye'yc göndermeyi teklıf etti. Bundan sonra da bizim bir arkadaşımız 
bu ziyareti iade edecektir. Bu şekilde ülkelerimiz arasındaki ilişkllerle ye
ni bir dönemin açıldığı hususunda mutabık kaldığımızı ifade edebilirim. 
Bu da tahmin ediyorum, bizim yıllardır Fransa He olan problemlerimizin 
artık sona ermekte olduğunu, yeni bir devre ile beraber Türkiye'nin iti· 
barının dışında ne şekilde artı ğının da önemli bir işaretidir. 

Paris'te bulunduğumuz sırada, bizim iş adamlarımız Fransa işa
damlanyla birlikte bir seminer yaptılar. Ben bu toplantılarda bulunama
dım ancak yakın arkadaşlarım katıldı. 2SO'ıden fazla işadamınnı katıldığı 
önemli toplantılar yapıldı. Bu toplantılarda da o seviyelerde işbirliği im
kanları araştırılmıştır. Aynen ABD'nde tatbik ettiğimiz «İŞ adamlan Kon
seyi» burada da gündeme gelmiştir. Fransa ile aramızda böyle bir Kon
sey kurulması konusunda mutabık kalınmıştır. 

Anahatlarıyla OECD toplantısı, Fransa Başbakan ile yaptığımız gö
rüşmeler ve elde ettiğimiz neticeler bu söylediğim şekildedir. 

Soru : - Mirage uçaklan konusunda anlaşma oldu mu? 

C ev :ı p : - Anlaşma olamaz. Mirage uçakları konusunda Türkiye'
ye teklifte bulunuyorlar. Bu teklif yeni de değildir. Tabii bu vesileyle tek
lifi de yenilediler. Hatırlayacaksınız. lngiltere'ye gitmeden önce de Al
man· İngiliz Ortak yapım uçaklar konusunda teklif gelmişti. Kendilerine 
bu teklifleri inceleyeceğirnz söyledk. Şu anda inceleme aşamasındadır. 

Soru : - Libya'ya yapılan saldın gündeme gel mi? 
Cevap: - Hayır. 
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Soru: - Türkiye-AET İlişkileri konuşuldu mu? 
Cevap: - Genel konularla ilgili konuşmalar yapılmıştır. Türkiye'

nin Ortaklık Konsey:i'nin çalışmasıyla ilgili olarak, Fransa, Türkiye-AET 
ilişkilerinin canJandınlması konusunda mutabıktır. Bu konuda herhang: 
bir problem yoktur «Fransa bakımından• Fransa destek verecektir. 

Soru: -Ticaret hacmi konusunda bir tahminde bulunabilir misi-
niz? 

C e v a p : - Bir tahminde bulunmam zor. Şunu ifade ede) im; ihra
catçılarımıza, dış ticaret şirketlerimize «OECD ülkelerinin büyüme hız

lan artacaktır, şartlar onların lehlerine dönüşecektir, bazı ülkelerde ne
redeyse negatif enflasyon durumu söz konusu olacaktır . İhracatımızı bu 
ülkelere daha kolay yapma şansınız belirmiştir. Siz de o gayreti gö terin.» 
Öğüdünde bulunuyoruz. Fransa'yı da bu ölçü içerisinde almak H'izırn. 
Ümit ediyorum ki, ihracatçılarımız değişen şartlara kolayca intibak ede
bilecek hareketliliğe sahiptirler. Nitekim, bunu da bir iki aydır rnüşahade 
ediyoruz. 

Soru: - Yatının konularında bir gelişme oldu mu? 
Cevap: - Şunu hemen ifade edeyim; Fransa yatırımcıları mesele

si değil, İngiliz, Alınan, Amerikan yatırımcıları ... Gittiğimiz ülkeleııde bu 
konular hep konuşuluyor. Ama şunu da söylemem lazım; bu talepler kısa 
zamanda realize olacak, netice verecek talebler olarak düşünülmedi. .Ama 
ölçüyü sadece talepler üzerinden koyarsanız, eskisiyle mukayese edile
miyecek ölçüde geniş talepler vardır. Ben Türkiye' de batılı illkelerlc iliş
kili olarak bir çok yatırım projesinin realize edilebileceği kanaatindeyim. 
Tıfuiatıyla her1lıangisinde menfaatimizin oLciuğuna mevcut ekonomik şart
lar içerisinde karar verilir. 

Soru : - Mirage uçakları bir alternatif olacak mı? 
Cevap: - Bu konu inceleme aşamasındadır. Bir teklif verilirse 

incelenir. Misal de verdim. Ama, inceleme sonunda «alır veya almazsınız• 
veya «Şu şekilde alırsınız•, o noktaya henüz gelmedik. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN İZMİRDE BİR TOPLU 
KONUT PROJESİNİN TEMEL ATMA TÖRENİNDE 

YAPTICI KONUŞMA 

21 Nisan 1986 

Muhterem arkadaşlarım ve aziz İzmir'liler. Sözlerimin başında he
pinize bu güzel günde sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Sağolunuz, va
rolunuz. 

Bugün burada bizim rktidanmızın önemli bir icraatının gene önem
li bir işaretini burada vermekteyiz. Biz iktidara gelmeden evvel gerek 
TV'de gerekse meydanlarda konut meselesinin sosyal bir mesele oLduğu
nu bizim iktidarımızın inşallah kendi proğramında ve seçim beyanname
sinde açık bir suretle ifade edildiği gibi sosyal adaletçi bir proğı-arn oldu
ğunu, ama hayalci değil gerçekçi, akılcı bir sosyal adaletçi bir program 
olduğunu açık, seçik ifade ettik. Ve bu konut meselesini bütün detaylarıy
la en ufak teferruatına kadar çözmeye kararlı olduğumuzu ve bunw:la en 
iyi şekilde çözeceğimizi ifade ettik. Aradan 2 sene bir zaman geçmiştir. 
Belediyelerimizin seçimlerinin yapılması 25 Mart'tadır. Demekki 2 seneyi 
bir parça geçen bir süre içerisinde Toplu K'onut Kanunu, İmar Affı Ka
nunu ve onu ta'kiben imar meselesi ile ilgili imar işini kolaylaştıran vergi 
kanunlarında yapılan değişiklikler. Yani vergilerin imar meselesinde, ya
pı meselesinde azaltılması konusu ve nihayet Belediyelerimize daha bü
yük imkan veren İmar Kanununun yeni baştan düzenlenmesi bütün sis
tem bir araya getirilmiş ve çok kısa bir zamanda yürürlüğe konmuştur. 
Rakamlar ortada bende tekrar edeyim. Türkiye'de 40 senede ancak 600 
bin ev devlet desteği ile yapılabilmiş. Şu son 2 senede hatta 1,5 sene diye
bilirim. Çünkü konut fonunun çalışmasında bu tarafa 250 bin konuta 
kredi verilmiş ve şu önümüzdeki 1- 2 ay içerisinde bunun 150 bin tanesi 
fiilen tamamlanmış olacaktır. Ve ümit ediyorum ki biz J988'e yani seçim
lere geldiğimiz tarihte Türkiye'de 40 senede yapılmış olan hamlenin hep
sini 5 senede yani 600 bin konutu belkide daha fazlasını o tarihte tamam
lamış oluruz. Bu memlekette iktidara gel.dikten sonra gayet tabi siyasi si
yasi rakiplerimiz karşı muhalefette olanlar veya kendi başlarına parti gi
bi gözükenler bu konulan istismar edebilmek için ellerinden geleni yap
tılar. Hatırlayacaksınız imar affı çıktı tapu verilemez tapu tahsis belgeleri 
aldatmacadır dediler. Tapulan vermeye başladık sesleri kesildi, hiç lro
nuşmuyorlar şimdi . Onlar unutuldu. Arka ından memlekette hayat pa-
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halılığı vardı, 1,5 sene bunlan dillerine doladılar. Dedim ki yapmayın et
meyin, elinizde kalacak bu kadar çok söylüyorsunuz ondan sonra kapı 
tutamağı gibi elinizde kalacak onu da konuşamıyacaksınız. Çünkü bu işi 
biz en iyi biliyoruz. Meselenin nasıl halledileceğini biliyoruz, domogojide 
yapmıyoruz. Şimdi 'fürkiye'de enflasyon inişe geçti sesleri de kesildi. 
Şimdi ne buluyorlar biliyormusunuz. Gelir dağılımı diye birşey tuttur
muşlaı·, acaba gelir dağılımı bozuldumu. Düzeldimi. Pek gelir dağılımını 
da bilmezler o konuda fazla bir bilgileri yoktur. Ama şimdi söyliyeyim, 
sosyal adalet nedir. Ev sahibi yapmak vatandaşımızı en önemli sosyal 
adalet meselesidir. Bırakınız gelir dağılımı, şuymuş, buymuş bu nazari 
lafları bırakınız bir tarafa sen vatandaşı ev sahibi yapabiliyormusun. Or
ta direği ev sahibi yapabiliyormusun. İşte hakiki sosyal adaletçilik bura
dadır. Hem nasıl yaphğımızı söylüyorum. Hali vakti yerinde olandan alı
yoruz, orta halliye kredi olarak veriyoruz. Varını yapabileceğiniz. İşte 
kimseyi de sıkıntıya sokmadan yapıyoruz. Karaborsacıya giden sigaranın 
parasından, galeriler.de satılan vaktiyle lüks arabalardan, ondan sonra el 
altından gelen lüks mallardan bunların hepsini normal kanala soktuk, 
aradaki farkı karaborsacıy~ kaptırmadık. Konut fonuna, orta direğe kre
di olarak veriyoruz. Vamıı sizin iböyle bir işiniz. 

Şimdi, tabi bunlar sosyal adalettir. Ve memlekette hem karalborsayı 
kaldırıyorsunuz, hemde haksız kazanca mani oluyorsunuz işte gönül bağ
larım düzelten hadiseler bunlardır. Yoksa karaborsacısı kazansın, birsürü 
adam havadan para kazansın işte onlar esas gelir dağılımını bozarlar. 
Onun için muhterem 1zmir'liler Bu söylediğim bir misaldir. Bunun gibi 
çok daha misaller var. Bir tanesini söyliyeyim. Biz konuta önem vendiği
miz gibi belediyelerimizede çok büyük önem verdik. Ve bugün Türkiyenin 
1700 belediyesinin 1000 tanesi bizim iktidarımıza mensuptur. Hepsi arı 
gibi çalışıyorlar. Hiç ayırım yapmıyoruz. Burada misalde gördüğünüz gibi 
İzmir'de de belediye var, İzmirdede belediyeler var. Ve inanıyorum ki 
vatr.ndaşlarımıza daha fazla hizmet edebilmek için biz bu belediyeleri 
güçlendindik. İmkanlar verdik. Hiç bir tarihte göriilmemiş şekilde Bele
diyelerimiz faaliyet yapıyorlar. Göriilüyor kanalizasyon yapıyorlar. Kim
se el atmaz kanalizasyona. Çünkü yer alhndadır. Ama bu memleketin in
sanı, bu memleketin çocuğu, sıhhatli yaşamak istiyorsak, çocuk ölümle
rine mani olmak istiyorsak kanalizasyon meselesini halletmemiz lazım . 
Kolay değil dir. Bugün İzmir belediyesi belki bu işler için, belediyelerimiz 
40 milyarın üzerinde para harcıyorlar. Bunlann hepsi bizim düşündüğü
müz, yani sosyal adalet icabı olarak yapılan işlerdir. Vatandaşa önem 
vermektir. Onun reyine önem vermektir. Ve vatandaşa hizmeti hakoka hi
met gibi bilmektir. 

Muhterem İzınir'liler bir iki rakam da ben vereyim. Tabi çalışan 
daha fazla hisse alır. Onuda söyliyeyim. Kim işini beceriyorsa, kim geli-
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yor hakkıyla koparabiliyorsa alır. Bizde bunun için iktidarıyız. M mleke
tlınize hizmet edene, halkımıza hizmet edene en büyük desteği veririz. 
Şimdi konut fonunda 460 milyon 450 milyar lira kredi açıldı. Bunun aşağı 
yukarı 4,5 milyar TL. sı İzmir'e gelmiştir. Yani % IO'u Türkiye'n.in % lO'u 
değilsiniz siz. Sade bu kadar değil. Şu gördüğünüz yer için ilk kademede 
3 milyar lira ayırmışlar. Buranın alt yapısı içinde 3 milyar lira veriyorlar. 
3 milyar lira da İzm.ir'in içme suyu için. Huzurunuzda ifade ediyorum. 
Vatandaşımıza en büyük hizmet onun suyunu, yolunu, elektriğini yap
maktır. Ve inşallah bu sözümüzde de duracağız. 1988 yılında büyük şehir
lerimizde k.i halkımızın su meselesindeki ızdırabını belki daha evvel din
direceğiz. İzmir'in İstanbul'un ve Ankara'nın su meselesi kökünden halle
dilecektir. 

Burada 3500, 5000, 6000 ilerde geniş bir saha, güzel bir aha var. 
Tanına elverişli değil, Ama bakın güneş altında püfür püfür de esiyor. 
Şimdi burada yetişen çocuklar sıhhatli olur. Biz de gerekli tedbirleri alı
rız. Çocuk sahalarını.da artıralım. Yani sadece mütahitin hediyesiylede 
almıyalım. Daha fazlasınıda yapalım. Bunları yaptığımız zaman, buralar
da o güzel gördüğümüz örneğini gördüğümüz evler yapıldığı zaman, bura
ları tanzim edildiği zaman, şu güzel güneş altında, pırıl pırıl yeşillikte ve 
temiz sokaklarında, bahçelerinde, çocuk bahçelerinde ve tesislerinde ço
cuklarımız, gençlerimiz oynadığı zaman bizim mutluluğumuz sonsuz olur. 
Bu vesile ile şu arada kurulmakta olan bugün temelini atacağımız, ENKA 
projesinin orta direğimiz ehayırlı olmasını temenni ediyor, hepinize say
gılar sevgiler sunuyorum. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN TRT ÇOCUK ŞENLtCtNE 

KATILAN Vl.KELERİN ÇOCUKLARINA TBMM'DE YAPTIGI 

KONUŞMA 

21 Nisan 1986 

Değerli Misafirler ve muhtelif ülkelerden gelen sevgili çocuklar, 

Sözlerimin başında hepinizi en içten gelen sevgilerimle selamlıyo
rum. Bu şenliklere Başbakan olarak üçüncü defa iştirak ediyorum. Her 
seferin.de dünyanın muhtelif ülkelerinden gelen küçükleri görmekten ve 
onların burada hiç birbirlerini tanunadıklan halde çok güzel kaynaşma · 

]arından büyük mutluluk duyuyorum. 

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Büyük Atatürk'ün 23 Nisan 1920' 
de TBMM'ni kurduktan onra, 23 Nisan'ları, bu haftayı çocuklar için •Ço
cuk Bayramı » olarak ilan etmesinin önemli bir sıfuebi vardır . O da şudur: 
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusunun ve Türkiye Cumhuriyetinin gele
cek nesillere verdiği büyük önemi göstermektedir. İnanıyoruz ki, çocuk
lara ne kadar çok önem verirs.:ık, onların gelişmelerinde, büyümelerinde, 
bilgi salıibi olmalarında ne kadar destek olursak, gelecek nesiller yani ül
ke] rimizin gelecekte sorumluluğunu alacak nesiller o kadar iyi olur ve 
bizde çok .daha iyi bir dünya içerisinde bulunuruz. 

Her zaman burada gördüğüm gibi, birbirlerini tanımayan ve muh
telif ülkelerden gelen çocuklarunızın bu toplantıda çok kısa zamanda bir
birleriyle kaynaştıklarını görmdk; hakikaten bu kaynaşmanın dünya si
yaset adamlarına da örnek olınasım dilemek, çok arzu ettiğimiz bir istek 
olarak içimiı:ıde . Çünkü bu birleşme, kaynaşma böyle devam etirilirse, 
dünyanın geleceğinde de önemli bir işaret olur. Biz burada muhtelif ülke
lerden çocukları biraraya getirerek şunu söylemek istiyoruz; «İşte, bakı
nız, çocuklar, masum ve içlerinde herhangi bir kötü düşünce olmayan ço
cuklar, bitbirlerine düşman olan ülkelerin çocukları dahi burada bir ara-
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ya gelebiliyorlar. Bunun dünyada herhangi bir örneği yok. Bu örneğin 

herkes tarafından çok iyi bilinmesinde fayda görüyorum. 

Sözlerimi uzatmadan, bugün, şurada birlikte eğlenmenizi, birlikte 
kaynaşmanızı tekrar temenni t>der, hepinizin gözlerinden öper, sevgiler 
sunarım. 
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B~ŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN 1986 YILI 
TURİZM SEZONUNU AÇIŞ KONUŞMASI 

Aziz ve Muhterem Vatandaşlarım, 
Sevgili Ege'liler ... 

22 Nisanı 1986 

Çok şükür memleketin baharına, güneşine, çiçeğine, yeşiline kavuş
tuk. Soğuğuyla, yağışıyla, tipisiyle, sert ıiizgarnyla bir kışı daha geride 
bırakırken, ilkıbaharı yaşamanın ve yaza girmenin sevincini taşıyoruz. 

Her geçen yıl bir öncekinden daha iyi şartlara sahip olarak, sizler
den aldığımız güçle yolumuza devam ediyoruz. Büyük bir inançla, büyük 
bir güvenle, büyük bir kuvvetle hedefe, Türıkiye'yi daha iyiye, dailı.a güzele 
ve daha refaha götürme hedefine doğru sağlam adımlarla yürüyoruz. 

Huzurunuzda, Ege'nin pırıl pırıl güneşi altında ve berrak bir hava
da yeni turizm sezonunu açarken, sizlere anlatmak istediğim şeyler, sek
töre vermek istediğim mesajlar var. 

Önce, bu yıl memleketimizin büyük bir turist akınına uğrayacağını 
belirtmek istiyorum. Göreckesiniz, bu yaz yağmur gibi turist yağacak 
Türkiye'ye. Ve yine göreceksiniz, Türkiyemiz geçen yıldan daha fazla 
dünyanın gözdesi olacak. 

Bakın Türkiye nereden nereye geldi. Turistler neden iki yıldır Tür
kiye'yi seçiyorlar? Dünyada bu kadar tatil merkezi varken, niçin izinleri
ni Türkiye'de kullanmak istiyorlar? Bunca yolu göze alıp, neden geliyor
lar bize? Hiç düşündünüz mü? 

Güneş aynı güneş ... deniz aynı deniz ... insanlarımız aynı güleryüzlü, 
misafirperver insanlar . . . 

·Bayram değil, seyran değil, turistler bizi böylesine şapur şupur niye 
öpüyorlar acaba? Gelin bunları birlikte değerlendirelim. 

Birincisi, turistin tek aradığı şey huzur ve güvendir. Canını , malını 

emniyette hissetmek, tatilini zehir etmemek, iznini tehliıkeye atmamak 
ister. 

Bugün dünyada huzur ve .güvenin olduğu nadir ülkelerden biri Tür
kiye'dir. 

İkincisi, turist gittiği yerde alıştığı, kendi ülkesinde tükettiği, yediği 
içtiği şeyleri ister. 
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Ka'hvesini, sigarasını, iÇkisini, peynirini, gazetesini vermediniz mi 
turistin, niye gelsin ki . .. ? 

Türkiye artık, turistin bu basit ihtiyaçlarını, aynen bir Avrupa ülke
sinde olduğu gibi, mağaza ve dükkanlarında bulunduracailc ekonomik is
tikrara kavuşmuş ve o düzeye ulaşmıştır. 

Üçüncüsü, turist temiz deniz, milletimiz gibi dürüst ve konuksever 
bir toplum, misafirini bizim gibi başının üstünde taşıyacak insanlar ister. 

Buradan açıkça il!n ediyorum ... Dünyanın en konuksever, en iyi 
kalpli, en alçailc gönüllü, ağzındaki lokmayı çıkarıp misafirine ikram eden 
tek milletiyiz. Hakkari'sinden Edirne'sine, Samsun'undan Antalya'sına, 
yedisinden yetmişine kadar böyleyiz biz ... 

Yine bu kürsüden açıkça ilan ediyorum ki, benim memleketim ka
dar güzel, denizinin mavisiyle, ormanının yeşiliyle, güneşinin yakıcılığıy
la, herşeyiyle ama herşeyiyle bu kadar güzel bir başka ülke yeryüzünde 
yoktur. 

Çeşitli ülkeleri geziyor, birçok ülkeyi ziyaret ediyoruz. İnanın bana, 
Türkiyem kadar güzeli, Türkiyem kadar zengini yok. Bu, gönül zenginli
ği; bu, doğa zenginliği; bu, tarih ve kültür zenginliğidir. 

Bge'lisiyle, Marmara'lısıyla, 'Karadeniz'lisiyle, Ak.deniz'Jisiyle, tüm 
Türkiye, bu yaz ülkemize gelecek çok sayıda turisti .ağırlayacak. Burada 
hepimize büyük v~ milli bir vazife düşüyor. 

Her zaman olduğu gibi, memleketimize gelecek turistleri sevgiyle 
bağrımıza basmalıyız. Onlara yardımcı olup, geleneksel Türk k;onuksever
liğini bir kere daha ispat etmeliyiz. 

Bundan 9ok değil, beş altı yıl önce, Türkiye'nin döviz dengesi, döviz 
gelirleri sadece petrol faturamızı dahi ödemeye müsait değildi. 

Ancak, bu geçen süre içinde, 2 milyar dolarlık ihracatımızı, benim 
hür teşebbüs sahibi vatandaşım 8 milyar dolara çıkardı. Nasıl oldu bu? 

Biz, vatandaşımızın önündeki engelleri ve duvarları kaldırdık. Onun 
daha çok üretmesini, daha çok satmasını, memlekete daha çok döviz ge
tirmesini sağladık. 

Ben inanıyorum ki, benim vatandaşım Turizmde de aynı başarıyı 
gösterecek ve turizm gelirlerimizi üçe hatta dörde katlayacaktır. 

Gelin hep beraber, ülkemizde bir kampanya başlatalım. Temiz ve 
düzenli otellerimizin, tatil köylerimizin yanısıra, evlerimizde de güzel ve 
örnek birer oda hazırlayalım. Yer bulamayan turiste, evlerimizi açalım. 
Böylelikle, yer bulamayan konu'klanmızı sokakta bırakmadığımız gibi, 
geleneksel Türk Misafirperverliğini dünyaya bir kere daha göstermiş olu
ruz. 
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Türk ailesinin sıcaklığını, şefkatini, dostluğunu, uygarlığını ele -gü
ne eşe dosta yaşatmanın, bundan güzel imkanı olamaz. Bu fırsatı kaçır
mayalım. 

Sevgili vatandaşlarım, 

İktidarunız döneminde, yurdun ddrt bir yanında başlattığımız tu
rizm yatırunlannı, hızlandırarak sürdüreceğiz. Kısa bir gelecekte, Türki
ye'nin yatak sayısını, tıpkı öğrenci yurtlarında olduğu gibi, ikiye ka~laya
cağız. Yatak sayısını ikiye katlam~ demek, turist sayısını döııde katla
mak demektir. Turist sayısını dörde katlamak demek, çok sayıda işsize 
yeni iş imkanları yaratmak, yeni iş kapıları açmak demektir. Göreceksi
niz bunu yapacağız. 

Bunu yapan ülkelerden neyimiz eksik? Fazlamız var aksine ... Başa
ramamamız için neden yok. Elbirliğiyle üstesinden geleceğiz bu turizmin. 
Kasalarımızı dövizle dolduracağız göreceksiniz. 

Tekrar ediyorum. 

tktidamnızın huzur ve güven ortamını sağlaması, Tüııkiye'yi turist
ler için cazip bir ülke 'haline getirmesi sonucu, misafir akınına uğrayaca
ğız. Ülkemiz için onur verici, sevindirici bir gelişmedir. 

Turist akım bizi zorlayabilir. Misafirlerimiz yer ve yatak sıkıntısr 
çekebilir. Bunu e!birliğiyle, evlerimizi konuklarımıza açarak önlemeliyiz. 
Bu konuda: hepimize ciddi ödevler düşüyor. Bunun sorumluluğunu taşı
malı, gereğini yapmalıyız. 

Turisti korumalı, yolunacak kaz gibi görmemeli, onu memnun ede
cek şekilde ağırlamalı ve uğıırlamalıyız. Bunu sizden açıkça istiyorum. 

Aynca, nasıl olsa bu yıl çok turist gelecek diye, hizmetleri aksatma
malı, kaliteyi bozmamalı, genel sağlık ve temizlik kurallarının dışına çık
manıalıyız. Geçen yıl mükerrer rezervasyon meselesi, Türkiye'yi çok güç 
durumda bıraktı. Kesinlikle söylüyorum, ·bu yıl buna göz yıımmayacağız. 

Daha çok para kazanmak için, kaliteyi düşürene, hizmeti aksatana, misa
firlerimizi sokakta bırakana göz açtırmayacağız. Bunun böyle bilinme
sinde yrar var. 

Yediden yetmişe tüm milletimize sesleniyorum. Turisti seviniz, sa
yınız. Sevilen ve sayılan bir turist, tüm tatillerini Türkiye'de geçirir. Tu
rist sayısını ve döviz miktarını daha da arttırmak elimizdedir. Bu nedenle 
imkanlarımızı sonuna kaa.dr kullanmalıyız. 

Hepinizi bu duygularla seliimlar, yeni turizm sezonunun devletimize 
ve milletimire hayırlı ve uğurlu olmasını diler, saygılar sunanın. 
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BAŞBAKAN SAYIN ÖZAL'IN FRANSIZ LE FİGARO 
GAZETESİ MUHABİRİYLE YAPTICI MÜLAKAT 

22 Nisan 1986 

C ev a p : - Size 20 -30 dakika ayırabilirim. Sorular genel maıhi
yette olmasın. Spesifi'k soruJar olsun. Biliyorsunuz ben mU!ıcnıdisim . Bu 
bakımdan yuvarlak cevaplar vermem. 
S o r u : - Evet doğru cevap vermekle tanınıyorsunuz. Hülctimetiniz, 
ATikara'da geçen hafta sonu meydana gelen terör olayından sonra terö
aristlerin Libyalı olduklarını açıkladı . Bu suçlamayı kamuoyuna duyıır
maya neden gerek gördünüz? 

Cevap : - Aslında suçlama Hükümetten gelmemiştir. Olay, po
listen sızarak gazetelere intikal ebm1ştir. Bu sırada Hükıümet, olayın tam 
ayrıntılarına valkı.f değildi. Bugün 'halA sorgulama sürclfuülmektedir. An
c.wk, ·bildiğimiz kadanyla bu kişiler Ubya pasapoITtu taşımakıtdırlar. 

S o r u : - Ama Devlet Bakanı Mesut Yılmaz bu kişilerin Libyalı 
otduklanru belirtti. 

C e 'il a p : - Ben Lfüya .pasaportlu dedim. 
S o r u : - L'ilbya Büyiikelçiliğine göre Libya yetkilileri ... 
C t: v a p : - Mesele yetkililer meselesi değildir. Milli İstihbarat 

servisimiz bu ıkişileriıı bağlantılan, patlayıcıları nereden temin ettikleri 
gibi konularda soııgulamalar yapmaktadır. Bu da henüz tamamlanmamış
tır. 

S o r u : - Bu durumda sorun henüz çözümlenmiş değil. 
C ev a p : - Hayır, çöiiimlenmedi. 
S o r u : - Sizce ibu •teröristlerin mevcudiyetleri AıBD saldırısını 

müteakip Hükümetinize karşı lbir reaksiyon olabilir mi? 

C e v a p : - Sanmıyorum. Sanmıyorum . Bugün artık dünyada te
rör :zıor 'bir şey değildir. Sayısız terör örgütleri var. Parayı verirseniz ya
parlar; Tüm ülkelerin teröre karşı ortak mücadele vermeleri gereğini sü
rekli olarak belirtmemizin sebebi de bu. 

S o r u : - Ancalk, 'bir FKÖ heyetinin Tıürkiye'ye gelişinin Hüküme
tinizoe açıklanmasından hemen sonra ... 

C ev a p : - Ben, Paris'teyken lbir Arap delegesi ve buradaki FKÖ 
temsilcisi Devlet Bakanımızı ziyaret etti . Edindiğim bilgilere göre, hare-
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lretimızden hemen önce açıklanan Türk Hüküınetinin görüşüne, Arap ale
mi olarak, genel mutabakaıt ifade ettiler. Ancak, aralannda .bazıları diğer
leri kadar memnun kalmamış olabilirler. Ayrıntıya girmek istemiyorum. 

Soru : - Bu, Türkiye ile Trablus arasında sorunları artırır mı? 
Esasen işçiler konusunda olsun başka konulama olsun bir çok meselele
r-iniz var. Bu sorunları nasıl çözeceksiniz? 

C e ıv a p : - - Prdblemler değil, ilişkiler diyelim- Bu ilişkiler iyi 
ekonomik ilişkilerıdir. KUltürel mübadelelerimiz varıdır. zirıa tari!hi iliş

kiler vardır. Osmanlı döneminde Ubya'ya yerleşmiş pek Çdk Türk oldu
ğu gibi pek çok Libyalı da Türkiye'ye gelip Türk vatandaşı olmuşlardır. 
Bizim Tralblusgarp dediğimiz Tripoli ünlü Türk amirali Turgut Ubya'da 
yaşamıştır. lliŞ.kilerimizde böyle ya'kınlıklar varoı.r. Bir zamanlar 100 bin 
iken, şimdi 50 bin kadar işç.imizin bulunduğu Lroya'da, sayılan son yıl
laroa azalmış olmakla beraber çok sayıda mütealhllıitlik firması Liıbya'da 
iş yapmakıtadır. Bu kahil ilişkiler mecvuttur. Ancak, ticari ilişkilerimiz 
son yıllaroa awlmıştır. 19S-2'de zirvede olan ticari ilişkileriıniıJC!e, petrol 
fiyatları ve petrol üretim seviyesi gibi durumlaroan kaynaklanan ekono
mik durum nedeniyle sanırım azalma olmuştur. Bu norma1dir. Gene de 
oldukça geniş ilişkilerimiz vardır. Sadece Libya değil, diğer herhangi 'bir 
ülkenin topraklarımızda desteklediği teröre izin vermemekle ve başka 
bir ülkeye de bunu tavsiye etmemekle beralber, ilişkilerimizin bu yüzden 
bozulmamasını dileriz. 

Soru: - Kaddafi'nin cevabı ne oldµ? 
C ev a p : - Anladığım kadarıyla Ubya yetkilileri Türkiye ile iyi 

ilişkiler süd~ek istiyorlar. · 
Soru : - ADD'nin Akdeniz'in doğusundaıki mevcudiyetine Llbya'

nın getirdiği itirazl:ır, Türkiye'yi ve Akdeniz'in doğusundaki NATO üsle
rini de kapsıyor mu sizce? 

Cevap : - ıAıBD 6. Filosunun Akdeniz'~e olduğu herkesçe malum. 
Bu aynı zamanda NATO faaliyetlerinin bir parçası. Rus filosu da Aşkde
niz'de. NATO maksatları için olduğu sürece mesele yok. Bütün sorulara 
bir cevap bulunabilmesini dilerim. Sanının mesele, karasuları tanımla
masındaki anlayış fatklılıklarından kaynaklanıyor. Şu ya da bu tanımla
ma doğrudur demiyorum. Ancak, banşçı bir çözüm bulunması gerekir. 

Soru : - Bölgedeki gerginliğin sizin Orta Doğu'daki son derece 
dengeli konumuzu tehlikeye soktuğu kanısında mısınız? 

C ev a p : - Korktuğum, akla getirmek istemediğim şey -Bölged~ 
terörizmin artması gene ıbölgedcki extremislere bir nevi destek sağlar ki , 
ben bundan korkuyorum. Böyle bir şey, bölgedeki extremi !erin davala
rına destek sağlaya'bilir. Bölgede, benim sert tutum yanlısı, yumuşak tu-
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tum yanlısı olarak tanımladığım unsurlar vardır. Böyle bir durum yu
muşak tutum yanlılarının aleyhinedir. Dünya bunun önemini idrak et
melidir. Bölgede fundamentalizm artıyor. ·Bu çok kriktik bir durumdur. 
Olaya uzun vadeli olarak bakmalıyız. 

S o r u : - Nasıl oluyor da lrak'Ja yeni boru hatlan inşa ederken 
1ran'la da iyi ve istikrarlı ilişkiler sürdiirdbiliyorsunuz? 

C ev a p : - Sanırım, herkes Türk.iye'nin herkesle düriist iliŞkiler 
içinde olduğumuzu bilir. Bu, bizim olgunluğumuzun miyarıdır. Yapama· 
yacağımız şeyler için vaadde bulunmadığımız gibi yanıltıcı ümitler de 
vermeyiz. Bölgedeki herkese karşı açık ve doğru bir tavır içindeyiz. Aıyn· 
ca bölgede geleneksel, tarihi Osmanlı geçmişi vardJr -600 yıl bölgedeki 
insanlarla büyük sorunlar çıkmadan birlikte yaşadık. O dönemde Lüb
nan sorunu gibi bir mesele yoktu, Suriye · Irak anlaşmazlığı yoktu,.. 
Ya' da Suriye ile Irak arasında , .. 

S o r u : - Iraık'ın savaştaki durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? 
C ev a p : - Bu soruya cevap vermek çıolk zor, zira, savaş altı yıl

dır devam ediyor. Adeta kilitlenmiş durumda. İran insan gücü bakımın
dan ve devr.im inanışları bakımından daha güçlü durumda olmakla bera
ber, Irak Ordusu da iyi eğitim görmüş bir ordudur ve bugün toprakla
rını savurana durumundadır. Pek bilemiyorum, ama bana öyle geliyor ki, 
iki taraf arasında savaş alanında bir çeşit eşitlik mevcut. Bundan ötürü 
savaş da!ha sürelbilir. Ancak, biz bu durumdan üzüntü duyuyoruz zira lbu 
savaşta binlerce insan ölüyor. Her iki tarafta da bir çözüm 'bulunması 
gerektiğini bildirdik. Sadece can kaybı değil, mal kaybına da uğruyorlar. 
Bunların telM'isi için jse yıllar gerekecektir. Kısa bir sürede belli bir 
standarda ulaşamayacaklardır. Bu bakımdan, ask.eri yönden bir tahmin 
yüriitmek son derece zordur. Bunu kimse yapamaz, sanmıyorum. 

Soru : - 1'ürkiye'nm NATO'daki jeopolitik önemi, bölgedeki son 
gerginlikle ne ölçüde artmış bulunmaktadır? 

Cevap : - NATO amaçlan sınırlıdır. NATO çerçevesi dışında bir 
sorumluluk olduğunu sanmıyorum. Benim anlayışıma göre bunun bütün 
NATO üyelerince kabulü gerekir. Ancak, Türkiye'nin 'bölgeıde'ki öneminin 
arttığı muhakkak. Türkiye sadece konumu iQlıariyle değil, aynı zaman· 
da bugiln bölgede mevcut tek istikrarlı ülke olması dolayısiyle de önem
lidir. Aynca iyi ilişkilere de sahiptir. İyi ilişkiler derken ... Bölgede, Tür· 
kiye'nm herkese karşı dürüst olduğu şek.llnde bir duygu var. - bu 'bakım
dan Türıkiye'nin tavsiyeleri önem taşımaktdır. 

Soru: - Acil mudalıale gücüne olan itirazını.ı: ... ? 
C ev a p : - Halen bu konuyla bir ilgimiz yok. Bu amaç için üsler 

mevcut değildir. Ayrıca, sorumluluğıımuzun dışındadır . .. 
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S o r u : - Ama kabul de etmiyorsunuz ... 
C ev a p : - Hayır, etmiyoruz, lhayır. 
S o r u : - Bu konuda !baskılar var mı? 
C ev a p : - Hayır şu ana kadar böyle bir şey olmadı. 
S o r u : - ABD Kongresinden çıkacak askeri yardımın yeterli ola

cağını sanıyor musunuz? AIBD saldırısı ve yeni gelişmeler acalba yal'dım 
miktarının yükseltilmesine neden ola!bilir mi? 

C ev a ıp : - ıABD yardımının önemli ölçüde artacağını sanmıyo
rum. Artsa bile bu çok az lbir oranda olur. Zira ben kendim de ekonomist 
olduğumdan AıBD yardımını etkileyen ekonomik faktörleri bilirim. Ame
rikan Bütçesinde, düşürülmesine çalışılan büyük lbir açfk vardır. Aynca, 
dış yardımların artırılmasını kimse desteklemeyecektir. Bir de lsraiJ ve 
Mısır gibi, dış yardımdan iJıer zaman aslan payını alan ülkeler de var. Bir 
artış olduğunda lbu artış bu ülkelere gidecektir. 

Soru : - Ama mesela size, Mısır'a, Yunanistan'a ve lsrail'e tanı
nan pek de adil olmayan oranlara kızmıyor musunuz? 

C e v a p : - ıBence b~ar birer vakıadır, bunlara alışmalk gerek. 
Ben iki 'buçuk sene kadar AB'D'de kaldım. Dünya Bartkasında çalıştım ve 
A':BD Kongresin in nasıl çahştığını, bağlı olduğu kuralları ve farklı konu
larda ne gibi pazarlık yapılabileceğini bilirim. Bu halkımdan pratiik ol
malıyız. «Yardımı artıracağız•, deseler de inanmam, zira, vakıalar 'bu 
yardımın önemli ölçüde artmayacağını ortaya koyma~ta:dır. Bunu için 
Wasilıingtondayken Reagan'a, •Daha fazla ya!'dım değil, da!ha fazla •tica
ret istiyorum•, demenin selbelbi bu. 

S o r u : - Shultz Türkiye'ye geldiğinde tekstil konusunda 'bazı ... 
Cevap : - l·stadbul'da özel sektör, Shultz'a bu tekstil problemini 

aktarmışlardı. Kum ~oıibasına çevrilmek sorunu ·bundan çıktı. 
Soru : - Jacque Ohirac'la tanıştınız . Kendisiyle birkaç kez karşı

laştığınıza göre iliŞkileriniz iyi demektir. Türkiye'nin AET ile olan ilişki
lerinin geliştirilmesinde izce Fransa ne gibi rol oynayabilir? 

Cevap : - Söyleyelim. Mösyö Ohirac'ı , ıbaŞbakan olmasından ön
ce de tanırım. Kasım 1985'de kendisi Belediye Başkanlığı makamında zi
yaret etmiştim. Aynca, 'biz kendisinin ve ıbenim parıtilerimiz de aynı Av
rupa Demokratik Birliği içindeyiz. Yani parti ilişkilerimiz de var. BaŞba
kanlığından önceki ziyaretim sırasında göııüştüğümüzde, iktidara geldiği 
takdirde ilişkilerimizi geliştirme niyetimizi ifade etmiştik. Bu niyet şim
di açıklık 'kazanmıştır. Bana .göre Türkiye, Orta -Doğu'nun nüfusca en 
kalabalık ülke olduğu gibi bölgede eski !bir güçtür. Büyük bir hızla geliş

mektedir. Türkiye, Fransa g~bi emsalsiz bir ülkedir. Pek c;ıok kaynaıklan 
vardır. Bölgeye bakıldığında dünyanın en önemli bölgesi olduğu görülür. 
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Zira <bugünden itilbaren 'beş yıl içinde, Batıdaki petrol ve gaz kaıyna'klan 
tükenecek ve bu !bölge daha da önem kazanacakıtır. Türkiye, bölgedeki 
bütiin ülkelerle iyi liŞkilere ·sa!hip olmak arzusundadır ki, bunu sağlama 
yolundayz. -Köıfez ülkeleriyle ilişkilerimiz mükemmeldir. İran ve Irak'Ja 
iyi ilişkiler inçindeyiz, Suriye ile olan ilişkilerimizi de düzelttik, Mısır'Ja 
da ilişkilerimizi düzelttik. Geçen yıl Cezayir'i ziyaret ettim. Cezayir Baş

bakanı da bu ayın sonunda Turkiye'ye geliyor, Tunus keza. Bu da Akde
niz'de.ki bütün Orta-Doğu ülkeleri, !bölgedeki bütıün Arap ülkeleri, İran 
ve Irak deıne'ktir. Bu bakımdan, Fran a'nın aslında bölgede çıkarları var
dır. Sanıyorum lran'la olan ilişkilerimizi geliştirmek istiyorsunuz, Irak'
la ilişkileriniz zaten iyi. l. Dünya Savaşı'ndan sonra, Suriye'de, Lüb
nan'ıda bazı sorumluluklara salhiptiniz. Yani bölgeyi çok iyi tanıyoI'Sunuz. 
Türkiye'nin koordinasyonu ve Türkiye ile ilişkilerle bölgede 90k daha 
fazla fırsatler elde edeceğinize inanıyorum. Bence anahtar burada, Türki
ye, benim dediğim gibi bir köprü durumundadır. Diğer taraftan, açık 
söyleyeyim, Turkiye'nin amacı Ortaık Pazar üyeliğidir. Hedefimiz budur. 
Ne kadar zamanda gerçekleşir, bilmiyorum. Bu konuda tahmin yürütme
yelim. Ben on sene derim, ibir başkası oniki sene diyebilir. Bunu tartış
mayalım. 

S o r u : - tspanya ve Portekiz'in katılması bir zorluk yaratıyor 
mu? 

C ev a ıp ; - Bay Chirac'ın da işaret ettiği gibi üye sayısı arıttıkça 
daha da güçleşecektir. Bu tıibiidir. Doğrudur. 1963'de üyesi sayısı altıy
ken, başvursaydık kalbul edilmemiz daha kolay olurdu. Avrupa'ya bakı
lacak olursa Aıvrupa altılar değildir, Aıvrupa, yani AıET oniki ülıkeden oluş
malktadır, ve Sosyalist Blo'k, Avusturya ve İrsv;içre dışında- 'ki bunların da 
bölgede çok üy ilişkileri vardır- geniş ibir alan kaplamaktadır. Tüı:'k.iye'· 
de kapsama alındığında bu önemli bölge ile çok önemli bir birlik doğa
caktır. Bu !birliğin AET için gerekli olduğu kanattindeyim. Türkiye Doğu 
ile Batı arasında, İslam Dünyası ile Avrupa arasında gerçek bir köpril
dür. 

S o r u ; - Bu fikirlerin anlaşılması için zamana ihtiyaç olduğu gö
ruşünde misiniz? 

Cevap : - Evet. Zaman alacaktır. Türkiye' de kişi başına düşen 
gelirin, bugünkü endüstriyel, tarımsal potansiyelin AET üyeliği için ye
terli düzeyde olmadığını düşünenler olabilir. 1980'de, altı yıl önce, Tür· 
kiye büyük zorluklar içindeydi. Ödeyemediğimiz borçlarımız vardı. Bü
yüme hızı yoktu. Pek çok kişi bu durumun düzeltilmeyeceği görüşünde 
idi. Ama Türkiye. bu çok ror<lu durumdan çok süratle çıktı. Gerçek bir 
pazar ekonomisine ulaştık. Bazı alanlarda, söze söyleyeyim, pazar eko
nomisinde Fransa'dan da daha serbest duruma geldik, Mesel!i bugün, 
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Bay Chirac'ın fiyat kontrollarından bazılarını kaldırmak durumuyla karşı 
karşıya olduğunu 'biliyorum. Türkiye'de fiyat ' lCorrtrolu ydk şimdi. Fran
sa ile kıyaslandığında Türkiye'deki kambiyo rejimi çok . daıha serbesttir. 
Tamamen liberal tipte 'bir ekonomi geliştirmiş olduk. Altı yılda 'bu nok
taya geldik. Bu gerçek bir gelişmedir. Türk·ekonomisi tamamen lilberal
leştirilmiştir. Bugün Türk endüstrisinin a~rlığı, avantajı, misli olarak 
çok artmıştır. - İ'spanya'yla llnyaslandığmda da. Ba~msız 'bir grup tara
fından kısa bir süre önce yürütülen lbir araştırma, endüstrimizin yüzıde 
75'inin k<ılaylıkla AET'de rekalbet edebilecek durumda olduğunu göster
miştir. Belki sadece yüzde 25'inin bazı değişikliklere ihtiyacı var. Bütün 
bunlar, son altı yıl içinde gerçekleştirildi. 

S o r u : - lş çevreleri, Kore modelinden sözediyorlar ... 
C ev a p : - Bence, Kore modelinden daha iyidir. Zi ra bu geliş

me son üç yıldır demokratik bir ortamda sağlanmıştır. 

S o r u : - Geçtiğimiz yıllarda insan hak.lan sorununun ... 

C e v a p : - 'Bence dıirum şu; 70'li yılların ikinci yansında Tür'ki
ye'de büyük bir terörizmle karşı karşıya geldik. Bu denli terörizm aleyih
tan olmamızın nedeni bu. Türkiye sokaklarında beŞbin ıkişi öldü. Otuz 
bini aşkın kişi de yaralandı. Türkiye neredeyse ufak çapta bir iç savaşın 
eşiğine gelmişti. Ordu durumu kontroluna aldı, müdahalede bulundu. 
Anayasa'yı, yasalardan bazılarını değiştirdi. Bunlar halkın onayı ile ya
pıldı, ve 1983'ün ·sonunda demokratik rejime dönüldü. Ben dönem zar
fında pek çok kişiyi yakalanarak yargılandı. Beşbin kişinin öldürülmesin
den sorumlu olanların sayısı ise onbinden fazlaydı, belki de yirmilbindi. 
Bu dönemde bu kişilerin sorgulamaları o kadar çoktu ki. Belki bu sıra
da bazı olaylar olmuştur. Bu kadar fazla sorgulı,ıma yülkü altında her 
zaman uygun kişiler bulunamayabilir. Teröristlerden bazıları Aıvrupa'ya 
kaçtılar. Bunlar şimdi Almanya' da, Fransa' da, İskandinavya'da .. . 

S o r u : - tletişim organlarıyla konuşuyorlar ... 
C ev a p : - Evet, konuşuyorlar ve Türkiye'de insan haklan 'bulun

maıdığmı anlatıyor, Türkiye aleyhinde pek çok propaganda yapıyorlar. 
Görüşleri değişmemiş. Bunlar daha çok matksist örgütlerdi!?'. Hepsini bi
liyoruz. Ancak sesleri giderek kısılıyor. Bunlar özellikle sosyalist ya da 
aşın sosyal demokrat çevrelerden yakınlık ve destek gördüler. Bu kabil 
idialar bunlardan kaynaklanıyor. Ancak, son üç yıldır giderek azaldığını 
görüyorum. Paris'te bulunduğum sırada aleyhimizdeki kişileri topladı
lar. Gördüm, sayılan elliyi geçmiyordu. 

Soru : - Türkiye' de hala demokrasi sorunu var mı? 
C ev a p : - Sanmıyorum. Ancak, Anayasamız ve bu anayasaya 

dayalı bazı yasalarımız hakkında konuşmalar olabilir ... 
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S o r u : - Seçim Kanunu ... 

Cevap : - Hayır, Seçim Kanunu diyemem. Her yerde seçim ya
salan farklıdır. Tür'kiye'de Seçim Kanunu, iki paııtili ya da az partili sis
tem içemıektectir. Tıpkı De Gaulle'io yıllar önce Fransa'da yaptığı gibi. 
Sosyalistler bunu değiştirdi. Tüııkiye'ıde Seçim Kanunu'nda yüzde on sı
nın vazetmektedir ki bu, çok partiye rbölüruneyi önlemektedir. Bence ıbu 
gerekli. Bir çok ülkede bu böyle. Türkiye için dışarda ne denilebilir. Türk 
Anayasası ne lromünimı propagandasına ne de dinin devlete etkide bu
lunmasına izin verir. Laik bir devlettir. Bence bu, Türkiye Cumhuriyeti'· 
nin dayandığı iki direktir. Bazılan Fransa'da, Avrupa'da komiinist parti 
par neden Türkiye'de yok diye itiraz edebilirler. Komünist partisinin ku
rulmasına izin verdiğioıiz takdirde dini partilerin kurulmasına da izin 
vermemiz gerekir. Belki zamana gerek vardır, bilmiyorum. Türkiye'nio 
'bu sınırlar içinde güçlenmesinden sonra zamanı gelebilir. Komünizm ko
nusundaki bu şartı neden getirdik? Bunun nedeni Rusya ile olan ilişki
lerimize dayalı olabilir. Sovyetler Birliğini kastetmiyorum. Rusya ile 
asırlara dayalı ilişkiler. Komünizm ABD'den gelseydi belki o kadar cid
diye almazdık, zira sınırlarımız var . .. Diğer yandan Türkiye Cumhuri
yeti'nin kurucuları da laisizmin önemini kavramışlardı, diğer ülkelerde 
gördüklerimiz bunun haklılığını ortaya koymaktadır. 

S o r u : - Bütçedeki fonlarla ilgili problem ... 

Cevap : - Fon sistemi mi? Bazı muhalefet milletvekillerinin or
taya atJtığı problem. Bu yeni bir şey değil. Yıllardır süregelen bir dunmı. 
Bizim yaptığımız 'bunlara işlerli k kazandırmaktır. Bazı fonlara çok ilginç 
sistemler getirdik ve Parlamentoya bilgi verdik. Üç, dört önemli fon sis
temi tesis ettik. Birincisi Sosyal Konut Fonudur. Lüks ithalattan elde 
ettiğimizle orta gelirliyi takviye ediyoruz. Diğer iki fon ise, Köprü, Hid
roelektrik Tesisleri gibi kamu yatınmlanna dayalı Kamu Ortaklığı Fonu. 
Bunların gelirleri ile halka hisse senedi satıp ve yeni tesisler kuracağız. 

S o r u : - Liberal ekonomik politikalannız, iktidara geldiğinizden 
beri semerelerini verdi mi? 

C ev a p : - Fıvet, şunu söyleyelbilirim. Bugün, kişi başına 1200 
dolar gelir düşen ama serbest ekonomisi ile Türkiye · mağazaların, yerli, 
yabancı mallarla dolu olduğunu görebilirsiniz· büyük bir turizm kalkın
ması izindedir, zira Türkiye'de herşey vardır. Aynı ı.amanda bütün bu 
gelişmeler, sef'best ekonomi sistemi bize, yatırımlanmızı geliştirme im
kanı da vermektedir. Yatırım girdileri çok iyidir. Büyüme hızı ise son iki 
yılda yüzde S'in üzerindedir. Bu yıl yüzde 6'yı da geçebilir. Enflasyon 
hızla düşüyor, ihracatımız da artırıyor . 

S o r u : - Ya Sosyal, yapı, daha ne kadar dayanır? 
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C e v a p : - Ekonomik sistem sosyal açıdan yararlı olmaya başla
mıştır. Konut sistemi mesela, ve komşu ülkelere ticari açılmalar çiftçile
re ürünlerine, daha iyi ücret sağlama açısından yararlı olmaktadır. Zira 
1Uı1k pazarlarının ihtiyacından fazlasını üretebilmektedirler. Bu bakım
dan serbest ekonominin herkes için iyi olacağına inanıyorum, buna şüp
he yok. Bu sistem değiştirilirse 1980 öncesine dönülür. O zaman da gene 
mal knlığı çıkar, borçlar ödenemez, kuyruklar oluşur. Türkiye'de siga
ra kuyruğu bile vardı. 

S o r u : - Uluslar'\rası Af Örgütü üyesi Prog. Sosyal, Bölgesel açı
dan Tü.ı'kiye'deki demokrasi kavramının Batılı ülkelerdekinin aynısı ola
mayacağını söylemişti. Buna katılıyor musunuz? 

Cevap : - Batı standardlanna göre mi? Batı standardlanna uy
gundur. Bugün 'f.ürkiye'de demokrasi Batı standardlanna uygun bir dü
zeydedir. Bunun başlıca kanıtı gazetelerdir. Yazabiliyorlar, tenkitler ya
pabiliyorlar. Kimse bir şey demiyor. 

Teşekkür ederim. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN TBMM KURULUŞUNUN 
66 YIL DÖNÜMÜ SEBEBİYLE TBMM DE 

YAPTICI KONUŞMA 

Sayın Curnhutıbaşkanım, 

Sayın Başkan, 

Yüce Meclisin Muhterem Üyeleri, 

23 Nisan 1986 

Saygıdeğer Misafirler ve Basın -Yayın Mensuplan, 

Bugün, aziz milletimizin hür ve bağımsız iradesinin temsil edildiği 
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 66 ncı yılını idrak edi
yonız. 

Bugünün ml'ına ve ehemmiyeti çok büyüktür. Çünkü, 66 yıl önce 
bugün, tarih 'boyunca hürriyet ve 'bağımsızlığından canı, kanı pahasına 
da olsa kat'i surette taviz vermemiş, her türlü fedakfırlığa katlanmış bir 
milletin, vatanına uzanan elleri kırmak ve lbüyü'k istiklAI mücadelesini 
vermek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisini kurduğu gündür. Birçok 
savaştan yorgun çıkmış, fakir düşmiiş, esaretle karşı karşıya kalmış Aziz 
Milletimizin verdiği mücadele dünya durdukça anlatılacak, zafer türkü
leri edebiyeıte kadar söylenecektir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin te
melini, inanç, azim, hürriyet aşkı, milli birl~k ve beraberlik şuuru mey
dana getirmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisinden yükselen imanlı <Ses, 
hüriyet sevdalısı Aziz Milletimize mukaddes mücadelesinde her zaman 
rehberlik etmiştir. 

İstiklal Savaşına milli mücadele vasfı kazandıran, onun milli irade 
temeline dayandıran Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurucusu ve ilk 
başkanı büyük önder Atatürk'ü, O'nun bütün mücadele arkadaşlannı ve 
aziz şe:hidJerimizi, lbu vesile ile huzurlannızda rahmet ve şükranla anıyo
rum. 

Muhterem Milletvekilleri, 

13üyük Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kurulmasıyla be
raber, asrın başlangıcında, modern demokratik rejimlerde dahi benzeri
ne rastlanmayan veciz bir ifade ile «Hakimiyet bila kaydu şart milletin
dir» diyerek ülkemizde milli irade ve demokrasinin temelini atmıştır. 
Bu düstur, değerinden bir ntfuze kaybetmeksizin gönüllerimizde yaşama-
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ya devam etmektedir. O'nun sözleriyle; •Türkiye Büyük Millet Meclisi, 
milletin yegAne ve hakiki mümessili olup, millet namına hakimiyet !hak
kını istimal eder.• 6 6sene sonra bugün, aradan geçen zamana ve atlatı
lan badirelere rağmen Türkiye Büyü!Jc Millet Meclisi, Aziz Milletimizin 
~ane ve hakiki mümessili olara'k hür ve demokratik bir nizam icerisin
de vazifesine devam etmektedir. 

Egemenlik kayıtsız şartsız Türk Milletine ait olduğunu belirten te
mel düstur, Türkiye Cumhuriyeti Devleti 'nin kuruluşundan itibaren hiç 
bir şekilde değişmemiştir. 23 Nisan 1920 Meclisi'nin bu ana prensibi, 
1921Anayasası'nın4. maddesinde, 1924 Anayasası'nın 3. maddesinde, 1961 
Anayasasının 4. maddesinde ve 1982 Anayasası'nın 6 ncı madde
sinde aynen tekrarlanmıştır. Aynca 1982 Anayasası~nın Başlangıç Hmüm
leri arasında; cMillet iradesinin mutlak üstünlüğü, egemenliğin kayıtsız 
şartsız Türk Milletine ait olduğu ve bunu millet adına kullanmağa yetı'kili 
kılınan hiçbir kişi ve kuruluşun, bu Anayasa'da gösterilen hürriyetçi de
mokrasi ve bunun icaplarıyla belirlenmiş hukuk düzeni dışına çıkamı
yacağı• açık ifade edilmiştir. 

Muhterem Milletvekilleri, 

Demokrasi artıık Türk Toplumunun ayrılmaz bir parçası haline gel
miştir. Demokratik nizam, insan hak ve hüriyetlerine saygının en yüksek 
olduğu, insan hak ve hürriyetlerinin en iyi şekilde korunduğu rejimdir. 
Büyük Atatürk'ün ifadesiyle; (Türk milletinin tabiat ve şiarına en mu
tabıl< olan idare, Cumhuriyet idaresidir.» Nitekim bu sebepledir ki, bü
tün nfunüsait şartlara ve çeşitli manialaıra ra~en, zaman zaman meyda
na gelen kesintiler yerini sür'atle hürriyetçi demokratik rejime bırakabil
miştir. Şu anda Türk Devleti'nin muarızları ne söylerlerse söylesinler, 
Türk Demokrasüs 'bir daıha çıkmamak üzere rayına oturmuştur. Gün geç
tikçe bu hakikat !bütün dünyada iyice anlaşılmaktadır. 

Şöyle etrafımıza 'bir bakalım. Komşu ülkelere, Ortadoğu memleket
lerine hatta batı memleketlerine bir !bakalım. Kaç komşumuzda, kaç Or
tadoğıı ülkesinde, ,gelişmekte olan hangi memlekette bizimkine 'benze
yen gerçek hürriyetçi demokratik nizam vardır? İkiyüze yakın irili ufak
lı devletin kaç tanesinin bu şansa sahip olduğunu bir düşünelim. Dünya
daki pek çdk ülke demokratik nizam ve milli irade esasına bugün dahi 
ulaşamamışken, memleketimizdeki demokratik parlamenter sis tem, dün
yadaki mevcut demokratik parlamenter sistemlerin en iyi misallerinden 
biri haline gelmiştir. 

Kıymetli Milletkevilleri, 

Büyük Atatürk 1923'lerden bugüne şöyle sesleniyor: «Kuvvetliyiz, 
ordularımız kuvvetlidir. Ordularımızı yaratan, ordularımızı vücuda geti-
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ren milletimiz kuvvetlidir. Bu milleti yaşatan bu vatıin; nfilnütenııılıi me
na.bi-i servete ve feyze maliktir, kuvvetlidir. Fakat, efendiler 'bütün bw 
kuvvetlerin fevkinde başka bir kuvvetimiz vardır ki, o 'da Hakimiyet-i 
Miillyemizl idrak etmiş ve onu bilfiil halkın eline vermiş, halkın elihde 
tutmuş ve tııta'bileceğimizi rSbat etmiş olmaktır.• 

Türkiye Cum!huriyeti BaŞbakanı olarak 23 Nisan 1986 gÜnü 'ben de 
diyorum ki; Kuvvetliyiz, bütün dünyada itibanmız artmışt\r. ekonomimiz 
gittikçe güçlenıınekte, büyümektedir. Fakat en büyük gücümüz, kuvveti
miz, siz halkın, milletin temsilcilerinden aldığımız kuvvettir. Millet ira
desi ile devlet idaresi, hükümetimiz müddetince elele vermiştir ve ver
meye devam edece'ktir. Bir"defa daha tekrar ediyorum; hürriyetçi demok
ratik nizama gönülden bağlıyız ve millet hakimiyetinin demokrasinin tek 
esası olduğuna inanıy<>ruz. Hükümet Programında da belirttiğimiz gibi; 
temel vasıflar,, adalet ve hukı.ı!kun üstünlüğü olan demokratik nizam, 
insan şeref ve haysiyetinin, söz, düşünce, kanaat, din ve vicdan hürriyeti
nin en güvenilir teminatıdır. Millete en iyi hizmet verilebilmesi, devlet 
idaresinde milletin en iyi şekilde temsil edilebilmesi ancak demokratk 
nizam ile mümkün olalbilir. Halkın seı'best oyu ile seçilmiş üyelerden ku
rulu Türkiye Büyük Millet Meclisi, milli iradenin ve millet hakimiyetinin 
en üst seviyede tecelli ettiği müessesedir. 

Muhterem Milletvekilleri, 

Toplumun maddi ve manevi olarak yükselmesinde ve yücelmesinde 
temel unsur insandır. Çocuklarımız ve gençlerimiz, cemiyetimizin gelece
ğinin teminatı ve en değerli varlıklarıdır. Sür'atle gelişen ve refah sevi
yesi yükselen Türkiye'mizi milli, manevi ve kültürel değerleri mükemmel 
olarak yetiştirilen ve eğitilen çocuklarımıza, gençlerimize devretmek en 
önemli hedeflerimizden birisidir. 

İşte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çıocu!k Bayramı'nın ikinci büyük 
önemi de buradadır. 23 Nisan, büyük devlet adamı Atatürk tarafından, 
istikbalimizin teminatı olan çocuklarımıza armağan edilmiştir. Bu suret
le milli egemenlik ve demokratik nizam konusundaki temel prensipler, 
çocuklarımız sayesinde gelecek. nesillere de intikal ettirilecek ve cdbed
müddet •Türk Devleti ile birlikte yaşayacaktır. 

Bugün, dünyada çocuk bayramına sahip yegane millet olmanın da 
haklı gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Yaratıcının sevgisiyle dolu kalp
lerimiz, yaratılanların en şereflisi olan insanlar için, hele küçük insancık
lar için, çocuklar için çarpıy<>r. 

Irk, dil, din, cins, milet, ülke farkı gözetımeıden bütün insanları, 
bütün çocukları seviyoruz. Milletlerarası camiada, barışın, <lostluğun, 
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kardeşliğin devamlı olaralk tesisini; bütün ihtilafların ve husumetlerin 
nihayet 'bulmasını samimiyetle istiyoruz. Büyük liderimizin «Ywıtta sulh, 
cJbarıda sulh• düsturuna yürekten bağlıyız ve !bunun bütün dünyada ger
çekleşebilmesi için çalışıyoruz . Gelecek günlerde lbu mütevazi 23 Nisan 
gününde çıocuklanmız arasında ablan dostluk temellerinin dünya barışı
na katkı.da bulunmasını temenni ediyorum. 

MUhterem Milletvekilleri, 

Hürriyetçi demokratik sistemde farklı fikirlerin ve görüşler.in olma
sı ve bunların temsil edilebilmesi gayet ta:büdir. Ancak karşılıklı saygı, 
sevgi, müsamaha ve anlayış içerisinde ahenkli bir vasatta tartışma yoluy
la meselelerin halli gerekir. 

Şuna samimiyetle inanıyorum ki, Türkiyemiz, gerek siyasi rejim, 
gerekse iktisadi gelişme ba'kımından çok milifuet bir yoldadır. Çok yakın 
bir gelecekte; dış ticaret hacmi katlanarak artmış, alt yapı, ulaştınna ve 
enerji yatırımlarını tamamlamış, şehircilik, konut, eğ.itim gibi sahalarda 
önemli mesafeler almış bir ülke olacağız. Milletçe canla başla çalışarak, 
büyük, kudretli ve mürefih Tüı1kiye hedefimize mutlaka ulaşacağız. Çün
kü Büyük Türk Milleti, refaha, huzura ve mutluluğa layıktır . 

Bu duygularla Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 66 ncı yıl
dönümünü kutluyor, Yüce Meclisimizin Muhterem Üyelerine ve değerli 
misafirlere saygılar sunuyorum. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN 
ANTALYA KONUŞMASI 

27 Nisan 1986 

Muhterem Antalya'lılar, sözlerimin başında hepinize sevgiler, say
gılar sunuyorum. Sağolunuz, varolunuz. Bizi bu saatte, bu şekilde, muh
teşem bir tarzda karşıladı/tınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. An
talya'ya uzun zamandır gelemiyorum. Aslında burası benim memleke
tim sayılır, hemşehrinizim, Side'ıde evim var. Muhterem Antalyalı'lar 'he
men şunu ifade edeceğim: Türkiye'nin işleri iyi gitmektedir, kim ne 
derse desin . Dalha yeni iki önemli seyahattten geldim. Bir tanesi dünya
nın en kalalbalılk ülkelerinden birisi olan Hindistan, sonra Parise'e git
tim. İktisadi işbirliği teşkilatının toplantısı için gittim. Hatırlayacaksınız 
bu Teşkilatın toplantısına 1980'de gitmiştik. Ama, ne biçim gittik. 
söyleyeyim, o zaman borçlanmızı erteletmek yeni kredi almak 
için gitmiştik. Yani !bir nevi bu !eri ülkelerden para istemek için gitmiş
tik. O zamanlar geçti. Yepyeni bir Türkiye meydane geliyor. Bu sefer o 
teşkilatın Baıkanlar Kurulu toplantısına başkanlık yapmak için gittik. 
Nereden nereye geldiğimizi, bu misal en iyi tarzda gösteriyor. Bakınız 

bir misal daha vereyim: >ıvrupa Konseyi diye bir teşkilat var. Türlciye'de 
1983 sonunda parlamento çalışmaya başladığında memleketimizi sev
meyenler Türkiye bu konseye giremez buna demdk:rasisi müsait değildi
yorlardı, girdik kabul ettiler. Dalha sonra da Türkiye bu lronseyc !başkan
lık yapamaz dediler. Bugün oylama yapıldı ve Türkiye o Aıvrupa K:onse
yi'ne başkan oluyor. Meıhleketimizdeki gelişmenin örneklerinden bir ta
nesi dış itibardır. Dış itiban yüksek bir ülke var demek içerde de işler 
iyi gidiyor demektir. Bunu açık seçik ifade ediyorum. 

Fıvet, Muıhterern Antalya'lılar, l'ürkiye'nin itiban yukarı doğru gidi
yor, dedim. İki seneyi geçen bir süredir ANAVATAN iktidardadır. Ama 
iki sene içinde nereden nereye geldiğimiz açık surettte bellidir, Bakınız, 
Antalya turistik bir memeleket. Nisan ayından itibaren Antalya'dan tu
ristik yerlerin hemen hemen hepsi doludur. Biz iktidara geldiğimizde tu
riıım gelirleri 400 milyon dolar idi. Geçen sene ne oldu biliyomıusunuz? 
1,5 milyar dolar oldu. Bu sene geçen seneden de da!ha çok turist olacak 
Kuveyt'ten 100.150 bin kişi gelmek için yer ayıttı. Hergün Paris'ten dört 
Türk Tayyaresi turist getiriyor. Niçin acaba bu kadar turist eskiden 
gelmiyordu da, şimdi geliyor. Bunu düşünüryor muyuz? Selbelbi Türki-
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yc'de istikrarlı lbir idare var, ,güven var ve turist aradığı her malı rahatça 
bulabiliyor. Antılk, eskisi gibi benzin kuyruklan, yokluklar, margarin kuy
ruğu, sigara kuyruğu yok. Yerlisinden yabancısına kadar her türlü malı 
Türkiye'de bulmak mümkün. Onun için komşu ülkelerden Türkiye'ye 
vaktiyle bizim Avrupa'ya gittiğimiz gibi alış-vedş etmeye geliyorlar. De
mek ki bir memlekette herşey bulunursa orada çok da'ha fazla turizm ge
lişmesi olur. 

Bu sene, 'bizim aldığımız devrede 61 bin civarındaki turistik yatak 
sayısı 100 binin üzerine çıkıyor. Ümit ediyorum ki 1 - 2 seneye kadar bu 
yatak sayısı 150 bini bulacaktır w bunların içine pansiyonlar dahil de
ğildir. 

Turistten aldığımız dövizle memleketimizde yeni işsa'halan açılıyor. 
Aldığımız dövizlerle de memleketin ihtiyacı olan makina ve teçhi
zatı alıp yeni işler yapıyoııuz. Bakınız daha başka neler yapılıyor? Mem
leketimizde, 40 senede devletin desteği ile 600 bin konut yapılmış, son 
2 sene içinde bizim kredi verdiğimiz konut sayısı 250 bindir ve emit 
ediyoruz ki 1988'e kadar yani 600 lbin konut yapacağu. 40 senede 600 bin, 
5 senede 600 bin. Gene bir misal daha vereyim. Gençlerimiz için, Üniver
site gençleri için yurt •kapasitesi biz geldiğimizde 55 bin civarında idi. 
Cumhuriyet kurulduğundan beri bu kadar yapılmış. Geçen sene biz bir 
sene içinde, bu mevcuda tam 42 bin yatak ilave ettik ... Bir senede, elli 
senede değil. 

Küçük çocuklarımızı çok seviyoruz. Ufak bebeklerden 5 -10 yaşı
na kadar olan çıocuklan ... Bu çocukların özellikle bir yaşına kadar olan 
kısmı, Türkiye'de çok fazla zayiat veriyor. En büyük aşı programını, 
dünyanın en büyük aşı programını ıbizim iktidarımız yaptı. ABD' de beni 
Birleşmiş Milletler Teşkilatından özel olarak tebrik ettiler, dünya ülke
lerde örnek gö terdller. Muhterem Antalya'lılar memleketimizin birçok 
işleri böyle tutulmaktadır. Memleketimizde otoyol yok. Oto yol deyince 
ekspres yollar. Bu sene Edirne'den Ankara'ya kadar büyük bir otoyola, 
1000 krn'ye yakın 'bir otoyola bu iktidar başlayacaktır. Bütün finansmanı 
bugünlerde temin edilmektedir. Ve ilk defa bizim başladığımız bu oto
yollar sistemini asrın sonuna kadar bütün Türkiye'ye yayacağız. Çünkü 
biz Türkiye'yi daima büyük bir ülke olarak gördük ve öyle görüyoruz. 
İnşallah Atatürk'ün dediği gibi çok kısa zamanda rnuassır medeniyetler 
seviyesine muhakkak erişeceğiz. 

Bu sene Allahın yardımı ile havalar iyi gidiyor. Tarım inşallah iyi 
bir yıl idrak edecek, bolluk ve ucuzluk gelecektir. Bakınız muhalifleri
miz iki yıldır Türkiye'de enflasyondan bahsediyorlar. Şimdi son 3-4 ay
dır bundan bahsetmemeye başladılar. Çün1ru aldığımız tedbirler zama
nında yerine gelmeye başlamaktadır. Biz bir çok işi reform mahiyetinde 
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QÖZillÜŞÜ7.dür. Devlet gelirleri, vergi adaleti, sosyal adalet, hepsi bunların 
i:çindedir. Geçen sene en önemli meselelerinden biri olan veııgi adaleti 
konusunda büyük adımlar attık. Geçen seneye göre vergi tahsilatı yüz.de 
90'nın üzerinde artış gösteriyor. Axıtık kimse vergi kaçıramaz, çünıkü her 
türlü tedbir alınmıştır. Biz vergi kaçırmaya mani olduk. 

Memleketin birçok meseleleri bu şekilde birer birer halledilmekte
dir. Bakınız tanmda çok iyi tohumlar kullanıyoruz. Antalya onların de
ğerini biliyor. Antalya'da çok güzel seracılık faaliyeti var. Sadece Türlci
ye'ye değil, birçok Arap ülkelerine hemen herşey hurdan gidiyor. 

Bugün Kuveyt halinin yüzde 80'ini Türk malıdır. Demekki Tüı'kiye 
artık 50 milyonu değil 70.75 milyonu besleyecek hale gelmiştiı. Tabii 
büyüyen, güçlenen ülkenin itibarı da beraber artar. Artık ydk diye bir 
şey yok, her şey mevcut. Kalkınma hamlesi de hızlı başlaı:ruştır. İşte yüz
de 5'in üzerinde bir kalkınma hızı. 

OECD de Türkiye'nin en hızlı kalkınan ülkeler arasında olduğu tes
bit edilmiştir. Sadece bu kadar değil, ayru zamanda ihraactı en fazla 
artan ülkeleııden birisidir. 2 milyar dolar geçtiğimiz sene sonunda 8 mil
yar dolara geldi. Sadece bu kadar değil. Tabiatıyla sizin gücünüz arttık
ça, ordularınız kuvvetli oldukça, sağlam ve güçlü bir milleti arkanıza 
aldıkça her yerde itibarınız artar. Hindistan'a giderken, hepiniz televiz
yonda gördünüz. 

Suudi Arabistan Kralından randevu istedim. 1980 öncesinde rande
vu almak mü:rtikün değildi. Değil kraldan, kralın altındaki kimselerde. 
Benim istediğim randevuyu hemen verdiler, askeri merasimle karşılan
dunı en iyi şekilde misafir edildim. Bu Türkiye'nin itibarıdır. Dönüşte 

Kuveyt Emirine balber yolladım, bava meydanında 3 -4 saat kalacağım, 
gelip sizinle göriişeceğim, Başbalkanınızla göriişeceğim dedim. Hemen 
randevu verip askeri merasimle karşıladılar. Bu Türkiye'ye verilmiş bü
yük itibardır. 

Fransa'ya OECD'ye Başkanlık yapmak üzere gittim. Şimdi burada 
bize yakın ve dost olmak isteyen bir iktidar var. İlk defa bavaalanında 
Türlc Bayraklarıyla karşılandım. Bunu gören elçilik mensuplannuzın 

gözleri yaşardı .. Urun zamandır ilk defa böyle bir hadise oluyor. İşte 
bunlar Türkiye'nin itibar grafiğinin nasıl yükseldiğini açık seçik gösteren 
faktörlerdir. Sizler bize destek verdikçe canla başla çalışırız. Ve önü
müzde hiç bir engel tanımayız. Kimseden korkumuz yoktur. Sadece ve 
sadece Allah'tan korkarız. Birşey daha söyleyeyim. ANAVATAN yepyeni 
bir parti bizim kimseyle kavgamız yok, hedefimiz Türkiye'yi ileri götür. 
mek, hedefimiz güçlü ve itibarlı bir Türkiye meydana getirmektir. Bizim 
hedefimiz çocuklarıyla, gençleriyle yarınlara çok büyük ümitle bakan 
Türkiye meydana getirmektir. 
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Bu yolda azimle y'ü.rümeye devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz, arka
mızda milletimizin desteği vardır. Tüı'ldye'nin işyeri iyi gitmektedir. Kim 
ne derse desin, sizlere bir takını laflar söyleyenlere aldanmayın. Her şey 
hesaplı, kitaplıdır. Biz ne yapacağımızı çok iyi biliyoruz. Bundan sonra 
yapacaklarımız da yapttldanmızın en önemli teminatıdır. Sizden güç ala
rak yola çıktık. Halka hizmetin hakka hizmet olduğunu çdk iyi biliyo
ruz. Türkiye bugün 52 milyon nüfuslu bir ülke. 10 sene sonra 60 milyon 
olacak. Ama nüfusu anttığı zaman sadece kalabalık bir ülke değil, güçlü 
bir ülke olacağız. Onun için yegane şart, sımstlo biroirimize sarılıp çalış
ma:k ve çalışmaktır. Demin de söyledim: Bizim kimseyle kavgamız yok, 
bizim sadece miJietle, milletin işlerini en iyi tazrda görmek, ona yardım 
yapını& gfui büyük hedefimiz var. Ben şuna inanıyorum, sevmek kavga 
etmekten zordur. Biz insanlan ayrımı yapmadan seviyoruz. Biz çocuk
larımızı gençlerimizi seviyoruz, onların daha iyi istikbale sahip olmaları 
için her türlü gayreti göstermeye mecburuz ve göstereceğiz de .. 

Sözlerime son verirken 'bana göstereceğiniz ilgiye teşekkür ediyor 
ve hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN ISPARTA'DA 
HALKA HİTABEN YAPTICI KONUŞMA 

27 Nisan 1986 

Muhterem Isparıta'lılar, 

Sözlerimin başında hepinize en derin sevgilerimi, saygılarımı sunu
yorum. 

Başibakan olarak lsparta'ya 'bu i'kinci gelişim. İlk gelişimde size bir 
meydanda hitap edemedim. Çünkü o sırada mahalli seçimler için açık 
propaganda zamanı başlamıştı , kapalı bir yeııde konuşma yaptım. Bugün 
seçim yok, herhangi bi rmesele yok; gelmemizin sebebi o zaman da söy
lediğim gibi; ibiz yurdumuııun her köşesini ayrım yapmadan gezip sizin 
düşüncelerinizi, meselelerinizi anlamaya gayret ediyoruz. Çünkü biz sizin 
aranızdan, hallan arasından çılınıış bir iktidarız. Bütün işimiz gücümüz 
size yani halkımıza hizmet etmektir. 

Aziz ve muhterem İ'spartalı'lar, bir konuya daha açıklık getirmek 
istiyorum. Ben Isparta'ya gelirken muhtelif basın organlarında bir reika
bet meselesi ortaya atıldı. Açık ve seçi·k söylüyorum; cbiz kimseyle reka
bet etmiyoruz•. Kimseyle yanşa girmedik. Bizim mücadelemiz bayrağı 
daha yücelere çıkarmak içindir. Bayrak elden ele gider, millet, memleket 
böyle yükselir. Başka da yolu yoktur. Gayet tabii bu memlekette hizme1 
eden herkese aynın yapmadan hürmetimiz, sevgimiz varıdır. 

Size bu konuşmada memlekete hizmet için neler yaptığımızı anlat
mak istiyorum. Burada hem lsparta'ya, hem de bütün memlekete ses
leniyorum. İki seneyi geçen bir zamandır ANIAVATAN iktidarda. Hiç 
kimsenin ummadığı bir şekilde, milletimizin desteğiyle, Allah'ın yardı

mıyla iktidar olduk. Büyük seçimlerden sonra meseleyi orda bitirme· 
dik, bitirmediniz. Mahalli seçimler geldi, girmeyen bütün partileri de 
bu seçime soktuk. ANAVATAN 1700 belediyenin 1000 tanesini aldı. Buna 
güller diyarı, memleketimizin güzel köşesi Isparta da dahildir. Bu şdkil
de hem memlekete Ankara' da hem illerde ve ilçelerde belediyeler vasıta
sıyla milletim.ize hizmet etmeye başladık. İki senedir milli geliri en yük
sek oranda artan ülkelerden 'biriyiz. Daha yeni İktisadi İşbirliği Teşkilıl.
tı'nın Paris'te yaptığı toplantısına gittim. O toplantıya başkanlık yaptım. 
Unutmayın, altı sene evvel yine o toplantılarda sadece ve sadece borç is-
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temek, :borçlanmızı ertelemek için gidildi. Şimdi böyle bir maksatla de
ğil, bütün ileri ülkelerin yaptığı bir önemli toplantıya Türkiye başkanlık 
etmek için gitti. Orada söylenen memleketimiz için çok güzel sözler var: 
«Türkiye milli gelir artışı •bakımından o ülkeler arasında birincidir•, •Tür
kiye ihracattaki artışı bakımından o ülkeler arasında birincidir» .. Tür
kiye'nin gelişmesi, kalkınması bütün o ülkeler taragfından başka ülkele
re örnek olarak gösterilmektedir. 1986'dayız . Gelirken şu yola baktım. 
Binlerce arabayla beraber geldik. 1979'da - 1980'de bu aramalan çalıştıra
cak mawt, benzin var mıydı? İnsanlar çabı.ı:k unutur. Güzel günler gel
diği zaman eski günler çabuk unutulur. Ama bizim milletimiz hiÇbir şe
kilde o kötii günleri unutmayacaktır. 

Muhterem Ispartalı'lar, bakınız ANAVATAN iktidarı iki seneyi ge
çen bir za.ma niçinde neler yapmıştır? Biz kendimizi sosyal adaletçi ikti
dar olarak ortaya koyduk. Yaptığımı.z bütün hizmetler milletimiz için
dir. Bir zamanların haksız kazancı olan karaborsanın kol gezdiği, tahsis
lerle zenginliklerin arttığı bu ülkede ANAVATAN iktidan zamanında bü
tün gayrimeşru kazanç kapılannın hepsi kapanmıştır. Çünkü en büyük 
so&yal adalet çalışanın kazanmasıdır. Çalışmayanın değil. .. 

Bakınız, bugün Ankara'da tahsis var mı? Yani demir almak için An
kara'ya gidiyormusunuz? Çimento almak için Ankara'ya Sanayi Bakanlı
ğı'nın kapı ını çalıyor musunuz? Traktör almak için gidiyor musunuz? 
Hayır. Herşey 'I'ürkiye'de mevcuttur. Margarinden, sigarasına, y~ancı 
mallarına kadar herşcy mevouttur. HiÇbirşeyin ydkluğu ydktur. 

Şimdi bakın, bu haksız kazancı kapatırken neler yapıldı? Bugün Is
parta'da 2700 konutluk bir temel atacağız. Toplu Konut. .. Eğridir' de 
de atacağız . Türkiye'nin her tarafında konut meselesine büyük önc.."!11 ve
rilmiş ve ANAVATAN iktidarı iki sene gibi kısa bir zaman içinde bu me
seleyi rayına oturtmuştur. Bunu nasıl yaptık? Hatırlayacaksını z , eçim
lerden önce ben meydanlardan ilan ettim. Dedim ki «konut mesek-sini 
bu iktidar halledecek•. Çünkü hanımlarıml7.ın, ailelerimizin en önemli 
derdi başını sokacağı makul •bir eve sahip olmaktır . Yıllardır, tam 40 
senede devletin desteği ile yapılmış konut sayısı 600 bin. •Bu tempoyla 
konut meselesinin çözülmesi imkansız; bu meseleyi biz çözeceğiz, biz 
finansmanını bulacağız• dedik. Karşımıza çıktılar. •Nereden bulacaksın» 
dediler. •söylemem• dedim. Çünkü kopya alırsınız. Hele tedbirleri ala
lım bakın. ne yapacağımızı göstereceğiz. •Bakınız çözüm yolu nasıl bu
lundu. Demin de söylediğim gibi bir haksız kazanç kapısı vardı . Tiirkiye'
ye yabancı sigara kaçak giriyordu. Birtakım yabancı arabalar kaçak gi
riyordu. Sefaretler vasıtasıyla giriyordu. Gelin bunu ithal edelim, devlet 
eliyle ithal ettirelim, aradaki farkı kaçakçı, karaborsacı kazanma5ın. Bi
zim konut fonumuz kazansın dedik. İşte formül bu ... 

534 



Şimdi, muıhterem Ispartalılar, Konut Fonu'na tam 350 milyar · lira 
para geliyor her sene. Birbuçuk-iki sene içinde tam 250 bin konuta kre
di verdik Ve inşallah 1988'e kadar 600 bin konut tamamlanmış olacak. 40 
senede 600 bin ... 5 senede 600 bin ... Ölçüyü buradan alın. 

Şimdi sosyal adaletin önemli meselelerinden birisi vergi meselesi
dir. Bir kısım insan vergi verir, bir kısım insan vergi vermez. Böyle ada
let olur mu? Ama seneleııdir yazarlar, çizerler •efendim memur ve.ııgl ve
riyor, işçi veııgi veriyor. Şunlaı- da vergi kaçırıyor .. • Bütün söylenen 
budur. Onun üzerine peki tedbiriniz nerede, ne yaptınız şimdiye kadar, 
hep göz mü yumdunuz veııgi kaçırılmasına? ANAVATAN bu meseleyi de 
çöııdü. TBMM'den geçtiğimiz iktidar dönemlerinde hiçbir doğru dürüst 
vergi kanunu geçirilmemiştir. Biz iki sene içinde onlann geçiremediği 
bütün vergi kanunlarını geçirdik. Adaleti sağladık . Bakınız bugün bütçesi 
daha iyi işliyor. Niçin devletin büıtçesi iyi çalışıyor? Çün'kü vergiyi kaçırt
mıyoruz. Geçen seneye göre şu içinde bulunduğumuz senenin ilk üç ayın
da vergi tahsilatı geçen seneyle mukayese ettiğimiııde yüııde 90'dan da!ha 
fazla arttı. Ne yapıyoruz vergiyi alıp, onu söyleyeyim. Memleketin her ta
rafına hizmet götürüyoruz. Yollar yapıyoruz, köprüler yapıyoruz, baraj
lar yapıyoruz. Şehirlerin yüzü değişiyor, belediyelerine daha fazla para 
geliyor. Ve muhterem l'Spartalılar 'bütün bunlar size, milletimize hiz
met olarak geri dönüyor. Memleket daha ileriye gidiyor. Kaçağa, kara
borsaya göz yumulmuyor artık. 

Biz sosyal adaletin önemli bir tarafını gene çocuklarımıza ve genç
lerimize iyi bakmakta, onlara gözümüz gibi kıymet veıımekte görüyoruz. 
Üniversite gençleri, biz iktidara geldiğimiz zaman sadece 52 bin yataklı 
yurda sahiptiler. Ama büyük ta lep vardı. Neredeyse iki misli. 40-50 se
nede yapılan yurt kapasitesi bu söylediğim 52 bin. Gecen sene, ANAVA
TAN iktidan 42 bin yataklı'k yurt yapmıştır ve bir sene de yapmıştır. İşte 
mukayese edin, nereden nereye ... Çocuklanmızın önemini unutamayız. 
Biz çocuklan çok seviyoruz. Özellikle küçük çocuklara çok iyi bakmamız 
lazım. Türkiye'nin geleceği bu genç kuşaklarda . Na~ıl bakacağız? Onla
nn sağlıklanyla yakından alakadar olmak lazım. Türkiye'de bir yaşına 

kadar olan çocuklardan yeni doğan her bin çocuktan yüz tanesi ölmek
teydi. Bu dünyanın büyiik rakamlanndan biridir. Oturduk, karar verdik. 
Yaparmısın, yapamaz mısın? ANAVATAN iktidan yapar dedik ve 5 mil
yon çocuğu aşıladık. Köylere kadar götürülen bu aşı kampanyası dün
yanın hiçbir ülkesinde şimdiye kadar yapılmamış. Birleşmiş Milletler'e, 
New York'a gittim. Beni tebrik ettiler. Türkiye'yi bütiin diğer ülkelere 
örnek gösterdiler, •diğer ülkeler de örnek alsın» dediler. 

Bugün burada, Isparta'da belediye var, hizmet yapıyor. İstaııbul'da 
belediye var, Ankara'da var, lzmir'de var, Nasıl oluyor da eskiden bele-

535 



diyeler iş yapabilmek, 'başkanları memurlarının parasını verebilmek için 
Ankara'da Maliye Bakanı'nın kapısı önünde yatarken, bugün bu şekilde 
hizmet yapıyorlar. 

Herkes bunu hatırlasın. Belediyelerin 'bütçesi memurlannın para
sını ödemeyecek kadar dardı. Bugün bütün belediyelerin durumu, ma
şallalh •zengin tüccar» ghbidir. Evet, ANAVATAN iktidan sayesinde. Hiç 
ayrım yapmadık ve dedik ki belediyelere daha fazla imkan vereceğiz. Bu
gün bakınız bütün belediyeler yol yapıyorlar, kanalizasyon y~ıyorlar. 
Biraz sonra göreceğim, lsparta'da neler yapılıyor? Şimdiye kadar ele 
alınmayan birçdk işleri yapmaya !başlamışlardır. Bir misal vereyim. Vak
tiyle 1978 - 1979 senelerinden. Zamanın Başbakanı İskandinavya ülkeleri
ne gider. Noıveç, hveç ... Oralarda da -Türkiye çıdk zor durumdadır- kre
di isterler. Şu kadar kredi veya bu kadar kredi. O düşündükleri rakam
ların hiçJbirini alamazlar. ÇO'k düşük rakamlarla, o da onlardan sonra bi
raz kredi verilir. 50-60 veya 70 milyon dolar civarında bir rakam. Bu
gün İsveç'te, Türk Devleti değil, İstanbul Belediyesi hızlı tramvay siste
mi için 300 milyon dolar dredi aldı. Bakın mukayeseye ... 

Muhterem Ispartalılar, 'bütün meseleler, böyle çöriilmek:tedir. Ben 
şunu çok iyi biliyorum, önümüzdeki 5 senenin sonunda yani 1988'de bü
tün şe!hirlerin çelhresi değişecektir. Çocuk b~çeleri, paı'k.lar, spor tesi'>
leri . .. Bunların hepsi çok d~a fazla yapılacaktır. Çocuklar sakakta kal
mayacaktır. Çünkü belediyelerin imkanları feVkalade geliştirilmiştir ve 
merkezi idare de elini uzatımakta, her türlü yardımı yapmaktadır. Çün
kü şunu çok iyi biliyoruz; Belediyelere yapılan yardım, 'belediyelerin hiz
metinin -hepsi size ,gider. BaŞka kimseye gitmez. 

Biraz da memleketimizin önemli projelerinden bahsedeyim. Şim
di hatırlayacalksınız sanıyorum. İki sene evvelsine, iki sene evvelsinden 
on sene, onbeş sene evvelsine gidiniz. Devamlı elektrik kısıntısı var mıy
dı, yok muydu? Bir düşünsünler 'bakalım son iki senede ne oldu? Mem
ldketin bütün santralleri teker teker yapılıyor. Hiçfuir elektrik sıkıntısı 
yoktur. Hatta söyleyeyim, İnşallah 1987 yılında Türkiye'nin doğusunda, 
batısında güneyinde, kuzeyinde elektrik verilmemiş köy kalmayaca~tır. 
Başladığımız barajlar var. Tiir'kiye'nin sulamasına güç katan barajlar 
var. Elektrik santralleri, barajlar var. Hepsinin finansman temin edildi. 
Çünkü biz bu işlerin nasıl yapılacağını çok iyi biliyoruz. Dünyada kredi · 
onu da 'Söyleyeyim iş ıbilene, iş meydana getirene, işini iyi halledene kre
di verirler, sağlam tüccara kredi verilir. Türkiye' de sağlam ülkedir. Onun 
için kredi veriyorlar. Yıllar yılı Urfa, Harran oravalarında, GAP projele
rinden, büyü'k Atatürk Barajı'ndan bahsedilir. Ama realize edilmesi ko
lay değil, projeyi çizersiniz. Ama mühim olan mesele, onun parasını bul
mak, onun icratını yapmaktır. Bugün Atatürk projesinin hem parası bu-
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lurunuştur, hem de ihale edildiği günden şu tarilite bitecek demişsek, 
bitiş tarihi de ondan önce alınmıştır, yani hızlandınlmıştır. 1988 senesi 
içinde inşallah o büyük proje su l'lltmaya başlayacaktır. Ne kadar su tu
tacak biliyor musunuz? Fırat nehri ikibuçuk seen aksa ancak doldurur. 
Öyle büyük bir gölü var. İşte Karakaya Projesi ... Onu da biz hızlandır
dık. Bu sene Haziran'da su tutmaya başlıyor. Keban'dan daha büyük. 
Ve ümit ediyorum ki yıl sonunda da elektrrk istihsal etmeye başlayaca
ğız. İşte bütün bu yapılanlar sayesinde Türkiye'de elektrik sıkıntısı gör
müyorsunuz ve bundan sonra da gönneyeceıksiniz. Türltiye'de yollara 
19SO'lerde başlandı. Demdkrat Parti zamanında raıhmetli Menderes'in 
başbakanlığı sırasında başlandı. Bütün karayollarımn ana çizgileri o za
man çizilmiştir. Ondan sonra yaptığımız işler, bu çizgilerin üzerinden 
gitmek, onlan dallıa iyi bale getirmek asfaltlamak ve biraz daha geniş
letmektir. Ama son yıllarda !hiçbir şekilde expres yol yapılmadı. Expres 
yol nedir? Üzerine çıktığınız zaman kilometrelerce süratinizi kesmeıden 
gidersiniz. Ama para da ödersiniz tabii. Şimdi biz bu işe azmettik. İnşal
lah asrın sonuna kadar yani 2000 yılına kadar Tütkiye'de yepyeni, mo
dern !bir otoyol sistemi kurulaca'k. 3 bin kilometre ... Bu sene inşallah 
Ankara-Edime ve İzmir Aydın, İzmir-Çeşme ve muhtemelen de Adana
Irak hududu arasındaki otoyollara başlanacak. 1000 kilometre veya daha 
fazla. Kredileri temin ediliyor. Türkiyc'nin itibarı var. İstediğimiz kredi
yi alırız. İşte bana daha yeni haber verdiler. İsviçre'den büyük bir ter
mik santral için 1200 megawatt'lik bir santral için -yap· işlet funnülüyle 
kredi vermeyi kabul ettiler. Niçin? Türkiye'nin büyüdüğünü görüyorlar 
da onun için. Muhterem vatandaşlanm bütün bu projelerin hepsi teker 
teker realize olaca'ktır. Önümüzde hiÇbir engel yoktur. 

Birşey daha söyleyeyim. Telefon meselesi ... Biz iktidara geldiği
mizde istenilen yerle doğru dürüst konuşulmuyordu. Ama 'bugün, mesela 
Isparta'nın bütün ilçeleri otomatik santrale kavuştu . Sadece bu kadar 
değil; 1988 yılı sonunda Türkiye'nin bütün köyleri otomatik telefona ka
vuşacak. 

Sadece bu kadar da değil. Televizyona da benim halkım ço'k merak
lı ... İkinci kanalı da getiriyorum. Hatta mümkünse üçüncü kanalı da 
getireceğim. Onu da 1988'e kadar. Türkiye'nin her tarafında televizyonu 
inşalah bir eğitim aarcı olarak kullnacağız. İlkokul çağındaki, üniveıısi
te çağında'ki bütün çocuklarımıza, gençlerimize en iyi hocalardan ders 
verilecek. 

Şimdi biraz da Isparta'dan bahsedelim. Ne yapıyoruz, Isparta'da? 
Isparta'da 1984 senesinde 9 milyar yatmm yapmışız. 1965'de 14 milyar. 
Bu sene inşallah 17-18 milyan geçer. Halihazır başladığımız projelerin 
yekunü Ispaııt.a ilinde 85 milyar liradır. Az bk ra'kam değil. Şimdi bütün 
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ilçeler demin söyledim otomatik telefona kavuştu. Geliı'ken şunu düşü
nüyorouk, diyorouk ki ıfuone sayısı 48 bindi 12 bin ilave ettik; Merkezde 
bütün telefon ihtiyacı karşılamıştır. Fakat öğrendik ki o bile bitmiş . Yani 
hepsi dağıtılmış . Demek ki Türkiye'nin her tarafında kıöylümüzde, şdhir
liınizde telefuna merak var. Vatandaş biıibiriylc görüşmek istiyor. Bun
lann hepsi de yapılacak. 

Biraz evvel şu Dereboğazı yolunun Karayoları tarafından yapılma
sını da başlattrk. Otuz senedir bekliyordu. Biz başlattı'k. .. Biz bitirece
ğiz ... Biraz sonra 2700 konutluk bir toplu konutun temelini atıyoruz. 
Eğiııdir'de 1000 konutluk ... Isparta içme suyu ... Bakınız 6,5 milyar 
lira ... Bu yapılıyor. Devlet Hastanesi ek kapasitesi 22'5 yatak. Bu ta
mamlandı. Eğirdir kanalizasyonu .. Temeli atılıyor, gene Eğirdir'dc 565 
yataklık yurt kapasitesi Şarkikaraağaç'ın Büyük Sulama Projesi. ona da 
bu sene başlıyoruz. Gene aynı şekilde Yenişar Bademli sulaması, Yalv::ıç
Hayran sulaması .. Isparta'nın sulama meselesini inşallah şu önümüzdeki 
4-5 sene içinde halletmiş olacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. 

Muhterem Isparta'lılar, ıbir-i:k.i konu üzerinde de konuşmak isti
yorum. Bizim bir felsefemiz var. O felsefe şudur: •Diyoruz ki memleket i
mizde kavgayı 'bir tarafa bıraktık, yepyeni bir anlayışla bir parti kurduk. 
Kimseyle kavgamız da ydkıtur. Açık-seç~k ifade ediyorum. Biz sevgiden 
yanayız, kavgadan değil. lnsaJarı seviyoruz. Ve inanıyorum ki Türkiye 
sevmek yoluyla da!ha yukarıya gidecek, yücelecektir- çünkü kavga bizi 
hiçbir yere gfüiirmemiştir. Unutmayınız severseniz, sevilirsiniz çok da'ha 
iyi işler yapmak mümkün olaca'ktır. 

Mu'lıterern Isparta'lılar, bakınız memleket nasıl yükseliyor. Demin 
söyledim kavgayı bir tarafa bıraıkalım. Biz hiç kimseyle kavga etmiyo
ruz, dikkat ettiniz mi? Çünkü açık-seçik söylüyorum •Benim işim sizin
le• Niye onlara laf atarak, onların laflarına cevap vererek vaktimi boşu
na geçireyim? Ve şunu muhakkak suretle unutmayınız, bir daha o eski ka
ranlık günlere dönmemek için biribirimize sımsıkı sarılalım. Çünkü bir 
memleket böyle yükselir. Ben dünyanın her tarafını gezdim. Birçok ülkeyi 
gördüm Türkiye kadar güzelini görmedim, onu söyleyeyim. Allah bize 
güzel bir memleket vermiş. lsparta'ya gelirken helikopterle dağlann 
üzerinden geçtik. Milletimiz de maşalah güzel evler yapmış . O dağ başın
daki evlerin hepsi kiremitliydi. Evet demekki, para var. Şimdi hcrşey 

para ediyor. Isparta'nın herşeyi de para ediyor. Merak etmeyin. Biz yol
ları açtık çünkü ihracat yolarım açtık. Bugün Türkiye sadece 50 milyo
nu doyurmuyor, 70 milyonu doyuruyor. İhracat yapıyoruz. Bütün Ara
bistan'a, her tarafa ... Muhterem vatandaşlarım, lbiribirimize sımsıkı a
nlalım. Bu fırsat güzel fırsattır. ANAVATAN iktidarı eski günlerin par
tisi değildir. Yepyeni, modern, ileriye giden bir Türkiye'nin partisidir. 
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1990'a geldiğimiz zaman memleketin çehresi o kadar değişecek ki, bugün 
bunu ·ben 'bile hayal edemiyorum. Çünkü bu insanlar, bu memleketin in
sanları çalışkan insanlardır, zeki insanlardır. İşin doğrusunun nerede ol
duğunu çak iyi ıbilirler. Doğrusunu seçmeyi de çok iyi bilirler. Bizim va
zifemiz sadece size hizmet etmek. Bir arkadaşımın da dediği gibi cAn 
gibi çalışmak• Bana mtfualefet mensupları birçok laf söylüyor. Buyrun 
istediğinizi söyleyin. Turıgut ôuıl'ın laf yetiştirecek zamanı yok. Ama hiz
met için zamanı var. Gecemi gündüzüne katar, memleketime hizmet ede
rim. Çünkü neticede ben muhalefetten rey alacak değilim ki, sizden ala
cağım. Hesabım doğru değil mi? 

Bakın vaktiyle ben şöyle 1birşey söyledim. Gençler •bizi tutuyor, yaş
lıların da duası bizimle, orta yaşlılara gelince onlar zaten bizimle çalışı
yor. Ama bir grup daha kaldı onu da söylüyorum. Çocuklar ... Çocukla
rın da sevgisi 'bizimle. 

Bu memleket güzel memleket ben biliyorum. Çok çalışkan insan
ları var. Ben biliyorum, çünkü buraya çok geldim, gittim. Şu civarda Ko
vada Santrali vardı. O zaman Elektrik İşleri Etüd İdaresi'nde çalışıyor
dum. 1951 'den ben geür-giderim buraya. Isparta, Burdur, bu havali ça
lışan insanların yeri. Ekmeğini taştan çıkartan insanlar var •burada. Biz 
Türkiye'nin her tarafına baktığımız gibi, çalışan yerlere daha fazla ba
karız . 

Aziz ve muhterem Isparta'Jılar, sözlerimin sonuna geldim. Ancak 
biraz da dış meselelerden söz etmek istiyorum. Türıkiye'nin dış politika
sı tıkır tıkır gidiyor. 1983 seçimleri olduğunda dediler ki cTürkiye'de de
mokrasi yok, sizi Avrupa'ya almazlar.» Avrupa Konseyi diye bir yer bili
yorsunuz. Birçok Avrupalı memlc:!ket giıbi biz de oraya üyeydik. Ama ida
re değişince bizi as'kıya aldılar. Demokrasi oldu, parlamento seçildi. Na
sıl almazlarmış dedik. Adamlanmm yolladık, aldılar. Şimdi Konsey'<! 
başkanlık yaparsın yapamazsın lafları var. Ta'bü o arada Özal gitti OEOD 
Teşkilatı'na başkanlık yaptı. Şimdi bakın neler oldu, o olmadan evvel. 
Şu iki senedir - tabii çok kıSkaruyorlar çok geziyorsun diye- Amerika'ya 
davet edildim, Çin'e davet edildim, Japonya'ya davet edildim, İngiltere'ye 
davet edildim. İran, Libya, Pakistan, Hindistan, Cezayir ... Hepsine davet 
edildim. Daha çok davet edildiğim yerler avr, vakit bulup gidemiyorum. 
Bu itibar niye? Tütkiye ilerliyor da onun için. Şimdi bakınız ne oldu? 
Birtakım adamlar çıktı, dediler ki «sizi Avrupa Konseyi'ne mümkün de
ğil başkan yapamazlar.• Görürsünüz dedik, çektik biz de bakanımızı, Baş
kan yapmıyorlarsa bakan da oraya gitmez dedik. İşte, 'karar verdiler, 
bugün gazetelerde de okudunuz. (Avrupa Konseyi'ne de başkanlık yapa
cağız . 
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Türkiye politikasını tenkid eden birtakım çevreler vardır. Her se
ferinde de söylediklerinin hep tersi çıkmıştır. Ama bir türlü !bıkmıyor 
adamlar. tstedilkleri kadar söylesinler. Türkiye' de sağlam bir dış politika 
var. Bakın birşey daha söyleyeyim. Problemimiz Kıbns'da Yunanlıyla .. . 
Adam bir türl'ü uslanmıyor. Zeytin dalı uzam'k, Ondan sonra dedik ki 
•arkadar benim senin toprağında gözüm yok. Biz onları tehdit ediyor
muşuz. Böyle palavralar atıyorlar. Olacak iş değil. Ondan sorııra bir de 
laf çıkarmışlar cKıbns'ta Helenizm değişirse, helenizm rengini! kayıbe
derse biz şöyle yaprız. böyle yaparız• . .. Ne yaparsın sen? Orası 1'ürk 
yurduydu vaktiyle, sen nerden geldin. Bir şey daha söyleyeyim. Kıibns 
meselesinde artık !bir noktaya kadar ya geliriz, ya geliriz ... Yoksa hesa
bı değiştiririz. Yunanlı 'bunu çok iyi bilmelidir. Sabrın da 'bir ndktası 
vardır. Yani lben çok sabırlı adamım, hesabı da iyi yaparım. Ama sab
rın da varacağı 'bir nokta vardır. Onu da çak iyi 'bilsinler. 

Bulgaristan meselesine gelince ... Onu da söyleyeyim. Bi rıbuçuk 

milyona yakın soydaşımız var. Belki daha fazla. Bulgar yüzümüze gülüp 
birtakım şeyler yapmaya kalktı. Kendisine ihtar eltik. Berri davet etmiş

lerdi, gitmedim. Dünyada ne kadar toplantı yapıldıysa orada kafalarına 
kafalarına vurdum. Ve huzurunuzda açıkça söylüyorum : Bu meselenin 
peşini 'bırakmamız mümkün değildir. Yani Bulga<ristan zannediyormuki 
Türkler bu işi unutup gidecek. Hayır, hiç;bir şekilde peşini bırakmayız. 
Her yerde takip ederiz. Tek şartım var. Masaya gelsin otursunlar. Bu 
meseleyi karşı karşıya oturup «erkekçe• konuşalım, kaçmaya !uzum yo'k
tur. MUhterem Isparta'lılar birşey daha söyleyeyim. Türkiye güçlendik
çe dünyanın sayılı ülkeleri arasına mutlaka gireceık. Bunun için canla 
başla çalışıyoruz. Sizin desteğiniz devam ettikçe önümüzde hiçbir engel 
tanımayız. Bütün engelleri aşar gideriz. 

Hindistanca seyaıhat ederken haber yolladım, Suudi Arabistan Kra
lı'ndan randevu istedim. 1'ürkiye'nin itibarına 'bakın, vikliyle 1980 sene
sinde randevu almak mümkün değildi. Değil kraldan, bakanlarından ran
devu almak mümkün değildi . Bana derhal randevu verdiler, askeri mera
simle karşıladılar. Dönerken Kuveyt Emiri'ne haber yoladılk. Televizyon
larcla gördünüz aynı şekilde askeri meırasimle karşılandık Sanki resmi 
ziyaret yapıyormuşuz gibi karşıladılar. Nedir bu? Türkiye'nin itilbandrr. 
Nereden nereye geldiğimizin en bariz işaretidir. 

Petrol dediniz. Petrol burada ... Bu insanların, bu çalışkan insan
ların hepsi petrol. Petrolden on kat dalha kuvvetli öyle mi, değil mi? 
11ürkiye bugün petrol ihtiyacının yüzde 12 sini karşılıyor. Başka ülkeler 
var yüzde yüzünü karşılıyor, dışarıya ihraç ediyor. Gidin gezin, görün. 
Türkiye daha zengin, onlar daha fakir. Mesele petrol meselesi değil ça
lışabiliyor musun arkadaşım O petrolü bulamazsam ben heryerden alı-
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rım. Japonya'nın petrolü var mı? Ne yapıyor Japonya? Bugiın dünyanın 
en zengin ülkelerinden ·biri. Nasıl bu duruma gelmiş. Çalışarak ... Biz 
onlardan gerimiyiz? Biz miUet olarak daha ileriyiz merak etmeyin. Daha 
akıllıyız. Eninde sonunda petrol varsa buluruz hiz merak etmeyin. Ben 
birara şunu söyledim. Dedim ki aman petrol bulmayalım, o arkadaşımın 
aksine ... Çünkü önce çalışmasını öğrenelim. İnsanlar çalışmasını öğre
nirse, onun yerini hiçbirşey tutmaz. Bakın 'bugün 2 milyar dolardan 8 
milyar dolara çıktı ihracatımız. Nasıl çıktı bu? Çalışılarak çıktı. Dünya
daki birçok ülkenin ihracatı gerilerken, bizimki arttı. Herkes de şaşırdı 
tabii ... Ba'kın birşey daha söyleyeyim. Ko9koca Hindistan ... Yenj git
tim 750 milyon nüfusu var. 1.1hracatı ne kadar 1biliyor musunuz? 9 Mil 
yar. Söylemek isteiliğim şu insanlar çalışmasını ·bilecek. Sadece bu da 
kafi değil. İnsan hazan 'boşa çalışır. Sağlam çalışma:sını bilebilıncsi için 
ne lazım? İyi idare edilmesi yazım. Yani yöneticilerinin iyi olması lazım. 
Hani bir televizyon reklamı vardı «Yöneticimiz uyuyor mu? diye. Yöne
ticirun uyufaması lazım . Başka birşey daha söyleyeyim. Berum meşhur 
bir sözüm var. Un var, yağ var, şeker va:r, helva yapmasını biliyor musun 
kardeşim? 

Aziı ve muhterem lspartalı'lar, hepinize sevgiler, saygılar sunuyo-
n.ım. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN 
FAO'NUN 15. AVRUPA BÖLGE KONFERANSINDA 

YAPTI(jI KONUŞMASI 

Honorable Ministers, 
Mr. Director General of FAO, 
Mr. Executive Secretary of ECE, 
Distinguished Delegates, 
Ladies and Gentlernen, 

28 Nisan 1986 

I would ilke to begin by ex tending a heartfelt welcorne to ali of you 
who gathered in Istarlbul on t!he important occasion of the Fifteenth FAO 
Regional Confercnce for Europe. 

I also had the pleasure to address the inaugural session of the 
Eighteenth Near Eastern Regional Conference of FAO, slightly more 
than a month ago, 1 really consider it a rare privilege for my country to 
ho t two FAO Regional Conferences in .the coures of the same year. This 
illustrates, 1 lbelie\"e, the particular place Turkey occupies in the world . 
It is also a sign of our eagerness to play a more active role in rhe interna
tional scene in this respect, and particularly in strengthening our long 
and fruitful relations with FAO. 

I am confident that the European Regional Conference will yield 
positive and constructive results whioh will contribute to ııhe furthering 
of FAO's objectives and activities. Here, 1 would like to hail once again, 
the four decades of aohievements of FAO in its struggle against hunger. 
malnutrition and poverty. lndeed, the continuing crucial efforts of this 
organization towards these noble objectives under the dedicated and ablc 
Jcadership of its Director-General Dr. Saouma deserve our warm tribute. 

Among the regions of the globe, Europe occupies a very special 
plı::c , from the view-point of FAO's field of competence. Although not 
entirely homogenous among countries, European agriculture enjoys, in 
general, quite hing-levels of output For rnany countries, the problem i 
not how to step up production, but how to dispose of over- supplies. In 
the Region, food security difficulties are practically non -existent and 
except some rare pickets af poverty, malnutrition seems to be almost 
eradicated. However, in this interdependent world, the situation of a 
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region can not be viewed in isolation from the rest of the international 
community. 

Most of the countries here being highly developed play a relatively 
greater role and assume greater responsibility in the worlıd cconomy. I 
hope that this ,aspect will be lbome in mind against the overall back
ground of intemational econoroic situation and the prcsent global state 
of food and agriculture. 

As we see it, this background contains both positive and negative 
elements. Tberc are reasons for optirn.ism while grounds for contem 
persist. 

It is true that, on the agricultural and food security front, wc have 
wituessed certain hopeful developments in 1985. Not only food produc
tion increased and reaohed record Jevels in dcveloped countries but ıalso 
many low-income food deficit countries augmented tıbeir output of 
staple foods. A most awaited recovery occured in Africa, where thc num
ber of critical ,cases is considerably reduced. Many sub-Saharan count
ries achieved substantial surpluses, So, in thc very short- tenn, the 
prospects do not appear to be as bleak as before. 

Nevertbeless, structural imbalances in the world food production 
as well as supply and consumption ,patterns continue to sharpen. On one 
hand, !!he agriculture of developed countries is dharacterized by a 
structural over - supply. This over- supply stems from technological prog· 
ress along with support policies which cause a constant rise in produc
tion, leading to further 'build-up of stocks and depresseıcl world prices. 
On the ot:her hand, most developing countries as tıhe main customcrs of 
world agricu1tural production, are not able to maintain Vheir food 
imports, because of tıheir deteriorating econorn.ic situation. As a result, 
in many of these countries, per capita consumption of staple foods is 
on the oonstant decline. 

Mr. Ohairman, 

The eradication of hunger, poverty and malnutrition depends on 
economic development. in this respect, as we assessed at vhe recent mee
ting of the OECD Ministerial Council, some encouraging signs seem to 
emerge in the industrialized world. 

Jnflation has largely been abateıcl. Recent declines in the value of US 
dollar, in real interest rates and in oil prices appear, as likely to contri
bute to ıh.is upturn. Nonetheless, there are still uncertainties. It remains 
to be secn whether tiJ:ıe benefits of the reoovery in the developcd countıies 
will spread bver to 'the deloping world. A durable solution is yet to be 
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found to clıe grave debt problem crushing most developing countries. 
And, )ast but not Jeast, grave difficulties and distortions oontinue to 
beset world trade in general, trade in agriculture, in particular. 

Mr. Chairman, 

Trade plays a fundamentally dctcrmining role in world food supp
lies, and consequently in overall food security. Yet ali forecasts point to a 
substantial decline of worM trade in agricultural goods in dıe years to 

oorne. This means tlhat most developing countries will not be aıble to meet 
their domestic demand gap by imports, assuming that adverse internati
onal economic corrditions will continue. 

Indeed, of ali thc impediments to an orderly and mutually bcnefi
cial trade, protectionism is perhaps the most harmful and dangerous one. 
Although its evils are recognized, almost nothing is being done to alle
viate it. Developed countries individually or as groupings seem to devote 
most of their efiforts to justify their own protectionist measures rather 
than to acı effectively to reverse this trend tihrougıh structural adjustment 
policies. 

We accept, in principle, the differeot characteristics of the agricul
tural sector in that it depends heavily on dıe condition of climate and 
soil. But this should not lead us to cooceive of it totally outside the 
spbere of freely functioning markets. The cost of protecting agriculture 
is now becoming clearer in tcrms of wasting resources, distorting markets 
and burdening budgets. It is paraıdoxical that, the fanners who are suppo
sedly protected by these measures suffer most from its consequences. 
'Phe receive lower prices despite product'İvity gains. Their incornes tcnd 
to decrcasc and their indebtedness increase. Protectionist aornestic poli
cies dangerously raise tensions in agricultural trade between major 
countries and groups of countries. Developing country expoPls can not 
compete with depressed prices of developed country exports which are 
backed up witıh huge subsi.dies. 'J.'lhus, agricultural commodities with 
comparative advantage are chased out of international markets. Thesc 
sbort - sightcd attitudes are not very encouraging especially for such 
developiog countries as Turkey whidh have initiated liberal economic 
policies. We have very little subsidies in agriculture and quite low tariffs 
for agricultural imports. Yet we have to compete with largely su'bsidized 
exports of industrialized countries. Tbis does not only increase our 
adjustment costs unduly, 'but also impairs the sound allocation of resour
ces among sub sectors. 

Without a global and co-ordinated effort , particularly regarding a 
fair burden -sharing, it seems impossible to overcome the persistent 
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difficulties in the world food production and trade system. We hope that 
the political will necessary to achieve this dbjective will not fail to 
manifest itself in not too distant a future. Jn this context, the forthcoming 
trade negotiations in GATI will be an important test cspeciaJly for the 
main trading countries. We expect that in nticipation of tllıcse negotiati
ons, protectionist measures will be rolled· back or at least be brought 
to a stand-still. We also wish that the Jrberalization of agricultural tradc 
will receive priority attention in these negotiations and that tllıey will 
ensure an improvement in ccess to markets for developing countries 
exporls. 

Mr. Chainnan, 

Let me now dwell 'briefly on foreign direct invcstment in agriculture. 
As pou know, t'his form of investment has lbecn considered for long with 
particular misgivings. It is presently an intcrnationally accepted facı that 
technological innovations ha ve been playing an ever - increasing part in 
agriculturc. Thc recent technologic 1 advances di dnot only open up new 
vistas in term of production increases and diversification, but aJso givc 
an impctus to agro - industries where know -how is particularly impor· 
tant. 111ıerefore , our policy is geared to attracting direct foreign invest
ment in agriculture without pre-condition. We aim at transfering new 
technology, initiating new production lines as well as improving thc 
qu lity of present productive activities both for domestic consumption 
and cxports lby means of direct foreign investment . 

Mr. Chairınan, 

Turning again to Europe, this region has ,becn rlıe main source of 
mankind-s new ideas and innovative iniliatives throughout the ages. 1 am 
confident that ~he countries of Europe will be able to live up to challengcs 
of our times. The rcgion as a whole, and the developed Europe n counl
ries in particular, can better fulfill suoh a responsibilily by adopting and 
implemenling concerted and harmonious strategies. A closer cooperation 
İn the field of agriculture, involving ali its aspects suoh as production, 
trade, cxohange of tcchnology as well as environmental concems can 
urı.doubtedly contribute to this general aim. it goes without saying that 
this co-operation s'hould take into account tıhe diversities existing among 
countries and sub-regions of Europe. in this process, the differences in 
politicaJ, economic and social systems should not 'be consideren as an 
insurmountable obstacle. 1 believe that the points of common interest 
arc increasing between Westem and Eastem Europe so as to justify an 
intensification of dialogue between the parties. in vhis context, FAO and 
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the Economic Commission for Euı-ope constitute an ideal rnultilateral 
framework in addition to bilateral clıan.ııels. 

1 would like to conclude my remarks by e:ıı:pressing our faith in 
Europe's ability to fuııdıer mankind's ultimate goal of eradicating hungre, 
malnutrition and poverty, to ensure a better and more prosperous world 
for generations to come. 1 want also to reassure ali present here that, 
Turkey is fully committed to cooperation within Europe anıd at the 
international level, towards the adıievement of these aims. 

I wish you success· in your deliberations and a pleasant stay in 
Istanbul. 

Tiıank you. 



BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN CEZAYİR BAŞBAKANI 
SAYIN ABDELHAMİD BRAHİMİ ONURUNA VERDİCt 

YEMEKTE YAPTICI KONUŞMA 

Sayın Başbakan, 

Sayın Bakanlar, 
Değerli Konuklar, 

28 Nisan 1986 

Dost ve Kardeş Cezayir BaŞbakanını ve refakatindeki değerli heyet 
mensuplarını ülkemizde ağırlamaktan duyduğum menuıuniyeti ifadeyle 
sözlerime başlamak istiyorum. Türkiye'ye yapmış olduğunuz bu ilk zi
yaretin en iyi şekilde geçmesini temenni ediyorum. Bu ziyaret vesiiesiyle, 
Türk ve Cezayir milletleri arasında çok eski ve köklü bağların bala ya
şadığını görmek ve halklanınız arasında sağlam temeller üzerine kurulu 
dostluğu bizzat müşahade etmek fırsatını bulacağınızdan ötürii aynca 
memnuniyet duymaktayım. 

Sayın Başbakan, 

azik davetiniz üzerine geçtiğimiz yıl ülkenize yapmış olduğum, gü
zel ve şıcak arulannı daima muhafaza edeceğim ziyaret sırasında gerçek
leştirdiğimiz yararlı görüşmeler, ikili ilişkilerimizde yeni bir döııemin baş
langıcı olmuştur. Zatıalilerinjn de Türkiye'ye yapmakta olduğu bu ziya
retin, Türk- Cezayir ilişkilerini ve işbirliğini daha ileri noktalara ulaştır
mada önemli katkılan olacağına şüphem yoktur. Bu ziyaretiniz bize, ikili 
lişkilerimiz konusunda olduğu tkadar, ülkelerimizi yakından j]gilendiren 
bölgesel ve uluslararası sorunlar hakkında geçen sene Cezayir'de başlat
tığımız yararlı görüş teatisini devam ettirme fırsatını vermektedir. Bu 
bakımdan da, aynca 'büyük memnuniyet duymaktayım . 

Sayın Başbakan, 

Coğrafi açıdan ülkelerimiz arasında epey mesafe bulunmaktadır. 
Ayrıca, halihazırda bölgemizi ilgilendiren çeşitli sorunlarla karşı karşıya 
bulunuyoruz. Ancak, berşeye rağmen, Türkiye ve Cezayir olarak, imkan
lar ve çabalarımızı birleştirmek suretiyle ulaşabileceğimiz ortak hedefle
rin mevcut olduğuna inanıyorum. Esasen, Cezayir'e yaptığım ziyaret sıra
sındaki yararlı temaslar bu yoldaki inancımı daha da güçlendirdi. Bu he
deflerin başında , şüphesiz, bölgemizde 'banş ve refahın kalıcı biçimde ku-
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rulmasına katkıda bulunmak gelir. Türkiye ile Cezayir arasındaki işbir· 
liğinin iki ülkenin ortak yararına olarak, her alanda güçlendirilmesi ve 
zenginleştirilmesinin, bu arzu ve emellerin gerçekleşmesi için en iyi yol 
olduğuna inanıyorum. 

Sayın Başbakan, 

'förkiye'de Cezayir, sadece tarihi beraberliğimiz olan bir ülke ola
ra'.k değil; aynı zamanda, yabancı egemenliğine başkaldıran ve başarılı 
bir bağımsızlık mücadelesini kahramanca veren bir ülke olarak tanın· 
makta ve Türk milleti Cezayir milletine bu konuda büyük saygınlık duy
maktadır. Bağımsızlık sonrası Cezayir'de her alanda kaydedilen başarılı 
hamleleri biz, Türkiye'de, takdirle izliyoruz. Kısa bir zaman süreci içinde 
ülkemizin bugün her yönden ulaşmış olduğu seviye karşısında hayranlık 
ve saygı duymamak mümkün değildir. Cezayir'in, Devlet Başkanınız Sa· 
yın Chadli Bendjedid'in başarılı ve dirayetli liderliği altında, iç ve dış si· 
yasette tespit ettiği tüm hedefleri en kısa zamanda gerçekleştireceğinden 
eminim. 

Sayın '.Başbakan, 

Olkemize yaptığmız bu ilk ve önemli ziyaret, bölgemizi ve ülkeleri· 
mizi yakından ilgilendiren k!'itik gelişmelerin vukubulduğu bir döneme 
rastlamakta.dır. Siyasi anlaşmazlık!!ll', ekonomik dengesizlikler ve sosyal 
huzursuzluklar hepimizi değişen ölçüleıde erldleme'kte, tüın uluslararası 
camianın yararına olacak bir iŞbirliği ortamının yaratılmasını güçleştir· 
mektedir. 

Orta Doğu bölgesi, yıllardır, lsrail'in uzlaşmaz politikasının olum
suz sonuçlarına tanık olmuştur. Aynı bölgenin bir başka kesiminde, iki 
komşu ülke olan İran ve Irak, insan gücü ve diğer kaynaklarının heba ol
masına yol açan ·bir savaşı altı yıldır sürdürmektedirler. Özellikle son 
aylarda, mensıibu bulunduğunuz Magreb bölgesi keza, büyiik çal'kantılara 
sahne olmuştur. 

Sorunlara bir an önce çözüm getirebilmek için kesin tutum almanın 
hepimiz için uluslararası bir sorumluluk ve vecibe olduğunu düşünmek
teyiz. Bu anlayışla Türkiye, başından beri, Orta Doğu'daki durumun ka
bul edilmezliğini vwıgulayan, Arap ve Filistinli kardeşlerini destekleyen 
tutumunu sürdürmüştür. Meseleye adil ve kalıcı bir çözüın yolu bulma
ya yönelik tüm barışçı çabalan destekledik ve destekliyoruz. Aynca, Tür
kiye, İran- Iralk savaşının bir an önce her jiki tarafın da yararına olarak 
son bulması için gerek savaşanlarla ikili plArıda, gerek çok taraflı düzey
de üzerine düşeni yapmaya çalışmaktadır. Ancak başarılı olabilmenin, 
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ortamın elverişli, özellikle komşumuz her iki ülkenin istekli olmasına bağ

lı olduğunu takdir edersiniz. 

Afrika kıtasını ilgilendiren meselelere gelince, Güney Afrika'da uy
gulanm~kta olan ıtk ayrımı politikasını takibih etmekte ve Namibya'nın 
bir an önce bağımsızlığıllfL kavuşması yolundaki çabalan desteklemekte
yiz. Aynca, Afrika'da kuraklıktan zarar gören Sahel ülkelerine yapmayı 
öngördüğümüz yardımları da başlatmış bulunuyoruz. 

Haklılığına inandığımız ve mevcut sorunların adil ve kalıcı çözüm
lere kavuşturulmasına katkıda bulunacağını umduğumuz bu tutumumu
zu sürdürmeye devam edeceğimiz tabiidir. 

Sayın Başbakan, 

Değerli Konuklar, 

Tür'kiye, özellikle son yıllarda, malumunuz olduğu üzere, başta Arap 
ve İslam alemi olmak üzere, çeşitli ülkelerle ikili ilişkilerini geliştirerek 
mümkün olan alanlarda verimli bir işbirliğine girmek suretiyle, uluslara
rası ilişkilerde dostluk ve işbirliğinin çok yönlü yararının başarılı ömeJı:
lerini ortaya koymuştur. Geçen sene güzel ülkenize yaptığım ziyaret sı
rasında !başlatılan verimli temasların Zaualilerinin bu ııiyaretiyle da!ba 
da muhteva ve güç kazandığı bir gerçektir. İkili işbirliğimizi her alanda 
geliştirip zenginleştirerek ülkelerimiz aarsındaki ilişkileri uzun zaman
dır arzulanan düzeye getirmek için elimizden gelen her türlü gayreti gös
termeye hazırız. Cezayir tarafından da bu içten duyguların paylaşıldığın
dan eminiz. Bu yöndeki çabaların, başta ülkelerimizin yararına olduğu 
kaıdar, bölgemiz ve dünya banş ve refahına da olumlu katlada bulundu
ğıına ve bulunacağına inanıyoruz . Diğer birçok dost ve kardeş tslam ül
kesiyle gerçekleştirmeyi başardığımız bu verimli işbirliği örneğini, Tür
kiye - Cezayir ilişkilerini de layık bulundukları seviyeye getirmek sure
tiyle tekrarlama'k, en halisane temennimizdir. 

Bu yoldaki arzumuzun en kısa zamanda gerçekleştiğini görmek ümi
diyle Zatıalilerinin şahsi sağlık ve mutluluğu ile kardeş Cezayir halkının 
refahı, esenliği ve ilerlemesi için en içten dileklerimi sunanın . 

Teşekkür ederim. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN CEZAYİR BAŞBAKANI 
SAYIN ABDULHAMİD BRAHİMİ'Yİ ANKARA'DAN 

U(;URLARKEN YAPTI(;I KONUŞMA 

29 Nisarı 1986 

Konuk Başbakan Saym Brahimi'nin ziyaretleri kısa sürmesine rağ

men, iki ülke arasındaki ilişkiler açısından büyük mesafeler alınmıştır. 
Aynca önümüzdeki 1,5 ay içinde toplanacak Karma Ekonomik Komisyo
nun önemli kararlar alacağına da inanıyorum . 

Sayın Brahimi ile eriştiğimiz dostluk ve kardeşliğin , ilerdeki müna
sebetlerimizde önemli rol oynıyacağını, ülkelerimiz arasındaki yakınlaş
mayı arttıracağını ümit ediyorum. Bugün, Cumhurlbaşkanımız Sayın Ke
nan Evren, Cezayir Cumhurbaşkanı Şadlı Bcndcedid tarafından davet 
edilmiş, Sayın Cumhuroaşkanımız bu daveti kalbul etmişlerdir. Bu şekil
de de Cumhuııbaşkanlan arasında önemli 'bir temasın yakın bir zamanda 
olacağını, bunun da ülkelerimiz ara mdaki ilişki leri kat ve kat artıraca 
ğını söyliye'biliriın. 

Bu yakınlaşmanın kökleri eskidedir. Tarihte çok derin kökleri var
dır. Bizim yakınlaşmamız fevkalade kolay ve verimli olur. Ümit ediyo
rum ki, önümüzdeki aylarda ve yıllarda, aramızdaki ilişkileri muhtelif 
seviyelerde, insanları lbitbirlerine yaklaştırarak devam ettirelim ... Turis
tik ilişki lerimizi artıralım. Bu şekilde devam edersek, öyle tahmin edi
yorum ki, .ıbirlbirine yakın olan insanların yakınlığı-, meseleleri çözmekte 
çok daha kolaylık getir~cektir. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN 
İCRAATIN İÇİNDEN PROGRAM KONUŞMASI 

Hayırlı akşamlar değerli vatandaşlarım, 

Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 

30 Nisaıı 1986 

Evlerinde, kahvelerinde televizyon başında beni izleyen siz sevgili 
vatandaşlarıma bazı .sorular sorarak bu akşamki sohbetimize başlamak 
istiyorum. Gerek millet, gerek fert olarak hepinizi, hepimizi derinden 
ilgilendiren sorular ... 

Diyoruz ki, çarpık bir şehirleşme içindeyiz. 
Gecekondular dağ gibi büyük şehirlerin üstüne yığılmış. Neden? 

Diyoruz ki, bir iç göç var. İstanbul, Ankara, lzmir'in taşı toprağı 
altın mı? Bu iç göç neden? 

Orada, Doğu' da ya da Güney-Doğu'da işsiz olan vatandaşım ... 
Ya da büyük kentlerde işportacılıktan boyacılığa kadar yan çalış

ma üıünleri, yan hizmetler üretip satarak hayatını idame ettirmeye çalı
şan yurttaşlarım ... 

Büyüyen, gelişen Türkiye'nin eli size ermiyor mu? Eremiyor mu? 
Neden? 

Kafamızı kuma ıgömmektc hiçbir yarar yoktur. Pek çok ülke gibi, 
biz de bir işi daha başararnamışız. Tüı-kiye'yi, bölgeler arası denge için
de kalkındıramamışız. Kalkınmada gecikmiş yörelerimizin insanı, ekmek 
davası uğruna, yorganını sırtına vurduğu gibi lbüyük şehire göç edecek
tir. Bunu hiçbir zoraki yöntemle durduramazsınız. Durduracak tek güç 
akılcı ekonomik politikalardır. 

Ttirkiye'mizde gelişmiş ve az ıgelişmiş bölge farkım bir an önce or
tadan kaldırmaktır. Elbette ki, hedefimiz yoklukta eşitlik değil, bolluğu 
paylaşmaktır. Bugün, Türkiye'nin bir numaralı meselelerinden biri işsiz

liktir. İşsizlik ise, esas itibariyle, kalkınmada gecikmiş yörelerimizde 
yoğunlaşmış .durumdadır. Derdin kaynağı oradadır. 

Demek ki, meseleye kaynaktan bir çözüm bulmak gerek .. . 
Hükümet Programımızda da taahhüt ettiğimiz gibi, kalkınmada 

öncelikli yöreler hakkında bir kanun çıkarılmıştır. 
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Değerli vatandaşlarım, 

Hiç kanun çıkarmakla iş biter mi? Kanun işin altyapısıdır. Ama, 
esas iş icraattır. 

Notlanma bakıyorum da, bundan yak.taşık iki yıl önce, gene lbir 
•İcraatın İçinden» programında aynı soruna değinmişim. Hükümet ola
rak, icraat olarak bu konudaki girişimlerimizi, umutlarımızı ve ibeklen
tileri:ınizi dile getirmişim. Bakalım, iki yılda ne kadar mesafe almışız ... 

Çıkardığımız kanundan da, yapılan icraattan da ne gibi sonuçlara 
ulaşmışız ... 

Değerli vatandaşlarım, 

Bu arada, bir noktaya değinmeden , çok önem verdiğim bir hususu, 
üstüne basa basa dile getirmeden geçemeyeceğim. Bugün, ülkemizde ye
terince gelişmemiş yörelerimiz varsa, bu bir umutsuzluk konusu değil· 
dir. 

Bu, bir umuttur. 

Türkiye'mizi kalkınma olarak refah olarak ikiye, üçe katlama 
umududur. Ülkemizde yeterince gelişmemiş yörelerimizin olması artık 
bir karamsarlık nedeni olmasın . Bu yöreleri kalkındıracak yol açılmış
tır. Yeterince değerlendiremediğimiz ve bizden .değerlendirilmeyi bekle
yen muazzam bir iktisadi kudret yeterince gelişmemiş yörelerimizde 
patlamaya hazır bir kozadır. 

Yüzyıllann ihmali elbette bir ~ü nde, bir yılda onarılamaz. Ama 
akılcı bir zaman parçası içinde, hem az gelişmiş yörelerimizin çilesi 
bitecek, hem de Türkiye'nin kalkınmasına en büyük katkılar bu yörele
rimizden gelecektir. 

Türkiye ... Dilimizdeki en güzel sözcük, en büyük 'tutkumuz ... guru
rumuz ... 

Türkiye ... Vatanımız ... Yurdumuz ... 

Türkiye, doğal yapısıyla, 1Yerüstü zenginlikleriyle, yeraltı servetle
riyle gelişen altyapı, sanayi ve hizmet kesimleriyle kalkınmaya adanmış 
büyük ülke ... 

Ne var ki, Osmanlı İmparatorluğundan beri kalkınma girişimleri
mizi yurt içinde, dengeli olarak dağı.lamamışız. Bazı yörelerimiz hızla 
gelişirken bazılarının yeterince gelişmeyişine seyirci 'kalmışız. Kalkın. 
matla öncelikli yörelerin, gerçekten de bir an önce kalkınabilmesi için 
bir dizi tedbir alınmıştır. 
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Hangileridir kalkınmadaki öncelikli illerimiz, yörelerimiz? 
Bugün, Nisan 1986 itibariyle, kalkınmada öncelikli yöreler kapsa· 

mına 28 ilimiz girmektedir. Bu iller de ikiye ayrılmıştır: Kalkınmada 
birinci derecede öncelikli iller ... Ve ikinci derecede öncelikli iller ... Kal
kınmada birinci derecede öncelikli illerimiz şöyle sıralanmaktadır : 

Adıyaman, Ağrı, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Gümüşhane, Hakkari, 
Kars, Mardin, Muş, Siirt, Tunceli, Van ... 

İkinci derecede öncelikli iller ise şöyle tesbil edilmiştir. 

Amasya, Artvin, Çankırı, Çorum, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Kas
tamonu, Malatya, Kalıramanmaraş, Sinop, Sivas, Tokat, Şanlıurfa ve 
Yozgat .... 

Bütün bu sonuçlara bilimsel yöntemlerle, Türkiyt!'deki her il ve il
çenin tek tek gelişmişlik göstergeleri çıkarılarak varılmıştır. 

Şimdi, kalkınmada öncelikli yörelerimiz. Türkiye genelinde acaba 
neyi ifade ediyor? 

Rakamlara bakılınca şunu görüyoruz : 
Kalkınmada öncelikli yöreler toplam ülke yüzölçümünün % 44,3'ünü 

kapsamaktadır. 543.396 bin kilometrekare. 
Ülke nüfusunun ise 1% 27.6'sını barındırmaktadır. 15 milyona ya

kın bir nüfus ... 
Ülkemizdeki toplam ilçelerin yaklaşık % 38'i... köylerin % 45'i, 

köyaltı yerleşim \birimlerinin % 46'sı bu yörelerimizde bulunmaktadır. 

Bu 1örelere, bu yeni kanun ile nasıl hlı.met, yeni hizmet götürül· 
müştür? İşe üç ana koldan başlanmıştır. 

Birincisi, bugün Doğu 'Ve Güney Doğu Anadolu'da bilfiil çalışan 
işçi \'e memurlarımızın hayat seviyesini yükseltmek olmuştur. Özellikle, 
genç işçi ve memurlanıruz, özel teşvik tedbirleriyle Doğu ve Güney-Doğu 
Anadolu'da çalışmaya •özendirilmiştir. 

İ<llerin yapısına göre, 4 misli., 3 misli, 2 misli özel vergi indirimi 
tanınmıştır. Yani kalkınmada öncelikli yörelerde çalış:ın kamu kuruluşu 
işçileri ve memurlar yılda 216.000 lira ile 108.000 liralık bir gelirin ver· 
gisinden muaf tutulmaktadır. 

İkinci temel girişim olarak, özel sektörün yatınmlarına, şimdiye 
kadar görülmemiş büyük oranda teşvik tedbirleri getirilmiştir. Kalkın
mada öncelikli yörelerde kurulacak, teşvik belgesi alınış bütün fabrika
lar, yatırımlar için ithal edilecek makina, yedek parça ve benzeri ara.Ç · 

gereç gümrük vergisinden muaftır. Yani, gümrük vergisine tabi değil
dirler. 
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Kalkınmada I. derecede öncelikli illerde kurulacak, işletmelere 

% 100 vergi muafiyeti tanınmıştır. 

İkinci derecede illerde ise vergi muafiyet oranı % 60'tır. 

Dahası da var ... Bu yörelerimize yapılacak özel kesim yatırımları 
için arsa edinmede veraset-intikal vergisi, damga vergisi, banka ;ve si
gorta vergisi, emlak vergisi, harçlar "'C resimler, belediye harç ve resim· 
!eri alınmamaktadır. Atılan akılcı ve gerçekçi adımlar hemen etkisini 
göstermiştir. Sadece iki yıl içinde, toplam 750 milyar proje maliyetli ve 
23 bin kişiye iş sağlayacak 232 adet projeye leşıv-ik belgesi verilmiştir. 

Kalkınmada ôncelikli yörelerin, gerçekten de hızla kalkınması için 
bölgedeki kamu yatınmlanna hız verilmiştir . 1983 yılında söz konusu 
bölgelerimize yapılan toplam kamu yatırımı 180 milyar civannda ıik:en, 
1984'te 395 milyara ve 1985 yılında da 600 milyara yükselerek üç misli 
artış gö termiştir. 1986'da bu rakamların bir trilyona yaklaşması beklen
melidir. 

Doğu ve Güney Doğu'ya sadece yatırını, yani kaynak, yani sadece 
para götürülmemiş, hizmet de götürülmüş, götürülmektedir. Kalkınma· 

da öncelikli yörelerdeki köylerimizin elektriğe kavuşturulmasına hızla 
devam edilmektedir. 1983 yılı sonu itibariyle % 43 olan köy elektrifikas
yon oram 1987 sonuna kadar % 100 olacaktır. 

Gene, PTT hizmetlerinde de benzer bir gelişme .kaydedilmiştir. 1983 
sonunda% 20 olan telefonlu köy oranı bu yıl sonunda % 35'i geçecektir. 
1988 sonunda ise, bütün ilçeler tam otomatik ,telefona kavuşacaktır. 

Köylere içme suyu sağlanmasında da önemli gelişmeler sağlanmış-
tır. 

Kalkınmada öncelikli yörelerimizde, son iki yıl içinde, sağlık gö
revlileri artışlarında da büyük mesafe alınmıştır. 

Ülke genelinde, yıllardır sözü edilen, sağlık personelinin dengesiz 
dağılırnırun giderilmesi için tayinlerde öncelik bu bölgelerimize veril
miştir. 

Böylece, bu bölgelerimizde, uzman hekim sayısında % 76, pratisyen 
hekim ayısında % 57 ıve ebe sayısında % 57,3 oranında bir artış sağ
lanmıştır. 

Ve nihayet ülkemizin yeni umudu ... GAP projesi... Güneydoğu Ana· 
dolu Projesi... Çalışmalar hızla ilerliyor. 

Devlet, bu projelerin bir an önce, hatta vaktinden önce gerçekleş
mesi için kaynak üstüne kaynak tahsis ediyor ... 
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Gerek Devlet bütçesinden, gerek Toplu Konut \ 'e Kamu Ortaklığı 
fonundan sağlanan paralarla, temin edilmiş dış kredilerle hızla ilerliyor 
GAP projesi... 

Atatürk barajı, Urla ıtüneli bir kez işletmeye açılınca Türkiye'nin 
önüne açılacak yeni ufuk da şudur: 

Bir örnek vermek gerekirse : ·Bugün, Türkiye' de ıkamu eliyle sula
nan ıtoplam arazi 2 milyon hektar dolayındadır. 

GAP projesinin gerçekleşmesi sayesinde ise suJanacak yeni alaJı 

milyon 800 bin hektar olacaktır. 

Yani Türkiye'nin tarımsal gücüne bir Türkiye daha katılacaktır. 

Türkiye ... 'Dilimizdeki e n güzel sözcük, en 'büyük tutkumuz ... guru
rumuz ... 

Türkiye ... Vataıumız ... Umudumuz ... 

Türkiye ... Kalkınmaya adanmış, büyük ülke ... 

Sevgili vatandaşlarım, 

Bu akşamki sohbetimizi iki yeni v~ çok önemli gelişmeye değinerek 
toparlamak istiyorum . Her iki gelişme de ülkemizin dış politikası, daha 
gerçekçi bir ifade ile, ülkemizin dı ş itiban ile ilgilidir. 

Biliyorsunuz, duyuyorsunuz, İngilizcesi ile O. E . C. D. diye uluslar
arası bir kuruluş vardır. 

Türkçesi şu : İktisadi Kalkınma İçin İşbirliği Teşkilatı. Batı ülke
krinin oluştu rduğu . bir anlamda, bir zenginler kulubü .. . 

1980'de, dış yardım almak için bu zenginler kulubünün kapısına da
yanmı ş, saatl eı·ce beklemi ş, sıkıntıdan ter dökmüştüm . Bizim de üyesi 
olduğumuz bu teşkilatın 6 yıl sonra ba:>kan lığını yapma şeref ve mutlu
hıl_hı bize nasip oldu . 

Sanılmasın ki, bu heyette başkanlıklar sırayla verilir .. . Hayır ... 
Başkanlıklar her dönem için seçim yoluyla tayin edilir. 

6 yıl önce borç erteletmek, yeni borç bulmak için kapısında beki~ 
diğimiz kurulusun başkanlı ğını yapmak, gelişen Türk ekonomisinin, ar
tan dış itibarumzın en anlamlı bir göstergesidir. 

!kinci gelişme ise aynı oranda önemli ... Biliyorsunuz, Avrupa Kon
~eyi adında, Ba tı Avrupa ülkelerinin oluşturduğu bir siyasi kuruluş var. 
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12 Eyiiil'den •beri bu kuruluşla bir tüıHü Türkiye'nin yıldızı barış-
madı. ' ·' ' · 

Vakta ki, Türkiye gelişen iktisadi gücüyle, gelişen siyasi gücüyle 
Avrupa Konseyinde ·sesini dik çıkarmaya başlayınca dönem başkanlığı 
Tiirkiye'ye verildi. 

Bütün bunlar çok önemli, çok değerli gelişmelerdir. 

Söylemesi bize düşüyor : Türk ekonomisinin ve Türk diplomasının 
iki zaferidir. 

Ne mutlu bize ki, nice karanlık ve umuts'uzluk dolu günlerden bu
ralara ulaştık. 

Ne mutlu bize' ki, ciğerimize oturan konuların acısını kısa zamanda 
çıkardık. 

Değerli vatandaşlarım, 

Her zaman söyledim, bir kere daha, bütün inancımla tekrarlamak 
istiyonım: 

Biz, milH birlik ve beraberliğim iıe dört elle sarıldıkça, kavgadan 
yana değil barıştan yana çıktıkça, bilemediniz, 10 yıl içinde Türkiye Av
nıpa'nın refah ülkeleri atasına katılacaktır . 

Unumuz var, şekerimiz var, yağımız vaı·. Bu helva mutlaka yapıla
caktır. Laf üretmek değil, iş bitirmek peşinde koştukça Türkiye'nin ala
cağı çok büyük mesafeler mevcuttur. 

Bu duygu ve inanç içinde hepinizi ~evgilerimle selamlıyorum, benim 
sevgili vatandaşlarım . 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN SRİ LANKA 
BA.ŞBAKANINI ESENBOCA 'DA KARŞILA YISINl>A 

YAPTICI AÇIKLAMA 

1Mayıs1986 

Sayın Sri Lanka Başbakanını ve değerli eşini Türkiye'de görmekten 
duyduğum memnuniyeti ifade ediyorum. Kendisi hem resmi konuğu.muz
dur hem de Birleşmiş Milletler'in Pazartesi günü lstan'bul'.da !başlayacak 
olan HABİTA adlı konferansına katılacak ve bir konuşma yapacaktır. 
Ben de o toplantıya iştirak edip bir konuşma yapacağım. 

Ankara'da bulunduğu sürede de kendisiyle iyi bir münascibet tesis 
etmeye çalışacağız. Sayın Sri Lanka Başbakanı, Konut konusunda büyük 
hamleler yapan birisi olarak tanınıyor. Bu konuda oldukça geniş bir bil
gisi ve çalışması var. Bizim de son 2 yıldır bu konuda toplu konut sefer
berliğimiz var. Bu bakımdan, bu meselede fikir teatisinde bulunacağımız 
tabiidir. Sri Lan'ka ile aramızdaki ilişkileri .de daha iyi bir hale getrmek, 
bu toplantılann hedefi olacaktır. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN ANAP İL BAŞKANLARINA 
VERDtCt YEMEKTE YAPMIŞ OLDUCU KONUŞMA 

2 Mayıs 1986 

Muhterem arkadaşlarım, 

Zannediyorum bazı arkadaşlarım, bizzat bize gelerek bazı durıım
lan ihtiva ettiği özellikle bu bürokrasi meselesinin ihtiva ettiği için bu
nun üzerinde özellikle durmak istiyorum. Zaten ıkonuşma isteğimin sebe
bide budur. 

Şimdi beyler bürokrasi ile uğraşmayınız. Açık ve samimi söylüyo
rum. Eğer bu partiyi batırma'k istiyorsanız bürokrasiyle uğraşırsınız. 

Bunu kesin olarak söylüyorüm. Çünkü zannediyormusunuz ki biz bu 'ka
dar tayinler yaptık, hiç birisi hoşunuza gitmiyor. Şimdi demin sizin söy
lediğiniz o day~ yiyen arkadaşımız kimse? Ben soruyorum. Konya Valisi 
hiçbir şey yapmadımı? Bu işe. 

- Maalesef efendim. 
- O halde Konya Valisini ben yarın alıyorum , siz razımısınız Meh-

met bey. · 

- Gayet tabi bunu soruyorum? Yani burada Konya Valisini yerin
den alayım dediğim zaman siz itiraz ediyorsunuz. Niçin böyle bir hadise
de Konya Valisi bir hareket yapmıyor. Niçin bizim haberimiz olmuyor. 

- İlettik efendim. 

- Nereye ilettiniz. Şimdi bakınız bir hadiseyi misal göstenneyiniz 
birçok hadiseler var. Ama biraz insaf etmek lazım . Biz bugün hiçbir ik
tidarın yapamayacağı IJcadar valileri değiştirdik . Varını? Bugün birçok 
umum müdürler bizdendir. Ama ben bunu yaparken, fevkalade dikkatli 
hareket etmeye mecburum. Eğer dikkat ederseniz, aynı hataya düşersek, 
Demokrat Partinin yaptğı hatava. Bugün misalini mahsustan söyledim. 
Demokrat Partinin ve Menderes'in 3 tane bakanın asılmasırun sebebi bü
rokrasidir. Yoksa Halk Partisi falan hikayedir. Siz öyle zannedin. Biz işin 
içinde yaşıyoruz. 

Tüı'kiye'de esas mücadele ettiğimiz konu, bürokrasiyi daha iyi hale 
getirmektir. Ama maalesef şunu da söyliyeyim. Memurlarımızın eskiye 
göre durumları daha iyi değildir. Kalite 1bakımından daha iyi değildir. 
Bunu biz biliyoruz. Çünkü geçtiğimiz 8-9 senede çok büyük çapta eroz-
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yona uğramıştır. Eğitim meselelerine bakınız. Son senelerde; hangi mek
teplerden çıkan adamlarda nasıl, iyi insanlar çıktımı. Tahsili kafim!, bü
tün bu okullarda üniversitelerde anarşi olduğu zaman mtihehdisler bile. 
İyi yetiştlmi. Doğru dürüst hesap yapmasını bilmeyen mühendisler var. 
Aynı konuyu geliştirin. Hukuk mezunlarına şunlara, bunlara geliştirin. 
Memleketin meselelerine iyi bakınız. Ne gibi yerden alıp, nasıl götürıiiyo-
ruz. 

Şimdi bakın. Bizim çok büytik problemlerimiz var. ônümi.izde zor 
bir 5 sene olduğunu ben başta söyledim. Bu 5 sene tabi 'karşınıza gel~ 
ceklerdir, diyeceklerdir ki, biz size bak işte filanca parti bize yardım etti. 
Ben işimi yaptırdım. Ve misal olarakta ben biliyorum. Bazı yerlerde 
Doğru Yolu gösteriyorlar. Öyle değilmi? Evet , öyle gösteriyorlar. Evet 
genelde o. 

Şimdi bunu da söyliyeceğim çünkü unutmayınız bize rey verenlerin 
büyük ekseriyeti eski Adalet Partisinin tabanıdır. Bu da doğrudur, yani 
şimdi biz o adamları onlara yakın olan adamlan tamamiyle defterden 
silmeye kalkarsak yanlış yapmazmıyız. Karşımıza daha fazla adam alma:z
mıyız. Bunlara da çok dikkat etmek lazım. Benim yanımda çalışan müs
teşarıma dahi Doğru Yol'un adamı diyorlar. Ama ben bunların hiçbirine 
aldırmıyorum. Evet ben bunların ıhiçbirisine aldırmıyorum. Çünkü şunu 
çok iyi biliyorum. Zaman bana çalışıyor. O dediğiniz olsa dahi zaman 
gene bana çalışıyor. Ama yanlış yaparsam onu değiştirmeye bunu değiş
tirmeye kalkarsam çok daha büyük yanlış yapmış olurum. Çünkü o vakit 
bütün bu hepimiz aynı devirde Adalet Partisi veya MHP'ye veya MSP'ye 
hizmet eden insanlar değilmiydik. Nasıl inkar edebiliriz. O va'kit bunu 
nasıl söylüyorlar size söyliyeyim mi. Onları çekemeyenler, geliyor, işini 
yaptıramayan geliyor. Bu Doğru Yol'un adamı diyor. Hep 'böyledir. Onun 
için biz bunu yaparsak, o vakit etrafımızdaki bütün adamları kaybederiz. 
Bundan 3 · 4 sene evvel, 5 sene evvel tabiatıyla Adalet Partisi'nin adamıy

dı . Ben de Adalet Partisi'nin adamıydım. Onun için başka türlü düşü
nülemez. Onu söylüyorum. Biz bunları gene bizim tarafımıza çekmemiz 
lazım . Karşı tarafa bırakamayız . Yani bu bürokrasideki insanJan 
hatırlarsanız . Ya bürokrasideki insanlar Halk Partisi'nin adamıydı, 
geçtiğimiz devrelerde bu kadar ayının yapıldığı zaman ya Adalet Par· 
tisi'nin adamıydı. Hatta büyük ekseriyeti Halk Partisi'nindir. Ama biz o 
şekilde davranmaya mecburuz ki onları ya pasifiye edeceğiz, ya kendi ta
rafımıza çekeceğiz. Yollan, yordamları var. Ben niçin adalet müessesele
rini geziyorum. Sebepleri var. Hem hakimlerin dertlerini öğrenmeye ça
lışıyorum. Hemde yakınlaşmaya çalışıyorum. Bu doğrudur. Ha1cimler 
karşımıza oldukça, Savcılar karşımızda olursa ne yapabilirsiniz bu mem
lekette. Doğru değil ki. Aynı ışeyi üniversiteler için söylemek lazım. Oni
versitelere de gideceğiz. Üniversitelerle de iyi münasebet ·kuracağız. Ba-
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kum ANAVATAN'ın Ana prensipi sevgi-birlik-beraberliktir. Ben bunu 
söylerken sade kendi içimiz için söylemiyorum. Etrafımız için de söyle
meye mecburuz. Birçok zamanlar şunu müşahade ettim. Böyle davran
d1ğıınız zaman. Zaman içerisinde insanlarımız istediğimiz istikametlere 
geldiler. Birçok kere gördük. Kendi gurubumuz içinde bunun misalleri 
var. 

Tabi şimdi baık.ınız birşey clıfua söyliyeyim. Türkiye zor devrelerden 
geldi. 3 tane müdahale gördük. 60, 71 ve 80. Benim en büyük Anavatarun 
en önemli rolü Türkiye'yi seçimlere ve o seçimlerden sonra da bir 5 sene 
daha hiç bir problemsiz götürmektir. İşte o zaman demokrasi tam ma
nasıyla yerleşmiş olur. Yoksa \Yanlış götürürsek- tekrar bir aynı çarkın 
içerisine gelirsek. İşte ondan sonra adam olmayız. Onu çok iyi biliyorum. 
Burada da size tekrar tekrar söylüyorum. Karşınızdaki siyasi partiler 
değildir. Yani siyasi partilerle biz Mecliste konuşuruz, münalkaşa ederiz, 
meydanlarda konuşuruz, televizyonda açı'k oturum yaparız. Bunlar hiçbir 
şey değildir. Tüı·kiye'de önemli olanın bürokrasi olduğunu çok iyi biliyo
rum. Benim hayatım böyle geçti._ Hatta hatta size şunu da söyliyeyim. De
mokrat Parti, Halk Partisi kavgasının en büyük amili bürokrasidir. On
lar biri bir tarafa gitmiştir, öbürü öbür tarafa gitmiştir, bilgiler vermiş
lerdir. Kaç <tanesini biz biliyoruz. O devirleri yaşadık. Onun için arkadaş
larıma lSrarım budur. Aman uğraşmayalım, memuru yanımızda tutalım, 
memuru yanımızda tutarsak. Niçin bakın. Ne Adalet Partisi, ne Demokrat 
Parti memuru yanında tutamadl onun yürunden de hakim olamadı. Biz 
onu değiştirmeye mecburuz. Niçin memur bizim yanımızda olmasın. Bu
gün yanımızda ilerde de yanımızda olmas1 lazım. Yani !karşımızda hiç ol
mazsa olmaz. Onu temin edelim. Ben bürokrat olarak çok çalıştlm. Bakın 
yeminle söyliyeyim. Bürokratın yapamayacağl yoktur. Başbakan bana 
emretmiştir, yapmamışımdır. Hiç unuttu gitti. Yapmaman karar verdik· 
ten sonra yapmazsınız. Yani işi Başbakanın işi o kadar fazla ki, o kadar 
fazla ki, bir kere söyler, iki kere söyler, üçüncüde unutur. Ama siz öyle 
sebepler bulursunuz ki o iş olmaz. Ordan oraya havale edersiniz. Yaptım 
ben bunu bizzat yaptım. Ve biliyorum yapanları da . Onun için iyi tanımak 
lazım bürokrasiyi. 

Bizim işimiz çok zor yani ANAVATAN'ın işi zordur. Biz bir askeri 
idareden devraldık. Hiç onu unutmayın. Askeri idareden devraldık. Ha
tu-layın bakalım. 60 senesinden sonra seçim 61 'de oldu. İsmet Paşa kaç 
ay dayandl. 9 aydır ilk kabinesi 9 ay veya 10 aydır. O kadar. Ondan son
ra MSP-CHP koalisyonu 73 te kaç aydır. Ya 9 aydır, ya 10 aydlr. Biz 2,5 
senemizi tamamladlk nerdey e. Şimdi işimiz zor derken şunları söylüyo
rum. Yeni bir partiyiz. Bu yeni parti eskiyle yani kalkıpta biz Adalet Par
tisi'nin, veyahutta MSP'nin, MHP'nin devamıyız diyormuyuz? Demiyoruz. 
Dememiz zaten J"Qümkün de değil. Onuda söyliyeyim. Yani derler ki, hayır 
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o değil, filanca derler. Onların liderleri duruyor zaten. Böyle birşey yok. 
Biz onun için diyoruz ki, yepyeni bir partiyiz, hakikatende yeni bir par
tiyiz. Yani fikirler itibariyledeyeni bir partiyiz. Bizim sağlam fikirlerimiz 
var. Bizim sağlam icraatımız var. Açık, seçik gözüküyor. 2,5 senede ne 
yaptığımız. Ama 'karşımıza tabiatıyla şunları çok iyi biliyorum. Ben vak
tiyle bugünkü Cumhurbaşkanımıza Konsey Başkanıyken aynen şunu söy· 
ledim. Bizi bir ara birleştirmeye çalıştığı günlerde. Dedim hayır biz bir
leşemeyiz. Kimseyle birleşmeyiz. Ya kapatırsınız veya birleşmeyiz ve 
unutmayın dedim. 1983, 6 Kasım seçimleri çok önemli seçimler değil. 
Esas önemlisi 6 Kasım'dan sonraki S senedir. Siz dedim bugün şunu ya
sakladınız, onların hepsi çıkacak o devrede. O S senede hepsi birer birer 
çıkacak. Kim mücadele edecek. Nasıl olacak bu iş? İşte bugün ifade et
meye çalıştım. Biz ANAVATAN olarak aslında 1970'lerin sonunda kötüye 
giden Türk siyasi hayatının, Türk iktisadi hayatının 70'ler, 80'ler öncesi 
diyorum. Ona siyasi çözüm bulan partiyiz. Sopayla değil. O mümkün 
değildir zaten. Yani bir müddet için gönderdi. Ondan sonra gitmezdi. On
lar içinde hayırlı olmuştur. Bizim ıgelmemiz. Siyasi çözümü biz getirdik. 
Ve doğrusu da budur. Bunun en basit misalini İstan'bul'da, Ankara'da, 
İzmir'de arkadaşlarımız bilir. Ne polisin 80 öncesinde, hatta 80 sonra
sında da sıkı yönetimin kolay kolay giremediği yerlere biz siyaseten gir
dik. Ve en fazla reyi aldık. İşte gidin bakın gecekondu bölgeleri, o kur· 
tarılmış bölgeler hepsinden en fazla reyi biz aldık. Bu Ankara' da da böyle, 
İstanbul' da da böyle, İzmir' de de böyle. Hatta zannediyorum Adana' da 
öyle olması lazım . Evet. Bu Türkiye'nin hastalığına siyasi çözüm bul
maktır. İşte doğrusuda budur. Fikirleri ortaya koyduk şunları yapacağız 
dedik. Bunları yapacağız dedik. Bunları da birer birer yapıyoııız. Ama işi
miz zor söyliyeyim. Çünkü bizim önümüzde dev gibi problemler var. Ko
lay zannetmeyiniz. Türkiyenin bugün eriştiği iktisadi seviye iktisadi du
rum. Bir 79'u, 80'i hatırlayınız . Nereden nereye geldiğimizi unutmıyalım. 
Çok daha zor devreden geldik Ve iktisadi durumu her zaman 'biz revka
Jade yakından takip ediyoruz. Biliyorum ki çok risk üzerimize alarak bu 
işi idame ettiriyoruz. Az bir risk değildir. Çok büyük risk almışızdır. 
Hatta bazı tüccarlara dedim ki, sanayiciler, tüccarlar; sizin aldığınız risk 
bizim aldığımız riskin yanında solda sıfır kalır. Çünkü Türk Ekonomi
sini 2 yılda bir 400 dolar verilerek çıkarıp, dışarı turist diye çıktığımız 
bir ekonomiyi istediğiniz anda, istediğiniz parayı ıdarak çıkar hale g~ 
tirdik. Bunu yaptığımız zaman döviz Merkez Bankasında döviz ı·ezervleri 
askariyede. İşte bu riskıtir. Bankaları cesaret edeme. Aldık, yaptık. Ve n& 
tice iyi olmuştur. Ama her yaptığımız hamle böyledir. Yani büyük oyna
maya mecburuz. Başka çaremız yok. Ufak oynıyamayız. Ufak gıdım, gıdım 
gidemeyiz. Çünlcü ancak biz büyük oynadığımız zaman, büyük neticeler 
aldığımız zaman bu memlekette iz bıralarız. Yer bırakırız. Başkalarının 
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tabi gücü. vardır. Mazisi vardır. Biz yeni bir partiyiz. Bu doğrudur. 3 se
nelik bir partiyiz. Onun için daha cesur hareket etmeye mecburuz. Şimdi 
şunu tekrar söyliyeyim. Türkiye'nin bakınız biz bu memlekette bir idari 
reform yapmışız. Kolayını zannediyoruz? İki Bakanlığı almışız birleştir
mişiz. Misal vereceğim. Bayındırlık İskan Bakanlığı, İmar İskanla Bayın
dırlığı birleştirdik ve lmar iskan bitti, kalmadı. Bir Bayındırlık Bakanlığı 
kaldı, doğrusu bu. Kolayını zannediyorsunuz? Şimdi orada bir sürü kad· 
rolar vardır, bir sürü insanlar vardır. Bir sürü umum müdürler vardır. 
Ve bana şunu söylediler, yahu sen delimisin umum müdürlüğünü alıyor· 
sun, müşavirliğini alıyorsun, muavinliğini alıyorsun, daire başkanlığını 
alıyorsun. Çünkü kadrolar azaldı. Adama biraz paranı değiştirmiyoruz. 
Unvanının gaspı diyoruz. Umum müdürlük 'koltuğu •gidiyor. Bunların 
hepsi yapıldı. Aynı konu Tarım Orman, Köy İşleri Bakanlığında oldu. 
Taşra teşkilatında oldu. Sürüsüne bereket müdür vardı. Acaba bu insan· 
!ar bize kızmadılannı? Kızarlar, kızanlar da vardır. Bu büyük bir reform
dur. Ve bunu yapanlar budur diye belki menfi davrananlar da oldu tabi. 
Bunu ben biliyorum. Ama onu yapmadan meseleyi de çözmemiz mümkün 
değildi. Alabildiğine yanlış büYümüş bir Bakanlık sistemi bu hale getir
miş. Daha birçok konularda bu şekilde reform mahiyetinde yani bazıla
rının tabiriyle devrim mahiyetinde işler yapmışız. Yani onlar kolay işler 
değildir. Eğer yanımızda memurlar olmasaydı, genelde konuşuyorum. 
Bürokrasi yanımızda olmasaydı, size yeminle söyleyim biz bu işlerin hiç 
birini yapamazdık. •Bürokrasi genelde yanımızdadır. Bürokrasi derken 
sadece memurları saymıyorum, Orduda var gayet tabi kendimizi onlarla 
yakınlaştırmak mecburiyetindeydik. Bunlarda Türkiye'nin çocuklan, ·bun
lar da bizim kardeşlerimiz. Yani farklımı bizden? Bir Yunan'mı? Hayır. 

Şunu da söylemek istemiyorum, arkada.şlanm yanlış anlamasınlar, 
yanlış iş yapan varsa düzeltiriz. Ama geliniz kapalı toplantı dahi olsa bu 
meseleleri fazla konuşmayalım. Çünkü neden? Ben şunu müşahade ettim. 
Gurubumuzda daıhi ·konuşuyorum. Ertesi gün gazetelerde çıkıyor. Başkan· 
lık divanında konuşuyorum, ertesi günü gazetelerde çıkıyor. Bunlar yan
lış işler. Onun için konuşmayalım. Biz işin nasıl yapılacağını !biliyoruz. 
Dikkatli bir şekilde yapmak mecburiyetindeyiz. Çok talim yaptık. Ama 
işte adamımız bu kadar. Yani etimizdeki toprak, çamur bu. Başka bir
şey yapmaya imkan yok. Yoksa hergün ben yoruluyorum. Hatta adam 
tayin etmekten, onun yerini değiştirmekten, terfüni yapmaktan boyna 
imza. Bakanlar Kurulu Kararı üçlü karar böyledir. Ve bunların içerisin· 
de birçok milletvekillerimizin istediği insanlar var. Onuda biliyorum. 
Birçoklarının il merkezlerinin, il başkanlarımızın istediği insanlar da va r. 
Ama tabi herşey, her istediğimiz .kadar da olmuyor. Onu da söyleyim. Ben 
ilk tayinleri götürdüğüm zaman yukarda, incelemeye başladılar. Siz onu 
biliyormusunuz. İmzalamıyor, hadi ne yapacaksınız? Şeymi çıkaracağız? 
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Marazunı çıkaracağız? E 'kademe ·kademe öyle bir noktaya geldik ki, bu
gün Allah için bir problemimiz yok. Yani ufak tefek önemli değil. Ama bu 
bir sabır işiydi. O sabırla bu noktaya geldik. Olabilir. ,Kızanın. Bağırırım, 
çağınrun. Neticede memleketi daha ık0tüye götürürüz. Hiçbir faydası ol
madığını gördüm. Eski tecrübeleri çok iyi kullanıyorum. Ben çün:kü Ada
let Partisi devresini çok iyi biliyorum. Demokrat Partinin son 34 sene
sini çok iyi biliyorum. O koalisyon devirlerini 70'leri son şeyleri 75'ten 
bu tarafa onları da çok iyi biliyorum. Muhakkak o tecrübelerden istifade 
etmemiz lazun. Karşunıza muhterem başkanlar Doğru Yol çıkar. Hiçbir
şey olmaz ondan size söyleyeyim. Bakın kendime inandığun gibi hiç bir
şey ifade etmez. Süleyman beyle ben çok yakından çalıştım. Kendisini 
çok yakmdan tanıyorum. Bakın huzurunuzda tekrar ediyorum. Sevgim de 
vardır. Hürmetim de vardır. Ama o kadar herkes devrini tamamlaı· bay
rağı başkasına .teslim eder. Hadise bu kadardır. Bizde zamanı gelince ola
cak. Bir başka birine teslim edeceğiz. Bu böyle yani tabiatın kanunu bu . 
Biz 1koymadık ki, ve şunuda ifade edeyim. Aslında betı üzülüyorum, şah
sen üzülüyorum. Yani çok üzerimize geliyorlar. Dikkat ederseniz cevap 
vermiyorum. Amal sizler hurda olduğunuz için söylüyorum. Kesin olarak 
cevap ta vermiyorum. Çünkü hakikaten üzülüyorum. Beraber çalıştığımJZ 
bir kimse Başbakanlığını yapmış, onun herhangi bir şekilde sıkıntıya 
düşmesini de istemiyorum. Açık söyleyim. Yani iyi niyetle söylüyorum. 
Yann bir seçim olur. Ya istediği, düşündüğü neticeyi alamaz a, ben üzü
lürüm onu söyleyim. Mesele budur. Uzun seneler beraber çalıştık. 'Yani 
ağbi, kardeş gibi. Bunlan biliyorum ben. İnsanların demek ki zamanla 
bazı şeylerinden hiçbir !fedakarlık yapınıyorlar öyle görüyorum. 

Şimdi biz ne yapmalıyız? Kanaatim şu. ANAVATAN dimdik yürü
yecek, üzerimize hep bizim üzerimize geleceklerdir. Demin bir arkadaşım, 
Bingöllü dedi ıki . Ara seçimde hepsi birleşecek . Öyle dedin değilmi? 

- Evet efendim. 

Neden? Çünkü menfaatleri bunu böyle icap ettiriyor da onun için . 
Bende dedim ki, bu bizim için çok iyider. Demekki biz 'bir tarafa, onlar 
bir tarafa. 

- Sayın Başbakanım karşılamalarda öyle. 

- Olabilir hiç aldırmayın siz buna. Millet görüyor. Millet tabiyatıyla 
bu anlatılırda mesele değil. Niçin? menfaatleri böyle. Bir tanesi diyor ki, 
bu bizim tabanımıza aldı. E lburda hepimiz biliyoruz. ANAVATAN yep
yeni bir parti !büyük çapta % 90-95 işte milletvekilJerimize bakın, İl baş
kanlarımıza bakın , tiçe başkanlarımıza bakın çok az bir nispet eski par
tilerle, eski partilerin yönetici kademesinde çalışmış insan var. Gerisi 
yepyeni. Yani 1983 seçimleriyle, arkasından 25 Mart seçimleriyle mevcut 
bir kadro, eski ıbir kadro hepsi ortada kalmış . Bütün il genel meclisi üye-
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!eri, Belediye meclis üyeleri, Beledjye Başkanlan, Milletvell:illeri, Bakan
lar Kurulu hepsi ortada ·kalmış. Gayet tabi bu adamlar, bundan dolayı 
hoşnut olmazlar. Sizede iyi bakmazlar. Karşımızda birleşmeye gayret ede
cekler. Bu tabi bir hadise. Bunu 'böyle görmekte fayda var. Yani fazla 
söyleyemeyiz, kendi aramızda konuşuyoruz. Ama mesele budur. ANAVA
TAN eğer tökezlerse, biz yerine geçeriz diye düşünecektir. Onun için kar
şımızda birleşecektir. Öbür taraftan da sol, SHP veya neyise artık. On
lar da bundan menfaat görecekler. Çünkü ANAVATAN tökezlerse eğer, o 
vakit bu tarafita parçalanma olacaktır. O da onun menfaatine gelecektir. 
O vakit iktidar olabilirim hesabını yapmaktadır. Ben bütün bunların hep
sini 1983 senesinde, yani seçimlerden evvel tahmin ettim. Tahminimiz 
budur, doğru çıkmıştır. ıBu şartlar altında parti kuruldu. Bu şartlar al
tında gelişti. Şimdi ne yapacağız? Gayet tabi bunlarla kavgaya bile gir
meden, bildiğimiz dosdoğru yoldan işimizi yapmaya devam edeceğiz. 

Memleketin ıbirçok şeye ihtiyacı var. Bugün particilik eskisinden farklı
dır. Onu söyliyeyim. Artık eskiden olduğu gibi Ankara'dan tahsis verildi. 
Ne traktör tahsisi var. Ne del)lir tahsisi var. Ne çimento tahsisi var. Ne 
kota var. Hiç birisi kalmadı. Onun için particilik daha namuslu hale 
geldi. Onu söyliyeyim. Ben hatırlıyorum . Adalet Partisi zamanında ne gi'bi 
tahsisler için gelen adamlar, il baş1kanlan, ilçe başkanları bunları hep 
biliyorum. Şuna ıbir tarktör, şuna bir kamyon, öbürüne biraz çimento 
al çimentoyu dön köşeyi. Veya demiri al. Bunların hepsi ortaodan kalk
mıştır. İşte serbest ekonomi dediğimiz hadisede bu. Bana boyuna çatıyor
lar. Efendim Kamu İktisadi teşebbüslerinin niye fiyatlarına zam yapı
yorsunuz. E yani piyasa fiyatının altındamı sattırayım. Aradan bir sürü 
adam istifademi etsin. Ben de o cevabı veriyorum. Altın da satacağız de
mek ki ondan sonra bir takım adamlar, rüşvetçiler gelecek, ondan sonra 
iş yapılacak. Benim parti teşkilatımında ahlakı bozulur böyle. Çünkü 
hakikaten o zaman bu işleri yapmak isteyen adamlar gelir, sizlerin yeri
ne göz dikerler. Ben onu gayet iyl biliyorum. Şurda 'bir yer bulunalım di
yecekler olacaktır. Bu menfaat kapısı kapanmış, hizmet kapısı açılmış 
diyorum. Tabirim bu. Bu menfaat kapısı yok. Hizmet kapısı var. Hizmet 
Nasıl? 

Muhterem arkadaşlarım, biz ANAVATAN iktidarı olar~, demin ki 
sözümün başına geliyorum. Bürokraside sözümüzün geçmesini düşlüyo
ruz. Yapacağım şey istikrar içerisinde yürümek. Bana sorarlar. Bakın 
gazetelerde son 2,5 seneyi gözden geçirdiğiniz zaman şöyle bir şeyler var. 
Acaba işte meşhur Arıkan hadisesi oldu. ANAVATAN çatladımı. Arkasın
dan İsmail ÖZDAGLAR hadisesi oldu . Acaba ANA VAT AN çatladırnı . ? ANA
VATAN'da bir parçalanma oldumu. Filanca istifa ettimi? O gurup gitti. 
Ondan sonra bir koalisyon hikayesi varını? IBunlar bile yazıldı. Hepiniz 
takip ettiniz. Neden acaba bunlar yazılıyor. Çünkıü bazı çevrelerin Tür-
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kiye'de menfaati istikrarsız hükiimetler olmasındadır. istikrarsız hükü
metler olursa, kararsız hareketler beraberinde gelir. Karars'ız hareketlerle 
ise ekonomi bozulur, karaborsa başlar, haksız kazanç başlar, bir takım 
kısıtlayıcı tedbirler alınır. İşte gümrüklere 'bilmem tahditler ·konulur. 
İthalata tahditler konulur. Ondan sonra da güzelce karaborsa sistemi 
çalışmaya başlar. Ana sebeplerden bir tanesi budur. Diğeri de bazı çev
relerde sözlerini ancak iktidarlar zayıf olduğu zaman geçirirler. Yani söz
leri, onların birşey ifade etmesi ancak iktidarlar zayıf olduğu zamandır. 
Ben size söylemedim mi? Şunu yaparsınız biz şu yayını yapmaya devam 
ederzi. Siz şu işi yaparsanız, biz size şöyle destek oluruz. Bunlar hep 
geçtiğimiz devrede bizim tecrübelerimiz. Gördük Adalet Partisi devrinde, 
o öbür devirlerde hepsinde gördük. Onun için bugün bakın ne söylüyo
rum. Diyorum ki, 2,5 senedir. Bana soruyorlar. Baktılar .ki, ANAVA
TAN'da çatlama yok. Ondan ümitleri kestiler. Karşımızda ki partiler 
çatladı. Tam tersine. Ondan sonra ümitlerini kestiler. Bu sefer boyuna 
arada bir geliyorlar, hükümet ne zaman değişiyor. Bakanlar ne zaman 
değişiyor. Bu da bir istikrarsızlık alametidir. Onu da söyleyim. Benim 
formülüm şu; Biz bir askeri idaıreden devir aldık. Yaşııdığımız devreyi 
65'te biliyorum. 6l'den 69'a kadar olan devreyide çok iyi biliyorum. Eğer 
Ti.irkiye'de demokrasinin tam manasıyla yerleşmesini istiyorsak, kesinti
siz ANAVATAN iktidarı tabi Hükümet değişmesi ancak önemli bir hadise 
olur. Bir eksiklik çıkar. İşte ÖZDACLAR hadisesi gibi ARIKAN hadisesi 
gibi. Öyle şeyler hariç olmak üzere, değişmeden giden bir iktidar içeri
sinde görmek lazım . Bunu yaptığınız zaman bürokrasi size itham eder. 
Ama değişen Bakanlar, değişen hükümetlerle bürokrasi genellikle çifte 
telli oynar. Bu da benim tecrübem. Onun için demin arkadaşlarımız, tüm 
il başkanları sözünüzün dahi iyi geçmesi için Anavatan iktidarının sağ
lam olarak devam etmesi lazım, onu gördüğünüz zaman tabi haklı talep
leriniz olduğu zaman biç zannetmiyorum ki, bir memur, veya bir müdür 
bunu red edebilsin. % 90 yerine getirecektir. Çünkü iktidar sizin eliniz
dedir. İktidar bizim elimizdedir. Ama gazeteler bir taraftan yazar efen
dim bu bakan gidecek veya bu iktidar devrilecek. Yerine seçim olacak 
bilmem filan parti gelecek. İşte bak falancası gezmeye başladı. Bu gibi 
şeylerle sarsmaya çalışıyorlar. Ama hiç aldırmayın. Biz 2,5 senemizi ta
mamladık. Bu sene sonunda 3 sene tabi çok söyleyecek şeylerim olacak 
sene sonunda. 5. seneyede gideceğiz ve inşallah seçiroleride daha büyük 
ekseriyle alacağız. Buna da inanıyorum. O zaman bugün sizin şikayet et
tiğiniz bir çok konular, kendiliğinden ortadan kalkacaktır. Hiç bizim 
zorlanmamıza lüzum yok. Meseleleri daima suhuletle yapmanın meseleleri 
hep söylediğim gibi ikna yoluyla, sevgiyle yapmanın temeli de buradadır. 
Eğer ben arkadaşlarım gayet iyi biliyor, Meclis gurubunda hiçbir zaman 
kürsüde bir sert konuşmam oldumu? Hiç olmamıştır. Yani beni kızdıra-
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cak hadiseler olmuştur. Ama hiç 'bir zaman sert konuşmadım. Hiç kim
seye herhangi bir şekilde müdahale etmedim. Benim arkadaşlarım kızsam 
bana birşey demezler belki. Ama şunu çok iyi biliyorum. Ne şekilde olursa 
olsun biz yepyeni bir grup kurduk. Meclise geldiğimiz zaman ben en fazla 
tanıyordum. Milletvekillerini. Oda bir çoklarını biz seçtik. E birbirini 
tanımıyan bir gurup olarak başladık. Ve karşımızda epey tecıübeli adam 
vaııdı. Komisyonlarda, öbür muhalefette, eski milletvekillerinden. Bu 
gurubu bir arada götürmek kolay bir iş değildi baştan. Bugün daha ko
lay olmuştur, tanıdık 'birbirimizi, zaaflanmızı, heyecanlarımızı, arzuları
mızı, isteklerimizi daha iyi biliyorıız. Ama ne şekilde olursa olsun birbi
rinden hatta farklı fikirleri olan. Bazılarının dediği gföi 4 ayrı kökenden 
gelmiş diye laf'larda söylediler. O kadar yok, öyle birşey. Ondan sonra 
öyle laflarda söylediler. Ama görüyorum ki, yumuşaklıkla, ikna yoluyla 
sarılarak, birbirimizi toparlayarak biz bugün bu noktaya geldik. Ve mec
lislere bakınız Kanunlar geçiyor. Her Kanunu hele şu son haftalarda ba
kın önemli Kanunları geçirdik. İşte İnfaz Yasası çok önemli bir kanun. 
Kimsenin sesi çıktımı? Yok af diye bağıranlar falan böyle hepsi bitti işte. 
Ondan sonra Seçim Kanunu, Siyasi Partiler Kanunu, müstehcenlikle veya 
Muzır Neşriyat Yasası. Bunlarıda çıkardık. Epey de mücadele oldu. Ve 
iki devirde de çıkmamıştır bu kanunlar. Yani O kendileri bir süıü laflar 
eden insanlar var. Hiç biriside bizim çıkardığuruz kanunları çıkarama
mıştır . Tat'bikata gelince ben Jtonuşmak istemiyorum. Muzır neşriyat ku
rulu çalışıyor, onu söliyeyim. Şimdi söylersem bilmem nereye müdahale 
etti derler. Onu da söylemek istemiyorum. Çünkü çalışıyor. Gayet tabi bir 
kanun çıJQtığı zaman onun alışkanlığı kolay olmuyor. Yani herkes böyle 
kanunu bizim gibi ezberlemiyor ki, okuyacak, bakacak, tecrübesini gö
recek, bir iki misal 'Olacak, olacak tahmin ediyorum. Cezalar veriliyor ve 
belki büyük cezalarda gelir. Yani bizde aynı kanaatdeyiz, gerekli ikazlar
da yapılmıştır . Onu da söylüyeyim. Ama gayet tabi mahkemelerin işine 
adaletin işine biz müdahale edemeyiz. 

Bakınız son günlerde gene bayağı epey kanun geçirdik. İşte araplara 
mülk satışı meselesi. Geçen lstanbul'da 11 Divanında lkonuşurken, baktım 
o şeylerime, konuşmama geçireceğiz inşallah demişiz. Bak ondan bir ay 
sonra olmadı geçirdik. Aslında Türkiye için çok yararlı bir haıdise onu da 
söyliyeyim. 

Muhterem aiikadaşlanm. 'ben aslında tabi daha başka arkadaşlarımı 
dinlemek isterdim. Ama Sayın Konya 11 Başkanımızın söylediği konu ben 
zannediyorum, birçok 11 Başkanımızın kafasından geçiyor. O tercüman 
oldu. Ondan sonra ·bizim birçok milletvekillerimiz hala gurupta bu laflar 
ediliyor. Ama istedim ki, biz ne düşünüyorıız? Niçin ,böyle hareket et
meye mecburuz? Bunu anlatmaya çalıştım. Çünkü hakikaten bakınız An
kara' da 



götüren bir seçim Kanunu. Mevcudu yani şu anda imza· edilmiş değil. 
Bir evvelkisi. Öyle söyleyim. Neden% 10 ba~aj konmuş % lO'dan az rey 
alan parlementoya giremez denmiş. Sade bununla •kalmamış birde çevre 
barajları var. 3 milletvekilliği varsa bir ilde % 33 rey almanız lazım. 4 
varsa % 25 rey almanız lazım. Barajı geçmeniz lazım. Aksi taktirde kim 
geçiyorsa o alıyor hepsini. Nitekim biz Isparta'da zannediyorum böyle 
oldu. % 50 mi rey aldık. Ama diğerlerı hiçbirisi % 25'i geçemedi. Biz 
4-0 çıkardık. Herhalde. Herhalde % 6 diğerlerinin hiç birisi % 33 olsaydı 
bir tanesi, 'bir tane çıkarırdı onu söylüyorum. Bunun gibi o seçim siste
minin bu hususiyeti var. Şimdi bu sefer ne yaptık. Bu sefer yaptığımız 
sistemi; vaktiyle merkez kontenjanı diye, eski Seçim Kanununda birşey 
kurulmuş. Ama bu merkez kontenjan kurulurken o zaman illerde 30 mil
letvekilliği, 17 milletvekilliği yani böyle ufak bölgeler ayrılmamış büyük 
iller. E o vakit sıraya koyduğunuz zaman nereye koyacaksınız. Büyük 
kıyamet kopuyor. Yok benim sıramın önüne geldi. Arkasına geldi. Şadi 
bey bunun çok acısını çekmiştir. 2 defa zannediyorwn. Ondan sonra biz 
ona bir çare bulalım dedik. Ona çareyi de şöyle bulduk. Dedik ki; 6'lık, 
7'lik yerleri alalım. Bunlardan birer tane alttan çekelim, kenara koyalım, 
kim oralarda daha fazla rey alırsa bu işte merkez kontenjanı olsun. Şimdi 
kimsenin sırasını bozmuyorum . .Sondan alındığı için kimseye de tesir et
miyor. Yani büyük partiye hiç tesir etmiyor. Küçük partiden alınmış 
oluyor daha ziyade. Ta'bi ben buna çok itiraz ederler zannetim ama fazla 
itiraz edemediler, güçleride yok. Biraz da kandırdık, siz geliyorsunuz de
dik Nasıl olsa siz geleceksiniz. Ona da kandılar neticede bu sistemde 
tabi bir konu haline geldi. 6'1ık, 7'lik yerlerdeki barajda yükseldi. Cum
hurbaşkanı ondan dolayı gitmiş zannediyorum şeye, Anayasa Mahkeme
sine. Bu baraj yükselince hakikatte durum şu oldu. % 10 tamam, Mec
lise girmek için Meclise girmek için % 10 rey almak lazım. Anıa Gurup 
kurmak çok önemli bir hadise Mecliste. Grup kurmak çok önemli bir 
hadise. Grup kurmak için eski hesaba göre % 13.'i - 14 rey almak lazım . 
Bu hesaba göre zannediyorum % 16-17 civarına çıkacak. Tabi eğer bü
tün Türkiye'ye eşit bir şekilde dağılırsa daha yukarıya çıkıyor. % 20'ye 
kadar çıkıyor. Şimdi o vakit diyorwn ki, bu yeni seçim kanunuyla ufak 
bir 2 -3 puan ilave edilmiş seçim kanunuyla küçük partilerin daha da hiç
bir şansı yoktur. Hiç bir şansı yoktur. Bunu iyi anlatın hatta şöyle % 
t3,5 rey alanında şansı yoktur. % 14 alanında şansı yoktur. Hiç boş yere 
reyleıini zayi etmesinler. Zannediyorum en çok üzerinde duracağımız bu. 
Tabi bunu söylerken şuna da iyi dikkat ediniz. Biz ümitlerini kırarken 
adamları kızdırmayalım. O vakit diyelim ki, buyrun kapımızda açık. Ma
demsiz bizden fazla ayrı-gayrı değilsiniz. Buyrun gelin yerimiz size de var. 
Biz daha 'başta parti kurarken kapıyı açtık. Bunlara mı açmayacağız. Bu
yursunlar gelsinler ne fark eder. Ve birşey daha söyleyeyim; Önemli 
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olan nokta şudur, Şu seçilecek, bu seçilecek önemli değil, önemli olan 
ANAVATAN'ın iktidarının devam etmesidir. ANAVATAN iktidarı devam 
ederse, İl başkanı olarak ık.alan arkadaşımızında forsu yukardadır. ANA
VATAN iktidarı devam ederse Milletvekillerimizde iyi durumdadır. Mu
halefet milletvekilini almışsın ne ifade ediyor. Bütün herkes bize geli
yor. İşini yaptırmak için, biz bunu biliyoruz. Ondan sonra ANAVATAN 
iktidarı olursa Belediye Başkanlarınız, Belediye Meclis Üyeleriniz, 11 
Genel Meclis Üyeleriniz ~epsinin daha !fazla lafı geçer. Bunu bizde bili
yoruz. Onun için iktidar olmak en önemli hadisedir. Çünkü l!:ıizmet et
mek için muhalefet olmak mümkiin ıdeğil ıtabiki hizmet etmek için ikti
dar olmak lazım . Ve biz bütiin fikirlerimizi, düşündüğümüz bütün fikir
leri tatbik imkanı buluruz. 

Ben bazı şey1eri söylemedim. Bugünkü konuşmam da'. Ama şunu özel
likle vurguluyorum; Biz Türkiye'yi 1980 başladığımız zaman 79 sonunda 
başladığımız zaman öyle bir Türkiye ile başladık ki, yatınm gücü nere
deyse sıfıra inmiş, bütiin projeleri ayıklamak mecburiyetinde olduğu
muz, yıllarca bitmesi iQin para harcanması icab eden proje demetleriyle 
ve bırakınız yatırım yapmayı ıgiinlük ihtiyacınızı, sanayünizi ·karşılıyabi

liyormusunuz. Onun düşüncesi ofan bir Türkiye ile başladık . İşte ilmi 
olarak söylersem milli gelir negatif artıyordu. Yani pozitif değil negatif. 
lhracaat petrol ithalatının altında idi. Petrol ithalatı ihracaattan daha 
fazla idi. Bütiin ibunlardan 'bugün hızla kalkınan ve kaynaklan bütü
u!lyle hareket etmiş bir Türkiye'ye gelmişizdir. Son iki senede, iyi bakın . 
Memleketimizin her ilinde, her köşesinde bir büyiik yatırım hareketi 
vardır. Hiç inkar etmeye lüzum yok. Biz çünkü hissediyoruz. İşin ne 
kadar hızlı gittiğini, son 4 ayda çimento tüketimi ne kadar arttı 'biliyor
musunuz. Geçen seneye göre ıtam % 41 yani dışardan çimento ithal ede
ceği, böyle giderse. Ben tabi tedbirimi aldım. O durumu görerek, geti
rin bir sıkıntıya .düşmesin dedim. Bu neyi gösteriyor. Bu hareketin 'bü
yiik çapta .devam ettiğini veya ilıareketin başladığını gösteriyor. Geçen 
senede % 20 civarındaydı, çimento tüketimi. Ondan 3 sene evvelsi dev
reye bakın % 3- 1 bile değildir. Sıfır civarında artış vardır. İhraç ediyor
duk. O kadar. Yani dahili tüketimde hiçbir satış yoktu. 80-81-82-83 
böyledir. Elektrik istihsalini bugiin söyledim. Nisan ayı % 14'tür. Üre
tim artışı. Buda çok büyük bir satış. Demek ki ekonomi bütiin şartla
rıyla harekete geçmiş. 

Bakın bu sene ara GAP projesinde, Atırtürk projesine lS0/200 mil
yar Türk Lirası yatıracağız. Sade o kadar. Devlet su işlerinin bütün ra
kamı bu. Eğer Kamu Ortaklığı fonunu çıkarmasaydık, bu yatırımı yap
mamız mümkiin değildi. Yıllar yılı sürerdi, zaten başlangıçta 10 sene de
mişlerdi. O fillen ıs seneye giderdi. Baraj ıs senede ancak biterdi. Ama 
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barajın !bitmesi, tabi su dolması ayrı bir şey, 'barajın bitmesi inşallah 
88 senesinde olacak. 

Ön seçimin şeklini yarın anlatsınlar. Ama •benim düşüncem şu söy
liyeyim. Yani ben şöyle düşünüyorum. Bu iş bakınız bir parti hikayesi 
var. Parti bir disiplindir. Öylemi? Değilmi? Yani parti disiplin içinde 
olmalıdır. Sizler il, ilçe yöneticiler netice itibariyle büyük kongrenin de
legeleri bu partinin yöneticilerini seçiyor, seneye de kongremiz olacak 
öylemi? tabi seçtiğiniz yöneticileri dikkatli seçin. Ben size tavsiye etmi
şim geçen sefer. Bu sene ederim. Önümüzdeki sene etmem. Onu biliyo
rum. Fakat yöneticileri hakikaten kafanızı \kullanın. lyi tarzda seçin. Ama 
seçtikten sonra da itimat edin. 2 sene müddetle veya 3 sene müddetle 
itimat edin. Bir parti !başkanıyla, Merkez Karar Yönetim Kuruluyla ve 
tabiatıyla parti teşkilatı, Belediyeleri, Hüküıneti, Milletvekilleriyle bir 
bütündür. lcr~tı bir bütün olarak ıgörmemiz !azını. Meseleyi ben seçil
dim, o seçildikten ziyade demin anlattığım çerçeve içerisinde partinin 
iktidarı olarak görmek lazım . Biz şunu çok iyi biliyoruz. Özellikle tipik 
belediyelerde iyi aday gösteremediniz mi partiniz ne kadar kuvvetli olursa 
olsun birşey ifade etmiyor. Bunu !bizzat yaşadık. Güçlü olduğumuz yer
lerde dahi adayınız iyi değilse Belediyeleri kaybetıtik, tek adamdır. 

Milletvekili seçerken de böyle dikkat etmeniz lazım. Partinin de dik
kat etmesi lazım. Belki şöyle bir sistem daha iyi olacaktır. Sizler otura
caksınız. Büyük delege sisteminden bahsetmiyorum. 11, ilçe baş~anlan, 
il yönetim kunılları il yönetim kurulu yedekleri, disiplin kurulu, belediye 
meclisi üyelerimiz, il genci meclisi üyelerimiz ondan sonra genel büyük 
kongre delegelerimiz onlar oturacak. Adayların içerisinden diyelim ki şu
rada 5 tane milletvekili adayı olacak. Belki 7 tane, belki 8 tane bilemiyo
rum. Onu teshil edilir. Bir liste hazırlanacak. Yani seçim yapılacak ma
halli olarak . Bu bizim adaylarımızdır. Şu 7 kişi. Bunlarda ki sıralamayı 
Genel Merkeze bırakacaktık. Çünkü sıralama çok önemli bir hadise. Sı
ralamada herhangi bir şekilde aşağıda bölünme olmaması için özellikle 
teşkilatta bölünme olmaması için onu gelen merkez'e bırakın. Gayet tabi 
genel merkez bu meseleyi çok iyi düşünmek mecburiyetindedir. tlk tes
bit ederken böyle bix sisteme dahi gitmedik. Getirdi arkadaşlarımız. 

- Biyogrnfilerimi? 
- Hayır biyografiler değil. İlerde ilçelerde oturdular kendileri bir 

liste yaptılar. Genel Merkeze geldi. Genel Merkez baktı, bazılarında deği
ş iklik yapmıştır ki o seçimi yapanlarda 15 - 20 kişiydi bir ilerde. Öyle bi
liyorum. Ama biz oturduk dedik ki tamam. Bu tamamdır veyahutta şu ol
masın bu olsun, zaten neticede birde yukarıda, kon eyden geçiyordu bü
tün bunlar. Vetolar metodlarda var demi. Ondan sonra neticesi bu şekle 
gctiı-ildi. Benim tabiyatıyla en üzerinde durduğum nokta şudur. Ne ol:ı-
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caktır? Yani arkadaşlar samimi olarak söylüyorum. Ne olacaktır? Bizim 
bu gün bir milletvekili grubumuz var, burada. tik bunlar buraya geldiği 
zaman o kadar acemiydiler ki biz komisyonda çok gol yedik. Eğer muha
lefet biraz akıllı olsaydı, çok gol atardı bize. Çünkü hakikaten tecrübesiz. 
Ama şimdi hepsi öğrendiler. Çünkü ben birşey söyledim. Dedim ki, Ko
misyon Başkanlarını, Komisyon Başkanlık Divanlarını kimseye bırakma
yacağız . Vaktiyle Adalet Partisi de bırakımş, muhalefete şey versin diye, 
onlarıda bırakmış. Biz bırakmadık. Hatta bu son devrede GÜRKAN'la 
SÖYLEMEZOCLU biz iştirak etmeyiz diye geldiler bizim gurup başkan 
vekillerine Onlar da beni zorladı ille verelim bazı komisyonları diye. On
dan sonra hadi sizin dediğiniz olsun dedik. Fakat onlar daha fazla isteyin
ce anlaşamadılar. Ondan sonra da benim dediğime geldiler. Biz hiç biı·ini 
vermedik. Hiç birini vermediğimiz iyi olmuş. Bu Kanunların hiç birisini 
çıkaramazdık. Komisyonun birinde Başkan onlardan olur, takılır gider. 
Şimdi şu gözüküyor ki, bizim arkadaşlarımızın mühim bir kısmı, bu ko
misyonlarda çalışanlar tecrübe sahibi oldular. Tabi Me<ı:lis içinde çalış
manında ayn bir değeri var. Yani bazı insanlar gelir arazide çalışır. Gelir 
sizlerle beraber çalışır. Sizde onları seversiniz. Ama bazıları var, mecliste 
bize faydalıdır. Onu da söyliyeyim. Şimdi biz bunları değerlendiririz. Ge
nel Merkezin değerlendirmesi derken biraz buna bakmamız lazım. Çünkü 
aksi takdirde eğer bütün milletvekillerimizi değiştirirsek biz gene eski 
usul başlarız. Yani yeni baştan öğrenmeye ve untumayın ki bu sefer kar
şımıza çok ciddi ekipler gelecektir. Yani tecrübeli hele bu şeyin solun ba
yağı, haüır hayır SHP'den gelecek olan milletvekillerinin çoğu eski Halk 
Partisinin kodamanları, azgınları .gelecek haberiniz olsun. Onlarında Mil
let Meclisinde çoğunun tecrübesi olacaktır. Ve Millet Meclisinde tecrü
besi olunca o eski tecrübesi 'bir tarafa birde komisyonlarda bazı tecrübe
ler, ben hatırlıyorum . Sene 1965 - 69, o 69'damıydı İşçi Partisi girdi 65'tc 
girdi tamam. Çetin ALTAN ondan sonra, Sadun EREN, Behice BORAN 
bunlar geldiler 13 kişi Meclise girdiler. Ondan sonra 213-'ü Bütçe Komisyo
nuna geliyor. Bizde o sıralarda işte planlama müsteşarı falan olarak bu 
Junuyoruz. Oraya hakim oldular kardeşim. Bizim Adalet Partisi milletve
killeri bakıyor, dinliyor adam doğru söylüyor galiba diyor. İşi bilmeyince, 
dağarcığında yoksa gayet tabi adam çok iyi konuşu)'Qr ve birçok kanunlar 
o devrede hatırlıyorum, siz istediğiniz kadar liberal bir politika takip 
edin, onlar koydu parmağı bayağı sosyalist kanunlar çıktı. Hem Adalet 
Partisi zamanında çıktı. Onlar gerekli monitilasyonu orda yaptılar. Onun 
için mecliste önemlidir. Yani bu gibi meseleleri bilen insanların mevcu
diyeti lazımdır. Ve tecrübede orada ta'bi önemli bir faktördür. Tabiatıyla 
bütün bunların hepsi bir sistem içerisinde 87 kongresine de gelecek dc
ğilıni. Biz karar versek bile 87 kongresinde gözden geçirilecek. Neyse işte 
konuşun bakalım. Yalnız delege sistemi diye de eski usule götürürseniz 
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bizi ... Hayu- olabilir ıben ona bir şey demiyorum. Yalnız hayır onlan ko
nuşun. İşte onlan 'ben zaten bu toplantının gayelerinden biride bu fikir
leri almak, bunlan almaktır. Yalnız benim söylediğim hangi usulle seçi
lirse seçilsin sıra değilde, adaylan tes'bit edin. Yani şu 7 kişidir. Şu 5 ki
şidir. Şu 7 kişidir . Ama sırasıoı genel merkeze bırakın. Onu söylemek is
tiyorum. Tabi o biraz zor. K'Olay değildir onu da ifade edeyim. Yani sıra 
olarak düşünmeyeceksiniz yalnız . Bir sadece şeyi tesbit ettik. Aday 
olanlan tesibit ettik. Bunlar adaydır. Bizde partinin durumuna bakar de
riz ki şu önde olur, şu arkada olur diyebiliriz. Zaten 300 kişiyi buluyor. 
Ona göre i ş t e bakında. Belki şeyin söylediği doğıudur. Belki buna ilave
ten başka şeyler yapılabilir. Parti teşkilatına ağırlık verecek, biı sistem
ler oturulur konuşulur. Yani biraz parti teşkilatına daha fazla ağırlık 
vermemiz lazım . Ama biz il, İstanbul' da il Yönetimini her bölgeye ayn ayrı 
koyuyoruz. Yani il yönetimi yedekleriyle, disiplin kuruluyla bütün bölge
lere ayn ayrı giderecek, seçim bölgelerine. Belki katsayılar koyanz. Evet, 
olabilir. Yani o sistemler, zor dediği doğrudur. Şimdi bunlann bütün sa
yılannı Mehmet bey çıkartalımda, yani arkadaşlarıda dinleyelim ondan 
sonra bir dengeli sistem bulmaya çalışırız. O vakit belediyeli olan yerler
den, delege melcge düşünmek lazım. 

Hayır onlarda söylerde biz doğrusunu buluruz. Herkes söyler fik
rini, neticede dengeli bir şey. Yalnız bu seçimde söyleyim arkadaşlara 
ağırlık parti teşkilatında olması lazım . Evet onun söyliyeyim. Yani ona 
göre formül ederiz. Belki başka şeyler )apacağız, düşüneceği~ ama. 

1 te muhteli[ konuları münakaşa edinde ondan sonra oturalım bir
de tabi misaller yapmak lazım . Benim yaptığın gibi, ondan sonra acele 
karar verecek değiliz onu söyleyim. anladım sizin kide tipik. Eskişehir'in 
durumu da tipik Hayır bu muhtelif teklifler olursa onuda konuşmayan
lar yani konuşamayanlar, söyleyemeyenleı yarın sabahleyin konuşulacak . 
Oğl ene kadar. Yetişmeyebilir. Yan i bazılanmızın fikirleri varsa, yazılı 
ularakta verseler çok iyi olur. Evet iyi olur. Yani sonradan da olur. Za
ten acele edecek değiliz. Onu söylcyim. Yani şöyle durumlarda mümkün 
değilmi yani !:;ütün üyeler gelip rey a tmasıda mümkün mü? O zaman 
yalnız şeyde mi . hakim nezaretinde mi olur. O da zor tabi Yani bütün üye
ler igctirip ncrde attıracaksın 'yav. 10 bin kişiyi Pereye getireceksin. 

Hayır zaten konuşacağız onları. Yani burada bir kere teşkilatın 
fikri alınacak Eksik 'Verenlere belli bir sürede tanırız. yani 2- 3 ay süre 
tanırız o arada fikirlerini yazılı olarak göndermek isteyenler varsa on
larıda alırız. Ondan sonra bir gurup başkanlık divanından veya Merkez 
Karar ve Yönetim kuruluna oturur bunları inceler, muhtelif alternatif
lrri getirir. Bizde ona göre bir karar veririz. Başka çaresi yoktur. Yalnız 
yapılması istenen şey yani prensiplerini söylersem. Bir, teşkilatın ağır-
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lığı fazla olmalı. İkincisi, basit bir sistem olmalı yani kompilike olmamalı 
fazla. Ondan sonra en iyi seçiciler olmalı. Onu söylüyorum. Yani bazen 
delege sisteminin hatası şurdadır. Delege sisteminin en iyi seçiciler değil. 
Şimdi orada yanlışlıklar olabilir. Şimdi bunun tabi bir orta yolunu mu
hakkak bulmamız lazım. Ondan sonra da partinin genel idare kurulu, 
neyse Merkez Karar Yönetim Kurulu oturur sıralar, üzerinde fikrini söy
ler, şöyle olsun böyle olsun diye, Ve ona göre de bir neticeye varılır . 
Çünkü deminde ifade ettim. Parti bir disiplin partisidir. Neticede disip
lin olmadığı taktirde mümkün değil. Bunu meclis gurubumuzda anlat
tım. Orda da farklı fikirler vardı başlangıçta. Ama şunu ifade ettim. Eğer 
bizim siyasi sistemimiz Amerikan sistemi gibi olsa yani başkanlık sis
temi. İcra orada Cumhurbaşkanı'ıdadır. Bütün Bakanlar sekreteridir 
O seçer Güven oyu diye bir müessese yoktur. Yani kalkıp hükümete 
orada meclis güven oyu falan vermez, tiyle birşev yok. Düşmezde hükü
met. Ancak Cumhuıibaşkam atarsa gid.:r. O kadar. Onun oralarda hatta 
Cumhurbaşkam'nın Meclise karşı bir silahı var. Veto silahı. Yani bir 
kanunu geçirdiler, beğenmedi. Veto ettimi 2/3 rey lazım ki meclisten 
geçsin. Şimdi burada parti disiplininin çok önemi yok. Nitekim Reagan 
hiç ekseriyeti yok şeyde, mecliste. Senetoda 2 ekseriyeti var, o kadaı 
Ama buna rağmen kongrede istediğini geçiriyor. Çünkü orada parti di · 
siplini yok. Yani Cumhuriyetçilerle, demokratlar hazan birleşiyor, aynı 
kanuna oy veriyorlar. Gurup kararı bilmem ne, meoburi şeyler yok. Ama 
bizim ki Batı Avrupa sistemi. Hükümet her an meclisten düşürülmeye 
hazır vaziyettedir. Parti disiplini olmasa Amerikan sistemi olsa hükümet 
ortada kalmaz. Onun için mecburen parti disipli•ıinin önemi vardır, bu 
işte. Ona göre hareket edilmesi lazım . Bunu bizim arkadaşlara anlattık
tan sonra öyle neticeye vardık. Yoksa normal olarak bırakalım şeyler 
seçsin. bütün üyeler seçsin. Ama o zaman partinin bir şeyide kalmaz. Di
siplin anlayışıda kalmaz. 

Biz. bir kişi konuştu, onun karşısında ben konuştum, olmadı bu iş, 
olmadı sen biraz kısa konuşsan, bunlarıda konuştursak olmazmıydı. Ama 
galiba en önemli bir konuya. 

Tahmin ediyorum, arkadaşlarıma tercüman oldum. 

Muhterem arkadaşlanm, hepinjze sevgiler, saygılar sunuyorum. 
Sağolunuz. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN TÜRKONUT'UN 
TEMEL ATMA TÖRENİNDE YAPTICI KONUŞMA 

3 Mayıs 1986 

Değerli Mi afirlcr, Sevgili Ankara'lılar ; 

Sözlerimin başında lhepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Konut 
meselesi bizim iktidar olarak üzerine önemle düştüğümüz ve bütün ağır
lığımızı koyduğunıuz çok ciddi meseledir. Sadece büyük şehirlerimizin 
değil, orta büyüklükte şehirlerimizin de meselesi haline gelmiştir. Bugün 
şehirleşen, gelişen, !büyüyen bir Türkiye var. Bu gelişen Türkiye'nin şehir
lerinin düzgün olması, içinde oturan insanların yüzünün gütmesi, esas 
itibariyle bunların sıcak bir yuvaya ~ahip olmalarıyla müm'kürıdür. Bı· 
zim, Türk Ailesinin en önem verdiği husus gecekondu da olsa iki oda, üç 
oda hatta bir odalık yuvaya sahip olup onun tapusunu elinde tutmasıdır. 
Biz bunu bilerek da'ha iktidara gelmeden bu meseleyi çözeceğimizi seçim 
beyannamemi:zde, parti olarak, iktidar olarak bütün milletimize taahhüt 
ettik. İktidar olduktan sonra henüz mahalli seçimlere gitmeden, en önem
li kanunlardan ikisini lbu devrede çıkardık. Bir tanesi Toplu Konut Ka
nunu, İkincisi ise gecekondu İmar Affı. dediğimiz kanundu. Bu kanunlar 
bizim iktidar olduğumuzun ikinci, üçücü ayında devreye girmiş ve mem
leketin bu önemli yarasına ilaç olmuş kanunlaııdır. Sade kanunla kalma
dık. Konut inşatını engelleyen birçok vergiyi gene aynı devre içinde kal 
dırdık. Ve en son olarak, .Belediyelerimize imar yetkisi vererek, ımar işle
rini kolaylaştırarak konut meselesine bir ikinci önemli hamle daha ver
dik. Bugün Türkiye'nin her tarafında konut inşaatları yükseliyor. ikti
dara geldiğimi:zde, hatta 1980 sonrasında •konut inşaatı durdu, inşaat 

malzemesi satılmıyor ve inşaatlar durduğu için işsizlikde artıyor• diye ba
sınımız da çıkan yazılan hatırlayınız. Bugün rbu yazıların hiçbirisi kalma
mıştır. Çünkü herkes görüyor ki, konut meselesinin çözümü artık rayı
na girmiştir. Artık kimsenin şüphesi kalmamıştır ki, önümti7,deki S . 6 se
ne içerisinde bu mesele tamamiyle çözülecektir. Toplu Konut meselesı 
bizim sosyal adalete hakikaten inanan bir parti olarak getirdiğimiz önem
li bir meseledir. Çözümü ıbu ilke içinde, yani sosyal adalet anlayıŞJ içerı 

sınde bulunmuştur. Şurada ev sahibi olacak geçimi nisıbetten aşağıda olan 
kişilerdir. Bu vatandaşlarımıza devlet kredi imkanları yaratmıştır. Biz 
bu kredileri eski usulde olduğu gibi !bütçeden, değil, kendimjze has sos
yal adalet anlayışımıza çok uygun bir metod ile ıbulduk . Hem memlekette 
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kaçakçılığı kara!borsacılığı önledik yani v$.tiyle kaçak yoldan gelen ya
bancı sigaraları, lüks ara/baları normal ifualat yoluna koyduk. Üzerlerine 
toplu konut için vergi koyarak oradan aldığımız paralan da konut saftübi 
olmak isteyen düşük gelirli insanımıza ıkredi olarak veriyoruz. Yani hali 
vakti yerinde olandan alıyoruz hali va!kti yerinde olmayana bir nevi kredi 
olarak veriyoruz. Bu sene Toplu K~mut Fonuna 350 milyar lira para gi
riyor. Yarın bu paralar geri dönmeye başladığı zaman belki 2-3 sene 
sonra Toplu Konut raıkamlan 1 Trilyona yükselecek. Meseleyi yalnızca 
büyük şehirler olarak görmedik. Dalha geçen gün lsparta'nın bir ilçesinde 
bin konutluk lbir Tuplu Konut projesinin temelini attık. Demek ki ilçele
rimize kadar bu mesele inmeye lba:şlamıştır. Sade koperatifler eliyle değil 
ferdi kredi isteyenlere, kredi verilmekte, •kendi de üstüne ıkoyup istedi
ğin evi al» şekliyle 40- 50 bin aileye h.:ry ıl kredi veriyoruz. İnanıyorum 
ki önüm\izdeki yıllarda şehirlerin bu önemli meselesi, alt yapısıyla çözül
dükten sonra Toplu Konut meselesini kademe kademe köylerimize kay
dıracağız . Şu gördüğün\iz mıntıkada Kent- Koop 'un inşaatlan var. Biz 
geldiğimizde bu inşaatlann çoğu yarımdı. A:ma Toplu Konut Fonu mesele
si ortaya çıkar çıkmaz hu inşaatların hepsi canlanmıştır. 

Ankara'ya çok önem veriyoruz. Ben Başbakan olarak belediye reis
lerine şunu hcrzaman söyledim. Mese!eniz varsa bana gelin. Her ay 
onlarla biraraya gelip Ankara'run meselelerine birlikte bakacağız. Çünkü 
Ankara Türkiye'nin vitrinlerinden 'biridir. Ankara'yı pırıl pırıl bir şehir 
şehir olarak görmek istiyoruz. Biz !belediye başkanlanna her türlü desteği 
gösteririz. !Bu vesileyle bu !hayırlı işi başlatan Tüıık Konut'un tüm ilgilile· 
rine huzuıunuzda teşelrur ediyor, bu konutların !burada oturacak ailelere 
hayırlı uğurlu olmasını canı gönülden temenni ediyorum. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN ANAP KÜÇÜK 
KONGRESİ'NDE YAPTICI KONUŞMA 

3 Mayıs 1986 

Anavatan Küçük Kongresinin Muhterem Delegeleri, Sayın Bakanlar, 
Milletvekillerimiz, Partimizin çok değerli tı Başkanları ve bize başından 
beri destek veren Demokratik Parti'nin eski Milletvekilleri, Değerli Misa
firler, sözlerimin başında hepinizi en derin sevgilerle, saygılarla selamlı
yorum. 

Ben, burada ilk küçük kongremizde, partimizin bu seçme kadrosu 
huzurunda 3 seneyi tamamlamak üzere olan Anavatan Partisi'nin kurulu
şu, gelişmesi, hükümet icraatı, önümüzdeki aylarda ve yıllarda nasıl bir 
Türkiye görmek istediğimiz gibi konular hakkında konuşmak istiyorwn. 

Anavatan yeni bir partidir. tık ıkuruluşundan yani 20 Mayıs 1983 ta
rihinden ilk seçimlere girişi 6 Kasım'a kadar aşağı yukarı 7 ay içersinde 
iktidar olmuş ve akabinde 25 Mart'ta mahalli seçimlerini çok büyük fark
la kazanarak bu iktidarını perçinlemiştir. 10,5 ay gibi ıkısa bir zamanda ku
rulan ibir partini nşartlar ne olursa olsun, muhalefet tecrübesi ne sahip ol
madan itidar olması, bu iktidarını sadece Ankara ' da değil, bütün mahalli 
idarelerde !büyük ekseriyeti ile tesis etmesi, zannediyorum, Türkiye'nin 
değil, Dünya siyasi tarihinin de çok ender hadiselerden biridir. Bu nasıl 
olmuştur, niçin olmuştur? Bunun gerisindeki sosyal gerekçeler nelerdir, 
neden !büyük 1bir değişikliğe milletimiz.memleketimiz gitmiştir. Çok uzun 
tahlil etmiyeceğim, ama netice ortadadır. Memle'ketimizde tamamıyla bü
yük bir siyasi, sosyal ve iktisadi kaııgaşayı içine alan 1970'li yılların sonu
na doğru çıkan lbir anarşi dönemi vardır. Bu anarşi, kargaşa döneminin 
bu söylediğimiz hadisede çok önemli rolü olduğu kanaatindeyim. Nitekim, 
12 Eyill 1980'e geldiğimizde ilk defa olarak idareye el koyan Silah lı Kuv
vetlerimiz çok !büyük tasvip görmüştür. Eskilerle mukayese edilemez. 
Demek ki •bu ~adisede memleketimiz sosyal sıkıntılar, iktisadi sıkıntılar 
ve siyasi bunalımla öyle lbir noktaya gelmiştir ki, lbir kurtuluş arayan 
memleketimizde o hareket «tamam rahata eriyoruz, sıkıntıları atacağız ., 
şeklinde görülmüştür. Ama Muhterem Arkadaşlarım; Bu meselelerin çö
züm tarzının :;adece disipline hareketlerl ı:: veya böyle darbelerle olmadığı 
da aşikardır. Anavatan aslında Türkiye'nin 1979'lardaki bunalımına cevap 
veren siyasi bir harekettir. Burada eski, değerli Demokrat parti milletve-
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killeri var. Bizler onların tecrübelerinden, ondan sonraki devrelerdeki 
tecrübelerinden istifade ettik. Huzurunuzda !birkaç ·kere ifade etmişimdir. 
Partinin kuruluşundan ıberi açık seçik söylüyorum; partiler devam etmiyor, 
devam eden sağlıklı fikirlerdir. Önemli olan geçirdiğimiz devrelerdeki ha
talarımızı, sevaplanmızı çok iyi takip edip, ilerde memleketi aynı nokta
lara, aynı zorluklara, aynı sıkıntılara bir daha düşürmemek için bu tec
rübelerden çok iyi istifade etmemiz la21m. Benim şahsen geçirdiğimiz 
yıllarda çok önemli tecrübelerim oldu. Ben, - tabii Allah'ın bir lütf udur 
tecıübe sahibi olarak, 3 devreyi de çok iyi biliyorum. 1950 - 60 ara mı .. 
Demokrat Parti devresini... O devrenin sonuna doğru üst kademeye doğru 
<>ldukça yaklaştım. 1958'li yıllarda o devirde çdkça münak~sı yapılan 
plan meselesini, zamanın Demdkrat Parti ileri gelenleri Urnwn Müdür
lerden müteşekkil bir komisyon kurarak, halletmeye çalıştılar. Ben de ye
deksubayken çalışmalara katıldım . 

Alman İktisat Bakanı Erhard, Türkiye'ye geldiği zaman, Türkiye'nin 
ilk 3 yıllık yatırım planını o tarihte .hazırlad.ı!k. Bu söylediğim 1959 sene
sinde olması lazım. Onun için lbu devreyi çok iyi biliyorum. Onu takip eden 
60'lı yılların büyük kısmında emeğimiz ıvar. Demokrat Parti'nin kapatıl
masından sonra kurulan Adalet Partisi'nin ilk çalışmaları sırasında da 
bulundum. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve memleketimizin bir 
çcık önemli projelerinde de emeğim geçti. O devi rlerde meseleleri· çok ya
kından göm1ek, özellikle siyaset sahnesinde neler olduğunu anlamak im
kanını, 70'li yıllarda ıbulduk. 

Ve nihayet 79'un sonlarında idareye. döndüğümüz zaman, Labiatiyle 
memleketimizin fevikalade sıkıntılı bir döneme geldiğini de çok açık şe
kilde gördük. Bunu tekrar etmiyeceğim. Ama bir tarafta iktisadi sıkıntı · 
lar, diğer tarafta siya i lbunalıtn, sosyal ıkıntılar bir arada kördi.lğüm ha
line gelmiş durumdaydı. Çak zor dönemlerden geçtik. 12 Eylül oldu . On
dan sonra da devam ettik. Konsey idaresi zamanında 22 aylık Başbakan 
Yardımcılığım var. Bunları söylemekten kastım, bütün lbu devrelerde bazı 
noktalan iyice görcbilmemizdir. Ve Anavatan Partisini kurmaya karar 
verdiğimiz 1982 senesi aşağı yukarı Eylül aylarında , hükümetten ayrıldı 
ğım dönemde ıbu hazırlıkları yaptığımı söyliyebilirim. Tabii parti kuımak , 
parti kuracağım demekle olmuyor. Parti kurabilmek için milletin des teği 
var mı? Yok mu? onu anlayabiliyor musunuz? Milletin isteğinin, desteği

nin olduğıınu biz o iki, üç aylık devrede müşahade ettik. Hatta benim bir 
nevi •kanatirn, böyle bir parti kurmaya bizi milletimiz zorlamıştır. • Niçin 
kurmuyorsunuz? Biz arıkanızdayız» diye. Hatta ıbir tariohte gene böyle bir 
toplantıda şunu ifade ettim; «Benim de kendime göre istatistik değerlen· 
dim1e yöntemim ıvaro soruyorlar, parti kurunuz biz sizi destekliyeceğiz . 
Peki sen daha evvel nereye rey verdin . Ben de onu soruyorum. Şunu mü-
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şahade ettim. Hemen hemen eski dört partiye rey verenlerin hepsinden 
aynı talebi gördük. Onun için dikkat ederseniz, parti kurulduğu zaman, 
eski dört siyasi eğitime rey vermiş insanların bize rey verecekleri ortaya 
çıktı. Bu 'bizim yurdun muiJıtelif yerlerinde yaptığımız gezilerden çıkardı
ğımız siyasi gözlemimizdir. Yeni bir parti kurarken öne aldığımız nokta
lar ve esaslar vardır. Türkiye'nin geçirdiği büyük tecrübe vardı. Ve parti· 
nin muvaffak olması yani iktidar olması lazımdı. Eğer fikirlerimizi icraa
ta koyacaksak, iktidar olmak gerekir. Muhalefet olarak, geliştirdiğimiz 
fikirleri bir yere koyamazsınız. Bizparti kurarken geniş bir vatandaş 
desteğini alabilmenin yolunu, bazı ana prensipleri ortaya koymakla bul
duk. Bunlar bir nevi Anavatan Partisin'in ilkeleridir. Bunu bir nevi şöyk 
ifade edeceğim: Kavga değil sevgi. İlk önemli nokta bu. Ayrılık değil bir
leşme. Ve geriye gitmek değil, gelişme. Ana noktalar !bunlardır. Yepyem 
bir partiyi modern ibir Türkiye'yi ileri götürecek ve Büyük Atatürk'ün de
diği gibi muassir medeniyet seviyesine ulaştıracak 'bir hedef almak mcc
bu riyetindeyiz. 1982 senesinde İzmir' de ~·apılan 2. İktisat Kongresinde ka
panış konuşmasında aynen bunu ifade etmişimdir. Türkiyemiz çok ileri
ye gider, belli bazı noktalara ıdikkat ettiğimiz ınkdirde. Onlar da söyledi
ğim ana noktalardır ve on sene içersinde 1992'ye geldimizde memleketimi
zin nereye eriştiğini bugiin ben dahi tahmin edemem. Biz memleketimizin 
gelişmesini, ileriye gitmesini insanlann !birbirini sevmesinde görüyoruz. 
Ayrılı'kları bir tarafa bırakarak birleşmede görüyoruz. Kavgada değil, sev
j!ide görüyoruz. Dikkat edilirse, partinin kuruluşundan bu yana yaptığımız 
bütün icraata 'baktığımız zaman, bizi ne kadar çok kavga ortamına çekmek 
isteyenler olsa dahi bunun için her türlü tahriki yapmış olmalanna rağ
men bizi hiç bir zaman o anarşiye, ,kavga ortamına çekememişlerdir. Çün
kü bizim kadar, baıicanlanmız kadar memleketi gezen )'Qktur. Tabii Tür
kiye'nin imkanlanda arttı. Bir yerden bir yere gitmek eskisinden çok da
ha kolay. Ama gittiğimiz her yerde, halkın nasıl düşündüğünü anlamak 
mümkündür. Biz hiç bir zaman bir miting meydanında halkı heyecanlan
dıı-acak konuşma yapmanık. Adetim değil, yapamam da zaten. Ama ona 
tesir edecek konuşmalar yapmak lazım. Yapılacak konuşmalar bir ku
laktan girip öbür kulaktan çıkacak konuşmalar değil, zihinde kalacak ko
nuşmalar olması lazım. Birşeyler öğretdbilmek ve öğrenebilmek lazım. 
Benim rnüşahade ettiğim, bütün konuşma ve toplantılarda milletimizin en 
çok üzerinde durduğu nokta, 'Sevgi ve kardeşliktir. Kavganın yanında de
ğildir. Huzurlu bir şekilde ailesiyle ilerlemek istiyor. Temelde yatan hadi
se budur. Tabii şunu ifade edeceğim; bir toplumda insanlan her konuda 
birleştirmek kolay bir hadise değildir. Neden? İnsanlan kavga ettirmek 
çok kolaydır. Ama asıl olan sevgi ve sevgiyle yapılan harekettir. Biz bunu 
kurulduğumuz giinden beri yapıyonız. Birliği, beraberliği sağlamanın da 
başka yolu yoktur. 
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Bu esaslar itibariyle Anavatan'ın programının ilk maddesinin bir kıs
mını okuyacağım. 

MADDE 1. - Gaye : Milli hakimiyeti ve m1lletin üstünlüğünü, milli 
birlik ve 'bütünlüğü herşeyin üzerinde telakki eden, millet iradesinin te
cellisini ve millet hakimiyetinin tesisini ancak halkın serbest oyunun esas 
olduğu hür demokratik düzen içerisinde mümkün olalbileceğine inanan ~n
san temel hak ve hürriyetini vaz;geçilmez ıkabul eden, Adalet Mülkün Te
melidir anlayışına sahip, milliyetçiliği milli ve manevi değerlere bağım
lılığı düstur ittihazeden; Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Ata
türk'ün ilke ve inkilaplan istikametinde muassır medeniyet seviyesine 
erişmeyi hedef alan, asıl olan fertlerin ve topluluğun mutluluğudur görü
şü içersinde sosyal adalete ve fırsat eşitliğine inanmış; iktisadi kalkınma
nın hızlandınlmasmı, işsizliğin ve fakirliğin kaldırılmasını, gelir dağılımı 
farklılıklarının azaltılarak refahın yaygınlaştırılmasını öngören, iktisadi 
gelişmede fertlerin teşe1'büs ıgücünü esas k~bul eden; geleceğimizin temi
natı olan gençlerimizin modern ve ileri Türkiye idealine bağlı milli ve 
ahlaki değerlerimizi benimsemiş, milli düşünceye sahip, herkese karşı 
sevgi ve saygı ve müsamaha besleyen ve medeni, bir insan olarak yetiş
Lirihnelerini milli eğitimin esası sayan; demokratik siyası mücadele tek 
yolu ikna, uzlaşma ve fikirlere hürmet olarak gören hür, bağımsız geliş
miş itibarlı büyük ve güçlü Türkiye idealine ulaşmayı gaye edinmiş bir 
siyasi partidir. clşte, Anavatan'ı şu okuduğum büyük gayeler tarif ediyor, 
6 Kasım seçimlerinde büyük bir ekseriyetle iktidara gelmiş olmamıza rağ
men, hatta hatta o tarihlerde iktidara gelmesi mümkün görülmeyen bir 
parti olmamıza rağmen yüzde 45'in üzerinde vatandaşımızın oyunu ala
rak iktidara geldik Ama bildiğiniz gibi hala bugünkü ufak kırıntılar 

halinde münakaşası ıyapılıyor. Şu laflar söylendi : «Anavatan bu iktidarı 
alamazdı. Seçimlere girmelerine müsade edilmeyen 3 parti seçimlere gir
seydi Anavatn bu neticeyi alamazdı.» Tabii bu sözler bize tesir etmiştir. 
Ve iktidara yeni geldiğimiz •günde, mahalli seçimleri biran evvel yapmayı, 
bütün partileri bu seçime sokmayı ve hodri meydan demeye karar ver
dik. Ve tabii bunuda 'biraz kurnazlık yaptık, kimseye belli etmedik. Ve 
zannettiler ki, Anavatan seçim yapacak ama hiç bir eski partiyi seçime 
sokmayacak. Hakikaten bu mümkündü. Mevcut kanunlara göre, kanun
lan değiştirmediğiniz takdirde o ilk seçime sokulmamış partilerin o se
çime girmeleri mümkün de~ildi . Bunu fırsat 'bilen parlamento içerisindeki 
iki parti, bir tanesi vaktiyle iktidar partisi olarak hazırlamış kendisini, di
ğeride anamuhalefet partisi olarak hazırlamış . Herikiside komisyonlar
da» neden diğer partileride seçimlere .sokmuyoruz• şeklinde konuştular. 
Mesele meclis gündemine gelene kadar içimizdeki konuşmalar dışarıya 
çııkmadı. - Baren çıkar, ıbasma akseder- Bir grup toplantısı yapuk. Ve 
toplantıda durumu arkadaşlarımıza açıklayarak onlann da içeriye basını 
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çağırıp açıklamayı yaptık. Bütün basın diğer partileri seçime sokmıyaca
ğırrııza göre, manşetleri hazırlamıştır. tik defa hepsi darmadağın oldular. 
Bize komisyonlarda dışardaki partileri seçime so.kmıyacağımızı söyleyen
ler, kararımızı görur görmez Meclisi terkettiler. Yani söylediklerinin 
hepsi boştaymış. Ve işin garip tarafı nedir, biliyormusunuz? Bugün hu
zurunuzda ifade ediyorum. Milletimizin bilmesinde fayda var. O parti
lerden Halkçı Parti seçimlere girmesini istemediği SODEP ile birleşme 
imkanını buldu. Milliyetçi Demokratik Parti ise girmesini istemediği Doğ
ru Yol Partisi ile birleşebilmek için her türlü numarayı yaptı. Bunlar da, 
Türık siyasi hayatında büyük laflar söyleyip sonunda işte bu noktalara gel
menin tipik örnekleridir. «Efendim sağda boşluk varmış dolduruyorlar
mış• gibi büyük laflan sonunda ifade ediyorum, «Milletvekillikleri devam 
edecek mi? endişeleri budur. 

Muhterem Arkadaşlarım; 

Memleketimizin demin sözlerimin başında çizdiğim 1950'lerden 
başlayıp bu tarafa gelen siyasi tablosunda ve 70'li yılların özellikle so
nuna doğru kanşan siyasi ve sosyal durumdan nasıl çıkılacak. Evet, 12 
Eylül ıgelmiş bir düzen getirmiş. Anavatan iktidarının önündeki en önemli 
mesele !buydu. Seçimlere girmeden evvel memleketimizin esas meselesi
nin 83 seçimleri olmadığını, seçimlerden sonraki 5 ısene olduğunu açıkça 

ifade ettik. Memleketi yepyeni bir istikamete götürme, bunda başanya 
ve ulaşma ileri modern Türkiye'ye varma bu içinde {bulunduğumuz 5 
sene içersinde olacaktır. Tabii Anavatan'ın seçimi kazanması bunun için 
önemli bir başlangıçtır. Ama önemli olanda beş sene içersinde bizim du
rumumuz hadiselere bakışımız, hadiseleri müdahale edişimiz ve hadise
lere soğukkanlıkla yaklaşımımız çok önemli olmaktaydı. Bunu gördük. 
Birçokları şöyle düşünebilirler: Eski siyasi partiler kapanmıştır. Bugün 
şu veya bu şekilde bu partileri seçime sokmayabilirsiniz ama siyasi l:ıa
diseler devam eder. Bunun •böyle olacağını biz gayet iyi !biliyoruz. Bunu 
bile bile meseleleri çözüm yoluna götürmemiz lazım. Türkiye'nin çıkışı, 
nerdedir? Nasıl çıkacaJktır. Bütün bunların hepsi seçimden evvel daha 
evvelki yıllarda yaptığımız çalışmalann bir neticesidir. 

Anavatan Partisi'nin 3 tane 'Önemli prensibi var. Biz milliyetçi mu
hafazakar bir partiyiz. Biz serbest rekabete, pazar ekonomisine inanıyo
ruz. Ve biz sosyal adaletçi bir partiyiz. Bu söylediğim üç ana prensibe 
Anavatan sımsıkı sanlmıştır. Şu son 2-2,5 senedeki icraatımıza 'bakın, lbu 
söylediğim üç ana prensip üzerindedir. Ben eski yılları hatırlıyorum. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çok çeşitli partiler ıgeldi geçti. Ama 
bizim kadar prensiplerine sahip, sadık bir parti, programının çizgisin
den aynlmayan !belki 'bir !başka parti çok az !bulunur. Hep aynı çizgiyi 
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muhafaza ettik ve inşaallahta aynı çizgiyi önümüzdeki yıllarda da boz
madan götüreceğiz. Çünkü Muhterem Arkadaşlarım; özellikle 60'lı yıl
larda müşahadem var. Zig zag yaptığınız zaman, şu tesirler, bu tesider 
kazanan siz değil, kaybeden siz oluyorsunuz. Hiç bir şekilde prensip 
lerimizden, şu koyduğunuz ana ilkelerden kati suretle fedakarlık yapıl· 
mayacaktır. Ve dikkat edilirse son 2,5 senede Anavatanın icraatı rekor 
icraattır. Baştan ıberi teşkil ettiğimiz ıbu prensipler istikametinde hiç şaş
madan aynı esasta yürümüş olmamızdandır. Bizim icraatımız program 
ile fevkalade paraleldir. Biz kendimizi milliyetçi muhafazakar takdim 
ediyoruz ve icraatımızda bu yönde kuvvetli bir şekilde götürmeye gayret 
ediyoruz. Ben şuna inanıyorum, memleketimizin en önemli me elelerin
den biri tarih, kültür, 1bu değerlerimizi daha iyi bir şekilde ortaya çıkar
maktır, insanlarımıza 1bizim parlak geçmişimizi çok iyi öğretmektir. 
Orada birçok hazineler var. O hazineleri hakikaten değerleri ile ortaya 
çıkarmak ve Türk insanının vaktiyle yaptığı hataları, sevaplarını, !bilgi
leri ve becerileri ortaya çıkaııınaktır. Bunun için tarihe çok önem verme
niz gerekir. Bunun için misal vereceğim. Tanıtma fonu olarak çıkardı
ğımız fonun büyük kısmını Osmanlı Arşivlerini çok iyi bir şekilde tan
zim etmekte kullanacağız. 

Muhterem Arkadaşlarım; 

Biz lbu memlekete yepyeni lbir sistem getirdik. Buna serbest ekono
mik sistem, serbest rekabet diyoruz. Tabii zor hadiselerden birisi, en 
önemli reformlardan !biridir. •Bunu son 2 senedir !büyük çapta yerleştir
dik. Devleti baba olarak görmüş lbir memlekette serbest ekonomi sis· 
temi yerleştirmek kolay değildir. Çünkü herkes devleti baba olarak gör
düğü için «şunu da devlet yapsın, lbunu da ıdevlet yapsın• deme hakkına 
sahip oluyor. Ama bizim için asıl olan milletin zenginliğidir. Bu kendi 
parti programımızda var. Yani devletin zenginliği, milletin zenğinliği ne
ticesidir. Bu düşünceye kendimizi alıştırmamız lazım. Bu demek değilki 
devlet hiç birşey yapmayacak. Yapacak tabiatiyle. Ama unutmayınız ferte 
büyük önem vermek meclburiyetindeyiz. Liberalleşmenin, serbestleşmenin 
en .önemli hadisesi ferte kendi imkanım, kabiliyetini ortaya çıkarmak, 
daha fazla meınlekete katkıda ıbulunmasını sağlamaktır. İşte liberalleş
menin ana noktası buradadır. Biz insanlarımızın önündeki engelleri ta
biatıyle devletimizin koyduğu genci nizam içersinde kaldıralım. İnsanlar 
daha rahat hareket etsinler. Misaller vereceğim. Bakınız, Türkiye'dc ta
nın serbest ekonomidir. Yani çiftçi toprağına sahiptir, herkes kendi 
emeğini koyar. ihtih al yapar. Ne ihtihsal yapacağına devlet kanşmaz. 
Kazanır kaybeder o kendisine aittir. Ama eğer önüne bir takım engeller 
koyarsanız, örneğin çiftçimiz dışardan kaliteli tohum getirmek istiyor. 
Devlet koymuş kaideyi, sen katiyen kaliteli tohum ithal edemezsin. İşte 
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geçtiğimiz yıllarda sistem böyleydi. Son iki senedir. Türk çiftçisi seI'best 
şekilde ithal tohumları kullanıyor. Şöyle bir bakın ne kadar gelişme oldu. 

Hemen hemen birçok salhada bu serbestleştirme getirilmiştir. Şimdi 
bakınız, biz itlhalatı libere ettik. Hatta niçin ithalatı libere ettiniz, niçin 
lüks mal geliyor diyorlar. Türkiye'ye gelen lüks mal 100-120 milyon do
lar civarındadır. Bir kısmımda lüks mal diye saymamak gerekir. Çünkü 
normal olarak ibunlar zaten gelecektir. Ama şu faydası var. Bugün Tür
kiye'de herşey bulunuyor. Hiç 'bir malı temin etmek için yurt dışına si
pariş vermeye gerek yok. Hatta turistler gelip Türkiye'den alışveriş edi
yorlar. Misalleri var. Suriyeli, Iraklı, Yugoslav, Polonyalı, Yunanlı geli-
yor. 

Sosyalist ülkelerde döviz mağazaları vardır. Buralarda lüks mallar 
dövizle satılJJ". Bunun ifade ettiği bir mana var. Diyor ki benim param 
değerli değil, dolar değerlidir. Kendi parasının değerli olmadığını kabul 
ediyor ve dolarla markla satış yapıyorlar. Bize ibunu teklif etmişlerdi ben 
red ettim. Herşey serbestçe Türk parasıyla satılır. İşte o zaman batıya 
erişme yolları !buradan geçiyor. Bizim iktisadi poUtikamızın temeli olan 
serbest rekabet, serbest pazar ekonomisi memleketimizde insanlarım ızda 
büyük çapta çalışma ar.ı:usu getirmiştir. Kabiliyetli insanlarımızı öne 
itmiştir. İşte ihracat gelişmesi, Türkiye'nin ihracatı 2 milyar dolardan 
8 milyara çıkarken bu sebeple gelmiştir. 

Muhterem Arkdaşlanm; 1967-71 arasında Devlet Plllnlama Teşkillllı 
Müsteşarlığı yaptığım zaman sanayileşmeye çok önem veriyorduk, Sa
nayi ürünlerini nasıl ihraç ederiz diye ihracat teşviklerini o yıllarda ge
tirdik. Ama, Türkiyenin ihracatının esası tanmclı. Pamuk, üzüm, fındık, 
tütün, incir oluşan 4-5 kaloın mal Türkiye ihracatınm yüzde 60.70'ydi o 
tarihlerde. Ama getirilmiş olan yeni politika, Türkiyc'yi •bu uzun senele
rin getirdiği sadece ve sadece tarım mallarına bağlı kalmaktan kurtar
mıştır. 1979'da tarım mallan ihracatın yüzde 65'ini sanayi mallan ise 
yüzde 30'unu kapsarken, 1985 yılında sanayi mallan ihracatın yüzde 75' 
ini geçerken tarım mallan ihracatın yüzde 25'ini kapsıyor. Tabii o çan
tasını alıp köşe köşe dolaşan insanların kabiliyeti ile. İktisadi sistemde 
liberalleşmenin getirdiği önemli bir avantaj daha var. Siz ne yaparsanız 
yapın, iktisadi sisteminiz 'bozuksa, o sistemin şartlarına göre ekonomi 
kendisini ayarlar, insanlar kendilerini ayarlar. Esas olan ekonomik sis
temi haksız •kazanca fırsat vermeyen namuslu lbir sistem hale getirmek
tir. Ve biz bunu yaptık. Yaptığımız en önemli işlerden biri de budur. 

J970'lerin sonunda Türkiye petrolsüz kalmış. İnanırmısıoız o dev
rin başbakanlan petrol tankerlerini takip ederlerdi. Şimdi bizim devri
miz.de yanlızca Tüpraş'ın yetkileri takip ediyor. Tabii bütün bu ekono
mide serbestleşmeyi önleyen hadiseler döner dolaşır bir yolsuzluk ola-
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rak karşımıza gelir. Bugün •bakıyorum, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 
tabii alışmışlar yolsuzluk getireceğiz diye ·getirsinler ama yO'k ki neyi ge
tirsinler, sistem lbuna müsait değil. Biz hiç lbirşeye müdallıale etmiyoruz, 
herşey sertbest olmuştur ve tekrar tekrar üzerine vuııguluyacağım Tür
kiye'de yaptığımız en önemli reform budur. Bizim programımızın en 
önemli taraflarından biri sosyal adalctçiliktir. Bunun üstüne basa 'basa 
söylüyorum. Biz kendisine •sosyal adaletçi diyen 1her1hangi bir partiden 
çok daha akılcı çok daha iyi bir tarzda sosyal adalet meselesini Türki
ye'de rayına koyduk. En önemli ıprogramlarımızdan bir tanesi konut. 
Hangi devrede lbu kadar konutun kı a sürede yapıldığı görülmüş. Nasıl 
finanse edüdiği de çok açık. Fazla tüketenden alıyoruz, kısmen fakir olan 
insanlarımıza iyi şartlarla ·kredi olarak veriyoruz. Sigara eskiden kaçak 
olarak geliyordu, karabor acı haksız kazanç sağlıyordu. Biz bunu nor
mal ithalat yoluna aldık ve aradaki farkı konut fonuna aldık. Gördünüz, 
bakınız Türkiye'nin her yerinde konutlar yükseliyor. Çimento istihsali 
tahminlerimizin üzerinde artmıştır. Hatta çimento Sanayiine emir ver
dim biraz çimento it!hal edip, lstanbul'da lzmir'de !bulunan aşırı fiyat 
yükselmesi ve sıkıntısı olma üı. 

Önemli adalet sahalarından ibiri de veııgi adaletidir. Muhterem Ar· 
kadaşlanm; sosyal adaletin en önemli amaçlanndan ıbir tanesi vergi ada
letidir. Katma değer vergisi kim fazla tüketiyorsa ondan alınmaktadır. 
Doğrusu da bu zaten. Yerine oturmayacak zannettiler, ük icraata başla
dığımız günlerde gazetelerin manşetlerini •hatırlayın. Ama bir senelik tat
bikat gösterdik ki çok iyi !bir gelir sağladık, tahminlerimizin üzerine çık
tık. Neden aca'ba Avrupa'cla lbu kadar iyi olmadıda bizde bu kadar iyi 
muvaffak olmuş. Getirdiğimiz bir başka sistem var. Ücretlilere vergi ia
desi kanunu; •Getir faturasını al iadeyi, gayet basit bir sistem. Şimdi dı
şardaki ülkeler !bizden şimdi ıbuaun misalini almak istiyorlar. Sade kat
ma değer 'Vergisi değil. Bu sene 3 ayın neticeleri geçen seneye göre tahsi· 
!atta yüzde 90 artmıştır. Bunun selbebi var. Tabii getirdiğimiz esaslar var. 
En önemli nokta şudur. Hatırlıyorum 1960-1970'li yıllarda basının üze
rinde durduğu önemli noktalardan ıbir tanesi vengi meselesinde hep üc
retlilerin vergi ödemesiydi. Ücretlilerin gelir vergisinin yüzde 70'ini ödü
yordu. Faturalı vepgi sistemi çalışmaya başladığından ibu tarafa, 'bizim 
yaptığımız hesaplar ücretlilerin ödediği fiili vergi % 40 civarına gelmiş

tır. Bu da 2 sene içersinde realize edilmiş. En önemli sosyal adalet ic
.-aatlarından biri budur. Talep ettiğimiz siyasi, iktisadi politika ihaksız 
kazancı ortadan kaldırmıştır. Önemli •bir konuda mahalli id~relerdir. 
Mahalli idarelere ibiz çok önem verdik. Bugün tahminimin üzerinde icra
at yapıyorlar. Belediyelerimizin sahip olduğu imkanlar hiçibir devreyle 
mukayese edilemez. Ben Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük belediyele
rin Maliye Bakanının kapısının önünden aynlmayıp memur, işçi maaş-

582 



lannı ödemek için para istedikleri devreleri bilirim. Bunlann hepsi ar
tık ortadan kalkmıştır. Bakınız İstanbul Belediyesi Haliç gibi yıllardır 
üzerine el atılamayan konulara el atmıştır. Niçin? Çünkü imkanı vardır. 

Çocuklara çok önem verdik. İşte aşı kampanyası. Bizim kadar ço
cuklara önem veren hiçlbir iktidar yoktur. O da önemli ·bir sosyal prog
ramdır. 5 milyon çocuğu aşıladık . Bunu devam ettireceğiz. 

Doğu Anadolu meselesinde, üzerinden J ,5 sene geçmeden meyvaıarı 
almaya başladık. <Doğu Anadolu'da hem yatınmlan hem de orada çalı
şanlara vergilerini azaltmak suretiyle daha fazla ücret verme politikasını 
biz getirdik. Orda yatırım yapacaklara kredi imkanları getirdik. Bakı
nız, şu andan itibaren bize gelen rakamlar öyle gösteriyor ki, Doğu Ana
dolu' da eskisiyle kıyaslanamayacak kadar işler daha hızlı gidiyor. Böl
gelerarası gelişmişlik farkını azaltmak bizim iktidarımıza nasip oldu. 

Gençlerle biz alakadar olduk. Bakınız Üniversite gençlerinin duru
muna. 52 bin civanna yakın yurt kapasitesi vardı, •biz iktidara geldiği
miz zaman lbuna lbir sene içersinde 42 bin kapasite ilave ettik. Dünyanın 
hiçbir tarafında bu kadar hızlı bir program yoktur. Bu da sosyal adalet
çilik programı. 

Esnaf ve sanatkarlar için, Türkiye'nin en büyük sanayi siteleri prog
ramlannı ıbiz !başlatt ık. Defter tutma gi!bi limitleri onlann hayal edemi
yeceği rakamlara biz yükselttik. Yani bugün zannediyorum işletme u ulü 
vergi toplamı 120 minyondur. 1ktidara •geldiğimizde 6 milyon'du. Aynı 
konu tarımda hem tohumluk, •hem de veııgi meselesinde çok farklılıklar 
getirilmiştir. Birşey daha söyliyeyim, çiftçinin parası ödenmiyor diye 
birçok iddialar yapılıyor. Hiçbir devirde de .bizimki kadar çiftçinin pa
rası çabuk ödenmemiştir. Türkiye'nin en ·büyük 5ulama projelerini biz 
başlattık. Şöyle bakıyorum, şu 2 sene içcrsinde hızlandınlmış birçok iş, 
16 tane 1baraj, 84-85 senelerinde işletmeye açılmış. Başladığımız baraj ve 
sulama projesi 60'dan fazladır. Her gittiğimiz yerde bizden ya içme suyu 
ya da sulama suyu isleniyor. Onun için en fazla ağırlığıda buraya verdik. 
Bu da sosyal adaletçi ıbir program. 

Yine sosyal adaletçi bir program, köylerin elektrifikasyonu prog
ramıdır. İnşallah 1987 senesi sonunda doğuda hiçbir elektriksiz köy kal
mıyacaklır. Elektrik kullananlar !biraz ücreti artı diye şikayet ediyorlar. 
Ama unutmayın sosyal adalet bu. Hiç elektriğı olmayan yerler var onlara 
vermek lazım. Bir de şu nokta önemli: Elektriği kesintili vermemek la
zım . Bakınız bu memleket kaç sene elektrik kesintileri programlan ile 
yaşadı . Türkiye bundan sonra inşallah o programlı kesinti devresine gel
miyecektir. Hangi şartlarla olacağını öyliyeyim. Son iki senedir elek: 
rik artışı yüzde JO'un üzeı;nde arttı. 
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Şimdi telefonda da aynı şeyi söyliycccğim. Telefonda biz çok hamle 
yaptık. Herkes bunu iyi !biliyor. Eskiden hatırlıyorum 3-4 sene evvel 
Bodruın'da, Marmaris'te telefon etmek için karşı adalara giderlerdi. 
Şimdi oralarda telefon üniteleri bulunuyor. Ve inşallah önümüzdeki 4-5 
sene içersinde lbu otomatik telefon sistemi Türkiye'nin heryerinde ger
çekleştirilecek ve zannediyorum 1988'in sonuna ıkadar telefonsuz köy 
kalmıyacak. 

Bir başka konuda televizyon konusu. Türkiye uzun süre tek kanal 
ile çalı.ştı. Bu kanal sayısını önümüzdeki 3-4 sene içersinde beş, altı ka
nala çıkaracağız. Ve bu kanalların birisi, ikisi eğ-itim kanallan olacak . 
Çünkü ·birçok kaliteli öğretmenleri göndermek mümkün değil. Ama te
levizyon ile en kaliteli öğretmenleri her yere gönderebiWirsiniz. Uydu 
sistemi ile 6 kanala kadar yapının pazarlığını yapıyoruz. Bir düşünün 
Türkiye'deki iş hacmi nerelere gelecek, ne kadar artacak; ne gibi yeni
likler meydana gelecek? Ben hatırlıyorum, 1982 ·senesinde Türkiye'ye 
renkli televizyon ıgetireli.m mi? getirmiyeli.m mi? münakaşasını Bakanlar 
Kurulu'nda yaptık. Bir grup -çıktı ·dedi ki, «hayır getirmiyelim, çok fazla 
döviz •sarfiyatı olur, 300 /bin televizyon her ısene yapılır ve her biri 200 
dolaııdan 60 milyon dolar gider.• Neticede renkli yayına geçilmesine ce
saret edemediler. Geçen sene zannediyorum, 1 milyon 300 bin renkli te
levizyon satıldı. 300 ıbin değil. Bunun ifade ettiği çok şeyler vaı. Anava
tan sosyal adaletçi ıbir partidir. Bizim sosyal adaletçiliğimiz lafla değil 
icraatımızdadır. Bunu da !herkes açık seçik görüyor. Geçtiğimiz yıllarda 
sosyal adaletçiyiz diye çok güzel laf yapanlar vardı, ama sonuçta hiç/bir 
şey çıkmadı. O sosyal adaletten 'bahsedenler Tür'kiye'de en büyük sosyal 
adaletsizliği yaptılar. Haksız ·kazancı, karalborsayı teşvik ettiler. Meı:nJe
ket altüst oldu. Bugün de yine o aynı laflar yapanlar var, o laflar unu
tuldu diye. Ama lben çok iyi biliyorum milletimizin gözüde kulağıda çok 
iyi açıldı, artık o plakları çalan kim eler bu memlekette, talbirimi maruz 
görün «avucunu yalar• Zaten dikkat ederseniz, ıbizim muhaliflerimize 
şöyle bakıyorum, artık iktisadi yatının meselelerini lbir tarafa bıraktı
lar bunlarla laf yapmalan mümkün değil. Şimdi söyledikleri demokrasi, 
insan lhak ve !hürriyetleri, çevre sağlığı. Avrupa sosyal demcıkratlan, 
sosyalistleri de kaybedinceJbu adet olmuş- ancak böyle parlak laflar söy· 
itiyorlar. 

Muhterem Arkadaşlanm ; 

Biz reforumcu bir iktidanz. Hakikaten bizim kadar refoım yapan 
hiç bir iktidar yoktur. ·Biz ıbütün meseleleri akılcı yoldan sancı yapma
dan gerçekleştirdik. Şöyle ana !hatlarıyla söyliyeceğim. Belki ıbu iki se
nede yaptığımız birçok bakımdan on seneye sığmaz. İdari reformu ıbiz 
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yaptık. Biitün bakanlıkları yeni baştan organize ettik. Bütün taşra teş

kilatı da dahil hepsini yeni baştan düzenledik. Personel reformunu biz 
yaptık. Vergi reformunu baştan aşağıya ıbi;; yaptık. Türkiyc'nin temel 
vergi reformları aşağı yukan tamamlanmıştır. Hatta şunu söyliyebilirim 
birçok ileri ülkede bizim yaptığımız şu vergi reformları örnek olarak göste· 
rilmektedir. Mahalli reformları da biz yaptık. İşte serbest bölgeler ko
nusu ve birçok 'konuda yenilikler .getirdik. Kambiyo sistemi ve Türk Pa
rasını Koruma Mevzuatını >değiştirdik. Serbest beyanın kaldırılmasını 
kimse beceremedi. Kamu İktisadi Teşe!l:fuüslerini biz düzenledik. Kam
biyo sistemi tamamen ·seroest hale gelmiştir. En önemli reformlardan 
biri olan fonları biz getirdik. Büyük bir fon sistemi kurduk. Türkiye'nin 
hiç bir devrede olmayan kaynaklarını harekete geçirdik. İşte Toplu Ko
nul Fonu, arkasından Kamu Ortaklığı Fonu'ndan finanse edilmektedir. 

Aşağı yukarı 380 milyar lira bu sene finansman. Geliştirme ve Des
tekleme Fonun'dan birçok proje desteklenmekte ve en son çıkardığınıız 
kalkınma sanayüni destekleme fonu. Bu da çalıştığı zaman memleketin 
önemli bir derdine çare bulacak. Savunma Sanayi için dışarıya verdiği
miz milyonlarca doların yerine içerde iş 'hacmi meydana gelecek. 

Biz iktidara geldiğimiz zaman işsizlik var diye şikayette bulunur
lardı. Yine aynı laflar tekrar ediliyor. İki sene içersinde yatının tahmin
lerimizin çok üzerine çıkmıştır. Nerelerden yapılıyor? Bir kaynağı bü
yük çapta bütçeden yapılıyor. 1 trilyon liraya yakın fonlardan yatının 
yapılıyor. Kamu İktisadi Teşeıbbüsleri büyük çapta yatırımlar yapmak
tadırlar. Mahalli idareler aşağı yukarı İller Bankası'yla beraber 1 tril
yon liranın üzerinde yatırım yapıyorlar. Ma'halli idarelerde hiç lbir dö
nemde bu ölçüler bir yatırıma girişilmedi. Bunun üzerine yap, işlet dev
ret sistemi gelirdik. Onunla 'bir takım hidroelektrik ve termik santraller 
yapacağız. Gayet tabii yatırımlar artınca işsizlik meselesi kendiliğinden 
büyük çapta aşağıya inecek. Programımızda neyi söylemişsek hiçıbirini 
şaşırmadan enflasyon da dahil teker teker yapmışızdır. 

Muhterem Arkadaşlarım; 
Nasıl bir Türkiye •bekliyoruz, onu söylemek istiyorum. 1950'lerde 

Türkiye'nin özlemi, başlangıcı karayollan ile başladı. Demokrat Parti dö
neminde en önemli hamlelerden biri karayollandır. Türkiye'nin bugünkü 
ana çizgileri o zaman çizilmiştir. Ondan sonraki yapılan işler daha çok 
onu düzenlemek, asfaltlamak, kalitesini yükseltmek şeklinde yapılmış
tır. Yola çok ihtiyacımız var. Yol sistemi, iktisaden gelişen ve büyüyen 
bir memleketin kan damarlarıdır. Ama modem Türkiye, !bir baştan bir 
başa ekspres yollar dediğimiz otoyollara sahip olmalıdır. Bu sene inşal
lah bin kilometre civarında yola başlıyacağız ve ümit ediyorum ki bu as
rın sonuna kadar Türkiye'nin batıdan doğuya, güneyden kuzeye 3 bin ki
lometrelik birotoyol sistemi yapılacaktır. İkinci olarak ileri Türkiye'de 
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görmek istediğim ve Anavatan'ın getireceği fevkalade geniş, etkin her ta
rafla konuşabileceğiniz .. Bir komünjkasyon sistemi. Tabii bu sistem uy
dular, kompütürler ve demin 'belirttiğimiz 6 kanal televizyon yayını kap
sayacak. Okullarımızı kompütürle donatmalıyız, çocuklarımızın küçük 
yaşta kompütürle çalışmalarını sağlamalıyız. Köylerimize, kasabalarımıza 
önem verdiğimiz gibi şahirlerimize de önem vermeliyiz. Şehirlerimiz pı
rıl pırıl olmalı. Bu konuda arkadaşlarıma söylüyorum, 1988-89 yıllarına 
geldiğimizde geceleyin Türkiye'yi gezdiğimizde şehirlerimiz pırıl pırıl ol
malı. İnsanları güleryüzlü •bir Türkiye olmalı. Gezilerimizde karşılaştı
ğımız turistlerle konuşuyorum, onlarda insanlarımızın ne kadar güler
yüzlü, olduklarını söylüyorlar. Turizm konusuna gelince, yeni yeni turis
tİ'k tesisler açılıyor ve daha da fazla açmamız gerekiyor. Da'.ha fazla ko · 
laylıkla insanlarımıza imkan vermemiz lazım. Yani pansiyonculukta bir 
takım formalitelere girmeden insanlarımızın önünü açalım. Bakınız tu
rizm gelirlerimiz iki senede 400 milyon dolardan 1,5 milyar dolara çıktı. 
İnşallah ıbu sene 2milyar doları geçer. 

Şimdi büyük projelerden tahminlerin ötesinde büyüyor. Ben bun
lardan bir tanesi olan Atatürk Barajından bahsedeceğim. Atatürk Barajı 
1983 yılında seçimden 10-15 gün evvel temeli atıldı. Ama finansmanı or 
tada yoktu. Bu barajla ilgili olarak 1980 senesi başında o zamanki ikti
dar bir İsviçre-Alman gnıba Bakanlar Kurulu Karan ile verilru. 1982 so
nuna baraj için kreru bulunamadı. Çünkü Türkiye'ye o sıralar kimse 
kredi vermiyordu. Neticede o zamanki Konsey İdaresi bu Bakanlar Ku
rulu Kararını ortadan kaldırdı. Bakınız 'bu sene !bütçeye bu baraj için 37 
milyar lira koymuşuz. Bizim lbildiğ)miz kadarı ile 1988 senesi içinde ba
raj su tutacak. Yani bu sene önümüzdeki sene barajın büyük çapta ta
mamlanması lilzım. Ne kadar yatırım yapacaksınız? Bu sene 200 milyar 
liraya yakın yatırım yapmak lazım. Nasıl finanse edilecek? İşte Kamu 
Ortaklığı sistemini bu yüzden kurduk. Kamu Ortaklığında Keban Bara
jının ve Boğaz Köprüsünün gelirlerini sattık ve son 1,5 sene içerisinde 
200 milyar liradan fazla para toplamışız. Bu senede Ağustos ayında 100-
150 milyarbk kamu ortaklığından hisse seneru çıkaracağız ve barajı an
cak böyle yapa'bilirsiniz. Yoksa 'bu baraj öyle 2-3 senede tamamlanmaz 
ancak, on senede biter. Böyle uzun sliNn işte para toprağın altında kal 
mış olur, gelir getirmez. Halbuki barajın bir sene evvel elektrik üretmesi 
size lbir senede 250 milyar lira gelir getirir. Onun için bu sistemleri iyi 
bilmek lazım. Bizde bu işleri iyi bilyoruz. 

Bu dev projelerle Türkiye hareket halindedir. İşte oto yollar Edir
ne'den Ankara'ya kadar oto yolun yapırmna bu sene başlıyoruz . Zaten 
bu yolun 256 km'si fülen ınşa halindedir. Arkasından İzmir-Aydın ve Po
zantıcdan Gaziantep'e kadar olan kısım. 

Bizim özleruğimiz, görmek istediğimiz Türkiye, otoyolları, liman
lan, büyük hava meydanları ile, pırıl pırıl şehirleri ile ve tuğlalı köy ev-
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!eri görmek istediğimiz Türkiye'de.dir. !nşallah Toplu Konut Fonunu ilerde 
köylere doğru kaydıracağız. Çocuklar için çocuk !bahçeleri, gençler için 
her türlü sporun yapılacağı spor tesislerin olduğu bir Türkiye özlemimiz 
var. Şunu huzurunuzda ifade ederim: 'Bu Türkiye görülmeye başlamış· 
!ır. iki senelik icraatımız sonucu elde ettiğimiz neticeler, bu Türkiye'nin 
o kadar uzakta olmadığını gösteriyor. Bugün Allah bize bu imkanı verd i, 
biraraya geldik. Türkiye için kalbi bir arada çarpan bir topluluk mey
dana getirdik. Biıibirimize sımsıkı sarılır, memlekette kavgaya çanak tu· 
tamazsak ve kavıgaya çanak tutanlarada hiç aldırış etmezsek, burada eski 
demokrat parti milletvekilleri var o devrenin tecrübesi budur. Sizi mey
dana çekerler, kavgaya çekerler, bırakınız iş yapalım, kavgayla ne işimiz 
var. Bırakalım oldukları yerde kalsınlar . Biz sadece milletimize hizmet 
için bu meseleye atıldık . Millette hizmeti de hakka hizmet gibi biliyoruz. 
Onun için birliğimizi, beraberliğimizi sımsıkı .götürelim. Anavatan bir 
misal olmuştur. Ben bunu herkese anlatıyor, bizim verdiğimiz misal 
Dünyanın hiç ıbir yerinde görülmemiştir. Bu kadar kısa zamanda bu ka
dar zor şartlar içersinde yepyeni bir parti meydana gelmiş ve memleket 
meselelerine el a tmıştır. Bakınız çok !büyük değişiklikler var. Türkiye es
kisi gibi değil. Liberal bir sistem tatlbik ediliyor. Bizim parti teşkilatunı
mızın, bakanlarımızın, milletvekillerimizin yapacağı en önemli iş mem
leketin dertlerine nasıJ çare bulunacağı, seçim bölgelerinde talepleri, 
hizmetleri nasıl yaptıralım, programa alalım konuları konuşmalı. Gene 
eski tecrübelerimden gelerek söylüyorum ıher zaman da ifade ettim. Me
murlarla sakın uğraşmayın , memurlar bizim .başımızın tacıdır. Memur
lar bürokrasiyi temsil eder. İyi siyasetçi iyi uzlaşmacıdır. Geçmiş tecrü, 
belere iyi bakın . Bakınız memurdan, işçiden, Jroylüden, esnaftan, emek.. 
liden rey aıldlk. Şehirleri 'bir gözden geçiriniz hi9bir Miliyetçi Muhafaza
kar parti bizim kadar şehirlerden rey almamıştır. Demokrat Parti'yi bir 
parça kenara ayınyorum, onların zamanında da şehirlerin durumu bu 
kadar yüksek değildi. Yüzde 16 şehirler 84 köydü. Ama şimdi yüzde 60' 
dır şehirler. Ve dikkat edin 'biz bütün kesimlerden rey aldık. Bu reyimizi 
muhafaza etmenin yolu bütün bu bize rey verenlere en iyi şekilde hizmet 
götürmektir. Başka da bir arzumuz yoktur. Birliğimizi, beraberliğimizi 
sımsıkı tuttukça, olabilir münakaşası edelbili riz, ancak münakaşayı da 
batılı gibi yapalım. Batının en önemli avantajı budur. Kavga eder, mü
nakaşa ederler ama sonunda uzlaşmaeıdırlar. Buna fevkalade dikkat ede
lim. Türkiye'de Anavatan'ın diğer siyasi partilerden en önemli farkı ıbu 

olmalıdır. Biııbirimizi sevdikçe, saydıkça millet bizden örnek alır. Onlarda 
biııbirlerini sevip, sayarlar, sözlerimin sonunda şunlan söylüyorum. Sev 
ginin yerini hi91Jirşey ikame edemez. Birlbirimizi ve milletimizi sevmeye 
devam edelim. 

Hepinize •sevgiler,saygılar sunuyorum. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN NİCDE'DE BİRKO İPLİK 
FABRİKASI'NIN AÇILIŞ TÖRENİNDE 

YAPTICI KONUŞMA 

4 Mayıs 1986 

Sevgili misafirler ve muhterem vatandaşlanm, hepinize saygılar. 

sevgiler sunuyorum. 
Bu fabrikanın temeli bizim Bor'a geldiğimiz sırada atılmıştı . Yani 

1984 senesinde. Başbakan olduktan sonra, ilk yurtiçi seyahatim• Bor Şe
ker Fabrikası'nın açılması münasebetiyle Niğ<le'ye yaptım . 

Muhterem vatandaşlarım, 

Türkiye gelişiyor, Türkiye büyüyor. Bu nasıl oluyor? Şunu ifade 
edeyim, memleketimizin kaynakları, imkanları iyi kullanılırsa hesabı
mızı iyibilirsek, yeni işler yaratan işler yaparsak, memleketimizde de
vamlı olarak yeni nesillere iş sahası açarız ve memleketimiz ileriye gi
der. Her gelen gün bir evvelkinden daha iyi olur. 

Biz memleketi genel olarak idare ediyoruz. Hükümet bununla so
rumludur. Sizin seçtiğiniz hükümet bu devleti idare ediyor. Devletin im
kanlarını en iyi şekilde kullanıyor. Devlet verimli çalışırsa, özel teşebbüs 
de daha faydalı işler yapabilir. 

Gönül öyle istiyor ki, insanlarımızın önlerindeki engelleri atalım, 
Koyunlu'da olduğu gibi, her tarafta böyle tesisler yapılsın . Tabii bizim 
düşüncemiz şudur: «Biz bu memlekette insanlara yani sizlere güveniyo
ruz-. Devlet iş yapıyor ama zannetmeyin ki, devlet babadır. Devlet izin 
hizmetinizdedir. Ama siz daha iyi çalışırsanız ve !bizde önümüzdeki en
gelleri açar ak, o zaman bizim insanlarımızın yapamayacağı iş yoktur. 

Şimdi misal vereceğim. Almanya'ya gidiyoruz, benim köylüm gidi
yor. Büyük şehir görmeden, köyünden çıkıp Almanya'ya gidiyor. Gider
ken belki yürümesini de şaşırıyor, Almanya'da sokakta yürümek o kadar 
kolay değil. Ama 1 se.ne sonra evine dönerken, çok farklı bir insan olarak 
dönüyor. Çünkü şunu çok iyi biliyorum, bizim memleketimizin insanı 

hakikaten zekidir. Bundan seneler evvel, bir Almanya dönüşünde, işçi · 
)erle konuşuyordum. Bir tanesine cnerelisin, dönüyor musun • diye sor
dum. O da cNiğde'liyim, Almanya'da bir patates sökme makinesi gör
düm, onlardan bir tane getirip, Niğde'nin bütiin patatesini ben sökece· 



ğim• dedi. Hesabı yapmış, kafaya koymuş, Niğde'de patates var. oraca 
da makinayı görmüş. Böyle insanlar tabii çoğalacak. Böyle fabrikalar ku
nılacak. Neticede memleketimiz ileriye gidecek. 

Önemli olan nedir? Birbirimize sımsıkı sarılalım, dedikoduyu bıra
kalım. Çalışmaya devam edelim. Çocuklarımıza, yeni nesillere daha iyı 
imkılnlar hazırlayalım. Yani bizden daha iyi şartlara sahip olsunlar. Bu
günkü nesiller, bizim geçirdiğimiz günlerden çok daha iyi günlere gele
oeklerdiı·. Benim yetiştiğim yıllarda değil televizyon, radyo bilmiyorduk. 
Söğüt'te, ilkokula gittiğimde, radyo 'bir tek kaymakamın evinde vardı. 
Daha sonra babam da aldı çünkü babamla annem memurdu ve o sıra
larda memurun eline iyi para geçiyordu . Hiç unntmuyorum, AGA marka 
bir radyo. Fakat o zaman radyo akümülatörlüydü. Akümülatörü doldur
mak için ta Eskişehir'e gönderilirdi ve bizde 10 gün radyo dinlemezdik. 
Şimdi bakıyorum, bizim çocuklar video ile oynuyorlar. 2,5-3 yaşında vi
deoyu çalıştıra'biliyorlar. 

Bütün televizyonunuz bir kanallı. Ama, asıl televizyon aletinin üze
rinde 7-8 kanal var. Peki ne olacak diğer kanallar? İnşallah önümüzdeki 
34 yıl içinde 5-6 kanal daha çalıştıracağız. Belki bir tanesi hanımlarla, 
bir tanesi de çocukların eğitimiyle ilgili program yapacak. Çünkü tele
vizyonun eğitimi hiçbir şeye benzemiyor. Karşısına oturuyorsunuz, ba
kıyorsunuz, dinliyorsunuz, aynlmıyorsunuz. Benim •İcraatın içinden• 
programları gibi. Türkiye bunlara ayıktır. Avrupa'dan neyimi7. eksik. 
Seneler evvel, «yurt dışında herşey var, yurt içinde hiçibir şey yok» diyor
dum. Alırız, almayız o başka ama herşey burada da olmalı. Yokluğu ol
mamalı, bir sıkıntıya düştüğümüz zaman onu bulabilmeliyiz. Düşündü
ğüm şey buydu. Bugün Allah'a çok şükrediyorum, Türkiye o noktaya gel
miştir. Hiçbir eksiğimiz yok. Hele komşu memleketleri gezdi#irniz za
man, Türkiye'ye dönüp de şükretmemek elden gelmiyor. Türkiye'nin her 
yerinde Antalya'nın meyve-sebzesini bulmak mümkün. Şubat ayının so
nunda Suriye Başbakanı gelmişti. Konuşuyorduk, •sizde domates ka 
para• diye sordum. Yüzüme şöyle bir baktı ve •bizde bu mevsim doma
tes olmaz• dedi. Bizde her mevsim domates var. Antalya'da çiftçimiz ça
lışkan, seraları koydu ve her dönümden l ,5 milyon para kazanıyor. Dışa
rıya da 1,8 milyarlık, zirai mal ihraç ediyoruz. Türkiye nereden nereye 
geldi. Eskiden 13 milyon iken, biraz da olsa açlık sefalet vardı. Ama bu
gün, bwıların hiç biri yoktur. 

Muhterem Vatandaşlarım, 

Allah bizim çalışmalarımızı devam ettirsin. Petrol filan boş. Çalış
kan insanlarımızın olması bize kafi. Bir ara •petrolü bulmayalım da, ilk 
önce çalışmasını öğrenelim• dedim. Çalışmasını öğrendikten sonra hiçbir 
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şey önümüzde duramaz. iBakın, Japonya en tipik misaldır. Japonya'nın 
bütün arazisi Türkiye'nin üçte !biri kadar. 110 milyon nüfusu var, ama 
bugün dünyanın en zengin ülkelerinden biri. Bu iş çalışmayla olmuş. Bir 
de iyi idare ediliyorlar. Başlannda iyi idareciler, daha doğrusu istikrarlı 
hükümetler var. Harpten beri Liberal Parti iktidarda. Başka partiler var 
ama millet durmadan değiştirmemiş, devamlı onu seçmiş . Size de aynı 
şeyi söylüyorum, istikrar olur, adamlar fazla değişmezse, işler iyi olur. 
Neyse öylesini de buluruz, merak etmeyin. 

Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Şu fabrikanın Koyunlu 'ya, 
bu yörelere hayırlı olmasını ve daha fazla büyümesini Alla'h'tan diliyorum. 
Sağolun. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN BOR'DA 
HALKA HİTABEN YAPTICI KONUŞMA 

4 Mayıs 1986 

Muhterem Bor'lular, 

Sözlerimin başında sevgiler, saygılar sunuyorum. Sağolun, varolun. 
Herhalde hatırlıyorsunuzdur, Başbakan olduktan sonra ilk yurtiçi 

seyahatimi Bor'a yaptım. Bor Şeker Fabrikası'nı açmaya geldim. Sonra 
Niğde'ye gittik. Bugün Niğde'de büyük bir toplantımız vardı . Biraz son
ra da Altınhisar Barajı'run temelini atacağız. Bor'dan geçerken de (mer
haba diyelim• dedik. 

Muhterem Bor'lular, 

Tabiatıyla memleketimizin her tarafını gezmeye çalışıyoruz. Zaten 
programının çok yoğun olduğunu sizler de biliyorsunuz. Daha yeni Sri 
Lanka Başbakanı geldi, ondan evvel de Cezayir Ba~bakanı vardı, o arada 
lstanbul'da Avrupa Tarım Bakanları toplandı. Şimdi buradan Kayseri'
ye gideceğim. Kayseri'den de tayyare ile İstanbul'a geçip, orada Birleş
miş Milletler'in bir toplantısına katılacağım. Bu kadar adam gelmesi de, 
Türkiye'nin beğenilen, aranan bir ülke 'olduğunu gösteriyor. Türldyemi
zin itibarı bu kadar yükselmemiştir. Artık herkes biliyor ki, 52 milyo
mıyla çalışkan, dostluğuyla sevilen, düşmanlığınd::ın korkulan ıbir Türki
ye var. Öyle degil mi?. 

Bakın biz birçok konuyu kı a zaman içinde hallettik. Bir toplu 
konut olayı çıkarttık . Şimdi memleketimizde herkesin, özellikle hanım
ların, istedikleri ev sahibi olmaktır. Ev sahibi olmak, o kadar önemli 
birşey ki; bizıde ilci kişi kankoca olduğu zaman evlendi derler. Evlen
mekle ev sahibi olmaktan geliyor. Biz de bu meseleye çok önem verdik. 
Bugün Türkiye'de aşağı-yukarı 250 bin konuta kredi verdik. Bir hesab 
edin , bizdl'n evvelki 40 senede. SSK 600 bin konuta kredi vermiştir. Biz 
inşallah 5 sene içinde 600 bin konutu geçeceğiz . O 40 sene, bizimki 5 
sene. Koyunlu'da da toplu konutların temelini attık. Niğde'de aşağı-yu
karı 100 bin tane toplu konut inşaat halindedir. Dün ,de Ankara'da 16 
bin konutluk ıbir yerin temelini attık. 

Şimdi bizim hallettiğimiz bir konuyu daha söyliyeyim. Türkiye'nin 
güçlü olabilmesi için ordusu da kuvvetli olması lazım. Bugünün ordulan 
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sadece insan gücüne bağlı değil, onun yanında silah olması Jazım. Hele 
bu modern devirlerde silahlar da çok pahalı. Bu silahlar için devamlı 
dışarıya para veriyoruz. Acaba !bunları yurtiçinde yapabilirmiyiz diye, 
bir Savunma Sanayii Destekleme Fonu çıkardık. Bu iş için burada para 
birikiyor. Almanlar, Fransızlar, İngilizier, Amerikalılar bu konuda ol
dukça heyecan lılar ve bizimle işbirliği yapmak istiyorlar. Hepsiyle teker 
teker görüştük. Zannediyorum ki önümüzdeki senelerde, harp sanayiin
de, önemli tesisler faaliyete geçmeye başlayacak. Hem kendi silahımızı 
yapacağız, hem de insanlarımıza iş bulacağız . Memleketin ekonomik gü
cü de dışarıya gitmeyecek. 

İşte bizim iktidarımızın çözdüğü meseleler böyledir. Kimse düşün
memiş şimdiye kadar. Bu meseleye böyle el altmayı düşünmemiş. Ama 
bütün bunların hepsini teker teker biz bulduk. Şimdi şurada da bir su
lama barajının temelini atacağız. Türkiye'de suya çok ihtiyaç olduğunu 
biliyoruz. Çiftçimiz suyun kıymetini çok iyi biliyor. Biz de ne kadar su 
varsa, onu toprağa ve insanımıza vermek istiyoruz. 

Sevgili Bor'lular, 

1980 öncesini lıatırlayı~, o zaman benzin kuyruklarından geçilmi
yordu. Margarin, tüpgaz yoktu. Bugün bunların hiç birinin yokluğu söz 
konusu değil. Ama memleketin kalkınması için de harcama yapmak 
lazım . Memleketin kaynaklarını harekete geçirmek lazım . Televizyon 
köprü satma münakaşasını gördünüz. Köprüyü sattım, yerinde dunıyor, 
herkes üzerinden geçiyor. Ama parasıııı aldım, ikinci köprüyü yapıyo
rum. Onu da satıp üçüncüsünü yaparım. 

Şimdi, bu barajları nasıl yaptığımıza da 'kimsenin aklı ermiyor. 
Atatürk Barajı Keban'ın 6 misli büyüklükte. Urfa tünellerinin her biri 
26 km. Urfa'da Harran Ovası'nı sulayacak. Bunlar nasıl yapılacak? Para
sının bir kısmını dış:ırdan tbulduk. Şimdi makinaları, teçhizatı yapılıyor. 
Baraj inşa halinde. 84 milyon metre-mikap gövde hacmi var. Bu korkunç 
bir rakam. Bunu Türk mütcahbili yapıyor. Bu sene 150 milyar lira har
canacak. Barajların gelirlerini 'bir fona alıyoruz. Burada Kamu Ortak
lığı Fonu diyoruz. Bu gelirleri halka satıp 200 küsür milyar para topla
dım. Bu parayla bütün barajları hızlandırıyorum . Atatürk Barajı da hız
lanıyor. Dev gibi baraj . Daha çok yaparız . 

Memleketin kaynaklan böyle harekete geçirilir. Bir, devlet yapar. 
1kı, vatandaş yapar. Vatandaşın önündeki engelleri açarsak, o da yap
maya başlar. Gittiğim her yerde belediyelere «ne kadar inşaat ruhsatı 
veriyorsunuz?» diye soruyorum. Eskisinir, 5-10 misli ruhsat veriliyor. Za
ten, son iki senede çimento tüketimi süratle artmaya başladı. Nisan so
nuna kadar, çimento tüketimi yüzde 40 artmıştır. Böyle giderse çimento 
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ithal edebiliriz. Eskiden ihraç ediyorduk . Demek ki işler hızlanmış. Mem
lekette bu kadar yatırım yapılınca istihdam imkanları da artıyor . Başka 
volu var mı? Böyle yapılır sadece. 

Şimdi Muhterem Bor'lular, 
Biz bu meseleleri nasıl halledeceğimizi biliyoruz. Çünkü bizim mil

letimiz gayretlidir. Milleti kandJrmakta mümkün değildir . Kim ne iş ya
pıyorsa onu da bilir. Onun için Türkiye'nin istikbali sağlamdır. Bu ço
cuklara, gençlere daha iyi bir istikbal hazırlıyoruz . Hep birlikte. hep 
beraber çünkü bir arada olursak ancak bu işler yapılır . Türkiye'nin 1980 
öncesindeki kötü duruma düşmemesi için hep bir arada olalım . 

Hepinize saygılar, sevgiler sunuyonım. Sağolun, varolun. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN ALTINHİSAR SULAMA 
TESİSLERİNİN TEMEL ATMA TÖRENİNDE YAPTIGI 

KONUŞMA 

4 Mayıs 1986 

De~erli misafirler, sevgili vatandaşlarım. 

Bugün burada ufakta olsa, Altınhisar için, fevkalade önemli olan 
bir tesisin temelini atıyoruz. Türkiye'nin su meselesini halletmek için 
çalışıyoruz ve Allah'ın yardımıyla da ;alışmaya devam edeceğiz. Çünkü 
çalışkan çiftçimizin, in anlarımızın daha iyi ürün alabilmesi için suya 
ihtiyacı vardır. Her gittiğimiz yerde kar~ılaştığınız arzular, bu söylediğim 
istikamettedir: cSu veriniz, daha fazla mahsül ıılalım » . Bundan daha 
tabii bir istek olamaz. Biziın hükümet olarak, vatandaşımızın bu tabii 
arzusunu yerine getirmek görevimizdir. İnşallah ıbunların hepsini birer 
birer yapacağız. Çünkü gücümüz, imUnlanmız ve çalışkan bir milleti
miz var. 

Her yapılan tesis memleketin gücüne güç katacak. Bize daha fazla
sını, daha büyüğünü ve daha ilerisini yapma imkanını sağlayacaktır. Bu 
düşüncelerle, Altınhisar Barajı'nın Altınhisar ve bu civara hayırlı , uğur

lu olmasını Cenab-ı Allah'tan diliyor, hepinize saygılar sunuyorum. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN 1000 KONUTLU 
BİRKO-KOYUNLU YAPI KOOPERATİFİ TOPLU KONUT 

TEMEL ATMA TÖRENİNDE YAPTICI KONUŞMA 

4 Mayıs 1986 

Sevgili vatandaşlarım, 

Toplu konut bizim iktidarımızın başlattığı ve k ı sa zamanda da mey
velerini aldığı, fevkalade yararlı, vatandaşımızı düşünen, aynı zamanda 
sosyal adaletçi bir iktidarın verebileceği en önemli hizmetlerden biridir. 
Bunun burada, şu Koyunlu Kasabasında, dahi tatbikatını bulmuş olma
sından büyük memnuniyet duyuyorum. Dün An'kara'da, yine Batı-Kent'te, 
büyük bir toplu konut projesinin temelini attım. O temeli atarken şunu 
söyledim; •mesele sadece büyük şehirler meselesi değildir . Toplu konut 
önümüzdeki yıllarda köylerimize kadar gidecektir.• Tabii oralarda bü
yük binalar değil, köylümüzün ihtiyacı olan, kullanabileceği tarzda mes
kenler şeklinde tecelli edecektir. Çiftçimizin de, köylümüzün de bundan 
istifadesi önümüzdeki yıllarda bir program dahilinde sağlanacaktır. Özel
likle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da çok. daha iyi, sağlam konutlar yap
mayı hedefliyoruz, çünkü bilhassa zelzele bölgelerinde bu konutlara 
önem verme mecburiyetini duyuyoruz. 

Bu bakımdan şurada temelini atacağımız bu konutların Koyunlu'ya 
hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor, hepinize s:.ıygı lar sunuyorum. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN NİCDE'DE HALKA 
HİTABEN YAPTICI KONUŞMA 

4 Mayıs 1986 

Muhterem Niğde'li ler, sözlerimin başında hepinize en derin saygı
l arımı, sevgilerimi sunuyorum. Sağolun varolun. Şimdi bir ricam var, 
şu pankartları indirirseniz milletimizi iyi görürüz. Çok teşekkür ederim. 

Muhterem Niğdc'liJer, 

Bugünkü konuşmamda, sizlere Niğde'de ne yapmaktayız ve ne yap
mayı düşündüğümüzü söyleyeceğim. Ama, ondan evvel, memlekette ne
ler olduğunu anlatmam lazım. Çünkü, hepimiz şunu çok iyi <biliyoruz ki , 
memleketin işi iyi giderse Niğde'nin de işi iyi gider, herkesin işi iyi gi
der. Onun için, sizlere sözlerimin başında memleket meseleleri ile ilgili 
bazı açıklamalarda bulunarak, işlerimiz üzerinde konuşmak istiyorum. 

Muhterem Niğde'liler, herkes hatırlıyor, sen·~ 1979, çiftçimiz, esna
fımız, kamyoncumuz bilir, şu memlekeıte büyük sıkıntılara düştük . 
Tabii, bazı sıkıntılar çabuk unutuluyor. Ben size, petrol kuyruklarından 
bahsediyorum. Benzin istasyonlarındaki kuyruklardan bahsediyorum. 
Bu memlekette, her tarafta benzin istasyonlarınd:ı kuyruklar olduğu he
pimiz hatırlıyoıuz. Ev hanımları margarini, tüpgazı bulamadıkları gün
leri hatırlasınlar. Çiftçimiz tarlasını sürmek için mazotu depo ettikleri 
günleri hatırl.ısınlar. 

Bugün Türk karayollarında hareket var. Kamyonlar vızır vızır ça
lı ıyor. Kamyonlar gidip geliyor. Kimse sormuyor •bu değirmenin suyu 
nereden geliyor• diye Bu değirmenin suyunun nereden geldiğini de söy
leyeceğim. Geçtiğimiz yıllarda bu durumu gören yabancı ilim adamları, 
bu işleri bilenler, şunu söylüyorlardı, «Türkiye b.ı tıyor, Türkiye'nin kur
tulma ı mümkün değildir•. Ama bugün. 1986 sene. inde, Türkiye'nin vit
rinleri, dükkanları . herşeyi doludur. Hiçbir şeyin yokluğu yoktur. 

Önümüzdeki aylarda, Almanya'da ~·a lışan işçi l<ardeşlerimiz gelecek, 
belki gelmiş olanlar da vardır. Ben hatırlıyorum, köyde olsun kentte ol
sun, bu işçi kardeşlerimize siparişler verilirdi. THY pilotlarına, •aman 
şu ilacı da getir• diye siparişler verilirdi. Gaziantep'in Kil is 'ine gidildi
ğinde, •kaçak şunları getirebilir mi İn• denirdi. Bugün Türkiye'de, ne 
Kilis'e gitmeye, ne Almanya'ya eşinize, dostunuza sipariş vermeye ihti
yaç yoktur-. 
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Şimdi bakınız, nereden nereye geldik. Geriye dönüp, eski günleri 
bunun için hatırlattım . Bugün Türkiy~'ye turist akıyor. Turist niçin 
akar? Sebebini söyleyeyim, huzur, güven, can emniyeti var, korku yok. 
Gecenin i s tediğin saatinde kalk gez, kiru~e birşey demiyor. 1978-79-80 se
nelerini gözönüne getirin, bu memlekette 5 bin kişi sokaklarda hayatla
rını 'kaybetmedi mi? Hem iktisadi sıkıntılar, hem de anarşi bu memle
keti batıyor hale getirdi . Ama bugün, bunların hiçbiri yoktur. Memle
ket huzur-güven ortamı içindedir. Anavatan iktidara geldiğinden bu ya
na sıkıyönetim de kalkmıştır. Bir ufak köşede var. 

Geçenlerde Isparta'ya gittiğimde , turistler önümü kesip •memleke
ıirıi l ·çok güzel, insanlarınız güleryüzlü, misafirperver, biz buraya daha 
çok gelmek istiyoruz• dediler. Bakınız muhterem Niğde'liler, gayet tabii 
turist gelecek. Biz l983 sonunda, iktidara geldiğimiz zaman bu memle
kete turistin getirdiği döviz 400 milyon dolardı. Geçen sene tam 1,5 mil
yar dolar oldu. Hangi devrede görülmüştür? 

Muhterem vatandaşlarım, belki gençlerimiz hatırlamaz, ama ev 
kadınları iyi bilir. Yokluklar bir tarafa, bu memlekette daha üç sene ev
vel ve ondan evvelki on beş sene elektrik kısıntısı altında yaşamadtk 
mı? Elektrik kesintisi programlı değil miydi? Bugün bunların bir tane
sinden eser v::ır mı? Yoktur. Ve muhte:-em Niğde'liler, Türkiye'nin elek
trik ihtiyacı . geçtiğimiz senelerdeki gibi, yüzde 3-4-5 artmıyor. Yüzde 
tO'un üzerinde artıyor. Çünkü Türkiye'de sanayi gelişiyor. Biz söz ver
dik, bu millet bir dııha elektrik sıkıntı · ı çekmeyecE;k. 

Muhterem Niğde'liler, Türkiye'de her konu, söylediğim gibi, hal 
yoluna !'itmiştir. t ste yine, 1978-79-80'de Türkiye':ıin milli geliri çok az 
artıyordu veya artmıyor azalıyordu, çünkü Türkiye geliyordu. Ama 
bakın, 1984'de milli gelir yüzde 6 ile en yüksek artışını gösterdi. 1985 
senesinde de yüzde 5'i geçti. Bütün bunlar, Türkiye'nin eskisinden çok 
daha iyi idare edildiğini göstermektedir. Sizler biz:! itibar ettiniz, biz size 
hizmetimizi a rz ettik. Zaten şunu her :ı:aman söylüyorum •biz sizin ara
nızdan çıktık, halka hizmeti hakka hizmet diye bildik». Bize rey ver
seniz de vermeseniz de size hizmete devam ederiz. Çünkü önemli olan 
hakkın rızasını almaktır, benim gözüm orada. 

Muhterem Nitıde'liler, bakınız daha misaller yar. Özal diyor ki, •Şu 
memleketi baştan başa otoyollarla biz kaplatacağız, otoyol ağını biz ku· 
racağız». Neden, niçin otoyol? Söyleyeyim, 1950'1 rde Türkiye'de kara
yollan rahmetli Menderes zamanında başladı. Türkiye'nin gelişmesinde 
c:ın damarları, kan damarları karayolları ağıdır . Eğer Antalya'nın malı

nı Kars'ta yemek istiyorsak karayolu lazım. Bugün Türkiye'nin her tara
fında Antalya'nın malını bulmak mümkündür. Ama biz daha iyisini is
tiyoruz. çünkü gelişen, büyüyen bir Türkiye var. Nüfusumuz 52 milyo
:ıa gelmiş, yabancı milletler korkmaya başlamış. 
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Nasıl otoyollar yapacağım onu da söyleyeyim. Seçim öncesi televiz
yonda bir münakaşa çıkmıştı, Köprüyi.i. Keban'ı satanın, satamazsın 
diye. Şimdi bakınız, aklın yolu bir ama o yolu bilmek lazım, akıllı olmak 
lazım. O işi bilmediğiniz takdirde yapamazsınız, anlayamazsınız da. Ben 
•Köprü'nün de, Keban'ın da gelir senetlerini satacağım, memleketin me
selelerini çözeceğim» dedim. Bu memlekette daha fazla .baraj, yol ve köp
rüye ihtiyaç var. Bunları yaparken işsizlere de iş bulacağım. lstanbul'la 
İzmit arasında , bundan 15 sene önce yapımına başlanmış, bir otoyol 
vardı. İktidara geldiğimizde •ne kadar zaman daha sürer• diye sordu
ğum da, •bu tempoda giderse 3 sene daha sürer, 1 yılda bitmesi için de 
3 milyar lazım • dediler. O sene paray~ verdik ve 1984 sonunda otoyol 
hizmete girdi. Tabii gişeleri koyduk. 1935 senesinde topladığımız para 
4 milyar liradJr. Şimdi •Özal bu otoyolları nasıl yapacak?• diye soru
yorlar. İşte, böyle yapacağız, parasını alacağız. Kimsenin hatmndan geç
mez, 15 senede 50 km. otoyol yapılamaıken. biz bu sene bin km. otoyola 
başlıyoruz. Türkiye dediğin bu işte, öyle ufacık Türkiye değil, kocaman 
bir Türkiye. 

Geçen sene köprünün gelir senetlerini sattım. İki saatte 10 milyon
luk senet sattım. Dahası var, bir sene içinde köprü'nün, Keban'ın ve 
Oymapınar Barajı'mn 200 küsur milyarlık gelir ortaklığı senetlerini hal
kımıza sattım. Ama sorun •bu parayla ne yapıyorsun, ne yapacaksın?» 
diye. Bu parayla bütün barajları hızlandırıyorum . İşte Karakaya Barajı , 
Fırat üzerinde Keban'dan daha büyük bir baraj, bu paraları vermesey
dill' 3-4 sene daha sürerdi. Ama bu sene :çerisinde, inşallah Haziran ayın
da, su tutmaya başlayacak . Sene sonunda da devreye sokacağız. Keban'
dan daha büyük ve 8 milyar kilowat-saat elektrik verecek. Bunun karşı
lığıda 8 milyar 200 milyon lira gelir getirecek. Ben de o geliri yeniden 
satacağım ve yeni barajlar yapacağım. Bakınız, Türkiye'nin bu şekilde 
birçok otoyolu, barajı, büyük tesisleri yapılmaktadır. 

Gelirken Niğde üzerinden helikopterle geçtim, tabii şehir daha gü
zel görünüyor. Geldiğimiz yolun üzerinde' büyük büyü'k ev inşaatları gör
düm. Valiye sorduğum da, •efendim, toplu konut• dedi. Şimdi toplu ko
nutu da söyleyeceğim. Vaktiyle 1983 senesinde, seçimlerden önse, şu şe
hirlerin konut meselesini halledeceğiz dedim. Bana •nereden parayı bu
lacaksın• diye sordular. •Yok söylemem, sonra kopya çekersiniz ne olur 
ne olmaz• dedim. İktidara gelir gelmez ilk yaptığımız işlerden biri, toplu 
konut kanununu çıkarmak oldu . Gecekondu İmar Affı Kanununu çıkar
dık. Konut işini hızlandıracak bütün kanunl arı çıkardık. Ama toplu ko
nutun finansmanını nereden bulduk. Hatırlayacaksınız, geçtiğimiz yıl
larda yabancı sigara kaçak gelirdi. Ama hiçbir hükümette çıkıp bunun 
kar ettiğini bulamaz. O hesabı ibilmiyorlar, kusura bakmasınlar. Bu he
sabı biz biliyoruz. Şimdi kaçak sigarayı polis zoruyla önlemek mümkün 
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olmuyor. Türlü yolunu bulup, yine o kaçak sigarayı satıyorlar. Ama ben 
yabancı sigara ithalini ekonomik buldum. «Kaçakçı ithal edeceğine, dev
let ithal eder» dedim. Biz ithal ettik ve kazancını da konut fonuna koy
duk. 

Şimdi, bu sigaralar, bakkallarda satılıyor, köşe başlarında gizli sa
tılmıyor. Bundan konut fonuna tam 60 milyar lira aktardık. Eskiden bu 
kadar para kaçakçıya, karaborsacıya gidiyordu. Şimdi benim fakir hal
kımın 'konutunun yapılması için kredi olarak kullanılıyor. Bu akıllı iş 
değil mi? Yani hem bir taraftan kaçakçının kan damarını kestik, obür 
taraftan da fakir fukaraya konut yapıyoruz. İşte orada gördüm. Her yıl 
100 bin konut buradan finanse ediliyor. Şu ana kadar kredi verdiğimiz 
konut sayısı 250 bini aşmıştır. Tabiatıyla bir faydası daha var. Sadece 
fakir vatandaşım ev sahibi olmuyor. Aynı zamanda ev inşaatı çok kim
seye iş sahası açar. Çimento istihsali son 4 ayda, geçen seneye göre, tam 
yüzde 40 arttı. 

Türkiye dev adımlarla ilerlemekt;::dir. İşte misallarini teker teker 
veriyorum. Bütün bunlar nasıl yapılıyor? Pek tabii hesabı kitabı çok iyi 
bileceksiniz. Yanlış iş yapmayacaksınız. Bugün bizim bulduğumuz, yü
rürlüğü koyduğumuz programlan, dış dünyadan gelip öğrenmek istiyor
lar. Her zaman biz onlardan öğrenecek değiliz ya, biraz da onlar bizden 
öğrensinler. 

Ti.irkiye'nin geliştiğinin , ilerlediğinin, büyüdüğünün bir başka ispa
tım daha vereyim. Bakın Türkiye'nin acaba dış itibarı nasıl? Bir devletin 
itibarı neyle ölçülür biliyor musunuz? o·na ziyarete gelenlerle ölçülür. 
Onun davetli olduğu yerlerle ö'çülür. Aynen öyl~. birinin itibarı varsa 
onu ziyaret etmek isteyen çok olur. Şimdi bakın bakalım Türkiye'ye ne 
kadar adam geliyor. Şu son 1 ,5-2 seneye biı- balon. Eskiden böyle şeyler 
olur muydu? Ben, şu son 1,5 sene içinde birçok ülkeye davet ed.ildim ve 
gittim. Onların çoğu da karşılıklı geldiler. Bakın her seferinde Türkiye'
de bir toplantı vardır. Bütün bunlar, Türkiye'nin büyüdüğünü, Türkiye'
nin itibarının eskisiyle mukayese edilemeyecek kadar arttığınr gösteri
yor. 

Muhterem Niğdeli ler, vatandaşlarıma gerek TV'de gerekse meydan
larda Anavatan'ın sembolü arıdır dedim. Anavatan Türkiye haritası üze
rinde bir bal pe teğidir. Bunun manası, bizim Türkiye'yi baştan başa imar 
edeceğimizdir. Bal güç, Kuvvet demektir. Güçlü bir Türkiye yapacağız . 

Ama nasıl yapacağız? Arı gibi çalışarak yapacağız, başka da yolu yoktur. 

Şimdi birazda Niğde'den bahsedelim. Bakın neler yapmışız Niğde'
yc. Daha neler düşünüyoruz, onu da söyleyeceğim. 1983 yılında iğde'ye 
gelen yatırımın yükünü 5 milyar lira. Bu sene devlet eliyle gelen yatırım 
mik t arı 30-35 milyar lira içinde DSl'nin sulama projeleri var. 

599 



Niğde'nin ·bütün ilçeleri, inşallah bu sene onunda, otomatik tele
f ona kavuşacak. Bir kısmı zaten kavuştu, geri kalanı da bu sene içinde 
vnpılacak. Zaten 1987 yılında Türkiye'de otomatE telefona kavuşmamış 
hiçbir ilçe kalmayacak. 

Şimdi Niğde'nin elektriklenmemiş 6 köyü kaldı. O da bu sene ta
mam. Yani 1986 yılı içinde elektriklenmıömiş köyü kalmamış iller arası
na giriyor. 1986 yılı sonunda 50 ilimizin bütün köyleri elektriğe kavuşu
yor. Bu da önemli bir hamle. Niğde' de bunlardan biri. Bakın, Niğde, Bor, 
Aksaray ve Ulukışla'nın içme suyu tesisleri de bu sene yapılmakta. Niğ
de, Bor ve Ak.saray'da kanalizasyon işine de başladık. Bu kanalizasyon 
yerin alunda onun için eski siyasiler bunu tercih etmezlerdi . Kanalizas
yon yerin altında olduğundan gözükmüyor, onlara gözüken iş lazımdı. 
Ama milleti düşünen, temizliğini düşünc.n, temizlik imanda gelir diyen 
bir iktidar için 'kanalizasyon elzemdir. 

Ben Niğde'ye, ilk defa 1984'de, Bor Şeker Fabrikası'nın açılışı için 
geldim. İyi çalışıyor, inşallah daha da büyütürüz. Şimdi Aksaray'da bir 
motor fabrikası var, onu da biz bitirdik. Bakınız, yabancı sermayeyi biz 
getirdik. Benim çok rolüm Ôldu. Bugün o fabrika tamamlandığı zaman, 
yapılmış yatırımın yekünü 50 milyar lira olacak ve 4 bin kişiye de iş sa
hası açacak. 

Bütün yurtta olduğu gibi Niğde'd.: de 3 binden fazla kooperatif 
üyesine toplu konut kredisi verilmekt~. İnşallah daha da artaca'k çün
kü vatandaşımızı ev sahibi yapmak istiyoruz. 

Muhterem Niğde'Hler, bugün burada organize sanayiinin temelini 
atacağız. Meslek lisesi de yapılacak. Eğer burada yaptığımız hizmetleri 
ayacak olsam zamanımız yetmez. Artık başbakanlar eskiden olduğu gibi 

pek fazla detaya da girmiyor. Sosyal Sigorta Hastahaneniz de yapılıyor. 
Daha birçok şeyleri söyleyebilirim. 

Bakın muhterem Niğde'liler, bu iktidarı bir hususiyeti var. Benden 
talepte bulunuyorlar çünkü biliyorlar ki, Özal söz "erince yapar. Ama söz 
vermesi de o kadar kolay değildir. Biz ibu memleketin kaynaklarını ha· 
rekete geçirdik, ama bu işin nasıl yapılacağını da biliyoruz. Bu sene Tür
kiye' de bir yatının patlaması var. Geçen sene de turizm patlaması oldu. 
Bu yatırım patlaması eskiden olsaydı Türkiye derhal dövizsiz kalırdı, 
tıkanırdı. Ama biz hesabımızı biliyoruz, dış itibarımızda çok iyi, onun 
için hiçbir engel tanımıyorıız. Çünkü bu memleketi 1979 yılından aldık, 
pırıl pınl bir memleket haline getirdik. 

Bu memleketin dar zamanında -trafında :,:ok düşmanları vardı. 
Türkiye çok 'kritik bir bölgededir, Asya ve Avrupa'nın geçiş bölgesinde
yiz. Birçok ülkenin 3-4 tane komşusu olur, bizim 7 tane komşumuz var. 
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Hepsi birbirinden farklı, hudutlı. .. mızd:.ı İran-Irak Harbi var. Öbür ül
keler perişan durumdalar. Yunanistan ve Bulgaristan'la meselelerimiz 
var. Ama bunlar nasıl çözülür? Güçlü, kuvvetli bir Türkiye meydana ge
tirdikmi, hepsi dize gelirler. Bugün iddia ediyorum, etrafımızdaki bütün 
ülkelere rağmen Türkiye'nin durumu, Allahm izniyle, hepsinden daha 
iyidir. Gidin oralardaki yoklukları, Türkiye'de'ki bolluğu görün. Allah ve
riyor, insanlar çalışıyor ve 52 milyonla Türkiye güçlü, kocaman bir ülke 
oluyor. Ben başta da, «iktisaden güçlü olmadığımı7 müddetçe hiçbir şey 
ifade etmezsiniz» dedim. Ama 1979 senesinde 2 milyar dolarlık ihracatı 
obn Türkiye, bugün 8 milyar dolarlık ihracat yapıyor. Eskiden ihracatı
mızın yüzde 60-65'i tarım ürünleriydi. Bugün 8 mi lyar doların yüzde 75'i 
sanayii mallarıdır. Bu da Türkiye'nin sanayileştiğinin ispatıdır. Tabii 
böyle güçlü bir ülkeyi görünce nefesleri kesilir. 

Türkiye böyle gelişti, büyüdüğü içir. ben Türkiye Cumhuriyeti Baş
bakanı , Avrupa ve Dünya zengin ülkekrinin İkfüadi İşbirliği Teşkilatı 
OECD'ye başkanlık yaptım. Unutmayın 1980 sene.si başında, başkanlık 
yaptığımız organizasyona para dilenmi!ye gidiyorduk . Nereden nereye 
geldik. Bütün bunların hepsi birer misaldir. 

Muhterem Niğdeliler, biz komşularımızla iy; geçinmek istiyoruz. 
Memleketimizi huzur içerisinde kalkındırmak istiyoruz. Ama zannetme
sinler ki , huzur istiyen Türkiye herşeye razı olur. İşte geçen gün Ispar
ta'da söyledim, •şimdiye kadar Yunanlılara çok sabrettik, sabnn da bir 
sonu vardır. Aramızda'ki meseleleri oturalım konuşalım, konuşarak her 
eyi hallederiz ». Ama kendilerine güveoiyorlar çünkü Türkiye vaktiyle 

zayıftı. Şimdi ise güçleniyor. Onun için •Türkiye 52 milyon, siz 9 mHyon
sunuz oturalım konuşalım, ama sabrımızı suistimal etmeyin• diyorum. 
Aynı sorun Bulgarlarla da var. Beni davet ettiler gitmedim, gitmeyece
ğim , ıa ki yola gelinceye kadar. 1,5 milyona yakın soydaşımıza yaptık
ları insanlık dışı muameleden dolayı, onları dünywnn her yerinde kova
layıp, yüzlerinı .. vuracağız, peşlerini katiyen bırakmayız, bunu da çok iyi 
bilsinler. Tabii bu laflan Türkiye güçlendğü için söylüyorum. 

Bakınız, Atatürk Barajı projesini gerçekleştiriyoruz . Finansmanını 

biz buldu'k. Bir kısım finansmanı da köprüyü, barı.jı satarak buluyoruz. 
O baraja belki 200, belki de 150 milyar lira yatırım yapacağız. Güney 
Doğu Anadolu Projesi bittiği zaman tam 20 milyon dönüm araziyi sula
yacak. Türkiye'ye güç katacak. Barajın göl hacmi de çok, Fırat'ın sula
rını 2,5 sene toplarsak aşağıya su inmez . Petrolü alıp, suyu öyle verece
ğiz. Bizim petrolümüz yok. Ama bizim suyumuz, cennet gibi vatanımız 
var. Hepsinden önemlisi çalışkan insanlanmız var. 

Aziz ve muhterem Niğde'liler, biz Niğde'yi de, memleketin bu tara
fın ı da se,·iyoruz. Hiç ayırım da yapmıyoruz. Bakınız, vaktiyle eski evli-
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yalardan birisi, ıbirgün bir dağda oturmuş yazıyor. Bir Allah'ın kulu ya
nına gelip •ne yazıyorsun» diyor. O da •Allah'ın sevgili kullanınnı yazı

yorum» diyor. Öbürü de benim ismim vı:r mı diy~ sorunca, »yok» diyor. 
Adam da «ama ben insanları severim» deyince. «Şimdi emir geldi, seni 
listenin başın:ı yazıyorum» diyor. Şimdi biz insanları, hiç ayırım yapma
dan, rey verseler de vermeseler de seviyoruz. Milldimizi seviyoruz, çün
kü içinizden çıktık. Ama bakın birşey söyleyeyim •biraz ayrım yaptık
larımız » var. Onlar da çocuklarla, gençlerdir. Nedeni de gençlerin ve ço
cukların geleceğin sahibi olduklarındandır. Onlara çok iyi bakmamız 
lazım Büyük, güçlü Türkiye diyorsak, onlara iyi bakmamız lazım . Bü
tün belediye başkanlarına, «çocuklara çocuk bahçesi, gençlere spor sa
ha sı, okullar, yurtlar yapın» dedim. Bu Anavatan iktidarı, bu konupda, 
kimseye laf söyletmez. Bakınız, biz geldiğimizde yüksekokul yurtlarının 
yatak kapasitesi 52 bin idi. Geçen sene içinde 42 bin yatak kapasitesi ila
ve ettik. Hangi devrede yapılmış? Küçük çocuklar için aşı kampanyasını 
biz yaptık. 5 milyon çocuğumuzu aşıladık. Çocuk ölümlerinin nispetini 
çok düşürmemiz lazım . Onun için bu a ı kampanyalarını yapıyoruz, ço
cuklara çok önem veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. 

Muhterem Niğde'liler, benim hep bir sözüm var. Yurdu gezerken, 
böyle canlı topluluklar görünce, dayanamayıp bu sözü söylüyorum; 
«Gençler bizi tutuyor, yaşlıların duası bizimle, orta yaşlılar zaten bizim
le çalışıyor, geriye 'kalan çocukların da sevgisi bizimle». 

Aziz ve muhterem Niğdeliler, sözlerimin sonuna geldim. Birkaç şey 
daha söyleyeyim. Bu memleketin ileriye gitmesini, hepimiz canı gönül
den istiyoruz. Meselelerimizin çözülmesini, günlük dertlerimizin azal
masını hepimiz istiyoruz. Türkiye'yi daha büyük bir ülke yapmayı az
mettik, ama bunun şartları var. Birincisi bu iş bilgi ile olur. Yani şeke
rin, unun, yağın var, helva yapmasını biliyor musun? Biz o helvayı yap
masını biliyoruz. İkincisi, millet birlik, beraberlik içinde mi? Bu mem
leketin 1980 (;ncesinin karanlık günlerine asla dönmeyeceğine yemin edi
yorum. Çünkü orada kavga, gerileme, iktisadi sıkıntı var. Ama bugünün 
Türkiye'sinde huzur, güven ve ilerleme vardır. Gerileme yoktur. Onun 
için birliğimizi, beraberliğimizi sımsıkı ;utalım , birbirimizi sevelim, kav
gaya girmiyelim. Çünkü insanları evmek kolay değil, ama en doğru iş
tir. Birbirimizi sevdiğimiz zaman, inşallah Türkiyç.'yi 10 sene içinde Av
rupa'nın sayılı ülkeleri arasına sokarız. 

Hepinize en derin saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Şimdi hep 
birlikte sembolümüz olan işareti yapalım. Bu Türkiye'nin birliği, bera
berliğidir. 

Sağolun ,varolun aziz Niğde'liler. 



BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN NİCDE ORGANİZE SANAYİİ 
BÖLGESİ ALT YAPI TESİSLERİ TEMEL ATMA TÖRENİNDE 

YAPTICI KONUŞMA 

4 Mayıs 1986 

Değerli Niğde'li vatandaşlarım, 

Burada bir organize bölgesinin temelini atıyoruz. Aslında organize 
sanayii bölgesi, biraz önce Sayın Bakanımızın da belirttiği gibi, son yıl
larda orta büyüklükteki sanayii için önemli bir ge:işme sahası olmuştur, 
yurdun hemen hemen birçok yerinde, inşaat halindekilerle beraber 40'ın 
üzerinde organize sanayii bölgesi vardır. 

Umuyorum ki, buradan daha muntazam bir anayileşmeye gidece-
ğiz. 

Şimdi ben, bu vesileyle, hükümeı programında esas aldığımız bazı 
konulara açıklık getirmek istiyorum. Bi!' kere programımızın temelinde, 
hem iktisadi hem de sosyal adaletçi olması ilkeleri yatıyor. Bunlar bizim 
ana ilkelerimiz. Tabii şu suali orabiliriz, • muhtelif vatand~Jarımız için 
neler yapıyoruz?• 

Uzun boylu anlatmaya gerek yok. Bizim ortadirek diye adlandırdı
ğımız vatandaşlarımız var. Bunların içerisindeki çiftçilerimiz için en 
önemli konuyu sulama, iyi tohum, gübre olarak gördük. Yani verimi ve 
böylece de gelirini arttıracak konular olarak gördük. Mesela Niğde'de 
büyük çapı.. patates ekimi var. Niğdeli akıllı , iyi tohumlarla patates eki
mini büyük çapta geliştirmiş. Tabii, bilhassa yeni tohumlan kullanın a 
da. randıman 2-3 misline çıkıyor. Böyle olunca eski patates fiyatını ara
mayıp, biraz da tüketiciyi düşünmek lazım. Yani şehirlerde patates yi
venleri düşünmek lilzım. Biz ne köylünün, ne de şehirlerde yaşayanlann 
zararını isteriz. Şimdi baktık, patates fiyatları inmiş. Gerçi bazıları istis
mar etti, ama bizim çiftçimiz işin aslını iyi bilir. 

Ama, biz şunu gördük. Baktık ki, yeraltı suyu ile suluyor. Traktör
leri biraz fazh. kullanıyor ve traktörler çabuk eskiyor. « Şu işi elektrik
lcndirelim, elektrikle derin kuyulan kul!ansınlar • dedik. Bu sosyal ada
letçi bir programdır. 2-2,5 milyar liralık bir yatırım yapacağız. Hem da
ha fazla kuyu açılabilir, hem de daha ucuz su elde edilebilir. Traktörler 
de harab olmaz. Bunu çiftçi için bir misal olarak söylüyorum. 

603 



Bor'da açılan şeker fabrikası da çiftçiye hizmet için yapıldı. İnşal
lah bu sene Ereğli Fabrikasının da temelini atacağız. Zaten şeker fabri
kaları Orta Anadolu ve Doğu Anadolu'da olacak. Bu sene üç tane fabri
kanın temelin! atacağız. Önümüzdeki seııe üç tane daha temel atacağız ve 
böylece altı tane olacak. 

Şimdi bakınız, ücretle geçinenler için neler yapıyorsunuz? Onlara 
da bir sosyal adaletçi bir program vardır. Toplu konut kredilerinin yüz
de 80'i memur ve işçi tarafından alınıyor. Dar gelirli olan memur ve iş
çimizin konut meselesini, büyük çapta hal yolun:ı soktuk . Niğdc'de bile, 
bu konuda büyük gelişme var. Sadece bununla da kalmadık, faturalı ver
gi iadesi sistemi çıkardık. Hem vergiyi ıoplamad.:ı kolaylık, hem de me
murumuza, işçimize ek gelir sağlıyor. Akıllıca iş, sosyal adalete de uygun. 
Veııgileri de biz indirdik. Köylünün işini de kQJaylaştırdık . Daha da 
kolaylaştıracağız. 

Esnaf için ne yapıyoruz?. Esnaf için küçük sanayii siteleri yapıyo
ruz. Hemen her ilçede bir küçük sanayii sitesi olacak. Tabii, memur ve 
ışçi nasıl kendi evine sahip oluyorsa, esnafımız da kendi dükkanına sa
hip olacak. Bunun için de büyük bir program içindeyiz, 100 milyar ya
tırım yapacattJz. Bu rakamlar ufak rakamlar değildir. Ama Türkiye'nin 
artık gücü yerine gelmiştir. Birçok işleri bizden çekinmeden istiyorlar 
çünkü biliyorlar ki yapabiliriz. Yapma gücümüz vardır. 

Memurlarımıza da, ileri senelere doğru giderek, daha iyi imkanlar 
verecejtiz. İşçilerimizin toplu sözleşme hakları var. Çünkü şuna inanıyo
rum; memuru, işçisi, emeklisi, çiftçisi ve esnafıyl::ı, bizim ortadirek de
diğimiz insanlarımıza çok önem veriyoruz. Türkiyemizin ortadireği bun
lardır. Biz bu ortadirek mensuplarının yüzlerini daha iyi güldürmek , 
daha iyi yuvaya sahip olmalarını sağlamak için her türlü gayreti göster
meye devam edeceğiz. Burada da yeni iş sahaları açılacak, inşallah fab
rikalar kurulacak. O zaman işçisiyle, esnafıyla, çiftçisiyle herkes bun
dan yararlanacak. İşte bunlar ekonominin süratle döndüğünü gösterir. 
Tabiatıyla Türkiye gelişecek ve güçlü bir ülke haline gelecek. 

Ben, bu vesileyle, temelini atacağımız organize sanayii tesisinırı 
Nlğde'ye hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyor, hepinize saygılar St!V

giler sunuyorum. 



BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN İSTANBUL'DA 9. HABİTAT 
TOPLANTISINDA YAPTI~I KONUŞMA 

5 Mayıs 1986 

Mr. Chairman, 

Your Excellency tlhe Prime Minister Premadasa, 

Recutive dirs Habitat & Unep Excellencies, Distinguished Delegates, 
Ladies and Gentlemen 

1 am privileged and honoured in welcoming you to Turkey on the 
occasion of the Ninth Session of the United Nations Commission on 
Huınan Settlements. It is indeed a source of great satisfaction for us tıhat 
HABITAT, one of the youngest and most active organizations of the United 
Nations is ıhaving its 1986 annual session here in Turkey, a founding 
member of the UN. 

1 would like to take this opportunity to express at tll:ıe outset our 
appreciation for tllıe valualble work done by tll:ıe HAıBITAT, ali over 1ıhe 
world. 'Dhe projectıs prepared by ıdıis Organization have paved tıhe way 
to a suıbstantial improvement -in tihe man-made environment in develop
ing countıies, as well as developed ones. Therefore, HABITAT lhas a 
special significance for us. The ideals and objectives upheld, tlhe aspira
tions and good · will voiced lby it are earnestly sbared by 11he Turkish 
people. The desire to have one's own dwelling is indeed a natio'nal ıtrait 
of t!he Turkish society. 

Mr. Chairman, 

Turkey bas 1been recently hosting several interııational meetings 
bringing together Western, Soutlhern countries, and at times lbotıh of 
tll:ıem. This fact reveals t!hat Turkey is more t!han a bridge lbetween t:he 
East and tlhe West merely in tll:ıe physical sense. Our historic and oultural 
ties witıh both Western and Eastern civilizations enablc tıs ta play sudh 
a unifying role. 

Shelter is tlhe necessary minimum condition of civilization. Its 
provision depends on economic and ,social development. Only an interna
tional and domestic environm.ent based on peacc can be oonducive to 
such a development. Conversely, external and intcrnal conrnct have their 
immediate ravaging effects on shelter. 
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Let me mention in this context tlhat the Turkish foreign policy aims 
at contributing to 'tlhe creation of a peaceful environment. it İs inspired 
from tlhe maxim of our national lbero, Atatütk, whloh is «peace at IJ:ıome 
and peace a'broad». ıAs aman of war and peace, lhe uttered tılıese words 
more 1lhan 30 years lbefore a man of religion pronounced •ıpakem in 
terris» whidh ınow errfuelliShes the entrance of tılıe UN. 

In this liglht, we are naturally concerned ahout the destructive 
dcvelopments afifeoting international relations. We attadh utmost impor
tance to oonstructive eftiorts and prepared to contribute towards allevi
ating tensions and promoting eoonomic cooperation on regional as well 
as global hasis. 

Mr. Chainnan, 

Urban housing prdblem has emerged as a re:sult of rapid urbaniza
tion, high ratc of ıpopulation increase and the drift of jobless towards big 
cities. 11he annual ratc of wbanization in Tur'key has been as high as 
6.8 % as of the early 1950's,ln one generation the rural population caıne 
down to 45 % as the !ast census of 1985 indicated- from 84 % in 1950. 
The policy measures Turkey ıhas beeo taking to meet tMs challenge fell 
short of ıılıe needs. Since 1980, further legal and institutional measures 
were introduced to help solve the problem. But tıhe budgctary constraints 
did not allow to get satisfactory results. 

When we came 'to power in 1983, we set up a ıJıousing fund and 
secured for ü sufficient extra.lbudgetary revenues. For this purpose, we 
Hberalized dıe importation of foreign brand cigarettes and spirits \\dıicıh 
had ıbeen proviously sulbject of illicit-trafficking. Now, we impose a levy 
on ~hem whose proceeds go to tbe fund. We also levy some luxury import 
goods as well as gasoline. Thc amount thus accrued to the fund reached 
substantial levels in a 'Very Sl:ıort time. Up to now, we acoorded credits 
to individuals and housing cooıperatives for roughly 250.000 new flat<>. 
Our programme aim:s at tihe completion of 600.000 units in five years. 
Onc can appreciate tihis aohievement if one cxımpares it with the paıtt 
perforırııance of 600.000 units constructed in the 40 years of the repı.fulic. 

Since the revenues for tıhis fund are generated from the expenditures 
of the upper-inoome group and put at the disposal of the low and middle -
inoome groups, t'he prograınme serves a redistributive purpose in !ine 
wifü tihe principle of social justice. onetheless, it does not neglect 
economic efficiency. For it encourages individual savings and keeps the 
subsidy element at a minimum level. Furthennore, mass housing projects 
suitable for the application of ncw and efficient teahnologies are favoured. 
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The housing problem has <been compounded widı the accumulation 
of irregular settlements around big cities. 11hese are not slums in t'lıe 

usual sense of tıhe woıxl. Turkish people traditionally know how to build 
perhaps due to harsh winters of Anatolia. We commonly cali them 
«Built-Overnight». They are houses constructed on seperate plots. Their 
owners gradually develop them by adding horizontal and vertical exten
sions and cultivate their gardens especially with plenty of trees. There
fore, tıhey can becoroe easily habitalble dwellings witıh some improvement. 
We bake, on the one hand, intensiveefforts to extend municipal services of 
road, water, sewage and electricity to those areas. Considering, on th 
other, that a sustained improvement effort depends upon a legally secure 
private ownership, we enacted a new law to consolidate property rights 
of t:heir dwellers. 

We t'lıink, nevertlheless, tıhat all tıhese efforts are directed to remedy 
a social illness which has already developed. Therefore, we shifted tıhe 
emphasis onto preventive action. To this effect, we identified regional 
imbalances as the main cause of disorderly utbanization and eınbarked 
upon a comprehensive regional development programme to rcctify them. 

Mr. Chainnan, 

in addition to measures I've just mentioned Turkey has rccently 
undertaken a major step in loca! and municipal decision -making through 
decentralisation, namely transfering the responsibility for urban p!anning 
to municipalities. The loca! autJıorities have also been giıven increased 
financial means to fulfill t!heir duties. More t'lıan 10 % of the general 
budget revenues have been turned over ııo municipal and local autborities. 
in addition to tihat, in 1986 tlhey started collecting land-related taxes to 
be spent by tJıemselves . Furthermore, metropolitan authorities are 
empowered to enter into foreign credit arrangements for projects appro
ved by the central government. 

Problem solving at ~s - roots and reduction of bureaucratic for
malities are t!lıe other dimension of t'he reforms we have been under
taking, both administratively and econoınically. 

My government considers foreign invesunent and partnerShip with 
foreign investors an efficient approadh, though our contractors are com
petitively operating bot!h in and outside Turkey. in pursuance of this 
policy, we have facilitated ~he operation of foreign companies, by creating 
a confidence- inspiring stable environment where ıınutual interests could 
be worked out. Our Foreign lnvestment Law provides to foreign capital 
the same rights and dbligations as loca! capital, and guarantees the trans
fer of profits, fees and royaltiı:s, as well as repatriation of capital. 

607 



Turkey's own investment activitics in foreign countries arc anoıhcr 
important feature of tıhe Turkish economy, especially in the oonstruction 
field, Turkish oontractors have proved tıheir efficiency througlh many 
contracts tlıey lbave suocessfully oompleted mostly in the Middle - East 
region. 

Settlement and housing as conslituting the man-made environınent 
are associated with eoological issues. The painstaking efforts undertaken 
by the Istanbul Metropolitan Municipality in improving tlıe City's envi
ronment and ecology set a concrete and living example before your eyes, 
of Tıurkey's new emphasis in tlıis field. The cleaniıı,g up of tıhe famou 
Golden Horn, introduction of tıhe new, mass transportation schcmes, 
increasing pu'blic recreation areas, restoration of old buildings of historic 
ardhitectural value, are a few of tıhe many projects vthich we are proud of. 

Mr. Ohaimıaıı, 

Distinguished Delegates, 

As you will undoıibtedly witness during your stay in Istanibul wılrich 
I hope will be a pleasant one, Turkey hasa very hi,gh tourism potential. 
Last year, we experienced an unpreoented borun in the tourism sector. 
Witlı an important part of tıhe construction industıry assigned to increase 
our accommodation capacity in the near future, we are confident rhat 
furtıher progress will be made. The Turldsh Nation opens its doors to ali 
people of friendly and fraternal nations who wish to visit Turkey. 

Mr. Chainnan. 

I would like to oonclude my statement iby once again extending to 
al! present here my warmest weloome and •best wishes for dıe success of 
this Ninth Session of tıhe United Nations Commission on Hwnan Settle
ments. 

'Jlhank you. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN KAYSERİ'DE 
ANADOLU TİCARET LİSESİ 'NİN TEMEL ATMA 

TÖRENİNDE YAPTICI KONUŞMA 

9 Mayıs 1986 

Muhterem ve Değerli Kayseri'liler, Sevgili Gençler, 

Eğitim 'bizim üzerinde durduğumuz en önemli işlerimizden biridfr. 
Çünkü biz şuna inanıyoruz, Türkiye'nin geleceği, iyi yetişmiş gençlerle da
ha da güzelleşecekti.r. Bakınız daha ibiraz Cumhuriyet alanında söyledim, 
'ben 1945 senesinde Kayseri Lisesi'ni bitirdiğimde lbu şehirde ıbir tane lise 
vardı. Bugün tam 28 tane lise var. Bu, geldiğim.iz noktayı çok güzel gös
termektedir. Memleketler gençlerinin omuzlarında yükselir. Eğitime ver
diğimiz önemle, ceıhalete karşı savaş açmış 'bulunuyor. İşsizliğin temelin
de de /bilgisizlik yatar. Bilgili insan kendisine yeni iş sahaları yaratıır. 

'Bu okulda lisan 'bilen ticaret eroa'bı yetişecek. IKayseri'de bir söz 
vardır. •Derlerki, •Oğullarınız varsa en akıllılarını tezgaılıa koyun, lbi.raz az 
akıllı olanıda mektebe yollayın» eskiden ıböyle derlermiş. Ama Kayscri'
liler artık iş değişti. Okumadan 'bugünkü teknolojiye yetişemezsiniz, bu 
bilgileri te:ııgMı başında da öğrenemezsiniz. Bilgisayarlar var onları ö~
neceksiniz, çocuklara o hizmetleri <le vereceğiz. Yakında tüm liselerimiz
de gençler, kompütürlerle oynayacaklar. Biz televizyon görmedik, siz 
kompütürlerle oynayacaksınız. Ve inanıyorum ki, pırıl pırıl bir genç nesil 
yetişmektedir. Bu vesileyle, hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum ve bu 
tesisin memle'ketimi:ııe yararlı olmasını Cenab-ı Haktan diliyoı:ıum . 



BAŞBAKAN SAYIN TIJRGUT ÖZAL'IN KA YSERİ'DE 
. HALKA HİTABEN YAPTI~I KONUŞMA 

9 Mayıs 1986 

ıA.zi2ı ve Muhterem Kayseri'liler, 

Hepinizi sevgiyle, saygıla selamlıyorum. Ben de Kayseri Lisesi m<>
zunu olduğum için, Kayserili sayılırım. 

Muhterem Hemşehrilerim, 

Biz iktidara geldiğimizden 'bu yana iki 'buçuk seneden az 'bir süre 
geçmiştir. Ama Türkiye •büyük bir hızla gelişmekte ve kalkınmaktadır. 
Bunu bütün milletimiz çolC iyi görmektedir. Güzel Kayseri'mizden ıbir 
örnek vereyim. Geçenlerde şehrin üzerinden helikopter ile geçtim. lki 
sene öncesine göre şehri son derece inkişaf etmiş buldum. Çünkü şunu 
çok iyi 'bilelim ki Türkiye'de, Anavatan Türkiye'sinde !büyük yatının 
hamlesi başlamıştır. !Memleketimizin her yerinde yollar ve barajlar yapıl
maktadır. İnşallah önümüzdeki 10- 15 sene içinde çiftçimizin, köylümüzün 
yüzünü güldürecek şekilde her karış toprağımızı sulamak için çok daful 
fazla çaba sarfedilecektir. 

Aziz Kayseri'liler, bütün mesele nedir biliyormusunuz? Memleketin 
iyi idare edilmesidir. Her zaman söylüyorum bu memlekette un var, yağ 
var, şeker var. Helva yapmasını biliyormusunuz? işte o helvayı da biz 
yapıyoruz. 

Bakınız, çdk uzun zaman değil 6 sene evvelsine lbir gidelim. 1980 
senesinin başına, orada gördüğünüz Türkiye nedir? Orada kuyrukların, 
yoklukların, bütün !benzin istasyonlarında vasıtaların beklediği, ama 
benzin bulamayıp geriye döndüğü !bir Türkiye vardı. Ev hanımları marga
rin bulamıyordu. Tüpgaz kuyruklarında insanlarımız bayılıyordu. Bu gün 
memleketimizi komşu ülkelerle bir mukayese ediniz. Göreceğiniz manza
ra, !büyüyen, gelişen, herşeye sahip, yokluğun olmadığı bir Türkiye'dir. 
Bu nasıl olmuştur? Bu çalışmakla, bilgiyle, beceriyle ve memleketimizin 
insanlarına güvenmekle olmuştur. Biz, milletimizin içinden çı'ktık, mil
letimize güveniyoruz ve diyoruz ki, cmilleti:mizle birlikte ileriye doğru, 
azimle, kararlılıkla yürümeye devam edeceğiz ve memleketimizi çok daha 
ileriye götüreceğiz.• 
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Sevgili Vatandaşlanm, 

Daha 6 sene öncesi memleketimizin durumunu düzeltmek için 
Avrupa'lara, Japonya'lara Amerika'Iara gittiğimi hatırlıyorum. Avrupa 
İktisadi İşbirliği Teşkilatı'nın kapılarında borç para için beklediğim gün
leri hatırlıyorum. Bu gün aynı teşkilat'a, geçtiğimiz ay Türkiye Başba
kan'ınız 'başkanlık yapmıştı. Bu büyük değişikliği Dünya hayretle seyre
derken, Türkiye'yi örnek ,göstermeye !başlamıştır. 

Bakınız, daha geçenlerde televizyonda gördünüz. Şu meŞlıur 'Euro
vision' da 9. sıraya çıktik. Bu nasıl oldu dersiniz? Gayet ta'bii ki herşey 
beraber yükselir, ilerleyen Türkiye'de bunlarda olacaktır. Gene televiz
yonda gördünüz, bir okulumuz Matematik'te Avrupa' da birinci oldu. Yine 
bir kız okulumuz voleybol'da Dünya !birinciliğini aldı. Yetişen, yepyeni 
bir nesil var. Türkiye'nin ümidi olan ·bu nesillerin çok daıha iyi yetişmesi 
en içten dileğimizdir. Onlar için herşeyi yaparız. 

Aziz 'Ve Mı.ı!hterem Kayseri'liler, 

Ben ekonomi bilgisini Kayseri'de öğrendim. Hani meşhur bir laf 
vardır. «Okumam yazmam yok ama, Kayseri'liyim• demiş. Şimdi size 
bir-iki misal vereyim. Bakın bakalım, Kayseri'de öğrendiğimiz bu ders
leri yerinde kullanmışmıyız? Bakınız, Türkiye'deki otoyollar dönemini 
biz iktidara geldikten sonra !başlattık. Biz geldiğimizde, İz.mit ile Gebre 
arasındaki oto-yol'un inşaatı 13-14 yıldan beri devam etmekteydi. Sor
dum, cdaha ne kadar devam eder?• dedim. Bu tempoyla sürerse, daha 
3-4 yıl devam eder dediler. Peki bitmesi için ne kadar para lazım? 3 mil
yar lira. Verdim 'bu parayı. Hesabını yaptık, çünkü bitirir bitirmez, gişe
leri koyup, para tahsilatına başlayacaktır. Netioede ne oldu? 1984 senesi 
i.çinde oto-yol tamamlandı. 85'in başında gişeleri koydu'k ve para ta'.hsila
tına başladık. Bir sene içinde, verdiğimiz paradan daha fazlasını almı
şızdır. Hatırlayacaksınız televizyonda bir köprü münakaşası vardı. So
nuçta köprüyü sattık. Bakınız, köprü münakaşasından nereye geliyoruz. 
Bu memleketin kaynaklarının geliştirilip, arttı.nlması lazımdır. Gençleri
mize, yetişen nesillere yeni iş sa.halan açmalıyız, öyle değil mi? Dedi-u 
ki, bir taş ile üç kuş vuracağız. Bir tanesi, köprünün gelirlerini satıyorum 
Para olana tasarruf imkanı. Emniyetli bir imkan. İkincisi, aldığım bu 
paralarla köprüler yollar yapıyorum. Üçüncüsü, işsizlere iş lbuluyoruın . 
İşte benim söylediğim budur. 

Aziz vatandaşlarım. Bu memleketin gücünü harekete geçirmek için, 
akıllıca planlar kurmak, hesaplar yapmak ve ondan sonra memleketin 
çarkını iböyle döndürmek lAzıın. 
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Şimdi biraz da Toplu Konut'dan söz edeyim. Hahrlarsınız seçimden 
önce, ben televizyon ve meydanlara çrkıp dedim ki, konut meselesi mem
leketimizin en önemli sorunlarından 1biridir. Biz bu meseleyi c;ıözeceğiz, 

gerekli finansmanı bulacağız. Nasıl 'bulacaksınız dediler? Yok söylemem, 
sonra kopya çeker !bunlar. Biz, kendi usulümüzle çözümü bulacağız de
dik. Nitekim iktidara geldikten sonra Toplu Konut ve İmar Affı Kanun
larını aynı zamanda çıkardık. Finansmanı nereden? Kaçak sigara geliyor 
memlekete. Hem haksız kazanç oluyor hem de karaborsa çarkı dönüyor. 
B~u da önlemek lfızım. Devlet sigarayı ithal edip satsın, aradaki farkı 
da Toplu Konut Fonuna yatırsın. Bu yabancı sigaradan Konut Fonu'na 
yılda ne kadar para geliyor biliyormusunuz? Tam 60 milyar lira. Nereye 
gidiyormuş bu para? Hep karaborsacıya. Şimdiye kadar hiç bir iktidar 
düşündümü bunu? Hiç birisi düşünmedi, bırakın karaborsacı 'kaçakçı ka
zansın dediler. Biz ne yaptık, fakir orta halli vatandaşımız ev sahibi ol
sun dedik. Neticede konut kredisi fonu yekfuıu 350 milyar lirayı buldu. 
Bu gün şunu söyleyebilirim. Kayseri'de 10 lbin civarında toplu konut 
projesi inşa halindedir. Bana bu sene 5 bini'nin biteceği söylendi. Bu 
bütün Türkiye'de iböyledir . ..Kasabalarında dahi bu konuda çalışmalar 
yapılıyor. Ne demişler, cDünya'da mekfın, Ahiret'te iman•. İnşallah bizim 
başlattığımız bu proje ile yapacağımız konut sayısı 600 bini geçecektir. Bu
mın bir başka yönü daha var. Toplu Konut yapımı sırasında na'kJiyeci
sinden, işçisine kadar bir çok vatandaşımıza iş imkfını yaratıyoruz. İş
sizliğe çözüm bulmanın bir başka yolunu da biz bu şekilde hallettik. Var 
mı başka misali? 

Aziz ve Muhterem Kayseri'liler, 

Bir de barajlara bakın 60 tane ıbaraj inşa halinde. Bir Kamu Or
taklığı Fonu çıkartıp, Köprü ve Keban'ın hisselerini sattık 200 milyar
dan fazla para topladım. Vatandaş'ın parası olandan para alıp, bu para
lan otoyollara, köprülere, !barajlara yatırıyoruz. İşte yılların Atatürk Ba
rajı. Eskiden 'bunları yabancı mütea:llhitler yapardı. Çünkü Türk müteah
hitlerinin bu kadar bilgisi yoktu. Bakınız, Atatük Barajının 'büyüklüğünü 
anlatmaya çalışayım, şu büyük Keban barajımızın gövde 'hacmi 14 milyon 
metre kıüp'tür. Atatürk !barajının ise, tam 84 milyon metre küp. Tam 
6 misli. Şimdi Atatürk barajını Türk mütealhhit ve işçisi yapıyor. Dev 
makinalan getirdik, kredisini temin ettik. Ve inşallah Atatürk Barajı 
1988'de su tutmaya !başlayacak. Suyu da az değil , Fırat'ın 2,5 senelik 
suyunu tutuyor. 

Şimdi görüyormusunuz, Türkiye, ne kadar büyük işleri, ne kadar 
süratli yapmaktadır. Urfa Tünelleri 26 kilometreden 2 tünel toplamı 52 
kilometre. 3 katlı apartman yüksekliğinde ve inşallah 4-5 sene sonra bü-
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yük Mezopotomya'nm üst ovalarına Fırat'ın o güzel sulan akacak ve be
nim vatandaşım sulu tanm'a ve büyi.i'k istihsale kavuşacak, takriben bü
tün Fırat ve Dicle havzasında 2 milyon lhektar, 20 milyon dönüm arazi 
sulanacaktır. 

Bu sene inşallah Dicle ve Batman barajlarının temellerini de ataca
ğım. Bu suretle Güneydoğu Anadolu Projesi'nin bütün tesisleri inşa haline 
geçmiş olacak. 

Bakınız, 'ben diyorum .ki, «Bizim icraatımı.za, siyasi rakiplerimizin 
hayali dahi yetişemez .. 

Sevgili Kayseri'liler, insanlar ıbazı şeyleri çabuk unuturlar. Onun 
için bazı hatırlatmalar yapmak istiyorum. Bundan 10.15 sene önce, her 
iktidar döneminde yaşanan elektrik kısıntılannı, sanayi'si gelişmiş olan 
Kayseri çok iyi hatırlayacaktır. Programlı elektrik kısıntılanyla, sanayi 
işletilebilinir mi?· 

Bu güne bakalım, 2,5 senedir, Türkiye'de elektrik kısıntısı varmı
dır? Eskiden elektrik tasarrufu yapın diye, televizyondan, radyodan ya
yın yapılırdı. Şcl:ıirlerin sokaklarında lambalar, ölü gözü gibi yanarxh. 

Özal diyor ki, «şehirler artık pınl pırıl olacak• Bizim Avrupa'dan 
neyimiz eksik, çalıştıktan sonra herşeyi yaparız. 

Biz geldiğimizde Kayseri Belediyesi'nin !bütün bütçesi 2 milyar lira 
idi. Bugün 1986'da 13 milyar liradır. Artık bütün belediyeler çak fazla 
iş yapmaya başladılar. Neden? Çünkü biz gereken önemi veriyoruz. Bakı
nız, İstallbul'da yıllardan lbu yana, hiçbir iktidar döneminde Haliç'e do
kunulmamıştır. Çünkü korkulmuştur. Bugün Haliç'in yiizde 60'ı temiz
lendi pırıl pırıl oluyor. Bunun nasıl olduğu açıktır. Verdiğimiz imkanlarla 
bu işler yürüyor. 

Geçtiğimiz sene Anavatan iktidarı demiştir •ki, bir sene içinde yurt 
kapasitesine 42 bin ek yapılacaktır. Tüm Cumhuı;yet dönemindeki kapa
site 52 bindir ve biz verdiğimiz sözleri bir bir tutuyoruz. 

1983 senesi sonunda Erzurum' da 2000 rakımdaki !köylerde meydana 
gelen deprem, 73 tane köyde bütün evlerin yıkılmasına neden olmuştur. 
Bu cıvlerin yeniden yapılması için 3-4 sene değil, 7-8 ay yeterli olmuş ve 
hepsinin anahtarlan teslim edilmiştir. Böyle sürat görülmüş şey değildir. 

Türkiye'nin itibarına da şöyle bir bakalım, eskiden !bize !bu kadar 
ço'k: devlet büyüğü gelirmiydi? Veya bize bu kadar kolaylıkla randevu ve
rilirmiydi? Eski tabirle söylüyorum, artık bizi « Kırmızı mektupla davet 
ediyorlar». Evet, Türkiye'nin itiban bu kadar yükselmiştir. 
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Aziz ve Muhterem Kayseri'lilcr, 

Birazda ıKayseri'<len ba!hsedelim. Kayseri'nin 1983'deki kamu yatı
ranları 15 milyar lira i di, lbiz gelmeden önce. Şimdi ne kadar biliyoımu
sunuz? Toplu Konut ve Belediyelerle beraber tam 60 milyar lira . 4 misli, 
1985 senesinde Kayseri'nin !bütün köyleri, Kayseri köyleri gibi ışıl ışıl 
olacaktır. Bu arada 1987 sonunda Türkiye'nin telefonsuz köyü kalnuya
caktır. Yollannın ibüyiik bir kısmı asfalt, ama bu yeterli değil. Köy yol-

' !arının da asfaltlanmasına peyder pey başlanacaktır. Çünkü, köylü daha 
iyi yollar istiyor onuda biliyorum. Gücümüz, ıparamız, aklımız var. Her
şeyi yapmaya muktediriz. 

Muhterem Kayseri'liler, 

Birazda huzurdan, güvenden söz edelim. Biz iktidara geldiğimizde, 
bir çokları dediler ki, memleket sıkıyönetimle idare ediliyor. Sıkıyönetim 
kalksa Anavatan huzuru, güveni tutamaz. Bugün sadece 4- Güney-Doğu 

ilimizde sıkıyönetim kaldı. Bütün bunlara rağmen memleketimiz !huzur, 
güven içindedir. Bu rahat ortam sonucu ülkemize turist yağıyor. Akıyor 
demiyorum, yağıyor. Bu da bir döviz kaynağıdır. 83'de 400 milyon dolar 
olan twizm gelirlerimiz geçtiğimiz sene 1,5 milyar dolar oldu. Turizm 
sayesinde geniş iş sahalarına sahip oluyoruz. Bir yatak 2 kişiye iş imkanı 
veriyor. 30 bin yatak, 60 bin kişiye iş demektir. İkinci tarafı ne döviz ge
liyor. Gelen bu dövizlerle lbiz, memlekette yapamadığımız makinalan, te
sisatı sanayii ithal etme imkAnını buluruz. 

Muhterem Kayscri'liler, 

Kayseri'nin kanalizasyon ve toplu taşıma ironulanndabazı problem
leıi olduğıınu duydum. Yakında büyük şehirlerimizde bu konulanda hızlı 
tramvay sistemleri kurarak çözümleyeceğiz. Kayseri'de bunlara katılsın. 
ben belediye başkanınıza yardımcı olacağım . Bu sayede hem trafik sorunu 
çözümlenecek, hem de ilave iş imkanlan doğacaktır. Akıllıca değil mi? 
Misalleri var, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, hızlı tramvay sistı-mi için 
İsveç'ten 300 milyon dolar kredi temin etmiştir. Vaktiyle bir Başbakan 
gittide 40-50 milyon dolar lbile alamadı. Şimdi bir İstanbul Belediyesi bu 
kredinin 5 katını ra!lıatlıkla alabiliyor. Bunun sebebi nedir? Türkiye'nin 
itiban yükselmiştir. Bu nedenle, belediyelerimize dışardan kredi teklifleri 
gelmektedir. Biz hesabımızı biliyoruz, Türkiye'nin kalkınmasının anahtarı 
bizdedir. Bu böylece !bilinecek. Bizimle kalkınma meselesinde kimse ya
rışamaz. 

Birazda vergi meselesinden tbahsedeceğim. Yıllardan beri gelen bü
tün iktidarlar vergi meselesini halledememiş. Ama, özal iktidan bunu 
halletmiştir. İşte Katma Değer Vergisi yerine otıırmadı mı? Devletin alı-
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namayan 'bütün gelirlerini tahsil ediyoruz. Bu senenin ilk dört ayında 
geçen seneye göre vergi ·gelirlerinde yüzde 90 artış oldu. Nasıl oluyor bu? 
Eskiden herkes vergi kaçırıyormuş, biz buna müsaade etmedik. Bu para
lar alınmalıdır ki, sizlere hizmet .getirilebilsin. 

Muhterem Hemşehrilerim, 

Ben 1945 senesinde Kayseri Lisesinden mezun olduğum zaman, yal
nızca bir lise vardı ve Fen şubesinde 13 talebe mevcuttu. Bugün Anavatan 
iktidarında mevcut eğitim kurumlarına lbir Anadolu Lisesi, bir Fen Lisesi 
ve bugün temelini atacağımız Anadolu Ticaret Lisesi eklenmiştir. Üniver
siteniz var. Bakınız, nereden nereye gelmişiz. 

Bizim çocukluğu.muzda değil televizyon, radyoyu seyrek duyardık. 
Bugün, bir kaç seneye kadar televizyonumuz 6 kanala çıkacak. Belki bun
ların 3 tanesini eğitim kanalına dönüştüreceğiz. Bugünün çocukları yarın 
kompütürlerle oynayarak ıbüyüyecekler. 

Biz yepyeni !bir iktidarız, Türkiye'nin umuduyuz. Gençler bizimle, 
yaşlıların duası bizimle, orta yaşlılar zaten bizimle çalışıyorlar. Bir grup 
daha var, çocuklar. Çocukların da sevgisi ıbizimle. 

Aziz 'Ve Mılhterem Kayseri'liler, 

Türkiye elele, yürek yüreğe, gönül gönüle mutlaka daha güzel günlere 
ilerleyecektir. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Sağolun, varolun. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN KAYSERİ SEYAHATİ 
BİTİMİNDE PETEK OTOBÜSÜNDE GAZETECİLERLE 

YAPTIKLARI KONUŞMA 

10 Mayıs i 986 

Kayseri'ye yaptığumz gezinin sonuna yaklaşmış bulunuyoruz. Be
nim genel ·izlenimim şudur; Kayseri süratle gelişen ve Türkiye'nin Orta 
Anadolu Bölgesinde, sanayii ve tarım gibi 'bir çok özelliği 'bünyesinde 
toplayan önemli 'bir merkez !haline gelmiştir. Buradaki konut çalışmala
rında, Toplu Konut Fonun'dan çok iyi yararlanıldığını, dün hep birlikte 
müşahade ettik. Bildiğiniz gilbi Toplu Konut'lardan yaralananların yüzde 
80 -90'1 memur ve işçilerdir. Beni asıl memnun eden nokta, yaşlarını sor· 
duğumda, 30-4-0 arasında cevaplar aldım. Bu kadar genç lbir insanın, bu 
yaşta ev sahıoi ola/bilmesi, Sosyal Adalet konusunda aldığımız mesafenin 
en iyi ıkanıtıdır. 

Diğer taraftan halkın ilgis inden son derece memnunum, !bugün se
çime girsek, geçen seçimlerde en fazla reyi almamıza rağmen, bugün o 
reyin çok üzerine çıkacağımıza eminim. Vatandaş yaptığımız işleri gör· 
mektedir. Hizmetlerin kendisine nasıl akıtıldığını , belediye hizmetlerinin 
nasıl arttığını, kentlerin temizliğini görmektedir. Hatta yakında beledi· 
yeler arasında bir yarışma 'başlatacağız. Kim da:ha temiz, kim daha dü
zenli, !buna göre bir sistem oluşturup, derecelendirmeye gideceğiz. So
nuçlarını da hep birlikte göreceğiz. Geziden çıkardığım genel sonuç !bu
dur. Hepinize, teşekkür ediyorum. Sualleriniz varsa, buyrun. 

Soru : - Kayseri' de gelecek seçimleı:ıde oyumuz dalha çok artacak 
dediniz. Kayseri'de Mehmet Yazar'ın oy ka:Ybetmenizde heı:ıhangi ıbir et
kisi olmaz mı demek istiyorsunuz? 

Cevap: - O cins parti çok kuruldu Türkiye' de. YTP, Hürriyet 
Partisi gibi. Hatta bir ara Mecliste şaka olarak MDP'li lbir arkadaşımız 
MDP diyeceğine YTP dedi. Kıyamet kopmuştu o zaman. MDP'nin akilbeti 
YTP'ye döndü. Tabanda bunlar hiç farkettirmez. 

Soru: - HDP Meclise girdi. Yakında DYP'de girecek. Yeni par
tilerin Meclise girmesi nedeniyle örgiitlerini ihazır etmeden bir erken sc· 
çimi düşünür müsünüz? 

Cevap: -Teşkilatlar hazırdır herhalde. Hem erken seçim nereden 
çıktı. Durun bakalım . Benim yeni kurulan partiden falan, 'hiçlbirinden çe-
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kindiğimiz yok ki, öyle ıbir iş yapalım. Erken seçim şartlan icab ederse 
yapılır, o ayn konu. Ama bu partilerden dolayı hiç!bir şey yapılmaz. Şu 
anda erken seçim şartı yok, ilerde ne olur bilemem. 

S o r u : - Milletin partilere göre seçtiği milletvekillerinin büyük 
çoğunluğu bugün o partilerde değil. 

C e v a p : - Millet iradesi tecelli etmiştir. Seçilmiş olan milletıve
killeri kendi partilerini feShetmişlerd.ir. Durum böyle. Birisi de bir/başka 
isim altında birleşmiş. FesilJı giıbi 'bir şey yapmış. Bu tabiidir, buna bir
şey diyemeyiz. Ama iktidar değişmemiştir. Eğer 6 Kasım seçimlerinden 
sonra, maihalli seçimlerden sonra söylenilen neticeyi alsa idi, söylediği
niz olurdu. Ama iktidar bu seçimlerde üstünlük sağlamıştır. İktidar de
ğişmediğine göre muhalefetin şekil değiştirmesinin Jıiç 'bir kıymeti yok
tur. Ma'halli seçimlerde biz lbin 700 belediyeden yaklaşık bin kadarını 
aldık. Bunun ötesi yok. 

Soru: - Türkiye' de demokrasinfo olmadığı, güdümlü deınokra~i 
olduğu iddialarına ne diyorsunuz?. 

C e v ap : - Kesinlikle !hayır, öyle şey olsaydı bu sualleri sorabilir 
miydin?. 

S o r u : - Bu milletvekilleri transferleri neıdeniyle 84. madde işle
yecek mi? 

Cevap: - 15-20 gün belli bir süre vereceğiz. Partiler oturacak, 
herkes yerli yerine gidecek. Ama partiler oturduktan sonra hiç bir taraf, 
hiçibir ınilletveki, ıhi~ir yere gidemez. Giderse 84 çalışır. Çalışmamasının 
ana seibeibi bir, parti kendi ismini değiştirmiş. Şimdi yapılan il kongre
lerinden anlaşıldığına göre başka bir partinin hakimiyetine girmiş. !Bunu 
SHP için söylüyorum. Gayet tabi oradaki milletvekilleri ister kalırlar, 
ister başka yere 'giderler. Onlara bu hakkı tanımak lazım . Bu üre içinde 
kim nereye giderse gitsin . Bir başka parti MDP de kendini feS!ıetmiştir. 
Netice itibarıyla Mecliste partiler meydana gelecektir. İster içerde, ister 
dışarda, ister yeni. .. Bu teşekkül her halde 15 - 20 gün içinde tamamlana
cak. Bir kısmı da bağımsız kalacak. Ondan sonra 84 çalışır. Esasen 84'ün 
bugün çalışması baihis mevzuu değildir. Çünkü ancak parti mevcutken 
başka bir partiye geçmek 84'e aykındır. 

S o r u: - Kasım seçimlerinde Curıı!hurbaşkanınca veto edilen ve 
Meclise girmelerine izin verilmeyen partiler bugün Mecliste temsil edili
yorlar. Bu milletvekilleri transferlerine, son günlerde meydana gelen 
olaylara Cumhuıilaşkanı ne diyor, hiç konuştunuz mu? 

C e v ap : - Hayw konuşmadık. 

Soru : - A!NlAP'a yeni katılmalar olacak mı? 
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C e v ap : - ıOla'bilir, 'bilmiyorum. 15- 20 günlük süre içinde gelen 
gele!bilir. Sonra partiler arası geçişlere müsaade etmem. 

S o r u : - 84. maddeyi 15 - 20 gün askıya alıp geçişlere izin vermek, 
Anayasanın 84. maddesini delmek anlamına gelmiyor mu? 

C e 'V a p : - Bu maddeyi işletmemek, delmek anlamına gelmez. 

Soru: - Son aylarda Demirel ile gezileriniz çakışıyor. Aynı ta
rihlerde blıbirine yakın hatta aynı yerlere seyalhatler yapıyorsunuz. Ga
zetelerde de bir bayrak yanşı olduğu yazılıyor. 

C ev a p : - Demirel 'benim siyasi rakibim değil. Bunlar gazetele
rin şeyi. 

Soru: - Demirel, Türkiye' de güdümlü demokrasi olduğunu söy
lüyor. Bunu nasıl karşılıyorsunuz? 

Cevap: - Türkiye'de güdümlü demokrasi yok. Öyle olsaydı ken
disi de böyle konuşamazdı, gezemezdi, başkalan da gezemezd.i. 

S o r u : - Şu anda Mecliste SHP var, ANIAP var, HDP var, DSP 
var, VAP var. Yakında DYP de olacak. Genel seçimde 'bu kadar çok par-
tiden kaçı Meclise gelir? -

C e v ap : - İki partiye iner. 2,5 demiştim buçuğu da kalmaz. Birisi 
ANAP olur, diğeri de soldaki bir parti olur. 

Soru: - 20 Mayıs'ta ara seçim tarihi için teklif verecek misiniz? 
Cevap : - Niye 20 Mayıs? Daha Meclisin kapanması için teklif 

verilmedi. Belki kanuni süreyi uzatabiliriz. 

Soru: - Son aylarda Cumhurbaşkanı ağır biçimde eleştriliyor ." 
6 Kasım seçimleri, yasaklar, anayasa, çalışma yasalan eleştiriliyor. Hatta 
6 Kasım öncesi Cumhuri>aşkanının istediği siyasi manzaranın tam tersi 
oldu. 9 sağ parti çıktı, transferler başladı. Bundan Cumhurbaşkanı ra
hatsızlık duymuyor mu? 

C ev a p: - Hayır, her hangi bir rahatsızlık duyduğunu la'hm.in 
etmiyorum. Ama demokrasiye inanan bir insan 'olarak demokrasinin ica'bı 
neyse onu yapıyor. Bizim ve konsey üyelerinin, Cı.ı.ınhuıibaşkammızm 

isteği 12 Eylül öncesine dönülmemesi, Türkiye'dc yeni bir siyasi düzen 
kurulmuştur. Şimdi yapılan ufak tefek rötuşlardır: Şimdi aslan gibi Ana
vatan iktidan var. Hiç 'bir derecede güçlü bir iktidar olduğunu gördünüz 
mü Türkiye'de. 

S o r u : - Aslan gibi ANAP iktidarı dediğinize göre, milletvekili 
transferine niye ihtiyaç duydunuz? 

Ce v a p : - Partileri feshedilmiş. Bize yakınlık duyuyorlar, inanı
yorlar, onlar geldiler. Çünkü daha önce söyledik. Partimizin kapılan her
kese açık diye. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN ANKARA'DA ESEBoCA 
HAVALİMANINDA BASIN MENSUPLARINA YAPTICI AÇIJUAMA 

13 Mayıs 1986 

•84. maddenin söylediği, parlamento içinde veya dışında bir parti· 
den ıbir başka partiye gidildiğinde milletvekilliğinin düşmesine salt ço
ğunlukla parlamento karar verir. Yani bu maddede (Bir partiden bir 
başka partiye girilmesi yasaktır) diye bir 'büküm yoktur.» 

Aynca 31 Mayıs'tan sonra milletvekillerine bir süre tanınabilir. Da
ha sonra parti değiştirenlerin milletvekillikleri düşer. 

cSonuç yine Meclis'in kararıdır. Şimdilik süreyi 'bilemiyorum, an
cak 31 Mayıs'tan sonra lbir süre verilir. 31 Mayıs'tan sonra belli bir süre 
de düşürürüz. Tabii yine Meclis'in karan ile.» 

Aynca şunu söylemek isterim milletvekillerinin parti değiştirmesiy
le erken seçim yapılması arasında bir bağlantıda yoktur. 

(Erken seçim bu manada kesin olarak düşünülmez. Çünkü Anava
tan'ın ekseriyeti vardır. Karşımızda üç beş partiye bölünmüş bir mu'bale· 
fet vardır. ANıAP iktidarı, iltfuaklardan evvel de vardı . Millet bize (Beş 
sene için sen iktidarsın) diye yetki vermiş Biz beş seneyi sonuna kadar 
götüreceğiz. Kimse başka türlü heveslenmesin, ama icap ederse memle
ket için yararlı görürsek bir erken seçime gene lbiz karar veririz. Bütün 
dünyada olduğu gibi ekseriyet kimde ise o karar verir. Başkalarının keyfi 
ile olmaz. • 

• Şdhirlerimiz ölü gözü gibi ışıkla aydınlatılmayacak. Pırıl pınl ola
cak». 

cDevletimiz güçlenmiştir, devletimizin imkanları artmıştır. Bu tabia
tıyla belediyelerimize intikal etmiş tir. Artık eskisinden da'ha güçlü bir 
şekilde istikbale •bakalbiliyoruz.• 

•Türkiye büyüyor. Türkiye gelişiyor . Tabiatıyla daha fakir bölgele.. 
riınıze daha fazla ıhizınet götüreceği z. Bu b ir sözdür. Bu bizim size ver
diğimiz bir sözdür. Bu sözü de inşallah Allah izin verirse yerine getirecı> 
ğiz. Şehirlerimiz ölü gözü gibi aydınlatılmayacak , pınl pınl olacak. Okul
lar, çocuk bahçeleri, bütün lbunlar in anlanmıza hizmet için olacaktır. 
Bizi karalamaya çalışanlara inanmayın. Bize güvenin çünkü en iyiyi biz 
yaparız.• 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN MECLİS GRUBUNDAN 
ÇIKIŞINDA YAPTIGI AÇIKLAMA 

13 Mayıs 1986 

Bugünkü grup toplantımızda, Bayındırlık - İmar ve :rurizm Ko
misyonu Başkanı İbrahim Ôzdemir, yeni sevkedilen ve 2981 sayılı Ka
nunda ilaveler öngören -imar affı ile ilgili- bir kanun tasarısını takdim 
etti. Buradaki ana gerekçe, tatbikatta ufak - tefek aksayan bazı noktala
rın düzeltilmesidir. Fakat önemli olarak da, hepiniz hatırlayacaks ınız, 
imar affı dolayısıyla müracaat mecburiyeti vardı. Bu belli bir tarihe ka
dar verilmişti. Fakat, maalesef bazı siyasi partiler bu konularda halkı 

aldatıcı «Bu iş uydurmacıdır, boş yere paranızı vermeyin• şeklinde istis
marda bulundular. Buna, bazı basın organları da uygular. Neticede, 
bundan yararlanması gereken kişilerden bir bölümü müracaat etmedi. 
Tabii sonradan pişman oldular. Yeni bir imkan getiriyoruz ... Biraz daha 
masraflı ama yine de bir imkandır. Daha öncede ifade ettiğim gibi, kim
se bu tip iddialara inanmasın, müracaatını yapsın, evinin tapusunu al
sın. Tapuların alındığını da millet gördü, her tarafta veriliyor. 

Bu konudan sonra ben kısa bir konuşma yaptım. Günlük, siyasi 
konulan tahlil ettim, özellikle 84. madde konusunda. Dün bunu basın 
toplantısında da ifade ettim. Aşağı yukarı aynı mealde bir konuşmadır. 

Bir de memleketimizdeki ekonomik gelişmeler hakkında çok kısa 
bilgi verdim. 

Soru : - Bugün size bazı katılmalar olacağı söyleniyor? 

Cevap: - Bundan sonra da gelecek arkadaşlarımız vardır, tah
min ediyorum. Bunlar geldikçe partide peyder pey törenler yapılır. Şu 
anda bilmiyorum kaç kişi gelecek. 

Soru: - Gelenler konusunda «aleyhimizde konuşmamış olacak, 
iyi insan olacak» demiştiniz ... ? 

Cevap: - Hayır, öyle bir şey söylemedim. •Bizimle uyum sağ
layacak insanlar» tabirini kullandım. Gayet açıktır. •Aleyhimizde konuş
mamış olacak» lafını kullanmadım». Bizim programımıza uyum sağlaya
cak insanlar olabilir• dedik. Dikkat ettiğimiz kıstas, bizim programımı
za uyum sağlayabileceğine inandığımız insanlardır . 
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Soru: - İçel Milletvekili Mehmet Kocabaş'ı programınıza uyum 
sağlayacak bir insan olarak mı görüyorsunuz? Biliyorsunuz, milletvekili
niz Artukaslan'la ilgili bir iddiası vardı. 

Ceva p : - Olabilir, olabilir. Bunlar söylenmiştir. 

Soru : - 84'ncü madde ile ilgili açıkJamanız neydi? 
Cevap : - Daha öncekileri söyledim. Tabii, 84. madde, bir müra

caat olur veya Meclis Başkanlık Divanı lüzumlu görürse, o vakit Anaya
sa Komisyonuna gider ... Vaktiyle SHP ve diğer partiler için olduğu gibi ... 
Orada müzakere edilir, Meclis umumi heyetine gelir. «Anayasa delindi • 
konusu yok. 

Soru : - 31 Mayıs'tan sonraki süre nedir? 
Cevap: - O benim şahsi düşüncem .. Partilerin oturması lazım . 

SHP yeni bir parti, bizim anlayışımız. Halkçı Parti renk değiştirdi. Ni· 
tekim, kongrelere bu renk değişmesi sabitleşsin diye gidiyorlar. Bu par
tide kalıp kalmamak isteyen insanlar olabilir. Bunu tabii görmek la
zım ... Bir insan hakkıdır. cBenim seçildiğim parti ile bu parti arasında 
farklılıklar var• der, başka bir tarafa gitmek ister. Buna kimsenin bir 
şey dememesi lazım . Netice itibariyle aynı konu MDP için de sözkonu
su oldu. Partide kalmaya karar vermiş, oradan belli bir süre geçmiş 
hala partide devam ediyorsa, artık o partinin malıdır. Orada, 84. mad
denin tam manasıyla tatbik edilmesi gerekir. Bizim görüşümüz bu. Par
tiler oturduktan sonra, partiler arası transfere 84 engeldir. Tabii bu ka
rarlan Meclis umumi heyeti verir. 

Soru : - Memurlarla ilgili çalışmalar bitirildi mi? 
Cevap: - Bitirileciğini tahmin etmiyorum. Bizim aldığımız yet· 

ki 2 seneliktir. Onun için ciddi bir şey yapacağız. Alelacele çıkarıp or· 
taya koyamayız. Gösterge tablosu bu yetkiyle ilgili değil zaten. Katsayı 
konusunda karar verilmiş değil. Herkes kendine göre yazıyor. İfade edi
len katsayı 62'dir. Değişi r mi, değişmez rni? Gelir · gider durumuna, 
memleketin enflasyon durumuna, bakacağız. Ona göre karar veririz. 

S o r u : - Partinizden bir grup milletvekilinin Alparslan Türkeş' 
le görüşmesini nasıl değerlendiriyordunuz? 

C e v a p : - O da doğru değil. Maalesef adet oldu: cBiz yazanz. 
siz tekzip edin• diyorlar. Basın anlayışı bu hale geldi. Fevkalade yanlış. 
Uydur uydur yaz. Ne yapalım? Bu anlayışı değiştirmek lazım. Tahkik 
edersiniz, yazarsınız. Adama cispat et• derler. İspat edemezsiniz, ne 
olur? Bazı dergiler ve basın organlan «tekzip edin• diyorlar. Sen doğ
ruluğuna inan da ondan sonra yaz. Çok üzücü bir hadise. Olmamış ha
diseleri böyle yansıtıyorlar. Olduğıı zaman nasıl yansıtacaklar onu me· 
rak ediyorun1. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN HÜRRİYET GAZETESİ 
YAZARI ESEN ÜNÜR'ÜN SORULARINA VERDİCİ 

CEVAPLAR 

16 Mayıs 1986 

Soru : - Son transferlerden sonra Parlamentodaki tabloyu na
sıl değerlendiriyorsunuz? 

Cevap: - 1983, 6 Kasım seçimleri yapıldı. O günkü şartlar gere
ği, üç parti seçime girdi, üç parti seçime girmedi. Bu seçimin önemli 
özelliği, bir parti iktidar partisi olarak bir parti de ana muhalefet par
tisi olarak düşünülmüştü. Milletin seçimi bu işin demokratik olduğunu 
gösterdi. Biz Anavatan olarak bu düşünülen veya düşünüldüğü söylenen 
tablonun dışına çıktık ve iktidar olduk. İktidar partisi olarak düşünü
len de, Ana Muhalefet Partisi bile olamadı. Seçime girmeyen partiler, 
gerek yurt içinde gerekse yurt dışında bir kampanya başlattı lar. •Biz 
girseydik, bu seçimi biz alırdık» diye ... 

Eski liderler tarafından bugün açıkça desteklenen ve köklü olduk
larıiiı iddia eden partileı·e rağmen Anavatan belediye seçimlerinde de 
67 ilin 54'ünü, sonra da 55'incisini aldı. 1700 belediyenin lOOO'ini aldı, 

aşağı yukarı yüzde 41.5 gibi 11 Genel Meclisi'nde büyük bir rey aldı. Biz
den sonra gelen ikinci parti yüzde 23.5't.ir. Bu da gösterdi ki iktidar de
ğişmedi ve millet iktidara sahip oldu. Fakat muhalefet Parlamento'ya 
girmek için şart olan yüzde JO'u dahi tutamadı. Asıl mesele burada baş

lıyor. Böylece milletvekillerinin de seçilemeyecekleri ortaya çıktı . Ara
yış, o tarihten itibaren başladı. İşte, meşhur, «solu birleştirelim• hika
yelerinin gerisinde, seçilme endişeleri yatar. Bugün de DYP'nin Meclis'e 
girmesinin gerisinde aynı endişeler yatıyor. 

Bundan önceki hadiseleri gözden geçirince, insan bazen hayret edi
yor, nasıl meselelere bakılmış? Vaktiyle Söylemezoğlu, Cindoruk'a gitti 
«aynı işlemi yapalım» dedi; Halkçı Parti'nin, SODEP'le yaptığı gibi.. . O 
zaman 50 küsur milletvekili vardı. Grup kurmakta zorluk çekmeleri ba
his mevzuu olmazdı. Partiye devlet desteği de vaı·dı . Neticede o zaman 
kabul etmeyenler; bir nevi mebus alıp 20'yi toparlayabilmek için ellerin
den gelen her şeyi yaptılar. 

Bütün bunlar netice itibariyle Parlamento'nun yerine oturduğunu 
gösteriyor. Ben şahsen çok memnunum. Parlamento'ya bunlann girme-
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si lazım. Olay, seçilemeyeceklerini anlayan Parlamento içi muhalefet 
partileri ile işbirliğine gitme eğilimleridir. Bu nedenle çok yersiz cMebus 
pazarlan kuruluyor• gibi eleştirilerin doğruluk payı yoktur. Bundan ön· 
ceki transferlerde iktidar değişimi söz konusuydu bugün öyle bir durum 
yok. İktidar partisi kuvvetli olarak yerinde duruyor, karşısında doğru 
dürüst bir muhalefet de yok. Bölük pörçük bir muhalefet var. Diğer par
tiler de grup kurdular, birisi de kurmak üzere imiş. Ben şahsen mem
nun oluyorum. Hatta ümit ederim ki, DSP de grup kurar. Hepsi Parla
mento'nun içinde olur. Siyaset Parlamento içerisinde yapılır. 

Soru : - Bundan sonra partinize geçecek milletvekili var mı? 

Cevap : - Şu anda bilemiyoruz. Daha bağımsız milletvekilleri 
var. Bu kendilerine bağlıdır. Bizimle konuşmuş arkadaşlanmız vardır 

ama belki bir süre daha bağımsız kalmayı tercih edebilirler. Bu neden· 
le isimlerini söylemek istemiyoruz. 

Soru: - Kırşehir Milletvekili İsmet Ergül'ün Anavatan Partisi' 
nden istifa edeceği iddia ediliyor? 

Cevap: - Hayır. Yok böyle bir şey. 

Soru: - Bugünden sonra, şimdi Parlamento içine giren, parla
mento dışında iken Anayasa değişikliği savunan siyasi görüşler var. Ay
nı iddiaları bundan böyle savunurlarsa tutumunuz ne olur? 

Cevap : - Hadise açıkça gösteriyor ki, bunu artık yapamazlar, 
Yani bazıları kalkıp, Parlamento şöyle değişmelidir, yahut böyle değiş
melidir, diyemezler. Tabii Anayasa değişikliği, diyebilir. Buna bir şey di
yemem. Onun bir prosedürü ve Anayasa'nın koyduğu kaideler var. Şim
di herkes o prosedürün içerisine girmiştir. 

ERKEN SEÇİM. ARA SEÇİM 

Soru: - Partinizin güçlenmesinin artık erken seçim ihtimalını 
tamamen ortadan kaldırdığı öne sürülüyor. Ne dersiniz? 

Cevap: - Kabul etmek gerekir ki, bizim sayımız 206 idi. Şimdi 
227 oldu. Bu iyi bir sayıdır. Rahat bir ekseriyettir ... Biz 206'da da hiç 
bir zaman sıkıntı çekmedik. Bazıları yanlış hesaplar yapar basında da 
olur. Bazı hayalperest yazarlarımız da var. Şu giderse şu olur gibilerden 
yorumlar yaparlar. Şimdi onu yapamazlar hayalleri o kadar fazla çaJı,. 
maz. 

Soru : - Son durum ara seçim tarihinde bir değişiklik yara
tır mı? 



C c va p ; - Ara seçim tarihini ben tayin edeceğim. Onu da söy
ledim, ara seçimi en müsait gördüğüm zamanda yapanın. Bu her iktida
rın tabii hakkıdır. Buna da karar vermiş değilim, bu biı·. Erken seçim 
meselesi şu anda gündemde değil. Bu iş bize 1988'e kadar verilmiştir; 
götürürüz, ama gündeme hiç gelmeyecek de diyemem. Çünkü onun da 
memlekete ve millete yararlı olduğunu görürsek yapabiliriz. 

Soru; - Hem birçok çalışmalannız1 çok uzun vadeli planlara 
dayalı yaptığınızı iddia ediyorsunuz, hem de ara seçim tarihi konusunda 
karar vermediğinizi söylüyorsunuz. Muhtemel tarihi olsun saptamış ol
malısınız, öyle değil mi? 

C c va p : - Hayır, onu da söyleyemem. 

S o r u : - Bunu söyleyememenfzin gerekçesi ne? 

Cevap : - Herkesi istim üzerinde tutmak. 

Soru ; - Rakiplerinizi de mi? 

Cevap: - Tabii, tabii. Daha iyi bir seçim olsun diye. 

Soru: - Son değişiklikler ve gelişmelerden sonra da Anavatan 
ara seçimde daha sonra da erken ya da zamanında genel seçimde kaza
nır diyebiliyor musunuz? 

Cevap; - Ben mahalli seçimlerde böyle bir cümle öyledim ve 
'bu cümle de luttu. •Karşımızda 5 parti vardır. S'i bir arada bir Anava
tan etmez• dedim. Netice de söylediğim gibi çıkmıştır. Ara seçimlerde 
de, büyük seçimleı·de de söylediğim lafın doğruluğu meydana çıkacak
tır. 

Soru : - Aynı sözü tekrarlıyor musunuz? 

C c va p: - Beşi bir arııda bir Anavatan etmeyecektir. 

Başbakan Tuı·gut Özal. milletvekillerinin bugünkü parti değiştirme
sinin geçmiştekine benzemediğini söyledi. 

EVREN'LE GÖRÜŞTÜ 

Cumhurbaşkanı Kenan Evren, dün saat 10.00'da Başbakan Turgut 
Özal'ı Çankaya Köşkü'nde kabul ederek haftalık olağan görüşmesini yap
tı. Özal, yaklaşık bir saat süren görüşmeden sonra gazetecilerin soruları
nı cevaplarken, Cumhurbaşkanı Evren'e son siyasi gelişmeler, yeni ku
rulan partiler, TBMM'deki durum ve ekonomik konularda bilgi verdi
ğini söyledi. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN CUMHURBAŞKANI SAYIN 
KENAN EVREN'LE HAFTALIK GÖRÜŞMESİNDEN SONRA 

BASIN MENSUPLARINA YAPTICI 
AÇIKLAMA 

16 Mayıs 1986 

Türk siyasi tarihinde vaktiyle milletvekilleı;nin bir partiden diğer 
partiye geçmeleri ve özellikle kamu vicdanında bazı meseleler yaratan 
hadise, hükümetler kurma esnasında olmuştur. Bunun iki misali var, 
biri 1970, diğeri 1978 başlan ... Bunlar kamu vicdanını rahatsız etmiştir. 

84. maddenin Anayasaya konulmasının ardında da bu yatmaktadır. Bu
günkü durum katiyen buna benzemiyor. Çünkü ne hükünıet kurulma 
durumu, ne de güven oylaması durumu yoktur. Aynı zamanda hüküme
tin karşısındaki muhalefet bölük pörçüktür. Bunun yanında bugün olan 
hadise şudur; partilerden biri kendini feshetmiş, ortadan kalkmıştır. En 
tabii insan hakkı olarak, bizim şahsi kanaatimiz, serbest kalan bu par
tinin mmetvekilleri istedikleri yere giderler. Bir diğeri şekil değiştirmiş, 
başka partiyle birleşmiş, batta onun ağırlığı altına girmiştir. 31 Mayıs
ta son şeklini alacaktır. Bunlann milletvekilleri kalıp kalmamakta ser
best kalmalıdır, benim görüşüm. Bu en tabii haklarıdır. Bu milletvekil
leri •benim seçildiğim parti bu değil; ismi, yönetimi, tüzüğü ve progra
mı değişti• diyebilir. TBMM'de olan hadiselerin temeli budur. Nitekim 

daha başlangıçta birleşme olduğunda HP'den istifalar olmuştur. 
Soru : - Şimdi ne olacak? 

Cevap: - Bu iş durulacaktır. Bayramdan sonrn TBMM tatile 
girecektir. Eylülde açıldığında her şey yerli yerine oturmuş olacaktır. 

Bundan sonra partilere girmiş milletvekillerinin bir daha o partilerden 
ayrılması mümkün olamaz. 84. madde vardır. Çünkü kendi iradesi ile 
seçmiştir partisini artık. Tabii ayrılabilir, aynlamaz diye bir hadise yok
tur. Aynlabilir ama bir başka partiye girerse 84. madde üyeliğini düşü
ıiir. Yani buna Meclis karar verir. Hatta bugün bile son durum meçli
sin önüne gelebilir. Tabii 201 çıkar çıkmaz, o ayrı hadise, bu o zaman 
ortaya çıkar. TBMM iradesi üzerinde başka irade olamaz. 

Soru : - Milletvekili transferleri konusunda Cumhurbaşkanı sizin 
görüşlerinizi benimsiyor mu? 
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Cevap : - Hayır, kenrusi bu konuda herhangi bir fikir beyan et
medi, beni dinleru. Ben şöyle ya da böyle fikri vardır iliye birşey söyle
yemem. 

Soru: - Önceki gün ANAP'a geçen İmren Aykut utandığını söy
lemiş. Sizce milletvekillerinin yer değiştirme utanılacak birşey değil 
mi? 

Cevap: - Hayır onun söylediği, yer değiştirme bakımından de
ğil. Zannediyorum, benim tahminim, milletvekilini şu ya da bu tarafa 
çekmek için büyük tazyikler yapılmıştır. Kolundan tutup götürmeler 
falan ... Zannediyorum onu söylemek istiyor. 

Soru : - Grup kuran DYP Genel Başkanı TBMM' deki milletvekil
lerine devrim muhafızları demişti. Bugünkü bu sözleri söyleyen partile
rin TBMM'de grup kurması TBMM'deki istikrarı bozar mı? 

Cevap: Bir kere şunu söyleyeyim. İstikrarı ANAP temin ediyor. 
Salt çoğunluğa fazlasıyla sahibiz. Esas istikrar buradır. Ancak limitte 
kurulan 20-21 kişilik ufak grupjar var. Buralarda problem olur. Yani 
insanların tabiatlarından gelen problemler olur. Şunu söylemek iste
mezdim; DYP, TBMM hakkında çok laf söyledi. Ama enteresandır, grup 
kurabilmek için hakikaten canhıraş biçimde çalıştıkları müşahade edi
liyor. 

Soru : - Sağda iki yeni grup oluştu, sizce bunlardan hangisi da-
ha etkili olur? 

C ev a p : - Hiçbirisi.. Fazla etkHeri olmaz. 

Soru : - ANAP başka transfer yapacak mı? 

Cevap: - Bilmiyorum, gelen olur daha ... 

Soru : - Resuloğlu'ndan sonra sizden başka gidecek milletvekili 
olabilir mi? 

Cevap: -Tahmin etmiyorum. 

Soru : - Giden olursa 84. madde işler mi? 

Cevap: - ANAP kurulduğundan beri hiç değişmemiştir. Diğerle
ri değişmiştir, fesholmuştur. ANAP'dan ayrılıp başka partiye girmek 
onun için biraz başka ... Oylama yapılabilir belki 201 çıkmaz. Hadise ge
lirse düşünürüz. 

626 



BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN ANAP GRUBUNDAN 
ÇIKIŞINDA YAPTICI AÇIKLAMA 

20 Mayıs 1986 

Muhterem Basın Mensuplan, 

Bugün grup toplantımızda, ilkönce, Türkiye'deki siyasi gelişmeler
le ilgili kısa bir maruzatım oldu. Anavatan Partisinin 3 neti kuruluş yıl
dönümü vesilesiyle de partinin kurulmasında ana espriyi bir kere daha 
arkadaşlara izah ettim. 

Hepinizin yakından takip ettiği üzere, memleketimizde bazı siyasi 
gelişmeler oluyor... Eski siyasi liderler konuşuyor, geziyor ... Ben, bun
ları aslında Türkiye' deki demokratik ortamın sağlıklı bir şekilde gelişme
si ve yerine tam manasıyla oturması bakımlarından faydalı mütalaa 
ediyorum. Herhangi bir problemim yoktur. Bunu da muhtelif ve ileler!e 
ifade ettim. Hatta -gayet tabii- kanunları aşmamak kaydıyla, herkesin 
kendi uygun gördüğü :hareket 'tarzını yapmasının da lbir problem olma
ması lazım. Biz Türkiye'deki siyasi havayı gerginleştirmek isteyen birikti
dar da değiliz. Arkadaşlanma, Anavatan Partisini bugünkü siyası ortamda 
tarif ederken, şunları özellikle belirttim: 

Anavatan Partisinin kuruluşunda etrafıyla düşünülmüş, memleketi
mizin daha evvelki siyasi tablosu incelenmiş, siyasi tarihine dikkatli bir 
şekilde bakılmış ve neticede şu karara gelinmiştir : Daha önceki örnek
lerinde olduğu gibi Anavatan, bir siyasi akımın «ben bunun devamıyım• 
şeklinde bir iddia ile ortaya çıkmamıştır. Biz bunu şöyle ifade ettik; Si
yasi partiler kapatıldıkları takdirde devam etmezler. Devam eden sağ
lıklı fikirlerdir . Nitekim bunun en güzel örneğini geçenlerde Meclis gru
bunda yaptığım bir konuşmada belirttim. 1952 yılında zamanın Cumhur
başkanının Meclis'te yaptığı açık konuşmasında belirttiği ekonomik fel
sefelerine bizim ekonomik felsefemizin oldukça yakın olduğunu anlat
tım. Bu tabiatıyla oradan aldığım bir fikir değildir, kendi düşüncemiz
dir, hatta bazı farklılıklarda vardır. Biz daha serbest bir ekonomik sis
temi düşünmekteyiz. Çünkü bugünkü şartlar bunu getirmektedir. O 
günkü şartlar biraz daha farklı düşünmeye sebep olabilirdi. 

Bu da gösteriyor ki, esas olan, sağlıklı fikirlerin devamıdır. Yoksa, 
siyasi partilerin şu veya bu şekilde kapandıktan sonra devamı düşünüle-
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mez. Bugün mevcut siyasi oluşumlann hemen hemen büyük kısmı -Ana
vatan hariç- daha evvelki siyasi oluşumların devamı niteliğindedirler 
-kendi iddialan da öyledir- isim olarak zikretmeyeceğim. Bu rahatlıkla bu 
lunabilir. Biz Anavatan olarak bunların tam tersini söyledik: Hiç bir 
eski siyasi çizginin devamı değiliz, yepyeni modern, ileri Türkiye'nin 
partisiyiz. Hatta bu bakımdan, Anavatan'm karşısında bugün 5 parti 
vardır. «Beşi de bir arada bir Anavatan etmez• dedim. Bizim meseleye 
yaklaşım tarzımız budur. 

Memleketimizin birçok meseleleri şu geçen 2,5 yıl içerisinde çözüm 
yoluna sokulmuştur. Çok geniş reform hareketleri yapılmıştır. Bunların 
nizamları, kanunları ortaya konmuştur. Ve en önemlisi sosyal adaletle 
ilgili olarak yapılmış önemli gelişmeler. Sosyal adaletsizliğin en belirgin 
vasfı haksızlıklann olmasıdır. Özellikle ekonomik dengesizliklerin ve 
haksızlıkların olmasıdır. 1978 - 79 senesinde hazırladığımız gibi, Türkiye 
karaborsa dönemini yaşarken, haksız kazanç ayyuka çıkmışken, herkes 
•kendi dövizini kendin buJ. esprisi içerisinde gümrüklerden ve muhte
lif yerlerden kaçak mallar Türkiye'yi istila ederken, karaborsa zengin
leri harp yıllarını hatırlatır tarzda hortlarken, büyük sosyal adaletsizlik 
vardı. Bugün memleketimizde bu gibi haksız kazançlan destekleyecek 
hiç bir sistem mevcut değildir. İşte, ithalat serbesttir, liberedir. Kimse
ye talısis verilmemektedir. Kimse Kamu İktisadi Teşebbüslerinden ucuz 
mal alamamaktadır. Ne eskiden olduğu gibi ucuz çimento ne de ucuz de
mir. Bu gibi haksız kazanç yollarının hepsi kesilmiştir. Zannediyorum, 
Anavatanın getirdiği en önemli hususiyetlerden bir tanesi budur. İkinci 
olarak, vergi adaletidir. Eğer bir memlekette vergi vermeyenler çoğun
lukta olursa, orada vergi adaletinden bahsedilemez. Vergi adaleti de ge
ne sosyal adaletin önemli göstergelerinden bir tanesidir. Biz iki sene 
içerisinde gerek Katma Değer Vergisi gerek faturalı vergi iadesi sistem
leriyle -rakamlar da bunu açık şekilde gösteriyor- büyük çapta eskisiy
le kıyaslanmayacak ölçüde vergi adaletini temin ettik. Çıkardığımız ver
gi kanunları da bunun temininde büyük fayda sağlamıştır. Açık seçik 
görülüyor. Misal verirsem, geçen yıllarda ücretlilerin vergi yükü gelir 
vergisi içinde % 60'lara 70'lere varırken, bugünkü hesaplar bunun % 40' 
ın altına düştüğünü göstermektedir. Bu da sosyal adaletin, vergi adaleti
nin en önemli göstergelerinden bir tanesidir. Vergi vermeme alışkanlığı 
son 2 senede çok süratli bir şekilde ortadan kaldırılmaktadır. Artık 
dükkanlarda dahi «fiş almak, fiş vermek», «fatura vermek ve almak• 
bir tabii alışkanlık haline gelmiştir. 3 sene evvelsi ile mukayese edildi
ğinde, bu da Türkiye'nin nereden nereye geldiğini çok açık bir tarzda 
göstermektedir. 

Bunların yanında, şu sırada TBMM'ye sunduğumuz gene önemli 
reform mahiyetinde bazı kanun tasarıları var. Ümit ediyorum ki, bu ka-
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nunlar da TBMM'nin, iltifatına mazhar olur. Özellikle spor sahasında 
Türkiye'nin yükselmesi l!zım. Bunun yolu da bu sahayı çok iyi düzenle
mektedir. Bu düzenleme kanunu getirilmiştir. Çıraklık ve Teknik Eği
tim konusunda da yepyeni bir kanun tasarısı getirilmiştir. Burda da bü
yük bir reform hamlesi yapılmıştır. 1nanıyoıum ki, her iki kanun da 
Türkiye'nin geleceğinde önemli rol oynayacak düzenlemelerdir. Nasıl 

İmar Kanunu'nu getirip büyük değişiklikler yapmışsak, nasıl Maden Ka
nununu getirip çok köklü sistem değişikliği yapmışsak, bu kanunlarda 
bu manada olacaktır. 

Basına •Fakir Fukara Fonu• olarak geçen ancak asıl adı Sosyal Da
yanışmayı Geliştirme ve Teşvik Fonu olan Kanun Tasarısı da TBMM'yc 
sevkedilmiştir. Bu memleketin içinde fakir insan bırakmamaya kararlı
yız. Fakirin elinden tutmaya kararlıyız. Sosyal adaletin gene önemli hu
susiyetlerinden bir tanesi cSiz tok yatarken komşunuzun aç yatması
na• gönlünüzün razı olmamasıdır. Bu espri içerisinde getirilmiş bir 
sosyal adalet icabıdır. Aşağı yukarı bütün fonlardan % 10 keseceğiz. Her 
ilçede bir vakıf kurulacaktır. Bu vakıfların başında ilçelerde kaymakam, 
yönetim kurulunda müftü, belediye reisi, milli eğitim müdürü ve ora
nın tanınmış eşraflarından hayır sahibi birkaç kişi bulunacaktır. Bizim 
Merkezde toplanan paradan buralara -gayet tabii kendilerinin de katkı
larıyla- mütenasip bir tarzda transferler yapılacaktır. Ümit ediyorum ki, 
Fon'un kaynaklan 300 milyar lirayı aşar. Bu suretle memleketimizde 
fakir insan bırakmamaya, güçsüz insan bırakmamaya, onların ellerin
den tutmaya, bir sosyal adalet anlayışı olarak bizim kendi felsefemizin 
anlayışı olarak, karar vermiş bulunuyoruz. Bunu da inşallah TBMM'den 
bu dönem geçirip, tatbikatına süratle başlayacağız. 

Aynı kanunlar çerçevesinde orman konusunda değişiklik yapan bir 
tasan var. Özellikle orman içi köylüsü -orman münasebetlerinde kolay
lık getiren, ormanın bazı sahalarının- fundalıkların ve kiliklerin- tarıma 
elverişli kısımlarını kullanan yeni bir sistem getiriyoruz. Orman Tahdit 
Komisyonlarını da bu yeni baştan tanzim ediyoruz. Şikayetleri büyük 
çapta önleyeceğine inandığım bu kanun yeni bir ufuk açacaktır. 

Diğer bazı kanun tasanları hakkında da arkadaşlarım gruba izahat 
verdiler. İnanıyorum ki, şu önümüzdeki günlerde bu tasarılar TBMM'de 
kanunlaşır ve Anavatan iktidarının şimdiye kadar yaptıklarına ilave ola
rak yeni imkanlar da ortaya konulmuş olur. 

Bir noktayı da huzurunuzda ifade edeyim; Dün fevkalade güzel 19 
Mayıs gösterileri oldu. Bu, benim anlayışıma göre Türkiye'nin gelişme
siyle paralel bir hadisedir. 19 Mayıs tablo u, renkler, gençlerimizin hare
ketleri ... Sadece Ankara'da değil, İstanbul, Samsun, İzmir ve başka il
lerde yapılan bu hareketlerin ifade ettiği bir mana var; Türkiye her şe· 
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yiyle birlikte kalkınmaktadır. Bu kalkınmanın en önemli göstergelerin
den birinin de dünkü hareketler olduğunu özellikle ifade etmek istiyo
rum. 

Emlak Vergisi Beyanname verme süresini 1-1,5 ay kadar uzatmayı 
Maliye Bakanlığı yapacak, Yalnız herkes de vergisini biran önce versin, 
tatile gidip de sonradan şikayet etmesin. Basında • uzatmayacağız » diye 
bir söz çıkmış, halbuki bir böyle açıklamam yok. Ben sadece • nisbe
tini düşürmeyeceğiz» diye 'beyanat verdim. Süre ile ilgili birşey söyleme
dim. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN ŞİŞLİ ANAP TEŞKİLATI 
TARAFINDAN VERİLEN İFI'AR YEMECİNDE 

Y APTICI KONUŞMA 

20 Mayıs 1986 

Muhterem Arkadaşlarım, hepinizi sözlerimin başında sevgiler ve 
saygılar sunuyorum. Hepiniz sağolun varolunuz. Şimdi ANAVATAN bu
gün 3 yaşına bastı. Yani, 20 Mayıs 1983 kurulduğuna göre, bugün 3 ya
şına bastı. Dünya tarihinde, bu şekilde kurulup, hem Ankara'da iktidar 
olan hem de Belediyelerde iktidar olan, bir parti örneği yoktur. Bunu 
ANAVATAN başarmıştır. Şimdi, bana nasıl başardığımı sordular. Ben 
de dedim ki •Ben başarmadım, bunlar başardılar. -Sizler başardınız-• 
Bakınız, şurada bir şey yazıyor, diyor ki • Hedefimiz ileri ve modern Tür
kiye• biz, bunun için başımm koyduk. Öyle inanıyorum ki önümüzdeki 
on sene içersinde, biç kimse şüphe etmesin, Türkiye'yi ileri ülkeler ara
sına muhakkak sokarız. Zaten bunun işaretleri görülmüştür. Çok güzel 
işaretleri var. Bilmiyorum, bu sefer, 19 Mayıs Törenlerini seyrettiniz 
mi? Evet, ne kadar güzel olduğunu gördünüz mü? Eskisi ile mukayese
si var mı? Hiçbir Avrupa ülkesinden geri değiliz. Zaten, Eureuvizyonda 
da iyi netice aldık . Haberiniz var. 

Bakın, şu önümüzdeki günlerde, Türkiye'ye 3-4 tane önemli adam 
geliyor. Daha birçoklarını saymıyorum, üç dört gün sonra Fransız Sa
vunma B akam gelir. Ondan sonra, Alman Cumhurbaşkanı geliyor arka
sından da Japon Prensi geliyor. Eskiden bunlar, bizim semtimize uğra
mazdı. Şimdi, Türkiye'nin çok önemi var. Onun için, hepsi birer birer 
geliyorlar. Şimdi, ANAVATAN'ın 3. yıldönümü münasebetiyle, bir iki 
söz de ANAVATAN'dan bahsedeceğim. Biz, partiyi 3 sene evvel kurduk 
Kurarken oldukça zorluk çektik. Çünkü, o tarihte bizim bu partiyi ku· 
rup, iktidar olacağımıza inanan dostlarımızın sayısı çok azdı. Ama, ben 
gittiğim her yerde, milletten teşvik gördüm. Her durduğum durakta ba
na şunu söylediler, dediler ki: •Sen bu partiyi kur, biz arkandayız•. Bu
na inandım, buna güvendim, buna inandım ve bu şekilde yola çıktım. 
Allah , bizim yüzümüzü kara çıkartmadı. Ve inanıyorum, milletimizin 
desteği devam etti, ·bu işi daha ileriye götürürüz. ANAVATAN farkl ı !bir 
partidir. Bakınız kurulurken şunu söyledim: • Biz hiçbir eski partinin 
devamı değiliz .. Zaten partiler kapandıktan sonra devam edemezler. De
vam eden sağlık lı fikirlerdir. Yoksa insanlar baba-oğuldan bir parti ku
rulur mu? Bu partileri millet destekler millet büyütür. Kimsenin cebin
de de milletin tapusu yoktur. Şimdi, bugün 1983 senesi evvelini bir dü-
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şilnünüz. Eski karanlık anarşi günleri, yokluk ve kıtlık günlerini ve İs
tanbul'da -ben çok iyi hatırlıyorum- gece saat 9'dan sonra sokağa çıkma
ğa korkan insan ları biliyorum. Evet, partiler birbirleriyle kavga cdiyor
.lar. Bir Rei -i Cumhur seçemediler, hatırlayacaksınız! 

Bugün, Türkiye 1980'lerin Türkiye'si farklı bir Türkiye 'dir, 70'1crin 
Türkiye'sinden. Biz, bu partiyi kurarken şunu düşündük. Biz, öyle bir 
parti kuralım ki, eski kavga günleri bir daha geriye dönmesin . Bir daha 
Allah o günleri bir daha bize göstermesin. Biz de gayret gös terd ik. Ve 
vatandaşımızın önüne şu sözle çıktık. «!Biz, insanları seviyoruz, hepinizi 
eviyoruz. Ayırt ettiğimiz hiç kimse yoktur. İster reyinizi verin, vermeyin 

'.hiç farketroez. Biraz ayırdığımız bir şey varsa, o da çocuklardır. Genç
lerimizi bir parça ayırıyoruz. Onu da söyliyeyim. Çünkü, gelecek nesil
lerdir bunlar. Onlara ihtimam göstermemiz lazım . Onlara çok daha faz
la imkan vermemiz la.zım. 

ANAVATAN bir kavga partisi değildir. Kavgadan mede t uman biı
parti değildir, eskilerde olduğu gibi. Biz, sevgi partisiyiz, insanları sevi
yoruz, vatandaşlarımızı seviyoruz. Onlardan güç alarak, çalışmaya de
vam ediyoruz. Hızlı çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye 'nin dışanya 
karşı itibarı çok fazla arttı. Neden arttı? Onu da söyliyeyim. İşimiz iyi 
gidiyor da onun için. İşimiz iyi gitmezse bizim semtimize hiç kimse uğ
ramaz Mufüs tüccara kim para verir? Ama, istikbali olan tüccara çok 
para verirler. 

Bakın, bugün misaller vereceğim. Şöyle bir bakınız, İstanbul' da çok 
şeyler oluyor, değil mi? Haliç'i temizliyoruz, 170 senedir hiç kimse el 
atamamış. Her tarafını temizliyoruz, çocuklara parklar yapıyoruz. Genç
lere basket sahaları yapıyoruz. Yarın etrafında daha güzel tesisler ola
cak! Haliç pınl pırıl olacak. Kimse buna cesaret edebilir miydi? Hayır! 
Ben, seneler evvelsini hatırlıyorum. 1970'lerin sonunda, o zamanın Baş
bakanı İsveç'e gitti, Türkiye için kredi arada. Tabii birşey alamadı. Tür
kiye o sıralarda iflas halindeydi. Ama şu İstanbul Belediyesi İsveç'te, 
sizin hızlı tramvay için 300 milyon dolar kredi aldı. Bırakınız yani, Tür
kiye Cumhuriyeti değil. Şimdi nasıl farkettiğini bunlardan göıiinüz . Da
ha çok şey değişecektir. 1970'den 1985'e gelinceye kadar, 14 senede onu 
da biz bitirdik. İzmit-Gebze arasında 50 km. yol yaptık. Bu ene 1000 
km'lik otoyola başlıyoruz. İnşallah 4 senede tamamlarız. lstanbul'u gez
diğin.iz zaman şöyle bir görün, nasıl Toplu Konut Projeleri , yerden man
tar biter gibi bitiyor. Nerden bu değirmenin suyu geliyor? Para nerden 
bulunuyor? Bakın söyliyeyim; Vaktiyle, memleketimizde karaborsa var
dı, kaçakçılık vardı. Köşebaşlannda Malbro sigaraları satılırdı . Şimdi, 

tabii 300 milyar lira adamların ceplerine giderdi. Dışarıya ve içcrdeki 
ortakçılığa. Biz, bu işi değiştirdik . İmtihan edeceğiz. Aradaki farkı da 
Konut Fonu'na koyacağız, dedik. Bunun gibi bir takım işler yaptık . Bu 
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sene Konut Meselesine 300- 350 milyar lira para veriyoruz. Ve Türkiye' 
nin her tarafında Toplu Konut Projeleri yükseliyor. Bir taşla iki kuş, hat
ta üç kuş , kaçakçılığa mani olduk, karaborsacının boğazını kestik. On
dan sonra Konut Fonu'na para getirdik. Fakir orta hallinin kredi ile 
evini yaptırıyoruz. Geçen gün Kayseri'de bazılarına anahtar verelim. 
Sordum, dedim ki: • Kaç yaşındasın sen, evsahibi oluyor-, «31 yaşında
yım •. «Nerde çalışıyorsun?» •Sümerbank' ta•, Sümerbank Fabrikası 
var, tekstil orda çalışıyor, işçi. Demek ki, 31 - 35 yaşında ev sahibi ola
bilecek duruma gelm i şiz, tabii parasını da biıiktiriyor, onu da kabul et
mek lazım . 

Üçüncü vurdubrumuz kuş, memleketimizde iş sahasının açılması 
lazım . !nşaatlarda çok insan ça lı şmıyor mu? Bu inşaatlar artınca, kapı
s ı , penceresi demiri , çi mentosu nerden gelecek. Bunların nakliyesine 
kim çalışacak? Yeni iş sahaları da böyle açılıyor. İşte akıllıca hareket 
ederseniz böyle olur. 

Şimdi, bu Ramazan günü bir müjde daha ver(.'Yim. Meclis' te karar 
verdik. Bu hafta, gece J2 'ye kadar çalı şacak Meclis. Önümüzdeki hafta 
da sahur'a kadar çalışacak. Neden? Bazı önemli kanunlar var, onları 
geçireceğiz. İki tanesi çok önemli. Benim bir ara geçen sene sonunda 
söyledim. Belki duydunuz, basın toplantısında söyledim. Dedim ki ; «fa
kir, fukara fonu kuracağız• Evet, çünkü sosyal adalet dedi ğimiz zaman, 
bu cemiyetin en aşağı tabakası olan fakirin elinden tutmak lazım . Bir 
cemiyette faki rliğ i fukaralığı bırakmamak lazım. 

Şimdi, bu konuna göre, bütün ilçelerd~ birer vakıf kuruluyor. Yani , 
700 tane vak ı f kuruluyor. İçinde, kaymakam var, belediye başkanı var. 
Müftü var, emniyet müdürü var. O ilçenin tanınmış birkaç adam ı da 
var. Kanunla, aşağı yukarı 300 milyar lira daha fazla para toplayacağız. 
Muhtelif J..aynaklardan gene akıllıca bir takım iş ler yapıyoruz. Bu 300 
milyar lirayı, fakir fukaraya, durumlarını düzeltmek üzere, o vakıOar 
vasıta ıyla vereceğiz. Tabi, buradaki 300 milyar lirayı 600 milyar yap
mak l azım. Nası l yapacağız? Vakıf diyecek ki: «Sen biı' koy ben de bir 
koyayım•. Memlekette inşallah 3-5 seney kadar, fakir fukara bırakma
yız. Hepsine, okuyamıyan çocuğa, tahsile gidemeyen çocuğa, hastane pa
ras ı olmayan insana, yakacak parası olmayan insana yardım edeceğiz. 
İnşallah onları hep ayağa kaldıracağız ve memlekete faydalı insanlar ha
line getireceğiz. 

ANAVATAN, deminde ifade ettim. Biz sevginin partisiyiz. Vatan
daşlanmızı çok seviyoruz. Kavgaya dönüş yapmayal ım. Kavgadan hiç 
birimize hayır gelmedi. 70'leri n sonunda, yaptığımız kavgada kime hayır 
g idi? Kime fayda gelmiştir? Bir kısm ı 5000 kişi öldü, yolunun yanında 
da belki ondan fazla in an da hapse girdi. Bundan kim faydaland ı . Sa
dece , bu memleketin düşmanları faydalandı. Başka kimse değil. 
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Onun için, bakın ben birşey daha söylüyorum. Bakın, şu karşı
mızdaki partiler, ben onlarla uğraşmam. Çünkü, benim işim sizinler, si
zin işinizi halledeceğim. Ama bazen de şaka yoluyla takılıyorum. Diyo
rum ki, hatırlayacaksınız. Mahalli seçimlerde de takıldım. Bunlann hep
si eski partilerin devamı olduklarını iddia ediyorlar. Etsinler bakalım! 
Biz de, biz de ileri modern Türkiye'nin yepyeni bir partisiyiz. •Ve S'i 
biraraya gelse, bir ANAVATAN etmez• diyorum. Memleketin, yurt dı
şından gelen işçi kardeşlerim, yurt dışından gelen Türkiye'ye sık sık iş 
yapmaya gelen insanlar, hepsinin söylediği birşey var. Diyorlarki •ina
nılmaz bir şekilde Türkiye gelişiyor» Sorun işçi kardeşlerimize, vardır! 
Dostlarınız, eskiden bavul dolusu eşya getirirlerdi. Şimdi getirmeye lü
zum var mı? Hayır, herşey burada daha ucuz var. Yunanlı da satın al
maya geliyor, Yugoslav da, Polanyalı da geliyor. Iraklı da, İranlı da ge
liyor. Çünkü, bu memlekette bolluk var, biz çalıştıkça, tabii dürüst, na
muslu ve hakbilir şekilde çalışmaya devam ettikçe Allah da insana yar
dım eder. 

Muhterem Arkadaşlarım; 
Biz, buradan Ankara'ya döneceğim. Çünkü Meclis'te uzun çalışma

larımız var. O arkadaşlanma destek olmam lazım. Söylediğim bu ka
nunlardan başka daha fazla 10 kadar kanun var. Hepsini çıkaracağ ı z, 

memleketin hayrına ne varsa hepsini yapacağız. Bu şehirleri güzelleşti
receğiz. Bir zamanlar sokak lambalarım söndürürlerdi, elektrik tasarru
fu olsun diye. Ben bunun tersini yapıyorum, şehirleri pınl pırıl yapaca
ğım . Öyle pırıl pırıl olmalı ki, sokakta kitap okunabilmeli, öyle değil 
mi? Ne eksiğimiz var, Avrupa'dan. Oralar pınl pırılsa, benim memleke
tim de pınl pırıl olur. Çünkü, bizim insanımız çalışkandır, zekidir. Önü
nü aştığı zaman, hiç 'bir engel tanımaz. Bunu yapmalıyız ki, çocuklan
mıza, gençlerimize çok daha imkanlar hazırlayalım. Geçen gün 19 Ma
yıs münasebetiyle, gençler geldi, bana. Bu lise mezunlan gençlere sor
dum, hepsine ayn ayn. «Ne iş yapıyorsunuz? Ne yapmak istiyorsun, ne 
olmak istiyorsun?» Çoğu ne olmak istiyor biliyor musunuz? Bilgi-sa
yar mühendisi, doktor, yani hepsi ileriye bakıyor. İleriye ümitle bakıyor. 
Ve inşallah bakınız, önümüzdeki 3-4 sene içerisinde bu televizyon var 
ya, televizyonu bir kanal değil, 4-5 hatta 6 kanal yapacağız. iki kana
lında eğitim vereceğiz. Tabii herkes öğrensin. Memleketin en ücra köşe
lerinden, en ileri noktalarına kadar yeni eğitim programlarını televizyon
da yapacağız. Bizim insanımız zeki hakikatten, öğrettiğimiz zaman im
kıinı yok, diğer memleketten, diğer ülkelerden muhakkak ileri gideriz. 
Bunu da çok iyi biliyorum. 

Muhterem Dostlarım, bu gecenin hepimize hayırlı, uğurlu olması

nı, memleketimizde bolluklar, ferahlıklar getirmesini diliyor, hepinize 
sevgiler, saygılar sunuyorum. Sağolun , varolun. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN KIZILCAHAMAMDA 
YAPTICI KONUŞMA 

21 Mayıs 1986 

Muhterem Kızılcahamamlılar, 

Sözlerimin başında hepinize evgiler, saygılar sunuyorum. Sağolun, 
varolun. Biraz evvel Azaphane deresinde bir açılış yaptık, orada 10 Km. 
lik ama önemli ek pres yolu açtık. Karayollanmız inşallah bu sene Edir
ne' den Ankara'ya kadar olan oto yol sistemine başlıyoruz. Bu söyledi
ğim aynı zamanda Kızılcahamama da büyük fayda getirecek. Çünkü bu 
yol üzerinde trafik artarsa Kızılcahamam da bundan faydalanır, ayrıca 
tabiatiylc bu yollaıın yapımmda bir çok otoyolların yapımında başlıya

cağımız 100 binden fazla insan çalışacak. Yeni iş sahalan açılacak de
mektir. Ben Ankara'dan ara sıra İstanbul'a karyolu ile giwyoruıu. Tabia
tiyle Kızılcahamam yakın bir yer ümit ediyorumki arkadaşlanmızın 
gayreti Hükümetin buraya verdiği önem Milletvekillerimiz değerli Vali
miz Kmlcahamama daha fazla önem verecekler ve ifade ettiğimiz gibi 
Kızılcahamam Ankara'run nefes aldığı bir yer olacak. Tabi Ankara 'nın 

kirli havasından buraya gelip çam havasını almak biraz ciğerleri temiz
lemek herhalde önümüzdeki yıllar, aylar içerisinde olacak önemli geliş
melerden biridir. Biz Memleketimizde inanıyoruz ki bu gelişmeler de
vam edecek ve hepinize şuradan ifade ederim ki, Türkiye daha iyi bir 
hale gelecektir. Ve hepimiz daha mutlu insanlar haline geleceğiz, bunun 
için çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle hepinize tekrar 
saygılar, sevgiler sunuyoruz. Sağolunuz, varolunuz. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN AZAPHANE oı:o YOLUNUN 
AÇILIŞINDA Y APTICI KONUŞMA 

21 Mayıs 1986 

Bugün burada Ankara - İstanbul yolunun en zor bölümlerinden bi
rini, yani Azaphane deresini oto yol haline çeviriyoruz ve bu ow yoldan 
gelir sağlıyarak Karayollarımızın daha fazla inkişaf ctme~ini, daha da 
gelişmesini temin edecek yeni imkanları bu şekilde bulmuş oluyornz. 

İktidara geldiğimiz günden bu tarafa memleketimizde kalkınmanın 
esas anahtarının alt yapı tesisierinin devletçe biran evvel hemde süratlı 
bir tarzla yapılması olduğu kanaatine vardık. Bu kanaatimiz seçim s ı 
rasında infaz edildi. Bunun için gerekli düzenlemeler ve tedbirlerin hep
si geçtiğimiz 1984 senesi içinde-arttı. Tatbikata başlanan bugün memlı> 
ketirniz 1986 yılında büyük bir şantiye haline dönmüştür. Yollar yapıl
maktadır, barajlar yapılmaktadır, köylerin elektrifikasyonu, tclckomi
nikasyon tesisleri ve ikinci, üçün ü, dördüncü, beşinci kanallara yani 
televizyonda bunlardan bir kısmına başlanmış. Önümüzdeki yıllarda 
bunlarda tamamlanacaktır. Limanlar genişletilmekte, hava meydanları
nın yenileri yapılmakta, modernlcştirilmektedir. Zaten dikkat ederseniz, 
eğer bu yollara çıkan insanlar, yolların sağına, soluna baktığınız zaman 
memleketimizin nasıl değiştiğini, nasıl modernleştiğini, binaların şekil

lerinde, benzin istasyonlarında yol kenarındaki duraklama yerlerinde ve 
köylerimizin şekillerinden çok rahat bir tarzla anlamak mümkündür. 

Bütün bunlarla şimdi söylemek istiyorum, Türkiye hareket halin
dedir. Bu hareket müsbet bir şekilde, hızlı bir şekilde inkişaf etmekte
dir. Önümüzdeki yıllarda da A11ah nasip ederse çok daha ileri, çok daha 
mutlu bir Türkiye göreceğimizi şimdiden görebi liyorum. Oto yollar 
önemli bir konu, biz geldiğimiz zaman sadece 50 Km. uzunluğunda bir 
oto yol inşa halindeydi. Bitirmek bize nasip oldu . Ama bu sene 1000 km . 
oto yola başlıyoruz, bunun bedeli 1 milyar 700 milyon dolar civa rında
dır . Büyük bir kısmı dış kredi ile yapılacaktır, mühim bi r kısmın ı n dış 

kredisi şu anda temin edilmiş durumdadır. Önümüzdek i aylarda da ge
risinin temini yapılacak ve İnşallah Edirne'den Ankara'ya, Tarsus'tan 
Pozantı'dan Gaziantep'e ve İzmir bölgesinden İzmir Aydın Salihl i ara la
rında yeni oto yollara hep bir zamanda yani bir sene içerisinde başl a
nacak ve 1000 kın. daha fazla oto yol yapımıda , ümit t!dcrim ki , 50 km. 
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nin 15 senede bittiği gibi değil, 3-4 senede tamamlanacak. İşte o zaman 
bu oto yollar üzerinde gezdiğimiz ve memleketimizi dolaş tığım ı z zaman 
nasıl değiştiğini, hatta şunu ifade edeceğim, Edime'den gelen yabancıla
rın, işçilerin, Balkanlardan sonra yeniden bir Avrupa ülkesine geldikle
rini görür gibi olacaklardır, şimdiden ben hi sediyorum . 

Bu çalışma temposuyla inşallah bütün bunların hepsi kısa zaman
da yapılacaktır, şu oto yolunda memleketimize hayırlı olmasını temen
ni ederken, emeği geçen herkese t~ekkür ediyorum . Sağolumız . 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN TERCÜMAN GAZETESİ 
KÖŞE YAZARI YAVUZ DONAT'IN SORULARINA 

VERDtCt CEVAPLAR 

21 Mayıs 1986 

S o r u : - Transferleri ve transferler sonrası ortaya çıkan tabloyu 
nasıl değerlendiriyorsunuz? Neden 'bu kadar fazla sayıda milletvekili aldı
nız? 

Ce vap : - Çoğu geçtiğimiz yıllarda, aylarda bizimle birlikte oy 
kullanan arkadaşlardı. Meclis'te, önemli konularda, bizden farklı düşün
müyorlardı. Arkadaşlarımızla iyi bir diyalog ve dostluk içindeydiler. Bel
ki birkaç tanesi için farklı şey söyleyebilirsiniz ama o kadar da olur. Ay
nca aldığımız miUetvekillerinin çoğunun tabanı vardır. 

Soru : - Transferler kamuoyunda tepki ile karşılandı. Hiç olmazsa 
kamuoyunun ,bir kesiminde .. 

Cevap: - MDP feshedildi Bu ıkadar arkadaış açıkta mı duracaktı? 
Transferleri eleştirenler -hiç olmazsa bir bölümü- HDP ve iDSP'ye giden
lerin sayısının düşük olmasına üzülüyorlar. 

Soru: - Önümüzdeki günler neler getirecek? Siyasetin günde
minde değişiklik olacak mı? 

Cevap : - Ufukta yeni bir ışey görünmüyor. Hem karşımızdaki
lerin beşi bir ANAP etmez. 

Soru : - Bu sözü daha önce söylediniz, fakat eleştri topladınız . 
Zira sözünüz sert bulundu. Muhalefetsiz demokrasi olmaz ki? 

Cevap : - Sözüm sert falan değil. Açık açık söylüyorum, tartarak 
söylüyorum, karşımızdakilerin beşi ·bir ANAP etmez. Ben 'bu sözü seçim 
sırasında da söyledim. Mesele şu: Vatandaşı yakından tanımak lazım. 

Soru : - Siz vatandaşın özlem ve isteklerine yeterince cevap ve
riyor musunuz, vatandaşı tam olarak tanıyor musunuz? 

Cevap : - Tanıyorum ve vatandaşın nabzını avucumun içinde tu
tuyorum. 

S o r u : - Sayın Özal, ara seçim konusunda kafanızdaki tarih nedir? 

Cevap: - 1 Haziran' da bazı belediye seçimleri başlıyor . Onları 
görelim. 
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Soru : - Haziran seçimlerinde alacağınız sonuca göre mi ara seçim 
tarihini tesbit edeceksiniz? 

C e v a p : - Bakacağız. Şu anda ara seçim tarihi konusunda hiçbir 
şey söylemem. 

S o r u : - Ara seçimde kaç milletvekili çıkaracağınızı umuyor
sunuz? 

Cevap : - Niyetimiz 11 milletvekil ini de almalk. Ama seçim bu. 
Bekleyelim ve görelim. 

Soru : - Sayın Başbakan, 1988 genel seçimlerini biraz önceye al
mayı düşünüyor musunuz? Mesela ara seçimlerle genel seçimi birleştirip, 
1987'de seçime gitmeyi? 

Cevap : - Şu anda öyle 'bir düşüncem yok. Ekonomik ve sosyal 
durum iyi. Ne diye sıkılayım, ne diye seçimi erkene alayım? Seçimi er
kene alsam bu defa da «Süleyman Bey'in seçime girmemesi için Özal se
çimi erken yapıyor» denecek. Bu yüzden eleştirileceğim. Kendimi sıkın
tıya sokmam. Vatandaş bize beş yıl için görev verdi. Bu beş yılı en iyi 
şekilde kullanmaya çalışacağım. 

Soru : - 1988'de sandıktan kim çıkacak? 

Cevap: -Tabiiki biz. 

Soru: - Yiizde kaç oy alırsınız? 

C ev a p : - Şu andaki milletvekili sayımızın üzerine çıkarız. Yani 
227'yi geçeriz. 

S o r u : - Demirel ve yasaklar konusuna şu anda nasıl bakıyor
sunuz? 

Cevap: - 11988'i görmem lazım. Bunun dışında hiçbir şey söyle
meyeceğim. 

Soru: - 1988'i neden görmeniz lazım ve 1988'de 227'yi nasıl bula
caksınız? Yani meydanlara çıkıp, geniş kitlelere «Oyunuzu bana verin, 
beni tek başıma iktidar yapın ki, yasaklar meselesini aşayım, Demirel'in 
önünü açayım» mı diyeceksiniz? Seçim meydanlarında ıbu malzemeyi kul
lanacak mısınız? 

Cevap : - Haıyır, •bunu yapmam. Bu iş propaganda malzemesi ol
maz. Doğru bulmam. Bu işi hiçbir zaman istismar konusu haline getir
mem. Açık açık söylüyorum, 1988'i görmek lazım. 1988'i görünce bu işi 
ele alırız, konuşuruz. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN MİLLİYET GAZETESİ 
MUHABİRİ YURDAKUL FİNCANCI'NIN SORULARINA 

VERDtCt CEVAPLAR 

24 Mayıs 1986 

Soru : - .Sayın Başbakan, defalarca belirttiniz, ara seçimlerle ge
nel seçimi, yasal süresi içinde, sizin için müsait olan bir zamanda yapa
cağınızı söylüyorsunuz. Örneğin bugünün koşulları sizin açınızdan elve
rişli mi? 

C ev a p : - Bunları söyler em, siz seçimin tarihini tc pil edersi· 
niz. Onun için söylemiyorum. 

Soru: - •Seçim tarihini Öğrenmeye çalışmıyorum. Sizin «elverişi!. 
likten ne anladığınızı, hangi koşulların sizin için •elverişli» olduğunu öğ
renmeye çalışıyorum. 

Cevap: - O hiç ıbelli olmaz. Bir bakarsınız, şartlar elverişli ol
muştur diye düşünürüz, seçimi yaparız. 

Soru: - Benim gördüğüm şu: İktidarlar elverişli ıkoşul denince, 
enflasyonun düştüğü, işçiye, çiftçiye, memura •bazı yararlar sağlandığı bir 
ortam anlıyorlar. 

Cevap: - Yok, bizim öyle ~eylerle alakamız yok. Yani biz, hele 
ara seçim için ekonomide taviz vermeyi düşünmüyoruz. Ama neyse nor
mal programımızı, onu yaparız Yani zannediyormusunuzki, şimdi yeni 
kanunlar çıkarıyoruz, bundan dolayı seçim ümidi fazladır diye ... Onlarla 
alakası yok yani... 

Seçim tarihi şimdilik •Sır» ... 

Soru: - Benim görüşümü sorarsanız, ben ibu yıl sizin eçime gi-
deceğinizi sanmıyorum. 

Cevap : - Olabilir tabii ... 

Soru : - Yani tarihi sır olarak saklamaya devam edeceksiniz. 

C e v a p : - Evet. 

Soru : - Peki, SHP ile DYP'nin açıkça ortaya konmuş bir strate
jisi var. Önce ara seçimle sizin ve kendilerinin gücünü denemek, sonra 
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ANAP'ın ikinci ya da üçüncü parti konumuna geldiğini görürlerse, 
erken genel seçim için zorlamak ... Bu stratejiyi değerlendirir misiniz? 

Cevap : - 1 Haziran' da 16 yerde mahalli seçim yapılacak. Görelim 
bakalım . Gitsinler biraz uğraşsınlar . Çünkü oralarda ümit edi
yorum ki, -beşi bir arada bir anavatan etmeyecek.- Tabii ara seçim şu 
tarihte yapılır, bu tarihte yapılır, orada da göreceğiz. Ondan sonra büyük 
seçim, şu tarihte yapılır bu tarihte yapılır, oradada aynı neticeyi ala
caklar. 

S o r u : - Bu cevabınızdan ben sizin 1 Haziran seçimlerini bir dı> 
neme olarak gördüğünüz sonucunu çıkarıyorum. 

Cevap : - 1 Haziran seçimleri, hepsi bir araya gelmiş, ıyeni Jm
rulmuş belediyeler. Hiç kimsenin oralarda daha evvel bir mazisi yok. 
Onun için <bir gösteııge olur, her manada ... Tabii mahalli seçimlerin bir 
hususiyeti de var, seçtiğiniz adama da bağlıdır. Yani sadece parti mese
lesi değildir. Ama parti ağırlığı neticede var demektir. Görürüz orada. 
Zaten öteki partilerin hepsi de 'her yerde seçime girmiyor sizin bahsetti
ğiniz taktiğin bir parçası olarak birbirlerini destekliyorlar. 

Soru : - Efendim anlaşılan sizi seçim ·konusunda konuşturmak 
kolay olmayacak, onun için ben ... •Ciddi rakibimiz yok•. 1 

Cevap: - Yok Yurdakul Bey, gayet ~esin, karşımıroa ciddi rakip 
yoktur. Hele SHP'nin bugün gösterdiği manzara, tutarsvJıklar, bize, 
ciddi bir rakibimiz var intibamı vermiyor. c Sokağa dökülürüz• gibi laf
lar, ciddi bir rakip intibamı vermiyor. Bize rıı:kip olamazlar. 

Soru : - O zaman seçim için koşullar, sizin -:ıçınızdan elverişli gö
rünüyor, öylemi? 

Cevap : - Tabii, yerine göre düşünürüz, şöyle veya böyle ... 

ISoru: - Sakın yanlış anlamayın efendim. Seçim tarihini sizin ağ
nızdaıı almaya çalışmıyoıum. Sadece seçim tarihi için kamuoyuna bir 
ipucu bulmaya çalışıyorum. 

C e v a p : - Kimse ağzımdan laf alamaz. Şimdi bakıa, seçim 
şu tarihte yapılır, bu tarihte yapılıı-, lıiç önemli değil. Ama ben neti
ceyi söylüyorum. Diyorum ki, gerek mahalli seçimlerde, gerek ara seçim
lerde, gerek büyük seçimlerde biz eskisinden daha da iyi rey alarak ge
liriz. 

Soru : - Efendim, transferler vesilesiyle gündeme gelen 84'üncü 
maddeden söz ederken, yasa koyucunun kastı, amacı üzerinde durdunuz. 
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Bu maddenin, hükümet kurma pazarlıklarını önlemeyi amaçladığını, 
bugün için sizin istikrarlı bir çoğunluğa dayalı bir hükümet olduğunuzu, 
o nedenle 84'üncü maddenin bugünkü transferleri kapsamadığını söy
lediniz. 

Cevap: - Yani o zaman bu madde, o tür ıtransferlerin tesiri al
tında yazılmıştır dedim. Bunun iki rtane misali vardır. Biri 1970'te, biri 
1977'dedir. Hükümet kurulurken bakanlık vaat edilerek yapılmış trans
ferler vardır. Aynca ben sade o gerekçeyi kullanmadım. Dedim ki, 84'ün 
şümulüne şu bakımdan girmez: Partinin biri kendini feshetmiştir. E, 
feshedince milletvekilleri serbesttir. Kanaatim budur. 

Diğer bir parti de yani Halkçı Parti (HP) şekil değiştirmiştir, hüvi
yet değiştirmiştir. Bu proses 31 Mayıs'ta tamamlanıyor. O noktadan iti
baren de milletvekillerinin o partide durup durmaması, en tabii insan 
hakkıdır. Benim şahsi inancım budur. Tabii Millet Meclisi'ne gelir, ne 
karar verilirse o olur. Bakın bizden ıbirisi ıbaşka bir partiye giderse bu 
84'ün tam şümulüne girer. Başka mevcut bir partiden mesela DYP'den 
istifa edip bize gelirse, oda 84'ün şümulüne girer. HDP'den istifa edip 
DYP'ye gitti, o, 84'e girer HP'den istifa edip DYP'ye gitti o, 84'e girer. 
Ama bir parti kendini feshederse, milletvekilleri serbest kalır, o zaman 
durumları 84'e girmez. 

Soru: - 'Bugün 3 grup bağımsız milletvekili var. Birinciler Halkçı 
Parti'den ayrılıp bağımsız olanlar, ikinciler MDP sağken istifa edenler, 
üçüncüler de MDP'nin feshiyle serbest kalanlar ... Bu üç gruptan da size 
transfer oldu. Serbest kalanlar dışında partilerinden istifa etmiş olan 84'e 
girmez mi? 

Cevap : - Bu üç grupa bir ek daha yapmak lazım. Bir de SHP' den, 
bundan sonra ayrılacaklar da var. Şimdi MDP'den ayrılıp da, MDP feshe
dilmeden önce bize katılsalardı, bu tam 84'e girerdi. 

ıs o r u : - Anayasa'yı demek siz böyle anlıyorsunuz? 

Cevap: - Evet. 

Soru: - Şimdi 30 bağımsız milletvekili daha var. Bunların içinde 
size geltibileceğini düşündüğiinüz yaklaşık kaç milletvekili var? 

C ev aı p : - tki, üç 'kişi daha gelebilir. 

Soru: - Geri kalanlar HDP'ye mi gider, DYP'ye mi? Herhangi bir 
izlenim aldınız mı? 

Cevap: - Niye öyle diyorsunuz? Geri kalanlar içinde DSP de var. 
Sonra SHP var. ;yeni şeklinde, belki bazıları SHP'ye döner. 
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Soru : - Efendim bu transfer konusunda önemli bir nokta daha 
var. Şimdi partilere dağılan milletvekilleri, gelerek genel seçimlerde mer
kezden aday gösterilirse, Yüksek Seçim Kurulu'na adaylıkları aleyhine 
itirazda bulunabileceği endişesi gözleniyor. 

Cevap: - Biz hiç kimseye bir vaatte bulunmadık. 

Soru: - Ama partiye girenler mutlaka bir 'Şey bekliyor olmalılar. 
Eğer siz partinize katılanları merkezden aday göstermeyi düşünüyorsa
nız, o takdirde Anayasa'nın 84'üncü maddesinin, merkezden aday göste
ril.meyi yasaklaıyan 2'nci fıkrasının değiştirilmesi gerekecektir. Ya da bu 
kişilerin, merkez adayı olmaya gerek görmeyecek ölçüde seçim çevresinde 
bir tabana sahip oldukları düşünülmektedir. 

Cevap: - Şimdi şu anda kesin bir şey söylemem mümkün değil 
tabii. Ama şu nokta aklıma geliyor. Bu milletvekillerinin durumu o mad
deye mi girer acaıba? Çünkü demin de söyledik, bunlar partileri feshedil
miş kimseler. Çok muhtemeldir ki bu konu Millet Meclisi'nde muhkem ' 
karara !bağlanacaktır. Yüksek Seçim Kurulu'nun da, onun dışında hare
ket edeceğini sanmıyorum. 

Soru : - Ama Meclis'in kararı siyasal nitelikli bir ık.arar olaca'.ktır. 
Yüksek Seçim Kurulu'nun kararı ise yargı nitelikli karar değil mi? 

Cevap : - Yargı karan değil bu. 

Soru : - Ama Yüksek Seçim Kurulu'nun karan, yargı kararı şek
lindedir. 

C c va p : - Tabii onu bilmem de, Millet ıMeclisi'nin kararı da siyasi 
bir 'karar şeklinde değildir. 

Soru: - Siyasi ıbir ıkurulun, yani Meclis'in bu konudaki karanda 
siyasi bir karar olacak doğal ki... 

Cevap : - Hayır hayır ... \Meclis kanun yapıyor. Kanunlar siyasi 
kararmıdır? Teknik karar yokmu aralarında? Kanunun içinde tekmk 
meseleler var. Siyasilerden müteşekkil bir kurulun verdiği, ama teknik 
vasıflı bir kararda olur. Yargı organlarını bağlayan kararlarda olur. Niye 
olmasın? Benim anladığım, Meclis 84'e girmez dediği anda başka türlü 
hüküm vermek biraz zor gibi geliyor booıa . 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN ANKARA GAZETECİLER 
CEMİYETİ'NİN GENEL KURULUNDA YAPTICI KONUŞMA 

24 Mayıs 1986 

Kıymetli Basın Mensupları; 

Ankara Gazeteciler Cemiyeti'nin Kongresine nazik davetiniz için t<7 
şek:kür ederim. 

Hükümetimiz döneminde, basınla ilişkiler açısından epeyce tartış
malı olaylar dldu. Bu olaylar bazen yanlış yorumlaındı, bazen gereksiz 
sertlikler yaratıldı. Bu durum diyalog kopmalanna sebep oldu. 

Bu vesile ile önemli gördüğüm noktalara temas etmek istiyorum. 
Basın, bir ülkenin en önemli güçlerinden biridir. Bu gücün ülkenin Ç<7 
şitli meselelerinin çözümünde çok önemli rolü vardır. Basının ya-rdırnı 
olduğu zaman bazı problemler çok daha kolay çözülür. Basın bir olayı be
nimsemezse, millere de benimsetmek çok zor olur. Diğer bir açıdan, iba
sın kamuoyunun gözü, kulağı ve dili gibidir. Milletin sesini ve düşünce
lerini herkese duyurmaya çalışır. 

Basın bu açıdan çok önemli bir görevi yürütmektedir. Türk Basını , 
bu önemli görevi üstün bir başarıyla her zaman yapmıştır ve yapmaya 
devam edecektir. 

Kıymetli Arkadaşlar; 

Hükümet olarak basınla ilişkilerimizde meydana gelen bazı yanlış 
anlamalara açıklık getirmeye çalışacağım. Bildiğiniz gibi biz KİT fiyat
larını serbest bıraktık. KİT mallarının maliyetinin altında satılması t<7 
mel ekonomik felsefemize aykındır. Bütün bunlara rağmen 1983 yılı so
nunda Hükümet olduğumuzda basın çok zor durumdaydı. Tirajlar çok 
gerilemişti ve bizden kağıt fiyatları ayarlamasının geciktirilmesi, basında 
herkes tarafından talep edildi. Biz de bu ayarlamayı mümkün olduğu öl
çüde geciktirdik. Ancak öyle bir zaman geldiki, gazete kağıdında ayar
lama yapmak mecburi hale geldi. Tabii ki uzun bir süre fiyata dokunul
madığı için, yeni ıfiyat eskisinden epeyce farklıydı. 

Bu ayarlama kadar yanlış yorumlanan bir olay olmadı diyebilirim. 
cHükümet, Basından İntikam Alıyor» . cHükümet, Basına Ceza Veriyor» 
diyecek kadar ileri gidenler oldu. Halbuki olay çok basitti. Fiyat ayarla-
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ması yaparken, ithal gazete kağıdının da fonu aynı gün indirildi . Yani it
hal kağıt ucuzlatıldı. Niyetimiz kötü olsa, fonu hiç 'indirir miydik? 

İkinci ve çok büyük ölçüde yanlış yorumlanan bir konu da muzır 
neşriyatla ilgili konudur. Bu konuda çok haksız yere eleştirildiğimize ina
nıyorum. Hatta bazı eleştirilerin •şartlanmış• bir düşünce içinde, çok 
•acımasız• şekilde yapıldığını halen müşahade ediyoruz. Bu kanunu çı
karmak mecburiyetindeydik. Uzun ·bir süre basınımızın •Basın Ablak 
Yasas1» uygulamasında olduğu gibi !bir sisteme gitmesini bekJedik. İnan
cımız en iyi sistemin, çalıştırabildiği takdirde, otokontrol olduğudur. 

Maalesef, ıbu konuda çok konuşulduğu halde, hiçbir şey gerçekleş
medi. Bunun üzerine 1927 yılında çıkanlan •Küçükleri Muzır Neşriyattan 
Koruma Kanunu•nu günün şartlarına uydurmak için teşebbüse geçme'k 
mecburiyetinde kaldık. 

Bu konuda pek çok tenkitler aldık. «İnsanlar hürdür. İsledikleri 
gazeteyi alırlar• dendi. Biz lbuna birşey demiyoruz. Yalruz pedagogların, 
yaıni, çocuk yetiştirme uzmanlarının da söylediği çok önemli bir htısus 
var. Her insan, çocuğuna neyin faydalı, neyin zararlı olduğunu bilecek 
kadar uzman olmayabilir. Eğer Avrupa'yı örnek alırsak, hiçbir ülke gös
teremezsiniz ki, erişkin insanların okuyabildiği, seyredebildiği berşeyi ço
cuklar da engelsiz olarak okuyabilsin veya seyredebilsin. Her Avrupa ül
kesinde çocuklar önemli ölçüde muzır sayılan yayın veya filmlerden ko
runmuşlardır. Unutmamak gerekir ki Türk insanı da gelenekJerine en az 
Avrupalı kadar bağlıdır. Çocuklarının kontrolsüz bir şekilde her türlü 
yayına muhatap kalmasını benimsemektedir. 

Biz, lbu tip yayınları yasaklamadık. Sadece çocuklara saıtılmasını, 
çocuklar tarafından serbestçe görülmesini önlemeye çalışıyoruz. Peda
goglar, bu tip yaıyınların çok genç dimağlara zarar verdiğini söylüyor. 
Hiç bir tavır almamız beklenemezdi. 

Ama şunu açı'kca ifade edeyim. Kanunun işleyişi konusunda aksak
lıklar olabilir. Biz •şartlanmış• deği liz . Gerekirse bu kanunda da gerekli 
değişiklikleri yapabiliriz. 

Siz basın mensupları 'ndan tek ricamız şudur: Çocuklarla ilgili ya
yınlarda daha dikkatli olmak mecburiyetindeyiz. Erişkinlere zarar ver
meyecek yayınlar genç dimağları zedeleyebilir. Bu konuda ancak anlayış 
ve beraberlik içinde iyi bir noktaya varabiliriz. 

Kıymetli Arkadaşlar; 

Biz, basın için gös termelik mavi boncuk verme zihniyetine sahip 
değiliz. Yaptığımız her işte Türkiye'nin genel menfaatine uygunluk ararız. 
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Bazen yaptığımız işin mantığım iyi ve detaylı anlatmadığımız için yanlış 
anlamalar oluyor. Basın için başlattığımız önemli projelerden ıbiri yurt 
dışına genç arkadaşlarımızı göndeıme programıdır. Bu program saye
sinde genç gazeteci arkadaşlarımız yabancı dil öğrenecek, dünyayı daha 
iyi tanıyacak, yabancı 'basın kuruluşlarının çalışmaları hakkında tecrübe 
sahibi olacak ve en önemlisi bu dış temaslarda Türkiye'yi tanıtacaklar
dır. Bu programı daha yoğun bir şekilde devam ettirmek niyetindeyiz. 
Basın mensuplarımızın eğitimine ve Türkiye'nin tanıtımına katılmalarına 
büyük önem veriyoruz. 

Basın mensubu arkadaşlarımız için, teşvik ettiğimiz ikinci husus da, 
konut sahibi olmalılardır. Bu konuda Ankara ve İstanbul Belediye Baş
kanlarımıza talimat verdik. Kk>nutsuz basın mensubu arkadaşlann konut 
sahibi olabilmeleri için gerekli her •türlü yal'dımın yapılmasını istedik. 
konut sahibi olmalarıdır. Bu konuda Ankara ve İstanbul Belediye Başkan-

Değerli Basın Mensupları ; 

Türkiye wr bir dönemden geçiyor. Şehirde oturan vatandaşlarımız 
daha iyi hayat yaşamak istiyor. Gecekondu da oturan vatandaşımız yol, 
su, 'kanalizasyon istiyor. Doğuda oturan vatandaşımız yol, su elektrik, 
telefon, radyo, televizyon ve en önemlisi, iş istiyorlar. Bu talepleri sosyal 
adalete uygun ibir şekilde karşılamak bizim vazifemiz. Bu vazife bizim 
için, şerefli ama çok zor bir vazife. Bunu ancak birlik, beraberlik içinde 
olursak yapabiliriz. Birlik ve beraberliğin en önemli rtutkalı olarak sizi 
görüyoruz. Birlik ve beraberliği güçlendirebildiğimiz ölçüde meseleleri 
daha hızlı çözeriz. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN HÜRRİYET GAZETESİ 
MUHABİRİ YAVUZ GÖKMEN'İN SORULARINA VERDiCi CEVAPLAR 

26 Mayıs 1986 

Soru : - Sizinle özellikle sahur vakti görüşme yapmak istememin 
asıl nedeni, hiç sorulmamış düşünce ve duygularınızı da sormaktır. Sa
hur vaktinde Müslümanlar vicdanları ile baş başa olur ve dünyevi kisve
lerinden bir nebze olsun sıyrılırlar. Siz inanarak oruç tutuyorsunuz, ama 
beri yanda Türkiye'de fakir, açıkta, çileli insanlar var. Biz sizin ekono
mik kalkınma ile bu sorunu çözeceğinizi sanırken, siz •Fakir Fukara 
Fonu• getirdiniz. Bununla bağlı olarak temel ekonomik felsefenizi ve bu 
kanunu getiriş nedenlerinizi açıklar mısınız? 

Cevap: - «Devletin sosyal güvenlik politikası, muhtaçların ko
runmalarına, dayanışmalarına yönelik olmalıdır. Devlet gönüllü sosyal 
dayanışmanın esaslarını ve kuruluşlarını toplumumuzun temelini teşkil 
eden aile sistemi içinde sevgi, şefkat ve saygıdan ıkaynaklanarak teşvik 
edecek tedbirleri almalıdır. Bizim kıymet hükümlerimizde; ıkomşusu aç 
yatarken tok uyumanın kötülüğü vardır. Kişi kendi nefsi için istediğini, 
başkası için de istemelidir. Toplumdaki fakir fukaranın ıstırabının top
lumun tamamını tesiri >altına alacağına inanılmıştır. 3 

•Artık Türkiye lbelli noktaya geldi, .güçlendi . Artık yapabiliriz• «Fa
kir fukaraya yardım eli uzatabiliriz.• 

Soru: -Yani ortadirejtin altına? 

Cevap: - •Evet, her ıyerde rastlıyoruz bunlara. Derdini söy
leyen var, söyleyemeyen, bu cesareti bulamayan var. Kocası tarafından 
terk edilmiş muhtaç kadınlar, baıkacak kinısesi olmayan yaşWar imkan
sızlıktan okuyamayan çocuklar, gençler var. Bunların bir kısmına yar
dım eder, onları üretici duruma getirirseniz; bir diğer kısmı yatalaktır, 
sakattır, yaşlıdır, bunlara devamlı yardım edersiniz. Birinci grup top
luma borcunu öder, ikinci grup zaten baştan vermiştir, .şimdi toplum 
ona borçludur. Bakınız biz iktisadi politika esaslarında şöyle diyoruz: 
Fakirliğin ·kaldırılarak refahın yaygınlaştırılması, iktisadi gelişme poli
tikammn temelini teşkil eder. Toplumdaki çeşitli grup menfaatlerinin, 
bir bütünün tamamlayıct unsurları olduğuna, bunların milli menfaatler 
çerçevesi içinde birbiri ile telif edilebileceğine inanıyoruz.• 
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Soru : - Getirdiğiniz Fakir Fukara Fonu bu esaslardan mı yola 
çıktı? 

«Şimdi Aılkara'da merkezde bir fon meydana getiriliyor. Kurulmuş 
ve kurulacak bütün fonlardan kesilecek yüzde 10, bu fonun ana kayna
ğını teşkil ediyor. Gelir Vergisi beyannameli mükellefler ve Kurumlar 
Vergisi beyannameli mükellefler vergileri üzerinden yüzde 1 kesiliyor. 
TRT reklam gelirlerinden yüzde 25 demiştik, .komisyon 30 yaıpmış. Or
man emvali satışlarının yüzde ibeşi gelecek. Bağışlar var.• 

Soru : -Teknik yönü bu. Ya felsefesi? 

C c va p: - • Daha var ... 11 ve ilçelerde va'kıflar kuruluyor. Fon pa
rayı bu vakıflara akıtacak. Fondan ayrı olarak vakıfların da gelirleri 
olacak. Mahalli idare gelirlerinden yüzde 2 hisse, kurban derileri, fit re, 
zeklit, belki ana fona koydular zannediyorum, akaryakıt satışlarındam 
1 lira civarında ıpara alacaklardı .• 

Soru : - Sizmi yazdınız programı? 

C ev a•p: - •Evet, .tabii -yazdım. '.Biz çok yerde belediyelerin fakir
fulrnraya yardım ettiğini gördük. Yetersiz kalıyor. Ben bunlara yardım 
etmek istiyorum. Biz bu memleketin fakir fukarasına elimizi bu şekilde 
atarsak, o vakit onların duasını alırız. Onların duasıru almak çok önemli 
bir hadise. • 

Soru : - İtirazlar olacak, çağdaş düşünce değil , diyecekler. Gelir 
dağılımı gibi açılardan ... 

Cevap : - • Bizi yanlış tanıyanlar, bizi daha ziyade eski usul ka
pitalist bir ekonomi modelini takip eder zannederler. İşte esas yanıldık
ları nokta budur. Ben Anavatan'ı kurarken, saçayağı yaptım. Muhafaza
kar, liberal, akılcı sosyal adaletçi. Demin okudum, bizim inanışlarımız 
içinde bunlar var. Geriye baktığımız zaman, bu toplumu Batı'dan ayı
ran, aslında bu değerlerdir. Vakıf müessesesi ıbizim memleketimizde ku
rulmuştur. Batı bizi örnek almıştı r. İslam'ın getirdiğ i müesseselerdir. 
Fakire yardım etmek bizim ananelerimizde vardır. Demin söyledim, 
komşusu aç yatarken tok uyuyan bizden değildir. Hadis-i şeriftir. Sosyal 
anlayışımızı Batı'dan, sosyalistlerden alacak değiliz. Bizimki daha sağ
laım . İçinde kuru sosyal adaletçilik değil, insanlık var, sevgi, şev kat var.• 

Soru : - !Fon'da toplanacak para fakire verilecek yerde, sempati
zanlara dağıtılacak, diyecekler olacak ... 

Cevap : - «Şimdi. her şeyden önce, vakfın ağırlığı bürokra ide. 
lkincisi ışu : (Hazreti Ali'den Devlet Adamlarına Öğütler adlı kitabı alıp 
okuyor): •İyi bil ki toplumda çeşitli kesimler vardır. Bunlardan her bi
rinin sağlık ve iyiliği, diğerlerinin sağlık ve iyiliğine bağlı olup, bunlar-
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dan hiçbiri diğerinden müstağni (çekingen) olamaz. Toplumda her ke
sim bir-biri ile uyuşma halinde ola'bilir.• 

«Bu kesimlerden biri, Allah yolunda askerlik edenler, diğeri kamu 
görevlileri. Bir başkası, adaleti dağıtmakla görevli hakimler, biri ver
gileri yumuşaklık ve insafla toplayacak tahsildarlar. Bir başkası da cizye 
ve vergi ödeyıen ehl-i zimmetle Müslümanlar. Bir kısmı ticaTet ve zanaat 
erbabı, bir diğeri de fakirlik ve ihtiyaç içindeki yoksullardır. Cenab-ı 
Hak, bunlardan her birinin hak, vazife ve yükümlülüklerini bildirmiştir. 
Bunların hepsi ya Allah'ın 'kitabıyla yada muhterem Peygamberimiz 
Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizin sünnetiyle belirlenmiş ve daima 
yürürlükte olan mahfuz (saklı-korunan) bir kanun halinde bizlere tevdi 
buyurulmuştur. Askerler, Allah'ın izniyle halkın kal'aları, valilerin şe. 

refli, dinin izzeti asayişin vasıtalarıdır. Devlet ancak bunların sayesinde 
ayakta dura'bilir. Buna mukabil devletin desteği olmadıkça da asker 
ayakta duramaz. Askerlerimizin düşman 1karşısında başarılı olmalarının 

sebebi, kendi yolunda savaştıkları için Allah'ın onlara verdiği güç ve üs
tünlüktür. Fakat onların karşılamak zorunda oldukları maddi ihtiyaçları 
vardır. Bu ihtiyaçlarını gidermek için devlet vergilerinden olan gelire 
dayanmaya mecburdurlar. Askerlere ile vergiyi ödeyen sivil balkın her 
ikisinin de birbirlerinin işbirliğine ihtiyaçları vardır. «Adliye, maliye, 
mülkiye• hakimler adaleti dağıtırlar, memurlar ise '.kamu hizmetlerini 
ifa eder ve vergileri toplarlar. Bunların yanında devlet gelirlerine kat
kıda bulunan ticaret ve zanaat erbabının vücudu şarttır. Zira gelirlerin 
kaynaklarını, ticarethaneleri ve başkalarının meydana getiremeyecekleri 
sanat senetleri ile ancak bunlar temin edecektir. En sonda fakir ve ihti
yaç sahibi kimselerin teşkil ettiği yoksul kesim geliyorki, bunların 
ayakta tutulması bütün diğer kesimlerin üzerinde bir yükümlülüktür. 'Bu 
kesimlerin her birinin Allah'tan kısmeti ve haceti miktarınca vali üze
rinde hakkı vardır.• 

S o r u : - Bu :kitap sizde eskiden beri var mı? 

Cevap : - « Evıet, ço'k eskiden beri vardır bende : Bakın şurayı 

okuyayım, enteresandır: « Şayet yüklerinin ağırlığından yahut bir afet
ten, yahut yağmurların suların kıtlığından veya topra·klarımn su altında 
kalmasından, yahut kuraklık istilasından şikayette bulunurlarsa, tesirini 
umduğun bütün vasıtalara müracaatla dertlerini hafifletmeye çalış. Ül
keni imar, vilayetine sarf için onlar bir gün :yatm:lığın sermayeyi sana 
fazlası ile iade edeceklerdir. Üstelik bu sebeple onların övgülerini kaza
nacak haklarında gösterdiğin adaletinden dolayı iftihar edilebileceksin .u 

•Hele alt kesimdeki her türlü çareden mahrum fakirler ve çaresiz
ler ile felaketzedeler, kötürümler 'hakkında Allah' tan korkmalı, hem de 
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çok •korkmalısın. Bu kesimde halini söyleyende var, söylemeyen de. Al
lah'ın bunlara ait olmak üzere koruması için seni görevlendirdiği hakkı 
çok iyi koru. Oradakilere beyt-ulınalinden (hazinenden) bir hisse, başka 
yerlerde, bunlara ıher memleketin fakir Müslümanlara mahsus gelirin
den bir hisse ayır. Çünkü en uzakta·kilerin de en yakında1dler gibi hak
ları mevcuttur. Cümlesinin hakkını gözetmek ise sana emanet edilen bir 
vazifedir.» 

•Sonra yetimleri ve yaşlı bulunduğu halde hiçbir çaresi bulunma
yan kimselerin geçimini de üzerine al. Vakıa bu işler valiye ağır gelir. 
Lakin şunu unutma ki, ne kadar hak varsa hepside ağırdır. Bunu Allah 
yalnız o kimselere kolaylaştırır ·ki, halden ziyade akıbeti (şimdiki dunım
dan çok işin sonunu) düşünerek nefsini dayanıklılığa alıştır ve kendi 
hakkında Allah'ın vaadinin doğruluğundan emin bulunur.» 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN ANAP GRUBUNDAN ÇIKIŞINDA 
GAZETECİLERİN SORULARINA VERDİCt CEVAPLAR 

27 Mayıs 1986 

Soru : - Ara seçim tarihfoi açı'klamamanı z, ertelenmesi anla
mına mı geliyor? 

Cevap : - Herşey olalbilir. Meclis kapanır, tekrar çağırırız. 

Soru: - Kongresini bekliyor olabilir misiniz, tarihi açıklamak 
için? 

Cevap : - O da olabilir, olmayabilir. SHP'nin kongresi önemli 
değil. 

Soru : - Tütünden tekelin kaldırılmasına ilişkin tasarı muhalefet 
tarafından eleştirilere neden oldu. Nasıl karşılıyorsunuz? 

Cevap: - Kendilerine göre meseleyi görüyorlar. Biz programımızı 
gerçekleştiriyoruz. Eleştirilerinde ayrıca 'haklı da değiller. Tütün zarar 
görmez, esas tütün ekicisi, hakikaten tütünden başka bir şey ekilemeyen 
kıraç arazide onlar bilakis da:J:ıa iyi para alır. Çünkü biz taban araziyi 
devreden çıkarıyoruz, son iki senedir. Sadece kaliteli Türk <tütününe 
doğru gidiyoruz. Miktar tabii azalacak biraz, esas o tütünü üreten, başka 
da bir alternatifi olmayan kıraç arazideki insanlar, aileler çok daha !bü
yük imkan kazanacak. Taban arazide, alternatifi var. Pamukda eker, 
başka şeyde eker . Budur. hadise, bunu anlayamıyorlar. Virginia tütünün 
ekileceği biraz şüpheli. Yani virginia tütünü çok daha başka yer istiyor. 
Bir iki yerde tecrübe ediliyor virginia. Yetiştirilebilirrrn, yetiştirilemez 
mi onu göreceğiz. Ama daha imkanı olan, zannediyorum yapılmış tecrü
beler böyleyi gösteriyor. Yani bazı taban arazideki tütün yerine börle 
ekilecek. 

Soru : - Tekel iyi sigara üretmek için çaba gösteriyormu? 

Cevap : - Biz sigara içmiyoruz. Sigara içenlere sorun onu. Hem 
bir taraftan tüketiciyi düşünüyorum diyorsun. Öbür taraftanda bu fab
rikaları yabancılara veriliyor, doğru dürüst çalışmıyor diyorsunuz. Ge
çenlerde Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri «Suriye hududunda hangi 
yerlerde serıbest ticaret yapılabilir" diye inceledi. Şu müşahade edildi. 
Eskiden Suriye hududunda bizden koyun giderdi, ordan türlü mal ge
lirdi. Tekstilden türlü şeylere kadar. Suriye bizden daha iyi durumdaydı. 
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Bu söylediğim bundan 10-15 sene önceydi. Bu seferki incelemelerinde 
şunu müşahade ediyor, herşey !bizden gidiyor. Tam tersine. Ordan gelen 
altın tahmin ediyorum. Esas ödeme altın veya dövizdir. Fakat iki ka
lem daha geliyor. Oyun kağıdı ve sigara kağıdı. Bu ikisi monopol olan 
konudur. Onuda kaldırıyoruz. 

Soru: - Tütün ve tekelin kaldırılması eleştirilirken, çay üretici
sinin de durumunu gündeme getiriyorlar. Çayda da tekel kaldırıldı ve 
üretici özel sektöre verdiği çayın karşılığını alamadı. 

Cevap : - Dün akşam TV' de bir program vardı. Şöyle seyrede
bildim. Ekonominin dünyası. Orda gayet memnunlar. Parasını alamamak 
bir tarafa. Mühim olan rekabet sistemi, daha yeni gelmiş. tık senesi. 
İkinci, üçüncü senesi olacak. Bir kaç tane şirket daha giriyor. Ünilever 
gibi. Bu vaziyette hem kalitede değişiklik olacak, hem de daha fazla alıcı 
olacak. 

Soru: - İş adamları da eleştiriyorlar. Sabancı gibi, zamanı geçti 
diyorlar. 

Cevap: - Bizim Sabancı, Koç gibi veya şu gibi mesele yok. Biz 
bir prensip getirdik. Bu prensibi seçim beyannamemizde, programımızda 
ortaya koyduk. Onu tatbik ediyoruz. 

So r u: - Meclis şimdi ulusal iradeyi temsil ediyor mu? 
Cevap : - Gayet tabii. Bu meclis yüzde 92 reyle seçilmiş. Mühim 

olan konu şu. Meclis ne zaman milli iradeyi temsil etmez? Eğer mahalli 
seçimlerde dışardaki partiler, içerdekilerden daha fazla rey alsaydı, o de
diğiniz olurdu. O zamanda söyledim biz eksik rey alırsak o zaman bir
çok şey düşünülür dedim. Esas olan iktidardır. Hem iktidar dışardaki

lcre iki misli fark atmış. 

Soru : - Yani iktidar ulusal iradeyi yansıtıyor şu anda. Bunu mu 
demek istiyorsunuz? 

Cevap: - Gayet tabi. Eğer onu düşünürseniz bütün partiler Mec
lis'e girdi. Yani dışarda rey alanlar kimdi. SODEP ile DYP. Onlar girdi. 
Bunlarda geldi, kuzu kuzu meclise girdi. SODEP'de SHP diye girdi. 

Soru: - Partinize girecek başka milletvekili var mı. 
C c va p: - Olur olur birşey demiyorum. 

Soru: - Rogers'in görevden alınması için Yazar Türk Hüküme-
tinin girişimde bulunmasını istedi. Bu konuda sizin görüşünüz nedir? 

Cevap: - Kendi fikridir. Biz onun fikrine cevap vermiyoruz. 
Soru : - 27 Mayıs için !başvuruyu nasıl değerlendiriyorsunuz? 
Cevap: -Hukukçular önce böyle bir müracaat olur mu olmaz mı. 

Usulü nedir bunlara bir baksın . 

652 



BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN FEDERAL ALMANYA 
CUMHURBAŞKANI SAYIN WEİZSACKER ONURUNA 

VERDiCt YEMEKTEKİ KONUŞMASI 

Sayın Cumhurbaşkam, 

Sayın Bayan von Weizsacker, 

Sayın misafirler; 

27 Mayıs 1986 

Ekselansları ile muhterem refikalarını Türkiye'dc aramızda gör
mekten şeref duyuyoruz. İnsan sevgisiyle dolu kişiliği ile Almanya'daki 
Türk toplumu tarafından içtenlikle sevilen Ekselanslannı, aslında, Al
manya'da da aramızda kabul ediyoruz. 

Türk-Alman ilişkilerinin ayrıcalıklı bir mahiyeti vardır. 
Aramızdaki coğrafi mesafeye rağmen, Türk ve Alman milletleri ka

dar, tarihte, aynı duygulan bu ölçüde paylaşmış olan iki millet herhalde 
yoktur. 

Bu beraberlik günümüzde de değişmemiştir ve birçok alanda gide
rek yoğunlaşmaktadır. Benzer konumlarımız dolayısı ile benzer yakla
şımları benimsediğimiz ortak savunma ittifakına üyeliğimiz ülkelerimizi 
birbirine yaklaştıran unsurların en önemlilerinden biridir. 

Bugün, Avrupa toplulukları içinde hakeltiği yeri almayı amaçlayan 
Türkiye'ye Almanya'nın sağladığı desteği memnunlukla karşılıyoruz. Ül
kelerimiz arasında her geçen gün daha da güçlenmekte olan sıkı ekono
mik bağlar ve Türkiye'nin kısa zamanda gerçekleştirdiği dışa dönük ser
best piyasa ekonomisinin bu açıdan önemli olduğuna inanıyoruz. 

Türkiye, AET'de yerini aldığında Batı Avrupa hayati çıkarlarının 
bulunduğu bölgeye ulaşmış olacaktır. 

Türkiye'nin Batı Avrupa ile bütünleşmesinden dar çıkarlarının za
rar göreceğini düşünenler her vesile ile her türlü güçlüğü çıkarmakta
dırlar . Bu meyanda, Türk imajını bozmak için Batı Avrupa kamuoyunda 
ve bazı kurumlarında sürdürülen faaliyetlerin, Türk tarihi veya bugünkü 
siyasi gerçeği ile bir ilişkisi bulunmadığına dikkati çekmek istiyorum. 
Bu çabaların zaman zaman yabancı düşmanlığı sonucunu vermesi hepi
mizi üzmektedfr. Özellikle bu husus üzerinde Ekselanslarının gösterdiği 
haklı hassasiyet ve tavizsiz tutum her türlü takdirin üstündedir. Bu yak-
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laşımınız Almanya'daki Türk toplumunun en önemli moral güvencesidir. 
Dileğimiz bu sayıgıdeğer davranışınızın Avrupa'da benzer sorumluluk ta
şıyanlara örnek olmasıdır. Bu yalnız, o ülkelerdeki misafir işçiler için 
değil, ev sahibi toplumların sağlığı açısından da önemlidir. Almanya' da 
yaşayan biıfuuçuk milyon Türk'ün 1bizleri bağlayıcı halkaları oluşturaca
ğını umuyoruz. 

Sayın Cumhurbaşkanı, 

Ülkemize yaptığınız bu kısa ziyaretin Türkiye hakkındaki goruş
lerinizi yeni ve daha da olumlu boyutlar katmasını dilerim. Böylelikle 
ilişkilerimizin her alanda, sağlıklı bir biçimde, hızla gelişmesinde, Ekse
lanslarının daima ileriyi gören ve herkes tarafından saygı ile izlenen yak
laşuru en büyük güvenceyi oluşturacaktır. Bu duygularla Türk ve Alman 
dostluğunun ebediliğini, Ekselanslarının ve Sayın Bayan von Weizsacker'in 
sağlık ve mutluluğunu içten dilerim . 
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BAŞBAKAN SN. TURGUT ÖZAL'IN BELEDİYE BAŞKANLARINA 
HİTABEN YAPTICI KONUŞMA 

28 Mayıs 1986 

Kıymetli Arkadaşlarım, Muhterem Hanımefendiler ve Değerli Ana
vatanlı Partili Kardeşlerim; 

Sözlerimin !başında flıepin.izi saygıyla, sevgiyle lselamlıyorum. Dün 
ve bugün burada .fi Başkanlanmız ve Partimizin Genel Merkezinde ça
lışan arkadaşlarımız görüşmeler yaptılar. Bugün de Belediye başkanla
rımız görüşmelerde bulundular. Benim bu konuyla ilgili olarak söy
lemek istediğim bazı hususlar var. Anavatanlı Belediyeler, teşkilat ve 
hükümet, partinin sözcüsüdür. Anavatan iktidannı temsil eder. Böyle 
düşünmek mecburiyeti var. Hizmetimizi gerek merkezi Jıükümetle gf> 
rekse 'belediyelerle yaparken, bu noktayı hatırdan hi9bir zaman çıkarma
mak gerekir. Çünkü biz bir siyasi parti olarak kurulduk, siyasi parti ola
ııak milletimizin önüne çıktık. Gerek genel seçimlerde gerekse mahalli 
seçimlerde siyasi parti olarak programımızı arz ettik. Seçim beyanname
mizde neler yapacağımızı söyledj'k. :Seçimleri kazandıktan sonra 'hükü
met programımızı da ortaya koyduk. Aynı şekilde mahalli seçimlerden 
evvel her verde neler yapacağımızı bu prensipler dahilinde ifade ettik. 
Bu bakımdan parti teşkilatımız, ibeleruyelerimiz bir bütün olarak ça
lışmaya devam etmelidir. Şunu bizim genel anlayışımız içersinde müta
laa ederseniz kavgadan hayır yoktur. Bu bizim genel felsefemiz ve partiyi 
kurarken koyduğumuz ana ilkedir. Sevgi esastır dediğimize göre de par
ti teşkilatımış, il teşkilatımız, belediyelerimiz birbirleriyle içiçe olan bu 
önemli kurumlanmız çok iyi şekilde birbirleriyle anlaşa'bilmelidirler. An
laşamazlarsa ne olur? İkisi de ka)fbeder ve kazanan kimse olmaz. Bizim 
57 ilimizden ihtilafı olmayan çok yer var. Şunu da ifade eruyorum ihti
lafı olmayan yerlerde işler çok iyi gider. Oraya çok daha iyi hizmet götü
rülür. Vatandaş verilen hizmeti çok daha iyi anlar. Ama ihtilaf olan yer
de hizmet götürseniz bile o hizmet anlatılamaz. Sadece kavga anlatılır. 
Onun için bu konuda yumuşak bir tarzda meselelere yaklaşmak sevgiyi 
esas almak elzemdir. Sonuçta görülecektir ki, bu yolda yürüdüğümüz 
takdirde her tarafta kazanmz. 

Biz tabiatıyla hizmeti esas alarak, hizmet vermek için geldik. Bu ba
kımdan bütün arkadaşlanma tavsiyem, !büyük ek eriyetle böyle olduğunu 
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da ,biliyorum, sevgi ile :işimize devam edelim, birbirimizle meselelerimizi 
suhuletle ıhalletmeye çalışalım. ·Eğer partimizin prensiplerine sımsıkı sa
rı lırsak, uzlaşmayı esas alırsak göreceksiniz ki netice daima iyi olacak
llr. Şunu yanlış anlamayınız. 'Mesela basınımızda yazılar çıkıyor. )Basın 
umumiyetle enterasan haiberleri yazar. İyi bir uzlaşma varsa onu yazmaz, 
ama kavga varsa yazaibilir. Bundan dolayı basında çıkacağız diye de kav
ga etmeyin . 

Biz rkıtidar olarak mahalli idarelere çok önem tvendik. Mahalli idare
lere önem vermemizin ana sebebi nedir? Ana sebebi !şöyle izah ediyorum. 
Birkere demokratik sistemi Türkiye'de köprü olarak yerleştirmek isti
yorsak, bunun ana mektepleri olan mahalli idareleri güçlendirmek mec
buriyetimiz var. Bütün siyasi kadrolar ilerde 'buralardan !yetişerek gele
ceklerdir. Yani siyasetin mektepleri mahalli idareler olacaktır . Onun için 
mahalli idarelere, başta !belediyeler olmak üzere önem 'vermemiz gere
kir. 

Diğer ıbir sebep ise, !Türıkiye'nin 'şehirleşmesidir. Da'ha partiyi ku
rarken 'bunu gördük. Programımız ve seçim 'beyannamemizi buna göre 
hazırladık. Çünkü şehirlerde yaşayan çok geniş bir vatandaş kitlesi var. 
Büyük şehirlere !biraz daha fazla önem ıver.dik. Selbe'bi de büyük şehirle
rin birikmiş problemlerinin olmasıdır. Burada muhtelif !belediye lbaşkan
lanmız ifade etti. Yıllardır merkezi idare, !belediyeleri !bir nevi ıvesayet 
altında tutmuştur. Belediyeler vesaıyet altında tutulunca, «para için An
kara hizmet için Ankara• durumu !ortaya çıkmıştır. iMalhalli idarelerimi
ze imkanlar verilmemiştir. Tabiatıyla neticede şehirlere insanlar yerleş
miş ve sonuçta gecekonduJaşma !başlamış ve şehirlerin dertleri !büyümüş
tür. 'Biz iktidara geldiğimiz zaman bu dertlerle 'karşılaştık. Bu dev prob
lemlerin çözümü kolay değiLdir. Hemen !hemen bütün şehirlerimizde ka
nalizasyon meselesi var. Biz bunu köklü bir şekilde ele aldık. İnşallah 
daha fazla 'kaynak /buluruz. tiler Bankasına verdiğimiz şu anda yüzde 2 
gelirler, önümüzdeki ene yüııde 3'e çıkacak !olan genel 'bütçe gelirlerimi
zin tamaıniyle içme suyu ve kanalizasyon meselesine aynlması önemli 
bir misaldir. 

Bugün tiler Bankasının kanalizasyon olarak başladığı işlerin ye
künu 1 Trilyon Lira civarındadır. 'Bütün bunların yapı labilmesi !kaynak 
meselesidir. Nereden nereye geldiğimizi lbu misal çok açık 'Suretle gös
teriyor. Dile alanıadığımız kanalizasyon gibi konuların çözümünü bir
çok şehirimizde ele alabiliyoruz. Hata bu kanalizasyon çözümleri köyle
rimize doğru gitmeye 'başlamıştır. 

Oç 'büyük şehrin, su meselesinin çözüldüğü görülmüştür. 1950'ler
den bu yana İstanbul, Ankara, İzmir'in her sene su problemi var.dır. Bel
ki su kesilmeleri 1- 1,5 sene devam edecek ama lbiz iktidar olarak bun-
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!ara kesin çözümler getirdik. Bu su meselesini büyi.i'k. şehlrlerde çözme
ye mec'buruz. Nitekim ·şu ,anda verdiğimiz imkanlarla inşallah 1,5 · 2 sene 
içerisinde bu üç !büyük şehrimizde su sorunu tamamiyle çözümlenecek
tir. Bu da Türkiye'nin neroen nereye geldiğinin en güzel misalidir. , 

Yalnız Belediye Başkanlarından lbir önemli isteğim var. IA.navatan 
Partisinin prensiplerini unutmayınız. İcraatlarınızda bu prensiplere çok 
dikat ediniz. Tabii bazıları tam manasıyla tatbik edilemiyebilir, kademe 
kademe taı!bik edilir. Ama bizim bası esas prensiplerimjz var. Mesela eko
nomide serbest rekabeti esas alıyoruz. Sosyal adalete çok önem veriyo-
ruz. 'Milliyetçi ve muhafaza'kanz. ' 

Şimdi bakınız, ekonomik felsefe olarak belediy~ler sakın bir zaman
lar olduğu gibi vatandaşın yaptığı işlere girmesinler. Biz diyonızki, va
tandaş dafa fazla kendi kabiliyetini, 'becerisini göstersin. Şimdi zanne
meyinizki, bazı işleri •başka yerlere yaptırdığınız zaman 'fıürkiye'de işsiz
lik olur. Tam tersine çok yeni iş sahaları açılır. İşler e1conomik yapıldığı 
zaman memleketin gücü, yatırım kapasitesi artar ve iYeni iş sahaları açı
lır. İşte bugün Türkiye'de yatırımlar artıyorsa ve yatırımlar artarken 
biz birtakım tıkanıklıklara düşmüyorsak her lbu prensip 'doğrultusunda 
hareket ettiğimiz içindir. Misallerini vereceğim. Elektrik istihsali Nisan 
ayında yüzde 14 arttı. Son 4 ay çimento tüketimi yüzde 41 arttı. Şimdj 

bütün bunlar ıbüyük çapta bir yatırım harek:-ti ve ekonomik gelişmenin 
göstergeleridir. Memleketteki 'bu gelişmeyi ver;m!i !bir tarzda yapmamız 
gerekir. Verimli tarzda yapılan gelişme devarnlı olur. Ama ille bunu dev
let veya !belediye yapsın denirse sonunda çıkmaza ,gireriz. Biz .vatandaşı

mıza inanıyoruz ve onun önündelki engelleri kaldırıp •kabiliyetinizi gös
terin bakalım• diyeceğiz . Size bir misal vereceğim. 'Eğer Türkiye'de ta
nın, sosyalist 'iilkelerde olduğu gibi devletin elinde olup çiftçi toprağına 
sahip olmasaydı ve oradaki işçi gılbi çalışsaydı Türkiye ·bugün açtı. işte 
çok daha güzel toprakları olan ülkelerin açlık sıkıntısı çekmeleri buna 
misaldir. Bugün 1927'de 13 milyon nüfusa sahip Türkiye, 51 milyona gel
miştir. Bütün tarım üretimine !baktığınızda lbu 'Üretim, 51 milyon nüfusu 
eskisine göre çok daha iyi !besliyor ve 1 milyar 700 milyon dolar da ih
racat yapıyor. Ve ·o çiftçinin elinde olduğu müddetçe !biz '100 milyon nü
fusu da rahatça besleriz. 

Hakikaten !belediyelerimizin, imkan bulurlarsa !daha fazla özelleş
tirmeye gitmeleri lazım. Yani otobüs, minübüs işletmesi gibi. Bir misal 
daha vereceğim. Şimdi bir düşününüz ... Türkiye'de devlet ıdemiryolları 
var. 1950'den evvelki yıllarda Türkiye'de ulaşım karayolu olmadığı için 
yanlızca demiryolu ile yapılıyordu. Şimdi bugün 'bakınız Türkiye'nin en 
ücra köşesine kadar karayolları ve oto'büs sistemi var. Fevkalade de eko-
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nomik çalışıyorlar. 'Bunların hepsi şa:bıs işletmeleridir. Onun için ibeledi
yelerimize çok dikkatli olmalarını söylüyorum. 

Emlaık vergisi, hiç değiştirmiyoruz. Belediyelerin aldığı o para yine 
vatandaşa hizmet olarak gidecek. 

Neden yüzde lS'i il ôzel idarelerine verdik, onun da gerisinde bir 
hesap var. Sebebi şu. Şehirlere 'bakıyoruz, 'belediyelere bir çok imkan 
verdik. Ama birde kırsal bölgeler var. İl özel idarelerini de biz güçlen
dirmek istiyoruz. İl Genel Meclislerine biz ilave imkanlar vermek istiyo
ruz. O da demokrasinin temellerinden bir tanesidir. 11 özel idareleri ile 
ilgili kanunu da önümüzdeki aylar içersinde çıkarmak istiyoruz. Bizim 
kadar reform mahiyetinde süratli kanun çıkartan iktidar yoktur. 30 Mart 
tarihinde İstanbul İl Divanında yaptığım bir konuşmam var. O 'konuş
mada körfezdeki ülkelere mülk satışı ile ilgili iptal ediJmiş yasanın bir 
başka şeklinin çıkarılacağını ifade etmiştim. Bugün üzerinden bir ay geç
meden kanun çıkarıldı ve yürürlüğe girdi. Tabii onu !burada anlatmak 
istemiyorum. Sebepleri nedir. Biz Türkiye'yi ileri, modern bir ülke yap
maya azmettik. Onun için memleketimizin kaynaklarını harekete geçir
meye mecburuz. Bugün Türkiye'nin kaynakları en iyi bir şekilde harekete 
geçirilmiştir. Ve bu kendi insanımızın gayretlerinden gelmektedir. Tu
rizm ·bizim iktidara geldiğimizden bu yana çok ileri imkan veren bir ha
dise haline gelmiştir. 1983 turizm gelirleri 400 milyon dolardı. Bu sene 
tahmin ediyorum 2 milyar doları geçecek. Zengin Arap Ülkelerinin vatan
daşı, İspanya'dan, Fransa'dan yer alırsa bizden niye olmasın. Bu saye
de turizm ve ticari işlerimiz artar. 

Muhterem Arkadaşlarımı, Belediyelerimiz ve il teşkilatımız bir 
ahenk içersinde çalışmaya devam etmelidirler. Bu ahenkimize milletve
killerimizde iştirak etmelidirler. Biz 'bir hizmet •partisiyiz. Yaptığımız hi
metin, icraatın semerelerini almaya başladık, bunu herkes görüyor. Kim
seyle münakaşa etmeyin. Hatta karşı partiden olanlarla dahi iyi geçini
niz. K'avgadan bir fayda gelmez. Benim bütün tecrübem bu noktada . Bi
zim icraat programımızda çıkartacağım 3 -4 kanun daha var. Bir tanesi 
1580 sayılı kanun. Hakikaten eski bir kanun. Ana noktalarını düzeltip ça
lışır hale getirmek gerekiyor. İkincisi İl Özel İdareleri 'kanunu. 

Birde belediyelerin kadrolarına çok dikkat edelim. Ben tabiatıyla 
bugün kadroların merkeze bağlanmasının fazla formalite blduğıınu bili
yorum. Ama kadroları da çok sıkı tutuyoruz. Sebebi <le çok kimsenin ko
lay işi devlette memur olmakta !bulmuş olmasıdır. Halbuki bu memle
kette ekmeğini taştan çıkartan ne ıkadar çok insanımız var. İşte çiftçi
miz, işte esnafımJz. Devletin memur kadrosuna iyi para verebilmek için 
memur kadrosunu yükseltmemek lazım. Kaliteli memur alabilmek la-
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zım. Ve bunu yapmak medburiyetindeyiz. Onun için bu noktaya biz dik
kat ediyoruz, belediyelerimiz de dikkat etsin. Çünkü şunu unutmayınız, 
aldığınız parayı memur, işçi parası olarak 'verirseniz vatandaşa !hizmet 
götüremezsiniz. 

Biz milletimize birçok sözler verdik. Bunların hepsini yerine getiri
yoruz. Belediyeler de, merkezi idare de yerine getiriyor. ·Programımız ney
se, seçim ıbeyannamesi neyse aynen tatbik edelim. Türkiye'yi kısa süre 
içersinde Dünya'nın sayılı ülkeleri arasına muhakkak sokanz. Ama 'tek 
şartım var. Birliğimizi, beraberliğimizi bozmayıp, sımsıkı millet olarak 
biı'birimize sanlalım. Bunun en tipik misalini parti olarak göstermek zo
rundayız. 'Bunu gerçekleştirdiğimiz zaman, şimdi aştığımız her türlü en
geli aşanz. Ben sizlere güveniyorum. 

Bütün arkadaşlarıma bu danışma toplantısı münascl>etiyle tekrar 
teşekkür ediyor, Hepsine işlerinde başarılar diliyorum. Sağolun, varolun. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN TÜRK OCACI'NDA 
YAPTICI KONUŞMA 

29 Mayıs 1986 

Basının ve TRT'nin değerli men upları ile Türk Ocağı'nın eski ve 
yeni değerli mensuplannı selamlayarak, 'Sözlerime başlıyorum. 

Bu yeni faaliyetin Türk Ocağı ve memleketimize hayırlı, uğurlu ol
masını temenni ediyorum. 1912 yı lında -yani Balkan Savaşı'nın karanlık 
günlerinde 'kurulan Vt' 1924 yılına kadar sürekli faaliyet gösteren, ara 
sıra faaliyeti kesilen Türk Ocağı'nın memleketimize çdk değerli insanlar 
yetiştirdiği ve bu insanlarımızmda değerli !hizmetler verdiği, hepimizin 
bilgisi dahilindedir. 

Ben, burada, 1912 yılında kurulan ve 1966 yılında faaliyetini yavaş
latan yahut da durduran, ama 1986 yılında faaliyetlerine yeni bir canlılık
la başlayan Türk Ocağı'nın, bundan sonra1d yıllaııda da memleketimize 
büyük faydalar getirmesini, Türk milliyetçiliğinin gelişmesinde değerli 
hizmetler ifa etmesini canı gönülden temenni ederim. 

Muhterem misafirler, değerli arkadaşlarım, 
Memleketimiz sıkıntılı günler geçirdi. Ama her zaman biliyoruz ki, 

sıkıntılı günler geçiroiği zaman, bu memleketten çıkan insanlar bir ara
ya gelmiş ve sıkıntılı günleri atlatacak, yeni ıbir istikamete götürecek ça
lışmalar yapmışlardır, bunda da başarılı olmuşlardır. 'Bunun en tipik ör
neği, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşudur. Osmanlı İmparatorluğu 'nun 
enkazı üzerinde, o günkü şartlarla mümkün olmayacağı düşünülen Tür
kiye Cumhuriyeti kurulmuş ve bugün 52 milyonluk, dostlarına güven ve
ren, düşmanını endişeye sevkeden bir Türkiye Cumhuriyeti'nc gelmişiz

dir. Bizim siyasi anlayışımızda örfümüze, adetimize bağlılık vardır . Bi
zim siyasi anlayışımızda milliyetçilik çok önemli bir yer tutmaktadır. 

Ama bunu sadece kuvvete dayanan bir anlayış içinde düşünmüyorum. 
Şurada, Türk Ocaklannın milliyetçilik anlayışını 'bir kere daha okumak 
i tiyorurn; «Türk 'Ocağı, Türk tarihi ve vatan şuuruna, kültür ve birliğe , 
milletimizin müşterek saadet ve ıstırap duygularına dayanan 'bir milli
yetçi idealin ken.disine ve bütün millete rehber ve kudret kaynağı oldu
ğuna inanır.» •Bu geniş ve birleştirici görüşün tabii olduğuna, ilmi, milli , 
insani ve demokratik esaslara uygun bulunduğuna inanıyorum. İşte , 
inamlığ:ımız, hakikaten beraber olduğumuz miliyetçilik anlayışı budur. 
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.1980'lere gelirken memleketimiz 'büyük sıkıntılaıxlan geçti. Ha1cika
ten dahilden ve hariçten desteklenen bir saldınya uğradık. Anarşi ve te
rör dediğimiz, Türkiye'yi parçalamak ve bölmek, Türkiye Cumhuriyeti'ni 
ortadan kaldırmak istidadını gösteren hareketin tesiri altında kaldık. 
Dışardaki dostlarımız dahi, Türkiye bu bunalımın altından dolay kolay 
çıkamaz diyorlardı. Bu anarşi ve terör dalgası büyük bir ekonomik bu
nalımı da zamanında getirdi. Ben o günleri çok iyi hatırlıyorum. 1980'
lere gelirken geçirdiğimiz dönemleri çok iyi hatırlıyorum. 

1980 sonrasının yeni Türkiye'sinde, meseleler çözüme getirilmiştir. 
Bir taraftan anarşi ve terör bütün gücünü yitirmiş, 'bunda başarılı bir 
mücadele verilmiştir. Ama Türkiye'yi yıkmak isteyenler amaçlarından 
vazgeçmemişlerdir. Ama biz bu mücadeleyi devam ettirebiliriz ve buna 
da gücümüz var. Bir zamanlar memleketi bölmek için muhtelif ideoloji
leri kullananlar, ekonomik meselelerde çözümlerin kendilerine ait oldu
ğunu yıllarca ifade ettiler. Ama şu son altı senede, bunu çok rahatlıkla 
ifade ediyorum, ekonomik me eleleri çözmekte acz içinde olduklan mey
dana çıkmıştır. Getirdiğimiz milliyetçi, muhafazakar ı,özümler, onlann 
getirdiklerinden çok daıha 'başanh olmuştw". Dikkat ederseniz, son yıllar
da bir alternatif çıkarmaya çalışıyorlar, ama bu ekonomik alternatifleri 
bulamamanın sıkıntısı içindeler. 

Muhterem gençler, değerli misafirler, 

Türkiye büyük bir ülkedir. Daha önce de söylediğim gibi 52 milyona 
geldik, 70 milyona doğru gidiyoruz. Yurdumuzu ziyaret edenlerden biri, 
bana, «ismi lazım değil, komşulanruzdan biri sizden korkuyor• dedi. Ben 
de, «biz kimseye kötü niyet beslemiyoruz, kimsenin toprağında da gö
zümüz yok» dedim. O zaman •korkunun sebebi bugünkü durumda deği l, 

ileriki yıllar içindir,• dedi. Gelişen, büyüyen bir Türkiye var, bu muka
yeseyi yaptığım ız zaman, onların korkusunu haklı !bulursunuz. 

Muhterem arkadaşlanm, 

Önemli olan nüfus .değildir. Önemli olan, o nüfusun bilgili, kültürlü, 
birbirine bağ lı ve ekonomik olarak güçlü bir nüfus olmasıdır. Ancak öyle 
olduğunda birşey ifade eder. Bugün, Allaha çok şükür, bir çok engelleri 
aştık. Ama daha ilerisini düşünmek mecburiyeti vardır. Daha ilerde, ba
şımıza aynı meselelerin gelmemesi için önemli gördüğümüz bazı husus
tan söylemek istiyorum. Bir tanesi şu; kendimize güvenelim. Her işi an
cak bilgiyle ve çalışmayla halledeceğimize inanalım. Birbirimizi sımsıkı 
tutalım, sevelim, sayalım ve mümkün olduğu ölçüde hoşgörülü olalım. 
Küçük çocukları sevelim, gençleri 1önde tutalım, destek olalım çünkü ço
cuklar ve gençler bu memleketin gelecek kuşaklarıdır. Onları iyi yetişti
rirsek, daha büyük ve güçlü Türkiye'yi böyle hazırlıyabiliriz. 
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Tabii 'bazen zor olan noktalar var. İnsanlar bazen çok kolay kızı
yorlar. Biz siyasete gireli kızmamayı öğrenmeye gayret ediyoruz. Kızsak 
bile, bunu göstermemeye gayret ediyoruz. Çünkü şunu gördüm, kızma
nın bağırmanın kimseye fay.dası yoktur. Hiç bir fayda yoktur. Şöyle, geç
tiğimiz yıllara bir bakınız. Kavga ettiğimiz yıllarda kim kazanmıştır.? Ka· 
zanan olsa olsa Türkiye'nin düşmanlandır. Onun için bu meselelerde dik
kat edeceğimiz noktalardan bir tanesi, kendimizi bilgi ile tecrübe ile ve 
olmyarak, çalışarak, hakikaten techiz etmek. Münakaşa eitiğimiz konu
larda hiçbir şekilde kaba kuvvetle değil, esas itibariyle fikri güce sarıl
mak, onunla karşımızdakileri mağlup edebi lmek veyahut da onu doğru
yola getirebilmek .. Bizim bu yolu tercih etmemiz lazım. Biz bu konuyu 
ekonomik meseleyle gösterdik, karşımızdakileri ekonomik meselede mağ
lup ettiğimiz açık seçik ortadadır. Ve hala 6-7 senedir, deminde ifade et
tiğim gibi, ekonomik alternatif arıyorlar, arıyorlar bir türlü bulamıyor. 
!ar. Gazete köşelerine bakınız. Benim !bazen «sol amigolar» diye adlan
dırdığım kimseler var. Onları okuyun. Bu meselede nasıl büyük bir pe
rişanlık içinde olduklarını çok rahat görebilirsiniz. Ve bazen, artık işin 
çıkmaz olduğunu anlayınca: işi hakarete varan konulara dahi getiriyor
lar. Ama ben onlara da aldırmıyorum. Çünkü o türlü yazılar dahi, on
ların mağlup olduklarını çok açık bir surette göstermektedir. Tül"k Mil
liyetçileri kanaatimce, biPbirlerini sevd ikleri gibi, birbirlerinin dalha fazla 
iyi şeyler, geçerli şeyler 'bilim sanat lbu gilbi konularda gelişmelerine yar
dımcı olmalıdırlar. Çünkü, geleceğin Türkiye'sinde, 1hakikaten ileri güçlü 
modern bir Türkiye haıyal ediyorsak,- onun temelinde insan yatar. İnsana 
verilen değer yatar. Bilgili becerikli insan yatar. Bunu yıllar evvelisi mi
salleri var. Türkiye'ye iki misafir geldi şu sırada, bir tanesi Federal Al
manya'dan, çok enteresan bir tesadüf diğeri Japonya'dan. Ben her iki 
memleketi de iyi tanıyorum. Japonya'ya 14-15 kere gittim. Almanya ile 
de aynı şekilde çok temasım var. Ama iki memleket, ikinci cihan harbi
nin mağlupları arasındadır. Bugün bakarsanız, şu son dönemin, hem de 
uzun vadeli dönemin ekonomik harfbin galipleri arasın.dadırlar. Hem de 
şaşmaz galipleri arasındadırlar. Nasıl olmuştur? Nasıl olmuştur dediğim 
zaman şöyle görüyorum, bir kere her iki ülkede de çalışkan, bilgili insan 
gücü vardır. Yalnız çalışkan ve bilgili değil, milletini seven, milliyetçi bir 
insan gücü vaııdır. O harpten ezilmiş, yıkılmış yanmış memleketlerini çok 
kısa bir zaman içerisinde ihya etmişlerdir. Zannediyorum, alınacak ör
nekler buradadır. Biz de aynı gayretleri gösterir, birbirimizi sever sayar 
ve devamlı olarak öğrenmeyi, bilgilerimizi arttırmayı ve başkalarına bir
şeyler öğretmeyi -onu da çok önemJi görüyorum- Bu yolda devam eder
sek, zannediyorum Türkiye çok kısa zamanda dünyanın sayılı ülkeleri 
ara ında muhakkak yer alacaktır. Bu uğurda çalışacak bütün kuruluşla-
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nn büyük destekçisiyiz. Türk Ocağı'nın da, önümüzdeki aylarda ve yıl
larda bu manada faaliyet göstereceğine hiç şüphem ydktur. 

Memleketimizin birliği ve bernberliği, gençlerimizin daha iyi yetiş
tirilmesi kültürünü bilen, kültürünü geliştiren, tarihin bilen ve aynı za
mada hedeflerini çok iyi bilen gençlerin yetiştirilmesinde, hizmeti geçen 
herkese bizim sadece şükran borcumuz vardır. Bu düşünceler içerisinde, 
Türk Ocağı'nın bu yeni devresinin inkıtasız geçmesini Cenap'ı Allah'tan 
diliyorum. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN 
İCRAATIN İÇİNDEN PROGRAMI KONUŞMASI 

Hayırlı akşamlar değerli vatandaşlarım. 

Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 

30 Mayıs 1986 

Evlerinize, kahvelerinize, televizyon aracılığıyla beni bir kez daha 
misafir ettiğiniz için hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. 

Bu akşamki soHbetimizin konusu, vatandaş olarcrk sizleri, hükürrıct 
olarak da bizleri derinden ilgilendiren bir temel meselemizdir. Konu
muz Türkiye'mizde sosyal ·adalet meselesidir. Nedir sosyal adalet? 

Esas itibariyle, her vatandaşın devletin sunduğu; eğitim, sağlık, sos
yal güvenlik, yol, su, elektrik, telefon ve benzeri tüm altyapı hizmetlerin· 
den eşitlik içinde pay almasıdır. Her vatandaşın Devlet Bürokrasi'si kar· 
şısında eşit haklara saıhip ıbulunmasıdır. 

Ve nihayet, sosyal adalet, 'bir ülkede herkesin kendi kabiliyetine gö· 
re; ama insan haysiyetine yakışır, asgari bir IJıayat seviyesine sahip olma
sıdır. Bu da, <bir ülkede, gerek fertler, gerek !bölgeler arasında dengeli bir 
gelir dağılınu ile sağlanır. 

Oysa, bütün dünyada çok iyi bilinir ki; gelişmekte olan ülkelerde gc 
lir dağılımı dengesi ıbozuktur ... Türkiye'de de. Dahası.. Belli bir geliri 
olmayan yani işsiz insanımız da çoktur. Çok iyi bilirsiniz ki; en büyük 
sosyal adaletsizlik, işsizliktir. Dar gelirli, orta gelirli halkımız için kont · 
roldan çıkmış bir enflasyon sosyal adaletsizliktir. Elbette pok çok soru
numuz vardır- ama, pek çok da imkanımız vardır. Bütün sorunlarımı· 

zın içinde, yarınlara olan güvenimizi, 'bugünden milletçe başarabildik

lerimiz sağlayacaktır. 

Sevgili vatandaşlardun, 

2,5 yıllk iktidarımızda, gelir dağılımını düzenleme ve sosyal adaleti 
sağlama konusunda pek çok kanun, kararname, tebliğ çıkarılmıştır. Ben 
size bu programda bunları anahatları ile tanıtmaya, sizlerin bundan is ti· 
fadeniz için katılmanızı sağlamaya çalışacağım. 
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2,5 yılda, memlekette gelir dağılı:nı, denge ini ı.ağlamada, sosyal ada
leti yaygınlaştırmada, ve nihayet bölgelerarası dengesizliği gidermede 
önemli adımlar atılm ıştır . Atılmaya devam edilecektir. 

Bir İmar Affı Kanunu çıkanlmıştır. 1,5 milyon gecekonduya tapu sa
hibi olma hakkı tanınmıştır. Daha şimdiden binlerce vatandaş tapusuna 
kavuşmuştur. Yarın -öbürgün, imar islah planlan peyderpey tamamlan
dıkça, herkes tapusuna kavuşacaktır. Daha da güzeli, kondusunun yerine 
iki katlı, üç katlı, bir apartman yapma hakkına da sahip olacaktır. 

Bu kanun sayesinde, sahip olduğu ar anın değer artışının nimetle
rinden yararlanacaktır. 

Bu konuda yeniden müracaat imkanı sağlayan 10 Kasım 1985'e ka
dar yapılan gecekondulan da affeden bir kanun daha çıkarılmıştır. Gece
kondularda yaşayan dar gelirli halkımız için, bu sosyal adaletçi bir ic
raat değil midir? 

Sosyal adaletsizliğin ve gelir dağılımı dengesizliğinin en önemli bir 
mekanizması da vergi ad:ıletsizliğidir. 

Vergi adaleti konusunda, gerçekten de reform mahiyetinde, yeni bir 
vergi kanunu çıkarılmıştır. Daha doğrusu bir kanunlar paketi .. 

Gelir veııgisi çok kazanandan daha çok, az kazanandan daha az alın
maya başlamışLır. 

Toplam gelir vergisi içinde, bir zamanlar % 60'lan bulan işçi ve 
memunın payı bugün % 38'lere gerilemiştir. 

Buna karşılık Devletimizin vergi gelirleri Cumhuriyet tarihimizin en 
yüksek düzeyine ulaşmıştır. 

Bir Verıgi İadesi Kanunu çıkard1k. 

Ne kadar mutluyum ki; bu icraatımıza, memleketimizin bütün çalı
şanları sahip çıkımştır. 

İşçi ve memurumuzun aylık bütçesine, vergi iadesi yoluyla hiç de 
aum anmayacak bir ek gelir sağlanmıştır. Buna bu sene esnafım1z ve 
çiftçimiz de ilave edilmiştir. 

Gene büyük bir memnuniyetle ifade etmek isterim ki, başlangıçta 
satıcıya zahmet, alıcıya külfet gibi gelen Katma Değer Vergisi bütün hal
kımızca, özellikle ev hanımlanmızca benim enmiştir. Sistem iyi kuru
lursa, i ş l e r de haliyle iyi yürümektedir .. 

Üllkemizin en temel konularından biri olan konut meselesinin çö
liımu iç in de büyük bir adım atılmıştır. 
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Konut yapımına para sağlamak için, bir kanunla, Toplu Konut ve 
Kanrn Ortaıldığı Fonu kurulmuştur. 

İthalatın seı:ıbest bırakılmasıyla, evvelden kaçakçıya giden para, 
şimdi lüks tüketim mallarının ithalatından sağlanıp fona aktanlmakta
dır. 

İthal malı, lüks tüketim malı alabilen vatandaştan sağlanan para, 
dar gelirli vatandaşın konut sahfüi blması için kullanılmaktadır. 

Bütün bunlann her biri, Türkiye için yepyeni, her biri akılcı ve çağ
daş sosyal adaletçi uygulamalarıdır. Sosyal adaletçi bir önemli icraatımız 
da yatırımlan hızlandırmalk, köylere yol, su, elektrik, telefon götürme hiz
metlerimizi adeta bir yarış haline getirmektir. Konut hızlandıkça ... yatı

rımlar hızlandıkça, hem köye daha iyi hizmet gidecek, hem de işsizlerimi 

ze iş sahası açılacaktır. 

Değerli vatandaşlanm, -

Sosyal adaleti sağlama yolunda, yeni bir kanun tasarısı Yüce Mec
lisimize sevk edilmiştir. 

Tasarının adı : Sosyal yardımlaşma ve Dayanışma Kanun tasarısı-

dır 

Kanunun amacı ise; fakrüzaruret içinde ve muhtaç duıumda bulu
nan vatandaşlara yaı:ıdım etmek ve sosyal adaleti pekiştirici tedbirler ala
rak gelir dağılımının adilane ıbir şe'kilde gerçekleşmesini sağlamakıtır . 

Sosyal yaı:ıdımlaşmayı ve dayanışmayı teşvik etmektir. 

İnşallah kanunlaşırsa ki, program yayınlandığı zaman hunun ka
nunlaşacağını ümit ediyorum. Bu yeni icraatımızı da, size kapsamını ve 
içeriğini bizzat anlatmaktan büyük mutluluk duyacağım . 

Değerli vatandaşlarım, 

Bu akşamki bütün izahatımın, bütün bu uygulamaları bir ke1. daha 
hatırlatmanın amacı, şu gerçeği açık - seçik ortaya ·koymaktır. Rekabet<= 
dayalı, serbest piyasa ekonomisi, akılcı ellerde sosyal adaletin en büyük 
teminatıdır. 

Hepinize bu vesile ile saygılanmı sunarım, benim sevgili vatandaş
larun. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN NOKTA DERGİSİ ANKARA 
TEMSİLCİSİ A YCAN GİRİTLİ<>CLU'NUN SORULARINA 

VERDİCİ CEVAPLAR 

1 Haziran 1986 

Soru: - Sayın Başbakan, son günlerde muıhalefet iyice hareket
lendi, renklendi. Siz parlamento içi ve dışı muhalefeti nasıl buluyorsu
nuz? Örneğin 10 üzerinden kaç not verirdiniz? 

Cevap : Benim notlanm önemli değildir. Fakat şu son hareketlere 
baktığımız zaman notları çok düşük. Her ikisinin de, Teker teker ele al· 
sak DYP çok ·büyük hatalar yaptı. Hele son bizim bir nevi siyasi manev
ramızın altında kaldılar. Vaktiyle MDP'yi reddeden •devrim muhafızı• 
gibi laflar edenler şimdi onları içlerine aldılar. Bizim siyasi manevramız 
şudur: İlk önce lbiz hareket ettik, dikkat ederseniz. Öyle bir izlenim 
verdik ki 18 kişi aldık, daha bir 10 kişi gelebilir dedik. Ve o arada da 
Yazar parti kurmak üzere çalışmalar yapıyordu. Onlar telaşa düştüler. 
Bu efer Yazar oraya gelecek, ondan onra kendileri dışarda kalacak, 
Anavatan bunlara grup kurdurmayacak diye intibayı verdik. Aslında ben 
bunların girmesini istiyordum, herkes biliyor bunu. Netice itfüariyle te
laşa kapıldılar. Hiç almamaları gereken insanları da aldılar. Bu bir nevi 
siyasi olaraık çok büyük bir zaafiyet alametidir. O bakımdan Yazar gru
buna benim verdiğim isim •MPD -number 2 •. Ondan sonra SHP'nin du
rumuna gelince, SHP'ye eğer not vermeye kalkarsak, tutarsızhklar zaten 
Meclis'te de görüyoruz biz bunu.Yani Halkçı Parti'de Calp'e çok kızıyor
lardı, Calp zamanında daha etkin muhalefet yapabiliyorlardı. Biz onu 
görüyorduk. Bugün muhalefet daıha ziyade hırçın bir hale geldi. Yani bir 
muhtevası yoktur. Öbur tarafta bir muhteva vaııdır, şu veya bu şekilde . 
Ama bu sefer muhteva da yoktur, sadece demagoji ve hırçın laflar var
dır. Mesela kanunlan geçiı-meye çalışıyoruz, geçirtmeyeceğiz, bu sefer 
söylenmeye başlıyorlar, hiç lüzumu yokken araştırma önergesi, genel gö
rüşme i tiyorlar. Bunlar Meclis'in otokontrol mekanizmalarını da çalış
maz hale getiriyorlar. Biz de talbi bu sefer kalkıyoruz reddediyoruz, hem 
Meclis'in 2-3 saati geçiyor. Onlar da bir netice alamazlar, Meclis'i fiilen 
çalıştırmıyorlar. Bunlar yanlıştır. 

SHP 31 Mayıs'ta yapılacak kongre ile son şekline gelecektir Ama fi
ilen durum, kongrelerde gösteriyor ki, SODEP ağır basmış ve ağırlığıyla 
gelmiştir. Yüz.ele 9()..95 SODEP hakim olmuştur. 
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Soru: - Genel kurula inmemiş olması da bir tavrın belli •bir ifa
desi olmasın? 

Cevap: - Hayır kesin olarak değil. İdam cezalan, dikkat edilirse 
son çıkan İnfaz Yasası'nda bir hüküm getirildi ona. Meclis kabul etme
diği takdirde müebbet hapse dönüştürülüyor. Bunun da miktarı sanırım 
30 seneye iniyor. Böyle bir hüküm getirildi. Tabii bu, !birçok yere işaret 
veriliyor gilbi değerlendiriliyor. Demek ki diyorlar Meclis'tc fazla idam 
kabul edilmeyecek. Benim, şu anda Meclis'in yerine geçerek ·bu konuda 
bir şey söylemem mümkün değiL Ama en iyisini yapacağız. 

Soru: - YÖKl konusunda birtakım çalışmalar yaptığınızı söyle
miştiniz . Bu konuda bir sonuca ulaşıldı mı? 

Cevap : - YÖK konusunda o konuşmalaııdan sonra bazı değişik
lik teklifleri var. YÖK Yasası ile ilgili değil de, YÖK Yasası'n:daki asis
tanlrk meseleleri, bunlara ait bazı teklifler geliyor. Bu teklifler, ümit edi
yorum şöyle gelecek. Kanun hükmünde .kararname çıkarma yetkimiz var. 
Personelle ilgili olarak. En soA aldığımız ... Orada bazı geliştirmeler yap
mayı düşünüyoruz. 

Soru: - Yunanistan'a uzun bir süre zeytin dalı uzattıktan sonra 
sertleştiniz. Özelikle Limni'deki durum. Yeni bir politika düşünüyor mu
sunuz Yunanistan'a karşı? 

Cevap: - Hayır. Türk dış politikası kararlıdır, yani istikameti 
tamamdır. Yani biz meseleleri konuşarak halletmekten yanayız, masaya 
oturarak halletmekten yanayız. Ne kadar zor prdblemler olursa olsun 
herhalde bir zaman içersinde hal yolu bulunur. Yunanistan'la aramız
daki meseleler çok çetrefillidir, bu da tabiidir, yılların biriktirdiği mese
leler vardır_ Ama karşılıklı güven ıbavası verebilecek sistemlere girersek 
zamanla zor meseleleri halletme şansımız olaıbilir diye düşünüyorum . Bu
nu eskiden beri söyledim. Zeytin dalı uzatmamızın sebebi de budur. Ama 
karşımızdan bunun karşılığını görmeyip de devamlı altıffilzı oymaya ça
lıştıklarını gördükçe gayet tabii bizi de mantığın dışmda-hep mantığı
mızı kullanırız-bazen meselelerin hissi tarafını da görmek durumunda
yız. Onu da mantığımıza vurarak bir ölçüde reaksiyonumuzu gösteriyo-
ruz. 

Soru : - Sayın Ulusu'nun parlamentoda yaptığı konuşmayı nasıl 
değerlendiriyorsunuz? 

Cevap: - Bir şey söyleyecek durumda değilim , bir konuşma ya
pılmış . Tabii zamanla onlar da alakadar, eski bir lbaşlbakandır. Değer
lendirmem iyidir, derim. 

Soru : - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bütün ülkelerce ta
nınması için birtakım girişimlerde bulunuluyor mu? 
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Cevap : - Meseleyi şöyle görüyorum. Tanınma meselesinde ne 
var? Bütün dost ülkelere, hatta gittiğim zaman, aynı şeyi söylüyorum. 
Kıbrıs meselesinin çözümünü istiyorsanız, bir tarafa adanın hakimi, sa
hibi, diğer tarafa müstemleke diyemezsiniz. Bu, bir kere insan hakla
rına sığmaz. Şimdi biri adanın tam sahibi oldu, adanın yüzde 70 kada
rını elinde tutuyor, diğer taraf yüzde Jo.35'ine sahip, ama onu tamamiy
le ambargo altında bulunduruyorsunuz. Böylece devam ettiğiniz müd
detçe Rum tarafı hiçbir solüsyona yaklaşmaz, tek solüsyona yaklaşır. Her 
türlü kumanda kendisinin, öyle bir solüsyona yaklaşır. İki tarafa da eşit 
muamele, bunu söyledim. 

Soru: - Bu konuda gelişmeler var mı? 

Cevap : - Zannediyorum, dış basında epey lehimize yazuar çık
maya başladı. Zannediyorum, biz bu meseleyi epey dışanya anlatabildik. 
Meselenin doğru olduğu, nitekim, bunJannki reddedilip benim tezimin 
doğru olduğu meydana çıkıyor. 

Soru: - Silah sanayii veya alışverişi için Türkiye'ye bir akın var. 
Gelen ziyaretçiler var. Bu konu.da somut gelişmeler var mı? 

Cevap : - Somut gelişmeler zaman alır. Ama şunu gösteriyor ki, 
Türkiye doğru yola girmiştir. Getirdiğimiz yöntemler şimdiye kadar ba
şarılı olmadığımız bu sahada bize bu imkanları getirmiştir. Şimdi ortak
lıklar kurulabilir. Çünkü özel teşebbüsü görebilir. Me eleyi biz Türkiye'de 
bir pazar olarak da görmedik. Biz kurulacak bu tesislerin başka yerlere 
de hizmet yapmalarını esas getirdik. 

Soru: - Bir de başka bir oluşum başladı. Sosyalist parti kurul
ması konusunda. Sizce bir sosyalist parti kurulabilir mi? 

Cevap : - Sosyalist parti anayasaya aykırı olmadığı sürece kuru
lur. Neden kurulmasın? .. Anayasa şartlarına uygun kurulduktan sonra 
kurulur. Benim anladığım kadarı ile de bazı çalışmalar var, olageliyor. 
Ama nereye kadar gider bilemiyorum ... 

S o r u : - Peki siyasi yasakların kalkması konusunda ne düşünü
yorsunuz? Eğer siz isterseniz Meclis'te 10 yıllrk yasakların kalkması için 
ayısal çoğunluk olur ... Bunun için bir anayasa değişikliği önerirmisiniz, 

ya da böyle bir öneriyi destekler misiniz? 
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Cevap: - Hayır. İkisine de hayır. Bu 1988 seçimlerini gördükten 
sonra ancak bu konu gündeme gelebilir. Tabii o zamanki şartlara bak
mak lazım. 

Soru: - 1988 seçimlerinde ne görmeyi bekliyorsunuz? 

Cevap : 1988 seçimleri yanında tabii bizi bu noktaya getiren ana
yasamızın hazırlanış şekli var. Ben genelde anayasalann hele de böyle 
önemli maddelerin kısa zamanda değiştirilmesinin karşısındayım. Bu 
bir insanlık veya dostluk meselesi değildir. Her1haogi bir endişem de yok
tur. şahsi olarak ... Ama bugünkü şartlarda bu konunun netice vermeye
ceğini, durup dururken Tiirkiye'de mesele yaratacağımız kanaatindeyim. 
Onun için ortamın dalha buna müsait hale gelmesini !beklerim. 

Soru: - Meclis'te şu anda üç merkez sağ parti var ... Bir seçimde 
nasıl bir sonuca ulaşabilirsiniz? Tek başınıza iktidar? 

Cevap : Biz devamlı olarak ANAP'ı tarif ederken sağ· sol kelime
lerini hiç kullanmadık. Bir tarafımız serbest rekabet ekonomik sistem. 
Bir ayağımız serbest pazar, üçüncüsü de sosyal adaletçiliktir. Bizim sos
yal adaletçiliğimiz hem akılcı bir sosyal adaletçiliktir, hem de bugün bir
çok sol partinin söyleyip yapamadığı, tabii usullerini bulamadJğını akıl
cı bir şekilde icraatını biz yapmışızdır. Mesela birçok şehirlerde sahiller 
dolduruluyor. Bu sahillerden istifade edelim diyen binlerce slogan halin· 
de, özellikle sol kesim bunu söylemiştir, ama iktidarlara geçmişlerdir, 
belediyelerde uzun süre kalmışlardır, ama hiç bir icraatı yapamamış
lardır ... Biz bunu villa sahiplerini de üzmeden yaptık. Bazıları yapar da 
tam manasıyla hepbehep yapar. Zamanıyla yapılmıştır. Başka ülkelerde, 
komünist ülikelerde falan belki yapıldı. Zorla aJındJ, istimlak edildi... Biz 
buna da gitmedik, gayet akılcı yoldan bu iş yapılmıştır. Ben onun için de 
derim ki, bütün partilerin hepsi bizim karşımızdadır. Yani beşi bir arada 
bir ANAP etmez dediğimin sebebi de budur. 

Soru : - Bir ara seçimde o partilerin herhangi bir varlık gös tere-

meyeceği kanaatinde misiniz? 

Cevap: Hi9biri varlık gösteremez. 

Soru: - Sosyal demokratlar da dahil mi ? 

Cevap : -: Onlar da dahil. 

Soru: - Devlet Bakanı Mesut Yılmaz ara seçim için bazı koşulla
rın gerçekleşmesini ıbeklediklerinden söz etmişti. Acaba bu koşullar ne 
olabilir. 
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Cevap: - Ara seçimler meselesi şöyledir. Bir iktidarın, ara se
çimi belli tarihler arasında yapma mecburiyeti anayasada var. Yani şu 
tarihten şu tarihe kadar. Biz bakarız kendimiz için en uygun gördüğü
müz zamanda yaparız. Bu bizim tihii hakkımızdır. 

Soru : - TCK' da bazı düzenlemeler yapılıyor. Bunun sonucu ola
rak cezalar.da indirim sağlayacak sonuçlar çıkabilir mi? 

Cevap: Benim genel kanım, şu anda bilmiyorum. Dikkat ederse
niz İnfaz Yasası'yla biz zaten cezalan aşağıya çekmiş olduk. Önüme gel
miş bir şey yok. Bazı konular var ki, hürriyeti kısıtlayıcı cezalara taraf
tar değilim . Hapse girmeye ... Ama para eczaları gibi olursa daha tercih 
ederim. 

Soru : - Hangi suçlar? .. 

Cevap: - Ekonomik suçlar oluyor mesela ... Basın yayın gibi ko
nularda .. . Hapis cezalarının yerine, para cezalarının verilmesini tercih 
ederim, 

Soru: - Meclis'te şu anda 80'in üzerinde idam dosyası var. Esas 
olarak bu konuda ne düşünüyol'Sunuz? 

Cevap : Bir şey söylemek mümkün değil şu anda. Bir kere şeye 
inmeden ... 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN JAPON HEYETİNİ 

KABUL EDİŞİNDE YAPTI~I KONUŞMA 

2 Haziran 1986 

Uzun yıllar Japonya ile Türkiye arasında ilişkilerin geliştirilmesi yö
nünde benim şalısen epey çalışmalanm olmuştur. Ama bunun özellikle 
başbakan olduktan ve geçen sene Japonya'yı ziyaret ettikten sonra dalha 
da geliştiğini söyliyebilirim. 

Bu bakımdan bütün ilgililere, başta Saym Başbakan Nakosone ol
mak üzere Türkiye, Japonya dostluk heyetlerine teşekkür ediyonım . 
Prens M:ikasa'nın Türkiye'ye gelişi, onunla beraber gelen Japon dostluk 
heyeti ve bu hafta başlıyacak Japon haftası hakjkaten önümüzdeki haf
tayı Türkiye'de bir Japon haftasına çevirmiş bulunuyor. Sözlerirnj bitir
meden size şunu söylemek istiyorum. Türk halkı Japon halkına karşı bü
yük yakınlık hissetmeıktedir. 

Aramızdaki iyi münasebetlerin gelişmesi, işbirliğinin artması iki 
millete de fayda sağlıyacağı kanaatindeyim. Bu şekilde sizin ziyaretini
zin, heyetlerin ziyaretinin faydalı geçmesini tekrar temenni ediyorum . 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN ANKARA HİLTON 

OTELİ 'NİN TEMEL ATMA TÖRENİNDE YAPTICI 

KONUŞMA 

2 Haziran 1986 

Değerli Misafirler, Muhterem Aııkara'Jılar, 

Aııkara'da Hilton Oteli'nin temelini atacağız. Aslında hadisenin öne
mi şurdadır; 30 yıldan fazla bir ara.elan sonra Türkiye' de yeniden Turizm 
sahasında çok önemli bir gelişme başlamıştır. Bütün bunlar aslında bir 
hususun cevıwbıdır. Bizim memleketimizde yıllarca bu konularda lüzum
suz, manasız bir yabancı düşmanlığı yapılmıştır. Ben bunların hiç fay
dalı olduğu •kanaatinde değilim. Gelişen bir ülkede ilim nerdeyse, bilgi 
nerdeyse onu ordan alınız . Bunu bizim kendi Peygamberimiz söylüyor. 

Şimdi bakınız, demin konuşurken Hilton Otelleri Başkanı dedi ki; 
«İstanbul'a ilk geldiğimiz zaman herşeyi dışardan getirmeye mecburduk. 
Otuz yıl evvel onlann standartlan ile ilgili hiç birşey yoktu. Bugün hiçbir 
şeyi dışardan almıyorum . • Bu, tabiatıyla memleketimizin son yıllarda ge
çirdiği büyük değişikliğin bir sonucudur. Bazen şikayet ederler, «Efen
dim Özal niçin lüks mallan ithal ediyor• diye. Türkiye'de herşey bu
lunsun istiyorum. Bütün vitrinler dolu olsun. Kimsenin dışarda gözü kal
masın . Aslında bunun ekonomik faydası çok fazla. KomşuJanmız, turist
ler herşey bulunduğu için Türkiye'ye geleceklerdir. Bugün dikkat ediniz. 
lstan'bul'da her türlü mal olduğu için Yuaanistan'dan, Yugoslavya'dan, 
Polonya'dan -müsaade etseler Bulgaristan'dan tahmin ediyorum- güney
den Irak, İran, Suriye'den bu ülkelerin vatandaşlan Türkiye'ye gelip 
alış veriş yapmaktadırlar. 

Vaktiyle bizim yurtdışından aldığımız gi!bi. Turizm gelişmesinde bu 
politikanın çok önemli rolü vardır. Bakınız bu sene Avrupa son hadise
ler sonucu aldığımız !bilgilere göre kan ağlıyor. Ama Türkiye' de böyle bir 
problem yok. Nedenini de söyliyeyim. Öncelikle Tüı'kiyemiz istikrarlı bir 
ülke haline geldi. Hem siyasi, hem de ekonomik istikrar var. Ondan son
ra anarşi yok, Güvensizlik yok. Herhangi ıbir pro'blem mevcut değil. Bu-
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radan şuraya geleceğim. Burada bir otel yapılması memlekctimiziıı is
tihdam kapasitesine bir ilavedir. Onun için biz faydasını gördüğümüz 
doğru bir politika uyguluyoruz. Ve önümüııdeki yıllarda çok d:dıa olgun 
meyvalan toplıyacağız. Ama bu şekil.de d.ışardan ve yurtiçinden imkan
ları harekete geçirmek kaydıyle . İşte yaptığımız işlerden biri de budur. Bu 
bakımdan bu tesisin Ankara'nın çok önemli bir hale gelmiş otel ihtiyacını 
karşılamasını, bunun başka otellerin takip etmesini yürekten diliyor ve 
bu işte gücünü, emeğini, parasını koymuş herkesi tt!brik ed iyor ve bu 
tesisin bir an evvel bitmesini canı gönülden diliyor, saygılar sunuyorum_ 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN ANAP TBMM GRUBUNDAN 
ÇIKIŞINDA Y APTICI AÇIKLAMA 

3 Haziran 1986 

Bugün gnlbumuzda son yapılmış -1 Haziran tarihinde yapılmış

seçimlerin kısa bir değerlendirmesini yaptım. Bu ·değerlendirme, genellik
le malumunuzdur. Size daha evvel de bu değerlendirmeyi bildirmiştim. 
Yalnız ·ilave edeceğim 'bir iki husus var. Çünlcii o arada mu'halefetten de 
bazı sesler •geldi. Onuda hemen ilave edeyim, bir tabir vardır «yenilen 
pehlivan güreşe doymazmış» derler. Gayet talbi başka bahane bulamayın
ca «fonlar kullanıldı» diyecek. Eğer lbiz kay'betmiş olsaydık cfon1ar kul
lanıldı• diyecekmiydi? Demiyeoekti. «0 vakit lbiz şöyle ilerliyoruz, böyle 
ilerliyoruz» .gfüi laflar söyleyecekti. 

Onun için !bunları ciddiye almak mümkün değildir. Millette zaten 
de zaten ciddiye almıyor. 

Bu seçimlerin gösterdiği bir gösterge var. Tabii ben, yü2ıde yüz bu 
seçimler Türkiye'nin göstergesidir, diye de iddia etmedim, etmiyorum da, 
çünkü bu ma!halli seçimlerde şahıslarında rolü vardır. Sade parti değil 
şahısların da önemi vardır. İyi aday gösterilir, parti bile o adayın karşı
sında kazanamayabilir. Bunları da biz müşaıhade etmişizdir. Bütün bun
lara rağmen eğilimin çok açık bir surette meydana çıktığı görülüyor. Bir 
de çok önemli ibir değerlendirme farkı şuradan kaynaklanıyor; Biz ıs 
Mart seçimlerine geldiğimiz zaman daha on !buçuk aylık 'bir partiydlk. 
İkinci seçimi kazandığımız zaman o seçimi tahlil ederken, şunu gördüm, 
biz büyük şeh.irleı:de da'ha fazla rey aldık. Uç noktalara doğru gittikçe 
gene fazlaydık ama bu fazlalığıı:nızın nisbeti azaldı. Dikkat edilirse, uç 
noktalarda eski partilerin devamı olan partilerden nisbetleri daha yük
sektir. Misal verirsem, :bir Doğru Yol Partisi 1staı:ıbul'da yüzde 2 buçuk 
mu aldı, 3 mü aldı .bilemiyorum •. çok düşük bir rey aldı. Ama bir uç nok
tada rey .niSbetleri dilıa yu'kanya çıkmış ola'bilir. Oralara kadar gitme
miz için zaman lazım. Fakat, lbugiin seçimlerin yapıldığı belediyeler işte 
o uç noktalardır. Çünkü ufak belediyelerdir, kasalbalardır. Dikkat edilir
se lbir hesaba göre yüzde 42 !bir hesaba göre yiliıde 45 civarında reyimiz 
vardır. Nisbet önemli değil fakat, birinci olduğumuz meydana çıkıyor. 
Rey nisbetimiz de 25 Mart'ın üzerine çıkmaya başlamıştır. Bıi 'bakımdan 
önemli olduğunu ifade ettim. Ben arkadaşlarıma şunu söyledim; kazan. 
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manın esası iyi çalışmaktır. Yani memleket için iyi çalışara.k, vatandaşa 
da yaptığımız işleri iyi anlatırsak, meselemizi iyi ortaya koyarsak, ancak 
o şekilde seçim kazanılır. Yoksa genel olarak .!biz nasıl olsa kazanaca
ğız» diye yatıp oturmanın mümkün olmadığını, olmayacağını ifade ettim. 
Bunu da tekrar söylüyorum. Nitekim yaz devresi için programlar yapıl
mıştır. Kendilerine !birtakım ıdökümanlan hazırlayıp veriyoruz. Gittikleri 
yerlerde o dökümanlar üzerinde gerekli konuşmaları rahatlıkla yapaı'bi
lirler. Aynca parti teşıkilatımızın bir nevi göroen geçirilmesi - teftiş edil
mesi- için 40-50 arkadaşımız vazife almıştır. Onlar da geçen sene olduğu 
gibi teşkilatı tarayacaklar il ve ilçelerin duııuınunu gözden geçirecekler, 
üye saynnızın artması için gayret saııfed.ecekler. Bir de gene, bölge top
lantıları yapacağız, üç dört yerde il, ilçe lbaşkanJarını biraraya getirece
ğiz. Genel merkezimizle, bakanlarımız, milletvekillerimiz bu suretle de 
parti teşkilatımız içindeki aıhengi ve anlayışı daha paralel Jıale getirece
ğiz !bunları da izah ettim. 

Meclis çalışmalarına gelince, Meclis çalışmaları bakımından önü
müroe önemli 6 -7 d<iha kanun kaldı. Belki 7 -18 dir. 

Bazılan çok kısa kanunlardır. Bazıları bir parça uzun kanunlardır. 
Mesela, Çıraklık ve Teknik Eğitim Kanunu gi'bi ama, kimsenin buna iti
razı olmayacağı bir teknik kanundur ve memleket içinde lüzumlu lbir ka
nundur. Fevkalade önemli bir kanundur. Zannediyorum, herlıangi bir 
zorluğa düşemeden lbu 'kanunları memleket hayrına tatile gitmeden evvel 
çıkannz. Bu konuda gerekli teklifi yapacağız. 

Ara seçim için hala karar vermiş değiliz . Zaten aslında ara seçim 
de önemini •kaylbetmiştir. Belki erken genel seçim olur, bunlar mümkün
dür, belki normal seçim olur, bdki ara seçim, gene Meclisi çağınnz de
riz ki «tamam yapmaya karar verdik, karar alalım.• IBütün bu ihtimalle
rin hepsi doğrudur ola'bilir. Daha kesin ıbir kararımız yoktur. Olsa size 
ifade crdcrim. Süre de veremem. O si.ire zaten kendini belli eder, merak 
etmeyin. Seçimin Haziran'da yapılması ihtimalden çıkmıştır. Bir müddet 
onra Eylül'de yapılmırsı da ihtimalden çıkabilir. 

S o r u : - Partideki yaz harekatından sonra genel seçim olur mu? 
Cevap : - Biz her sene yaparız geçen sene de yaptık. Biz hiç boş 

durmayız, bakınız misal vereceğim, !ben şimdi mU!ıtelif yerleri daıha ge
zeceğim. Mesela, gruba da izah ettim; Güneydoğu'da bir seyahatim var. 
Evvelce karar verdiğimiz. 1'5·16 · 17 Haziran tarihinde Karakaya, Dicle, 
Batman Barajlarının ~emellerini atacağız. 

Bu seyahati yapacağım, ondan sonra köprüleri açacağız; Fırat üze
rinde. Bir grup basın mensıibunu ıda yanımda götüreceğim, ondan sonra 
bir- iki tabii dış seyaibatim var. Bir Romanya !bir Klbns, (!Kıbns)ın tam 
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ıari:hi belli değil, bugünlerde tesbit edilecek. Edime Kırkpınar'a da gide
ceğim. Üçüncü seıferdir Kırkpınar'a gidiyoruz, kemer verecekler üç defa 
Kır!Qpınar'a gittiğimiz için, Belediye Başkanımız 'kemer verecek. Pdhli
vanlar olacak taibii seçimleri kazanıyoruz. Ondan sonra bir de Bursa'ya 
gideceğim onun da programım yaıpıyoruz. Haziran'da Yoı.gat'da var. Bi
zim tatilimiz ydk. Bayramda yapacağım, o da sizin elinizden kurtulursam, 
yapacağım. 

Soru: - Ege'deki hava hattı ile ilgili gelişmeler? 

Cevap: - ICAO Konseyi'nin durumuna !bakacağız, bakmamız 

lazım. Talhii 'ben dalha evvelde söyledim; •bir lbava yolu var, bunu değişti
rip başka lbir hava yoluna çevirmek, belki normal şartlar altında olalhilir, 
diyebilirsiniz ama Türkiye ile Yunanistan arasında güvensizlik olduğu 

müddel'çe, bu gi,'bi 'hadiselerin hepsi mana taşıyan hadi'Seler haline gelir, 
Ve zannediyorum, bunun gerisinde birtakım manMar vardır. İşte Papan
dreu'ya esas itibarıyla ıbütün söylediğimiz de ıbu. Bu gibi konularda tır

manma yoluna gitmeyiz. Hep onlardan geliyor. Giderseniz siz zararlı çı

kar ınız bunun sonu yok. Tırmana tırmana nereye gidecek. Bunu söyle
meye çalışıyoruz. Herhalde itidalli 'hareket etmelerini tavsiye ettik, söy
leyeceğim lbu kadar. 

Soru : - IOAO'nun kararını kabul edecekmisiniz? 

C e v a p: - Bakalım görelim, faraziyeler üzerinde konuşmayalım. 

Soru : - İş kollan ile ilgili kanun gündeme alınacak mı? 

C ev a p: - Hayır, o girmeyecek gündeme. Onu lbu efor görüşe
meyeceğiz. Hayır sırası gelmeyecek. Ondan evvel diğerleri var. Cumaya 
kadar bitiririz diyorum, yani o öngördüğiimüz kanunları, eğer Cumaya 
kadar çıkmazsa çalışırız. Bu kanunlar bitinceye kadar çalışmasını teklif 
edeceğiz, aynen bül'çe zamanında olduğu gibi üç vardiyalı. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN YUNAN VRADİNİ GAZETESİ 
BAŞYAZARI COSTAS SKURAS'E VERİCİ M'ÖLAKAT 

4 Haziran 1986 

S o r u : - Sayın Başbakan, ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin tam 
bir çıkmaza girdiği görüşüne katılıyor musunuz? Eğer katılıyorsanız, bu 
çıkmazdan kurtulmak için ne önerirsiniz? 

C ev a p : - Ülkelerimiz arasındaki ilişkilerde suni bir çıkmaz 
var. Bu iki komşu ülkenin Batı dünyasındaki aynı politik, askeri ve eko
nomik kurumlara bağlı oldukları düşünülürse daha da suni g'örünü
yor. Türkiye ile Yunanistan arasında bir çok problemin olduğu doğru
dur. Ancak bu sorunlar kendi başların. bir çıkmaz oluşturuyorlar. Çık· 
mazı oluşturan şey iki ülkenin birbiriyle konuşamıyor olmasıdır. İki ül
ke arasında problemler varsa bunları ciddi görüşmelerden başka nasıl çö
zebileceğimize inanıyorsunuz? Bu yüzden, 1983'de iktidara geldiğimiz

den beri görüşme yollarının yeniden açılması ve tüm farklı görüşlerimizi 
kapsayan bir diyaloğun yeniden kurulması için bir çok teşebbüste bu
lunduk. tik adım olarak, ticaret ve turizm konularında işbirliği ya
pılmasını önerdik. Tek taraflı olarak Yunan vatandaşlarına koyduğu
muz vize uygulamasını kaldırdık . Tüm bunlara ek olarak, mevcut olan 
sınırlarımızın ihlal edilemezliğini teyid eden bir dosluk, iyi komşuluk, 
uzlaştırma ve işbirliği Anlaşması imzalamayı teklif kadar ileri gittik . 
Daha başka ne yapabileceğimizi merak ediyorum. Ne yazık ki, bu iyi ni
yet teşelilıüslerimize Yunanistan'dan müsbet bir cevap alamadık. Çık

maza bir çözüm bulunması için Yunanistan için peşin hükümlü davran
maktan vazgeçip görüşme çağrılarımızın kabul etmek bir yükümlülük
tür. Tam olarak söylemek gerekirse, Yunani tan'ın da aynı derecede 
Türkiye ile görüşmeye ihtiyacı vardır. 

S o r u : - Yunan Başbakanına bütün problemleri görüşmek üzere 
bir toplantı yapmayı önenniştinjz . Bir çözüme varılmaması halinde duru
mu daha kötü hale getirmemesi için böylesi bir toplantı öncesinde ilk 
önce zeminin hazırlanması gerektiğini 'bilmiyor musunuz? 

C ev a p : - Bu görüşmeyi tekliften amacım anlamlı bir görüş

me sürecinin >başlamasını kolaylaştırmaktı . Tabii ki Başbakanlardan 
tüm problemleri görüşüp bunları bir çözüme kavuşturmaları beklenemez. 
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e var ki, problemlerini belirleyip çözüm süreçlerini başlatabilirler. Ak i 
takdirde, bürokratlar veya uzmanların politik yönlendiriciler (guideli
nes) olmaksızın zemin hazırlamalan çok daha zor olur. Teklifi'nin arka
sında, anlaşmazlıkların en yakın zamanda bir çözüme kavuşturulması· 
nın her iki ülke için de yararlı olacağına olan inancım yatıyor. Biı ülkenin 
bir diğer ülkenin yasal ve hayatı haklanm aşındırmak için gösterilen 
çabaların statükoyu tesis etmesi çok zordur ancak, gelecekteki nesilleri· 
mizde kesinlikle bir düşmanlık oluşmasına yol açar. Korkarım ki, bu 
ilişkilerde zaten çok geç kaldık. Biz, Atatürk Venizelos zamanındaki 

Türk· yunan dost luk döneminden geriye kalan son nesiliz. Banş süreci
ni hızlandırmayı tercih etmememin sebebi bu. 

S o r u : - Yunan kamuoyu sizin bir yandan Yunan Başbakanını 
görüşmeye çağırmanızdan ve diğer yandan da Ege'de tahriklerinizin 
Yunan hava sahasını sadece bir uçakla değil filolar halinde sık ve sis
tematik ihlal etme şeklinde ortaya çıkması ve Limni adasının müttefik 
tatbikatlara katılmasına Türkiye'nin naniden vetolamasının sorunlan ar
tırması gerçeklerinden etkileniyor. Bunların birarada nasıl olabilecek· 
!erini düşünüyorsunuz? 

C ev a p : - Ülkeler arasında diyaoloğun bulunmaması durumun
da problem meydana getiren unsur, ülke halklarınnı ulusal konularda ken· 
dilerini haklı görmeleri ve diğer tarafın yasal hak ve çıkarlarını göz ardı 
ederken ulu lararası hukuk'a kayıncı bir tutumla yaklaşmalarıdır. Türki
ye, hayati hukuk ve uygulamada 6 mil olan Yunan :nilli hava saha
sını ihlal etmemektedir. Ege'nin geri kalan kısımları ise milJetlerarası 
hava sahasıdır. Türkiye diğer ülkelerce de tanınan bir hakkını kullan
maktadır. Yani, Yuııanistan'ın Yunan hava sahasının ihlali ile ilgili ola
rak silahlandınlamaz. Mesele, Lozan Sözleşmesi'nin ilgili maddesinde 
likJer içerir. Limni adası konusuna gelince, bu adanın silahsızlandırıl
mış statüsü, Yunanistan'ın da taraf olduğu uluslararası anlaşmalar uya
rınca devam etmelidir. Aklıma gelmişken vurgulamak isterim ki, statü
leri aynı uluslararası anlaşma ile düzenlenmiş diğer adalar da yasal ola
rak silahlandınlamaz. Mesele Lozan .Sözleşmesi'nin ilgili maddesinde 
Yunanistan • barışın korunmasının ağlanması • için ilgili dört adanın 
silahsızlandırılmış statülerine uymas ı öngörülmüştür. Ne var ki daha 
sonra, Yunanistan bu sınırlamalara uymayarak bu adalan silahlandırdı. 
Bunlar anlaşmanın anlam ve tatbikatına aykın hareketler olduklarına 
göre Yunanistan 'ın Ege'de barışı korumak istemediğini söyleyebilir 
miyiz? 

o r u : - Son 12 yıldır Yunan tarafı, Türkiye' den iki garanti el
de etmeye çalıştı. Birincisi , Türkiye'nin Yunanistan'dan herhangi bir 
toprak istemi olmadığı, ikincisi ise, Türkiye'nin , iki ülke sınırlarını ta· 
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yin eden mevcut milletlerarası anlaşmalara saygı gösterdiğidir. Hüküme
tiniz, ıbu garantileri vermeye kararlı mıdır? 

C e v a p : - Sanırım, daha önceki sorularınıza verdiğim cebaplar, 
sınırların ihlal edilmemesi ile ilgili bu sorunuzu kapsamaktadır. Ayrıca 
şunları söyleyebilirim. Yunanistan'a karşı izlediğimiz tutumun, toprak 
istediğimiz şeklinde yorumlanmasını anlamıyoruz. Bu iddialar, Türki
ye'ye haksız bir şekilde, saldırgan bir ülke imiş gibi göstererek, Türki
ye'ye karşı dünya kamuoyunu etkilemek ve Ege'deki gerilimi artırmak 
için kasten ortaya atılmıştır. Hiçbir ülke, uluslararası hukuk kuralların 
kendi lehine olan yorumunu, tek yanlı olarak diğerlerine empoze ede
mez. Bu nedenle uluslararası hukuk kuralları, anlaşmazlığın çözümü 
için, ilk anda görüşmelerin yapılmasını öngörmektedir. Bundan başka, 
iki ülke tarafından düzenlenen 1976 Bern Beyannamesinde, akılcı gö
rüşmeler gibi izlenmesi gereken işlemler (kaideler) belirtilmiştir. An
cak Papandreu, daha sonra Rogers anlaşmasına yaptığı gibi bu anlaşma
yı da deldi. Papandreu, ilişkilerimizin temelini oluşturan Lozan, Montrö 
ve Paris gibi diğer önemli anl~şmalara saygı göstermemektedir. Bu şart 

ğu anılıyor. Aynca, yakın tarihte, bunun bir örneği bulunmaktadır. Bi r 
!ar altında, gerçekte Yunanistan'ın Türkiye'den toprak isteminde olduğu 
sanılıyor . Aynca yakın tarihte, bunun lbir misali .bulunmaktadır. Bir 
başka deyişle, Yunanistan, Batı Anadolu'daki toprak taleplerinin ger
çekleştirilmesinde başarısızlığa uğrayınca, dikkatleri, Batı Anadolu'daki 
kıta sahanlığına çevirdi. Yunanistan, Ege denizinin, tümüyle kendi kıt · 
sahanlığı ve havasahası içinde olduğunu iddia ederek, Türkiye'nin Ege'
deki çıkarları ile yasal ve önemli haklarını ihlal etmekle kalmayıp, Ege'
nin uluslararası statü ünü tehlikeye atmaktadır. 

S o r u : - En önemli sorun ise, uluslararası hukuk kuralları uya
rınca, Ege denizindeki kıta sahanlığının sınırlandırılmasıdır ... Hüküme
tiniz, uluslararası deniz hukukunda öngörüldüğü gibi bir çözüm bulma 
amacında mı? 

C c va p : - Uluslararası hukuk kuraları bir bütündür. Bunun bir 
bölümünü, münhasıran ve seçerek, diğerlerinin aleyhine kullanma giri
şimleri kabul edilemez. Bundan başka , uluslararası hukuk kurallarında 
belirli konularda, iyi niyetle görüşmelerde bulunması gereken tarafla
rın, temel ilkeler belirtilmiştir. Haritaya şöyle bir baktığımızda, dünya
nın diğer kesimleriyle karşılaştırdığımızda, Ege'niu istisnai bir duruma 
sahip olduğunu görebiliriz. Bu da görüşmeleri gerektirmektedir. Görüş
meler yoluyla olmadığı takdirde, kıta sahanlığı ve diğer konular ile ilgi
li anlaşmazlıklara bir çözüm nasıl bulabiliriz. Yunanistan ile olan sorun , 
bu ülkenin, uluslararası hukuk kurallarının tek yanlı yorumlanmasına 
dayalı maksimalist bir tutum izlemesinden sonra görüşmelerden çekil
mesidir, ki bu da Yunanistan'a kazandırmaktan çok kaybettirmektedir . 



Bunun yerine Yunanistan, görüşmelere ön şart olarak, Yunan iddiaları
nı ka:bul etmemizi istemektedir. Türkiye bunları kabul etse, görüşüle
cek neyin kaldığını bilmek isterim. Papandreu iktidara geldiğinde bu 
tutumu izlemeye başlamışllr. Dolayısıyla bu, Yunanistan'ın durumunda 
bir değişiklik olduğunu göstermektedir. Üstelik, aşın uçlara doğru olan 
bu değişim. iki ülke arasındaki sorunların ıbaşlangıcından buyana, Tür
kiye'nin tutumunda bir değişiklik olmamasına rağmen, ilişkilerimizdeki 
mevcut gerilimin temelini teşkil etmektedir. 

Soru : - Yunanistan' da, Kıbrıs konusunda barışçıl, adil ve kalıcı 
bir çözümün sağlanmasının, iki ülke arasındaki ilişkileri lehte etkileye
bileceği yolunda bir kanı bulunmaktadır. Bu görüşü paylaşıyor musunuz? 

C e v a p : - Elbette, bu görüşün çok doğru olduğunu düşünüyo
rum. Ancak, bunun tersi de aynı derecede doğru. Başka bir deyişle, Tür
kiye ve Yunanistan arasındaki ilişkilerdeki bir iyileşme de, Kıbrıs ko
nusunda leht.: bir çözüm elde edilmesinde etkili olabilir. Bununla bera
ber, Kıbrıs sorununda ilgili partiler adadaki her ıki taraf, Kıbrıs Türleri 
ile Rumlardır. Türkiye ve Yunanistan'a eşit olarak düşen rol, iki toplumu 
soruna kalıcı ve adil biı· çözüm bulunması için cesaretlendirmektir. 
Maalesef, Yunanistan ve onun etkisiyle Rumlar, BM, Genel Sekreterinin 
önerilerinin reddedilmesi anlamına gelen bazı kabul edilemez ön şartlar 
ileri sürmektedirler. Papandreu'nun bu tutumu, iddialarını yavaş yavaş 
doğrulamak için Ege'de gerilimi sürekli kılma konusunda bahane bul
ma isteği olarak yorumlanabilir. 

S .~ r u: - Kıbrıs'ın Kuzey· hölgesinde Türk askeri kuvvetlerinin 
mevcudiyeti, konunun barışçı ıbir çözüme ulaşması için gösterilen her 
çabada çok güçlü bir olumsuz etken olarak ortaya çıkmaktadır. Toplum
lararası görüşmeler yolu ile, taraflarca kabul edilecek bir barışçı çözüm 
yoluna ulaşılmasına yardımcı olmak üzere Hükümetinizin olumsuz etke
ni dikkate almaya niyetli midir? 

C e v a p : - Sorunuzun Kıbrıs sorununun yanJış tes-bit üze
rine oturtulduğunu itiraf etmeliyim. Kıbrıs sorunu 1974'de Türk askeri 
kuvvetlerinin adaya girmesi ile ortaya çıkmış olan bir sorun deıtildir. 
Kıbrıs sorunu 1963 yılında, Atina'nın ve Kıbrıs1ı Yunanlıların müştere
ken ve silah kullanmak suretiyle Kıbrıs Türk Toplumunu eşit bir ortak 
olarak, Kıbrıs Cumhuriyetine iştirakten alıkoymaları ile başlamıştır. Bu 
hareket . hala uluslararası camiada hatırlanmakta olup, 10 yıldan fazla 
bir süre Kıbrıs'lı Türklerin ızdırap çekmelerine neden olmuştur. Herke
sin bildi~i gibi, Kıhrıs'lı Rumların maksadı, Ada'yı Yunaistan'a baitla
maktı . Gerçekten de, 1974 yılında Yunan Hükümeti 15 Haziran darbesi ile 
buna açıkca tesebbüs etmişti. Bunun, Kıbrıs Türk Toplumu için ve ga
rantör devlet olarak Türkiye için kabul edilebilir olmadı~nı sövlemeye 
gerek yoktur. Mümkün olan tüm barışç• yolların tüketilmesinden sonra-
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dır, ki Türkiye, Ada'nın bağımsızlığını ve Kıbrıslı Türkleıin güvenliğini 
sa~lamak üzere uluslararası hak ve görevleri ile uyum halinde müdahale 
etmek durumunda kalmıştır. Bu vesile ile belirteyim ki, son 12 yıl zar. 
fında Kıbrıs'ta geçmişte kan dökülmesin ve gözyaşlarına selbep olan top
lumlararası hiçbir çatışma olmuş değildir . 

Türk askeri kuvvetlerinin Ada'daki mevcudiyeti, ancak, iki-toplum
lu, iki-bölgeli federal bir Kıbrıs Devleti çerçevesi içinde eşit ortaklıkların 
yeniden tesisine ilişkin tam bir uzlaşmaya ulaşılmasından sonra günde
me gelebilecek bir konudur. 

S o r u : - Sn. Başbakan, uzun süredir bir Yunan gazetesine mü
lakat veren ilk Türk lideri olmanız hasebiyle, Yunan halkına bir mesaj 
göndermek i ter miydiniz? 

Cevap : - Geçmişte, çeşitli vesilelerle söylenmiş olduğu gibi , 
Türkiye'nin komşularının topraklarınd:ı gözü yoktur. Türkiye'den Yuna
nistan'a ve Yunan halkına hiçfbir tehdit söz konusu değildir. Bu bizim 
Atatürk'ten miras aldığımız, tüm komşularımızla dostluk ve işbirliğ i iliş

kilerini sürdürme politikamızdır. Bu, kendisi ile, Batı'run ortak demok
ratik değerlerini ve NATO ortaklığını paylaşmakta olduğumuz Yunanis
tan ile de 'böyledir. Herşeyden önce müşterek uzun bir tarihimiz vardır. 
Yaşam tarzlarımız, geleneklerimiz, kültürlerimiz birbirine karışmıştır . 
Müziğimiz ve yemeklerimiz, 'birbirine çok benzem ktedir. Orijini bu ka
dar farklı olup da birbirine ·bu kadar benzeyen başka hiçbir iki toplum 
yoktur diyebilirim. Teker teker birbirimizi tanıyor, seviyor ve hemen dost 
olabiliyoruz. Devlet politikasında ise, farklılıklar göstermeyi tercih edi
yormuşuz gibi semptomatik bir uygulama içerisindeyiz. Bu psikolojiyi 
yenmemiz gerekir. Açıkca inanıyorum ki, gerek Türkiye'nin ve gerekse 
Yunani tan'ın dostluk ve işbirliğinden kazanacakları çok şey vardır . İki 
ülke arasındaki diyaloğu, işte bu ruhun yönlendirmesinin etkisi ile yap
tım. İniş ve çıkışlara rağmen ortak geçmişimiz, Ege'nin değişik coğraf
yasının bize yarattığı tuzağın üstesinden gelmemize imkan sağlamalıdır. 
Dolayı iyle, Türkiye'nin politikasını, Yunan kamuoyuna yanlış aktarma, 
bölgedeki barış, dostluk ve işbirliğine olduğu kadar Yunan halkının ken
disine de zarar vermek demektir. Görüşülecek konu olmadığı bahanesiy
le, diyalogdan kaçınmak, herkesce bilinen Türk-Yunan sorunlarının mev
cudiyetini ortadan kaldıracak değildir . Gerçekleri görelim, sorunların, 

yaşantılarımızı etkisi altına almalarına izin vermek gibi aşırılıklara kaç
maksızın, görüşelim . Daha önce görülmemiş bir dostluk ile · işbirliği dö
nemi için çalışalım . Kaynaklarımızı , silahlanma için değil, fakat halkla- . 
rımızm mutlulukları ve zenginlikleri için sarfedelim. Türk-Yunan anlaş
mazlığı iki ülke arasında düşmanlığı devam ettirirken, sadece diğer ül
kelere yarar sağlayacaktır. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'I N MARMARİS'TE 
GAZETECİLERLE SOHBETİ 

8 Haziran 1986 
- Sizin kalacağınız tatil köyünde fiyatlar çok yüksek, bir oda 121 

mark, bununla da ıbir dar gelirlinin tatil yapması imkansız, bu nedenle ta
til köyünde kalanların yüzde 95'ini yabancılar oluşturuyor. 

ÖZAL - Bırakın da biraz da biz kazanalım. 
- Dar gelirli insanlar bu durumda tatil yapamaz. 
SEMRA ÖZAL - Neden yapamasınlar? Odacısından müdürüne ka

dar herkes kendi kurumlarında tatil imkanı buluyorlar hem de çok 
ucuza . 

- Özellikle memurlar tatil yapmakta güçlük çekiyor. Çadırlar bile 
P•ıhah. 

ÖZAL - Kamplar çok ucuz. Mesela ben elektrik idaresinin kampı
na gitsem günde S(}.100 liraya kalırım hem de yemek dahil. 

- Memurların çoğu kamplardan yararlanamıyor. 
OZAL - O eskidendi, bu söylediğiniz eskiden doğru olabilirdi. Ama 

bugün o kadar fazla kamp var ki.. . Bankaların, DSl'nin, orman idaresi
nin, petrol idaresinin, Petrol Ofisi'nin. 

- Tatil kamplarından sadece üst kademe y::irıeticileri yararlanıyor. 
SEMRA .ÖZAL - ·Hepsi tatil yapıyor. Bazı tutturuyorlar ben şura

dan başka yerde tatil geçirmem diye o zaman da gidemiyorlar. 
- Böyle olsa bile Ankara'daki bir memur ailesinin Marmaris'e 

gelmesi için sadece otobüs masrafı gidiş dönüşü 40 bin lira bu da memur 
maaşı. 

ÖZAL - Niye? Devlet memuru maaşı sadece o kadar mı! 700 gös
terge üzerinden hesap edersek, 50 bin ıira ediyor ama buna yakacak ve 
yan ödemeler, vergi iadesi dahil değil. 

- Memurların durumunu temmuz ayı içerisinde iyileştireceğinizi 
söylemiştiniz, vergi gelirleri arttı enflasyonun düştüğünü, ihracatta da 
düşme olmadığını söylüyorsunuz, getireceğiniz destek ne olacak? 

ÖZAL - Bu konuyu sormayın. 
- Memurun durumu ortada, 40 bin lira ile tatil yapamaz. 
ÖZAL - Doğru, elli bin lira alan bir memur bile tatil yapamaz ama 

eşiyle birlikte çalışan yapabilir. 
- Memur maaşlarında iyileştirme yapmayı açıklamanız ihracat ra

kamlarındaki düşmeden mi kaynaklanıyor? 
ÖZAL - Yoo .. rakamlar düşmedi ki, onu siz yazdınız 4 aylık rakam 

ortalaması 650 milyon doların üstünde, geçen seneden daha fazla. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN MARMA.RİS'TE 
,FONLARLA İLGİLİ AÇIKLAMALARI 

9 Haziran 1986 

• Bazı gazetelerde gördüm. Köşe yazarlarının fonlarla ilgili yo11Jm
ları çıkmış. Bu yazıları yazanlar biraz inceleme zahmetine katlansalar bu 
yazıları yazamazlar. Fonlar bizim icad ımız değildir. Bizden önceki dö
nemde 70· 80 tane fon vardı. Fonlar kötü 'bir şey' de değil. Herke5 kötüle
mesin. Bizim devremizde ku11Jlan fonların hepsi eskisinden farklı ola
rak kanunlar dayalı olarak hazırlandı . Eski devirlerde kararname ile 
kurulan fonlar vardı . Bizim devremizde hepsi kanunla kuruldu. Hepsi· 
nin içinde denetim mekanizması da vardır. Bugün yine muhalefet söylü
yor, sanki fonlarla iktidar partizanlık yapacakmış maksadını bildiriyor
lar. Bir iktidarın partizan olm~sı fonlara ve bütçeye tabi değildir. 

Geçtiğimiz devirlerde görülmüştür. Partizan iktidarlar vardı. Ama, 
ANıAP iktidari lhiçlbir zaman partizan iktidarı değildi r. Konu çeşitli vesi
lelerle parti grubumuzda teşkilatımızda ifade ettim. Memurlarla hiç kim-
e uğraşmasın diye açıkça söyleyen bir Başbakan bugüne kadar gelme
miştir. Teşkilatımızda memurlarla uğraşmak sizin vazifeniz degildir di
ye açıkça söyledim. Çünkü ben bir memur çocuğuyum, memurun nasıl 
memlekete hizmet ettiğini biliyorum. Bürokrasiden kendim geldim. Bu 
dertleri de kendim iyi bilirim. Şunu ifade edeyim · Zannediliyorki Sayı ş· 
tay denetimi olur a veyahutta bütçe olursa iktidarın elinde imkan yok
tur. Meclis istediği şekilde hareket eder. Kesinlikle böyle bir durum yok. 
Bııgün Meclis'in verdiği yetkilerle Bütçe Kanunu'nda projeler ara ında 
aktarma yapma yetki i vardır. Yıllardan beri var. İktidar bir projeye ve· 
rilmiş imkanı bir başka projeye kullanma imkanına ahip onun için fon· 
larla partizanlık yapılacak sözü havada kalan bir sözdür. Yine fakir Fu
kara Fonu ile ilgili bazı yazarların sözlerini gördüm. Fakir fukara aslın
da sizin verd!ğiniz bir isim. Sosyal dayanışmayı geliştirme teşvik fonu· 
dur. Gayesi fakiri fukarayı ·bu memlekette durumlarını düzletmek onlara 
destek olmak ve onları geliştirmek mak5adı ile getirilmiştir. İyi bir me
kanizmadır. Bundan biz bir siyasi fayda da beklemiyoruz. Siyasi faydayı 
icraatımızın bütünü verecektir. Kavga etmeyiz, onu da söylüyorum. Kav
ga etmeyiz, ou ra söylüyorum. Kavgaya kışkırtanlar vardır. Onlara 
ı·evap dahi vermeyiz. Biz bu memlekette yapılmayan işleri yapmaya gel
dik Birçok işleri süratle yapmaya kararlıyız. Hiçlbir şeyden de korkma
yız. Allah'tan başka kimseden korkmayız. Kimse de bizi onunla tehdit 
edemez.• 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGlIT ÖZAL'IN İZMİR BAYRAM 

GAZETESİNE Y AZDI~I MAKALE 

10 Haziran 1986 

Dört yıl önce milletime siyasete atılarak hizmet etmek fikri zih
nimde ve gönlümde filizlenmeye başlad ı ğı zaman dostlanmla, bana ya
kın olan insanlarla ve hepsinden önemlisi halkımla çeşitli vesilelerle 
uzun uzun tartıştığımı z , beraberce düşündüğümüz bir konu vardı. Daha 
doğrusu, cevabını aradığ ımız bir soru vardı ; •Türk toplumunun neye ih
tiyacı var, ne eksik bizim toplumumuzda• diye. 

Aslında bu sorunun cevabını ıbulmak o kadar zor değildi. Cevap, 
insan larımızın asık, gülmeyen suratlarında açık ve seçik olarak okunu
yordu. Bizler maalesef yıllar boyu sevgiyi ve hoşgörüyü unutarak yaşa
dık. Sonuç olarak uzun yıllar kamplara bölünmüş, birbirimize kızıp, ba
ğırmış, bizi iç ten yıkmayı isteyen bazı dış etken lerin de tesiriyle birbi
rimize kurşun sıkar bir noktaya gelmiştik. 

Bir yanda huzur ve güven kalmamış, diğer yandan da insanımı z 

yokluğun, kuyrukların, kara borsanın ve yüzde yüzleri aşan bir hayat 
pahalılığının içinde çaresiz kalmış. Döviz yok. Dolayısıyla ısınmak, ta
şınmak için yakıt da yok. Döviz yok, dolayısıyla yağ yok, margarin yok, 
tüpgaz yok. Fabrikalar için hammadde yok. Neticede, yüce A.tatürk'ün 
önderliğinde yeni düvele direnmiş, en zor şartlar içinde istik.laline ka
zanmış bu millet, üç beş kuruş için dışarıya el açmış. 

İ ş te bu nedenle parti program ı mızın, hükümet programımızın, ic
n.atımızın, sosyal, siyasi ve ekonomik felsefemizin temelinde insanımıza 
değer verme, sevgi ve hoşgörüyü toplumumuza yeniden yerleştirebilme 
fikri esas teşkil etmiştir. Peki ama bunun siyasal yapıya yansıması nasıl 
olacaktı? Toplumumuzda var olan dört eğilimi barış ve kardeşlik için
.de kaynaştırmanın yolunu, bütün bu eğilimleri tek bir siyasi bünyede 
toplamakta gördük. Onları kamplara böldürmedik. Hepsini birarada, 
birlik ve beraberlik içinde yaşatacak unsuru insanımızın milliyetçiliğin
de, sevecenliğinde, hoşgörüsünde gördük. Biz onlara sadece akılcı poli
tikalar gösterdik, onların önündeki duvarları kaldırdık. İşte bizim siya-
etin uzun ve çileli yolculuğuna çıkışımızın kısa hikayesi budur. 
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Şimdi bu yazıyı Çankaya'da Başbakanlık Konutu'nda Bayram Ga
zetesi için hazırlarken sokaktan geçen kızlı erkekli genç insanların kah
kahalarını işitiyorum. Mutluluk duyuyorum. Bu mutluluğu, Türkiye'nin 
dört bir yanındaki üniversite ve yüksek okulları ziyaret ettiğimde, genç 
insanlar arasında oluşmuş dostlukları ve bundan kaynaklanan neşeyi 

gördüğüm zaman da duyuyorum. Siyasetin yumuşak ortamı, insanlar 
arasındaki uygar ilişkiler beni iyice umutlandırıyor: «Topluma sevgi ve 
hoşgörüyü yerleştirdik, maya tuttu galiba» diye düşünüyorum . 

Gönlüm ve zihnim Türkiye'ye büyük eserler kazandırma arzusuy
la dolu ... Otoyollar, büyük barajlar, Avrupai şehirler, elektrik santralle
ri, dev fabrikalar gibi. Ama 1bunlardan daha mühimi •Turgut ÖZal Türk 
toplumuna sevgi ve hoşgörüyü yerleştirdi» diye anılmayı arzuluyorum. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN İSTANBUL BAYRAM 
GAZETESİNE YAZDICI MAKALE 

10 Haziran 1986 

Bu yıl yepyeni bir Türkiye ile yepyeni bir bayramı selamlıyoruz. 

Gelecek bayramlarda daha hızla değişmiş, daha yeni bir Türkiye ile kar
.şılaşacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. 

Ülkemiz bugün modernleşme ve gelişme yolundaki açıklaruu ka
patması için gerekli tempoya kavuşmuştur. Bu tempo adecc büyüme hı
zıyla, ihracat artışıyla ölçülemez. Ülkenin fiziki çehresi kadar, iya i, 
sosyal, ekonomik ve hukuki dokusu da hızla yeruJcnmektedir. Bu hız, 
çoğu kişinin idrakini geride bırakmaktadır. 

Bu dönüm noktası, hızlı geçiş devri 'belki bir süre sonra daha iyi 
kavranabilecektir. Güncel gelişmeler içinde Türkiye'nin ne hızlı\ değişti
ği gözlerden kaçıyor. 

Biz, siyasi, sosyal ve ekonomik alanda batının kurumlarına , anla
yışına ve uygulamalanna kucağımızı açtık. Ülkemiz bütün bunları zaten 
kendi bünyesine uydurduğu ölçüde benimsiyor. 

Demokrasiyi ve demokrasinin katılım, ifade hürriyeti, ıemsil, açık
lık, diyalog, uzlaşma, tanıma gibi kavramlarını öncelikle benim iyoruz. 
Diyaloga açık, kavgaya ve spekülasyonlara kapalı hoşgörü anlayışımız

la demokrasiye olan inancımızı ispat ettik. Bayram ve ilesiyle halkımı
za şunu vurgulamak istiyorum : Kısır çekişmelerin ne sonuç verdiğini 
hepimiz gördük. Karşımızdakinin fikrini beğenme ek bile saygıyla, hoş 
görüyle karşılayalım. Ülkemizin ihtiyacı olan çekişme değil, çağda mo
dern bir sanayi ülkesi olma yolunda elele birleşmektir. 

Batının teknolojisini almak, demokrasiyi benimsemek, dışa açılmak 
güzel şeyler. Ancak bütün bunların arkasında yatan felsefemiz salt batı 
taklitçiliğinin çok dışındadır. Bizim amacımız kendi kimliğimizi, değer
lerimizi koruyarak modernleşmektir. 

Bilgi çağında yerimizi alırken, köklü tarihsel ve kültürel mira ı
mıza salıip çıkmayı ihmal edemeyiz. 

Teknolojide, sanayileşmede belirli bir seviyeye geldikten sonra 
kendi teknolojimizi ve sanayileşme tarzımızı ortaya çıkaracağımıza ina
nıyorum. Bunun uzak bir hayal olmadığını bugün uyguladığımız ekono-
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mik sistem göstermektedir. Aslında hiçbir hayal Türkiye için uzak de
ğildir. Biz istikrar tedbirlerini alıp ülkenin bünyesine uygun hale getir
dik . Bunu klasik anlamda uygulasaydık ekonomik büyüme bugünkü se
viyesine çıkamazdı. Hem enflasyonu düşürüp hem de yüksek bir reel 
büyüme gerçekleştirerek çok az görülen ve hayret edilen bir performans 
gösterdik. 

Halkımız, bizi uyguladığımız sistemin fedakarlık gerektirdiğini bil
diği halde destekledi. 

Bu destek bizim olmayacak vaadlerde bulunmadan halkımıza neler 
yapacağımızı açıkça anlatmamız sonucu duyulan güvenin bir işareti ol
muştur. Bu destek sayesinde en zor devreleri atlatmış bulunmaktayız. 

Şimdi halkımız bu fedakarlıklarının meyvesini almaktadır. Türki
ye büyümekte, yeni iş alanlan açılmaktadır . Eleman talepleri hızla art
maktadır. Memurlarımızın bayat seviyelerini düzeltmek için ücret artışı 
yanında diğer alanlarda da haklarını arttırıcı tedbirler alıyoruz. İyi işe 
iyi ücret ilkesini getiriyoruz. Sözleşmeli personel çalıştınlmasın ı kolay
laştınyoruz . 

Çiftçimizin ürününün en iyi şekilde değerlendiri lmesi için gerekli 
tedbirleri almaktayız. Çiftçimiz artık doğrudan ihracat yapmaya bile 
başlamıştır. Tütün çiftçisi ise şimdiden açıkça ifade ediyorum, bugün
künden çok daha kazançlı çıkacaktır. Tekelin kaldınlmasıyla rekabet 
b<ışlayacak, kalitesi artan tütün çiftçiye daha fazla kazanç getirecektir. 

Türkiye'yi iyi işleyemediği tütününü satan bir ülke halinden çıka
raçpğız. Türkiye kaliteli sigara ihracatçısı olacaktır. Artık Tekel Kanunu 
sebebiyle Samsun 216 gibi kaliteli bir sigarayı ülke dışında üretmek zo
runda olmayacağız. Binlerce ton kalitesiz tütün yakılmayacak. Bu ka
nun değişikliğine karşı çıkanlar uygulama sonuçlan alındıktan sonra 
aynı şeyleri söyleyemeyecekler. 

Sevgili vatandaşlarıma geçirdiğimiz Ramazan ayı sonunda, sosyal 
dayanışma ile ilgili birkaç söz de söylemek istiyorum : 

Halkımızın yardımseverlik duygularının ne kadar yüce olduğu, bizi 
en krizli zamanlarda dahi birarada tutan dayanışmanın ne kadar güçlü 
olduğu her türlü takdirin üzerindedir. 

Biz bu dayanışmaya güvenerek, devletin düzenleyiciliği altında ya
pılacak yardımların gerçek muhtaçlara ulaşması için yeni bir sistem ge
tirdik. Dinimizde de belirtildiği gibi «Komşusu aç yatan, bizden değil
dir• sözü halkımız tarafından benimsenmiştir. Ancak bu aç yatan kom
şuların çoğıına yetişmek mümkün olmamaktadır. Eşi mesleğe başladı
ğının ilk yıllarında ölen çocuğu ile hiçbir sosyal güvencesi olmadan or
tada kalan bir anne gururunu kırmadan kimden ne isteyebilir? 
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İşte biz bu gibi sosyal güvencesiz, geçici bir yardımla, eğitimle top
luma kazandınlabilecek kişilere ulaşmak için Sosyal Yardım ve Dayanış
mayı Teşvik Kanunu 'nu çıkardık. Bu kanunun uygulayıcısı da denetleyi
cisi de halkımız olacaktır. Bu kanun ile kurulan fonun suistimal konu
su olacağını peşin hükümle şimdiden iddia etmek, halkımızın yardım

laşma duygulanna, dayanışma isteğine karşı haksızlıkbr. 

Bizim sosyal adalet anlayışımızda devletin herşeye el koyup, sonra 
dilediği kadannı halka vererek, insanları sınırlı bir hayata mahkUın et
mesi yoktur. Hükümetimiz eskiden kaçakçınm cebine giren parayı şimdi 
rahat tüke tebilen kesimler aracıhğıyla halkın temel ihtiyaçlanna yönlen
dirmektedir. Toplu Konut Fonu böyle bir anlayışın eseridir. Türk Savun
ma Sanayii bu anlayış üzerine bina edilmektedir. 

Fedakarlığıyla, üstün sağduyusuyla arkamızda hissettiğimiz halkı
mıza daha iyi bir hayat, daha güzel bir Türkiye sunma gayreti içerisinde 
mutlu ve hayırlı bayramlar dilerim. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN ANKARA BAYRAM 
GAZETESİNE YAZDIGI MAKALE 

10 Ha.ziran 1986 

İnsanlara daima hirlik ve beraberlik içinde bulunmalarını, birbir
lerini sevmelerini ve saymalarını telkin eden güzel dinimizin bayramla
rından birini daha büyük bir mutluluk içinde kutlamaktayız. 

Toplumlann gelişmesinin temel şartı, insanlann birbirlerini sevip 
saymalan, birbirlerine güven duymaları, refah ve mutluluk yolunda, 
uyum içinde, omuz omuza, elele, gönül gönüle yürümeleridir. 

İnsanlık tarihine şöyle bir göz atıldığında, bunu başarabilen top
lumların büyük gelişmeler kaydettikleri, diğerlerinin ise bozulan istik
rann yolaçtığı çekişmeler yüzünden, en ufak bir ilerleme bile kaydede
meyip yerlerinde saydıklan görülmektedir. 

Gerçekten, her şeyin başı birlik ve beraberliktir, karşılıklı saygı, 

sevgi ve güvendir. 

Bu ülke, insanlarımız, birlik ve beraberliğin zaafa uğradığı dönem
lerde çok büyük sıkıntılar çekti. Kötü günler yaşadık . Cenab-ı Hak'ka 
şükürler olsun ki, o karanlık dönemler, bir daha geri gelmemek üzere 
artık tarihe kanşmıştır. 

Uyguladığımız doğru, akılcı ve gerçekçi ekonomik politikalar ve 
bizlere gösterdiğiniz teveccüh sayesinde ülkemiz istikrara kavuştu. Hu
zur ve sükun geri geldi. İnsanlanmız artık birbirleriyle değil, topyekün 
kalkınmamızın önünde duran engellerle boğuşuyorlar. Bütün gayretler, 
daha güçlü, daha mutlu ve daha mürüffeh bir Türkiye için ... Daima gü
lümseyen bir Türkiye için ... 

Bu yolda az mesafe katedilmedi. Engelleri tek tek ortadan kaldı
rarak, milletçe elele, kolkola, tek vücut halinde hedefe gidiyoruz. Doğu
suyla batısıyla, kuzeyiyle, güneyiyle, dostluyla düşmanıyla bütün dünya
nın gözü bizim üzerimizde. Kimi hayranlık, kimi şaşkınlık, bazılan da 
kıskançlıkla bakıyor bize. İtibarımız giderek artıyor. 

Nitekim son yıllarda yabancı basında Türkiye'ye alkış tutan pek 
çok haber, makale ve yorum yayınlandı. Birçok ülkenin radyo ve tele· 
vizyon kuruluşu da genç ve dinamik kadromuzun başlattığı , Türkiye' 
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nin sosyal, kültürel ve ekonomik yönden çağdaş hale getirilmesi girişim
lerine ve demokratikleşme sürecine kazandırdığı dinamizme, çeşitli 
programlannda yer verdiler. Bir zamanlar avuç açtığımız bazı ulus
lararası kuruluşlarda artık biz de söz sahibiyiz. 

Bu haşan her teşebbüsümüzde ·bize güç veren, her vesileyle umu
dumuzu ve inancımızı tazeleyen yüce milletimize aittir. 

Her bakımdan güçlü, hiç kimseye muhtaç olmayan, kendi kendi
ne yeterli, hatta dostlanna yardımda bile bulunabilecek «Güçlü Türki
ye• yi hep birlikte yaratacağız. Çocuklanmıza, bizden sonraki nesillere, 
sorunlarını çözmüş, kalkınmasını tamamlamış bir ülke bırakacağız. 

Dünya politikası sahnesi, ülkelerin ekonomik güçleriyle orantılı 
olarak rol oynadıkları bir sahne artık. Türkiye'miz bu sahnede, verilen
lerle yetinmek doğal çalışkanlığı, gücü ve kabiliyeti ile istediğini alabil
me düzeyine erişmiştir. 

Bugün Orta Doğu'nun en güçlü ülkesiyiz. Artık Batı'nın önünde, es
kiden olduğu gibi yardım değil, ortak iş yapmak isteyen bir ülkeyiz. 
Gelecek 10 yılda dünyanın sayılı ülkelerinden biri olacağız. Ekonomimir 
güçlendikçe, Türkiye'miz sahip bulunduğu maddi ve manevi değerler

le, dünyada layık olduğu yeri mutlaka alacaktır. Yeter ki milli !birlik 
ve beraberliğimizi muhafaza etmeyi bilelim. 

Anadolu'daki milli mücadeleyi birlik ve beraberlik sayesinde kazan
dık. 12 Elül sonrası karanlıktan çıkışımız da, yeniden tesis edilen bir
lik ve beraberliğimizin eseri değil midir? 

İleriye baktığımızda, modern ve ileri bir Türkiye'nin nasıl olaca
ğını düşündüğümüzde, karşımıza alt yapısıyla, otoyollanyla, bütün yurt 
sathına yayılmış hava meydanlarıyla, sulama tesisleri, barajlanyla, en 
ücra köşelere girmiş telekomünikasyon sistemiyle büyük kentlerine ka
dar her yerde kurulan spor tesisleri çocuk bahçeleri ve kütüphaneleriy
le ve belki de en önemlisi işsizlik ve konut sorunlarına çare bulmuş mo
dern bir Türkiye çıkıyor. 

Çok değil, daha birkaç yıl önce hayal dahi edemeyeceğimiz böyle 
bir tablonun büyük ölçüde gerçekleşmeye başladığını görerek mutlu 
oluyoruz. Çalışma şevk ve heyecanımız artıyor. 

Salbır ve sebatla aynı yolda ilerlersek, pırıl pırıl, ışıl ışıl cgülümse
yen Türkiye» ye kısa zamanda erişeceğimizden kimsenin şüphesi olma-
sın . 

Daha nice bayramlara, bugün olduğu gibi elele, gönül gönüle, hu
zur ve güven içinde ulaşmamız temennisiyle bütün vatandaşlarımızın 
Ramazan Bayramlannı en iyi dileklerimle kutluyor, sevgiler ve saygılar 
sunuyorum. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN GAZETECİLER GENEL 
KURULUNDA YAPTICI KONUŞMA 

11 Haı.iran 1986 

Ülkemizde basının daha fazla gelişmesi ve basının daha fazla ile
ri gidilmesini arzulamaktayız. Aynı zamanda basında çalışanların daha 
iyi hale kavuşturulmasını istemekteyiz. 

Hükümct olarak ev sahibi olmayan basın mensublannın, muhabir
lerden başlıyarak ev sahibi yapılması için gayret sarfetmek gayretinde
yiz. Bu konuda ilgililere gerekli talimatı verdim. 

Basının bir diğer önemli görevi Türkiye'nin tarutılmasındadır. Ay
nı zamanda muhabirlerin yetiştirilmesine ve bu amaçla yurtdışına gön
derilmesine büyük önem vermekteyiz. 

Basın cezalannın hürriyeti bağlayıcı cezaların yerine başka ceza
lann, mesela para cezası verilmesini arzulamaktayız. 

Basın kamuoyunun gözü, kulağı ve dilidir. Basında • beğenmediği

miz birçok şeyler çıkabilir. Hatta biraz iğneden öteye çuvaldızla doku
nan yazılar da olabilir. Ama önemli olan bunlar niye yazılıyor diye dü
.şünmek lazımdır.• 

Geçenlerde yurdumuza gelen ve genellikle yurdumuzda demokratik 
sistemin olmadığı konusunda biraz önyargılı hareket eden bazı Avrupa
lı parlamenterlerle görüşmemde, kendilerine şunu söyledim . Dedim ki, 
(bakınız bu memlekette parlamento var, siyasi partiler var, hem de sa
yısı az değil, bağımsız bir yargı organı var) birçoklannız bize gelin, (şu 
adamı hapisten çıkana) diye rica ediyorsunuz, kendi memleketinizde bu 
yetkiye sahip misiniz? Ben nasıl sahip olabilirim. Bunu da söylüyorum. 
Türkiye'de hür bir basın var, hergün basınımızda, ben şahsen tenkit edi
lebiliyorum. İğneleniyorum, bazen bu iğneler biraz büyük de olabiliyor. 
Bütün bunlara rağmen biz bunlardan şikayetçi değiliz. Çünkü şuna ina
nıyorum ki , bu söylediğim kombinezon içerisinde demokrasi mevcut 
değildir diye iddia edemezsiniz, işte bu demokrasinin mevcudiyeti için 
en önemli şartlar bir araya gelmiştir.» 

«Ben basınla 1980'den beri yakın temas içindeyim. Acı tatlı günle
rimiz oldu, başlangıçta bir teknisyen olarak temasımız vardı. Sonra, 
hasbelkader Başbakan Yardımcısı olarak temasımız devam etti . Türki-
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ye'nin çok önemli bir devresinde, ekonominin bütünüyle değiştiği bir 
dönemde, yeni reform hareketlerinin başladığı dönemde, basınla çok ya
kın temaslanmız oldu . 

Ondan sonra bir yeni partinin kuruluş safhasında, genel başkan 
olarak ve seçimlere hazırlandığımız dönemde, oldukça geniş temaslan
mız oldu. Muhabir seviyesinden gazetelerin yazıişleri müdürlerine ve 
oradan gazete sahiplerine kadar hemen herke le temasım olmuştur.• 

«Basının Türkiye'de bütün dünyada olduğu gibi kamuoyunun oluş
masında çok önemli rol oynadığını• belirterek, •Bunu hiçbir siyasetçi
nin ihmal edeceğini sanmıyorum. Hakiki manadaki siyasetçinin bu fi. 
kirden, bundan istifade etmesini öğrenmesi lazımdır.• 

Hükümet olarak bütün arzumuz, insanlann mutlu olmasını sağla
maktır. Basın mensubh:r: il·: :>cı ve tatlı günleri beraber yaşamaktayız. 
Her zaman basın mensublarını sevelim. 

Hemen şunu itiraf edeyim ki, bu 6 senede bizlerde pek çok şey öğ
rendik. Basınla nasıl temas edilir, ba ına kızılır mı? Kızılmaz mı? Bun
ları iyi öğnmdiğimizi zannediyorum. 

Biz, siyasetçiler esas itibariyle hiç kızmamamız lazım. Çünkü, en 
ufak bir kızma belirtisi gösterdiğiniz zaman, derhal bu aksi basında 
görmeniz mümkündür. İşte (Başbakan kızdı) veya (filanca kızdı) diye 
manşet atabilirler. Onun için fevkalade dikkatli olmamız lazım. 

Önemli gördüğüm esas nokta şudur, basın Türkiye'de bütün dünya
da olduğu gibi, kamuoyunun oluşmasında çok önemli rol oynuyor. Bunu 
hiçbir siyasetçinin ihmal edeceğini sanmıyorum. Hakiki manada siyaset
çinin bu fikirden, bundan istifade etmesini öğrenmesi lazımdır. 

Basın, yine benim inancıma göre, kamuoyunun gözü, kulağı ve di
lidir. Beğenmediğimiz birçok şeyler çıkabilir. Belki zaman içinde, bizi iğ
neleyen, hatta biraz iğneden öteye, hatta çuvaldızla dokunan yazılar da 
olabilir. Ama önemli olan (bunlar niye yazılıyor) diye düşünmek lazım
dır. Ônyargılı kimseler de olabilir, yahut belli doktrinler, fikirleri müda
fa eden insanlar da olabilir. Biz onları ayırt ederiz. 

Basınla acı, tatlı günler geçirmekteyiz. Bunlardan bir tane i, ha
tırlıyorum geçen sene basında, çok aleyhimizde konuşulmaya, yazılmaya 
sebep olan kağıt zammı idi. Tabii biz iktidar olarak her zaman kendimi
zi müdafaa ederiz. Biz, serbest rekabete inanmış kamu iktisad; teşeb

büslerinin zarar etmeden hiç kimseye herhangi bir avantaj tanımadan 
çalışmasından yanayız. Bu bizim, ta seçimlerden evvel ortaya koyduğu
muz ana prensiplerdir. Bu prensiplere sadıkız . Tuttuğumuz yoldan da 
hiç şaşmadan gidiyoruz. 
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Belki bir hata şöyle yaptık. Bize geldiler, rica ettiler dediler ki, (Ba
sın sıkışıktır biraz kağıt zammını yapmayın) . 1984 Eylül - Ekim'inden 
1985 senesi Haziran sonuna kadar beklettik. Tabi zam miktarı da bek
letince arttı. Ondan sonra da !biraz haksız eleş tirildiğiroizi zannediyo
rum. 

Bir önemli konu da Muzır Neşriyatla ilgili konudur. Basınımızı ya
kında alakadar etmiştir. Ama açık, seçik ifade edeyim, buradaki bütün 
tavrımız, bütün düşüncemiz, küçük çocuklarımızdır. Bu gibi yayınlar
dan korumaktır. Dünyanın her tarafında da böyledir. Sadece Türkiye' 
de değil. Avrupa'ya da giderseniz, Amerika'ya giderseniz, küçük çocuk
lar, bu gibi yayınlardan korunmaktadır. Getirdiğimiz yasanın da bun
dan başka amacı yoktur. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN MARMARİS'TE 
GAZETECİLERE VERDİCİ DEMEÇ 

12 Haziran 1986 

•Ben buraya dinlenmeye ıgeldim. Yoğun bir çalışma devresiydi. Ra
mazan dolayısıyla da yatmamız gece saat 4'ü buluyordu. Sabahleyin de 
8'de, 9'da kalkıyordum, 4'te yatağa girdikten sonra 12'den evvel uyanma
mak l azım, ama maalesef bizde öyle 'bir şey olmuyor. Bunun için bu se
fer gerçekten dinlenmeye ilhtiyaç olduğunu ben de hissettim.• 

•Gazetecilerle de soHbet ederken dinleniyorum, ama ertesi gün ga
zeteleri açınca ben bunları mı söylemişim diyorum. O zaman dinlenmem 
bozuluyor. Size söylüyoruz, öylüyoruz, ondan sonra başka türlü yazı
yorlar, öbür tarafta, mutfakta. Siz ne kadar yazsanız yukarıda olanlar is
tedikleri manşeti koyuyorlar. İşleri mutfakta karıştırıyorlar. Ben genç 
muhabir arkadaşları seviyorum. Temsilcilerin yazdıkları daha az değiş
tiriliyor, ama en çok ben sizinle konuşuyorum. Açıkça söylüyorum, diyo· 
ruın ki, beni takip eden muhabirler !benimle oto'büsle, şurda, burda ge
ıenler, kanaatimce en büyük yetişme şansına sahiptirler. Hatta tavsiyr: 
-e ttim, bir ara dedim ki, yazı işleri kadronuzla ara sıra yer değiştirin. • 

•Tütünde zorlu'kla karşılaşacağımızı anladım. SHP büyük kongry
sinden önce istismar konusu yapacaklard ı . Aldığımız bilgilere göre ·bir 
sendikada 2 .bine yakın önerge ha7..ırlamışlar, bunu boşa çıkartmak la· 
zım. Düşündük taşındık özelleştirme kanununa madde konulmasıyla 

mümkündü. Önemli olan Tekel'den monopolun kalkması ve düzenleme 
esaslarının getirilmesiydi. Onlar engelleyeceğiz diye atıp tutarken, ıbiz 
maddeyi hazırladık. Verdiğimizde grup başkan vekilleri de şaşırdılar. 
Genel kurul salonunda 3-5 kişi kaldılar. Önerge üzerinde konuşturmamak 
için Meclis İç Tüzüğü'nü de uyguladık. Ne oluyor diye sordular, anlaya

madtlar. 2 madde de geçti ve kanun bitti. • 

•Bazı üniversiteler, nasıl devlette de memurlar için nizam varsa 
Jıerkes istediğ i yere is tediği kıyafette gidemez. Biraz da oranın şartlarına 
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uyması lazım. Kendi üniversitesinin öğrencisine şunun altına düşmeyin 
dıye •bir şey söyleyebilir. Üniversite idaresi bu 'kıJıkta gelmeyin diye:bilir. 
Aynı şekiJde bazı yerlerde başınızı örtmeyin diye öylüyorlar, başını ör· 
tüp ,gelenJere niye l)mnJar başını örtüyorlar diye öylüyorsunuz değil mi? 
Başını örtme konusunda üniversiteler karar alıyorlar. Örtme diyorlar, 
o da insan haklarına aykırı değil mi? Başını kapatınca üniversite açma
sını söylediğinde siz ona bir şey demiyorsunuz. Eğer hepsine birden İli· 

raz etseniz, o zaman hakkınız vardır. Başının açılmasına itiraz etmedi
niz. Bu konularda tutucu olmamak Jazım, ne de fazla müdaıhaleci . Bizim 
hep söylediğimiz ıbir şey var. Orta yolcuyuz.» 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN KARAKAYA BARAJI'NDA 

SU TUTMA TÖRENİNDE YAPTICI KONUŞMA 

15 Haziran 1986 

Değerli misafirler ve muhterem vatandaşlarım, 

Bugün Güneydoğu Anadolu'da bayram var. Üç gün devam edeceğiz . 
Burada Güneydoğu Anadolu Projesi'nin önemli 'bir eserinin su tutma
sına 'başlıyoruz. Bu Karakaya !barajıdır. 

Buradan Urfa'ya gideceğiz. Orada da Ata türk Barajı'nın gövde in
şaatını başlatacağız, yani derivasyon tünelleri Fırat nehrinin sulannı ana
yatağından alacak ve anayatakta büyük inşaat başlayacak. 

Oradan ertesi güni,i Diyartbakır'a gideceğiz. Diyarbakır'da Dicle ba
rajının, ondan sonra da Siirt'te Batman Barajı'nın terne1lerini atacağız. 
Onun için diyorum ki, bugün üç gün devam edecek Güneydoğu Anadolu 
Bayramı var. Bu 'bayram uğurlu ve kutlu olsun. 

Şu gördüğümüz Karakaya projesi kolay yapılmamıştır. Bugün gibi 
hatırlıyorum. Yıllar öncesi, benimde çalıştığım Elektrik İşleri Etüt İda
resi, şu gördüğünüz Fırat nehrine salla girmiş, bütün ıbaraj yerleri idare· 
nin teknik elemanlan tarafından birer birer tesbit edilmiştir. 

Keban'dan sonra Karakaya ve o zamanki ismiyle Karababa, bugün
kü ismiyle Atatürk Barajı'nın yerleri, 1960'lı yı lların başında tesbit edil
mişti r . Bu çalışmalan yapan o arkadaşlanmı minnetle, şükranla anıyo
rum. Eğer onlar bu gayreti göstermeselerdi, Fırat nehrini gece gündüz 
salla geçmeselerdi, bugün bu barajın burada yapılması imkan dahiline 
giremezdi. 

Bir önemli konu daıha var, Fırat bizim ülkeden ç ıkan başka ülkelere 
giden ·bir nehirdir. Dicle' de böyle. 

Bu projelerin realize edilmesi için uzun yıllar dış kaynaklara muh
taç hale geldik. Tabiatıyla başka ülkelere ıgiden 'bu nehirler içinde başka 
ülkelerin sözleride olabiliyor. Hele güçsüz olursanız, bele imkanlarınız 
mahdut olursa, bazen bazı tesisleri yapamaz hale geliıısiniz. Bu tesisler
den Karakaya sadece hidroelektrik santral olmakla beraber, yani burada 
sulama yok, buna rağmen, ben hatırlıyorum, inşaat başladı'ktan bir müd
det sonra komşu ülkelerin bu santralın yapımcLlan üzerinde tazyikleri 
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oldu. Burada şunu söylemek istiyorum. Burası sadece hidro-clektrik te
sisi, sulama yok. Yann su lama yapılacak Büyük Atatürk Projesinde ne 
olmazdı. Onun için, muhterem vatandaş larım, Tüııkiye öyle bir hale gel
miştirki, değil bir Atatürk barajı, bugün iki tane, üç tane daha Atat:'lirk 
barajı yapacak güce gelmiştir. Kimseye muıhtaç olmadan, kimsenin ta
hakkümü altına girmeden bu barajların hepsi yapılır ve Türk insanının , 
verimli yüksek mezopotamya ovalarına istediği su, inşallah en kısa za
manda akınlır. 

Şimdi bakınız, bu işler nasıl yapılıyor? Şu barajın bir hikayesini de 
biz söyleyelim. Bu barajın inşaah 1976 senesinde başladı. Bugün sene 
1986. Soralım, niçin on sene? Dalba kısa bir zamanda niçin yapılamadı ? 

Niçin yapılamadığının sdbebi, DSl'nin hazırladığı şu raporda var. 1 İki 
sebep var. Bir tanesi memleketimizin 1976 yılından sonra, yani buranın 
temeli atıl'dıktan sonra, içine düştüğü anarşik durumdur. İşle burada 
aynen şöyle, «Anarşik durumdan dolayı, barajda dört sem: içerisinde, sa
dece derivasyon tünelleri ile rnütealhhidin yerleşme yeri ve ç.:vre yollan 
yapılabilmiştir. • Hatta ve natta tribünler, jeneratörler gelm iş , kaç sene
dir de Erıgani'deki depoda •beklemeye başlamıştır. 

12 Eylül sonrasındaJbugün gibi hatırlıyorurn -mütcahlıitlc yeni baş
tan mukavele yapıldı. Yeniden bir program çizildi. O program ile de işler 
yeni baştan düzenlendi . Bugünkü tempoya gelmemizde sadece bunun 
rolü yoktur. Tabiatıyla, memleketimizin eski anarşik durumdan kurtul
ması ve yeni imkanların getirilmesi, •bu projenin son senelerde, özellikle 
de son üç sene içinde çdk hızlanmasına sebep olmuştur. 

İşte •bizim iktidarımızın getirdiği Kamu Ortaklığı Fonu sayesinde 
Keban barajından elde edilen gelirlerin bir kısmıyla bu barajı finanse 
ettik. 

Muhterem Vatandaşlarım, 

Bu baraj, inşallah bu sene sonunda devreye girdiğinde, elde edece
ğimiz gelirle de Atatürk projesinin eks ik finan manını tamamlayacağız. 
Onu da hızlandırdık. İnşalla'h, orda da su tutma işlemi 1988 senesinde va-
pılacaktır . -

Sözlerimin başında ifade ettim. Bugün, yann, öbürgün Güneydoğu 
Anadolu'da bayram var. İnsanlar yeni iş sa'halarına kavuşuyorlar. Şurada, 
vatandaşlarım cfaibrika istiyonım• diye pankartlar yazm ışlar . Gayet 
tabi. Elektrik olacak, sulama olacak, al tıyapı tesisleri yapılacak. Şu önü
müzde gördüğümüz Urfa, Mardin, Siirt ve Diyarbakır ovalan sulanacak. 
buradan elde edilecek milyonlarca dolarlık gelirle, fabri'kalarda kurula
cak, .başka işlerde yapılacak . 
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Bizim çalışkan insanlarımız var, Fırat ve Dicle gibi büyük nehirle
rimiz var. Dağlarımız ve onnanlanmız var. Deniıı:lerimiz var. Türkiye'nin 
zengin tabii kaynaklan var. Ama en önemlisi-muhterem vatandaşlarım
.çalışkan insanlarıdır. O insanların sayısı bugün 52 milyona ulaşmıştır. 
Türkiye'nin güçlendiği, büyüdüğü, kuvvetlendiği açık seçik ortaya çık
mı~tır. Bu gibi eserler artık hayal değil, hakikat olmaya başlamıştır. 

Onun için ıbiz Güneydoğu ve Doğu Anadolu'nun. inşallah, maküs ta
lihini muhakkak yeneceğiz. İnanıyorum ki, bu memleketin gücü, imUn
Jarı ve bund:ın sonra daha da büyüyecek imUnlan, bu gi'bi barajları çok 
<laha kısa zamanda yaptıracaktır. 

Bir sözüm daha var. Aynen ifade ediyorum. Birçoklarının hayal et
tiği işler, bizim icraatımızdır. İnşallah, önümüzdeki yıllarda Türkiye'miz 
çok dah:ı büyük tesislere, çok daha büyük imkanlara kavuşacak ve çok 
daha güçlü lbir ülke haline geleceğiz. 

Aziz ve muhterem vatandaşlarım, 

Fırat nehrinin önüne bir baraj koyduk, suyu tutuyoruz. Bu su ar
kada yükselecek. O yükseklikten aşağıya, santrala düşecek. Elektrik is
tihsal edeceğiz. 7.5 milyar kw-saat. 7.5 milyar kw-saat nedir? Şu kadarını 
söyleyeyim. Türkiye'nin 1950 senesinde -ilk defa vazifeye başladığım 
yılda- kullandığı elektriğin 11 katıdır . Rakam lbu. Yani o günkü Türkiye 
şu barajın onda biri kadar elektrik kullanıyordu. Nereden nereye geldi
ğimizin :ıçık delili budur. İşte falbrika i teyen vatandaşlarıma söylüyo
rum. 

Bu barajlar, santrallar, sulama tesisleri ve daha başka başka tesis
ler memleketimizin gücüne güç katacaktır ve ondan sonra da çok daha 
büyük projeler Türkiye'de realize olacaktır. 

Tekrar tekrar ifade edeyim; Bizim bunun için tek arzumuz, tek is
teğimiz, vatandaşlarımızın biriik ve beraberliğidir. Sımsıkı birbirimize 
bağlı olduğumuz müddetçe, aşamıyacağımız hiçlbir engel, başararnıyaca
ğım ız hiç bir iş yoktur. Ve inşallah, önümüzdeki seneler içinde Türkiye' 
miz doğusu ve batısıyla, kuzeyi ve güneyi ile bir ·bütünlük içinde, bir 
sevgi içinde, birbirini seven insanlarıyla dünyanın mutlu iilkeleri arasına, 
kalkınmış ülkeleri arasına muhakkak girecektir. 

Hepinize en derin sevgilerimi, saygılanmı sunarken şu büyük bara
jın memleketimize, milletimize, Güneydoğu Anadolumuza hayırlı ve 
uğurlu olma ını diliyorum. Sağolun,varolun. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN DİYARBAKIR'DA HALKA 
HİTABEN KONUŞMASI 

16 Haziran 1986 

Değerli misafirler ve muhterem hemşerilerim . Diyaııbakır'lılar. He
pinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Uzun bir konuşma yapmayacağım . 

S0beıbini de söyleyeyim. Ben Diyaı1bakır'a geldiğim zaman otabüsle Diyar
bakır içinde gezmeyi, gecekondu mahallelerine gitmeyi seviyorum. Özel
likle çocukl,arı çok seviyorum, birde Diyarbakır'lı çocukları özellikle çok 
seviyorum. Onlarla konuşmak istiyorum. Onlar da her gittiğim yerde ya
nıma geHyorlar. Araba.dan hitap ediyorum. Çocuklan çok sevdiğimiz için 
bu işi biran eve) yapalım da, karanlık olmasın diyorum. Onun izin uzun 
konuşmayacağım. 

Muhterem Vatandaşlarım, 
Hemen şunu ifade edeyim. Üç gün, dün bugün ve inşallah yarın Güney
doğuda bayram var dedik. Malatya'dan başladık. Fırat üzerinde üç tane 
köprüyü açtık Köprü deyipte geçmeyin. Sizin burada yapılacak, inşallah , 

Diyarbakır köprüsünden büyük köprüler. 

Vaktiyle bu köprülerin daha basitlerini, dafıa ufaklarını yabancılar 
yapmış 19301lu yıllarda. Gene Ankara'ya gelip görenler varsa, eski Anka
ra'da yani Ulusun olduğu yer.de de bazı binaları yabanc ı lar yapmış. 

Demek ki, o tarihlerde Türkiye'de mühendisimiz, teknisyenimiz ve 
kalifiyeli işçimiz yokmuş ki, biz bunları yapamamışız. 

Ama dün açtığımız köprüler, eski köprülerin neredeyse üç, dört 
misli uzunluğunda, büyüklüğünde ve fevkalade güzel köpri.ilerdir. Hepsi 
de Türk işçisi, Türk teknisyeni ve Türk mühendi i tarafından yapılmış
tır. Bunlar güzel eserlerdir. 

Ve yine diyorum ki, bu misaller çoğalarak daha da ileriye gideceğiz. 

Ordan Karakaya'ya geldik. Kara.kaya, Fırat üzerinde Keban'dan da
ha büyük bir baraj daha doğrusu fazla elektrik istihsal edecek bir baraj 
dır. 

Karakaya'yı şöyle tarif ettim; 7,5 milyar Kw -saat elektrik istihsal 
edecek bir barajdır. Eğer 7,5 milyar Kw-saat bir şey ifade etmezse, onu 
da şöyle tarif edeyim; 1950 senesinde Türkiye'nin kullandığı bütün elek
triğin tam 11 katıdır. 
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Şimdi oradan aşağıya, Urfa'ya geldik. Urfa'da bugün Güneydoğu 
Anadolu Projesi'nin en önemli kısmı olan büyük Atatürk projesini gez
dik. Bu projenin 84 milyon metrelik mikap toplu hacmi var. Keban pro
jesinde 14 milyon metrelik mikap var, yani Keban projesinin hacim ba
kımından tam altı katıdır. 

Keban projesini yabancı bir müteahhit gnibu yapll. Burayı Türk 
müteahiti, Türk işçisi, Türk Mühendisi yapıyor ve inşallah 1988 senesin
de dün Karakaya'da yaptığımız gibi, buraya geleceğiz ve Atatürk barajı
nın da su tutma iş lemine başlayacağız. Göl dolacak, oradan Uıfa'ya, Ur
fa'daki güzel ovalara gelecek, su gelince ovalar canlanacak. Daha fazla 
zirai istihsal yapılacak ve yeşillenecek. Tabiatıyla zirai istihsal ile bera
ber, fa'brLkalar kurulmaya !başlanacak . Burası sadece Urfa, uzantısı Mar
dine'e gidecek. 

Diyarbakır'a geçiyoruz. Diyarbakır'da geçen ene Karakaya barajı
nın temelini attık, yann da inşallah Dicle barajının temelini atacağ.ı z. Ay
nı gün Batman barajının temelini de atacağız. 

Burada, Siirt'te ve inşallah tüm şu öylediğim bölgede sulama faa
liyelerinin yanısıra, onunla beraber sanayi faaliyetleri de hızlanacak. Ve 
muhterem Diyarba-kır'lılar, çok kuvvetle ümit ediyorum ki, önümüzdeki 
on sene içinde, bu bölgeden göç değil. bu bölgeye göç olacak. Burası <> 
kadar gelişecek. 

Güneydoğu ve Doğu Anadolunun maküs talihini yenmek için, çok 
daha başka çalışmalarımız var. Bunlar akıllı çalışmalar. Memleketimiz
de bölgeler arasındaki gelişmişlik farklılıklarını en asgari ölçüye indir
mek için her türlü gayret gösterilmektedir. 

Bize inandınız, bize güvendiniz. Biz de elimizden geldiği kadar. 
gücümüzün yettiği kadar, hata bazen insanüstü bir gayretle her türlü işi

nizi, yani sizin isteklerinizi, bizim akılcı düşünceler i tikametinde yerine
getirmek icin her türlü gayreti gösteriyoruz. 

Bizim. Türkiye'mizin sağlam insanları var. Doğuda ve Güneydoğu 
Anadoluda da çok sağlam insanlarımız var. Biz memleketimizin her kö
şesini seviyoruz, insanları seviyoruz, sizleı-i seviyoruz, gençleri s viyonız . 

Türkiye'de birçok mesele hal yoluna konulmuştur. 

Muhterem vatarı.daşlanm hepinizin bayramı kutlu olsun . Sizi •re sev 
gilerimi, saygılarımı sunuyorum. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN URFA'DA HALKA HİTABEN 

YAPTICI KONUŞMA 

16 Haziran 1986 

Muhterem Uı:ifalılar, 

Güneydoğu Anadolu Projesini nası l finanse ettiğimizi nasıl mali 
kaynaklar yarattığımızı anlatacağım. «Bu barajların ve köprülerin gelir
lerini satacağız, Türkiye'ye yeni .barajlar ve yeni köprüler yapacağız •, 

demiştim. Karşıdaki de ıben sattırmam diye tutturdu. Ben de satarım de
dim. Görürsün . İktidar olduk sartık. 

Bakınız, geçen sene ıbu gtfürlerden 200 milyar lira halktan para top
ladık . Yani gelirleri sattım. 200 Milyar lira bizim halkımız getirdi, bana 
verdi. Peki bu geHrler nereye gitti? 13 tane büyük barajı finanse ediyo
rum. Atatürk barajı da bunlann arasında. Yoksa, Atatürk barajı bütçe
mizin imkanları içerisinde kalsaydı, böyle orjinal metodlar bulunma
saydı, değil beş sene, onbeş sene de bitmezdi. Bı.ıgün Atatürk barajının 
su tutmasını inşallah, 1988 yılında Allah sağlık verirse, kaderimizde ya
zılmışsa, geleceğim, •bugün Karayaka'~la yaptığımız giıbi burada da yapa· 
cağız . 

Atatürk barajı büyük bir baraj. Gövde hacmi Keban projesinin tam 
6 misli. Arkasında bir göl var. Arkasındaki gölde Fıratın sularını tutsak, 
2,5 sene aşağıya su gitmez. O kadar büyük göl var. 

Mesele şudur. Türkiye'nin nereden nereye geldiği, bu kadar büyük 
projeleri hiç korkmadan, çekinmeden, başka kimselerden yardım iste
meden kendisi yapıyor. 

Karakaya !barajı ile ilgili önemli projeleri hizmete koyduk. Bir tane 
büyük karayolu, demiryolu köprüsü, ondan sonra Türkiye'nin en büyük 
demiryolu köprüsü, uzunluğu tam 2,5 km. Onu da hizmete koyduk. Ar
kasından kömürhan köprüsünü. 

Şimdi 1bakınız, 1930'1ar da çok köpıiiler yapılmış . O köpıiileı-i ya
bancılar yapmış. Türkiye'nin gücü yokmuş. Bugün o köprüler, Türk mü
teahhitlerinin, '.l'ürk mühendislerinin yaptığı ve bizim şimdi açtığımız 
devasa köprülerin yanında cüce köprüler halinde kaldı. 
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Karakaya'ya geldik ve barajda su tutmaya başlandı. İnşallah bu se
ne sonunda ve önümüzdeki sene !başında elektrik istihsali yapacağız. 
Onun da gelirini satacağım ve Atatürk projesini daha hızlandıracağız. 

Ve orada Adıyamanlılara, Malatyalılara, Elazığlılara ve burada diyorum 
ki, ·bugün, yann ve öbüııgün Urfalılara bayram var, bayram . 

. Buranın insanı, vaktiyle Adana'lara, Ankara'lara •giden bu Güney
doğu Anadolu'nun insanı, inşallah 4-5 sene sonra bu projeler tamarolan
diktan, ve dalJ:ıa büyükleri, iyileri yapılmaya başladıktan sonra göç mese
lesi artık bitecektir. Be1ki de, ne olacak biliyormusunuz? Urfa'ya göç ge
lecek, Urla'ya. 

Urla eskiden olduğu gibi, çok asırlar evvel ol.duğu gtbi. bu yeni za
manlarda da Türkiye'nin sayılı illeri arasına muhakkak gi recek . Çünkü 
burası iki üç tane Çukurova edecek. 

Şu ovaların büyüklüğüne bakın. 500-600 bin hektar burada; Mar
din ovalarını, diğer ovalarını, diğer ovaları, Gaziantep'e doğrn giden ova
lan bütün 'bunları alın, Diyaribakır'ı, Siirt'i alın. Güneydoğu Anadolu'da 
2 milyon hektar, yani 20 milyon dönüme yakın sulanacak yer çıkacak . 

Buradan Diyaıibakır'a gideceğim. ôbürgün Dicle 'barajının, aynı gün 
Batman barajının temellerini atacağım. Bunların hepsinin sulı.-ma pro
jeleri var. Benim gördüğüm, duyduğum ve inandığım, Güneydoğu Ana
dolu nüfusu çeken ileri ve hakikaten Türkiye'nin önemli bir merkezi ha
line önümüzdeki 20 senede muhakkak gelecektir. 

Bakın orada Havaalanı yazılmış. Bunlar boş şeyler, ufak ŞC..")'ler . Biz 
bu projenin çok dalha önemli bir şekilde ortaya konulmasını ve dad'ıa gü
zel planlanmasını istiyoruz. Bu işi de biliyoruz. Urfa'·da yakında büyük 
bir bölge plan merkezi kurulacak. Eıvet . Bu ovada, yakındaki ovalarda 
nasıl bir gelişme olacak, şehirler na·sıl büyüyecek, nerelerde, nasıl sana
yiler kurulacak, tanına dayalı sanayiler, tarıma dayalı olmayan sanayi
ler, yollar, hava meydanları, üniversiteler hepsi lbirer birer incelenecek. 
Plan derseniz böyle yapılır. Hesabı var, kitalbı var. Gayet tabi. Bir hava
alanı istiyorsanız, yapalım, gider, biter. Mesele değil, ama biz meseleleri 
o kadar da !basit .görmüyoruz. Çok dalha ileri bir Urfa hayal ediyoruz. 

Ve muhterem Urfalılar; siz icraata bakın. Yaptıklarımıza bakın . 
fşte misalini verdim. Dedim ki, inşaallah bu sene sonunda Uıfa'ııın elekt
rıksiz hiç bir köyü kalmayacak. Hangi devirde yapılabildi? 

Bizim siyasi marazlarımız var, parlamentoda. Ama her zaman söy
lüyorum. Onların hayali, bizim icraatımıza yetişemez. 

Muhterem Urfalılar. 
Bakınız! Bir konut meselesi var. Konut meselesini biz halledeceğiz 

dedik. İnanmadılar. Görürsünüz bakalım . Ne olacak görürsün.. . Şimdi 
bugün Türkiye'de bizim bulduğumuz ibir metodla, her yıl vatandaşımıza 
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100 ·binden fazla konut yapılıyor. Evet. Uıfa'da da epey b11 ferdi krediden 
istifade eden insanlar var. Bir~k Belediye'ye söyledim. Burada da söy
lüyorum. Toplu Konut sahaları açsınlar, •biz kredi veririz. Kooperatiflere 
veririz. Ve bir90k il ve ilçelerde binlik, lbinbeşyüzlük, üçbinlik konutla r 
yapılıyor. Konutu olmayan evi olmayan vatandaşı ev sahibi yapıyoruz. 
•Özal bu işi nasıl yaptı• diye soranlar var. Gayet basit. Kaçak sigarayı 
normale çevirdik. Kaçakçıya giden para Konut Fonu'na gidiyor. Bir sürü 
araba kaçak geliyordu. Onu da normale çevirdik. Oda benim orta gelirli, 
düşük gelirli insanıma konut kredisi olarak ıgidiyor. Vaktiyle, bakınız! 
Ne oldu? Eskiden bu lüx aralbalar, mersedes filan, dışardan konsolosluk
lar, sefaretler vasıtasıyla .galerilere gelirdi. Ama lbiz tuttuk, dedik di, böyle 
olma?:. Ben resmen ithal ederim ve üzerine de fon koyanın. Bu fonu da 
konut fonuna koyarım. Şimdi bakınız! Bir mersedes arabası eskiden sa
dece kaçakçının cebine kar olarak girerken, şimdi bir mersedes arabası 
aşağı-yukarı 8 ile 10 'konutun finansmanına temin ediyor, orta halli va
tanc'aşa. 

Hepinize en derin saygılarımı, sevgilerimizi sunuyorum, benim aziz 
ve muhterem Urfalılanm . Sağolun, varolun. 

Yalnız bir ayınmım var, bütün insanları seviyorum diyorum. Bir 
ayırım yapıyorum; o ayırım da çocu•klar ve gençler için. Onları bir par· 
ça daha fazla seviyoruz. Sebebi gayet basittir. Bu gençler ve çocuklar, 
Türkiye'nin gelecek nesilleridir. Bu memleketin emanet edildiği genç 
nesillerdir. OnJara iyi bakmamız lazım -zaten ben rakip filan tanımıyo· 
rum-. Ben hizmet için geldim. 

Biz şehirlere, köylere, bütün Türkiye'ye aynı şekilde değer veriyo
ruz. Çünkü şuna inanıyorum; ş€1lıirleri ile köyleriyle bir yumruk gibi ol
muş, J?irbirini seven, yüzü gülen insanlar diyarı Türkiye yarının büyük 
ülkeleri arasına muhakkak girecektir. 

·Muhterem Urlalılar, 
Ben sizi epey özlemişim. 13 aydır gelmiyorum. Ama inşallah gele

<:eğim. Çünkü burada o kadar çok iş varki arasıra gene ya açılışa gele
<:eğiz, ya da temel atmaya geleceğiz. Başka birşey yok ki. 

Sözlerimin sonuna geldim. Bir iki nokta daha söylemek istiyorum. 
Şimdi bakınız! Türkiye'nin meselelerinin çözülmesi, daha ileriye gitme
si yeni yetişen gençlerimize daha fazla iş bulunması, neye bağlıdır bi
liyor musunuz? Tekrar söylüyorum. Unutmazsanız diye söylüyorum. Bu 
birlik ve beraberliğe bağlıdır. Bütün dünyada ileriye giden ülkeler, böy
le yapmışlardır. Birbirimize sımsıkı sarılalım . Düşmanlık yok, dostluk 
var; kavga yok, sevgi var; ayrılık yok, birlik var. Ve biz bu birliğin işa
retini de bulduk, o da şu ... Hep beraber yapacağız. Evet birlikte, bura
da Türkiye birleşiyor, Türkiye. 

704 



Yatırım hamlesi başlamıştır . Ama 2.kılcı yatırım. Döviz gelirlerimiz 
tamamdır. Dikkat ediniz bu memlekette herşey var. Hiçbir şeyin yokluğu 
hissedilmiyor. Şu Yunanistan'a gidip gelenler var. Eskiden bizde de ol
duğu gibi, orada •ne kadar para var diye sorarlarmış. Bizde şimdi kim
se sormuyor. Herkes serbestçe varsa dövizi götürsün bankaya ya
tırsın. Hiçbir şey demiyoruz. Bakınız! O yüzden, serbest bir ekonomi dü
zeni altında bu memleket çok daha iyi kalkınıyor. Bütün dünya da bu
nu görüyor. 

Muhterem Urfa'lılar, 

Belki gazeteleri okudunuz. Son ramazan sırasında, biz meclisi çok 
sıkı çalıştırdık . Hatta dediler ki. Özal çok hızlı kanun çık.ardı ve bu se
beble muhalefet partileri, beni gittiler Cumhurbaşkanı'na şikayet ettiler. 
Ne yapalım yani. Meclis sıkı çalışmasında, başka neresi sıkı çalışacak. 

Gece sahurda da çahştırdık. iftardan sonra da çalıştırdık. Memleketin 
hayırına ne kadar kanun varsa !biz getirdik. Gayet tabii; Bakınız. Onlar
dan bir tanesini söyleyeyim. Sosyal Dayanışmayı Geliş tirme ve Teş.vik 
Kanunu, gazetelerde çıkan ismiyle, Fakir Fukara Fonu. Gayet tabii. Fa
kir fukaraya yardım edeceğiz. Bir memleketin en büyük ayıbıdır, eğer 

fakiri fukarası varsa. Bütün gelmiş-gcçrniş iktidarlar, hükümet program
larına açık açık •biz bu memlekette fakirliğin fukaralığın kökünü kazı
maya azmettik» denilmişti. Lafta kalmıştır. Nasıl yapacaksınız o zaman? 
Bakın. Nasıl yapıyoruz. Öyle bir fon kurduk ki - korkuyorlar şimdi- İn
şallah bir sene sonra 500 milyara yakın bu fonda para birikir. 500 milyar 
az para değil. Adam başına 300 bin lira yılda versen, aşağı-yukan 1,5 mil
yondan daha fazla insana yardım edersin. Ama, Muhterem Urfa'hlar. Biz 
herkese para dağıtacak değiliz. Öyle aklımız yok. Biz fakiri fukarayı bu
lacağız. Onun elinden tutacağız. Okumak isteyen gence yardım edeceğiz 
ve yetime yardım edeceğiz. Çünkü bir memleketin hakikaten fukarası var 
ise, ıbu insanlan bu fukaralarla alakaldar değillerse, o memleket yükse

lemez. Biz burıu ananemiz olarak biliyoruz. Fukaramız, fakirimiz varsa, 
elinden tutacağız, onu yukarıya doğru çekeceğiz. Çalışma durumu varsa, 
çalıştıracağı z. Yardım edeceğiz. Bunu nasıl yapacağız? onuda söyleyeyim. 
Eski usul. Bütün ilçelerde birer vakıf kuruluyor. Vakıfta o ilçenin yöne· 
ticileri var, ama en tanınmış, yardımsever üç tane de adam olacak. O 
vakıflar eliyle fakiri fukarayı bulacağız . Rastgele para dağıtma değil. Biz 
bilerek ve hedefe doğru giderek iş yapıyoruz. Doğrusu da budur. Tabi bu 
arada birşc.'Y daha söyleyeyim. Kararnameler çıktı, inşallah yarın arazi

nin büyüklüğüne dair Urfa'daki sulama sahalarındaki reformla ilgili ka
rarnamede çıkıyor, evet, yann çıkıyor. 
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Muhterem Urfa'lılar, 

Bakınız! Bu seyahatime gelirken yanımda kimler geldi. 9 tane Baka
mm geldi, Doğu ve Güneydoğu ile ilgili Devlet Bakanım, Sanayi ve Ticaret 
Bakanım var. Maliye ve Gümrük !Bakanım, Tarım ve Orman ve Köyişleri Ba
kanım, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanım var. Bayındırlık Bakanım ve 
Milli Eğitim Bakanımız var. Ve Devlet Bakanlarımızdan biri daha var, 
Vehbi Dinçerler, o da burada. 

Şimdi bu Bakan arkadaşlarımın yanında 90'dan fazla gerek ıA.NAP' 
dan gerek diğer muhalefet partilerinden ve bağımsız milletvekilleri de 
var. Gelsinler, ·hepsi şu Güneydoğu Anadolu'yu görsünler dedik. 

Sadece bu !kadar değil, dahası da var. Bütün tanınmış gazetelerin 
köşelerinde yazı yazan yazarlar da var. Ben yanımda getirdim. Onlar da 
görsünler, sizleri görsünler ve ·buralarda neler yapıyoruz, daha yakından 
görsünler dedik. Gene bütün bu gazetelerin Foto muhabirleri de var. Bu
nunla da kalmadık. Anadolu Ajansı, TRT ve diğer basın ajansları da var. 
Hepsini helikopterle de getirdik. 

Gezdiriyorum her tarafı. Durun! Daha bitmedi. Adana' dan İzmir' den, 
İstanbul'dan ve Ankara'dan lşadamlanda getirdim. 

Niye bunu yapıyorum? Niçin böyle davranıyorum? Bakınız! Hem 
işadamlarını, basın mensuplarını ve hem de milletvekillerini getiriyorum? 
Sebebi gayet basit. Türkiye'de biz işleri ahenk içinde götümıeye, herkes 
ile iyi geçinmeye ,heı:ıkese meselemizi akılcı yoldan anlatmaya mecburuz. 
Kavga yolu bitmiştir. Bakın! Bunun için tekrar söylüyorum. Biz evgiye 
inanıyoruz . Sevmekten yanayız, kavgadan değil. Kavgadan kimse kazan
mamıştır. Eğer bu memlekette daha fazla iş yapmak istiyorsak, hal
kımıza daha fazla imkiin vermek istiyorsak, şu projeleri biran evvel bi· 
tirmek istiyorsak, kavga yerine çal1şınalıyız. Daha fazla çalışmalıyız. Her
kese de bütün bu meseleleri birer birer anlatmalıyız. Gayet tabi. Basın 
anlatacak, yazacak, sizler, görmeyenler okuyacak. Televizyondan da gö
recekler. Memleket bu şekilde birbiriyle kaynaşacak . B~ka yolunu bil
miyorum, budur doğru olan. 

Bakımz! Bir evvelki y11ları hatırlayalım. 1980 öncesini. Demin anlat
tım. 1976 yılında Karakaya barajının temeli atıldı. 4-4,5 sene hemen he
men hiç birşey yapılamad1. Çünkü memlekette anarşi vardı, çünkü mem
lekette hem siyasi anarşi, hem kavga, hem de ekonomik problemler 
var<lı. Ancak 1980'den sonra Karakaya projesi hızlandınlabilmiştir . Tür
kiye anarşiden çıkmıştır. Ekonomisini düzeltmiştir . Memleketi ileriye 
doğru götürmeye başlamıştır. Eğer eski şekillere dönersek, aynı hataları 
gene yaparsak, iflah olamayız. Çok iyi hatırlayın! 
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Onun için herzaman şunu söyledim. Diyorum ki, birlik ve lberaber
Jkten başka güç yoktur; Eğer bir arada olursak, biribirirnizi seversek, 
biribirimize sımsıkı sarılırsak, bizim önümüzde hiç bir engel olamaz. 

Memleketimizi, Atatürk 'ün dediği gibi, •muasır medeniyet • seviye
sine. hatta onun, inşallah üstüne de çıkarırız . 

Aziz ve Muhterem Urfalılar , 

Biz, Urfa'y ı ilerinin çok büyük şehirl e r i nden biri olarak görüyoruz. 
Burası çok büyük bir yer olacak. Ben bunun hayalini yaşamıyorum. Ha
kikatini görüyorum. Burada, Urfa'da, bu güz 1 ovalarda, Allahın bize ver
diği bu verimli ovalarda küçüklüğü büyüklüğü modem tarım işletmeleri 
görüyorum . Onların yanında büyük fabrikalar , gıda sanayi, tekstil sa
nayi, tarıma dayalı birçok sanayi tesisleri görüyorum. Daha ilerisini söy
l::!yeyim. Şehirler görüyorum. O şehirler çok daha muntazam. Çocuk bah
çeleri, gençlerimizin spor sahaları. Üniversiteler ve yüksek okulların ol
duğu şehirler görüyorum. Ve buraya yurdun muhtelif taraflarından akın 
akın gelen insanlar görüyorum. Ama bütün bunları kısa zamanda yapa
bilmek için, bir şartım var; Birliğimizi, beraberliğimizi devam ettirelim . 
Sımsıkı biribirimize sarılalım. Başkası ne derse, aldırmayın. B.iz işimize 
bakalım . 

Muhterem Urfalılar, 

Birçok yerlerde söylediğim gibi, hurda da bir~ey söyleyeceğim . Bu 
söylediğimi, 6 Kasım seçimlerinden evvel söyledik. Ama her f-ırsatta da 
tekrar ediyorum, o da şudur; bu memleketi birleştiren bir formül. Onu 
da şöyle söyledik. • Bu memlekette gençler bizi tutuyor• . Tamam mı? 
Gençler! Orta yaşlılara gelince onlar 7.aten bizimle çalışıyorlar, beraber 
iş görüyoruz. Güngörmüş yaşlılara gelince, onların da duası bizimle. An
ne babanın duas ı gibi, yaşlılann da çok kıymeti duaları var. 

Bir grup daha var. Onlar da çocuklar. Çocukların da sevgisi bizim
le. Tabi bu gruplar içinde kadın erkek farkı yoktur. Hanımlar bizi daha 
fazla tutuyor, onu da söyleyeyim. 

707 



BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN ATATÜRK BARAJI 

DERİVASYON TVNELİ AÇILIŞ TÖRENİ KONUŞMASI 

16 Haziran 1986 

Muhterem Vatandaşlarım, değerli hemşehrilerim. Hepinizi sözleri
min 'başında sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Burada, Şanlıuıfa'ya, Mar
din'e ve civara hizmet verecek çok önemli bir eserin önemli bir safhası
nın başlangıcını yapıyoruz. 

Bir zamanların hayali olan, Atatürk Barajı artık lhakikat hale gel
meye başlamış dwumdadır. ~u barajın önemli bir diğer tarafı da, burada 
hizmet yapan teknisyenlerin ve müteahhitlerin tamamıyla bizim kendi 
insanımız olmasıdır. Biraz evvel müteahhitlere sordum, «Burada ne ka
dar insan, ne kadar vatandaşımız çalışıyor?• Bana, çalışanların rakamı
nın 6000 civarında olduğunu söylediler. Atatürk Barajı'nın inşaatında bu 
kadar insana iş bulunmaktadır. Ümit ediyorumki, daha birçok barajları, 
sulama tesislerini, bir taraftan da tünelleri yaparak, bu bölgenin istih
dam meselesine çok önemli katkılar sağlıyacağız. 

Muhterem Vatandaşlarım, 

Böyle inşaatların yapılmasında en önemli husus mali meselelerdir. 
Sadece teknolojik meseleler değil, bu gibi barajların yapılmasında finans
man meseleleri çok önemli rol oynamaktadır. 

Hepiniz hatırlayacaksınız, bu barajın temeli 1983 senesinde atıldı. 
Ama temel atıldığı zaman, sadece kendimizin bütçe imkruılanndan başka 
bu projeyi finanse edecek kaynak yoktu. Bütçe imkruılanmızın da ne şe
kilde tahsisli olduğunu hepiniz yakından biliyorsunuz. 

İktidara geçtiğimiz 83 senesi sonunda bu projeye çok önem verdik. 
Çünkü ıbu proje, Güneydoğıı Anadolu'nun en önemli projesiydi. Yani bir 
nevi anahtar projesiydi. Onu hızlandu:ımak, onu bırakınız, zamanında 
değil, zamanından evvel bitirmeyi esas aldık. 

Daha iktidarımızın 4. 5. ayında ben ·hu maksatla 1sviçre'ye gittim. 
Bu baraja konulacak makinalar ve tahsisatlar için a~ağı yukarı 500 Mil
yon doların üzerinde lbir miktar kredi alındı ve makinalar da o tarihte 
bağlandı. Arkasından şu !gördüğümüz inşaat makinaların biran evvel yur
dumuza getirilebilmesi için, gene yurtdışından 200 Milyon dolar civarın-
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da bir kredi daha temin edildi. Bu suretle barajın inşaatında kullanıla
cak makine ve tahsisatların buraya getirilmesinde lüzumlu bütün kredi
ler daha 1984 yılında temin edildi. Ama ikinci bir kısım daha vardı, ba
raj inşaatının Türk Lirası kısmı. Bütçe imkanlarımız mahduttur. Bütçe 
imkanlarında yapabildiğimiz birçok barajlar daha var. Bunları nasıl hız
landıracağız? İşte burada bizim iktidarımız önemli bir karan, yani bu 
finansman meselesini en iyi tarzda çözecek bir sistemi getirdi. Meşhur 
hikayedir, barajları, köprüleri satarız, yenilerini yaparız. Hadise buradan 
başlıyor. 

Keban barajının, Boğaz köprüsünün gelirlerini sattık. Onların belirli 
tarihlerdeki gelirlerini sattıktan sonra, elde ettiğimiz 200 milyarı bu pro
jeye, Karakaya projesine ve bununla beraber 13 kadar baraj projesine, 
bunları hızlandırmaya verdik. 

Ümit ediyorum, önümüzdeki aylarda gene aynı sistemlerle birtakım 
gelir senetleri çıkaracağız ve bu projeleri bu tempoda finanse etmeye de
vam etmeye çalışacağız. 

Bakınız, bu sene şu baraj inşaatında aylık istihsal neredeyse 15 Mil
yar liraya gelmektedir, yani bütün yıl içersinde 200 Milyar lirayı geçecek. 
Türkiye bu çapta bir finansman imkanına şimdiye kadar kavuşmadı. İşte 
bu projede ilk defa bu temin edilmiş ve bu suretle süratle yerine getiril
miştir. 

Netice itiıbariyle şunu söyleyeyim; Bugün proje, neredeyse iki sene 
evvelden tamamlanacak ve iki senede elektrik istihsalinden kazancımız, 
herhalde bu projeye verdiğimiz parayı neredeyse çıkarır hale gelecektir. 

Bu bakımdan, ben burada, bu proje içinde çalışan ve emeği geçen 
herkese teşekkür ederim. Ümit ediyorum, Güneydoğu Anadolu'nun ma
küs talihi burada yenilenecektir. Burası ilk büyük bayram günü olacak
tır. Burada büyük bir bayram yapıyoruz ve diyorum ki, burada yendiği
miz maküs talihi daha başka projelerle Urfa'yı, Mardin'i ve bütün bu 
civan çok daha iyi hale getireceğiz. Memleketin gücüne inşallah güç ka
tacağız . Bu projede çalışan bütün arkadaşlarımı teşvik ediyorum ve di
yorum ki, hızlanınız; memleketimizin yapacak çok işi var; siz hızlanırsa
nız, biz gereken kolaylığın hepsini temin ederiz ve bu gibi projeleri çar
çabuk !bitiririz. İnşallah ·buranın açılışına da hep beraber geliriz. Burada 
bu büyük barajın yüksekliğini ve makinalann dönmeye başladığını, 
elektrik istihsal edildiğini, Urfa tünellerinden suyun Urfa ovalarına, Har
ran ovalarına aktığım görürüz. 

Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum, Sağolun. Varolun . 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN ANKARA 'YA DÖNERKEN 

BASIN MENSUPLARIYLA YAPTICI SOHBET 

17 Haziran 1986 

GAP'ın Türkiye'.de aydınlar bakımından bir önemi vardır; Herkesin 
kafasında önemli bir yeri vardır. Sizin gibi gezenler için daha fazla tesir 
edecektir. 

Ama kabul etmek lazım ki, bu proje daha ziyade bu bölgeye hitap 
eden bir projedir. Bu bölge insanına hitap eden bir projedir. 

Zannediyorum bu seyahatte, biz bunu bütünüyle, yerinde toplantı
lar yaparak, sadece barajlarda değil, Urfa'da Diyarıbakır'da, Siirt'te ve 
Batman'da konuşmalar yaparak, bunu anlatmaya gayret ettik. Onda da 
•başarılı olduğumuzu zannediyorum. Önemli olan da budur. Proje !bütü
nüyle bölge halkına anlatılmıştır. 

GAP'ın şunun veya bunun olması, dışardaki insanlar bakımından 
çok önemi yoktur. Yalnız, bir şey vurgulandı. Bu projenin icraatını biz 
yapıyoruz. Projede irili ufakh 14-15 tane baraj vardır. Anahtar proje 
Atatürk Barajıdır. Ama bunun yanında büyük projelerde var. Bugün te
melini attığımız Dicle, geçen sene temelini attığımız Kralkızı barajları. 

Bunlarla 126 bin hektar arazi sulanacak. Silvan baraj projeside önemli
dir. Bu barajla da 220 bin hektar arazi ulanacak. Fakat son projeleri bu 
sene ihale ediliyor. Aşağıda Çizre enerji projesi, burada sulama yok. Bu
gün temelini attığımız Batman projesi, bir de ta!biatıyla, Adıyaman ta
rafından Kahta ve Adıyaman projeleri var. Onlarda aşağıyukarı 250 bin 
hektar arazi suluyor. Öyle zannediyorum, önümüzde beş sene içerisinde 
kademe kademe inşaatına başlanır. 

Dicle üzerindeki Ilısu Hidroelektrik Santral Projesine -1200 mega
watlık- önümüzdeki sene başlayabiliriz. 

Silvan hazır olursa, 1987'de başlayabiliriz. 

Tahminim, 5 sene içinde bu geri kalan önemli projelere başlıyabi
lirsek, üzerine bir 10 sene de koyarsanız, 2000 yıllarda bu projelerin 
hepsi, sulama tesisleriyle beraber tamamlanabilir. 
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Şimdi ... Bölge halkı .bunu zannediyorum anladı. Önemli mesaj bu .. 

İkincisi, ·bir de şunu anlatmaya çalıştım. Biz enteresan finansman 
sistemi kurduk. Yoksa Atatürk Barajı gibi lbir •baraja 150-200 ımilyar lira 
bir senede vermemiz, 1hiçbir zaman Türkiye'nin mevcut bütçe imkiinla
rıyla olamaz. Meselfi, Karakaya barajının, 76'da temeli atılmış. Bize yeni 
defter ge tirdiler, imza için. Ben imzalamadım, eskisini istedim. Bu bir 
devamdır. Benden evvel temel atanların da imzası var, orda Süleyman 
Bey'inde 76'da temel atma törenindeki imzası var. Bu deftere bende im
zamı attım. 

-- Bundan sonra bu defter mi kullanılacak? Evet, bundan sonra da 
bu defteri kullanın dedim. Doğrusuda bu. 

Şimdi., Enteresan tarafı şu, 76'da temel atılmı ş, ama 8l'e gelincey.: 
kadar çok ciddi bir faaliyet yok. 81 senesinde, ben başbakan yarclımcısıy
ken, bu İtalyan firmasıyla yeni baştan anlaşma yapıldı. lliive imkfinlar 
verildi. Ondan sonra iş hızlanmaya başlaclı. 

Son iki sene, biz .buna ilaveten Kamu Ortaklığı Fonu'ndan 53 mil
yar lira para verdik. Ve ondan sonra 1bu şekline girmiştir. Aslında 76'da 
atılmış temeli, ama iş fiilen 81'de başlamış. Yatının miktarı olarak ve 
nitekim DSl'nin verdiği broşürlerde de vard.ı, eğer okumuşsanız. 

Tabii , her başbakan işin çabuk bitirilmesini söylüyor. Nitekim Sü
leyman Bey' de ya:ıdığı şeyde, biran evvel iş bitirilsin diye talimat vermiş, 
ama imkıınlar yetmeyince olmuyor tabiatıyla, inıkiinların yetmesi lazım. 

Şimdi geçen sene bizim temelini attığımız Kralkızı barajı vardı. Bu 
sefer sizi üzerinden götürdüm. Dikkat ettiniz mi? Bayağı ilerlemiş, tünel
ler bitmiş. 

S o r u : - Sayın Başbakanım finansman özelliğinden söz ettiniz. 
Bunu biraz daha açıkların.ısınız ? 

C ev a p : - Finansman özelliği şu. Bizim, Sayın Calp'le televizyon
da meşhur bir kavgamız vardı . Köprüleri , barajları satacağız, yenilerini 
yapacağız. Kısa sloganı bu. O da sattırmam dedi. 

Neticede, aşağıyukarı son iki senede bu gelirlere ilııveten, gelirlerin 
bir kısmını satarak, lbir kısmını da kendi bünyemizde bırakarak, biz 200 
milyar liralık senet çıkardık ve 200 milyar lira aldık halktan. Bir de ay
nca sistemin içinden gelen kendi gelirleri var. Meselii, Kamu Ortaklığı 
Fonu'na 300 küsür milyar lira, lbu içinde bulunduğumuz ;:ene para geli
yor. Para bu barajlara, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da, yine kanunda 
varclır. % 10 civarında bir · yatırım yapma mecburiyeti konulmuştur. Bu 
da devletin iştirak ettiği özel projelere verildi. 40 milyar civarındadır bu. 

Ondan sonra elektrifikasyon işine 40 milyar lira verildiği, yine Doğu 
ve Güneydoğu Anadolu'da. Onun için elektrifikasyon bu kadar hızlı gidi-
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yor. Aşğaı yukarı, yanlış hatırlamıyorsam, 140-150 milyar civarında 

ffidro-elektrik baraj projelerine verildi. 

S o r u :- Yani bu bir nevi Sayıştay denetiminin dışında oluyor. 
Cevap : - Hayır Sayış tay denetimi meselesi değil. Bu para DSİ 

işlerine veriliyor. DSİ gene istihkaklarına göre, o istihkakları finanse 
ediyor. 

S o r u : - Bütçe olanakları sözkonusu olsa idi, o zaman Sayıştay 
denetiminden geçecekti? 

Cevap : - Ben detayını bilmiyorum. Sayıştay denetiminden yine 
geçebilir. Bir mahsuru yok. Kamu Ortaklığı Fonu'nun denetimi Yüksek 
Denetleme Kurulu'nda. 

S o r u : - Sayın Başbakanım. Hükümet Başkanı olarak bu bölgeye 
teşrifinizin nedeni, bu törenleri yapmaktı. Ama bu arada Adıyaman'da, 
Urfa'da, Batman'da, Siirt'te halka hitap ettiniz. 

Siz Başbakansınız, ama. aynı zamanda ANAP'm Genel Başkanısınız. 
Bu işleri yapmak için de oya ihtiyacınız var. Çünkü 'bu istikrarı oyla de
vam ettirebilirsiniz. Peki efendim, burada bir yoklama yaptınız mı? Yani 
bu toplantılar sizin için siyasi bakımdan nasıl bir yoklamadır? 

Cevap : - Eğer şuna dikkat eder&eniz, eskiden de, gerçi bürokrat 
idim ama, böyle parti toplantılarına ve seçim geıjlerine kenardan iştirak 

ettik. Seçim gezilerinde umumiyetle bürokratları yanlarında götürürler 
ki, bir problemler varsa, ona sualler sorarlar. 

Eskiden bu gibi geziler de meydan mitingleri, toplantıları yapıl
mazdı. Daha çok seçim zamanına mahsus bir hadise idi. Ama burda, biz 
bunu yeni yapmadık. Son iki senedir, hemen hemen gittiğimiz iher yerde 
lüzum görüyorsak, ki büyük çapta yapılmıştır, geçen Çanakkale seyaha
tinde olduğu gibi, her ilçede, her ilde lbu toplantıları yaptık. Bunun se
bebi ne? Bizim bir sözümüz var. Halka şöyle söyledik: «Size sadece se
çim zamanın değil, seçimin dışında da geleceğiz, konuşacağız.» 

İkincisi bunu yaptığımıza göre de, demek ki siyasi olarak çok gü
cümüz var. Onu gösteriyor bu. Yani seçim zamanı değil, memlekette bir 
seçim atmosferi yok. Kalabalıklar toplayarak getirilmiyor oraya. Aynı za
manda bu siyasi gücümüzü açık seçik gösteriyor. 

S o r u : - O zaman araseçim ne zaman efendim? 
C e v a p - Onu sormayın daha. 
Şimdi, yoklama konusuna gelirsek, bu geldiğimiz bölgede tahmin 

ediyorum büyük fark yaparız. Aşağı yukarı diğer bölgelerde de 'buna ya· 
kın toplulukları tutuyoruz. Buranın bazı hususiyetleri var tabi, onuda 
söylemek !azını . 
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Şunuda ben müşaade ettim. Topluluklarda büyük çapta genç var. 
Gençler \bayağı heyecanlı. Zaten heyecanı ifade ediyorlar. Onlarda 1bizi 
tutuyorlar. Bunu sizin anketinizde gösteriyor zannediyorum. Ve tabiatıyla 
suale gelirseniz araseçimde de büyük fark yaparız. 

S o r u : - Ne zaman? 
C e v a p : - Ne zaman yapacağımıza daha karar vermedik. 
S o r u : - Ne zaman yapacağınız ve ne zaman açıklayacağınıza 

dair karar verdiniz mi? 
Soru : -:Sayın Başbakan, Sarıyer' de bir seçim olacak. Burda ne 

olur? 
C e v a p : - Orda da alırız. Sarıyer de bizim reyleri % 48, SODEP' 

in % 26, HP % 9'dur. Ona göre hesap edin. Her ikisinin toplamaların
dan tam on puan yukardayız. Genel seçim değil bu, yereldir. 

Soru : - Fellerweier, J987'de erken genel seçim olacağından bah
setmiş ... 

C e v a p : - Fellerweier, ne karışıyormuş Türkiye'ye ... 
S o r u : - Yatırımlar miktarlarında büyük artışlar olduğıınu söy

lüyorsunuz. Bu 67 vilayette de sözkonusu mu? O zaman yatırımların bu 
kadar artırılması para politikasını biraz olumsuz etkilemiyor mu? 

C ev a p : - Hayır, merak etmeyin hiçbir şey olmaz. Sebebini söy
leyeyim. Yatırımlarda üç faktör var. Biri Kamu Yatırımlan denince, g~ 
nel bütçeden, katma bütçeden yapılan yatırımlar. İkincisi, Kamu Fon 
Ortaklığından yapılan yatırımlar, Toplu Konut Fonu dahil olmuyor. 
Üçüncüsü ise, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin yaptığı yatırımlar; PIT'nin, 
TEK'in yaptığı yatırımlar, bunlar !bütçe dışında kalan yatırunlar, 'bun
larda da çok büyük artış var; dördüncüsü dış kaynaklardan gelen pro
jelerle ilgili yatırımlar var. Bir ıde belediyelerin yatırımlan. Meseld, en 
son Batman'da sordum. Batman Belediyesi bizden değil, onu da söyley~ 
yim; Yani Refah Partisi'ndendir. Belediye Başkanına sordum; Nedir se
nin bütçen? 1983'de 280 milyon lira iıdi. Şimdi nedir diye sorduğumda, 
2.S milyar lira olduğunu söyledi. Enflasyon dışında kalan artıştır bu. 
Diyarbakır'da da böyle. 

S o r u : - Efendim, Parti Öl'gÜtünün ısınmasından memnunmusu· 
nuz? Seçime doğru bir gidiş var ... 

Cevap : - Bizim parti örgütümüz gençtir. Yani birçok yerlerde 
yenidir, eski politikacı çok azdır. Belki bu bizim avantajımız olmuştur. 
Belki onlar sizin söylediğiniz gibi parti meselelerini eski particiler gibi 
bilmiyorlar. Ama bana göre, bu bir avantajdır. Eski particiliğe girm~ 
mekte büyük fayda var. Hartta devamlı olarakta bunu kenıdilerine telkin 
ediyorum. 
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S o r u ; - İşadamlarının ıbu ibölgeye yatırımlarında en büyük so
runun finans olacağı söyleniyor. Bu konuda yeni teşvikler getirilmesi dü

. şünülüyor mu? 

C e v a p : - Bir kere, o bölgeye, tahminden daha fazla, teşvikli 

yatırım geliyor. Me ela, 83 yılında 75 milyarlık teşvik belgesi verilmiş, bu 
83'de 434 milyara yükselmiştir. 86'da ilk iki ayda 136 milyardır. Yani bü
yük çapta bu teşvik belgesi özel ve bazı karma teşebbüslerle ilgilidir. 
İkincisi, bu bölgelere yapılan yatırımlarda, devletin % 15-20 direkt süb
vansiyonu vaııdır. Yani, teşvikler az değildir. 100 yatırım yapılıyorsa, 

20'sini veya bölgeye göre 15'ini devlet •karşılar. 

Ayrıca, birçok imkanlar vardır. Mesela, işçi ve memurlarla ilgili ola
rak asgari geçim indirimi burada, aşağı-yukarı 10 katına veya 7-8 katına 
kadar yükselir. Burada daha az ücret vererek, aynı net maaşı temin et
meleri mümkündür. Birde elektrik % 5 ucuz veriyor, onu da söyleyeyim. 
Bunların hepsi bu bölgeye has husisiyctlerdir. 

İşadamları, ayrıca -bunlaı:ın dışında- kaynak olarak kolaylık istiyor
lar ... 

Şimdi, tabiyatıyla herşeyi birden yapmak mümkün değildir. Ama 
ben şuna inanıyorum ki, zamanla, büyük yatırımlarda, nasıl yabancı ser
mayenin büyük hızla geleceğini düşünmüyoruz, (hiçbir zaman da böyle 
planlamadık) belli bir noktayı geçtikten sonra yukarıya doğru süratle 
çıkış olacaktır. · 

S o r u : - Sayın Başbakanım, sizin bu gezinizi izledikten sonra, 
başladığınız icraatı devam ettirmek için, milletten 5 senelik vekalet daha 
isrediğiniz bir izlenim edindim. Yani, siz bu işi -GAP dahil- bir noktaya 
götürmek için mutlaka 5 yıllık bir iktidar daha istiyorsunuz! 

C ev a p : - Zaten hesapta odur. 
S o r u : - Gençlere her yerde onun için mi, önem veriyorsunuz? 

C e v a p : - Tabi, tabi. Çocuklara özellikle, çünkü bugün 12 yaşın-

daki çocuk, 6 sene sonra, eğer seçmen yaşını da indirirsek -niyetim böyle 
ama- o da oy verecek. 

S o r u : - Efendim, ANAP İktidar Lideri Sayın Turgut Özal, 1983 
şartlarından sonra, Türkiye'nin belli noktaya gelebilmesi için, iki kademe, 
bir beş yıl ve ikinci bir beş yıllık hesap ediyor; 

Cevap: - Doğrudur. 10 senede Türkiye'yi çok önemli bir nok
taya götürürüz. Şehirlerden gözüküyor bu hadise. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN DİCLE BARAJI'NIN 

TEMEL ATMA TÖRENİNDE YAPTICI KONUŞMA 

17 Haziran 1986 

Değerli Misafirler ve çok Sevgili Vatandaşlarım; 

Hepinizi sevgi ve saygı ile selamlıyorum. Geçen yıl gene buralara 
geldik ve bu kompleksin bir önemli projesi olan Kralkızı Barajı'nın, te
melini attık. Buraya gelmeden evvel Kralkızı Baı·ajı'nın inşaatı üzerinde 
helikopterle dolaştık. Fevkalade memnun olduk. Şantiyede geniş bir faa
liyet var, işler süratle yürütülüyor. Çok kısa bir zamanda derivasyon 
tünelleri tamamlanmış. Tahmin ediyorum 1988 yılında da o barajda su 
tutmaya başlıyacak. Bütün bunlar daha 9-10 ayda nasıl faaliyet gösteril
diğinin delilidir. Ümit ediyorum ki, aynı konu burada da olacaktır. İn
şaatı gerçekleştirecek Türk 'Müteahhiti süratle bu işi tamamlayacaktır. 
Bizim hükümet ve devlet olarak vazifemiz bu imkanları bulmak ve bu 
işleri süratle yaptırmaktır. Çünkü süratle yaptırmakta büyük menfaat 
vardır . Dün misalini Karakaya Barajı'nda gördük. 1976 yılında temeli 
atılmış. Zamamn Başbakanı defteri imzalarken •baraj hızla tamamlan
sın• talimatını vermiş. Ama 198l'e gelinceye kadar çeşitli selbeplerden 
dolayı o barajdaki çalışmalar çok yavaş gitmiş. Anarşik, iktisadi mesele
ler ve Türldye'nin içinde bulunduğu zor durumlar biraz inşaatını yavaş
latmış. 1981 yılında yeni bir mukavele ile iş hızlandırılmaya çalışılmış. 
Bizim yaptığımız 1983'ten sonradır. Yani devleti yönetmeye başladığımız 
devre 1983 yılı sonunda başlar. Bütün vatandaşlarımın çok yakından bil
diği gibi mevcut köprü ve barajların gelirlerini satarak ve yenilerini ya
parak memleketin gücüne güç katarız . Bu metoddan Karakaya Barajı da 
yararlandı. Son 2 senede bulduğunuz dış krediler bir tarafa sadece bu 
fonlardan 53 milyar liradan fazla para verdik. Karakaya Barajı işte bu 
suretle 1981'den sonra hızlandırılmasına rağmen son senede çok daha 
büyük ilerleme yapıruş ve dün su tutmaya başlamıştır. Bunları söylemek
ten kastım şudur; Keşke imkanlar olsaydı ve bu baraj 1980 yılında .biti
rilseycli. O 6 sene müddetle 7.5 milyar kiloWat saatten 40 milyar kilowat 
saat elektrik üretir, baraja yapılan masrafın 3 mislini çıkarırdık. Onun 
için işlerin hızla yapılmasında çok büyük fayda vardır. Biz bu meseleleri 
çok iyi bildiğimiz için ve özellikle yeni yeni finansman metodlar bularak, 
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bu barajların hidroelektrik santralların, sulama tesislerinin hızlandırılıp 
bitirilmesini sağlıyoruz. Sadece iktisadi faydayı söylemiyorum onun ya
nında büyükçe bir sosyal fayda da vardır. 

Bütün bu ovalarda toprak ve insanlarımız su beklemektedir. Bizim 
vazifemiz bu toprağa ve insanlara mümkün olduğu kadar kısa sürede su 
getirmektir. Son 2,5 senede yaptığımız icraat bizim neler yapabileceği
mizin, meseleleri ne kadar hızlı çözebileceğimizin en güzel örneğidir. İna
nıyorum ki, Güneydoğu Anadolu' da geçen sene temelini attığımız Kralkızı, 
Büyük Atatürk Projesi, bu sene bağladığımız Dicle ve Batum Barajları 
2 sene sonraki Silvan Barajı ve ,bir takım sulama barajları ile bu bölge
nin makus talihini yeneceğiz ve şu 3 gün burada bayram var ve inşallah 
bundan sonra bütün günler bayram olacaktır. 126 bin hektar burada su
lama yapılacak. Tabiatıyla baraj ile beraber sulama tesislerinin de za
manında bitmesi lfızım . Artık Türkiye yıllar evvelki Türkiye değil. İnsan
ların suya verdikleri önem eskiden farklı. Artan nüfusumuzu daha iyi 
besleyebilm~k hayat standartımızı yukarıya çıkarabilmek için zirai istih
salimizi ve ona dayah olarak sanayi istihsalimizi yukarıya çıkarmamız 
lazım. -

Muhterem vatandaşlanm dikkat ederseniz, Türkiye'de son 3 yılda 
elektrik enerjisi talebi yüzde lO'un üzerinde artıyor. Daha evvelki yıllar
da bu oran yüzde 3-4'tü. Ama 3 senedir bu kadar talepte artı olmasına 
rağmen, Türkiye'de elektrik kısıntısı yoktur. Ve inşallah bir daha olma
yacaktır. Artık dışardan aldığımız elektriğe de ihtiyacımız yoktur. Bura
dan şunu söylemek istiyorum. Türkiye'de bu kadar elektrik talebi art
mış olmasına rağmen yıllarca bütün iktidarlar devrinde süren elektrik 
kısıntıları kaldırılmıştır. Bu da !bizim çalışmalarımızın en güzel örnekle
rinden biridir. Çürıkü biz birçok barajın ve termik santral inşaatının hız
landırılmanın yollarını bulduk. 

Dicle Barajı'nın Diyarbakır'a, bu yöre insanlarına hayırlı uğurlu 
olmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyor, 'hepinize en derin saygılarımı su
nuyorum. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN BATMAN'DA HALKA 
HİTABEN YAPTICI KONUŞMA 

17 Haziran 1986 

Batmanlılar hatırlayacaklar; 6 Ka ım seçimlerinden evvel maalesef 
geç gelmiştim. Ondan sonra burada ıbüyük bir kalabalık toplanmıştı, ben 
üç saat geç kalınca, maalesef o kalabalığı kaçırdık. Sonra bir gün, baş
bakan olduktan sonra geldim; gene geç kaldım ~ durum aynı. Bu sefer 
tam zamanında geldik. Programımızda olduğu gibi. Fakat bu seferde 
Allahın rahmeti var. Hayırlısı olsun. 

Ama sizleri hep böyle bir arada, bütün bunlara rağmen, bizleri bek
lerken görmekten çok mutluyum ve hepinize çok teşekkür ediyorum. 

Muhterem Batmanlılar; 

üç gündür Güneydoğu Anadolu 'da dolaşıyorum . Bu dolaşmamın 
sebebi şudur; Güneydoğu Anadolu'da yapmakta olduğumuz işleri yerinde 
görmek, bazılarını işletmeye açmak, bazılarının da temellerini atmak. 

Dün, Karakaya Baraj ve Hidrolik Santralı'nda su tutmaya başladık , 
yani Fırat'ın önüne bir set koyduk. 

Türkiye'nin en büyük, Keban'dan da daha büyük hidrolik santralı, 
inşallah bu sene sonunda işletmeye başlayacak . 

Oradan Urfa'daki Atatürk Hidrolik Santral ve Barajı'na gittik. 
Orada da barajın yapımına başladık, yani derivasyon tünellerini çalıştır
maya başladık. Böylece barajın gövde inşaatına başlandı. Dünyanın en 
büyük barajlarından biri olan bu baraj, Urla'ya 52 Km1ik yeraltı tüneli 
ile su getirecek. Bu dünyanın en büyük işlerinden biri. 

Muhterem Batmanlılar; 

Bu barajın sulayacağı saha 700.800 bin hektardır, yani 7-8 milyon 
dönüm kadardır. 

Güneydoğu Anadolu'da bugün Dicle barajının temelini attık. Biraz 
evvel Batman barajının temelini de attık. İnşallah bu barajı Ilısu barajı, 
arkasında Silvan ve Dicle barajı takip edeceklerdir. Bu suretle Güney
doğu Anadolu'da 1 milyon 800 bin hektar, yani 18 milyon dönüm arazi 
sulanacaktır. 
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Bu sulama ise, DS1'nin şimdiye kadar yaptığı sulamalardan daha 
fazladır. Güneydoğu Anadolu'da ıbu sulamalar sonunda, öyle zannediyo
rum ki, bugünkü değerlerinin 5 ile 10 misli mahsul elde edeceğiz. Hem 
memleketin insanlarını doyuracağız, ıhem de dışarıya büyük miktarda ih
racat yapacağız. İnşallah bu sulamalarla ıberalber birçok gıda, tarıma da
yalı ve diğer sanayiler bu /bölgeye gelecek. Size şunu söyleyeyim, bu böl
geden göç olmayacak, bu bölgeye göç olacak. Onun için evvelsi günkü 
başladığımız seyahate Güneydoğu Anadolu'nun bayramı dedik. 

Muhterem Batmanlılar; 

Çalışkan, akıllı bir milletimiz var. Bakınız nüfusumuzun büyük 
ekseriyetide gençtir. Size birşey daha söyleyeyim; biz bu gençlere, gele
ceğin gençlerine, bugünkü çocuklarımıza daha !fazla iş bulmak, daha iyi 
bir hayat geçirmek için birlik ve beralberlik içinde çalışmaya, devamlı 
olarak çalışmaya devam edeceğiz. Merak etmeyin. Çünkü ıbu memleketin 
insanlarını, biz milletimizi ayırım yapmadan seviyoruz. Ve inşallah Gü
neydoğu Anadolu'yu Türkiye'nin önemli bölgelerinden biri 1ıaline mu
hakkak getireceğiz. 

Batmanlılar, şimdi bakınız! 

Baıtman önemli bir ilçemiz. Devlet vaktiyle buraya önemli yatırım

lar yapmış. Biz de yatırım yapmaya devam edeceğiz. Merak etmeyin. 
Bakınız, size birkaç şey daha söyleyeyim. Bu mesele kolay kolay olacak 
şey değil. Ama Türkiye' de sorumsuz kişiler var, bu kişilere ·dikkat etme
niz l~zım. 11 meselesini biz ele almaya başlarsak altından kalkamayız. 
Çünkü birçok vilayet olmak ister. Haberiniz olsun, sadece Batman değil, 
ben şimdiye dek 20 tane tesbit edebildim. 

Şimdi beni iyi dinleyin. Önemli olan nedir? Batman niye 100 bin 
nüfuslu? Niye? Söyleyeyim. Size bunu neden olduğunu söyleyeyim. Tür
kiye Petrolleri buraya bir rafineri kurmuş, bölgesini oturtmuş. Bölgede 
petrol çıkarılıyor ve burada değerlendirliyor. Onun için Batman'ın nü
fusu böyle. Şimdi istermisiniz, 'bu tesisleri sökelim, başka bi r yere götü
relim. Sizi de vilayet yapalım, istemezsiniz. Bakınız vilayetten daha fazla 
nüfusunuz var, bunun sebebi ise bu tesislerdir. Rehabilite sebebi olmuş

tur Batman, olmaya da devam edecektir. 

Sevgili Batmanlılar; 

Geliniz biraz da başka konuları konuşalım. Beni can kulağıyla din
leyin. İyi dinleyin. Bu yağmur altında bekliyorsunuz. Islandınız . Biz de 
ıslandık . Dinlemeye devam edin. 

Bakınız, Güneydoğu Anadolu 'dan 'bahsediyorum ben. Güneydoğu 
Anadolu' da birçok hayaller hakikat olmaya başladı . Daha dün Urfa ' da tü-
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nelleri gezelim. Tünel deyince neyi görüyorsunuz. Uzunluğu 52 Km. Bu 
yeraltı tünelinin içine üç katlı apartman sığar. Evet öyle. Bunlar niçin ya
pılıyor? Bunların yapılmasının sebebi, Güneydoğu Anadolu insanına lü
zumlu suyu vermek, onu refah içinde yaşatmaktır. Biraz evvel Batman 
barajının temelini attık. Şimdi bakın! Batman barajı deyipte geçmeyin; 
40 bin hektara yani 400 'bin dönüm yalın arazi sulanacak. Şimdiye kadar 
nekadar suJanmış? Hepsi f>.7 bin dölüm. Yani bundan çok fazlası bu ba
raj vasıtasıyla sulanacak. 

Onun için bizim burada 2,5 senede yaptığımız işler eskisiyle muka
yese kabul etmez. İktidara geldiğimizde sizin lehinize 7 milyar yatının 
yapılıyordu. Devlet, biz bu sene 90 milyar yatının yapacağız. Çünkü .biz 
Güneydoğu Anadolu'nun insanlarını seviyoruz. Gençlerini, çocuklarını 
seviyoruz. Demin sözlerimin başında söyledim. Dedim ki, biz !bütün in
sanları ayırım yapmadan seviyoruz. Ama bir ayırım yapıyoruz. Çocuklar 
ile gençleri bir parça fazla seviyoruz. Onunda sebebi var. Kimse alınma
sın. Onun sebebi, çocuklar ve gençler ilerinin kuşaklarıdır. Türkiye'ye 
çok daha sağlam gençler, çok daha sağlam bir nesil lazımdır. Bizden 
daha iyi olsunlar. Onlar için yapamıyacağımız yoktur. 

Muhterem Batmanlılar; 
Bakınız 2.S senedir iktidardayız. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 

eskisine göre belki 10 misli yatırım yapılıyor. Yollar yapılıyor, köyler 
elektrikleniyor. Sizin ilinizin bütün köyleri, önümüzdeki senenin orta
larında elektriklenmiş olacak. Önümüzdeki 2-3 sene içinde, Güneydoğu 
Anadolu'da telefonsuz köy de bırakmıyacağız. 

Belediyelere büyük imkanlar temin ettik, şobirler gayet güzel ba
kılıyor. İnşallah çok daha iyi şehirler olacak. 

Şimdi Toplu Konut meselesini de birçok yerde halletmeye başladık. 
Türkiye'de her yıl bizim temin ettiğimiz kredilerle 100 binden fazla konut 
yapılıyor. Biliyormusunuz? 

Belediye Başkanınızdan rica ediyorum, Toplu Konut sahası ayarla
sın, kooperatifleri teşvik etsin, biz de ona kredi verelim tamam mı! 

Türkiye'de daha fazla ilerlemek, daha fazla gelişmek için bizim ge
liştirdiğimiz bir sistem, bir yol var. Başka bir yol da tanımıyorum. O da 
şudur; Birbirimize sımsıkı sarılmak. Kavga değil, dostluk, sevgi, ayrılık 
değil, birlik, beraberlik. İşte o zaman önümüzde hiçbir engel tanımayız. 

Muhterem Batmanlılar, 
Her sefer söylediğim bir şeyi burada da tekrar edeceğim. Seçimler 

s ırasında da söyledim. Dedim ki, bu memlekette gençler bizi tutuyor, 
değilmi gençler! Orta yaşWara gelince, onlar zaten bizimle çalışıyor; gün-

719 



görmüş yaşWara gelince onların duası bizimle. Geriye bir çocuklar kaldı. 
Onlann da sevgisi bizimle. 

Bu Güneydoğu Anadolu gezisinin, üç günlük gezisinin son noktasını 
Batman gibi sevgili ·bir yerimizde kapatmaktan büyük mutluluk duyuyo
rum. 

Bu yağmur altında sizi çok beklettim. Son bir iki kelime, cümle 
daha söyfoyeyim. Türkiye'nin itibarı, kendine güveni !bizim iktidar döne
mimizde fevkalade yukarıya çıkmıştır. Televizyondan takip ediyorsunuz; 
Neler oluyor? Yabancı devlet adamların biri gidiyor, •diğeri geliyor. Doğru 
mu, değil mi? Eskiden semtimize uğramayanlar, şimdi bizi davet ediyor
lar. Kendilerini davet ettiriyorlar. Niçin bu? Çünkü Türkiye'de sağlam 
bir iktidar var, Türkiye' de sağlam bir devlet var. Türk milletinin itibarı 
yükselmiştir. Daha geçenlerde Alman Cumhurbaşkanı, Japon Prensi önü
müzdeki ayda Çin Başbakanı, Pakistan Prensi ve daha birçokları gelecek
ler. Geldiler ve gelecekler. Karayüzümüz için değil, Türkiye için geliyor
lar. İran ve Irak savaşı içiıı.de, Suriye problem içinde, Lübnan'da kan 
var, ateş var. Türkiye'de sevgi var, dostluk var, gelişme kalkınma var. 

Muhterem Batmanlılar, 

·Şu Güneydoğu Anadolu gezisinin son durağı olan Batman'da, bizi 
büyük bir sevgiyle bu kadar zor şartlar içinde karşılamış olmanızdan 
dolayı hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Türkiye, daha büyük bir Tür
kiye'ye, daha mutlu bir Türkiye'ye sizlerin desteği ve Allahm yardımıyla 
muhakkak gidecektir. 

Birliğimizi, beraberliğimizi devam ettirelim. Birbirimize sımsıkı sa
rılalım. Sözlerimin sonunda ıbu ·birlik işaretini hep •beraber yapacağız. 

Bakın, memleketin birliği, beraberliği, Tlirkiye'yi ileri götürmekte-
dir. 

Batmanlılar, hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum; Sağolun varolun. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN CUMHURBAŞKANI 
SAYIN KENAN EVREN'LE YAPTICI GÖRÜŞMEDEN 

SONRA BASINA AÇIKLAMASI 

19 Haziran 1986 

TRT ve Basının Değerli Mensupları, 

Sayın Cumhurbaşkanı ile bayram sonrası ilk görüşmemizi yaptık. 
Bu görüşmede, Güney-Doğu'ya yaptığım seyahat izlenimlerini kendisine 
anlattım. Memleketimizin ekonomik durumu hakkında kısa bir bilgi ver
dim. Şu sırada Türkiye'ye yapılmakta olan ziyaretler var, benim dış 
seyahatlerim var, Sayın Curnhurbaşkaru'nın Macaristan'a yapacağı seya
hat var. 

Ayrıca, yaptığımız ve yapmakta olacağımız temel atmalar ve seyahat
ler hakkında bilgi verelim. Ayın 22'sinde İstanbul'un Hızlı Tramvay veya 
Hızlı Nakil Sisteminin temeli atılacak. Törende Sayın Cumhurbaşkanı ve 
ben bulunacağız. İstanbul'da SSK'nin bir hastanesi aç.ılacak . Ondan sonra 
benim Romanya seyahatim var. Gitmeden önce tlk Hedef-86 tatbikatına 
kısmen iştirak edeceğim. Bu arada Yozgat'a günübirlik bir seyahatim 
var. Romanya'dan sonra Kıbns'a gideceğim. Gene programlanmış bir 
Trakya seyahatim olacak. Bir de Eskişehir-Bursa gezisi var. Ondan sonra 
Çin Halk Cumhuriyeti ve Pakistan Başbakanları Türkiye'ye gelecekler. 
Bunlar üzerinde izahat verdim. 

Soru: - Memurlarla ilgili bir mesajınız olacak m.ı? 
C e v a p : - Bakınız, memurlarla ilgili olarak daha önce ilan edil

miş bir durum var : 62 katsayı ve belli yan ödemeler şeklinde. Bunda 
fark ettirebilecek miyiz, ettiremiyecek miyiz, bu konuyu daha ilgili ar
kadaşlarla görüşemedim . Bu söylediğimiz 1 Temmuz'dan itibaren zaten. 
Hiçbir seçenecek bana verilmedi. 

S o r u : - Eski siyasilerin TV' de yer alması konuşuldu mu? 
Cevap : - Hayır, bu konuyu benimle görüşmecli . 

S o r u : - Kınkkale'deki patlamalar? 

C ev a p : - Kınkkale'deki patlamalarla ilgili olarak MSB bir açık
lama yaptı. Ben de dün yakından takip ettim. Araştırmalar devam edi
yor. Eski sahada bulunan !bir mühimmatın -MKE'ye teslim ediliyormuş, 
onlarda ya gömüyor ya da atıyorlar- verilen ilk bilgilere göre otların yan
masından dolayı patlamalar olmuş . Hadise ondan ibaret. Cephanelerin 
patlaması sözkonusu değil . 
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S o r u : - Sayın Cuınhurıbaşkanı bazı kanunları onayladı. KDV 
onaylanmadı. 

C e va p : - Onu da onayladı. Bütün kanunları onayladı. Bütün 
kanunlar Başbakanlığa geldi. Zannederim KDV de bugün gelir. 

Diğer kanunların 'hepsi bugün veya yarın neşredilir. 
S o r u : - Muhalefet partileri geçici maddelerin kaldırılması için 

ortak hareket kararı almışlardı. Görüştünüz? 
C ev a p : - Hayır, herhangi bir görüşüm olmaz. Tabii bütün mu

halefet paııtileri her zaman bir araya gelebilirler. Biz de her zaman söy
lüyoruz: 

S o r u : - Emisyon artışı bayramla mı yoksa bir başka sebebi ola
bilir mi? 

Ce v a p : - Esas itibariyle 1bayram sebebi var. Çünkü birçokları 
bakımından 9 günlük bir bayram haline geldi. Bir de Türk halkının ce
binde para taşıma alışkanlığı var. Hele bankalar kapalı olunca. Nedense 
daha biz çeke alışamadık. Çeke alışırsak bu şekilde artmaz. Ama şunu da 
hemen söyliyeyim, artmasının bir mahzuru yok. Hemen emisyondan 
~nflasyona tesir edecek bir durum yok. Bu eskide kaldı. Çünkü emisyo
nun enflasyon üzerindeki tesirleri eskisi kadar değildir. Banka mevduat
ları eskiden -1980'de- emisyonun bir katı kadarken, bugün s~ katına 
ulaştı . 

S o r u : - Sayın İnönü ara seçim tarihini korktuğunuz için açıkla
madığınm söylüyor. 

Cevap: - Bakınız, Meclis' deki bir partimiz tam giderayak -Mec
lis kapanırken- güya siyasi ibir manevra yaptılar. Bu ara, seçim istemedik
lerini gösteı·ir. 6 Ekim diye yazmışlar ~ Ekim Pazar'a gelmiyor 5 Ekim 
yazmaları ]Azım.- Aceleyle koydular. Sayın SHP Genel Başkanı da «ara 
seçim olsun mu, olmasın mı• şekilde konuşuyor. Her zaman söyledim, 
ara seçime TBMM karar verir ama gayet tabii çoğunluğa sahip olduğu
muz için biz karar veririz. Ne zaman işimize gelirse, o zaman yaparız. 
Fellermair'le ara seçim konusunu görüşmedim. 

Soru : - MKYK Toplantısı ertelendi mi? 
C ev a p : - Hayır, onun !bir tarihi var. Ben Kıbrıs' tan döndükten 

sonra olacak. 

S o r u : - Kıbrıs gezinize ilişkin olarak beliren tepkilere ne diyor-
sunuz? 
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Cevap: - Yaygara. Başka bir şey değil. 
Soru: - Dünya Kupası? 
C ev a p : - İnsanı uykusuz bırakıyor. 



BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN ATİNA'DA YERLEŞİK BATILI 
BASIN - YAYIN ORGANLARININ TEMSİLCİLERİ ve YUNANLI 

GAZETECİLERLE YAPTICI BASIN TOPLANTISI 

23 Haziraıı 1986 

Sizleri aramızda tekrar görmekten mutluyum. Bundan bir yı.1 önce, 
kesin bir tarih vermek gerekirse, 12 Mart 1985'te yanyana gelmiştik. O 
zamandan bu yana, Türkiye, hem dış hem iç cephelerde gelişmesine de
vam etti. 

Türk ekonomisi sağlı klı gelişmesini sürdürüyor. Enflasyon oram 
düşüyor, OECD bölgesindeki en yüksek hıza ulaşan büyümesi daha da ar
tıyor. Kısa bir üre önce uygulamaya konan yaratıcı tasarruf ve finans
man mekanjzmalan sosyal konut ve altyapı yatırımlannı hızlandırıyor. 
Yılda bu yolla yapılan 100.000 konut yalnız konut açığını kapatmakla kal
mayacak, aynı zamanda düzenli kentleşmeye de katkıda bulunacaktır. 
Yoğun komünikasyon yatınmlarının yanında, yaklaşık 100 barajın ya in
şasına başlanmış, ya da başlanmak üzeredir. Bunların arasmda GAP'tan 
özel olarak bahsetmek doğru olacaktır. Bu, üç dev barajın etrafında ger
çekleştirilen entegre hidroelektrik ve sulama projelerinden oluşmaktadır. 
Yaklaşık 10 yıl içinde tamamlandığında, Yukan Mezopotamya'nın ovaları 
tarihi ihtişamına kavuşacak ve bölgesel dengesizlikler yı l da 20 milyar 
kwh ilave enerjiyi ve yı.lda 2-3 ürün verecek J.8 milyon hektar sulanacak 
araziyle ortadan kalkacaktır. tlginç olan husus, bu kalkınma projelerinin, 
bir yandan düşen enflasyon, diğer yandan artan ihracatla düzelen ödeme
ler dengesi ve hedefin üzerinde bir büyüme sağlanırken gerçekleşiyor ol
masıdır. Bu suretle, Türkiye'nin borç güvenilirliği ve yatırım imkanlan 
daha iyi anlaşılmıştır. Kısaca, liberal ekonomik politikalar meyvalarını 
vermektedir. 

1980 öncesi ekonomik buhrandan artık uzağız. Dükkdolar önünde 
kuyruklar, yoklar ve karaborsa kalmadı. Dışan çıkan turistler ve götü
recekleri para üzerinde kambiyo kısıtlamaları yok. İthalat kayı.tları 
kalktı . Lüks olan olmayan her yabancı malı bulmak mümkün . Hem kam
biyo hem ticaret rejimleri serbestleştirildi. Bunlar, bir yandan geçmiş dö
nemin borçlan ödenirken gerçekleştirildi. 

Geleceğe baktığımda, yüzyıl sonunda 70 milyonluk bir Türkiye gö
rüyorum : Yılda 150 milyar kwh enerji üreten, tümüyle sanayileşmiş, 
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ekilen arazisinin yarısına yakınını sulayan modern bir tarıma sahip, % 
70'i kentli tümüyle okuma-yazma bilen bir nüfus, genelde dünya, özelde 
AET ile bütünleşmiş bir ekonomi. 

Bu, afaki bir muhayyilenin bir ürünü değildir; ülkenin potansiyeli 
ile yakın geçmişteki ve şimdiki 'başarılan gözönüne alındığında gerçekçi, 
hatt~ muhafazkar bir tahmindir. Böyle bir ülke, ne şimdi ne de gelecekte 
gözardı edilemez. 

Dış politika alanında, geçen dönemde kaydedilen gelişmelere kısaca 
değineceğim. Beş illke ile dostane çözüme vardık. Türkiye, ıbu yıl Kasım 
ayında Avrupa Konseyi'nin başkanlığını deruhte edecektir. Aynı kurulu
şun cminisession• u bu ayın sonunda lstanbul'da toplanacaktır. Bir başka 
deyimle, ilgili Avrupa çevreleri, Türkiye'nin demokrasi yolundaki samimi 
ve başarılı gayretlerini hakkıyla takdir etmişlerdir. 

AET ile normalleşme süreci ümitvar bir şekilde başlamıştır. Bu sü
recin Türkiye'yi toplulukla tüm bütünleşmeye ulaştıracağına eminim. 
Liberal piyasa ekonomisi AET'ye uyumumuzu kolaylaştıracak, büyük pro
jelerin tamamlanması ise üretim ve istihdam kapasitemizin, kısaca eko
nomomizin potansiyelinin güçlenmesine katkıda bulunacaktır. 

Aynı dönemde, Batı ve Üçüncü Dünya liderleriyle, yurt içinde ve 
dışında sayısız yüksek düzey temas yapılmıştır. Bunlar Türkiye'nin dış 
dünya ile gelişen ilişkilerimizin belki de tek istisnasıdır. Sizinle son defa 
görüştüğümüzden bu yana Yunanistan'la ilişkilerimizi gözden geçirelim. 

Türk-Yunan ilişkilerindeki gerginliğin, herşey gözönüne alındığında, 
sun'i, en azından aşın derecede mübalağalı olduğu kanaatindeyiz. Zira 
Türk ve Yunan halkları arasında içten bir düşmanlık yoktur. Komşu ül
keler arasında daima anlaşmazlık konulan bulunabilir. Bunları çözümsüz 
hale getiren hemen her zaman pofüikacılardır. Şayet Yunan Hükümeti, 
bizim yaptığımız gibi, vizeyi kaldırsaydı, Yunanistan'a yoğun bir Türk 
turist akını olurdu. Şayet işadamlannın bizimkilerle işbirliği yapmasına 
imkan verselerdi, ortak yatırımlarda ve ikili ticarette büyük sıçrama ger
çekleşebilirdi. Bu nedenlerle, politikacıların halkın gerçek duyguları isti
kametinde hareket etmeleri halinde, aramızdaki sorunların kolayca çö
zümleneceğine inanıyorum. 

Son 15 ay içinde, Yunan hükümetinin buna rağmen süregelen düş
manlığına şahit olduk. 

Avrupa Konseyi ile olan ilişkilerimizdeki gelişmeye sürekli olarak 
karşı çıktı. Buna rağmen, Tür.kiye'nin Başkan Yardımcılığına seçilmesini 
engelleyemedi. 
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Avrupa. Ekonomik Topluluğu'nda da, Yunanistan Hükümeti, Tür
kiye'run Topluluk üyeleriyle ilişkisini normalleşmesine itiraz etti, fakat 
Ortaklık Konseyi toplantısı tarihinin tesbitiyle yine tek başına kaldı. Bu 
sonuç, Batı Avrupalıların, Türkiye'deki demokrasi ve insan haklarıyla 
ilgili Yunan iddialarının gerçek mahiyetini bütün açıklığıyla anlaması 
sayesinde alınmıştır. 

Yunanistan, NATO için bir sevgi duyarak, ittifakı, Limru'nin silah
landmlmasını meşrulaştırma yönünde kullanmaya çalışmaktadır. Yunan 
Hükümeti'nin bu gayretini ilk adım olarak mütalaa ettiğini kendi beyan
larından gayet açıklıkla bilmekteyiz. Tehdidin Kuzey'den değil, Doğu'dan 
geldiğine inanan Papandreu, ikili ilişkilerimizin temelini oluşturan anlaş
maları ihlal ederek, Adaların silahlandırılmasını meşrulaştırmaya çalış· 
maktadır. NATO amaçlarına hizmet etmek ise, en son düşündükleri şey
dir. 

Öte yandan, BM Genel Sekreteri'nin sunduğu son belge, Kıbrıs Türk 
tarafınca kabul edilmiştir. Bilhassa Kıbrıs Rum tarafının ikinci cevabı, 
Rwnların, her noktasına itiraz ederek belgeyi reddettiğini göstermiştir. 
Kıbrıs Rum Liderleri, talimat almak için Atina ve Lefkoşe arasında me
kik dokumaktadırlar. Uzun zamandır devam eden bağımsızlık mitoloji
sini böylece yıktılar . Yunanistan'ın görüşmeler yoluyla bir çözümden 
kaçtığı ve Ege'de gerilimi sürdürebilmek için Kıbrıslı Rumların zararına 
da olsa, bunu bahane olarak kullandığı sarihtir. 

Yunan hükümeti, uluslararası platformda Bulgaristan' da müslüman 
Türk azmlığa uygulanan baskı konusunda Bulgaristan'ın yanında yer al
mış, böylelikle zaten inandırıcı olmayan insan haklan şampiyonluğu kis
vesinden sıyrılmıştır. Aynca, Türkiye karşıtı terörist faaliyetlere evsahip
liği yapmış, bunları açıkça desteklemiş ve böylece uluslararası terörizm 
karşısındaki gerçek tavrını da ortaya koymuştur. 

Özet olarak, Yunanistan dış politikasını, sadece ve sadece Türkiye' 
ye karşı olmak ve bu tutumunu giderek yoğunlaştırmak şeklinde sürdür
mektedir. Düşmanlığın bir ülke için yarar sağlaması çok zordur. Özellikle, 
asgari ahlaki değerler ve uluslararası normlardan yoksun olduğıı zaman 
bu tersine sonuçlar dahi doğıırabilir. 

Yunanistan ile ilişkilerimizin bir olumlu yönü, Yunan vatandaşları 
için vize muafiyetini uygulamamızdır. Yunanlılar, Başbakanlan'nın de
diğinin aksine, sadece dostluk ve misafirperverlik gördükleri Türkiye'ye 
koşmuşlardır. Söylemek üzücüdür, fakat, Türkiye'den Yunanistan'a vize. 
siz gidebilenler sadece teröristlerdir. 

Yunan Hükilmeti'nin, bütünüyle olumsuz tutumunun Türkiye' de ha· 
yal kırıklığı yarattığını söylemeliyim. Bu hayal kırıklığını yansıtan bazı 
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açıklamalar yapmaktan kaçınamadım. Bu meydanda, Yunan politikası
nın ilginç bir yönü ortaya çıkmıştır. Bir yandan, tehdidin Türkiye' den gel
diğini öne süıımektedirler, öte yandan, sanki gerçek amaçları Yunanistan'a 
Tlirkiye'den gelen tehdit koşullarını yaratmakmışcasına, tahrikkar bir 
tarzda hareket etmektedirler. 

Papandreu'nun mantığı ilişkilerde gelişme sağlanmasını engellemek
tedir. Papandreu, Ege'deki sorunların tartışılmasından önce, Kıbrıs prdb
leminni Hellenizm yararına çözülmesi gerektiğini söylemektedir. Biz de, 
aynı mantığı kendimize göre tersine çevirirsek, Kıbrıs probleminin çözü
mü için, önce Ege sorunları Türkçülük yararına çözülmelidir dememiz 
gerekir. Bu bizi barışa götürür mü? 

Türk-Yunan ilişkilerinde gözönüne alınmaları gerektiğini düşün
düğüm bazı noktalar vardır. 

Birinci olarak, iki ülke arasında güven ortamı kurmaya çalışmamız 
gerekir. 3 Nisan 1985 tarilili demecimde, Yunanistan'a, halihazır sınır
ların ihlal edilmezliğini de garantileyecek bir DOSTLUK, İYİ KOMŞU
LUK, UZLAŞMA VE İŞBİRLİG'İ ANLAŞMASI imzalamayı teklif ettim. 
Bu Papandreu tarafından reddedildi. Bu teklifimi bu ay bir Yunanlı ga
zeteci ile yaptığım görüşme sırasında tekrarladım . Şimdiye kadar olumlu 
bir cevap almış değilim. 

İkinci olarak, Ege Denizi iki ülkenin paylaştığı bir denizdir. Yani 
Ege'yi Türkiye'ye kapatmak girişimleri boşunadır. Burada, sorun basite 
ve öze irca edilmelidir. Ege Kıta Sahanlığı'nda Türk ve Yunan iddiaları 
çakışmaktadır. Kıta Sahanlığı henüz hukuken sınırlanmadığı için, bir 
ülke, kendi topraklarında gözü olduğu iddiası ile diğerini suçlayamaz. 
1976 Bem Anlaşması, •bunun anlamlı müzakereler yolu ile çözümlenmesi 
anlayışını getirmiştir. Problem, Yunan Başbakanı'nın uluslararası hu
kuku tek yanlı yorumlaması üzerine dayandırdığı kendi haklılığını ve 
maksimalist iddialarını Türkiye'ye empore etme girişimlerinden doğmak
tadır. Bu aşırı tutumun doğal bir sonucu olarak, Papandreu, sonunda ta
viz verileceği gerekçesiyle, Türkiye ile müzakereye girmeyi reddetmekte
dir. Sonuç olarak, Türkiıe tarafından herhangi bir diyalog çağrısının 
ardında saldırgan emeller görülmektedir. Savunmaya yönelik herhangi 
bir demeç, tahrikkar olarak yoıumlanmaktadır ve herhangi bir bıkkınlık 
ifadesi tehdit olarak algılanmaktadır. 

Üçüncü olarak, temelde suni olan bu politikanın başansı en az iki 
şarta bağlıdır. Herşeyden önce, Yunan kamuoyunun tehdidin Türkiye' den 
geldiğine inandırılması; bunu pekiştirmek için de, Türkiye'nin geçmiş i 
ve geleceği ile, anti-demokratik, askeri, baskıcı, insan haklarını ihlal eden 
bir ülke .... )arak sı• .. •tlması gereklidir. Yunan Hükümeti'nin, Türkiye'deki 
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demokratik süreçteki ilerlemenin herkes tarafından kabulünden dolayı 
duyduğu derin hayal kmklığıııın hatta .kızgınlığın sebebi budur. Herşeye 
rağmen, Türkiye'den gelen tehdit diye yarattıkları şeye kendileri inan
dıkları vakit, bu hayalin gerçekliğine dünya kamuoyunu da inandırmaya 
çalışmaktadırlar. İşte burada, hasının rolü çok önemlidir. Yunan gazete
lerinden tak.ip ettiğim iz kadarıyla, Yunanistan'da bir gerilim ortamını ya
şamakta ve şahit olmaktasınız. Bunun haber değerini küçümsemiyorum. 
Türkiye'de ise sükunet, ılımlılık ve ölçüyü bulacağınızı ümit etmekteyim. 
Aynı sorunun diğer veçhesini oluşturduğu cihetle, bu sade ruh haletini de 
gözönüne almanızı /beklerim. 

Sonuç olarak, sizler kanalıyla Mr. Papandreu'ya seslenmeyi arzu et
mekteyim. Nihai değerlendirmede, diyaloğun reddi, kendi politikasının 
gücüne ve haklılığına olan güven eksikliğini göstermektedir. Bu nedenle, 
provokasyonlar karşısında Türkiye'nin sabrını deneyeceğine, Yunanistan' 
la iyi ilişkilere girme yönündeki samimiyetini sınamasını Papandreu'dan 
talep ediyorum. 

Türkiye'deki kalışınızın verimli ve boş geçmesini temenni ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUf ÖZAL'IN ATİNA'DA YERLEŞİK BATILI 
BASIN · YAYIN ORGANLARININ TEMSİLCİLERİ ve YUNANLI 

GAZETECİLERLE YAPTICI BASIN TOPLANTISINDA 
SORULAN SORULARA VERDtCt 

CEVAPLAR 
23 Haziran 1986 

Soru: - Bir hafta kadar önce, Lefkoşa' da Yeşil ha1 üzerinde 
Başbakan Papandreu ile görüşmeyi önerdiniz. Papandreu, daha önce de, 
biraraya gelerek diyalog kurulması yolundaki tüm önerilerinizi reddet
mişti. Sizinle görüşeceğini gerçekten umuyor musunuz? 

C ev a p : - Kıbrıs'a gideceğim doğrudur. Ancak, bundan dolayı 
Rum tarafında bazı spekülasyonların yapılacağını ve belki de bazı top
lantı ya da protesto gösterilerinin düzenleneceğini sanıyorum . Bu ne
denle, Kıbrıs'a herhangi bir sorun yaratmak için gitmediğimi söyledim. 
Eğer istediği buysa, Papandreu ile yeşil hat üzerinde görüşebilirim. 

S o r u : - Sayın Başbakan, •buradaki Yunanlı meslektaşlarım adı
na, yaptığınız konuşmadan sonra biraz hayal kırıklığına uğradığımızı söy
lemek isterim. Sonuçta çok etkili 1birşey elde edebileceğimizi sanmıştık. 
Bütünüyle hayal kırıklığına uğradığımızı söylemek istemiyorum. Bilakis, 
siz bazı çok iyimser görüşler ortaya attınız. Tesadüfen bugün öğleden 
sonra, bu konuda Türk gazetecilerle görüştüm. Ancak, cihette olumlu 
bir adım olan, Yunan vatandaşlarına vize uygulamasını kaldırdığınızı ve 
iyi niyet girişimlerinde bulunduğunuzu anımsattığınızda, aynı girişimler
de bulunmadığı için •hükümetimi eleştirmiyorum ancak, aynı zamanda 
siz bir bakıma görüşleriniz Yunan Hükümeti tarafından kabul edilmecü
ği takdirde, Yunan halkını, Bge'de bir çeşit saldmyla tehdit etmektesiniz. 
Bu durum, inanmama rağmen gelecekteki iyi komşuluk ilişkileri sözü
nün içtenliği konusunda beni !biraz şüpheye düşürmektedir. Çünkü, her 
iki ülkenin dostça 1birarada yaşamaları gerektiğine inanıyorum. 

Cevap : - Bakın size anlatayım. Belki de bu soru aklınıza Is
parta'da yaptığım konuşmadan sonra geldi. Bu konuşmayı, Papandreu' 
nun, kendisine birçok kez uzattığımız zeytin dalını reddetmesinden kay
naklanan hüsrandan dolayı yaptım. Hiçbirini kabul etmedi. Belki bili
yorsunuz, Papandreu da Davos'a geldi. Benimle görüşeceğini biliyordum 
ancak birdenbire fikrini değiştirdi. Fikrini değiştirme nedenini bilmiyo
rum. Ancak, yaptığımız tüm önerilerde bir tür duvarla karşılaştık. Hiçbir 
cevap verilmedi. Sanırım Isparta' da yaptığım konuşma, BM Genel Sekre
teri'nin Türk kesimi tarafından kabul edilen önerisini yaptığı döneme 
rastlamaktadır. Ancak Papandreu, partisinin toplantılarından birinde 
yaptığı konuşmasında, Kıbrıs'ta Helenizmi etkileyecek herhangi bir çö
zümü kabul etmeyeceğini söylemişti. Bu beni sinirlendirdi. Çünkü, Kıb
rıs halkı iki ayn kökenden meydana gelmektedir. Yunan ve Türk. 
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S o r u : - Sayın Başbakan, açış konuşmanızda, Papandreu'ya bir 
barış anlaşması, saldırmazlık anlaşması, önerdiğinizi söylediniz. Papan· 
dreu, iki ülke arasındaki mevcut sınırlar konusunda baz.en NATO bazen 
Avrupa Topluluğu bazen de ABD gibi çeşitli taraflardan bir garanti ta
lep etmelctedir. Avrupa Topluluğu, NATO ya da ABD tarafından verile
cek hePhangi bir garantiyi kabul eder misiniz? 

C e v a p : - Bence bu gereksizdir. Bir anlaşma imzalarsak, neden 
bu yetersiz kalsın? Ve neden NATO? Yani bizler NATO'nun üyesiyiz. 

S o r u : - Türkiye ve Yunanistan arasındaki anlaşmazlık hak.kın
da sormak istiyorum. Birkaç hafta önce Atina'y1 ziyaret eden Batı Alman
ya eski Başbakanı Helmut Schmidt, Lord Oarrington'un, Türkiye ile Yu
nanistan arasında arabuluculuk yapabileceği önerisinde bulunmuştu. Bu 
konudaki görüşünüz nedir? Şimdiye kadar, bu öneri konusunda Yunan 
tarafından henüz birşey duymadlk. Türk tarafının, bu konuda ne söyle
yeceğini bilmek isterdim. 

Cevap : - Almanya' da yaptığı konuşmalardan birinde, Yunanis
tan ve Türkiye arasında bir çeşit arabuluculuk yapmaya hazır olduğunu 
belirttiğine ilişkin ufak bir bilgiye sahibiz. Ancak bunun doğru bir resmi 
açıklama olduğundan pek emin değiliz. Eğer lbir çeşit arabuluculuk yap
mak istiyorsa, neden biz karşı çıkalım. 

S o r u : - Sayın Başbakan, Türkiye ile Yunanistan arasındaki belki 
de önemli sorun, Türk askerlerinin, Kuzey Kıbns'ta halen bulunmaları
dır. Yunanistan sizden, uzlaşma jesti, batta görüşmeler için bir (ön) ko
şul olarak, bu askerleri geri çekmenizi beklemektedir. Türkler askerlerini 
geri çekmelidir. Yunanistan'a karşı gösterdiğiniz iyi niyetinizin bir jesti 
olarak, Kıbrıs'taki askerlerinizin bir kısmını geri çekemez misiniz? Bu 
durumu değiştirebilir. 

Cevap: - Sanırım, 1984'te iktidara geldiğimizde, ortak dostları
mızdan bazıları, baz1 ülkeler, Kıbrıs'taki asker sayısını azaltarak iyiniyet 
girişiminde bulunmamıza ilişkin bir öneride bulunmuşlardı. Biz bunu 
yaptık. Sonuçta birşey olmadı. Kıbrıs konusunda bir anlaşmaya varabi
leceğimizi açıkça söylemiştim. Anlaşmadaki mevcut şartlara uyacağımızı, 
anlaşmada, Türk askerlerinin belirli bir düzeye indirilmesi gerektiği be
lirtildiği takdirde 'bunu yapacağımızı söyledik. 1900'dan bu yana, Kıbrıs 
Türkleri'nin sorunları ve orada olanlar ile ilgili olarak Kıbrıs konusunda 
çok kritik bir deneyim geçirdik. Bu nedenle bu insanların güvenliği, bir
takım anlaşmalara bağlıdır. Türk askerleri de, bu <anlaşma sağlanıncaya 
kadar adada kalacaklardır. 

S o r u : - Sayın Başbakan, Türkiye ile AET arasındaki gelişme
lerden ümitlisiniz. Biraz açıklar mısınız, çünkü, bildiğiniz gibi, Yunan 
tarafı ile sanının Batı Almanya'nın bazı itirazları bulunmaktadır. 
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C e va p : - İşçilerin serbest dolaşımından mı söz ediyorsunuz? 
Türkiye'nin AET ile (entegrasyonu) birleşmesi konusunda sorunlarımız 
var. Alman dostlarımıza bir çok kez, bizim görüşümüze göre, Türkiye'nin 
entegrasyonunu hem AET, hem de Türkiye için faydalı olacağını açıkla
dım. Çün'kü, Tür.kiye Avrupa ile Asya ya da Batılı ülkeler grubu .ile Doğu 
Bloku arasında bir köprüdür. Ancak topluluk içindeki Türk işçilerinin 
sorunları ya da serbest dolaşım hakkı, özellikle Almanya ve diğer ülke
lerde bazı sorunlar yaratmaktadır. Bu da birkaç yıl önce imzalanmış bir 
anlaşmadır. Türkiye'nin, anlaşmadaki bu hükmün önemini idrak ettiğini, 
ancak bir çözüm bulmanın kolay olmadığını söyledim. Bizim, doğrudan 
Almanya ile değil, AET ile bir çözüm bulmamız gerekmektedir. Bir 'çö
züm önerdim. Türkiye'nin AET'ye tam üyelik için başvurabileoeğini ve 
topluluk içerisindeki mevcut işçilerin serbest dolaşım hakkının AET ta
rafından tanınması koşuluyla, dört.!beş yıl sürebilecek görüşmeler dönemi 
içerisinde Tüı'kiye'nin bu ·hakkının askıya alınabileceğini söyledim. Gö
rüşmeler taİnamlandıktan sonra eski anlaşmanın uygulanmasını sağlaya
cak yeni bir anlaşma yapılacaktır. 

Soru : - Hepimiz, Kuzey Kıbrıs'ın Avrupa ülkeleri tarafından ta
nınmadığını ve hattıl bağımsız bir devlet kurulmasının kınandığını bili
yoruz. Siz şimdi, Ortak Pazar ile bir yakınlaşma (uzlaşma) sağlamaya 
çalışıyorsunuz. Bunun, Yunanistan ile ilişkilere yardımcı olacağını mı 
düşünüyor sunuz? 

Cevap : - Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıdı. 
Orada bizim bir büyükelçimiz var. Dolayısıyla, be.nim oraya gitmem doğal. 
Kuzey Kıbrıs'taki Tür.kler'in bir çoğu, •birkaç yüııyıl önce Anadolu' dan 
göç etmiş Türkçe konuşan insanlardır. Sanırım, Yunanistan gibi bizim 
de bu işe karışmaya hakkımız vardır. Sonuçta bu durum iki tarafın f~ 
deral bir devlet olarak biraraya gelmelerine yardımcı olacaktır. Kişi ba
şına düşen gelir miktarında büyü.k farklılıklar bulunmaktadır. Kıbrıs 
Rum tarafında bu mı"ktar yaklaşık 4500, Kıbrıs Türk tarafında ise 2 bin 
doların altındadır. Temel olarak eşit haklara sahip iki devlet oluştura
caklar ve bu nedenle onlara yardım etme konusunda bazı sorumlulukla
rımız olduğu kanısındayım. 

S o r u : - Denktaş ile bir saldırmazlık paktı oluştumıaya çalıştığı
nız yolunda bir bilgi var. Bu kararın nedenlerini açıklar mısınız? 

C ev a p : - Böyle bir anlaşma imzalamaya niyetimiz yok. 
Soru : - Kayıp 2 bin kadar Kıbrıslı Rum hakkında herhangi bir 

bilgi verebilir misiniz? 
Cevap: - BM bünyesinde ·kayıp kişilerle ilgili bir komite bu

lunmaktadır. Bu komite konu ile ilgilenmektedir. Mevcut nüfusla oran
tılı olarak 681 Kibnslı Türk de kayıptır. 
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S o r u : - Kıbrıs'taki Türk askerlerinin adada bulunma nedenleri
nin kalmadığını düşünüyor musunuz? 

C e v a p : - Size şunu sorayım : Tür.k askerleri, imzalanan Londra 
ve: Zürih anlaşmaları uyarınca adada bulunmaktıadırlar. İşin pratik bir 
yönü de, sorunların bulunduğıı 1974 öncesi ile karşılaştırıldığında Türk 
askerlerinin adaya gelmelerinden bu yana, Kıbrıslı Rumların barış içinde 
yaşadıkları ve herhangi bir sorun olmadığı görülmektedir. Sampson so
rununun ortaya çıkması, Makarios'un kaçması bu nedenledir. Kıbrıs, is
tikrar olunca ekonomik gelişme sağlandığı için 1974 öncesine göre çok 
daha iyi bir durumdadır. Bugün birçok kimse, Türk askerlerinin adadaki 
varlığınm, barış için bir garanti olduğıınu fark edememektedir. 

S o r u : - Uluslararası hukuk çerçevesinde Ege deniz yatakları 

hakkında soru sormak istiyorum. Yunanistan, Ege ile ilgili olarak far.k
lılıklar bulunduğıı düşüncesiyle bunu reddetmekte ve diyaloğun anlam
sız olduğıınu desteklemektedir. Türkiye, karşıt öneride bulunarak soru
nun eşitlik ve mütekabiliyet çerçevesinde ele alınması gerektiğini söyle
mektedir. Zaman zaman, Türk yetkilileri ve basın, eşitlik ve karşılıklı an
laşmanın ya hakların eşit olarak paylaşılması anlamına geldiğini, ya da 
Türk.iye'nin Ege'nin yansım alması gerektiğini iddia etmektedir. Sizin 
fikrin.iz nedir? 

C ev a p : - Siz Ege'nin Kıta Sahanlığı 'ndan bahsediyor unuz. Be
nim görüşüme göre, bu konuyla ilgili olarak özel bir uluslararası kanun 
yoktur. 1976 yılında Yunanistan ve Türkiye arasında Bern'de yapılan an
laşma, Egc'de daha fazla sorun çıkmaması ve görüşmelerin denenmesi 
içindi. O tarihten bu yana bölgede petrol araştırması yapmadık. Bu ne
denle, her iki ülke için Kıta Sahanlığı hakları konusunda anlamlı görüş
melerin yapılmasını istiyoruz, ancak Papandreu Ege'nin yiizde 97'sini ala
cağım ve Türkiye'ye yüzde J'ünü bırakacağını söylüyor. Ben buna makul 
diyemem. Masaya oturmamız ve bu konuyu görüşmemiz gerekmektedir. 

S o I'u : - Bana kendi fikrinizi söylemediniz. Ege'nin ne kadarım 
is ti yorsunuz? 

C e v a p : - Hayır, bunu sizinle müzakere etmeye başlamadım. 
Bunu Bay Papandreu ile müzakere etmek isteı-im. Bu çok makul bir talep 
olacaktır. 

Soru : - Yunanistan ile ilişkilerinizde gerçekten ibir gelişme isıi
yor~anız, Ege'deki Dördüncü Ordu'nun bir başka yere, daiha uzağa nak
ledilmesinin iyi bir jest olacağını düşünmüyor musunuz? 

Cevap : - Ege Bakanlığı da dahil olmak üzere her şeyi müzake
reye hazırız . 

Soru : - Bir ordu ile siyasi bir ıbakanlık arasında fark vardır. 
Ce vap : - Bilmiyorum. Silahlanma da sözkonusu. Adalar üzerinde 

kaç askerinizin olduğıınu biliyoruz, ancak her iki ordu, ya da Ege ordu
su, ya da çok kısa süre önce kurduğıımuz Ege Bakanlığı da daihil olmak 
üzere herşeyi müzakere etmeye hazırız, inanıyorum ve herşey müzakere 
edilebilir. 
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Soru: - Sayın Ba~akan, Avrupa Topluluğu içindeki Türk işçi

lerinin seılbest dolaşımı ile ilgili soruya verdiğiniz cevabınızda, konunun 
'l'ürkiye'nin topluluğa tam üyelik için başvurusuyla aynı zamanda müza
kere edilmesi gerektiğinden bahsettiniz. Ortaklık anlaşması, serbest do
laşınıın lbu yılın l Aralık tarihinden itibaren 'başlamasını öngörüyor. Bu, 
tam üyelik için bu tarihten önce başvuracağınız anlamına mı gelmekte
dir? 

Cevap ~ - Hayır, bunu söylemedim. Bu bir alternatif. Ne önerir
ler bilmiyorum, ancak bu önerinin işleyebilir bir öneri olduğunu söyle
dim. İşçilerin seılbest dolaşımlarıyla, herkesin kabul ettiği gibi, Almanya 
ya da bazı diğer ülkelerin zor durumda kalmalarına rağmen, Türkiye'nin 
belirli ekonomik avantajları vardır, ancak kabul etmdisiniz ki, 'bazı im
tiyazlar elde ederiz ya da değişiklik yaparsak şu ya da bu şckşilde hesalbı 
bana ödetilir. 

Soru : - Ege hakkında konuşuyor olmamız nedeniyle, sizin tatbi
katlarınız devam ederken Yunan hükümetinin tatbikatlara katılan silahlı 
birliklerini iki mil •geri çekmeyi kararlaştırması gerçeğini nasıl açıkladı
ğınızı duymak istiyorum. Size göre lbu 'bir iyiniyet gösterisi midir? 

Cevap: - Gerçekten bilmıyorum, bazen sizin gazeteleriniz ve bi
zim gazetelerimiz .bu sorunu gerçekten çok zorlaştırıyorlar. Yunan tara
fı lbu tat'bikatlan burada yapmayı kararlaştırdı . Sonra iki mil /batıya çe
kildiler, gerçekten bilmiyorum. 

Soru: - Sayın Başbakan, eğer deyim yerindeyse, açıklamanız çok 
sert ve Bay Papandreu'nun da bu konuda söyleyecek bir şeyleri olaca
ğından eminim. Ancak Yunanistan ve aynı şekilde diğer ülkelerin de !her 
zaman gündeme getirdikleri konulardan !birisinin Türkiye' deki insan hak
lan ile ilgili durumdan duyulan endişe olduğunu görülüyor, özellikle si
yasi mu'halefetin özgürlüğü, geçici dördüncü maddenin ı.kaldınlması ve 
ceza Kanununuzun düzeltilmesi konusunda yorumda bulunmanızı iste
yebilir miyim? Ve şüphesiz 'buna bağlı olarak Türkiye'deki Kürtlerin 
durumu hakkında yorumda ıbulunabilir misiniz? Çok sayıdaki Türk as
kerlerinin Kürt bölgelerindeki hareketleri ve Türkiye' deki Kürtlerin kar
şılaştıkları ciddi zorluklar hakkmda Batıya çeşitli haberler ulaşmakta
dır. İnsan haklan durumu ile ilgi li olarak bu iki konu hakkında da yo
rumda bulunabilir misiniz? 

Cevap: - Çok kısa süre önce iki parlamenter Türkiye'yi ziyaret 
etti. Bunlardan birisi Avrupa Parlarnentosu'ndan :Alman parlamenter Bay 
Henc1ı, diğeri de Bay Fellennair idi. Bu kişiler Türkiye'deki insan hak
lan durumunu çok eleştirdiler. Bu kişileri iki buçuk yıldır tanıyorum . 

Geldiler ve sadece bizimle değil, tüm siyasi partilerin liderleri ile ve bazı 
tutukluların aileleriyle de görüştüler. Daha sonra Diyarbakır'a gittiler 
ve askeri cezaevini ziyaret ederek oradaki birçok tutııklu ile görüştü ler. 

Bu kişiler Türkiye'deki gelişmeden memnun kaJd1lar ve bunlar Türkiye'-
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yi en çok eleştiren kişilerdi. İşkence ve insan haklanııa bağlı diğer birçok 
konu 1984 yılının başından lbu yana olanların doğru bir değerlendirmesi 
değildir. Türk demokratik sisteminde büyük 'bir gelişme olmuştur. Geçici 
dördüncü mad.de konusuna gelince, kesinlikle bu madde anayasa içeri
sindedir ve değiştirilmesi için üçte iki çoğunluk gerekmektedir. Anayasa
ya göre daha sonra devlet !başkanı itiraz ederse dörtte üç çoğunluk gerek
mektedir ve lbuna ilaveten devlet başkanının referandum yapabilme şan
sı bulunmaktadır. Tüın lbu sorunlar 1988 seçimlerinden sonra dikkate 
alınacaktır. Şimdi, Kürtlerle ilgili soruya gelirsek, Güney Doğu Anadolu 
projesi için çok kısa lbir süre önce !bahsettiğiniz bölgedeydim. Urfa, Di
yarbakır, Adıyaman, Siirt, ve Batman'ı ziyaret ettim. Sanıyorum yaban
cılar genellikle Türk-Kürt sorununu yanlış değerlendiriyorlar. Ben de 
aynı bölgedenim, Malatya'danıro. Ve bugün bölgede Kürt- Türk ayınını 
yapamazsınız, bu tek bir millettir. Muhtemelen aynı durum Birleşik .Kral
lık'ta da (lngiltere'de) mevcuttur, İngilizler, Galler, İskoçlar gibi. Tür
kiye'de herkes Müslümandır. Bugün •bir ayırım yoktur. 

Atalarımın şu bölgeden mi ya da başka bir bölgeden gelip gelme
diklerini bilmiyorum. Ve Kürtler validir, generaldir, bakan olabilirler. 
ülkenin doğusundan ya da güney doğusundan olabilirler. Size anlataca
ğım, yanlış değerlendirilen, bölgedeki Marksist fraksiyonlan, terörist 
fraksiyonları asi olarak kullanan bazı dış güçler Türkiye'yi istikrarsız bı
rakmaya çalışmaktadırlar. Ancak bunların sayılan çok azdır. Gelecek 
sefer, şu andan itibaren dört ay sonra ya da yıl sonunda, bölgede sıkıyö
netimi kaldıracağımızı sanıyorum. 

S o r u : - Türkiye'nin hala bölgede askerleri bulunuyor. 
C e va p: - Evet, neden bu değil. Sırurlanmızda altı yıldır bir sa

vaş devam ediyor. Bu, Irak · İran savaş bölgesinin bir köşesidir ve sınır 
konusunda çok dikkatli olmamız gerekiyor. 

S o r u: - AET ile ilişkilerin hangi düzeyde normalleşmesini bek
liyorsunuz? Yunanistan'ın bu süreci zedeleyebilcoeğinden ciddi şekilde 

endişe duyuyor musunuz? Türkiye'nin AET üyeliği için başvuruya ne za. 
man hazır olacağına inanıyorsunuz? Türkiye'nin başvuru süreci ne za. 
man başlayacak ve Türkiye'nin ne zaman üye olabileceğini düşünüyor
sunuz? 

C e va p: - Normalleşme sürecinin bu yılın Eylül ayında yapıla
cak olan karma ortaklık konseyi karan ile durdurulduğunu zannediyo
rum. Bir hafta önce Mr. Cheysson buradaydı. Bu normalleşme sürecinin 
başlangıcıydı. Türkiye başvuruda bulunduğunda: bu normalleşme süre
cinin ve Eylüldeki toplantının gerçekleştiğini düşünelim, daha sonra Tür
kiye'nin AET için uygun olup olmadığı konusunda gelişmeleri görelim. 
Türkiye ne zaman tam üye olabilir? lUşi başına düşen gelir açısından ba
karsak Türkiye Avrupa'nın bu bölümünde en fakir ülke, ancak Türki
ye'deki genel ekonomik temayüle bakarsanız, kısa bir üre önce Wall 

733 



Street Journal'ın bir yorumunu gördüm, liberalleşme sürecinde Türkiye, 
ABD ve İsviçre'den sonra üçüncü sırayı almakta. Türkiye'<le yapılan ta
rafsız çabşmalarda sanayimizin yüzde 75'inin Ortak Pazar'da rekabet 
edebileceği ortaya çıktı. Ortak Pazar'a oldukça fazla ihracatta bulunuyo
ruz ve geçen yıl ihracat ithalat dengeye yakındı. Yunanistan'da durumun 
ne olduğunu bilmiyorum. Onlar muhtemelen daha fazla ithal ediyorlar ve 
daha az ihracatta bulunuyorlar. Bu nedenle ekonomik olarak, biz Yuna
nistan, Portekiz ve •bazı açılardan lspanya'dan da'ha iyiyiz. 1988'e kadar 
beş yıl daha devam edersek, seçimi kazanırsam, bir diğer beş yıl daha 
serbest, daha gelişmiş bir Türkiye yaratacak ve Türkiye birçok alanda 
Avrupa standartlarında olacaktır. 

Soru: - ABD ile ilişkilerinizle ilgili olarak, Rozanne Ridgway'in 
bu ayın sonlannda Kıbrıs ziyaretiniz hakkındaki eleştirisi konusunda yo
rumda bulunur musunuz? 

C ev a p : - Rozanna Ridgway komite toplantısı sırasında maksa
dını açıkladığı için ortada bir sorun yoktur. 

S o r u : - Bir diğer .soru ü !erle ilgili görüşmeler konusunda . Üs
lerin geleceği halen yapmakta olduğunuz ticari görüşmelerin başarılı so
nucuna mJ bağlı? 

Cevap : - Bir anlamda, evet, ancak, doğrudan bağlantılı değil, 
ondan daha kapsamlı. 

S o r u : - Yunanistan Ege hakkındaki talepleri karşılanıncaya ka
dar Kıbrıs'ta herhangi ·bir görüşme kabul etmiyor. Sizin bu akşamkı açık
lamanız, son açıklamanızla karşılaştırılırsa, sözlerinizi yineliyorum : 
«Yunanistan'a diz çöktürülecek ve bu, kavgacı, müdahaleci bir Türkiye 
yaratacak.» Bu Türkiye'nin, tehditlerin baskısı altında görüşmeye niyet
lendiğini gösteriyor. Bu durum, herhangi bir müzakereden önce Türk or
dusunun geri çekilmesi ve Türkiye'nin silahların baskısı altında talepler
de 'bulunma politikasını durdurması gerektiği şeklindeki Yunan tutumu
nu haklı çıkarmıyoxımu? 

C e va p : - Bir kez daha söyliyeyim. Bence, Bay Papandreu'nun 
mantığı ilişkilerimizdeki gelişmeyi engelleyen bir mantık. Ege !konusu ~ 
rüşülmeden önce Kıbrıs sorununun Hellenizm'e hizmet edecek bir şekilde 
çözümlenmesi gerektiğini söylüyor. Bu onun beyanı. Ben de aynı man
tığı kullanırsam, o zaman bizim, Kıbrıs sorununun çözümlenmesi için 
Ege konusunun öncelikle Türkiye'nin çıkarları doğrultusunda çözümlen
mesi gerekiı:, dememiz lazım. Bu mantık devam ederse, bizi hiç bir yere 
götürmez. 

S o r u : - Sayın Başbakan, Yunanistıan'da bir hükümet değişik
liği ile Yunan-Türk ilişkilerinin gelişeceğine inanıyor musunuz? 

C e v a p : - Onların iç politikaları konusunda söyleyecek hiçbir 
~eyim yok. Yunanistan'daki her politikacı Türkiye konusunu kullandı, bel
ki de Bay Papandreu sorunu çözümleme konusunda daha fazla şansa 
sahip. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUf ÖZAL'IN SORGUN KÜÇÜK SANAYİ 

SİTESİNİN TEMEL ATMA TÖRENİNDE YAPTI~I KONUŞMA 

28 Haziran 1986 

Mı.lhterem Sorgunlular, hepinize sözlerimin 'başında sevgiler, saygı
lar sunuyorum. Sağolun, varolun. 

Biraz evvel konuşan Sayın Sanayi ve Ticaret Bahnı'ımmn açık bir 
şekilde belirttiği gibi, bizim iktidarımız önemli icraatlanndan bir tane
sini de küçiik sanayici, esnaf ve sanatkar'a işyeri temin etmek, yani kü
çiik sanayi sitelerini yurd'un mümkün olan her tarafında süratli bir şe
'kilde kurmak. Bunda çok büyük bir ilerleme yaptık . Tahmin ediyorum ki, 
önümüzdeki yıllarda da hamle devam edecek esnaf ve sanatkarımız ken
di işyerine kendisi sahip olacaktır. Çünkü, bizim ortadirek dediğimiz 
elt:manlardan bir tanesi de ve üzerinde hassasiyetle durduğumuz vatan
daş gruplarından bir tanesi de esnaf ve ~anatk§rlardır . Burada Sorgun' da, 
bunun hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Esnaf ve sanatkarla
rımıza hayırlı işler diliyorum. Ve tesisin en kısa zamanda tamamlanıp , 

rahat ve huzurlu bir ortamda işletmeye açılmasını diliyorum. Sevgiler, 
saygılar sunuyorum. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN YOZGAT KANALİZASYON ve 
İÇME SUYU TESİSLERİNİN TEMEL ATMA TÖRENİNDE 

YAPTIGI KONUŞMA 

28 Haziran 1986 

Değerli konuklar ve muhterem Yozgat'lılar, bugün burada Yozgat 
için önemli fakat esas itibarı ile de son iki, üç yıldır memleketimizde 
çok önem kaz~nan bir konuya; şehirlerimizin kanalizasyon ve içme suyu 
meselesine verdiğimiz önemi göstermek bakımından konuşuyorum. Bu
rada şehir içme suyunun genişletilmesi ve Yozgat'ın kalkınması için 
önemli miktarda yatırım yapılacak. D~min tller Bankası Genel Müdür 
Yardımcısına sordum. Şu anda elimizde, !ller Bıınkası olarak belediye
lerimizin proje aşamasında .kaç tane içme suyu ve kanalizasyon projesi 
vcırdır ve bunların yekunu nedir? Bana verdiği bilgi şudur, şu anda iller 
Banka ının elinde olan projelerin yekunu 2 trilyonu aşmaktadır. 

Muhterem Yozgat'lılar, bu bizim i ktidarımızın şehirlerde yaşayan 

vatandaşlarımıza verdiği önemi açık bir surette gös termektedir. Çocuk
l..ınmızın daha sıhhi bir şekilde yetişip büyümeleri için, bir çok hastalık
tan korunmaları için unutmayınız, ki, sağlıklı temiz bir içme suyu, onun 
yarunda, hakikaten sağlam bir kanalizasyon bütün şehirlerimizde inşal
lah önümüzdeki 10 sene içinde tamamlanacak. Ondan sonra meseleler 
köylere kadar gidecektir. 

Sayın Belediye Başkanımız burada söyledi, rakamlar hatırımda yan
lış kalabilir ama, anladığım kadarıyla 83 yılındaki Yozgat'ın bütçesi 290 
milyon lira, şimdi 2 milyar lirayı aşmış vaziyette. Hani neredeyse on mis
line katlanıyor. Bu bizim belediyelere verdiğimiz önemi de ayrı bir şe
kilde göstermektedir. Niçin önem veriyoruz? Bu insanları siz seçtiniz? 
Yani halkın eçtiği insanlar bunlar. Bdediye reislerine her yerde yetki 
vl!rdik, imkan verdik. Bunları niçin yaptık? Size daha fazla hizmet et
sinler diye. Ve şunu da açık, seçik görüyorum ki, gittiğim her yerde be
lediye başkanlarımız kendilerine verilen yetkileri en iyi bir şekilde kul
lanmakta, vatandaşlarına her türlü hizmeti en iyi şekilde götürmeye bü
yük gayret gö termektedirler. Ama anda bir bazen basın yayın organ
larında görüyorum. Ayrıca bize de geliyor. Bazı belediyelerimizde bele
diye meclisi üyeleri. bir tarafa yığılıyor. Bu 1580 sayılı kanunda sonradan 
yapılmamış olan lbir değişikliğin sonucudur. Ümid ediyorum ki, Eylül 
avında Türki)c Büyük Millet Meclisi açıldığı zaman belediyeler kanu-
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nunu ele alacağız ve seçilmiş belediye başkanlarının belediye meclisi üye
leri tarafından düşürülmesine mani olacağız. Doğrusu da budur. Düşür

mek istiyorsa onu seçen millet düşürür, bir daha seçmeyerek de onu ce
zalandırır. Seçilmiş insanlara bizim saygımız vardır. Hele sizin tarafınız
dan seçilmiş insanlann başka biri tarafından, bu ister hükümet, isterse 
belediye meclisi üyeleri olsun düşürülmesini doğrn bulmuyorum ve doğ

ru da değildir . 

Tabiatıyla bir yolsuzluğu varsa, herhangi bir haksızlık yapmışsa 
mahkemeler vardır. Türkiye'de adalet vardır. Oralara gidilip müracaat 
edilir ve usulüne göre mücadele edilir. Başka bir yolu da yoktur. Bu 
konularda da lüzumsuz dedikodulardan, konuşmalardan da vazgeçmek
te büyük fayd;ı vardır. Memleket'e hizmet eden bu insanlan elimizden 
geldiği kadar desteklemeye devam edecel!iz. Ve ümid ediyorum ki, mem
leketimizin, milletimizin işleri, şehirlerimizin işleri, eğer böyle tutarsak 
çok daha iyi hale gelecektir. 

Hepinize bu vesileyle saygılar sunarken, Yozgat'ın içme suyu ve ka
nalizasyon tesislerinin hayırlı uğurlu olmasını dilıyorum . 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN YOZGAT'DA 
HALKA HİTABEN YAPTICI KONUŞMA 

28 Haziran 19R6 

Muhterenı Yozgat'lılar, 

Sözlerimin başında hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. 
Sağolun, varolun. 

İki gündür lzmir'de Silahlı Kuvvetlerimizin yaptığı, ve çapı bakı
mından en büyük tatbikatlardan birinde bulundum. Bugünde o tatbikat 
devam ediyor ama, Sayın Cumhuroaşkam'mızdan rica ettim. Benim Yoz
gat'a sözüm var, müsaade ederseniz Yozgat'a gideceğim dedim. Rama
zan'da gelecektim, yoğun programlanmızdan dolayı gelememiştim. Ama 
bugün hem sözümü tuttuğum için hem de sizleri böyle bir arada gördü
ğüm için bahtiyar olduğumu ifade etmek istiyorum . 

Yozgat'lılar, 

Türkiye'miz her geçen gün daha güzele, da.ha ileriye gitmektedir. 
Çünkü, 'bu memleketin insanı çalışkan bir millettir, akıllı bir millettir. 
Ve inanıyorum ki, şu son üç senede olduğu gibi, önümüzdeki yıllarda çok 
daha ileriye daha güvenli bir şekilde gideceğimizi bugünden görüyorum. 
Bakınız, Yozgat dahi küçük illerimizden !biri olmasına rağmen, geldiği
mizden beri müşaade ediyorum ki, her tarafta inşaat var. Çünkü bu me
selenin nasıl yapılacağını, da.ha 25 Mart seçimlerinden önce sizlere bu
radan ifade etmiştim . O zaman dediklerimi hatırlıyorum. Dedim ki, Top
lu Konut meselesini biz halledeceğiz nasıl halled<:;ceksiniz diyorlar. Hiç 
merak etmeyin onun parasını da biz bulacağız. Ve memleketimiz insanı
nın ev sahibi olabilmesi için en iyi şekilde uygulamaya koyacağız. 

Bugün bakınız, şuradan gelirken, çimento fabrikanız 1983'de yani 
biz iktidara gelmeden evvel sıkıntılı günler geçiriyordu. Mamülü'nü sa
tamıyordu. Tuğla fabrikaları da aynı durumdaydı. Bugün tuğla fabrika
ları, çimento fabrikaları üretim kapasitelerini genişletmeyi düşünüyor
lar. Çünkü ülkemiz büyük bir şantiye haline gelmiştir. 

Biz sadece konut meselesinin değii, böylece daha yüzlerce mesele
nin çözümlerini getirdik. İşte bakınız belediyeler meselesi, Türkiye'de 
nüfusun önemli bir kısmı , hatta ekseriyeti diyebilirim, belediyeli yer-
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)erde, illerde, ilçelerde yaşıyorlar. Ama geçmiş iktidarlar döneminde de 
açık seçik görüldüğü gibi, belediyelere kafi önem verilmemiş, imkan -ve
rilmemiş. Bu durumda onlarda vatandaşa hizmet götüremez duruma gel
mişler . Biz böyle düşünmedik ve belediyelere bu memleketin en iyi İm· 
kanlarını tahsis etmeye karar verdik. Bütçeden imkanlar ayırdık, gelir
lt:rden imkanlar ayırdık. Ve onlara, buyurun sizlere yetki de veriyoruz 
vatandaşa hizmet edin dedik. 

İster Anavatan'dan olsun, ister başka partiden olsun. Herhangi bir 
belediye başkanına sorarsanız diyeceği şey şudur: •Allah Anavatan ikti· 
darından razı olsun. Bize bu imkanları onlar verdiler.» 

Bakınız Yozgat'taki misalleri vereyim. Yozgat'ta 1983 yılındaki ka· 
mu yatırımlarının yekCı.nu 2 milyar lira civarında, 1986 senesinde kamu 
yatırımları 17 milyar lirayı bulmaktadır. 2 milyar nerede 17 milyar ne· 
rede? Bu sene inşallah Yozgat'ın bütün köylerine elektrik geliyor. Hepsi 
tamamlanacak. Sadece elektrik değil , meseleyi onunla bitmiş görmüyo
ruz. İnşallah önümüzdeki 3 sene içinde bütün köylere telefon da gidecek. 
Tabii ki, Yozgat'ın ki daha evvel biter. Yozgat'ı telefon meselesi 1,5 se· 
neye kadar tamamdır. 

Köy hizmetleri meselesine gelince, köylümüzün daha iyi bir duruma 
g..:lmcsi için her türlü tedbiri alıyoruz. Çiftçimiz bu işlerin kıymetini iyi 
bilir. Sulama işine büyük önem veriyoruz. Daha geçenlerde Güney Doğu 
Anadolu'ya gittik ve baraj temelleri attık . Bunların yanında ayrıca, açıl
makta olan, yakında açılacak olan tesisleri de görüp inceledik ve gerekli 
yerlere talimatlar verip bu tesislerin de zamanından önce bitirilmesini 
istedik . 

Biraz sonra burada bir büyük tesisin temelini 'a tacağım. GeHngiilü 
Barajı Projesi, Yozgat' da bu projeyle 20 bin hektar, 200 bin dönüm arazi 
sulanabilecektir. Türkiye'de inşallah su bulduğumuz her yerde, toprağa 
ve insana uyu biz vereceğiz. 

Yozgat kalkınmada önceHkli iUerimizden biridir. Gayet tabii Yoz
gat'ın projeleri diğer kalkınmış, kalkınmakta olan illerden daha önce
likli olarak programa alınmıştır. Bunu da açıkça söylüyorum. Çünkü, 
Anavatan iktidarının, iktidara geldiğinde verdiği sözlerden biri de şudur . 
Biz kalkınmakta olan ve kalkınmış illerle diğer iller arasındaki farkı kal
dırmak için her türlü tedbiri alacağız. 

Bakınız işlerin nasıl iyi gittiğini sizkre başka bir misalle açıklamaya 
çalışayım . 

İktidara geldiğimiz günlerde, dış dünya ile ilişkilerimiz hiç iyi sa
yılmazdı. Gazetelerde okudunuz, Avrupa Konseyi'ne Türk parlamenter· 
]er acaba alınacak mı? Ortak Pazar'a üyeliğimiz kabul edilecek mi? Yani 
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Türkiye dış dünyadan izole edilmek isteniyor. Ve bazı çevrelerde bunun 
için büyük çaba harcıyordu. Bakınız ne oldu o izole çabası içindeki çev· 
relerin hayalleri çabuk suya düştü ve Türkiye'ni.ıı itibarı gün geçtikçe 
artmaya başladı. Bugün dışarıda hiç bir meselemiz kalmamıştır. Bir 
memleketin dış itibarını ölçmenin yolu, o memlekete gelen dış ülke Ji. 
derleri, o memleketin dış ülkelerden aldığı davetlerle ölçülür. Son 2 · 2,5 
sene içinde, ben dünyanın en büyük ülkelerine davet edildim. Ve hep· 
sine de birer birer gittim. Onlar da buraya geldiler. İşte itibar budur. 
Bu ay iki ere daha gidiyorum. Romanya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhu
riyeti' Onları da ziyaret edeceğim. Bu arada Paki~tan Başbakan'ı. arka· 
~ından da Çin Halk Cumhuriyeti Başbakan'ını ülkemizde ağırlayacağız. 
Eskiden bunların hiçbiri bize uğrarmıydılar? Memleketin işleri iyi gi
dince herkes davet ediyor ve 'bizi ziyarete geliyorlar. 

Muhterem Yozgat'lılar, 

Bazen ben fazla siyasi konuşmuyorum . Bunun nedenini de açıkla
yayım, karşımızdaki muhaiefet partileıi istiyor ki , Özal birşey söylesin 
aleyhlerinde onlar da o lafı alıp sürdürsünler. Biz o fırsatı vermeyiz. Za
ten muhalefet de yapamıyorlar. Bunu ben söylemiyorum. Onu gazeteler 
öylüyor. Ben bildkis muhalefet sağlam olsun diyorum. İşimiz daha iyi 

gider. Bizi kontrol etsinler. Yaptığımız işlerde yanlışlık olmasın diye söy
lüyorum. 

Şimdi bakınız, Anavatan Türkiye'de yepyeni 'bir partidir. Biz bütün 
milletimizi bir araya getirmeye gayret ettik. Ve dedik ki biz hiçbir eski 
partinin devamı değiliz. Partiler devam etmez. Devam eden, sağlıklı. 

akıllı iyi fikirlerdir. O fikirler devam eder. 

Türkiye'mizin geçirdiği kötü günleri unutmayınız inşallah o gün
lere bir daha dönmeyiz. Yıllar önce 79 - SO'lerde bu memleketin ev ha
nımları, bu memleketin insanları kuyn.ıklarda, yokluklar içinde çok bii· 
yük ızdıraplar çektiler. Allah'a çok şükür, bugün Türkiye'nin durumuna 
baktığınız zaman eskisiyle mukayese dahi edilemez. Ama bazı kimseler 
siz ne yaparsanız yapın herşeyi kötü göstermeye çalışırlar. Bugün etrafı
mızdaki ülkelere bir bakınız, eski petrol zenginlerıne bir bakın, ne kadar 
sıkıntı içindel<:r. Ben birçok ülkeyi gezip dolaştım . Türkiye gibi güzel bir 
memleket görmedim. Sadece o kadar değil, Türkiye gibi insanlarının yii· 

zünün güldüğü bir memleket de görmedim. Bütün bunları neye borçlu
yuz? Onu da söyliyeyim, birlik ve bcrabt-rliğimize borçluyuz. Birbirimize 
sımsıkı sanlnıclıyız. Çocuklarımıza ve gençlcrimizP daha iyi bir istikbal 
hazırlamanın tek yolu budur. 
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Eğer 52 milyonluk bu ülke birliğirıı devam eıtirirse, benim 1982'de 
söylediğim bir söz var. İnşallah Allah bizi mahçup c:tmez, o sözüm şuydu, 
10 sene için dünyanın sayılı ülkeleri arasına gireriz .. 

Muhterem Yozgat'lılar, 

Unutmayınız, kavgadan kimseye iayda gelmez, esas olan sevgidir. 
Jnsaları seviyormusunuz? Evet seviyorum ama, çocukları ve gençleri bi
raz daha fazla seviyorum. Sebebi de, onlar gelecegin teminatıdır. Onlar 
üzerinde yükselecek bu ülke. Onların y·~tişmesi için her türlü çabayı gös
termeliyiz. Büyük, mutlu, modern Türkiye ancak onlarla birlikte ola
caktır . Onun için çok çalışmaya devam etmeliyiz. 

Şimdi bir sözümü burada da tekrarlıyayım, gençler bizi tutuyor 
Tamam mı gençler? Orta yaşlılar zaten bizimle çalışıyor. Güngörmüş 

yaşlılarımıza gelince, onların da duası bizimle. G~riye kim kaldı? Çocuk
larımız , onların da sevgisi bizimle. 

Sözlerimin sonunda, birliğimizin, beraberliğimizin devam etmesi ge
rektiğini yine söylüyorum. Bir aile birbirine kenetlenirse zenginleşir, 
daha iyi olur. Memleketler de böyledir. Türk mifü:ti birbirine sımsıkı sa
rılmalıdır. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum, varolunuz. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN YERKÖY'DE HALKA 
HİTABEN YAPTICI KONUŞMA 

28 Haziran 19 fo 

Muhterem Yerköy'lüler, özlerimirı başında hepinize sevgi ler, say
gılar sunu.vorum. Sağolunuz, varolunuz. 

Bugün çok sıkışık bir günümüz olmasına rağmen Yozgat'a daha ev
vel verdiğimiz bir sözü tutmak için sabah erkenden yola çıktık . Dün gece 
geç saatte İzmir'deki büyük manevrala :·ı yarıda keserek, Sayın Cumhur
başkanımızdan izin aldım ve Ankara' :ı döndüm. Yarın da Romanya'ya 
gidiyorum. Geçen sene Romanya Başb:ıkan'ı Türkiyc'ye geldiğinde bizi 
ülkesine davet etmiş ti. Davetlerini yakın zamanda ,bir daha tekrarladı
lar. Biz bir türlü zaman bulup gidemedik. Bu sefer çok sıkışık bir prog
ramımız olmasına rağmen oraya gideceğim. Oradan döndüğümün er1csi 
günü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ziyaret edeceğim. 

Türkiye gün geçtikçe büyüyor, gelişiyor. Bu işler nasıl oluyor, diye 
düşünürseniz. Her işin bir hesabı kitabı vardır. Devletin yükselmesi akıl
cı politikalarla mümkündür. Memleketimiz 1980 yılında bazı ihtiyaç mad
delerini bulmakta ne sıkıntılara düşmüştü. Hatırlayın bir akaryakıt bul
mak için kuy!'1Jklarda az mı beklediniz? 

Şimdi bir memleketin kalkınabilmesi için :şlerini akıllı yollardan 
halletmesi lazımdır. Eğer akıllı yaparsa, memleketin her tarafına daha 
iyi hizmet götürür. Çünkü gelir gelirse hizmet götürülür. Vergi aç adam
dan alınır mı? Sırtı pek olandan alınır. Onun içinde vatandaşın sırtının 
pek olması lazımdır. Verginin yanında diğer işler de iyi yapılmalı ki, ya
tırdığımız par~ılar çabuk gelsin, bizde yeniden ya ınm yapabilelim. 

Son üç yıldır Türkiye'nin işi iyi gidiyor. Bakmayın şunlar şöyle ya
zıyor, bunlar böyle yazıyor. Biz memleketi gezip görüyoruz. Bizim kadar 
gezende yoktur. Köyde de duruyoruz. Kentde de duruyoruz. Her çeşit 
vatandaşla konuşuyoruz. İşçisiyle, memuruyla, köylüsüyle, esnafıyla, 
emeklisiyle. Gördüğüm birşey var. Bizim memleketimizde insanların yü
zü gülüyor. Demirperde gerisine bir çok kez gittim. Hep düşünürdüm bu 
insanların yüzü neden gülmüyor diye. Demek ki iŞleri iyi gitmiyor ki, 
gülmüyorlar. Bizim milletimiz i tikbal·~ ümitle bakıyor. Çünkü ilerde 
daha iyi olacağını hissediyor. 
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Demin gelirken Sekili de durdurdular. Muhtar'ın söylediğine göre 
Sekili 1800 nüfuslu. Benden ne istedi hiliyorınusunuz? Lise istiyor. Şiın· 
di, yıllar evvelisi babam Mardin'de ve ben ortaokul'u orada okuyorum. 
Mardin vilayet olmasına rağmen Mardin'de lise yoktu. Sene 1943, liseye 
gidebilmek için kalkıp Konya'ya geldim. Aradaki farka bakınız 1800 nü· 
fuslu köy lise istiyor ve şunu da söyleyeyim. Bu lise yapıhrsa sebebi şu
dur: Demek ki Türkiye bir yerden, bir yere gelmiş, 

Dün İzrnir'de manevralar yapıldı. Silahlı Kuvvetlerimizin tüm bi· 
rimleri bu manevraya katıldı. Manevranın sadece masrafı 4 milyar lirayı 
buluyor. Türkiye bu harcamayı karşılayalbilecek güçtedir. 

Bütün mesele vatandaşın bizi sım ıkı tutmasındadır. O bizi sunsı· 
kı tutarsa bizde onu tutanz. Hesabımızı, kitabımızı yapıp arkadaşlanmız. 
la beraber ibu memleketi ileriye göıiitürüz. 

Hep ifade ediyorum. Anavatan yepyeni ıbir partidir. Biz açık seçik 
söyledik, biz hiçbir partinin devamı değiHz. Ama kapımız herkese açık, 
bizimle beraber olan herkese ' açığız. Biz ileri, modern gelişmiş bir Tür· 
kiye hayal ediyoruz. Ama lbu hayalin gerçekleşmekte olduğunu da mem· 
nuruyetlc görmekteyiz . .Bunu her yerde göıiiyorum. Memleketin nereden 
nereye geldiğini göıiiyoruz. Ve diyoruz ki, memleket yıldırım hızıyla iler
lemektedir. Ve tabii şöyle söylüyorsunuz, bunu isteriz, şunu isteriz. 'Biz 
hesabını yapar ihtiyacınız neyse onu size getiririz, hiç merak etmeyin. 

Kavgadan hiç kimseye bir hayır gelmez. Ka~a ne zaman olur bili
yormusunuz? Artık her iş !biter, başka sorun kalmaz o zaman kavga edi· 
lir. Ama ben şunu göıiiyorum, Türkiye'nin çıkış yolu dümdüz açılmıştır. 
yanlışlık yapıp da, onun !bununla dalaşırsak o yolu kaybederiz. Biz dos· 
doğru, bildiğimiz yolda ilerleyeceğiz. Hiç merak etmeyin diğer partileriıı 
hepsi arkamızdan gelecektir. 

Söz veriyorum, Yerköy'e bir daha geleceğiz. Sağolunuz, varolunuz. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN GELİNGÜLÜ BARAJI'NIN 

TEMEL ATMA TÖRENİNDE YAPTICI KONUŞMA 

28 Haziran 1986 

Değerli misafirler 'Ve sevgili vatandaşlarım, hepinize se'Vgiler saygı
lar sunuyorum. 

Güzel memleketimiz artık 52 milyon nüfusu aştı. Ve öyle görünü
yor ki, asnn sonunda 70 milyona yaklaşacağız. Nüfus güzel bir şey ama, 
o nüfusu rastgele arttırmak değil, bi lgili bir şekil~e arttırmak lazımdır. 
Yani, artan nUfusa daha iyi imkanlar sağla"{llak Jiizım. İlk başta doyurmak 
lazım, okullar açmak ve daıha bir çok hizmeti vermek lazım. Şimdi bu 
hizmetlerin yapılabilmesi memleketimizin dalha iyi hale geleıbilmesi için 
konulardan ıbir tanesi de sulama meselesi yani, tarımın iyileştirilmesi me
selesidir. Vaktiyle 1927'de nüfusumuz 13,5 milyon iken, eğer burada 2. 
Dünya Savaşı yıllarını hatırlayan yaşlılarınız var ise, o nüfusun beslene
mediği hatırlayacaklard ı r. Hatırımda ka ldığına göre o sıralarda ekmek 
ve şeker vesika ile satılıyoI'du. Demek ki bu topraklar o günkü şartlar 
içinde bizim o zamanki 18 milyon nüfuswnuzu beslemiyordu. Bugün 
Allalh'a çok şükür, 52 milyon nüfusu o günkü şartlardan çok dalha iyi 
besler hale geldik. Bunun sebebi nedir? Bunun sebeplerinden bir tanesi 
bu sulapıa meselesidir. Topraklarımız içinde 8 milyon hektar yani 80 
milyon dönüm arazi var !belki daha fazla, belki 100 milyon dönüm ara
z.iyi sulayacak suyumuz var. Talbii yatırımları yapar isek, barajları arka 
arkaya kurar isek, bu arazileri sular. Yerine göre 2, yerine göre 3 ürün 
alırız. 1 -1,5 ürün aldığımız zaman dahi aldığımız ürünün miktarı dö
nüm başına çok dalha fazla olur. İşte bir memlekette tarımın gelişmesin · 
de temel unsurlardan ıbir tanesinin sulama olduğunu ifade ediyorum. 
Ama bu kafi değil, ,gilbre kullanma, modern teknolojiyi getirme, iyi to
hum, hastalıklardan koruma. İşte 'bütün !bunların hepsini bizim iktidarı
mız döneminde en iyi bir şekilde Türk çiftçisinin emrine vermeye bizim 
iktidaruruz, özellikle özen göstermektedir. 

Tabii şu da var. Sadece iş 'bununla bitmiyor. Sizin istihsal ettiğiniz 
ürünlerin muhak'kak surette iyi değer bulması yani, bunun pazarlanma
sı da icap eder. İşte onun için bu sene Toprak Mahsulleri Ofisi, buğday 
üreticisine, hulbubat üreticisine çok iyi bir şekilde yanaşmıştır. Biz for-
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mülü getirdik. Herkes parasını alacak. Yüzde 60'mı peşin, yüzde 40'ını 
da iki aylık 'hir senetle alacak . O senedi de borcuna mallısup ediltibilecek. 
Ziraat Bankası'na değil, tabii, mercimek, nohut gfüi bir çok üııünler var. 
Biz ihracat kapılannı açtık. :tlhracaal kapılarının açılması demek, Türki
ye'nin 50 milyon nüfusuna ilave olarak başka ülkelerin nüfusunu da sizin 
pazarlarınız haline getirdik. Bunun sonucunda da sizin üretiğiniz para 
eder oldu. Nitekim bakınız, şehirlerde bazen şikayet ediyorlar. Diyorlar 
ki, •mercimek 700 liraya çıktı•. Ama ihracatı keselim, yasaklayalım, mer
eimeğiniz d'üşer aşağıya. İşte onun için diyorum ki, biz herşeyi dengeli 
yaparız. Ama unutmasın herkez, Türkiye'de mercimek da'.ha fazla üretil
meli, !buğday daha fazla üretilmeli , zirai mahsullar daha fazla üretilmeli 
ki, biz onları ihraç edelim. Onların sanayi haline gelmiş kısımlarını da 
i'hraç edelim. Ve neticede memleketi mize dalha fazla döviz getirelim. Ve 
istediğimiz fübrikaları da öyle kuralım. 

Bütün bunların ıhepsi bir hesap kitap mesele idir. Biz de lbu hesa'bı 
çok iyi biliriz. Onun için de diyorum ki, şu baraj iyi bir tesisdir. Bakmız, 
tabii baraj yapılıyor. Demin gezdik. Yukarıda bir kasaba var. Eserli, 
oranın da arazisini, !bahçelerini, binalarını su basıyor. Sulanacak arazi 
aşağıda 20 lbin hektar kadar. Onlara mutluluk geliyor, bu taraftakine sı
kıntı geliyor. Ama biz devlet olarak buradayız. İlgililere emir verdim. O 
kasabayı en iyi şekilde yeniden kurarız. Eski inden daha iyi olur. Merale 
etmeyin. Sadece o kadar değil, şu raya gelirken 'bir yol var. Bu yolu da, 
bu baraj bitmeden asfaltlasınlar. İyi bir hale getirsinler. Bu suretle, ara
daki köylerde bundan istifade etsin ler. 

İşte Mu hterem vatandaşlarım , bir memlekette bir iş yapıldığı za
man bakınız arka arkaya neler geliyor. Daha başka şeylerde olur, burada 
artar aşağıya o istilhsal alınıp taşınacak. Tabii orgun'da var. Yozgat'da 
var. Kamyon sa'.hipleri de artacak. Köylerde kamyon ~ahibi vatandaşla· 
rımız çıkacak . Onların nakledecekler. İşte bir memleket lbu şek ilde bir
birine destek olarak gelişir, büyür. Önemli olan 'birliğimiz, beraberliğim.iz 
var mı? Hiç birbirimize kızmadan meseleleri ortaya koyar çözeıiz, Onun 
için bu !barajın bu yöreye hayırlı uğurlu olma mı , hayırlı getirmesini ce· 
mıJb-ı haktan diliyorwn. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN İCRAATİN İÇİNDEN 
PROGRAMI İÇİN Y APTICI KONUŞMA 

28 Haziran 1986 

Hayırlı Akşamlar, Değerli Vatandaşlarım; 

Hepiniı.in huzurunda önemli bir icmal, önemli bir değerlendirme 
yapmak istiyorum. 

Nedir Hükümetlerin işi? Ülke hayrına icraattır . 
Nedir icraatın altyapısı? Kanundur. 

Bakıyorum da; İktidara geldiğimizden, İcraatın başına geçtiğimiz· 
den bu yana 328 adet kanun, 74 adet kanun kuvvetinde kararname çıka-
rılmıştır. -

Hepsini toplarsak, 402 ediyor. 

Eğer hesaba vuracak olursak, İcraatımızda, İktidarımız.da hemen 
hemen her üç güne bir kanun ya da kanun kuvvetinde kararname düşü
yor. 

Bu kanunları, bu süre içinde çıkarmamıza imkan veren, Yüce Mec
lis'imize sizin huzurunuzda bir kez daha teşekkür ediyorum. Ve hemen 
ardından şunu ifade edeyim : 

Bu akşam yeni bir İcraatın İçinden programıyla, evlerinize, kahve
lerinize misafir olmamız, gene bir kanun gereğidir. 

Biz İktidara gelmezden önce çıkarılan TRT Kanunu 'nun 19. Madde
si bize bu hak ve görevi vermiştir. 

Zaten yapılan icraat hakkında yeterli bilginiz olmazsa; yargınız, 
eleştiriniz ya da katılmanız nasıl sağlana:biilr? 

Sonuç olarak; bu 'kanun hükmünün gereklerini yerine getirmeyi de 
bir görev bildik. 

Her ay karşınıza bir icraat hesab• vermek üzere gelmeye özen gös
terdik. 

Sevgili Vatandaşlarım; 

Size önemli bir icmal, önemli bir değerlen<lirme yapacağımdan söz
ettim. 
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İşe şurdan başlıyayım; 

Türkiye'mizin iktisadi yapısı kökten değişmemiş midir? 
Dün döviz yokluğundan ancak iki yılda bir yurtdışına çıkılabilirdi, 

bugün canı isteyen, canı istediği kadar yurtdışına çıkabiliyorsa, menfaa
tini bilen dövizini getirip Türk Bankalarına döviz hesabı açtırıyorsa, fai
zini .de, anaparasını da döviz olarak istediği antla geri alabiliyorsa; Batılı 
insanlar gibi 'bir iktisadi nizamın içine girdik demektir. 

Bunu da sağlayan 2500 sayfalık Türk Parasını Koruma Mevzuatını 
15-20 sayfaya indirmiş olmarmzdır. 

Türk Ekonomisi'nin de Türk İnsanı'nın da önündeki tüm engelle
yici duvarları kaldırmış olmamızdır. 

İktidara geldiğimizden bu yana, ihracatımız bir patlama yaprmştır. 
Eğer Hükümet olarak, eğer İcraat olarak, bu işde bir temel başarı· 

mız varsa; bu ihracat patlamasına imkan verecek kanuni altyapıyı hazır· 
lamış olmamızdır. 

Doğu'da - Batı'da, Kuzey'de-Güney'de ilıracat aşkına kapılan çiftçi· 
!erimiz olmasaydı ... 

Bir anda kendilerini dünya rekabetiyle karşı karşıya bulan ve dünya 
rekabeti karşısında şevke gelmiş bir sanayimiz olmasaydı ... 

Bugün, yurtdışına ürün, hizmet ve hatta teknoloji satan müteabitle
rimize yol açılmasaydı, haliyle bu ihracat patlamasından sözedemezdik. 

Bir İmar Affı Kanunu çıkardık. 
Türkiye'de bütün büyük kentlerimizde, işsizin iş diye aktığı ber yö

remizde bir gecekondu meselesi vardır. 
Bizim yaptığımız yiğidin hakkını yiğide teslim etmek olmuştur. 
Her gecekondu sahibinin tapu edinmesine imkan sağlamak olmuş. 

tur. İnsaf ile konuşalım .. . 
Bir buçuk milyon gecekondu sahibinin çatısını başına yıkmak re

va-i hak mıdır? 
Ya da bu insanları hayat boyu yıkım korkusu içinde yaşatmak izin, 

insaf, mantık rmdır? 

Bir Vergi İadesi Kanunu çıkardık. 
Bütün ücretli, maaşlı çalışanlarımız emekli, dul ve yetimlerimiz fa. 

turasını ibraz ettikçe, kanun hükmü gereğince vergi iadesini alıyor. 

Devlet o vatandaşlarımızın geçimine ek bir katkıda bulunuyor. Dev· 
!et değirmeninin suyu tabii ki, havadan gelmez. 

Devlet Bütçesini güçlendirmek için bütün alıcıları da, bütün satıcı· 
!arı .da bir fatura disiplini içine sokan Katma Değer Vergisi Kanunu'nu 
çıkardık. 
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Bir Toplu Konut Fonu Kanunu çıkardık. · 
Büyük şehirlerimiz, orta büyüklükteki şehirlerimiz konut sıkıntısı 

içinde . . , 

Bu fon sayesinde, yani bu fondan sağlanan krediler sayesinde bu. 
güne kadar 110 bin konutun inşası tamamlanmıştır. 

Bu yıl gene bu fondan sağlanan kredilerle 320 bin yeni konutun in· 
şası yürü tülmektedir. Verilen kredi toplamı 980 Milyar liradır. 

Fon diyoruz, yani kaynak. Bu fona bu paralar gene ekonomik yollar· 
dan, sosyal adaletçi yollardan sağlanmaktadır. 

Yabancı sigara, içki ve benzeri lüks tüketim malları ithalatından 

sağlanan gelirler bu fona aktarılmaktadır. 

Türkiye'miz her yönde değişiyor, modernleşiyor, çağdaşlaşıyor ... 

Şunu hiç abartmadan söyleyebilirim ki; Türk Belediyelerinin, bir 
kanımla makus talihi yenilmiştir. Her işin başı para .. 

Belediyelere para vermeden nasıl hizmet bekleyebiliriz? 

İşte, İcraat olarak Türkiye'nin bütün belediyelerine parasal imkan· 
!ar sağladığımız için bugün bütün şehirlerimiz, bütün belediyelerimiz ha 
reket halindedir. 

Her zaman söylerim, bir kez daha mutlulukla tekrarlıyorum : 
Türk insanının kötümser olmaya hakkı yoktur. 
Kendimize haksızlık etmeyelim ... 

İşte şurası Güneydoğu Anadolu; ülkemizin umudu, ortak ışığı : Gü-
neydoğu Anadolu Projesi. .. 

Bu proje tamamlanıyor sevgili vatandaşlarım . 

Bu projenin büyük kısmının para ihtiyaçları şimdiden sağlanmıştır. 

Bu sayede GAP eğer bir yıl erken biterse -ki mutlaka bitecek- ken.di 
masrafının mühim bir kısmını kendiliğinden çıkarmış olacaktır. 

Atatürk Barajı, Urfa Tüneli tamamlandığında; Urfa, Mardin ovala
rına Fırat'ın suyu toprak ne kadar çok isterse, o kadar akacaktır. 

Öngörülen gerçek şu ki, bu ovalarımızın suya kavuşturulmasıyla, 
Türk Tarımı'nın verimi çok yükselecektir. 

Daha bugünden elektriksiz köy kalmasın diye çaba sarfediliyor. 
1987 yılı sonunda Türkiye'de elektriksiz 'köv kalmayacaktır. 

Dünkü özlem; telefon: Bugün köylümüzün kavuştuğu ve kavuşma-
ya devam edeceği bir gerçektir. 
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Köy telefonlannın, kasaba telefonlarının çoğu şehirlerarası, ya da 
uluslararası. otomatlktir. 

Tarım alanında ise, ilk kez temel tedbirlere başvurulmuş; tohum 
meselesi esaslı bir şekilde ele alınmıştır. 

Tohum ithali seı'best bırakılrmş, çiftçimizin becerisiyle pek çok alan
da yarınlar için umut veren verim artışlan sağlanmıştır. 

Ve nihayet hububatta, .devletin destek alımlan bir kurala bağlanmış 
olup. çiftçilerimize ürünleri karşılığı % 60 peşin, % 40'ı fiyat farkı ile iki 
ay sonunda ödenecek şekilde yapılmaktadır. 

Bu suretle çiftçinin alacağı zamanında ödenir hale gelmiştir, ve ilk 
defa ... 

Sevgili Vatandaşlanm; 

Dost sevinsin, düşman ürksün . .. 

2000 yılında 70 milyonluk bir toplum olacağız. Hiçbir kuşkunuz, 

kaygınız olmasın ki; Gelişen GAP ile, çiftçimizin gelişen daha verimli ça
lışma isteğiyle Türkiye, 70 milyonluk evladını kendisi muha'kkak besleye
cektir. 

Dahası. . Üretim fazlasını dış pazarlara satacaktır. 

Bir umut tablosu çizerken içinde yaşadığımız ve henüz çözümlen
memiş meselelerimizi gözardı etmiyoruz. 

Bugün özellikle, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerimizin en te
mel sorunu işsizliktir. 

Ama GAP'ın gerçekleşmesiyle, devreye girecek diğer yatırımlarla 

umuyorum, yakın gelecekte Türkiye'.de ciddi bir işsizlik sorunu inşallah 
kalmayacaktır. 

Ve gene umuyorum ki; Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan bereket fış
kırmaya başlayınca tersine göç de başlayacaktır. 

Bir temel sorunumuz : Enflasyon, yani hayat pahalılığıdır. 

Değerli Vatandaşlarım, 

Eğri oturup, doğru konuşalım. Bugün Türkiye'de hiçbir malın yok
luğundan yakınmıyoruz. 

Ne temel ihtiyaç madelerinde ne de miktarı oldukça kısıtlı lüks tü
ketim maddelerinde, hiçbir eksiklik duymuyoruz. 
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Ama geleceğimizden vaktiyle yemişiz, şimdi onu ödüyoruz. 
LUks tüketim maddeleri, bu mallar üstünden aldığımız fonlan, Top

lu Konut Fonu'na aktanyoruz. 
Yani hali vakti yerinde olandan alıp ortadireğe, devlet eliyle para 

transfer ediyoruz. 
Bu zat.en bizim sosyal adaletçi anlayışımızın kaçınılmaz bir gereği-

dir. 
Gücü yeten, ama öyle, ama böyle devletine, milletine, kendi refahı 

içinde hizmet edecektir. 

Değerli Vatandaşlarım; 

Gene sosyal adaletçi bir uygulama olarak, Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışmayı Teşvik Kanunu çıkanlmıştır. 

Neden? Devletin elinde kanun yoksa, iş yapamaz. 

Oysa bugün Türkiyemizde, yaşlı, alil, himmete muhtaç, hi9bir geliri 
olmayan ve hiçbir kanun maddesinde a.dı geçmeyen belki milyonlanmız 
var. 

Bugün Tiirkiye'de hiçbir kanun kapsamına girmeyen yüroinlerce 
sahipsiz çocuğumuz var. Bunlar bizim evladımız ... 

Bugün Türkiye'de toplum dışına itilecek değil , ufak bir gayretle 
topluma kazandırılacak nice cevherlerimiz var. 

İşte bu fon, lbu amaç için ihdas edilmiştir. 
Tür'k'ün örfüne, adetine uygun olarak, vakıf şeklinde yürütülmek

tedir. 
Yüce Milletimiz, elbette ki, kendi güçsüzünü koruyaca'ic , kollayacak, 

bağtşlanm bu vakıflardan esirgemeyecektir. 

Değerli Vatandaşlarım; 

Bir kanun hükmüyle, «İcraatın İçinden• adını verdiğimiz bu prog
ramla 'karşınızdayım. 

Gene 'bir kanun hükmüyle iki ay için bu programla huzuıunuza ge
lemeyeceğim. 

Seçim yasakları başlıyor. 

Bize bugüne kadar ilgi gö teren siz, hepinize en içten sevgı ve saygı
larımı sunuyorum. 

Huzur ve istikrarımızın devamını Cenabı Haktan temenni ediyorum. 
Huzur ve istikrarımız biliniz ki, her türlü maddi ve manevi gelişme

mizin temelidir. 
Hepinize saygılar sunuyorum, benim sevgili vatandaşlarım ... 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN ROMANYA BAŞBAKANI 
SAYIN DASCALESCU'NUN ŞEREFİNE VERDtCt YEMEKTE 

YAPTI~I KONUŞMA 

Sayın Başlbakan, 

Sayın Bayan Dascalescu, 

Bayanlar, Baylar, 

30 Haziran 1986 

ülkenizi resmen ziyaret e tmemizi sağlayan nazik davetinize ve gü· 
zel başkentiniz Bükreş'e ayak bastığımızdan lbu yana !bizlere gösterilen 
sıcak ve içten konukseverliğe refikam, şalhsım ve beraberimdeki heyet 
mensupları adına samimi teşekkürlerimi ifade ile sözlerime başlamak 
isterim. 

Türk ve Romen Milletleri arasında asırlar boyu tesis edilip, saygı 
sevgi ve anlayış temelleri üzerine geliştirilen ilişkilerimiz özellikle Cum· 
hw1başkanlanmız sayın Kenan Evren ve sayın Nicolea Ceausescu'nun kar· 
şılıklı olarak ülkelerimizi ziyaret etmeleri sonucu bugün en üst düzeye 
ulaşmış bulunmaktadır. Bu ziyaretlerin devamı ve her düzeyde iş tema · 
lan ile daha da güçlendirilmesi samimi temennimizdir. 

Türkiye, ülkeler arasındaki ilişkilerde daima bağımsızlık, egemen· 
lik, hak eşitliği, karşılıklı çıkarlara saygı ve içişlerine karışmama pren
siplerini benimsemiştir. Bu çerçevede, ilişkilerimizin, değişik ekonomik, 
sosyal ve siyasi sistemlere sahip olmamıza rağmen, karşılıklı çıkarları
nuza uygun olarak. 

Ekonomik, sosyal ve kültürel alanda istikrarlı bir şekilde gelişmek
te olduğunu görmekten dolayı büyük memnuniyet duymaktyım . 

Ekonomik, teknik, .bilim el ve kültürel alanlarda işbirliğimizin ge· 
liştirilmesi yolunda şimdiye kadar atılmış adımlar memnuniyet verici 
olmakla beraber yeterli addedilmemelidir. Her iki ülkenin mevcut po
tansiyeli, bu alanlardaki işbirliğinin daha da geliştirilmesine müsaittir. 
Hükümetimizin bu yönde kendisine düşen her çabayı sarfedeceğini belirt
mek isterim. 

Romanya ile ticari ilişkilerimizin dengeli bir şekilde artış göster
memesi için bir neden bulunmadığı ve başta ulaştırma olmak üzere eJro. 
nomik işbirliğimizi geliştirebileceğimiz pek çok alanın mevcut olduğu 
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görüşündeyim. Ulaştırma alanında başlatılan ,iŞbirliğinin her iki ülke
nin yararına olarak daha da gelişmesi iki milletin bi!'birine karşı duydu
ğu yakınlığın güçlenmesine de yol açacaktır. 

Sayın 'BaŞbakan, 

Dünyamıza ihakiın olan karşılıklı güvensizliğin yarattığı endişe or
tamı, misli görülmemiş 'bir s'ilailılanma yarışını körüklemektedir. Bugün 
devletlerin kalkınmalarına ve milletlerin refahına ayırmalan gereken kay
naklan silahlanma iharcamalarına tahsis etmek durumunda kaldıkları her
kesin malumudur. Bu sürenin tersine çevrilmesi ancak uluslararsı 'hu
kukun temel ilkelerine ve devletlerarası ilişkilere esas teşkil eden yasa
lara kesin şekilde uyulması suretiyle mümkündür. 

Tıürkiye dünyada barış ve güvenliğin tesis ve takviyesinin !büyük 
ölçüde Doğu -IBatı ilik.ilerinin seyrine bağlı bulunduğu görüşündedir, Bu 
itibarla Doğu-Batı ilişkilerindeki bir düzelmenin ulus!ararsı siyasi or
tama olumlu yönde katkıda 'bulunacağına inanmaktayız. Talbiatıyla bu 
alanda en büyük ıgayret ve sorumluluğun nükleer güce sailıip büyük dev
letlere düştüğüne kaniyiz. 

Sayın Başbakan, 

Ülkelerimiz iki dünya savaşının cereyan ettiği Avrupa'nın en du
yarlı bölgesi balkanlarda bulunmaktadır. Türkiye, 'büyük önderimiz Ata
türk'ün çizmiş olduğu politika hedefleri doğrultusunda başta komşu

larımız olmak üzere tilin ülkelerle ilişkilerini geliştirmek istemektedir. 
Bu politikamızda balkan ülkelerinin de tabiatıyla özel bir yeri bulun
maktadır. Türkiye balkanlarda art fikir taşımayan, propagandaya dönük 
olmayan, evvel emirde sağlam karşılıklı güven ortamına dayanan işbir

liğine taraftardır. Bölgemizde çok taraflı işbirliğine gidilebilmesi için ön
ce balkan ülkeleri arasında mevcut meselelerin ikili düzeyde diyaloglarla 
çözümlenmesine ve bir güven ortamı sağlanması gerektiğine inanıyoruz. 

Artık dünyadaki ibütün ülkeleri çok yakından ilgilendiren uluslar
arası tecl'hiş konusuna da değinmek isterim. Ulu lararası camia için or
tak bir tehdit ve tEililike teşkil eden bu caniyane eylemlere karşı başanlı 
bir mücadele verilebilmesinin, ancak 'bütün ülkelerin kararlı ve e tkin bir 
şekilde işbirliği yapmaları ile mümkün olacağı görüşündeyiz. 

20. yüzyılın sonlarına yaklaşırken, tüm uygar devletlerin insan hak 
ve hürriyetlerine, dil, din, ırk ve kültür ayırımı gözetmeksizin saygı gös

termeleri gerektiğine ve bu değerlere tüm medeni alemin titizli'kle ve sa
mimiyetle sa'hip çıkmaları lüzumuna yürekten inanıyoruz . 

Esasen yıllar 'boyu lbiılbirleri ile yanyana ve iç içe yaşamış miletle
rin, ülkelerinde kalan tarihi mirası kendi kültür zenginliklerini arttıran 
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bir faktör olduğu kadar, komşulararası ilişkilerin de gelişmesine katkı
da !bulunan bir unsur olarak ka!bul etmeleri gerektiğine inanıyorum. 

Komşumuz Bulgaristan'ın kısaca değindiğim ve lherkes tarafı ndan 

kabul edilen bu gerçekleri gözardı ederek uzun asırlardır ülkesinde yaşa
yan Türk azınlığına bugün reva gördüğü muameleyi tasvip etmek müm
kün değildir . Umudumuz bu komşumuzun uzlaşmaz davranışlarına ar
tık son vermesi ve 'bizimle yaıpacağı ikili müzakerelerle soruna ortak bir 
çözüm bulmaya yönelmesidir. 

Sayın Başbakan, 

Dünyanın çeşilti bölgelerinde tanık olduğumuz çatışma ve savaşlar 
insanlığın gerçek bir barıştan ne kadar uzak olduğunu göstermektedir. 

Uluslararası barış ve güıvenliğin tesisine engel olan ve hepimizi de
rin endişelere sevkeden d'ünya sorunlanndan sadec" Orta Doğu'daki 
olaylara değinmek isterim. 

Artık kronik bir hal alan Orta Doğu sorunu güncelliğini korumaya 
devam etmektedir. Orta Doğu 'da istikrarsızlığın devamı yalnız bu böl
ge için ciddi sorunlar yaratmakla kalmamakta, aynı zamanda dünya ba
rışını tehdit eden boyutlara da varmaktadır. Türkiye soruna adil ve ka
lıcı bir çözümün işgal altındaki arap topraklarının tahliye edilmesi ve 
devlet kurma hakkı da dahil olmak üzere Filistinlilerin tilin haklannın 
tanınması ile mümkün olduğuna inanmaktadır. 

Son yıllarda Lübnan'da vukıibu lan trajik olaylar da tarafııruzdan 
büyük bir üzüntü ve endişeyle izlenmektedir. Daha önce de birçok mü
nasebetle belirttiğimiz gibi, Lubnan'ın toprak bütünlüğü, lbağunsızlığ:ı ve 
egemenliğinin korunması gerektiğine inanmakta ve uzun süredir özlemi 
duyulan barış ve istikrarın bu esaslar çerçevesinde ve Lübnan halkının 
kendi kaderini kendisinin tayin etmesi suretiyle tesis edileb ileceği ka
naatini taşımaktayız. 

Komşularımız İran ve Irak arasında altıncı yılına girmiş bulunan 
savaşı derin üzüntü ve kaygı ile izlemekteyiz. Bölge için her yönden ciddi 
tehlikeler yaratan ve her iki ülkenin insan gücü ve mali kaynaklarını tü
keten bu savaşa bir an önce adil ve şerefli bir çözüm getirilmesi zarure
tine inanıyoruz. 

Bölgede ıbarış ve istikrarın korunınasına büyük önem atfeden Tür
kiye, savaşın başlangıcından !beri tiriz ve dengeli bir tarafsızlık politi
kası izlemektedir. Buna paralel olarak, savaşın sona erdirilmesi ve her 
iki tarafça kabul edilebilir bir çözüme zemin hazırlanabilmesi amacıyla 

753 



ikili düzeyde taraflar nezdinde dostane girişimlerde bulunmuş ve bu 
yöndeki çabalan desteklemiştir. Savaşın sona erdirilmesi için çaba ve gi
rişimlerimizi sürdürmeye kararlı bulunmaktayız. 

Romanya'ya yaptığım ıbu ziyaret 'bana dirayetli bir liderlik altında 
ülkenin süratle katettiği ilerlemeleri görmek fırsatını vermektedir. 

Ziyaretimin ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin gelişmesi açısında.1-

verimli sonuçlar vereceğine eminim. 

Bu duygu ve düşüncelerle kadehimi Romanya Sosyalist Cumhuriye, 
ti Cwıfuw'başkanı Sayın Nicolae Seausescu'nun şerefine, Ek:se1anslannın 
ve Bayan Dascalescu'nun sağlık ve mutluluğuna, Romen milletinin refa
hına ve Türk-Romen ilişkilerinin güçlü geleceğine kaldınyonım . 
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BAŞBAKAN SAYIN TIJRGUT ÖZAL'IN KKTC'YE 

ZİYARETİNDEN ÖNCE BASINA YAPTICI AÇIKLAMA 

2 Temnıuı; 1986 

Kuzey Kıbrıs Türk Cuınhuriyeti'ne yapacağım ziyaret KKTC'nin ge
leceği açısından tarihi bir ziyarettir. 

Kuzey Kibns Türk Cuınhuriyeti'ne yaptığım ziyaret KKTC'nin ila
nından ıbu yana bir Türk !BaŞbakanının ilk resmi ziyaretidir. 

KKTC kurulduğundan bu yana önemli gelişmeler kaydetmiştir. Tür
kiye ta ıbaşından !beri Krbnslı soydaşlarımızın meselelerini bilmekte, 'bu 
mesdelerin çözümlenmesi için gereken gayreti göstermektedir. Bu seya
hatimde KKTC'nin ileri gelenleri ile başta Rauf Denktaş ve Sayın Başba

kan olmak üzere bütün partilerle de görüşeceğim. KKTC'nin önümüzde
ki yıllardaki özellikle ekonomik meselelerinin çözümünde karşılıklı görüş 
teatisinde 'bulunacağız. KKTC hakikaten çok daha sağlam bir ekonomik 
bir yapıya sahip olabilmesi için neler yapılması hususunda bir takını 
iştiraklerde bulunup, Türkiye'nin ne gibi yardımlar yapa'bileceği tesibit 
edilecektir. Ümit ediyorum ki, bu seyahatim başarılı geçecektir. KKTC'
nin geleceği bakımından sağlam lbir bünyeye kavuşması ekonomisinin 
güçlendirilmesi bakımından önemli tarihi bir ziyaret olacaktır. 

Benim Kılbns'a gidişimin bu kadar yankı yapması demek ki doğru 
bir iş yapmakta olduğumuzun açık işaretini veriyor. Bu lafları yapanları'!l 
bir kısmı Kıbns meselesinde vaktiyle bizim yanınııı:da değillerdi. Bu 
mesele bizimle, KKTC'deki soydaşlarımızla ilgilidir. Türkiye bu gibi söz
lerle hiçlbir şekilde aldınş etmez, bunu da açık seçik söylüyorum. Yu
nanlılar yaygara yapıyormuş veya lbu şekilde vazgeçmemizin münıkün ol
madığı açık seçik görülmüştür. 

Ben öyle zanediyorum ki, esas itibariyle Kuzey Kı1:ms Türk Cum'.lıu
riyeti'nin ekonomik açıdan güçlü olması lazımdır ki, ilerde federasyon 
halinde birleşildiği takdirde Kuzey Kıbrıs, Güney'in tesiri altında ezilme
sin. Bizim, şu anda en önemli olarak üzerinde durduğumuz konu budur. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN KUZEY KIBRIS TÜRK 
CUMHURİYETİ'NE VARIŞTA BASINA VERDi(;t BEYANAT 

2 Temmuz 1986 
Saygıdeğer Basın Mensplan, 

Bir Türkiye Cumlhuriyeti Başbakanının Kuzey Kıbns Türk Cum
buriyeti'ne yapacağı ilk resmi ziyaret için Adaya geldiğim şu anda hepi
miz gurur ve heyecan içindeyiz. Bana bu fırsatı verdiği için Sayın Cum
huı:1baş'kam Denktaş'a teşekkürlerimi hemen ifade etmek isterim. 

Kuzey Kılbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşundan bu yana geçen 
üç yıl içinde, Kıbns Türkü ibütün siyasi kuruJuşlaİ'ı işleyen demokratik 
düzene dayalı ibir •bağımsız devlet kurmuş ve başarıyla yaşatmıştır. Şim
di sıra Kuzey Kılbns Türk Cumhuriyeti'nin ekonomisini de aynı başarıy
la sağlam temellere oturtmaya gelmiştir. Arzumuz, Kuzey Kıbrıs'ın ekL'
namik bakımdan güçlü ve sağlam •bir !bünyeye sallıip kılınması, uluslarara
sı reka'bete dayanacak biı- yapıya kavuşturulması ve sosyal adalet içinde 
üstün bir refah düzeyine eriştirilmesidir. Bu husus, eğer bir gün Kıl:ms'ta 
iki topluma dayalı adil ve kalıcı bir çözüm bulunacak ise bu bakımdan 
da çok önemlidir. Her konuda ol'duğu gibi, bu hususta da Türkiye Cum
huriyeti Kıibns'taki soydaşlarının yanındadır. Gereken ıher türlü destek 
sağlanacaktır. Sanıyorum ki ziyaretim, KKTC ileri gelenleriyle bu husus
ta geniş fikir teatisinde bulunmaya, durumu beraberce gözden geçirerek 
çareler aramaya imkan sağlayacaktır. 

Kılbrıs Türkü uzun yıllar sıkıntı çekmiş, kendi anavatanında ikinci sı
nıf vatandaş muamelesine tabi kılınmak istenmiştir. Kılbrıs Türkü'nün 
azim ve fedakarlığı ve Türkiye'nin desteği sayesinde 'bu acı günler artık 
geride kalmıştır. 

Ortak devletin yeniden ihyası için Kııbrıs Türkü'nün bugüne kadar 
uzattığı dostluk eli karşılıksız bırakılmıştır. Bu barışçı ve yapıcı zihniyet 
muhakkak ki ileride de devam edecektir. Ancak, öte yandan da, Kıbrıs 
Tfük halkınnı refah, saadet ve güvenliğinin da.ha da geliştirilmesi için 
Türkiye ile el ve gönül !birliği içinde gereken mutlaka yapılacaktır. 

Bu hususta gerekli temel bugün arhk Kuzey Kı'bns'ta kurulmuştur. 
Bütün uluslararası camia Kıibrıs sorununu ve KKTC gerçeğini gün geç
tikçe daha iyi anlamaktadır. Barış ve müzakereler yoluyla çözüm konusun
da samimi ve ısrarlı olan Kıbrıs Türk tarafının yapıcı tutumu karşılık 
görmez ve Rum tarafı uzlaşmazlığında inat edel'Se, bunun kaçınılmaz so
nuçlarına da Rumların katlanmaları gerekecektir. 

Bu tarihi ziyaretin hepimiz için hayırlı olmasını diler, saygılarımı 
sunanın. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN KUZEY KIBRIS TÜRK 

CUMHURİYETİ'NDE YAPTICI KONUŞMA 

Sayın Cumhurbaşkanı 

Cum'huriyet Meclisinin Sayın Başkanı 
Sayın Başbakan 

Sayın Milletvekilleri 

3 Temmuz 1986 

Kıbrıs Türk Halkının seçilmiş temsilcileri önünde sözlerime lbaşlar
ken bu kahraman halkı şahsım, hükümetim ve büyük Türk milleti adına 
en içten duygularla selamlıyorum. Ziyaretim bir Türkiye Cumhuriyeti 
Başlbakanının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine yaptığı ilk resmi ziyareti 
teşkil etmektedir. Bu tarihi olay, benim için de şahsen 'büyük bir şeref 
ve heyecan vesilesi olmaktadır. 

Kıbrıs davamız çok acı günler geçirmiş, yıllarca Adadaki masum 
soydaşlarımızın kan ve gözyaşına malolmuş, ancak siz kardeşlerimizin 

fedakarlıkları ve Anavatanın kararlı bir biçimde daima yanınızda olması 
sonucu, bugünkü duruma gelinebilmiştir. Bu vesile ile, davaya hizmetleri 
geçmiş şclıitlerimizi rahmetle ve gazilerimizi şükranla anmayı görev bili
yorum. 

Başlangıçtan itibaren bu milli davamızdaki çabalarımız, bir taraf
tan Adadaki soydaşlarımızın devletteki eşit ortaklık haklarını tesise yö
nelmiş, bir taraftan da kendilerinin güvenliklerinin sağlanmasını amaç 
edinmiştir. 1974 yılında bütün dünyanın haklılığını teslim ettiği Barış Ha
rekatı sonucunda, Yunanlı Albayların değişmeyen amacı olan Enosis ön
lenmiş, Kıbrıs Adasının bağımsızlığı ve bağlantısızlığı yeniden güvence 
altına alınmış ve Ada'daki Türk soydaşlarımız feci bir katliamdan kurta· 
nlmıştır. 

Bu önemli aşamayı takiben 10 yılı aşkın bir süredir adada ilk defa, 
toplumlararası çatışmalar nedeniyle bir 1ek soydaşımızın dahi burnu ka
namamıştır. Kıbrıs Türkü artık evinde güven ve huzur içinde yaşamakta
dır . Gece resmi makamlar tarafından evlerinden alınarak belirsiz bir aki
bete gönderilenlerin eşlerinin feryadı , yetimlerinin gözyaşı sona ermiştir. 
1974 öncesinin karanlık günleri, Kıbns Türkü için bir daha asla geri gel
meyecektir. 
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15 Kasım 1983 günü Kıbns Türklüğü için tarihi bir merhale teşkil 
etmiştir. Bu tarihte Kıbns Türk halkı, kendi ka.derini tayin etme 'hak ve 
özgürlüğünü kullanarak, dünya önünde Kuzey Kılbns Türk Cumhuriyeti 
Devletini ilan etmiştir. Bu gerçeği kabul edemeyenler ne derse desin, ara
dan geçen üç seneden az lbir sürede lbu genç devlet, bütün müesseseleriyle 
oturmuş ve kendini ispat etmiştir. Çatısı altında bulunduğumuz lbu kut
sal bina, Kıbns Türk'ünün kendi yurdunda demokratik 'bir düzen içinde 
kendi keı:ı.dini idare etme ve başka hiçbir halka tabi olmama azmini tem
sil etmektedir. Filhakika, Kıbrıs Türk halkı bugüne kadar gösterdiği 

azinı, fedakarlık ve feragatla, sosyal adalet ve hukukun üstünlüğü ilkele
rine dayanan laik bir cumhuriyeti kurma ve yaşatma için gerekli demok
ratik inanca ve siyasal olgunluğa sahip olduğunu dost ve düşman herkese 
göstermiş bulunmaktadır. Anayasa seçmenin büyük çoğunluğunun oyuy
la onaylanmıştır. Cumhuriyet Meclisi halkın hür bir seçimle belirttiği de
mokratik tercihlerini aksettirmektedir. Cum:hurbaşkanı da halkın oyuna 
dayanmakta, hükümet mecliste tezahür eden hallan iradesini temsil et
mektedir. Yargı organlan bağımsızdır ve tüm vatandaşlar anayasanın 
tam olarak öngördüğü temel haklardan ve özgürlüklerden yararlanmak
tadırlar. Özetle, !bugün Klızey Kıbrıs'ta insan haklarını esas alan demok
ratik bir düzen bütün kurumlarıyla yürürlüktedir. Bu iftihar edi lecek 
bir durumdur. 

Saygıdeğer Milletvekilleri, 
Bütün bu hususlar Kı'bııslı Rumların uluslararası düzeyde yürüt

tükleri tecrit ve karalama kampanyasına rağmen sizlerin birlik, beraber
lik ve inancınız ile gerçekleştirilmiştir. Kıbrıs'Jı soydaşlarımıza karşı uy
gulanmak istenen insanlık dışı ekonomik am'bargonun aşılmasında da ay
nı inançla büyük ilerleme kaydedilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyetini ekonomik bakımdan güçlü ve sağlam bir 
bünyeye sahip olarak görmek arzu ve kararındadır. Zira iktisadi kalkın
ma ve yeterlilik bir halkın kendi kaderine sahip çıkmasının en temel şart 
ve un urlarındandır. Kı'bns'lı soydaşlarımızın bu konuda lüzumlu ted
birleri süratle ve cesaretle alacağından eminim. Her türlü rekabete daya
nıklı, sosyal adalet içinde üstün bir refah düzeyine erişmiş bir toplum 
olma yolundaki kallanma çabalarının en kısa zamanda hedefe varacağın
dan hiç kuşkum yoktur. Kıbrıs Türkünün yaratıcı gücü, çalışkanlığı ve 
geleneksel azmi, bu alandaki başarının teminatıdır. 

Kuzey Kıbrıs Türk halklnın mümtaz temsilcileri, 
Bu konuda önünüzde anavatan Türkiye örneği vardır. 1980'dcn önce 

Türkiye çok ciddi siyasi ve iktisadi sıkmtılar içindeydi. Birçok şey bulun
muyordu. Hatırlıyacaksınız, burayla anavatan arasında !bir bavul ticareti 
olayı ·bile vardı. Zayıf ve muhtaç durumdaydık. Buna bağlı olarak dış 
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itibanmız da olması gereken seviyede değildi. 1980'den sonra Türkiye' de 
takip edjJen iktisadi politikayla, cesaret ve fedekiirlıklarla, başkalarına 

muhtaç olmadan ayakta durmasını öğrendik. Günümüzü gün etmek yeri
ne istikbali düşündük. Bu sayede giderek güçlenmeğe başladık. Bugün 
Türkiyemiz kendi büyüklük ve gücüne yaraşır iktisadi refah seviyesine 
doğru süratlc mesafe kaydetmektedir. Bundan gurur duymaktayız ve bu
nun semeresini de hergün daha fazla ölçüde görmekteyiz. Türkiye artık 
kimsenin kapısını çalmamaktadır. Bilakis, bütün yabancılar bizim kapı
mızdadır. Dış itibarımız artmıştır. Dış politikamızın saygınlığı ve kuvveti 
de daha fazla hissedilmektedir. Hatta diyebilirim ki Anavatan Türkiye'
nin ekonomisi güçlendikçe, Türkiye'nin Kıbrıs meselesiyle ilgili görüşleri 
de dünyada daha fazla anlayış görmeğe başlamış ve ülkemiz üzerindeki 
olur olmaz baskılar geniş ölçüde yok olmuştur. Yanj Anavatandaki başa
rımız size de yaramıştır. Bütün bunlardan şu sonucu çıkarmak istiyorum: 
Türkiye'nin başanyla uygulamakta olduğu politikalardaki cesaretU örnek 
alıfuildiğiniz takdirde iktisadi planda gereken fcdekarlıklan da yapmak 
suretiyle layık olduğunuz refaha ulaşırsınız . İşte bunun için ısrarla vur
gulamak isterim ki istikbalinizin önemli bir teminatı daha fazla çalışmak, 
ferdin yaratıcı gücünden daha fazla istifade etmek, kendi imkanlarınızı 
geliştirmek ve dış dünyaya açılmaktır. Bu yaklaşım size Türkiye'nin daha 
fazla katkısını da beraberinde getirecektir. 

Yakın bir gelecekte 70 milyon'a ulaşacak nüfusu ve sahip olduğu 
ekonomik potansiyeli ile Türkiye, 35 mili aşmayan uzaklıktaki KKTC'nin 
önüne Güney'den çok daha büyük bir imkan olarak çıkacaktır. 

Akılcı politikalan başarıyla uygulayabilen bir Kuzey Klıbns Türk 
Cumhuriyeti'nin, Anavatanın varacağı bu düzeyden yararlanması ve böy
le bir pazara yönelebilmesi için önemli ayncalıklan bulunmaktadır. In
ğer bir ifadeyle, bizim gelişmemiz size daha fazla yansıyacaktır. Sizin di
rayetli çalışmanız, bizi sizlere getirecek ve Anavatan Türkiye'nin sağlaya
bileceği her türlü imkandan geniş bir biçimde yararlanmanıza yol açacak
tır. Bu bakımdan Kuzey Kıbns tarihi bir fırsata sahiptir. 

İşte bu dinamizmi harekete geçirmekte faydalanabileceğiniz bir di
ğer kaynağı da burada dikkatinize sunmakta yarar görüyorum. Anavatan 
Türkiye'nin herkesin takdirle izledjği ekonomik kalkınma sürecine kavuş
masında, yetiştirdiği ve becerileri bugün dünyanın her tarafında tescil 
edilen çalışkan Türk işadamlanrun çok önemli bir rolü olmuştur. Özel 
kesimin yaratıcılığını her alanda sergileyen, en meşakkatli girişimlere gö. 
zünü kırpmadan atılan, ihracatımızı 5 yıl gibi kısa bir süre içinde 2 milyar 
dolardan bugünkü 8 milyar dolar düzeyine çıkarabilen bu teşebbüs gü
cünden ve tecrübe birikiminden sizlerinde istifade etmeniz gerektiğine 
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inanıyorum. Bir kısmı 'bugün benimle •birlikle Kıbrıs'a gelmiş bulunan 
değerli işadamlarımızın da KKTC'nin kalkınmasına katkıda bulunmak 
için aynı heyecanı duyduklarından eminim. 

Adanın bağımsızlığını kazanmasından bu yana yaşadığımız acı tec
rübelerin de ortaya koyduğu üzere, Rum tarafıyla eşitliğinizin bir önemli 
teminatı iktisa.di gelişmişliktir. Ekonominiz zayıf kaldığı sürece eşitliği
nizi Lam ve sürekli olarak tatbik etmekte daima güçlüklerle karşılaşma
nız mukadderdir. llerde Kıbrıs sorununda çözüme varılabildiği takcürde, 
bu hususun dalha da önem kazanacağı kesindir. Bu itibarla zamanında ce
saretle gereken tedbirleri almanız, fedakarlıkları göğüslemeniz gerektiği
ni yeniden vlll'gU]amak istiyorum. Ancak böylelikle, Rum tarafı ile behe
mehal tescil edilecek olan eşitlik, devamlılık ve gerçekçilik kazanır . 

Sayın Milletvekilleri, 

Kıbrıs Türk halkı bağımsız devletini ilan etmeye Rum tarafının uz
laşmaz tutumu sonucunda meCbur bırakılmıştır. Kıbrıs Türkü'nün dev
letin kuruluşundaki eşit siyasal ortaklığını kuvvet yoluyla redde kalkışan, 
onlara kendi ata yadigarı topraklarında ikinci sınıf vatandaşlığı layık gö
ren Rum tarafı, sizin bir toplum olarak yaşama hakkınızı ortadan kaldır
maya teşeb'büs etmiştir. Adanın iki toplumuna dayanan ortak devleti ih
ya etmek yolundaki tüm çabalara kim bırakılmış, Kıbrıs Türk halkı tec
rit edilmek istenmiştir. Bu dunınıda Kıbrıs Türk halkı, onurlu diğer tüm 
dünya halkları gibi, kendi ka.derini tayin etmek hakkını kullanmış ve ken
di kendini yönetmek için gerekli düzenlemeye başvurmuştur. Kıbrıs Türk 
halkı bunu yaparken Kıbrıs meselesinin adil ve kalıcı bir çözüme ulaştı
rılmasına kapıyı kapamamış, aksine KKTC'nin ilanının iki eşil halk ara
sında ortaklığın yeniden kurulmasını kolaylaştıraibileceğine inandığını 
açıklamış ve bu amaçla Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin iyiniyet 
göı·evi çerçevesinde toplumlararası görüşmeleri desteklediğini ilan etmiş
tir. Nitekim, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bu vaadine uygun biçimde 
Genel Sekreter'in o tarihten bu yana vaki iki önerisini de k®ul etmiş, 
buna karşılık Rumlar bu teklifleri reddetmişlerdir. Kıbrıs konusunda ge
niş tecriibesi olan Genel Sekreter Perez de Cuellar •bu teklifleri ken.diliğin
den uydurmamıştır. Bilakis bu teklifler her iki tarafla da yoğun temas ve 
istişarelerden sonra hazırlanarak Kıbrıs meselesine adil ve kalıcı bir çö
züm için gerekli çerçeveyi sağladığı düşüncesiyle taraflara sunulmuştur. 

Her türlü uzlaşmayı reddetmek karşı tarafın bileceği bir husustur. An
cak dünyada tecrit edilmek istenen qir toplumun, bekasını ağlayacak 
tedbirlere başvurmasının hak ve görev olduğunun da brnnmesi lazımdır. 
Bu durumu zaman içeri inde getireceği kaçınılmaz sonuçların sorumlulu
ğu da uzlaşmaz tarafa ait olacaktır. 
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Sayın Milletvekilleri, 

Bütün bu gelişmeler Adada adil ve kalıcı bir çözümü Türk tarafının 
arzuladığını, Rum tarafının ise istemediğini açık 'bir biçimde dünya ka
muoyuna göstermiştir. Kıbrıs Türk halkı Adada, geçmişin acı tecrübesi
nin gelecekte tekrarını önleyen ve günün gerçeklerini dikkate alan bir çer
çeve içinde, iki llıalka dayalı ortak devletin yeniden kurulması için mu
hakkak ki geiecekte de aynı iyiniyet ve samimiyeti gösterecektir. Mümtaz 
deviet adamı Sayın Cumihurbaşkanı Denktaş'm 29 Mart Belgesinin masa
da olduğu ve yegane çerçeveyi oluşturduğu yolundaki beyanları ıbu iyini
yet ve yapıcılığın somut göstergesidir. Bunu takdirle kaydetmek isterim. 
Ancak, artık sarahaten müşahade edilmiştir ki K~brıs'ta adil bir barışın 
tesisi sadece Türk tarafının iyiniyeti ve samimi çaıbaları ile sağlanama
maktadır . Zira Kıbns'ın meşru temsilcısi olarak uluslararası alanda ta
nınma, Kıbrıs Rum tarafına büyük siyasi ve ekonomik avantaj sağlamak
tadır. Rumların bu ıbüyük avantajı Türklerle paylaşması için bir neden 
bulunmamaktadır. İşte burada, Kıbrıs'ta kalıcı bir barışı samimiyetle 
arzu eden üçüncü ülkeler için bir görev ortaya çıkmaktadır. Bu da, Rum
ları uzlaşmaya sevkedecek yeni bazı unsurların ortaya konulmasıdır. Bu
nun da ilk şartı, gerçekçi davranmak ve Adadaki iki halk ile yönetimleri
ne pratikte eşit ve adil davranmaktır. Rumların Kıbns'lı Türklerin top
lum olarak yaşama hakkını kullanmalarını engellemek amacıyla yıllardır 
insanlık dışı bir ambargo uyguladığı dikakte alınırsa, insan haklan ve 
demokratik ilkelerin şampiyonluğu için birbiriyle yanşan bazı ülkelerin, 
bu konuda üstlenebilecekleri görev, kendileri hesabına artık manevi mü
kellefiyet haline gelmiştir. 

Saym Milletvekilleri, 

I<Jbns sorununu, Adadaki durumu ve KKTC gerçeğini her geçen gün 
uluslararası camia daba iyi anlamaktadır ve anlayacaktır. Zira Kıbrıs 
Türkü davasında haklıdır. Haklının azim ve kararlılığıyla 'hareket etmek
tedir. Dost ve düşman bütün dünya 'bilmelidir ki Türkiye Cumhuriyeti ve 
Türk milleti, geçmişte olduğu gibi gelecekte de her 'bakımdan Kıbns'taki 
kardeşlerinin yanında olacaktır . 

Hepinizi saygıyla elamlanm. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN GAZİ MAGOSA'DA HALKA 
HİTABEN YAPTICI KONUŞMA 

4 Temmuz 1986 
Aziz ve Muhterem Magosa'lılar, hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlı

yorum. 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yaptığım bu resmi ziyaretin son 

durağında bu gazi şehirde bulunmaktan büyük gurur duyuyorum. Çünkü 
iki sebebi var. Bu gazi şehir 1971'de Osmanlı donanması geldiği zaman, 
büyük bir mücadele ile fethedilmiş bir şehirdir. İkinci bir sebep daha var, 
o da 20 Temmuz •Barış Harekiltı'ndan» sonra Gazi Magosa halkı şu surla
rın gerisinde bu şehri Rumlara vermemiştir. 

Bugün Anavatan'a dönüyorum. Anavatan'daki 52 milyon Türk hal
kına, yavruvatan'daki kardeşlerinin selamını götüreceğim. Yarın Anava
tan'da Trakya gezisine çıkıyorum. Edirne'deki Kırkpınar meydanlarına 
sizin selamınızı söyleyeceğiriı . Kıbrıs'ın sadece Kıbrıs'lı Rumlara ait ol
duğunu söyleyen bazı gafillerin gelip buradaki manzarayı görmelerini is
tiyorum. Ama bakınız, Kıbrıs'lı Rumlar ne yaptılar. Aradaki kapıyı kapa
tıp, yabancı gazetecilerin buraya gelmesine mani oldular. Çünkü gazete
cilerin buradaki manzarayı görmelerini istemiyorlar. Ama teknoloji iler
lemiş, biz bunlan videolarını aldık. Televizyonlardan oralara naklediyo
ruz, istedikleri kadar haset etsinler, seyredeceklerdir. 

Muhterem Gazi Magosa'lılar, Kıbrıs'taki son konuşmamda sizlere ve 
tüm Kuzey Kıbrıs Türk halkına açık ve seçik olarak söylüyorum ki, sizin 
bu mücadelenizde baştan itibaren olduğu gibi, bundan sonrada Anava
tan Türkiye her konuda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin arkasında
dır. 

Yalnız bizim son yıllarda edindiğimiz bir tecrübemiz var. 1980 önce
sinde Türkiye'de çok problemler oldu. Kardeş, kardeşi vurdu. Yani bir
liğimizi, beraberliğimizi kaybediyorduk. 12 Eylül 1980'den sonra Türkiye 
yepyeni bir Türkiye olmuştur. Bu gün Türkiye dünyanın saygınlığını ka
zanmıştır. Ekonomisi gün geçtikçe ileriye gitmekte ve bu yüzden de bü
tün ülkeler Türkiye ile dost olmak istemektedirler. 

Kuzey Kıbrıs'tan ayrıldığım bu gün söylemekten büyük mutluluk 
duyuyorum, birliğinizi •beraberliğinizi sakın bozmayın. Birbirinize sımsıkı 
sarılın, ayrılığa sakın düşmeyin. Bir takım yanlış laflarla, sizleri bölmeye 
çalışanlara dikkat ediniz. Çünkü birlik ve beraberlikten güç doğar, kuv
vet doğar. Kuzey Kıbrıs'ın parlak geleceği sizin elinizde yani birliğinizin, 
beraberliğinizin elindedir. Bizim örneğimize dikkat ediniz. Türkiye na ıl 
ileri gitmişse Kuzey Kıbrı Türk Cumhuriyeti'dc öyle ileri gidecektir. 

Sözlerimi tamamlarken diyorurnki, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti , 
yaşasın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN KKTC'DE YAPTI~I 
BASIN TOPLANTISI 

4 Temmuz 1986 

Basın ve Radyo -Televizyonun Değerli Mensupları, 

Kuzey Kıbn Türk Cumhuriyeti'ne yaptığım resmi ziyaretin son gü
nüne gelmiş bulunuyorum. Bu basın toplantısında ziyaretimle ilgili özet 
bir değerlendirme yapacağım. 

Hepinizin yakından bildiği gibi, 2 Temmuz 1986 günü Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti Cum'huribaşkanı ve Hükümetinin davetlisi olarak Ku
zey Kıbrıs Türk Cumllıuriyeti'ne ziyaretimiz başladı. 

Bu ziyaretim sırasında havaalanına indiğimden beri, Kuzey Kıbns'ın 
muhtelif şehirleri nde, Lefkoşe'de, Girne'de geçtiğim bütün yerlerde hal
kımız, Kuzey Kıbrıs Türk Halkı tarafından çok sıcak bir ilgiyle karşılan
dığımı ve bundan fevkalade mütehassis olduğumu özlerimin başında ifa
de etmek istiyorum. 

Bu ziyaretim sırasında başta Curnhurbaşkam Sayın Denktaş, Baş
bakan Derviş Eroğlu olmak üzere parti liderleri ve grup başkanlarıyla 
yaptığım görüşmeler, Millet Meclisinde yaptığım konuşma da dahil olmak 
üzere seyahatimizin genelde değerlendirilmesini yaparsam, çok başarılı 
geçtiği ni ifade edebilirim. 

Edindiğim ilk intiba, geçtiğimiz 1980 yılı sonunda Kıbns'a gelmiş
tim. O günlere göre bir mukayese yapacak olursam, Kuzey Kıbns'ta bir 
devlet kurulduğunu, buradaki halkın bir millet haline geldiğini, devlete 
ahip çıktığını ve eskisiyle mukayese edilmeyecek şekilde bir ilerleme kay

dettiğini söyleyebilirim. 

Bunlar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin geleceği bakımından çok 
önemli gözlemlerdir. Bu ara şunu da ifade edeyim, geçtiğimiz 2,5- 3 yıl 
içinde Ada' da iki toplum arasında yapılan müzakerelerde özellikle Birleş
miş Milletler Genel Sekreteri'nin gayretiyle yapılan bu görüşmelerde, hep 
Türk tarafının uzlaşma için her türlü gayreti gösterdiği, buna mukabil 
Kıbrıs Rum tarafının her iki tecrübede de açık seçik görüldüğü gibi uz
laşmaz tutumunu sürdürdüğü, hatta bu uzlaşmaz tutumunu bir takım 
şamatalar, yaygaralarla daha da sertleştirdiği intibamı verdiğini müşaade 
etmişizdir. Bunu özellikle hala Kıbrıs Rum tarafını müzakere masasına 
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oturtmak için bir nevi ricada bulunan ülkelere özellikle belirtmek istiyo
rum. Ama şurası da açık seçik ortadadır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
bu konuda elinden geleni yapmış. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin 
teklifinin hala masada olduğunu ifade etmiştir. Ümit ederimki, Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'run bu yaklaşımı başka türlü anlaşılmaz. Rum
lar tarafından ve kısa zamanda Birleşmiş Milletler Genci Sekreterinin tek
lifini olduğu gibi kabul ederler. Başka türlüde düşünmek mümkün değil
dir. Ve müzakereler anlamlı bir neticeye vanr. Bunun bundan sonraki so
rumluluğu tamamen Rumlara aittir. 

Gene bu seyahatte yaptığım bütün temaslar, Kuzey Kıbrıs'ın eskisi
ne oranla çok daha iyi bir ekonomik duruma geldiğini ve gelişme arzusu
nun güçlü olduğunu, halka yaptığımız muhtelif temaslarda gördük. Na
sıl evvelki yıllarda Kıbns'ın hürriyeti, bağımsızlığı, kendilerinin Rum ta· 
hakkümünden kurtulmak için verdikleri uzun mücadele ile ufak bir ben
zetme yaparsak Rumlarla aralarındaki farkı kapatmak, ekonomik geliş
meyi, sağlam temeli re oturtmak ve bunun sonucunda da Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti'ni kendi ayağı üzerinde durur bir hale getirmek için 
gayret sarfetmeye hazır olduklarını gördüm. 

Her demokratik cemiyette olduğu gibi tabiatıyla Kuzey Kıbrıs'ta ya
pılmak istenilen işlere itirazlar olacaktır. Bunu tabii karşılıyorum ama 
bütünüyle Kuzey Kfürıs halkı gelişmenin yanındadır. Güçlenmenin yanın
dadır. Ve bunun içinde gerekli fedakarlığı yapmaya hazırdır. Bizim gözle
mimiz, ilgililerle yaptığımız görüşmelerin neticesi budur. 

Gene bu vesileyle hem ilgililere hem halka açık seçik ifade etmek 
istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin, hal
kının tarnamiyle arkasındadır. Ona verdiği desteği önümüzdeki aylarda 
ve yıllarda refah seviyesini ve sağlamlaşmasını temin edecek tarzda, ta
bii karşılıklı anlayış içerisinde ileriye doğru götürecek güçlendirecek ve 
desteğini arttıracakLır. Bu konuda da ilgililerle gerekli görüşmeleri yap
tık. Üzerinde son bir ayda yaptığımız görüşmelerle muayyen bir noktaya 
gelmiş önerileri bu görüşmeler ışığında bir kere daha gözden geçireceğiz, 
çok kısa bir zaman içerisinde, teknisyenler bizim tavsiyelerimize tekrar 
bakacaklar ve zannediyorum 10-15 gün içinde son şeklini alacaktır . Bu 
son şeklini tabiatıyla beraberce, Türkiye'de ümit ediyorum. tlgililerle bir 
kere daha görüşür ve tatbikat planımızı uygulamaya başlarız. 

Bu basın toplantısında özellikle Sayın Cumhurbaşkanı R:ıuf Denk
taş'a, Başbakan Derviş Eroğlu'na, Hükürnet üyelerine ve bizi candan kar
şılayan, hakikaten memleketimizin Anadolu'nun herhangi bir yerindeki 
halktan farklı olmayacak şekilde karşılayan Kuzey Kıbrıs Türk Halkına 
sevgilerimi, saygılarımı sizin va ıtanızla özellikle ifade etmek istiyorum. 
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Türkiye'nin desteğinin artarak devam edeceğini, inşallah daha mesut yıl
lann önümüzde olduğunu bir kere daha belirtmek istiyorum. Hepinize 
saygılar sunuyorum. 

S o r u : - Sayın Başbakan Kuzey Kıbns Türk Cumhuriyeti kurul
du. Buna karşın Rumlar bunu kabul etmemekte direniyorlar. Muhak
kak ki buradaki temaslarınız sırasında Sayın Denktaş ile bu konuda gö
rü.ştünüz, fikir teatisinde bulundunuz. Daha sonra Birleşmiş Milletler Ge
nel Sekreterinin teklifleri ne olacak, Kıbrıslı Türk Liderle yaptığınız gö
rüşmelerden edindiğiniz izlenim nedir? 

C e v a p : - Şöyle ifade edeyim, toplantının başında da kısa belirt
meye çalıştım. Bir teklif Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin ikinci tek
lifidir. Birinci teklifi reddedilmiştir. Aslında bize göre, ikinci teklif te red
dedilmiştir. Ama bir türlü Rum tarafının yanmdan ayrılmak islemeyen ba
zı çevreler var. Bunlar bize biraz daha bekliyelim, biz on lan ikaz edeceğiz 
şeklinde telkinlerde bulunuyorlar. Ümit ederim onlar haklı çıkar. Rum 
tarafı hiç bir değişikliğe girmeden bu teklifi kııbul eder ve müzakerelere 
başlanabilir. Ama eğer bu teklifte kabul edilmezse, bu konuda burada 
yaptığım görüşmelerden aldığım izlenim şudur. Bunun dışında herhangi 
bir çözüm şekli mevcut değildir. Bir üçüncü öneri paketide imkan dahi
linde görülmemektedir. Biz de aynı kanaatteyiz. 

Soru: - Sayın Başbakan, Kuzey Kıbns Türk Cumhuriyetinde 
yaptığınız görüşmelere dayanarak KKTC'nin her sahada geleceğe bugün
künden daha iyimser ve umutla bakabileceğini söyleyebilirmisiniz? Bir 
başka deyişle ziyaretiniz Kıbns Türkleri için ekonomik gelişmenin baş

langıcı sayılabilirmi? 

C ev a p : - Derhal şunu söyliyeyim, muhtelif yerlerde yaptığım 

konuşmalar bir bütün olarak alınırsa ve biraz önceki basın toplantısın
da da ifade ettiğim gibi biz istikbali sağlam görüyoruz. Türkiye desteğini 
arttıracaktır derken bir tek şartı var. Bizim memleketimizde yaptığımız 
gibi, Kıbrıs Türkü vaktiyle hürriyetini ve bağımsızlığını elde etmek için 
nasıl gayret sarfettiyse bu ekonomik mücadelede de gayret sarfetme i 
bizi yalnız bırakmaması lazımdır. Tek şartımız budur. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN KUZEY KIBRIS TÜRK 
CUMHURİYETİNDEN DÖNÜŞTE E SE NBOCA'DA YAPTICI 

AÇIKLAMA 

4 Tenımıız 1986 

TRT ve Basın'ın Değerli Mensupları; 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin davetlisi olarak gittiğim ve 
Temmuz günü başladığım seyahatten bugün dönmüş bulunuyorum. Bu 
seyahatim oldukça yoğun geçmiştir. Belki televizyondan da takip ettiniz. 
Aşağı yukarı sabah saat 8-8.30'dan başlayarak, gece saat Ol 'e kadar de
vam eden bir seri temaslar, toplantılar veya yemek komışmalan şeklinde 
devam etmiştir. 

Kıbrıs'a ilk gittiğimiz gün Lefkoşe'yi, aynı gün Girne'yi, daha onra 
bugün Güzelyurt'u ve Magosa'yı gördük. O arada birçok yerleşim merke
zinden geçtik. Oralarda durarak halkla görüşme imkanı bulduk. 

Bu temaslardan fevkalade memnunum. Canlı, istikbale güvenle ba
kan, Türkiye'nin garantörlüğünü bir ön şart olarak hiç bir aynın yapma
dan, yani farklı düşünceye kapılmadan bu konuda bir birlik içinde olan bir 
halk gördüm. Türk halkı ile Kuzey Kıbrıs Türk Halkı kardeştir, soydaştır. 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilgilileri başta Cumhurbaşkanı 
Denktaş olmak üzere, Başbakan Dervişoğlu ve Hükümet üyeleri ile Millet 
Meclisinde parti başkanları ile, götürdüğümüz işadamlan ile birlikte gö 
rüşmeler yaptık. Hemen şunu ifade edeyim, Kıbrıs Türk Halk'ı Türki
ye'ye güvenmektedir. Türkiye'nin desteğinin kendisini nerelere getirdiği
nin bilincindedir. Ve bundan sonrada Kıbrıs'taki meselenin çözümünde 
en büyük garantiyi de Türkiye'den görmektedir. Kendilerine bu seyahatte 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin bir devlet olduktan sonra yapacağı en 
önemli işin ekonomik bakımdan güçlü, saygınlığı artmış bir devlet haline 
gelmesi bunun için de desteğimizin devam edeceği, tabiatıyla bu gibi konu
larda gayretin esas itibarıyla kendilerinden gelmesinin icap ettiğini de 
anlatmaya çalış tını. Bu konuda tamamen mutabıkız, şunu da hemen ifade 
edeyim, Kuzey Kıbns Türk Cumhuriyeti'nde serbest, demokratik bir or
tam vardır. Bu ortam içinde farklı görüşte bulunan insanlarda olacaktır. 
Ama genelde şunu müşahade ettim ki, halkın büyük ekseriyeti bizim gö
tiirdüğümüz ve Kıbrıs'ı geliştirmeye matuf, Kıbrıs'ı saygın bir hale getir
me e matuf tedbirlerle bir aradadır. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN ANAVATAN PARTİSi 
MERKEZ KARAR ve YÖNETİM KURULU TOPLANTISINDAN 

ÇIKARKEN BASIN MENSUPLARININ SORULARINA 
VERDtCt CEVAPLAR 

5 Temmııı. 1986 

•Bazı parti meselelerinin yamsıra, ara seçim konusunu görüştük. Bi
lindiği gibi, muhterem arkadaşlanm bu konuda kararı bana bırakmışlar
dı . Gene arkadaşlanmla bir daha istişare ettikten sonra TBMM'yi önü
müzdeki hafta, yani ayın IO'u civannda zannediyorum. Ne zaman topla
nabileceğine hukuken bakmak lazım, ara seçimi görüşmek için toplamaya 
k.ırar verdik. 

•Ara seçim bu şartlar altında Meclis'in kaı-anna göre, Ekim ayı içe
risinde bir tarihte yapılacaktır.• 

S o r u: - •Ara seçim için bugüne kadar beklcmenizin gerekçe i 
neydi?• 

C ev a p: - ·Müsait görebildiğimiz her an seçim yapabiliriz demiş
tik. Şimdi hodri meydan diyoruz. Buyursunlar, hodri meydan .• 

S o r u : - •Ara seçimdeki şansınız nedir?• 

C e v a p: - •Herhalde beklentimiz iyi. İyi ki ara seçim yapıyoruz. 
Ama şunu da söyleyeyim, ara seçim parlemento aritmetiğini değiştirecek 
bir ara seçim değil. Ama memleketin nabzını tutmakta fayda vardır. Önü
müzdeki iki seneyi o nabza göre de idare etmek l~. Kanaatim şudur: 
Bizim memleketimizde, bize rey verenler, rey verecekler, herhalde yaptı
ğımız icraatı görmektedirler.• 

S o r u : - •Seçim ekonomisi uygulanacak mı?• 

Cevap: - •İşte seçim ekonomisi uygulanmadığını gösteren ka
rar budur. Biz memlekette seçim ekonomisini uygulamamak için bu ka
rarı aldık. Sebeplerden bir tanesi de budur.» 

o r u : - •Tarih belli değil mi?• 

Cevap: - Tarihin tesbitinde tabii bir prosedürü var. Yan
lışlık yapmayalım. Çünkü, Yüksek Seçim Kurulu ile de belki temas ede
ceğiz. Onun zamanlaması bir hafta evvel bir hafta sonra belli olur. Ona ar-
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kadaşlarımız bakacaklar, ona göre tarih tespit edecekler. Ama ben size 
şunu öyleyebilirim, Ekim ayı içerisinde olacak.• 

Soru : - •Meclis aritmetiğini değiştirmeyecekse neden ara seçim 
yapılma ına karar verildi?» 

C ev a p : - «Ara seçim yapılma ı mecburiyeti vardı. Ara seçimin 
aşağı yukan Haziran sonundan itibaren önümüzdeki sene Kasım ayı başı
na kadar yapılma medburiyeti vardır. Biz de en müsait zamanının Ekim 
ayı içinde olacağını düşündük, oraya göre gidiyoruz.• 

S o r u : - •Ara seçimleri kaldırıp, erken seçim de yapılabilir de
miştiniz?• 

C e va p: - •Olabilir. Belki, seneye gene erken seçim olabilir. Er
ken seçim yapmak her zaman bir iktidarın hakkıdır. O ayrı konu .• 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN TEK.İRDAC'DA HALKA 
HİTABEN YAPTICI KONUŞMA 

6 Temımız 1986 

Azi7. Tekirdağ'lıl ar, 

Aranızda olmaktan büyük bir mutluluk duymaktayız. Size hizmet 
için çalışmaktayız. Biz çalışıyoruz onlar konuşuyor. 

«Bağırdılar, çağırdılar ara seçimler yapılmıyor, diye. İşte karat·ını 
aldık, buyrun bakalım. •Hodri meydan• dedik. Liderleri, Parlamento dı
şında olan partilere sesleniyorum : Bu liderler gelsinler, adaylıklannı koy
sunlar. Kendilerine imkan verdik. Başta Sayın İnönü, nereden isterse 
koysun. Daha sonra diğer liderler ve küçük partilerin liderleri istedikleri 
yerden koysunlar. Biz de karşılarına bazı kimseleri koyacağız. Ben baş
pehlivan olarak karşılarına çıkmayacağım, küçük orta, orta boydan adam· 
lar çıkaracağım. Ancak, bazılan koymayacaklar. Korkuyorlar, kaçacak
lar ... Tabii bu arada kaçınca liderlikleri de tehlikeye girecek. Eğer kork-
muyorlarsa gelip adaylıklarını koysunlar.• ı 

Değerli Tckirclağ'lılar kısa bir süre önce Kıbns'a bir gezi yaptım. Gi
derken rumlar kıyamet kopardılar, aldırmadık, gittik. 

Kıbns'ta Ti.irk cemaatini birlik ve beraberlik içinde buldum. Birbir-
lerine sım sıkı sanlmışlar ve çalışıyorlar. ' 

«Bundan üzüntü duyanlar var karşı tarafta. Bırakınız duy~unlar ... 
Biz büyüyoruz güçleniyoruz, biz güçlendikçe üzüntüye kapılanlar ola
cak, varsın i.iıi.ilsi.inlcr• Kıbns'taki Türkler en az Rumlar kadar güçlüler. 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bu azim ve çalışma ile ilelebet payidar 
olacaktır. 

«Pınl, pınl bir Türkiye hazırlıyoruz. Köylerin yüzde 60'ında telefon 
var. Doğusuyla batısıyla, kuzey ve güneyiyle iktidarımız vatandaşa sevgiy
le bakıyor . Biz ne söylersek iyi bakın, Trakya'da buğday var, yüksek ve
rimli wibrit tohumu var. Buğday ve ayçiçeğine şimdiye kadar hangi ikti
dar peşin para ödedi? Hiç kimse bizim kadar çeşitli alternatifi düşüne
mez. Türkiye bu tohumlarla iyi ürün elde edecek. Trakya Türkiyc'nin en 
gelişmiş yeridir, böyle de devam eder. Çünkü bura ı ülkenin giriş kapısı

dır.• 
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Türkiye' de ve dışarıda bazı çatlak sesler •Türkiye'de Demokrasi yok .. 
diye gürültü yapmak istiyorlar. Vatandaşın seçme hakkı olduğu sürece 
bundan daha iyi demokrasi olamaz. Bu gürültüyü çıkaranlar gitsinler dı
şarıdaki idareleri görsünler. 

İcraatımızla son iki yılda(ekonomik alanda güçlenilmektediı. 

• lrak'tan, İran'dan, Suriye'den alışverişe geliyorlar. Türkiye artık 
gelişmiş bir Avrupa ülkesi olmuştur. Çünkü burada her şey var, bolluk 
var. Bir memleket ekonomik olarak güçlü olursa itibarı artar. Fransa'yla 
bile aramız şeker kaymak olmuştur. Türkiye 1979'da 2,5 milyar dolar, 
geçtiğimiz yıl ise 8 milyar dolar ihracat yapmıştır. İthalatımız ise 1979'da 
5 milyar dolar, geçtiğimiz yıl ise 12 milyar dolar olmuştur. Yunanistan'la 
neden bağlantı kursunlar? Tabii ki bizimle kw·acaklar. Türkiye'nin ya
pısı şöyledir .böyledir diyorlar. ·Ekonomik politikamız bütün dünyaya ör 
nek gösterilmiştir. Dünyanın bütün bankaları bizi örnek gö Leriyor. Fa
kat bizim maalesef düşmanımız da çok var. Döviz durumumuzu eleştiri
yorlar. Döviz durumumuz iyidir. Fakat buna çalım atmak isteyenler var. 
Bu sene döviz durumu daha iyi olacak. Çünkü petrole geçen yıl 3 milyar 
700 milyon dolar verdik, bu yıl ise bu 1,5 milyar dolar dolayında olacak
tır. Bizim ülkemizde çalışkan insanlar var, her şeyi kolay kopye ediyor
lar. Avrupa'da ne varsa lıemen Türkiye' de de yapılıyor. Türkiye' de çalışan 
insanların hayali var, sosyalist illkclerde çalışan insanların hiçbir hayali 
yoktur. Biz bu ülkeleri 5- 10 sene içinde fersah fersah geçeriz. Bize ister 
rey verin ister vermeyin, bizi ırgalamıyor . Biz herkesi seviyoruz. Çocukla
rı seviyoruz, gençleri seviyoruz, yaşlıları seviyoruz. Devletin görevi vatan
daşıyla birlikte mutlu olmak. Biz milletin hizmetkarıyı1 .. Özal hiçbir şeyi 
parasız veriyor mu? Sizden alıp size veriyoruz.> 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'I N EDİRNE'DE 
GAZETECİLERLE SOHBET TOPLANTISI 

6 Teımnıız 1986 

Muhterem Basm Mensupları ve TRT'miz, 

Enteresan bir tesadüf diye niteliyeceğim, çünkü bunlar planlanmış 
şeyler değildir. Ben üç seyahati arka arkaya yaptım. Romanya, Kuzey Kıb
rıs Türk Cumhuriyeti ve akabinde Trakya'ya geldim. Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti' ne yaptığını seyahat geniş ilgi ve yankı uyandırdı. Bir de bize 
şunu söylediler. 2 Temmuz 1571 yılında Osmanlı Donanması Kıbrıs'a ayak 
basmış. Bizde 2 Temmuz'da Kıbrıs'a gittik. Oradan dosdoğru Trakya'ya 
geldik. Trakya'yı ben çok heyecanlı gördüm. Trakya'da şu anda hasat ol
duğu için topluluklar az olur dendi. Ancak gecenin 2'sine kadar büyük 
toplulukların oluştuğunu ve bu topluluklardan çok yakın ilgi gördüğümü 
söylemeliyim. Siz sormadan ara seçim konusuna da değineyim. 

Dikkat edilirse, ben hep ara seçimin, yapılabileceği tarihleri söyle
dim. Şimdi ara seçime karar vermemizin bir çok sebebi var. Bir tanesini 
hemen söyliyeyim. Muhalefet partilerinin bir kısım başkanlar gruplar 
mecliste olmalarına rağmen :kendileri meclis dışındadır. Erken ara seçim 
yapmamızın bir sebebi bu . Başkanlar, normal seçimi beklemeden aday
lıklarını koymalarıdır. Bu suretle parlamentoda gruplannm başlarına ge
lirler ve parlamentodaki muhalefeti daha düzgün hale getirirler. İkincisi 
dikkat edilirse memleketimizde şu gelişmeler oldu. 1983 genel seçimle
rine üç parti girdi. Netice milletin takdiri oldu ve seçimi kazandık. Bu 
sefer seçime bu 3 parti değil , 5 -6 parti girseydi durum böyle olmazdı de
nildi. Biz iktidara geldikten sonra bu konuşmalar devam etti. Tehlikeyi 
gördük. Bunun dozu artarak gidecekti. Tabii bir memleketin gelişmesin
de en önemli unsur siyasi istikrardır. 1970'li yıllardaki duruma düşme
mizin ana sebebi siyasi istikrar olmayışı, koalisyonların olmasıydı. Bu
nun üzerine iktidar olduktan bir hafta sonra mahalli seçimlere bütün par
tileri iştirak ettirmeye karar verdik. Mahalli seçimler 1983 seçimlerinin 
getirdiği istikrar tablosunu perçinlemiştir. Şu güne kadar istikrar güçlü 
bir şekilde gelmiştir. Parlamento'da memleket yaranna birçok kanun 
geçirilmiştir. Memleketin ekonomik durumu ile beraber dış siyasetteki 
itibarı dalga dalga yukarı çıkmıştır. Açıkça söyliyeyim, iktidara geldiğim 
gün Kıbns'ı niye tanıdık, Kıbns'ta seçim yapılmasın, Anayasa refaran-
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dumu yapılmasın diye baskılar vardı. Avrupa Konseyi'ne girip giımiyece
ğimiz belli deği l di. Bütün bu iddiaların hepsi 3 senelik Türkiyc'niıı siyasi 
islikran ile sıfıra inmiştir. Ben Kuzey Kıbns Türk Cumhuriyeti'ne rahat
l ı kla gitlim. Ufak tefek cılız sesler çıktı, onları da bastınverdim. 

Şimdi de siyasi partilerimiz, ara seçim olsa Anavataıı cçimi kay
bı.!decek ve şunlar olacak diyorlar. Bu gibi konularda Türkiye'nin siyasi 
islikranna en ufak bir gölge düşürmemek lazım. Ekonomik gelişme, 
memleketimizin daha ileri gitmesi ve siyasi istikrar ile çok yakından il
gilidir. Bu aı-a seçimin iktidar değiştirroiyeccğini de •biliyoruz. Ama ara se
çimler ıyapılmıyor diye, Anavatan İiktidarı ekseriyeti yitirmiş gibi hava ya
ratmaya çalışıyorlar. Buyrun ara seçimlere, hodri meydan diyoruz. Se
çimde bizim için önemli olan yüzde 45-50 rey almamız değil, Tfükiye'dc 
istikrardan yana olanlar, Türkiye'yi tekrar kargaşa ortamıaa düşürmek 
istemeyenler bizle beraber olacaktır. Anavatan aynı hızla bu ara seçim
lerden sonra çalışmasına devam edecektir. Bu arada muhalefet partile
rine tavsiyem şudur. Madem ara seçimin yapılmasını istediniz özellikle 
genel başkanlarınız aday olsun . 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN BELEDİYELERLE İLGİLİ 
BASIN MENSUPLARININ SORUSU "OZERİNE 

VERDİCİ CEVAP 

7 Temmuz 1986 

« Şunun üzerinde durulması lazım. Hep insan haklarından, insanlara 
u.tiyct edilmemesinden, insanlara haksız muamele edilmemesinden bah
z.:diyoruz. Hemen şunu söyleyeyim; kimse zorbalık yapamaz, yani ben 
sizden hoşlanmıyorum ve a leyhimde yazı yazdınız diye, haksız bir yazı 
yazılmış bile olsa kimse kimseye eline sopay ı al ı p bir nevi icraata geçemez. 
Du, bitim kanunlarımıza aykırıdu-. 

•Öyle olanlara biz derhal mani olmakla mükellefiz, ger kli yerlere 
de Joğru sevketmekle de mükellefiz. Hele bunun, vazife yapan basın men
suplarına yapılması daha fazla ağır bir durumdur, onu da ifade edeyim. 
Bunların tasvip edilmesi mümkün değildir. Nitekim bu hadise duyulur 
duyulmaz ilgililere özellikle emir verdim, dedim ki; en kısa zamanda bu
nun fai lleri kimlerdir, derhal çıkarılsın, derhal bunların sorguları yapıl
sın, ne varsa ortaya konul un. Şimdi Belediye ·Başkanı ile 'bu işin ılgisi ne
dir? Var mıdır, yok mudur? Şu kadarını söyleyeyim . l:::ğer MİLLİYET ga
zetesinin /elinde kesin delil vıırsa, yani delil varsa getirsinler. 

•Bakın ız, bin tane bdediye var Türkiyc'de, Anavatan yönetiminde 
laz, liyct raporu onaylanmayan belediye sayı sı 7'dir. Belki o kadar da de
gil. Bunların içer~inde tabii şahsi meseleleri olanlar var, belediye meclis 
ti.veleri ile arası bozulan belediye başkanları var, şahsi birtakım kızgınlık
lar olabilir. Ama söylediğiniz gibi idaresizlikten de olabilir, kendilerine 
veri len imkanı iyi kullanamayanlar da olabilir, beni m söylediğim bir tek 
şey var . Gayet tabii belediye başkanım düşürmeye, onu seçen makamın 
yetkili olması lazım. Fakat sonradan şekil değişti, belcdiy başkanlan 
doğrudan halktan seçilmeye başlandı. O vakit de diyorum ki, onu seçe
nin, buna kadir olması l azım, yani normal düşürmeye kadir olacak yer 
halktır . O da seçimle düşürür ancak. İki : Yolsuzluk varsa, onun usulü 
vardır, yolsuzluğun kaideleri konulur, n yapılm ı şsa onlar mahkemeye gi
der, mahkemenin sonucunda mahkum oluyorsa zaten belediye başkanlığı 
otomatikman düşer. O ayrı bir konudur. 

Ama belediyeyi iyi idare edemiyordu adam, verdiğimiz imkanları iyi 
kullanamıyor gibi biraz siyasi, biraz da adamın kabiliyeti konusunda ka" 
rar \erme yetkisi halka aittir. Söylemek istediğim budur.• 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN İNÖNÜ'DE OTOSAN 
TESİSLERİNİN AÇILIŞINDA YAPTICI KONUŞMA 

7 Temmuz 1986 
Değerli Misafirler, Otosan'ın Muhterem Mensupları, 
Bugün burada bir önemli tesisin açılışını yapıyoruz. Bu açılış müna

sebetiyle hatıralarınızı bir parça geriye götürelim. 1960 senesinde rahmet
li Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel Türkiye' de motor yapılsın diye emir ve
riyor. Eskişehir Lokomotif Fabrikası'nda Devrim is imli ilk otomobili yap
tılar. Meselenin önemli tarafı şuydu, her ne şekilde olursa olsun sanayi
leşmede motor yapmayı, sanayileşmenin işareti olarak görmek güzel bir 
noktaydı. Aradan yıllar geçti. Bugün Türkiye'de motor yapılıyor. Sade 
otomobil değil, dizel motorlar, kamyon ve TIR motorlaruıın hepsi yapılı
yor. Bir önemli nokta olarak bunu hatırlatmak istedim. 

Bu tesisin ikinci hatırlattığı önemli nokta şudur, Yıllar yılı teşeb
büs sahibi insanlarımız bir takım haklı sebeplerle bu tip tesisleri İstan 
bul çevresinde kurmuşlardır. Otosan da öyledir. İşte bu tesis Otosan bün
yesinden çıkmış ve Anadolu'da modern bir tesis olarak kurulmuştur. Bu 
bizim sanayiyi mümkün olan ölçüde yurt sathına yayabilme politikamı 
zın neticesidir. Üçüncüsü motor tesisleri ağır yatırımlardır. Kısa zaman
da kendini ödeyen yatırımlar değildir. Tabii son senelerde Türk müteşeb
bisinin yatırım yapmadığı veya yapmak istemediği şekilde söylentiler var
dı . Bunların doğru olmadığı anlaşılıyor. Rakamlar zaten doğrulamıyor. 

Ama siyasi rakiplerimiz, biraz siyasete karışmak isteyen oda mensupları 
bu tip açıklamalarda bulunuyorlar. Faizler yüksektir. O yüzden yatının 
yapılmaz diyorlar. Ama Muhterem Koç bile böyle bir ağır yatırıma girdi
ğine göre demek ki yatırım yapılıyor. 

Otomotiv Sanayi Türkiye' de uzun süreden beri desteklenen ve koru
nan bir sanayi dalıdır. Bizim Hükümetimizin politikası açıktır. Biz bir 
liberasyon politikasına doğru gidiyoruz. Çünkü genelde şuna inanıyoruz. 
Devamlı koruma, bir sanayinin lbüyümemesne selbep olur. İnsanlar na 
sıl olsa korunacağız diye gayret sarf etmezler. Birçok memlekette tecrü
beler bunu göstermiştir. Unutmayınız; Türkiye Ortak Pazara girecektir. 
Kendinizi şimdiden buna göre ayarlamaya mecburuz. O vakit yapacağı
mız şudur; Sanayi Bakanlığımız işe sahip olacaktır. Otomotiv Sanayi Der
neği yan sanayi derneği bir araya gelerek, otomotiv sanayinin ne ölçüde, 
na ı l bir sistem içerisinde korunacağı ve bu korunmanın nasıl bir prog
ramla normal düzeye indirileceğini tesbit etsinler. Ve bu programı önü
müzdeki senelerde yürürlüğe koyup, kendi bünyesini ona göre ayarlama
lıdır. 



BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN İNEGÖL'DE HALKA 
HİTABEN YAPTICI KONUŞMA 

7 Teınımıı. 1986 
Muhterem lnegöl'lüler; 

lncgöl'e ne zaman gelsem bu meydanda genç, heyecanlı, hareketli 
İncgöl'lülerle karşılaştım. Bugün seçim yok, ama bir söz verdik. Seçim 
zamanı değil, herzaman geleceğiz. Yani eskiden olduğu gibi seçim zamanı 
gelenlerden değiliz. Memleketi bir baştan bir başa dolaşıyoruz ve her git
tiğimiz yerde vatandaşımızın derdi nedir, yaptığımız işler doğrumudur 

diye kendi kendimizi kontrol etmemiz lazım . Yoksa başka ülkelerde ol
duğu gibi, siz yaparsınız vatandaş kontrol eder. Türkiyc'de demokrasi 
var. Biz sizin aranızdan çıktık. Gayet tabii sizlerin ne söylediğinize iyi 
bakmamız lazım . Şimdi bakınız; bu yörede Bulgaristan'dan gelen muha
ci rler var. 1981 senesinde başbakan yardımcısı olarak Bulgaristan'a git
tim. Orayı gördükten sonra halimize şükredelim dedim. Çünkü zalim bir 
idare vardır. Bulgar vatandaşının yüzü gülmüyor. Hepsi inim inim inliyor. 
Ama bakınız birşcy daha söyliyeceğim. Bulgaristan'da 2 milyona yakın 

soydaşımız yaşıyor. Bulgar neden acaba soydaşlanmızın isimler.in i de
ğiştiriyor, niye değiştirmeye ça lı ş ı yor. Bizim tahminimiz, sebep şudur. 

Bulgarın nüfusu 6 milyondur. Türk'ün nüfusu 2 milyondur. Ama Bulgann 
nüfusu artmıyor. Türklerin nüfu u arttığı için ondan korkuyorlar. Şimdi 
tabii vaktiyle onlann nüfusu 5-6 milyonken Türkiye'nin nüfusu 14-15 
milyondu. Ama bugün Türkiye'nin nüfusu 52 milyon asnn sonunda da 70 
milyon olacak . Tabii bundan korkuyorlar. Fakat nüfu un fazla olması 

önemli değil, önemli olan işini bilen, becerikli, bilgili insanlarınız var mı? 
işte Türkiyc'nin çalışkan, becerikli insanlarıyla nasıl ilerlediğini gör ün
ler. 

lktidara geldiğimizden bu tarafa memleketimizin birçok me ele i 
çözümlendi. Hatırlayacaksınız, 1970'lerin sununda traktör için mazot bu
lunmazdı. Yağ, sigara kuyruktan ve birçok kuyruklar olan memlekette 
bugün bunlann hepsi ortadan kalkmış, hatta hatla birçok yaban cı ülke
den Türkiye'ye alış-veriş yapmaya gelenler var. Dün aşkam Kapıkule' dey
dim. Kapıkule çok değişmiş, güzel bir yer olmuş. Yurda gelen işçilerle ko
nuştum . Bana dediler ki, Allah senden razı olsun . Dışarda Türkiye'nin iti
barı arttıkça bizimde itibanmız arttı. Hanımlara sordum. Eşinize, do tu
nuza ne getiriyorsunuz diye. Türkiye'de herşey var, ne getirelim dediler. 
Yugoslav turistler de oraya alış-verişe gelmiş. Yunanistan' dan gelen tu
ri tler de alış-veriş yapmaya geliyor. Biz onlara kolaylık gösterdik. 

775 



Bulgar Cumhurbaşkanına, Cumhurbaşkanımız Macaristan'a gider
ken yukardan adet olarak bir mesaj yollamış. Gayet tabii soğuk bir mesaj 
yollamış. Bulgarlar tabii bunu da almış, ajanslarında yayınlayarak, Türk
lerle aramız düzeliyor dediler. Romanya'ya giderken bana•da,5ordular me
saj yollıyayım mı diye. Sakın ~ollamaym, adam kullanıyor dedim. 

Şimdi demin de söylediğim gibi bu ülkeler kendilerine sosyalist ül
keler diyorlar, aslında komünistler. Fakat Allah, o rejimi bizim memleke
timize getirmesin. Birkere insanların yüzü gülmüyor. Türkiyle bu memle
ketlerden daim süratli kalkınacaktır. Bakınız onlar kendilerine sosyalist 
oldukları için sosyal adaletçi derler. Aslında bizim sosyal adaletçiliğimiz 
yanında onların sosyal adaletçiliği solda sıfır kahr. Bu memlekette ruhsa
tını, tapusunu alamıyan için imar affını biz çıkarmadık mı? Tapusu ve
rilmemiş gecekondu kalrnıyacak. Biz imar affını çıkardığımızda muhale
fet karşımıza çıkıp , efendim bunlar palavra atıyorlar, yeminli bürolara 
gidersiniz, paranızı kaptırırsınız diye konuştular. Sonunda bazı vatan
daşlarımız :bunlara inandı ve zarar \elti. {Çünkü müracaat etmiyen kişi
ye tapusunu nasıl verelim. Arkasından Ramazan ayında bir kanun daha 
çıkararak imar a[ını bir daha tekrarladık. Müracat etmemiş vatandaşı
mıza bir hak daha verdik. Çünkü esas sosyal adaletçilik, vatandaşına sa
hip olup, onun meselelerini çözmek, ona destek olmaktır. Devlet baba de
ğil, devlet sizin hizmetkarınızdır. Açıkça söylüyorum. Devlet bütün mües
seseleriyle milletin hizmetindedir. 

Bakınız, bir konut meselesi var. Bursa'da, İnegöl'de toplukonutlar 
yükseliyor. Biz iktidara geldik ve bu işin parasını bulacağız dedik. Toplu 
konuta parayı bütçeden bulmadık. Kaçakçının, karaborsacının getirdiği 
lüks malı biz ithal edip, haksız kazancı önleyip aradaki farkı toplu konut 
fonuna aktardık. Şimdi her yıl toplu konut fonunda 360 milyar lira top
lanıyor. Türkiye'nin her tarafı.oda yılda 110 bin konut için kredi veriyo
ruz. Bu bir sosyal adaletçiliktir. Hali vakti yerinde olandan alıyoruz, ol
mıyana veriyoruz. Sosyalistler bunun lafını söyler, kendisini yapamazlar. 

Bir de köprü meselesinden bahsedeyim. Gaııetelerde okuyorsunuz, 
köprü az verdi, çok verdi derken köprü ~n fazla verdi diye sonunda itiraf 
ettiler. Köprünün senetlerini çıkardık, köprüyü sattık. Tabii muhalefet 
Lideri yanlış anladı. Zannettiki biri köprüyü alıp götürecek diye. 200 mil
yarlık köprü ve Keban senedi satarak bu parayı GAP projesinin gerçek
leşmesi için aktardık. Keban'ın tam 6 misli büyüklüğündeki Atatürk Ba
rajı'nı kendi paramızla yapıyoruz. Lüzumlu kredileride dışardan buldum. 
Dahası da var. Oto yollara büyük önem veriyoruz. İkinci Boğaz köprüsü 
ile beraber 216 kilometrelik otoyol yapıyoruz. Gene bu satacağımız senet
lerden faydalanarak bu otoyolları Ankara'ya kadar u1..atıyoruz. Önümüz-
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deki 4 sene sonunda Edirne'den gireceksiniz, Ankara'ya kadar otoyollar
da geleceksiniz. 

Muhterem İnegöl'lüler; Biz bütün insanları seviyoruz. Ama gençlerle, 
çocukları biraz daha fazla seviyoruz. Çünkü geleceğin nesilleri onlar. Tür
kiye çok daha ileri gidecek. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bir tek 
şart ı var. Birliğimizi, beraberliğimizi sımsıkı tutalım. 1980 öncesinin ka
ranlığına bir daha dönmiyelim. Herkesin söylediği gibi ilerde güçlü, mo
dern bir Türkiye var. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN İNÖNÜ'DE HALKA 

YAPTICI KONUŞMA 

7 Temmuz 1986 

Sevgili İnönü'lüler, 

Henaman söylüyoruz. İnsan l arı seviyoruz. Çocukları ve gençleri bi
raz daha fazla seviyoruz. Çünkü gelecek nesillere daha çok ihtimam gös
termek !Azım. Türkiye'ııin geleceği buralarda. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhu
riyeti'nden dönüşümde ayağımızın tozuyla Trakya'ya gittim. Trakya bay· 
ram içinde. Dönüm başına buğday 400-500 kilo veriyor. Ayçiçeğinin dö
nümünden ise 250-300 kilo alınıyor . Pancar da bu sene fena değil. 

Şimdi mühim olan mesele, fabrikaların, iş sahalarının artmasıd ı r . 
Bu çocuklar büyüdükleri zaman daha iyi imk~nlara sahip olsunlar. Onun 
için hep birlik, beraberlik içerisinde çalışırsak memleketin makus tali 
hini yeneriz. Birliğimizi , beraberliğimizi sakın bozmayın . O 1980önccsinin 
kara günlerine bir daha dönmeyelim . Memlekette bolluk, bereket olur. 
İlçe olma konunuza da bakacağız. Hepinize, bu vesileyle sevgi ve saygı 
larımı sunuyorum. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'lN BURSA'DA GAZETECİLERLE 

YAPTICI SOHBET TOPLANTISI 

8 Temmuz 1986 

Muhterem Basın Mensupları; 

Dünkü gezimizle ilgili olarak, Bursa ve İnegöl'e yaptığımız gezilerde 
benim gözlemim şudur. Herzaman ifade ettiğim gibi gençlerde bize karşı 
olan ilgi fazladır. Türkiye'nin geleceği gençlerimize bağlı olduğu için biz 
de gençlerimize gereken önemi veriyoruz. Onların da bize olan ilgisi ga
yet iyidir. İkincisi, Bursa'da ve Trakya 'da gezdiğim illerin hiçbirinde dik
kat ederseniz seçim bölgesi yoktur. Daha önce Güneydoğu Anadolu'ya ve 
Yozgat'a yaptığım geziler temel atma tesi açma gibi gezilerdir. Eskiden 
bu gibi gezilerde sadece temel atılacak veya açılış yapılacak yerlerde ko
nuşma yapılırdı. Ancak şehirlerde meydan konuşması yapılmazdı. Bu
gün seçim olmamasına rağmen biz birçok yerde, hatta teşkilatımız dışar
dan adam getirme gibi konuları bilmediği için zaten böyle bir şeyi hiçbir 
yerde de tavsiye etmiyorum, sadece geleceğimizi bildiriyorlar. Buna rağ
men konuşma yapacağımız yerlerde büyük topluluklar oluşuyor. Bu da 
Türkiye' de ibirçok şeyin değiştiğini ıgöstermc bakımından enteresan ıgöz
lemlerdir. 

Soru: - OECD'nin son raporunda Türkiye' de Lira'nın değer kay
bının ve enflasyonun süreceğini belirterek Türkiye'nin kısa vadede borç 
alması gerektiği vurgulanıyor. Bu, daha önceki olumlu görüşler veren 
OECD raporlarıyla bir olumsuzluk yaratıyor. Bunun sebebi nedir? 

C ev a p : - Şimdi, OECD'nin raporu yıllık çıkar. Bu, sanırım bir 
ara değerlendirme. Yalnız bugün bir gazetemizde Dünya Bankası ile ilgili 
yazı var. Ve bu yazıda Dünya Bankası raporunda Türkiye'de uygulanan 
ekonomik politika övülüyor. Şimdi genelde şunu söyliyeyim. Ekonomik 
sistem bizim başından beri çizdiğimiz istikamette gidiyor. Ancak dünya 
şartlarının değişmesinden dolayı gereğine göre bunda da bazı değişiklik
ler olabilir. Örneğin 1986 başında petrol fiyatları aniden büyük çapta düş
tü. Bu düşüş bizim için tabii ilk ay olmadı. Çünkü daha önceden bazı bağ
lantılarımız var. O petroller geliyor. Fiili ~etrol fiyatının düşüşü Mart'tan 
sonradır. Biz geçen sene petr olü varili 27 - 28 Dolardan alıyorduk. İlk üç 
ayın ortalaması 23 Dolar olmuştur. Yani Ocak, Şubat, Mart'ın ortalama-
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sı. Nisan ayında ise 13 Dolara düşlü. Bunun için söylüyorum. Ödemeler 
dengesinde petrolün düşmesinin etkjsi Nisan ayından itibaren görülür. 
Yoksa ilk üç ayda, parasını ödediğiniz, yolda olan petrolün gelmesi se
bebiyle bir mü bet etki görülmez. İkincisi, Irak ve İran'la olan ticareti
mizde petroldeki düşüş dolayısıyla bir duraklama sözkonusudur. Tabii, 
bu da ilk üç ayda olmadı. Biraz yavaşlama oldu. Bu tabiatıyla ekonomik 
istemde bir şoktur. Ama serbest ekonomik rejim şoklara en dayanaklı 

rejimdir. Yani kat ı bir ekonomik sistem uygulasaydık, bu şoklara vak
tiyle olduğu gibi, petrol fiyatlarının artışında nasıl karşılayamadıy ak yi
ne brşılayamazd ık . Bizim ihracatçımız yeni pazarlara döndüler. Bu da 
ekonomik sistemin rahat uygulandığını gösteren şeylerdir. Biz tabii bir 
takım ekonomik tedbirler alıyoruz. Ama sistem kendini otomatik ayarlar 
hale gelmiştir. İşte serbest sistemin en önemli hususiyeti budur. 

Soru: - Yaptığınız gezi konuşmalarında ara seçim için aday 
olarak halktan kişiler çıkartacağınızı söylüyorsunuz. Acaba bu hükümct 
i.çcrsinde bulunan Sn. Hüsnü Doğan'ın veya Sn. Keçeciler'in ara seçimde 
aday olmıyacağı veya muhalefet partilerin genel başkanlarının aday ola
cakları yerden seçime girmiyecekleri manasına mı geliyor? 

Cevap : - Henüz lbu konuda ıkararıvermedik. Genel Merkezde ar
kadaşlarımızla oturup tesbit ederiz. 

S o r iı : - Teşkilatlarını tamamlayamamış, grubu olmayan partı
lerin ara seçime katılabilmeleri seçim yasasına ters düşmüyor mu? 

Cevap: - Girmek isteyen girer. Bu geçici bir hükümdür. 11 yerde 
yapıl::ıcak bir seçim olduğu bir esas konmuş. Herkese imkan verdik şek
linde bir düşünceyle ortaya konmuş olması lazım . Çünkü bazı partiler 45 
ilde teşkilat kurma zorunluluğundan şikayet ediyorlardı. Kendileri de ar::ı 
seçim vasıtasıyla durumlarını ölçmeleri bakımından konmuş olması la
zım. 

Soru : - Yaptığınız konuşmalarda muhalefet parti başkanlarına 
hodri meyd::ın, başpehlivan iliyerek, onlardan cevap bekliyorsunuz. Bu 
konuşmalarınızla siyasj tansiyonu yükseltmiş olmuyormusunuz? 

Cevap: - Bu siyasi tansiyon yükseltme değil. Bu konudaki dü
şüncelerimizi açıklıyoruz. için, ara seçimi erkene aldık? Ara seçimi er
kene almamızın ana sebebi biran evvel Türkiyc'nin gündeminden ufakta 
olsa istikrarsızlık unsurunu çıkarmak istiyoruz. Biz bunu 25 Mart se
çimlerinden öncede yaşadık. Hemen deilikoduya başladılar. Biz seçime 
gir eydik şu kadar ::ılırdık şeklinde •konuştular. 1Bu tabiatıyla dalga dalga 
yayılırsa bir istikrarsızlık getirir. Onun için 25 Mart seçimlerine süratlc 
gittik ve 6 Kasım'da bize verilen reylerin perçinlendiğini gördük. Böy
lece istikrarsızlık kalktı. Şimili ise yeni oluşumlar meydana geldi. Ufak-
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ta olsa yine bir takım laflar var. Onun için vatandaşın kafasıı;ıdf! en ufak 
şi.iphe olmasın diye biran evvel ara seçimi yapıp bu istikrarsızlık , unsu
runu ortada.I} kaldıralım dedik. Hatta önümüzdeki sene yapsaydık bizim 
daha lehimize olurdu. Çünkü yaptığımız birçok işin semerelerini önümüz
deki sene alacağız. 

İkinci olarak, 'arlameotoda partiler, gruplar var. Ancak başkanlar 
dışarda olduğu için idare fevkalılde zor oluyor. Buyursunlar 1 J yerden 
birinde aday olsunlar. Kendileri güçlüyüz diyorlar. Bu or1aklığı alevlen
dinnek değil dir. Gayet normaldir. 

S o r u : - Ara seçimlerden sonra siyasi değişimler bekliyormuı.u
nuz? 

Cevap: - Başka partilerin işlerine karışmam. O işleri kendileri 
bilir. 

Soru : ~ Türkiye'de siyasal istikrarsızlık konusunda en ufak bir 
-şüphe uyandırmamak için ara seçimlerin erken yapıldığını söylüyorsu
nuz. Bazılarına göre de siyasal istikrarsızlığın sebebi 12 Eylül öncesi par
ti liderlerinin yasaklı olması. Türkiye 'de siyasal istikrarı düzene sokmak 
için bu yasakları kaldırmayı düşünüyormusunuz? 

Cevap: - Onu çok açık söyledim. Bu konunun siyasi htikrarla 
hiç bir alakası yoktur. İnsani tarafı vardır, o da ayndır. Bir Anayasa me
selesidir. İnsan bazen şöyle düşünüyor. Yüzde 20-30 gibi hayır oyları 
olsa birşey Jüşüneceğiz. Ama yüzde 92 Evet oyu çıkmışt ı r. Ben bunlar 
bir cezadır diye söylemek istemiyorum. Ama 1988 senesinden önce Ana
yasa'da böyle bir değişiklik bizim tarafımızdan düşünülmüyor. Şartlar 
buna müsait değildir. Bu da Türkiye' de bir siyasi istikrarsızlık gctinncz. 

Soru : - Anı seçim için Merkez Karar Yönetim Kurulu'nda karar 
verilmesi n..: şekilde oldu? 

C c ,. a p: - Arkadaşlarım bana bu karan verdiler. Ben de arkadaş
ların fikrini sordum. Bu bir benim gördüğüm bir şeydir. 25 Mart seçim
lerinde de aynı olmuştur. Ara seçimi erkene almakla memlekete daha ya
rarlı hareket etmişizdir. Bi.itün grup bu kararı alkışladı. Ve ittifakla 
alındı. 

Soru : - Aldığınız ara seçim karan ile muhalefete peşin gol attı
ğınız şeklinde kamuoyunda bir hava oluştu. Bu konudaki görüşünüz ne
dir? 

C ev a p : - O yorum bana ait deği l. O yorum gazetelere aittir. 
S o r u : - Bir yandan tüm partilerin ara seçime girmelerini sağlar

ken diğer taraftan da televizyondan ve radyodan propaganda yapmalarını 
engelliyorsunuz. Bunu demokratik buluyonnusunuz? Televizyondan pa
ralı propaganda maddesi işleyecekmi? 



C o v a p : - Zannediyorum, Arkadaşların vel'diği kanun teklifinde 
Radyo ve Televizyonda paralı da olsa parasız da olsa propaganda yok. 11 
kişi seçilecek. 25 Mart mahalli seçimlerinde de propaganda yapılmadı. 11 
yerde seçim yapılacak diye televizyonun zamanını meşgul edemeyiz. Tabii 
ben kendime propaganda imkanı vereceğim. Onlara vermiyeceğim gibi 
birşey yanlıştır. Onların karıştırdığı birşey var. İcraatın içinden progra
mını karışhrıyorlar. Televizyonda parti liderleri benim ve Anavatan aley
hinde konuşuyorlar. Ama bizim İcraatın içinden programında ise biz, va
tandaşımıza hitap ediyoruz. Bununla onu karıştırmamak lazım. Tabiiki 
televizyon haber olan şeyi verecektir. Aslında 11 seçim yerinde sıkı çalı
şıp vatandaşın ayağına gitmek lazım. 

S o r u: - Efendim, seçimi alma ölçünüz nedir? 11 -0, l O- 1? 

Cevap: - Bakın herkes tahmin yapıyor. Ben seçim tahminini va
tandaşın bir nevi rey hakkına müdahale gibi görüyorum. Ancak ben bu 
seçimi alırız dedim. 

S o r u: - Sayın Cumhurbaşkam Doğu gezileri sırasında çarşaflı 
hanımlanmrza kıyafetleri konusunda önerilerde 'bulunuyor. Sizinde Trak
ya geziniz sırasında çarşaflı hanımlar tarafından karşılandığ:ınız görüldü. 
Kılık kıyafet konusunda hanımlara bir öneride bulunmayı düşünürmüsü
nüz? 

C c va p : - Sayın Cumhurbaşkanının bu konudaki tutumu hakkın

da hiç bir yorum yapmam. O devletin en yüksek makamında oturuyor. 
Bunu hiçbir zaman münakaşa konusu yapmam. Benim de genelde demok
rat bir tutumum vardır. Bizi başı açık hanımlarımızda, kapalı hanımları
mızda karşılıyor. Başı örtülü olup da, bize sanlanı da ben müşahade et
tim. Hanımların özellikle siyasete eski yıllarla mukayese edilemiyecek ka
dar ilgi duydukları bir vakadır. Memleket meselelerine hanımlar ağırlık
iarını koyuyorlar. Memlekette bir değişiklik var. Biz bu konularda daha 
demokratız, sesimizi çıkarmayız. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN BURSA HAVAALANI'NDA 

GAZETECİLERLE Y APTICI KONUŞMA 

9 Temmuz 1986 

Muhterem Basın Mensupları, 

Meseleyi şöyle ortaya koyalım. Bunlar tabii benim gözle!llim. Bu 
~eçim kararı verilmeden evvel şöyle bir gazeteleri açıp okuyunuz. Muhtelif 
yazarların, özellikle benim ta!birimle sol amigolann, partileri partilerden 
çok tutan yazarlaruruz ve siyasi parti liderlerinin konuşmalarını bir giöz 
önünden geçiriniz. Hazırlanan senaryo şuydu. Anavatan bu sene değil 
önümüzdeki sene ara seçim yapacak. O halde senaryo şöyle hazırlandı. 
Hepsi birden, bu sene seçim yapmamak Anayasaya aykırıdır. Özal kaçı
yor şeklinde konuşmaya başladılar. Biz bu enaryoyu gayet yakından mü
şahade ettik. Hatta 1987 de seçim karan alıncaya kadar bizi bu şekilde 
eleştirmeye devam edeceklerdir. Belli bazı gazetelerimizin sol amigo tabir 
ettiğimiz yazarlannın bundan evvelki yazılarını dkuyunuz. O zaman ile 
şimdiki yazılarını karşılaştırarak farkı görünüz. Tabiatıyla biz ara seçim 
karan alınca birdenbire şaşırdılar. Bir müddet bekledikten sonra yeni 
bir senaryo yazdılar. Bu yeni senaryo, niçin efendim ara seçimlerde tele
vizyon ve radyodan propaganda yapılamaz demişiz. Şimdi bunu söyleyen
ler, ara seçimlerden daha büyük olan 25 Mart mahalli seçimlerinde aynı 
şekilde radyo ve televizyondan propaganda yapılmadığını hatırlayıp buna 
ses çıkartmamışlardı . 1700 Belediye başkanın seçimini kapsayan çok daha 
büyük seçim olan 25 Mart seçimlerindeki duruma kimse bir şey demiyor, 
sadece 11 yerde yapılacak ara seçim için hücum etmeye 'başladılar. Çün
kü başka bahane bulamadılar. Ben milletimize 'bunu söylüYQrum. 

Aslında ıbu, bir ara seçimdir. Şehirlerimizin belli bölgelerini alaka
dar ediyor. Bu ıbölgelerden birer 'kişi seçilecek diye telcviZYQnun zama
nını kullandıramayız. Kaldı ki şununla ölçüyorlar. cSiz herzaman telcviz
YQndasınız.• Ta'biiki biz haıber konusuysak televiZYQnda yer alacağız . Sanki 
onlar televizyonda yer almıyorlar. Kaldı ki 'ben başbakanım. Milletin yap
tığımız icraatı bilmesi lazım. Dikkat edilirse İcraatın İçinden programı da 
dahil olmak üzere 1bizim normal konuşmalarımızda programımızı ve yap
tığımız işlerimizi tanıtıyoruz. Buna mukabil Meclis'te ıgruplan olan par-
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tiler televizyondan istifade ediyorlar. Herıgün bir beyanatları vardır ve bu 
beyanatların hepsi Anavatan'a karşı verilmektedir. Bizim böyle beyanat
larımız yoktur. Onlar televizyonda Anavatan halckında menfi propaganda 
yapmak için ellerinden geleni yapıyorlar. 

Onun için milleti durup dururken fazla rahatsız etmemek lazım. Her
kes gidip 11 seçim bölgesinde köy köy dolaşacak. Bakınız, biz daha iyi
sini yaptık. Bütün partileri seçime soktuk. Yani bağımsız insanlar giri
yor, partiler niye girmesin? Bundan daha demokrat bir hareket tasav
vur edilebilir mi? 

Soru : - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Kalemli, Özgür Ai
lesi ile görüştü ve hükümet nezdinde girişimlerin başlanacağını söyledi. 
Siz hükümet olarak Bulgaristan'a resmen başvuracak mısınız? 

C ev a p : - Bizim Bulgaristan'a resmen başvurmamız önemli de
ğil. Bir netice alamıyacağımızı biliyoruz. Dünyanın her tarafının bu konu
yu bilmesi için tüm ülkelere ve radyo - televizyon ajanslarına durumu 
aktarıyoruz. Ümit ederim ld. Bulgarlar bu vesileyle bir iyi niyet gösterir
ler. 

S o r u : - Efendim, ara seçim tarihini söyliyebilir misiniz? 

C ev a p : - Şu anda kanun çıkmadan birşey söyliyemern. Kanun
daki tarih 12 Ekim. Ancak kanun Meclis'ten nasıl çıkar onu bilemem. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN PAKİSTAN BAŞBAKANI 
MUHAMMED KHAN JUNEJO'NUN ŞEREFİNE VERDİCİ 

YEMEKTE YAPTICI KONUŞMA 

10 Temmıız 1986 

Değerli Konuklar, 

Zat-ı Alilerin, muhterem kerimeniz Kaniz Sughra Juncjo ve heyeti
nizin seçkin üyelerini Türk Halkı, Türk Hükümeti ve şahsım adına ülke
mizde selamlamaktan ve ağırlamaktan büyük mutluluk ve onur duymak
tayım. Bu ziyaretiniz, 1984 yılında ülkenize yapmış olduğum ve unutul
maz anılarını her zaman canlı tuttuğum ziyareti bir kez daha anma fır
satını bana vermiştir. Pakistan' da gittiğimiz her yerde bize gösterilen son 
derece içten ve sıcak ka1bul için şükran duygularımızı tekrarlamak iste
rim. Özellikle bizzat Pakistan'ın seçkin ve dirayetli lideri Cumhur1baş
kanı Ziya Ül Hak ve Muhterem refikaları Begüm Ziya tarafından şahsı
ma ve eşime gösterilen eşsiz konukseverlik ve ihtimam bizi çok mütclıas
sis etmiştir. Geçen yıl, Karaçi'den geçişim vesilesiyle Zat-ı Alinizle tanış
mak ve görüş alışverişinde bulunmak benim için ayn bir mutluluk kay
nağı olmuştur. Göstern'le'k lütfunda •bulunduğunuz çıok yakın ilgi dolayı
siyle size tekrar teşekkür etmek isterim. 

Zat-ı Alilerinin ve seçkin heyetinizin Türkiye'yi ziyaretlerinin de ay
nı şekilde güzel ve verimli geçmesi en içten dileğimizdir. 

Türk ve Pakistan Halkları arasındaki karşılıklı derin sevıgi ve saygı 
gücünü ortak kültürel ve manevi değerlerden almakta ve kuşkusuz, sar
sılmaz bağlarımızın gerçek temelini teşkil etmektedir. Bu samimi ve kar
deşçe ortam içinde Türk ve Pakistan Hükümetleri arasındaki karşılıklı 
ziyaretler ve yakın işbirliği, ilişkilerimizin bugünkü örnek düzeyine ulaş
masında önemli bir rol oynamıştır. Karşılıklı azmimiz ve çabalarımız ile 
ilişkilerimizin her alanda ve özellikle ticaret, ve sanayi dallarında daha 
da gelişeceğine inanıyorum. Bu çerçevede, geçen Mart ayında yapılan Tür
kiye - Pakistan Ekonomik ve Teknik İşbirliği Bakanlararası Komisyonun 
Toplantısını memnuniyetle kaydetmek isterim. 

Pakistan'da demokrasinin yerleştirilmesi amacıyla Pakistanlı kar
deşlerimizce harcan.an çabalar ve peşpeşe atılan adımlar ülkemizde bü
yük takdir uyandırmıştır. Pakistan Başbakanı olarak Zat-ı Alileri hiç kuş
kusuz bu sürece değerli katkılarda 'bulunmuştur. Pakistan'ı daha güçlü, 
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müreffeh ve istikrarlı lbir ül>ke olarak görmek ve kardeş Pakistan ulusu
nun parlak bir geleceğe doğru kararlı ilerlemesini izlemek Türk Halkı 
için gerçek bir mutluluk ve kıvanç kaynağıdır. 

Aziz Biraderim, 

Uluslararası alanda gerginlikler, silahlı çatışma lar ve şiddet hüküm 
sürmeye devam ediyor. Özellikle, Bölgemizi etkileyen vahim sorunlar ba
nş ve güvenlik açısından ciddi tehdit oluşturmaktadır. Doğu - Batı ilişki
lerinde yapıcı aynı zamanda sürekli bir Diyalog kuşkusuz uluslararası or
tamdaki gerginliği azaltacaktır. Diyaloğun yanısıra silahsızlanma çaıba 
ları özel bir öm.m taşımaktadır. Diğer taraftan, Dünyada bir güven, banş 
ve istikrar ortamının temini için kalkınmakta olan ülkelerin karşı karşıya 
bulunduğu ağır sorunların daha fazla gecikmeksizin hafifletilmesi zaruri
dir. Yeni ve 'hakkaniyete daha uygun bir uluslararası ekonomik ilişkiler 
sistemi kurulması amacıyla sanayileşmiş ülkelerin kalkınmakta olan ül
kelerle diyaloğu tekrar canlandırmalarını içtenlikle diliyoruz. 

Sayın Başbakan, 

Afganistan konusundaki, endişemiz devam etmektedir. Bu durum 
komşu ülkelerin güvenlikleri kadar ıbölgesel ve uluslararası barış ve istik
rar üzerinde zararlı etkiler yapmaktadır. Diğer taraftan, Pakistan'ın top
raklan üzerindeki milyonlarca mülteciye yardım için yüklendiği insancıl 
görevi ve Afganistan sorununa bançı bir çözüm yolu bulunması için har
cadığı çabalan büyük takdirle karşılıyoruz. 

Yakın komşularımız İran ve Irak arasındaki savaş bizim için en bü
yük üzüntü ve endişe kaynaklan arasında yeralmaktadır. Türkiye ve Pa
kistan'ın çabalan dahil harcanan tüm gayretler maalesef henüz olumlu 
bir sonuç vermemiştir. Böylece, savaş iki kardeş ülkede neden olduğu 
<:an ve mal kaybının yanısıra !bölgemiz için ciddi tehlikeler yaratmaya de
vam etmektedir. Bu kardeş kavgasının bir an önce şerefli ve adil bir sona 
ulaştırılması için çabalanmızı kararlı bir şekilde sürdürmemiz gerekmek
tedir. 

Türk:iye'nin Orta Doğu'daki diğer olayları da yakından izlemekte ve 
harcanan tüm çılbalara rağmen banş ve istikrarın sağlanamamış olma
sından derin üzüntü duymakta olduğunu biliyorsunuz. Böylede kalıcı bir 
barışın ancak, İsrail'in işgal altındaki bütün Arap topraklarından çekil
mesi ve Filistinli kardeşlerimizin meşru haklarının tanınması yoluyla ger
çekleşebileceğine olan inancımızı bir kere daha ifade etmek istiyorum. 
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Aziz Biraderim, 

Türkiye, ıbütün komşuları ile iyi ilişkiler sürdürmeye önem vermek
te, ancak her zaman beklediği karşılığı görememekten üzüntü duymakta· 
dır. En somut örnek olarak, Bulgaristan'ın toprakları üzerinde yaşayan 
1,5 milyon Müslüman Türk'e yönelik baskı ve sindirme politikasını göste
rebilirim, Müslüman Türk isimlerinin Hıristiyan Bulgar isimleriyle değiş
tirilmesi, kültürel ve dini benliklerinin eritilmesi amacıyla 1984 yılı so
nunda Müslüman Türk azınlığına karşı başlatılan baskı ve şiddet kampan
yasının Bulgaristan'da İsllim Dininin tümüyle yokedilmesini amaçladığı 
açıktır. Bu nedenle, bu sorunun sadece Türkiye'yi değil, tüm İslam dün-· 
yasını doğrudan ilgilendirdiğine inanıyoruz .. 

Türkiye, bu trajediye bir son verilmesi için sorunu her forumda iz
lemeye 'kararlıdır. 

Komşumuz Yunanistan'la ilişkilerimize gelince, bu ülkeyle aramız-· 

daki sorunların !hakkaniyet ve adalet ilkeleri çerçevesinde gerçekleşecek an
lamlı 'bir diyalog ile Çözümlenebileceğine olan inancımızı bu fırsattan ya
rarlanarak bir kez daıha vurıgulamak istiyorum. 

Bu vesileyle kardeş Pakistan Halkının ve Hükümetinin Kıbrıs Türk 
Halkının haklı davasına, !barış, güvenlik ve adadaki eşitlik statüsünün 
tanınması yolunda verdiği mücadeleye sağladığı fevkallide değerli destek 
için şükran hislerimi belirtmek isterim, 

Aziz Biraderim, 

Uluslararası hukukun temel ilkelerine dayalı dış politikalarımızın 

yakınlığı, kardeşçe ilişkilerimizin önemli bir simgesi niteliğindedir. Bölge
mizde sürekli barış, istikrar ve ilerleme hedefine yönelik örnek işbirliği

miz, hiç kuşkusuz uluslararası banş ve güvenlik ortamına da azımsanmaya
cak katkı oluşturmaktadır. Bu çerçevede Türkiye, Ekonomik İşbirliği teş
kilatının faaliyetlerine büyük önem vermektedir. Teşkilatın, Türkiye, Pa
kistan ve İran arasında başta ekonomik işbirliği olmak üzere her alanda 
gelişme kaydedilmesinde önemli bir rol oynayacağına inanıyoruz. 

Diğer yandan, Türkiye, Güney Asya' da ekonomik, so yal ve kültürel 
gelişmenin teşviki, karşılıklı güven anlayış ortamına katkıda bulunulma-· 
sını hedef alan Güney Asya Bölgesel İşbirliği Teşkilatının kuruluşunu il
giyle izlemektedir. Pakistan'ın, aktif katkılan ve çabalarının teşkilatın 
Hedeflerine ulaşmasında büyük rol oynayacağına inanıyoruz. 
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Sayın Başbakan, Aziz Kardeşim, 

Türk ve Pakistan halklan arasındaki tarihi dostluk ve sevgi bağları, 
ı.ıluslarımızın özlemlerine uygun olarak, işıbirliğimizin her alanda geli şt i

rilmesi yolundaki şerefli görevimizi yerine getirebilmemiz için son derece 

.elverişli bir ortam sağlamaktadır. Zat-ı Alilerinin Türkiye'yi ziyaretinin bu 
açıdan ileri bir adım teşkil edeceğine inanıyorum. 

Sözlerimi, Zat-ı Alilerinin sağlığı, mutluluğu ve sürekli başarıs ı, Pa
kistan'lı kardeşlerimizin refah ve ilerlemesi ve ülkelerimiz arasındaki kar
deşlik ve dayanışmanın gücünden kaybetmeksizin sonsuza dek yaşaması 
için en iyi dileklerimle noktalamak istiyorum. 

Yaşasın Türkiye - Pakistan dostluğu, Türkiye - Pakistan Zindabad! 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN BURSA KONUŞMASI 

12 Temımıı.1986 

Muhterem Bursalılar, 

Sözlerimin başında, hepinize en derin sevgilerimi, saygılarımı su
nuyorum. 

Bu seyahatimde Kültür ve Turizm Bakanı Mükerrem Taşçıoğlu, Dev
let Bakanlarım Mesut Yılmaz, Ahmet Karaevli, Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Cahit Aral, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mustafa Kalemli, Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakam Sudi Türel, Maliye ve Gümrük Bakam Kurt
cebe Alptemoçin benimle beraberler. 

Muhterem Bursa lı lar, 

Bursa'da Bulgaristan'dan gelen göçmen çok. Bulgarlar bizden çok 
çe\iniyorlar, korkuyorlar. Ama öyle bir idareleri var ki, hiçbir hayrı ol
mayan bu idare yüzünden vatandaşlarının yüzü gülmüyor. Korkularının 
nedeni nüfuslarının artmayışı. Türk nüfusu ise giderek artıyor. 2 milyona 
yakın Türk'e karşılık 6 milyon civarında Bulgar var. Bulgar nüfusunun 
azalıp, 1 iirk nüfusunun artmasından korkuyorlar. Korkunun ecele bir fay
dası yok, iş olacağına varacaktır. Ama niçin Müslüman Türklerin isimle
rini değiştirip, dillerine karışı orlar? için onları Bulgarlaştırmaya çalı

şıyorlar? Bu dünyanın en büyük zulmüdür. Sanki bütün bunları yapmak
la onların Türklükleri kalkacak mı? Hayır bilakis daha kuvvetli olacak. 
Peşlerini bırakmayacağız. Bütün dünya forumlarında konuyu gündeme 
gelırccegi.ı:. Geçenlerde Tokyo'da Unesco'nun toplantısında Milli Eğitim 
Bakanımız Bulgar zulmünü öbür devletlerin huzurunda anlattı. Türkiye 
büyüyor, güçleniyor, bir yanda düşmanlarımız olabilir. Tabi dünyanın en 
zor bölgelerinden birinde yaşı yoruz. Memleketimiz Avrupa ile Asya'nın 
birleştiği noktada. Dünyada hiçbir devletin bizimki kadar komşusu yok
tur. e kadar çok komşunuz varsa o kadar çok sorununuz olur. Bu kom
şuların hepsini birden idare ediyoruz. Bazen güzel dostluk, ahbaplık ya
pıyoruz, bazen hafif tertip sopa gösteriyoruz. Türkiye'nin durumu düzel
dikçe hep i hizaya girecektir. Vaktiyle Fransa ile aramız bozuktu. Bugün 
gayet iyi. Baktılar ki; Türkiye bugün 50 milyon, yarın 70 milyon olacak. 
Şimdi yeni idare ile ahbap olduk. Yeni idare biraz bize benziyor. Yunan
lıları bırakıp bize döndüler. İskandinav ülkelerinden biri bizi İman Hak-
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lan Mahkemesine şildyet etmişti. Bu işten vazgeçsinler, yoksa bi.ı: de iş 

vermeyiz diye haber gönderdik. Davalanndan vazgeçtiler. 1978 senesinde 
Türkiye'nin ihracatı 2,2 milyar dolar, ithalatı 5 milyar dolar. Toplam 7 
mUyar. 1985 senesinde ihracatımız 4 misli, yani 8 milyar dolar. İthalatımız 
12 milyar dolar, etti mi 20 milyar dolar. İşte kocaman ıbir pazar. Bu pa
zar kaçar mı? Kaçmaması için de Türkiye'ye dost olmak lazım . 

Muhterem Bursalılar, 

2 - 2,5 senedir iktidardayız. Acaba bundan evvelki dönemde Türkiye'· 
ye gelen giden ıbüyük devlet adamı var mıydı? Yok. Şimdi biri gidiyor, 
biri geliyor. Bu ay Pakistan Başbakan, sonra Çin Halk Cumhuriyetinin 
Başbakanı gelecek. Bakanlan saymıyorum. Onlann sayısı çok fazla. Ben 
başbakanlan, devlet başkanlarını sayıyorum. Neden bugün böyle oluyor. 
Çünkü Türkiye artık örnek gösteriliyor. Bizim içimizde birtakım bozuk 
çalanlar var. Aldırmıyorum. Efendim ne derler ağzımızla kuş tutsak bun
lann iflah olması mümkün· değil. Vaktiyle aynı çevreleri çok iyı hatırlı
yorum. Eskiden Dünya Bankası ve IMF Türkiye'nin ekonomisinin bozuk 
olduğunu söylerken, bunlann raporlanıu örnek gösterirlerdi. Türkiye'nin 
ekonomisi bak ne kadar kötü gidiyor derlerdi . Şimdi bu kuruluşlar Tür
kiye'yi metheden raporlar yazıyorlar. Bunlara aldırmayıp, başka şeyler 
söylemeye başladılar. 

Muhterem Bursalılar, ·geçen sene «Elinizde tek tutamak olan enflas
yon kopacak elinizde kalacaktır» dedim. Geçen sene işsizlik var, yatırım 
yapılmıyor diyorlardı. Şimdi gidip bakm bakalım bir Güneydoğu Anado
lu'ya, hele gelin bakalım Bursa'ya; Biz gelmeden evvel Bursa'daki kamu 
yatırımı yıllık 30 milyardı. Bu sene ne kadar biliyor musunuz ' 100 mil
yarın üzerinde Kamunun yatırımı bu, özel sektörden bah etmiyorum. Git
tik yeni temel atnk İnegöl' de. Onlar 25 milyar, 30 milyar yatırını yapacak
lar, sadece lnegöl'de bir fabrika. Bunun gibi ıbirçok fabrika var. Türkiye 
bir şantiyeye dönmüştür. Bakınız hayalinizden geçiyor muydu? Ben ha
tırlarım lstanbul'la İzmit arasında sadece Gebze - İzmit arasında bir oto
yol vardı . Onu da biz bitirdik, biz açtık. Bu otoyala 3 milyar verdik. tik 
sene 4 milyar para getirdi. Bu yol 50 km. lik bir yoldur. Şimdi Türkiye' de 
bunun gibi yollar çoğalıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü ihaleye çı
kardık. Bütün dünya bu köprüyü yapmak istiyor. Çünkü bu köprü Asya 
ile Avrupa'yı birleştiriyor. Çok önemli bir eser. Herkes ben yaplım, o yap
tı diyecek. Dedik ki hayır, biz bunu böyle köprü olarak ilıale etmeyeceğiz. 
Bunu biraz daha pahalı satacağız. 216 km.'lik ekspres yolun da ilave edin 
üzerine dedim. Hepsini birarada verin. Eğer biz köprüyü sadece köprü 
olarak yapsak, verecekleri kredi miktan bugün'kü verdiklerinin üçte biri 
olmaz. 50 km.'si Tekirdağ- Edirne yollannın birleştiği Kınal'dan ta Ada--
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iPazan'na kadar otoyol. Üç sene içinde bitecek. Adapazan'ndaıı Gen:.de'yc 
kadar olan yol da iihale ediliyor. Arkasından Gerede- Ankara da geliyor. 
Arkasından da Kapıkule - Edirne. Bu surette 4 sene sonra Avrupa'dan 
Türkiye'ye gelenler gene •bir Avrupa meleketine girmiş gibi olacaklar. 
Ta Ankara'ya kadar hiçbir yerde durmadan dosdoğru gidecekler. Bu bize 
ne kazandıracak? Başına gişeleri koyup, otoyolun parasını 6- 7 senede 
·çık::ınrız. Böylece yeni otdbanlar yap<füiliriz. Bu şekilde Türkiye'nin her 
tarafım ekspres yollarla kaplayacağız. Hesap ettik. 3000 Km'lik ekspres 
yol yapacağız . Buradan da geçecek. lzmir'e gidecek. Bunların faydası şu : 
Türkiye büyüyor. 1927'de nüfusumuz 13,5 milyondu. Millet açtı. Bugün 
millet modern otobüslerle ge-liyor. Anavatan iktidarı sosyal a-daletçidir. 
Eğer bir sosyaliste sorarsanız bir sürü palavra geçer. Laf var, icraat yok. 
Sosyal adaleti özetlersek akıllıca memleketin geleceğini de düşünerek 
hali vakti yerinde olandan biraz alıp fakire- fukaraya, orta gelirliye ver
mek, bu şeki lde gelir dağılımını düzeltmektir. Ama bunu yanlış yapmamak 
lazım. Gelir sahlbi insanların da daha fazla kazanmasına yardımcı olun
malı ki, memleket ileriye gitsin. 

Konut meselesine gelince; Konut yapmak için para lazım. Bızden ev
velkiler bütçeden fon ayırmışlar. Zaten Bütçenin iki yakası biraraya gel · 
mi yor. Ben !buna bütçe dışında bir kaynak bulmamız gerektiğini söyledim. 
Kaçak yabancı sigaralar yüzünden karaborsacıya, vergi vermeyene, bir 
de Bulgarlara para kaptınyorduk. Devlet olarak ithal edersek eskiden ka· 
-çakçıya karaborsacıya giden parayı Konut Fonuna aktarırız dedim. İşte 
bu sosyal adalettir. Lüks sigarayı içen, orta hallinin konutunıı yardım 
etmiş oluyor. Biraz bu sigaralardan, biraz kumar oynayanlardan, biraz da 
içki içenlerden kese kese fonda 169 milyar para topladık. Hiç evi olmayan 
memura, işçiye ben ayrıca bütçeden 700 - 750 bin lira faizsiz kredi vere
ceğim. Bugün öyle yerler gördüm ki 30 - 35 yaşında işçiler ev sahibi ol
maya başladılar. Bu çok mutlu bir hadisedir ve sosyal adalet budur. Gel
miş geçmiş iktidarların hepsinin programlarında «Fukaralığın kökünü ka
zıyacağız• sözü vardı. Ama biz birşeyi programa aldık mı, onu mutlaka 
yaparız. Fakir - Fukara Fonu'nda aşağı - yukarı 500 milyar para toplaya
cağız. Bununla da fakire fukaraya yardımcı olacağız. İşte sosyal adalet 
budur. 700'den fazla vakıf kuruluyor. Vakıflar bizim eski halk müessese
lerimiz. Her bir vakfın 'başında da kaymakam var, Belediye Reısi var. 
Müftüsü, Valisi, o yörenin Milli Eğitim Müdürü o eşraftan insanlar var. 
Bunların bir kısmı o yörenin tanınmış insanları , bir k:ısmıda devletin 
memuru. 

Silahlı Kuvvetlerimizin kuvvetli olması lazım. Bunun için yeni, mo· 
dem teçhizat, silah gerekiyor. Türkiye'de yapmak, dışardan almamak Iıl

:zım. Kendimiz yapa!'Sak 2 türlü faydası var. Önce kendi işçimize iş sa-
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hası açılır, ikincisi clışanya döviz kaptırmayız. İnşallah Türkiye'de önü· 
müzdeki 2-3 sene içerisinde savunma sanayiinin en esaslılan kurulacak
tır. Biz sadece kendi ihtiyacımızı karşılamakla kalmay1p, dışaııya da sa
tacağız. 

Muhterem Bursalılar, biraz da siyasetten bahsedelim. Bakın ara se
çimi bu kadar erkene almamın nedeni hizmet yapma isteğidir. Çünkü Er
dal İnönü'nün, Hüsamettin Cindoruk'un, Mehmet Yazar'ın grupları par
lamentoda, kendileri değil. Kazanırlarsa gelip gruplarının başına geçerler. 
Şimdi neticeyi söyleyeyim. Seçimler Türkiye'de birşey değiştirmez . Çün
kü bizim 400 kişilik parlamentoda 227 tane ekseriyetimiz var, diğerleri 
ise hep bölük börçük. Ama önemli olan bu seçimler Türkiye'nin ileri git
mesinde en önemli unsur olan istikrarın sağlanmasına yardımcı olacak. 
Bu 1 l yeri büyük ek eriyetiyle, biz alacağız. İstikrarın devamını is
teyenler, memlekette tekrar eski karanlık günlere dönmek istemeyenler, 
bizi tercih edeceklerdir. Çünkü biz ileri, çağdaş Türkiye'nin yepyeni bir 
partisiyiz, hiçbir partinin de devamı değiliz . BiL bu memlekette yepyenı 
bir zihniyetin sahibiyiz, kavgacı değiliz, ama korkak da değiliz . En önemli 
kanunları korkmadan biz çıkardık. Türkiye'de 30 senedir çıkmamış ka
nunları biz çıkardık . Söylediğimiz ne varsa hepsini yaptık, yapmaya da 
devam ediyoruz. Ama biz insanları seviyoruz. Bize ister rey verin, ister 
vermeyin sizleri seviyoruz. fnsanlar arasından ayrım yapmıyoruz. Size 
iyi hizmet versinler diye Belediyelere büyük imkı'lnlar verdik. 

Sözleıimin sonunda söyleceğim şey birliğimizi bozmayalım. Çünk~ 
Türkiye'nin geleceği buradadır. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN CUMHURBAŞKANI SAYIN 
KENAN EVREN İLE HAFTALIK GöRtl'ŞMESİNDEN SONRA 

GAZETECİLERE YAPTICI AÇIKLAMA 

14 Temmuz 1986 

Değerli Basın Mensupları; 

Sayın Cumhuı<başkanı ile haftalık olağan görüşmemizi yaptık. Ge
rek benim seyahatim dolayısıyla, gerek kendi inin Erzurum'da bulun
ması dolayısıyla görüşemediğimiz için bazı konular birikmişti kendisine 
bu konularda izahat verdim. Özellikle basınımızda bir ekonomik paketten 
bahsediliyor. Aslında bir ekonomik paket yok. Normal olarak ekonomik 
sistemde yeri geldiği zaman durma bazen ufak tefek düzenlemeler yapıl
ma. ı konusu var. Bir de uzun süreden beri çalıştığımız konular varc!J. O 
konularda alınmış bazı kararlar var. Onu da şimdi sizlere açıklayacağım. 

Bildiğiniz gibi bu sene özellikle Orta Anadolu Bölgesi, Trakya Böl
gesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde malısül gayet iyidir. Toprak Mah
sülleri Ofisi şu ana kadar 1 milyon 100 bin ton kadar hububat almıştır. 
Ve öyle gözüküyor ki, 3 milyon tonu bu tempo içcrsinde geçecektir. Ha
li hazır Ofis'in alı~ temposu günde 60 - 70 bin ton olarak gerçekleşmekte
dir. Orta Anadolu'nun bir kısmı da daha devreye girmedi. Bu tabiatiy! .. 
piyasadaki para\L artırır. Yüzde Q,o 60 - 40 2 ay sonrası için öde
me "ı " Ödemede çiftçiye gayet rahat gelmekteCl.ir. Tabiatiyle piyasa
daki para miktarını artıracaktır. Bazı tedbirler alınmıştır, daha evvel. 
Bunlardan bir tanesi Ziraat Bankası ödemeleri yapıyordu. Ziraat Ban
ka ının finans im Um da bir kısmı daha evvel Petrol ile ilgili olarak kre
dili petrol alımlan yaptık. Petrol alınmalarının bedeli Ziraat Bankasına 
yatırılıyor, belli bir faizle. O da Ofis'e intikal ediyor. Böylelikle para çı
kışını en a1. seviyede tutmamız mümkün oluyor. Gene bunun üzerine bu 
devre.de konırolu daha iyi hale getirebilmek için, özellikle mahsulün bi.ı
yüklüğü gözönüne alınarak önümüzdeki aylarla ilgili olarak Temmuz ba
şından itibaren, Temmuz -Ağustos, Eylül aylarında ithalatta ek teminat 
getirilmiştir. Nisbeti yüzde altıdır. Mevcut yüzde 3'e ilaveten yüzde 9'a 
çıkıyor. Bundan sonraki 2. devre, Ekim Kasım'da bu rakam % 4'e iniyor. 
Yani yekiinü yüzde 7 oluyor. Ek teminat Aralık ayında yüzde 2'ye düşü
yor. Yani yeküni.i yüzde 5 ediyor. Ve Ocak ayı başında da normale dönü
yor. Bunun sebebi de demin söylediğim gibi piyasaya çıkabilecek fazlayı 
bu yolla mas etmektir. Gene bildiğiniz gibi bugünlerde bu işte direkt 
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ilgıli olmamakla beraber, Köprü Keban senetleri 100 milyarlık olarak 
devreye sokulacaktır. O da yakında bankalarda satışa arzcdileccktir. 

Bunun yanında Bütçe'yle ilgili bazı ilave tedbirler aldık. Cari har
camalarda maaşlar haricindeki önümüzdeki 6 ay için % 15-20ye varan kı
sıntılar yapacağız. Bunun sebebi de buna imkan göıiiyoruz. Geçtiğimiz 
yıl içersinde cari harcamaları :nesela -petrol fiyatının artacağına göre -
nazarı itibare almıştık . Hafüuki petrol fiyatlarında hiç bir değ işik lik 

olmadı . Ve gene yıl sonuna kadar olma.vacağını söyleyebilirim. 

Bir de üzerinde epeydir çalıştığımız ancak bugün ilan edilebilecek 
Tüp Gaz fiyatlarında % 15 bir indirim var. Yani 12 kiloluk tüp -gazlar· 
2.800 lira'dan takriben 400 küsür lira kadar aşağıya inecektir. 

Genel olarak ekonomik tedbirlerin ana hatlarıyla bunlar olduğunu 
yani paket değil, bugünkü düzenleme meselesi olduğunu, cari ha rcama
larda kısıntıya 'biraz gidildiğini, yatırım !harcamalarında da bütçe rakam
larının dışına çıkmamaya özen gösterileceğin.i tekrar ifade ed iyorum. 
Ana hatlarıyla bizim ekonomi.k tedbirler dediğimiz hadise bundan ibaret
tir. Faizlerde bir ·değişiklik yoktur. Diğer konulaPda da herhangi bir de 
ğişiklik bahis konu u değildir. 

Soru : - Eıfendim , bu alınan tedbirler . Tüp - gat fiyatları ndak : 

indirim ve yıl sonuna kadar petrol ürünlerine zam gelmemesi önümüzdeki 
ara seçim için hükürnetin yapacağı bir seçim yatırımı an l am ı mı gelebi lir 
mi? 

Cevap : - Değerlendiren, değerlendirir. Yalnız petrol fiyatların
da, indirim yapmadık, petrol fiyatlarında artırım da yapmadık . Petrol 
fiyatlarını aynen tutuyoruz. Sadece tüp - gaz fiya tlarında o da maliyetini 
kurtaracaktır. Yani üzerinde fonlar da da!hil olmak üzere, bir zarar konu
su mevzu •bahis değildir. Onu iade ediyoruz. Bunun yanında fue l - uil fi. 
yatlarında, özellikle enerji üretiminde ayrıca biraz indi rim yapacağız. 
Onu da ifa-Oe edeyim. Enerji üretim inde, Türkiye Elektrik Ku rum u'na 
Petro - Kimya Te islerinde fuel -oil kullanmalara bazı indirim yapacağ ız. 
Bir de ihracat sanayinde onun daha formülü hazırlanmadı . lhracat ya
pan sanayide fuel - oil kullanıyorlarsa ona has da b ir indi dm tabii ihra
catına göre nazarı it i:bare alınacaktır. Bunların hiçbirisi seçim y;ı tırımı 

ile ilgili olmuş olsaydı, bir takım teminatları artıımazdık. Ondan sonra 
cari harcamalarımız var, kısmazdık. Düzene sokmazdık. Bunlar herhalde 
seçim yatınını değil. Ama tüpgaz mevzuu epeydir üzednde çalıştı ğımız 
bir konuydu. Ama tesadüf buraya rast geliyor. 

Soru : - Efendim, ithalatta bazı zorlaştırıcı tedbirler gdiri lmesi 
döviz sıkıntısıyla bir ilgisi var mı? 
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C ev a p : - Doğru olsa, yıl sonuna kadar teminatlar inmez. Dik
kat ederseniz sadece ilk 3 ayda yüksektir, di~kat ederseniz, daha sonra 
yıl sonunda sıfır oluyor. Halbuki en büyük döviz ödemeleri yıl sonunda 
oluyor. 

S o r u : - Bu önlemlerle ilişkili olarak, fonlarla ilgili bir değişik
lik olacak mı? 

C e v a p : - Hayır, 

Soru : - Eıfendim, birşey soracağım, ben de gazetelerden oku
dum. Sinirlendiğiniz bir durum, onun için sorayım mı? Sormıyayım mı? 
diye tereddüt ediyorum. Bu ortaya çıkan aralba olayı ile ilgili. Tam seçim 
arifesinde ortaya çıkmasını nasıl yorumluyorsunuz? 

C ev a p : - Şimdi, tabii ben de hadiseyi gazete'de gördüm. Açık 
ve samimi söyliyeyim. Deııhal, tahkik ettim, ne olmuş, ne olmamıştır di
ye. Ve tabii insanlar rüşt haline gelmiş kendi evlatları da olsa, daha fazla 
müdahale edemezler. Ama, Türkiye'de geçtiğimiz siyasi dönemlerde muh
telif meselelerin nasıl siyasi maksatlarla kullanıldığını bildiğim için, o 
vakit dedim ki, «Derhal bunu iade etmeniz, almamanız lazırrı.• Bunu ben 
kendi görüşüm olarak ifade ettim. Tabii, meselenin bir bu tar<\fı var. 
Tasvip edilir değildir, açıkça söylüyorum. İ'Ster bilgisizlik, ister cahillik, 
ister ne şekilde yapılmış olursa olsun . Fakat, ikinci tarafı da var. Demin 
sizin .bahsettiğiniz gibi. Türkiye'de bu gibi meseleleri eski Bizans sistemi· 
ne, Bizans oyunlarına getirip, seçimi kazanamıyacaklannı anlayanların 
bunlardan medet ummasıdır. Bunları bi r mesele haline getirip, bir vesile 
haline getirip ortaya atmasıdır. Ama milletimiz bütün hadiseyi çıplak
lığı ile görüyor. Takdir onlara aittir. Ben 5eçime de herhangi bir tesir ya
pabi leceğini zannetmiyorum. Söyleyeceğim bu ·kadar. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN TÜRKKONUT'UN ALTYAPI 
TESİSLERİNİN TEMEL ATMA TÖRENİNDE YAPTICI KONUŞMA 

17 Tcıı111ııı ;, 1986 

Değerli misafirler, Basın ve TRT'nin muhterem mensupları; 

Buraya niçin geldjk? Burada biz altyapı tesisinin tumcliııi atmaya 
geldik. Demin, Sayın Ankara Belediyesi başkanı i~in ruhsatı hakkında 

bilgi verdi. Burada siyaset yok, onu da söyleyeyim. Çünkü, Batıkcnt biz
den evvel başladı. Büyük bir projeydı. 60 bin, 55 bin konutu ihtiva ediyor
du. Biz, bizden evveJkj devrelerde başlayan projeleri bir k ·n;ıra atan ik
tidar değiliz. Ki:n başlamış a başlamış, Halka bir hizmet yapılıyırsa, bu
nun peşinden gitmemiz lazım. 

Nitekim, muhterem arkadaşlarım; Eğer Toplu Konut meselesi çık
masaydı, bugün iskelet halinde tesisler kurulurdu. Bütün Türkiye'de ol
duğu gibi , Batıkent'tc iskelet halinde kalırdı. Batıkent'c, rakam yanlış 
hatırımda değilse, Toplu Konut'tan 15 milyardan fazla para V<'r ildi. O 
para verilmeseydi , bu binalar yapılamazdı. 

Biz üzerinde ısrarla durduk. Altyapısını da yapın. Bdcdiye Ba~kanı
mızı birkaç kere ikaz et tik. Aman biran evvel yapılsın di c. 

Bakınız, birkaç rakam daha vereyim. Toplu Konut iki sem oluyor. 
84'ün ortasında başladık. Şu anda Toplu Konut'lar proje rakamı k::ır~ılı

ğında açılan kred i 800 :nilyardır. 800 mil~·ar. Ve finanse edilmesine k:ırar 
verilmiş konut sayısı 370 bin idi. Şu anda uygunluk belgesi verilmış ila
veler var:lır. 180 milyar kredili 60 bin konut daha. Topladığınız zaman 
980 milyar kreru ve yekünü 430 bin konut. Şu anda, dah<ı evvelde sövlc.: 
dik, 110 - 120 bin konutta bunun içinde bitmiş vaziyette. Ben öyle zanne
dıyorum ki, Toplu Konut meselesi sade Türkiye'nin çapında dc&il , dünya 
çapında bir hadisedir. Nitekim Birleşmiş Milletler'ee Türk iyc'dc düzen
lenen konferansda bizim bıraktığımız progr<ım bütün üyelere arılatılmış 
tır. Nasıl finanse ettik, nasıl yapıyoruz? asıl kısa zamanda Türkiye'nin 
her yerinde, her şehrinde orta balil vatandaşlanm için, dar gelirli vatan
daşlarım için, .daha yaşları 30-35 olan işçi, memurlar için cvlcı;n yapıl
dığını herkes görüyor. İnşallah, 1988'e kadar bu rakamlar 430 bin dedi
ğim rakamlar, belki 1 milyona yük elecek. 
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Türkiye'nin konut meselesini, şehirlerin konut meselesini ve altyapı 
meselesini bizim kadar süratle çözen 'bir iktidar, 'belki dünyada da görül 
meyecek. Onu da gayet iyi biliyorum. 

Bakınız! Aynı sistem içinde, «olmaz• denilen bir konuyu da bitir
dik. Bugün anlaşması imzalanıyor. İktidara geldiğimiz zaman Almanya'
daki işçiler Türkiye'de ev yaplıramıyorlardı; Almanya'daki yapı ta arruf 
hesaplan ancak Almanya'da ev sahibi ol:nalarına yanyordu. 1mkansıl 
yapamazsınız dediler. Mücadele ettik; Ona söyledik, bwıa söyledik; Ba
kanlarım gitti; Ben Alman Başbakanıyla konuştum. Neticede kanunlarını 
değiştirdik. Bugün Türk işçisi, Türkiye'de Alman Yapı Tasarruflarının 
\'erdiği kredi ile ev salıibi olur hale gelmiştir. Anlaşması da bugün imza
lanıyor . Ne kadar kredi alıyorlar, biliyormusunuz? 60 bin maı-k'a kadar, 
yani 20 milyona yakın kredi alıyorlar. 

Almanya' da bu kadar paraya ihtiyaç var belki, ama bizim için o ka
dar paraya ihtiyaç yok. Fakat üm it ediy0ruın ki, bu ar:ıda bir mesele çö
zülmüştür. Oradaki işçilerimizin, ister Toplu Konut, i ter sahillerde ya1-
lık ev ne şekilde olursa olsun, konut meselesi. Hc.r sene vüz bini, orada 
700 bin insanımız var, yeni gelen generasyon var, ev sahibi ols::ı, o vakit 
Türkiye'ye de önümüzdeki 4 - 5 ene içinde her yıl 4 - S milyon mark pa
ra gelecek. Hem ev sahibi yapacağız, hem de Ti.irkiye'nin ekonomisi ne 
katkıda bultmduracağız. 

Bütün bunlar, ak ıllı bir iktidarın, me cleleri nasıl çözdügünüıı en 
basit delilictiı-. Ben, karşımızdaki siyasi rakiplere -çok iyi de hatırlaya
<.:aksınız- hiçbir zaman bir kelime söylemiyorum. Onlarla herhangi bir 
şekilde münakaşaya girmiyorum. Çünkü münakaşaya gir:ııem mümkün 
değil. Onların bazılarıııın ellerinde kara fırçalar var. O kara fırçaları sür 
meye çalışıyorlar. Toplu Konut meselesi işte böyle çözülüyor. Var mı 
başka alternatifiniz? Var mı, bir başka programınız? Gelin, onu söyle
yin. Türkiye'nin meseleleri böyle çözülür. Yoksa, efendim şu şöyle olmuş, 
bu böyle olmuş, ispatı yapılmamış birçok hadiseleri ortaya alıp, kara 
sümıekle, memleketi hiçbir tarafa götüremezsiniz. Hadi eleri bu şekilde 
tahlil ediyorum. 

H pinize sevgiler saygılar sunuyorum. Batıkent'lilere de alLyapının 
hayırl ı uğurlu olmasını temenni ediyorum. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN OTO SANAYİ SİTESİ 'NİN 
AÇILIŞINDA YAPTICI KONUŞMA 

17 Temmuz 1986 

Muhterem Misafirler, Değerli Sanatkarlarımız, sözlerimin baş ında 
hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. 

Bugün, bizim hükümetimizin, partimizin üç önemli icraatını basın 
mensuplarına ve Ankara'ya, eğer televizyonda da yayınlanırsa, bütün Tür
kiye'ye göstermek istedim. 

Üç önemli icraat, bir tanesi, şehirlerde neler yapıyoruz? Özellikle ço
cuklar için, gençler için neler yapıyoruz? Keçiören'e gittik. Büyük eğlence 
yerini gördük. İnşallah ora.da dünya çocukları için önemli bir park yapı
lacak. Daha sonra Kcçiören'i gezdiık. Keçiören'in iki sene içinde nekadar 
değişikliğe uğradığını basın mensupları da kendi gözleriyle gördü. Çok 
büyük değişiklik var. Demek ki, bizim belediyelere verdiğimiz önemin 
meyvalan iki sene neticesinde alınmaya başlamıştır. 

Bir önemli taraf bu. Çünkü ıbir şehirde oturan insanları mutlu et
mek, bir iktidarın en önemli görevidir. Onun için şehirlere önem veriyo
ruz. Hemen şünu söyleyeyim. Dün, hasat bayramına gittim. Sulama te
sisini açtım. O da köye, köylüye verdiğimiz önemi gösteren başka bir ör
nektir. 

Arkasından kalktık, Batıkent altyapı tesisınin bir bölümünün teme
lini attllk. Orada da anlattığım gibi, biz konut meselesinde bir ihtilal yap
tık . Reform değil, ihtilaldir bu. İki sene içerisinde kredi verdiğimiz ve 
vermek üzere olduğumuz konut sayısı 430 bindir. Türkiye'de bütün 40 
senede yapılan konut sayısı 400-450 bindir. Ve ümit ediyorum ki, bu 
rakamlar 1988'e doğru bir milyona yükselecektir. Orada da bizim hükü
metin önemli bir icratının yani Toplu Konut meselesinin ispatını yaptık . 

Almanya'<la'ki işçilerimizin ister sahil kenarında ister şehirlerde ko
nut sahibi olmalarını da müm>kün kıldık. 

Alman yapı tasarruf hesaplan, işçilerimize 60 bin mark'a kadar kre
di veriyor. Bu da ilk defa oluyor. Bunun iki faydası var. Hem döviz ge
lecek, hem de işçimiz konut sahiıbi olacak. 

Şimdi, üçüncü hizmeti hurda gösteriyoruz. Bizim önem verdiğimiz 
bir saha da bu. Orta direğin ·önemli elemanlanndan biri olan esnafı içine 
alan saha. Esnafa da çok önem veriyoruz. Sanayi siteleri, memlektin her 
yanında yerden mantar biter gibi, kuruluyor. Fısnafımız ve sanatkanmız 
dükkanına sahip olsun. Burada gönlü huzur içinde olsun ve çalışsın. 

Buraya her türlü hizmeti getireceğiz. Hiç merak etmeyin! 
Hepinize ·bu vesileyle saygılar, se\lgiler sunuyorum. Dükkanların siz

lere hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN ÇİN HALK CUMHURİYETİ 
BAŞBAKANI ONURUNA VERDİCİ YEMEKTE YAPTICI 

KONUŞMA 

18 Tenımıız 1986 

Sayıl'l Başbakan, 

Şahsım ve Memleketim hakkındaki güzel sözlerinize wşekkür edi
yorum. 

Memleketimizi ziyaretinizden duyduğumuz memnunluğu bir kere 
daha ifade etmek isterim. 

Ankara'da yaptığınız temasların Türkiye'de size ve dost Çin ulusu
na karşı beslenen iyi du)lgular hakkında bir fikir verdiğini düşünüyorum 

Çok müsbet ve faydalı geçen görüşmelerimizden edindiğim intiba, 
bu ziyaretinizin ülkelerimiz arasındaki iyi ilişkiler ve çeşitli alanlardaki iş
birliğimizi da·ha da güçlendireceğine olan inancımı tcyid etmiştir . 

Yarın Türkiye'nin en büyük şehri olan tarihi lstanbul'a ve ~onra da 
üçüncü büyiik şehrimiz İzmir'e giderek, memleketimizi daha iyi tanımak 
fırsatını bulacaksınız. 

Ziyaretinizin iyi geçmesini ve Tür'kiye'den müsbet intibalarla aynl
ınanızı samimiyetle temenni ediyorum. 

Kadehimi Sayın Cumhurbaşkanı Li Xiannian'ın sağlık ve mutlulu
ğuna, Ekselanslarının şeref ve sağlığına, Türk ve Çin uluslannın refah 
ve mutluluklanna ve ülkelerimiz arasındaki dostuk ve işbirliğine kaldın 
yorum. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT Öı;AL'IN ELAZIC'D.A HALKA 
HİTABEN YAPTICI KONUŞMA 

19 Temmuz 1986 

Sevgili Elazığ'Jı l ar, 

Bakımz bir hatıramı anlatarak sözlerime ·başlıyacağım. 1983, 18 
Ekim. Elazığ'a 6 Kasım seçimleri için gelmiş tim. O tarihte Anavatan'ın ilk 
işaretini burası verdi. Bizim 6 Ka ım seçimlerinde netice alamıyacağımızı 

zannedenlere Elazığ dediki, «Anavatan •. Bir sözüm daha vardı. 4-0 çıka
rırsanız 5. Milletvekiliniz benim. Ben Elazığ'ın 5. Milletvekiliyim. 

Muhterem Elazığ'lılar, • 

Geliniz söyleyeceklerime kulak veriniz. İktidara geleli yeni 2,5 sene 
oldu. Ben bu 2,5 sene içinde yaptığımız icraatın anahatlarını dile getire
ceğim, size ve tüm milletime seslenerek. 

İcraatımızın başında Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun makus ta
lihini yenmek geliyor. Biz iktidara geldiğimizde 1983 yılında Doğu'ya ya
pılan yatırım 180 milyar liraydı. 1986 senesinde. Yani bu sene GAP pro
jesiyle beraber Doğu'ya yapılan yatırım 1 trilyona yaklaşıyor. 

Şimdi muhaliflerimize ve herkese şunu söylüyorum, Doğu'nun ve Gü· 
ncydoğu'nun kaderinin nasıl değiştiğini görmek istiyorsanız, oralara gidi
niz ve neleı· yapılıyor görünüz. Bugün Atatürk Barajında bir sene içinde. 
bu sene yapılacak yatırımın miktan 200 milyar liraya yakındır. Doğu ve 
Cüneydoğu Anadolu'da Kars'tan Urfa'ya iki sene içinde programa almı
şızdır. Bir çok özel teşvikler getirdik. Doğu ve Güney Doğu' da çalışan me
mıır ve işçilerlmizin ellerine daha fazla net para geçmektedir. Ama gidiniL 
görünüz, Fırat'ın sularına Keban'da gem vuruldu. Ama Karakaya'da gem 
vunıluyor. Bu senenin sonunda Karakaya işlemeye başlıyacak. AtatüJ'lk 
barajı projesi hızla ilerliyor. İnşallah 1988 senesinde o büyük baraj su 
tutmaya başlayacak. Ve Urfa'nın, Mardin'in, Diyarbakır'ın ovalarına Dic
le ve Fırat'dan sular gidecek. Doğu'nun kaderi değişecek. 

Bir önemli icraatımız da Toplu Konut meselesidir. Toplu Konut ne
dir. Biz orta direğin, memurun, işçinin, esnafın, emekli ve çiftçinin ev sa
hibi olabilmesi için yepyeni bir Toplu Konut Fonu meydana getirdik. Pa
rasını nereden buldun diye sordular. Gayet kolay, aklı olan bu parayı bu
lur. Ama aklı olmayan bulamaz. 







Toplu Konut'la şu son iki sene içinde kredi verilen konut sayısı 430 
bindir. Bunun 110 bin tanesi tamamlanmış ve sahiplerine leslim edilmiş
tir. 320 bin tane i de inşa halindedir. İşte Elazığ' da daha önce başlanan 2 
bin ve yeniden bin beşyüz, yekUn 3 bin 500 konut yakında teslim edilecek
tir. Sadece Elazığ'a bu maksatla verilen paranın miktarı 10 milyar liradır. 
Hiç bir iktidar döneminde konut meselesine bu kadar büyük önem veril
memiştir ve bizim yaptığımız işe bütün dünya hayranlıkla bakmaktadır. 

Muhterem Elazığ'lılar, 

Toplu Konut Fonu'nun parası şöyle bulundu. Hani bir zamanlar bu 
memlekete kaçak sigara geliyordu. Karaborsacı bir takım insanlar hava
dan para kazanıyorlardı. Biz bunların hepsini normal kanala soktuk. 
Devlet k:lr ediyor. Parasını da Toplu Konut'a veriyoruz. Artık kaçakçıya, 
karaborsacıya gitmiyor. Bütün 'bu paralar benim vatandaşıma ev kredisi 
olarak gidiyor. İşte bu akıl işidir. 

Bakınız, Türkiye'nin yollara ihtiyacı var. Ama Avrupa'ya gidenler, 
işçi kardeşlerimiz görüyorlar. Oralarda Otoban, Ekspres yollar var. Biz 
bu sene ve geçtiğimiz sene, Edirne'den Ankara'ya kadar E - 5 Karayolunu 
otoban yapıyoruz. İnşallah 2000 yılına kadar Türkiye'de 2000 belki 3000 
kilometre otoyol olacak. 

Türlciye'nin en büyük projelerini biz başlattık. İşte Atatürk Barajı. 
işte Toplu Konut, işte Otoyollar, işte tüm imzasını attığımız Tabii Gaz 
Boru Hattı Projesi, işte Doğıı ve Güney Doğıı Anadolu'nun kaderini değiş
tiren büyük program. Hepsi !bizim zamanımızda ortaya konulmuş büyük 
projelerdir. 

Başka bir şey daha söyliyeyim. Türkiye'de belediyelere en büyük 
önemi biz verdik. Bütün belediyelere çünkü, sizlere hizmet ediyorlar. Be
lediyelerin ağlam olması lazım ki, hizmet etsinler. 

Bakınıt: bu memlekette bir çok iktidar gelmiş geçmiştir. Hepside fa
kirliğin, fukaralığın kökünü kazıyacağız diye hükümet programlanna al
mıştır . Hiçbiri başanya ulaşamamıştır. Toplu Konut'ta olduğıı gibi bunu 
da bizim iktidarımız buldu. Anavatan buldıı Kamazan ayında sahura ka
dar Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışırken . ~ n önemli kanunlardan birini 
çıkardık. eydi kanun? «Sosyal Dayanışmıı Gt>Jiştirme ve Teşvik Kanu
nu». Yani hak lisanında «Fakir, Fukara'va 'Yıırdım Kanunu». Fakir fuka
ralığı ortadan kaldırma kanunu. Şimdı bütün ilç·:erde 250 ilçemizde ve 
illerimizde bu vakıflar kuruluyor. Ve aybaş.nda neı.si tamamlanacak. Da
ha sonra vatandaşlanımzın yarclımlan ve bizı"D buJduğıımuz paralarla in· 
şallah bu memlekette fakirliğin, fukaralığın hkünü Anavatan iktidan ka
zıyacak . 
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Bu vakıflar, okuma ihtiyacında olan gençlerimize yardım edecekler. 
Bu vakıflar, fakrüzaruret içine düşmüş, hakikaten muhtaç vatandaşlarımı
za destek olacaklar, onları kalkındıracaklardır. Ve Muhterem Elazığ'lılar, 
bir sene içinde bu vakıflara verilecek paranın miktarı 400 milyar lirayı 
geçecektir. Hiç bir yerde, biç bir memlekette bu söylediğim şekilde bir va
kıf teşkilatı kurulmamıştır. Bunu biz bulduk, biz kuruyoruz ve biz keneli 
vatandaşlarımıza yardım edeceğiz. 

Muhterem Elazığ'War, 

Anavatan iktidara geldi, Türkiye'nin itrbarı arttı. İtibarın grafiği ne
dir? İtibarın grafiği sizi ziyarete gelen büyük insanlardır. Öyle değil mi? 

Ben Elazığ'a özel uçakla geldim. Ama gelmeden önce, saat 3.S'da Çin 
Halk Cumhuriyeti BaŞbakanını uğurladım. Geçen sene Çin Halk Cumhu· 
dyeti'ni ziyaret etmiştim. Nüfusları 1 milyarın üzerinde dünyanın en ka
labalık ülkesi. Bakın ilk defa. Türkiye'ye bir Çin Başbakanı geliyor. 

Bugün Ankara'ya gelen yabancı devlet adamlarının sayısını biz bile 
şaşırdık, o kadar çok geliyor. Çünkü, Anavatan iktidarı zamanında Tür
kiye'nin itibar grafiği bir fişek gibi yukarıya gitmiştir. İnşallah nüfusu
muz asnn sonunda 70 milyon olacaktır. Ama sağlam bir nüfus, sağlam ve 
güçlü bir Türkiye. Bu düş değildir. Bu Tür'kiye ufukta görülmüştür. 

Muhterem Elazığ'War, Sevgili Gençler, 

Bakın birşey daha söyliyeyim, Anavatan'ın bir prensibi var. Bizim /bir 
anlayışımız var. Biz insanları seviyoruz, sizleri seviyoruz. Hiç ayının yap
mıyoruz. Çünkü, işin zorluğu sevgiden geçer. Eğer hakiki iş yapmak isti
yorsanız sevgiyle yaparsınız, kavgayla değil. Kavgadan hiçbir hayır çık· 
maz. Kavga etmeyiz ama, hiç kimseden de korkmayız. Allah'dan başka. 

Ben herkesi ayının yapmadan sevdiğimi söylüyorum. Ama ufak bir 
ayının yapbğunı belirtmem lfızım. Nerede mi yapıyorum? Birazcık ço
cukları ve gençleri daha fazla seviyorum. Çünkü çocuklar ve gençler bu 
mı:mleketin gelecek kuşaklarıdır. Onları sevelim ki , onları iyi yetiştirelim 
ki, Türkiye sağlam büyüsün. Onun içindir ki, sevgimiz daima onların ya
nında olacak. 

Bakınız orada yazmışlar, cSpor sa'hası istiyoruz». Hiç merek etme
yin. Ben bütün belediye başkanlarıma, Milli Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanı'ma şu talimatı veriyorum, çocuklara çocuk bahçesi, gençlere spor 
sahasını ihmal etmeyeceksiniz. Bizim Avrupa'lıdan ne geriliğimiz var. Bu 
şehirler pırıl pırıl olacak, göreceksiniz. Zaten şehirlerin şekli değişmeye 
ve güzelleşmeye başladı bile. 
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Sizlere bir misal vereyim, Türkiye'nin en büyük şehri İstanbul'da, 
hangi iktidar Haliç'e el atabilmiştir. Anavatan iktidarı Haliç'i de pırıl pı
rıl yapacaktır. Bizim yaptıklarımıza muhaliflerimizin hayali 'bile yetişe
mez. 

ıSizlerden güç alarak iktidar olduk, sizin aranızdan çıktık. Ben de 
sizlerden farklı bir insan değilim, sizin aranızdan geldim. Ve milletimin 
desteği devam ettiği müddetçe, elimden geldiği, bilgimin sonuna kadar 
memleketime hizmete devam ederim. 

Dünya'yı tanıyorum. Dünya'nın bir çok ileri insanını büyüklerini d~ 
tanıyorum. Çok tecrübem var. Ama bir şey söyliyeyim. Benim aşkım Tür
kiye, sizlersiniz. Çünkü, ibiz bu güzel insanlara hizmet etmeyi hakka hiz
met etmek, ibadet etmek gibi görüyoruz. 

Bakınız, her gittiğimiz yerde bizden bir şeyler isteniyor. Çünkü bilı
niyor ki, Türkiye'nin gücü vardır. Bugün Anavatan sayesinde itibarımız 
yukarıdadır. Bakın dün imzasını attık, Sovyet Rusya' dan doğal gaz geliyor. 
800 kilometre uzunluğunda doğal gaz boru hattı. Parası ne kadar biliyor
musunuz? 300 milyon dolar. Ama parasını ben veımiyorum. Türkiye'nin 
itibarı var. Bize hepsini kredi diye verdiler. Vaktiyle 1 milyon dolar için 
yalvardığımız günleri hatırlanın. 300 milyon nerede, 1 milyon nerede. 

Türkiye artık 12 Eylül öncesinin karanlık günlerini geride bırakmış
tır. Bir daha o devreye dönüş yoktur. Önümüzde pırıl pırıl bir istikbal 
var. Çocukları ve gençleri düşünen sadece ileriye bakar. Geriye değil, 
ileriye. Çünkü ileride, parlak muhteşem bir Türkiye var. Bizi sevenlerin 
hürmet ettiği ama sevmeyenlerin de ürktüğü bir Türkiye var. Birliğimiz 
beraberliğimiz olduğu sürece herşeyi aşarız. 

Aziz Muhterem Elazığ'lılar, 

Elazığ'a çok şey yaptık. Yapmayada devam edeceğiz merak etmeyin. 
Bu senenin sonunda Elağız'ın elektriksiz köyü kalmayacak. Biz iktidara 
geldiğimizde yansında elektrik vardı. Şimdi hepsi tamamdır. 

Sade o kadar değil, ilçelerden sadece ıbirinde otomatik santral vardı. 
Bu sene hepsi otomatik oluyor. 250 köyümüze bu sene telefon geliyor. İn
şallah 2 seneye kalmaz hepsini otomatik hale getireceğiz. Çünkü, Türki
ye'nin Avrupa'dan hiç bir farkı yoktur. Bir Avrupa memleketi de burası
dır. Herşeyimiz olacak. Ama bunlar çalışırsak olur. İyi çalışıyormuyuz? 
Çalışacağız. Bu memlekette bir laf vardır: Un var, yağ var, şeker var. Hel
va yapmasını biliyormusun? derler. Biz helva yapmasını biliyoruz. 

Muhterem Elazığ'lılar, 

Her zaman söylediğim bir şeyi burda da tekrar edeceğim. Bunlan 
ben 6 Kasım seçimlerinden evvel söyledim ve söylediğim de doğru çıktı . 
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Şimdi tekrar ediyorum. Memlekette yine seçimler var. Ara seçimler, ufak 
seçimler. Gençler bizi tutuyor, tamam mı gençler? Orta yaşlılar zaten bi
zimle çalışıyorlar. Güngörmüş yaşlılarım;za gelince, onların da olması bi
zimle Geri.ve ne kaldı? Geriye çocuklar kaldı. Onların da sevgisi bizimle. 

Sevgili Elazığ'lılar, 

Uzun zamandır Elağız'a gelememiştim ama gönlüm sizinle. Sözleri
min başında .da söyledim. Ben Elazığ'ın bemşerisi ve 5. Milletvekiliyim. 

Benim sizlere son olarak söyliyeceğ:im şu, etrafımıza iyi bakalım, bü
tün dünya sıkıntı içindedir. Türkiye bolluk içindedir. Türkiye'de bu sene 
iyi mahsul var. Çalışana Allah yardım eder. Birbirimizi sevmeye, sayma
ya devam edelim. 

Şimdi sözümün sonuna geldim. Birliğimizi devam ettirelim. Bir de 
birlik, beraberlik işaretimiz var. Onu da yapalım. Hepinize saygılanmı, 
sevgilerimi sunuyorum. Sağoh.rnuz, varolunuz. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN MALATYA'NIN DOOANŞEHİR 
İLÇESİ DEPREM EVLERİ TEMEL ATMA TÖRENİNDE 

YAPTICI KONUŞMA 

20 Temmuz 1986 

Muhterem misafirler ve çok sevgili Doğanşehir'Jiler, hepinize sözle
rimin başında sevgiler saygılar sunuyorum. 

Bu vesileyle bir hatıramı anlatmak istiyorum, sene 1983 6 Kasım se
çimleri için hazırlık yapıyoruz. Bende program icabı o gün Kayseri'ye gi
decektim, geceleyin birdenbire Erzurum depremi ile ilgili bilgi geldi. Bü
yük can kaybı olmuş, köyler yıkılmış. Programımızı değiştirdik, gecele
yin Erzurum'a doğru harekete geçtik ve sabaha karşı Erzurum'a vardık. 
Bir iki saat dinlendikten sonra deprem bölgesine gittim, bir parti lideri 
olarak. Kış günü Erzurum' da 2000 rakım, yağış olmuş, çamur içinde her 
taraf, ağlayanlar sızlayanlar, çocuğunu annesini babasıru kaybedenler vel
hasıl çok feci bir manzaraydı. Allah kısmet etti 6 Kasım'da iktidara gel
dik. Tabii Erzurum depreminin sonuçlannı halletmek. Vatandaşlanmıza 
bir an evvel iyi konutlar yapmak, yani yaralannı sarmak bizim iktidarı
mıza düştü. Er.curum ve depremin olduğu yerler deminde söyledim. 2000 
rakım, çalışma süresi son derece kısıtlı. Bazı yerlerde 3 ay bile değil. Ve 
70'in üzerinde köye dağılmış vaziyette. Oturduk Bayındırlık ve İskan Ba· 
kanımızla bu meseleyi nasıl halledeceğimizi planladık. Eski tecrübeler 
var. Varto depremi olmuş, daha başka depremler olmuş. Uzun yıllar o ya
ralar sanlamamış. Hatta bitmeyen evler var. Hala o devreden kalma borç
lanınız var. Bunu nasıl hallederiz. Yeni bir sistem ortaya koyduk. Bayın
dırlık İskan Bakanlığımız Afet İşleri Genel Müdürlüğü 'bu yeni sistemle 
deprem evlerini 84 senesinde, birçoklarının temeli Haziran ve Temmuz' 
da atılmıştır. Aşağı - yukan bütün vatandaşlanmızı kış gelmeden yerleri
ne yerleştirdik. Muntazam evler oldu, köylümüz tamamıyle memnundur. 
ve ondan sonra herkesde bizden o tip deprem evleri istemeye başladı. 

Malatya'da Doğanşehir'de arka arkaya olan iki deprem burada da 
aslında Erzurum kadar faz la ev olmamakla birlikte, ona yakın miktarda 
ev vardır. 74 mıihtelif yerleşim yeri var. Burada da aynı sistemi, Erzurum 
depreminden aldığımız tecrübelerle takviye ederek. Ve muhterem vatan
daşlanma ifade ediyorum. Bu sene inşallah kış kelmeden hepsini bu yeni 
yapılmış evlere yerleştiririz. Hızlı çalıştığımızı herkes biliyor. Devletin 
burada 22 milyar liralık yatırımı olacak. Afetler Fonu bunu karşılayamı-
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yor. Devlet bütçesinden de 7 -8 milyar lira civarında yardım yapılacak ki 
bu hesaplar hafif ve orta basar için verilen kredilere göre çıkarılmıştır. 
Ben Bayındırlık ve İskan Bakanına da söyledim, bakım bir kere daha şi
kAyet edenler varsa, onları da bir daha gözden geçirelim, eksik yanlış 
yapmayalım dedim. Ama herkes şunu da bilmeHdir, devletin imkanları 
ölçüsünde, insaf ile yardım almak lazım. Yani devletin kuruşlarınıda, zor 
clde edilen paralarını da dikkatH bir şekilde kullanmaya biz medburuz. 
Bunun için de çok büyük gayret sarfediyoruz. 

Bu deprem bizim icratımız döneminde meydan gelen ikinci deprem
dir. Bu vesileyle bayatını ka~edenlere rahmet diliyorum. Tabiatıyla za
rarlan bir an evvel elimizden geldiği kadar kapatmak meskenlerini bir an 
evvel yapmak gerekiyor. İnşallah bu binaların açılışına da gelli ve göste
ririz ki, çok sağlam ve güzel binalar yapılmıştır. Bu binalar 9 şiddetin,~ 
kadar dayanıklıdır. ve vatandaşlarımızın yeni yuvannda mesut ve huzur 
içinde yaşamaları en halisane temennimizdir. Bu acılı günlerin bir daha 
gelmemesini cenab-ı haktan niyaz ediyor. Bu, yeni yapılacak meskenlerin 
vatandaşlanmıza hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. Sagolunuz. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN MALATYA'DA HALKA 
HİTABEN YAPTICI KONUŞMA 

20 Temmuz 1986 

Sevgili Malatya'lılar, 

Sizleri sözlerimin başında en derin sevgilerle, saygılarla seiamlıyo
rum. Sağolunuz, varolunuz. 

Muhterem Hemşehrilerim, 

Malatya'ya bu sefer gelişimin üç önemli sebebi var. Bir tanesi Ma· 
latya'nın altını kayısı bayı-amı için geldim. İkincisi ise Malatya'mızda ve 
komşu vilayetimiz Adıyaman'da bir deprem felaketi geçirdi. Çok üzüdük, 
vatan.daşlanmız açıkta kaldı, evler yıkıldı. Ama Anavalan iktidarı aynen 
Erzurum depreminde olduğu gibi hiç bir eski iktidarlara benzemeden bu 
yaralan en süratli tarzda saracak tedbirleri almıştır. Onlann temelini at
maya geldim. Doğanşehir, Sürgü ve Gölbaşı'nda bu evlerin temellerini 
atacağım, tabii köylerde de. Ve 2 bin 60 tane evi inşallah sene sonu gel
meden bitirip herkesi evine yerleştireceğiz. Sadece bu iş için şu kadar kısa 
zaman içerisinde, 4 · 5 ay içerisinde 22 milyon lira para harcıyacağız. Va
tandaşlarımıza helal olsun. Allab bir daba öyle felaketler göstermesin. 
Ama bu gösteriyor ki, devletimizin gücü, Türk milletinin gücü ortadadır. 
Nasıl Erzurum'da 1983 yılında 70 muhtelif yerde 3 bine yakın evi biz 
3-4 ayın içerisinde nasıl tamamlamışsak, Malatya'ya da aynısını yapaca
ğız. Devletimiizn gücü budur. Burada da köy sayısı 74'dür. 74 yerde bu 
inşaatlar yapılacaktır. En kısa zamanda da bitirilecek. Halkımız her ko
nuda nasıl memnunsa bu konuda da Malatya'lılar memnun kalacaktır. 

Gelişimin bir üçüncü sebebi daha var. Sizlere Doğu ve Güneydoğu'da 
neler yapıyoruz. Bunu özetlemek istedim. Geçen sene hatırlayacaksınız, 
burada köpriileri açtık. Ama Malatya'ya uğrayamadım . Aşağıda J<larakaya 
Barajı'nda su tutmaya başladık. Atatürk Barajı'nda büyük bir inşaat de
vam ediyor. Neler yapıyoruz Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da, dün Elazığ' 
daydım, bugün Malatya'dayım. Ve muhterem hemşehrilerim, biz iktidara 
geldiğimiz zaman Doğu ve Güncydoğu'da 1983 yılı yani bizden önce yapıl· 
makta olan yatınmlann yekünü o ene için 180 milyardır. 1986 senesinde, 
bu sene ne kadardır biliyornıu unuz? Bu sene 1 trilyona yaklaşmaktadır. 
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Bakınız Malatya'da, sadece Malatya'yı alayım. 1983 yılında 8 milyar 
yatırım yapılmış. Bu sene Malatya'da tam 68 milyar yatırım yapılıyor. 

Malatya'nın birçok meseleleri hal yoluna konmuştur. İş te gelirken iki li
senin temelini attık. Gençler için eğitim meselesi. Benim Malatya' da lise
de okuduğum yıllarda bir tek lise vardı. Şimdi Malatya' da 25'e yakın lise 
var. Bunların bir tanesi Anadolu Lisesi, lisan öğretiyor . Diğeri demin te
melini attığımız Anadolu Ticaret Lisesi, ticaretle birlikte lisan öğretecek. 
Endüstri Meslek Liseleri var. Fen Lisesi. Bütün bunlar yurdumuzun her 
tarafında var. Niçi n? Biz gençlerimizi çok seviyoruzda onun için, onlara 
daha iyi imkıinlar hazırlıyoruz . 

O yılları ben hatırlıyorum. 1940'lı yılların başında bu memlekette il
lerde li e yoktu. Ba'baxnm çalışhğı. yıllarda Mardin'de sadece ortaokul 
vardı. Ve onun için biz liseyi Malatya' da okumak için dedemin yanına gel
dik. Sebc'bi gayet basit lise yok. Ama şimdi biraz önce temelini attık. lzol
lu'da köylerin ortasında lise in_şa ediyoruz. 

Muhterem Hemşehrilerim, 

Doğu ve Güneydoğ-u Anadolu'nun kalkınması bize ait. Biz Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu' da çok büyük işlere başladik. İşte Karakaya Barajını 
biz tamamlıyoruz. Bu sene sonunda devreye girecek. Su tutmaya başlandı . 
İşte Atatürk Barajı, ıbu sene sadece Atatürk Barajına 200 milyar lira pa· 
ra harcıyacağız. Hangi devrede göriilmüş. Ama Anavatan iktidarı bu iş
lerin nasıl yapılacağını en iyi şekilde biliyor. Parasınıda hazırladık, dış iti
barımızda var, kredide bııluyoruz. Memleketin her tarafı şantiyelerle dol
muştur. İşte en basit misali Malatya . 

Bakınız yılların hayali vardı Malatya' da, ah şu Kahta, Çat barajı ya
pılsada, dağlar delinip Malatya ovasına u gelsin diye hayaller vardır. O 
hayalleri Anavatan hakikat yapıyor. Çat barajı inşa halinde. Malatya ova
sında 220 bin hektar sulanabilecek arazi var. Bugün 120 bini sulanıyor . 
Ama önümüzdeki yıllarda bunu biz 200 bine çıkaracağız, yani Malatya ova
sının imkanı olan her tarafını suluyoruz. Çünkü ben bu toprakların ço
cuğuyum. Çiftçinin derdini biliyorum. Geçtiğimiz yerlerde önümüze ç ı 
kıp su su diyenlerin düşünce ve i teklerini biliyorum. Onlara su verebil
mek için her türlü gayreti gösteriyorum. Malatya'nın kayısı'sına da iyı 
pazar bıılduk. İyi satılmıyornıu? Belediyelerimizin de o kadar çok işleri 
varki saymakla bitmez. Kaanlizasyonu yapıyoruz, içme suyunu yapıyoruz. 
Bakınız, şu son 2,5 senedir, iktidara geldiğimizden bu yana, hiçbir dönem
de görülmemiş bir faaliyet var Ti.irkiye'de. Hangi sahalarda? Büyük pro
jelerde. İşte GAP projesi Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sulama so
runları bitmek üzeredir. Otoyollar başlıyor. Köy Hizmetlerinde o kadar 
büyük ilerleme var ki şaşırır ınız. Malatya'ııın bu sene sonunda elektriğe 
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kavuşmamış hiçbir köyü kalmayacak. Köylerimizin büyük bir kısmı 86 
sonuna kadar telefona kavuşuyor. Ve bunlardan 80 tanesi otomatik tele
fon. Yani köyünde otur, Almanya'ya telefon et. Ne zaman görülmüş bun
lar. Ve inşaliah 2-3 seneye kalmaz bütün Tiirkiye'de köylerin ekseriyeti 
otomatik telefona kavuşacaktır. Köylümüz istediği yerle konuşabilsin di
ye. 

Bakınız bir başka icraatımızda Toplu Konut Meselesi, ne demişler 
«Dünyada mekan, ahirette iman.» Biz vatandaşımızın başını sokabilece~i 
bir yuvaya genç yaşında sahip olmasını istiyoruz. Eskiden olduğu gibi 
emekli ikramiyesini alıp ev sahibi olmak diye bir şeyi kalbul etmiyoruz. 
Söyle; memurmusun, işçimisin? Aııkadaşın evlendi mi? Bir çoçuğun mu 
var? Sen de ev sahfüi ol. 

Şimdi bakın, bir bu formülü 'bulduk. Bütün dünya şaştı nasıl yapı· 
yor Özal diye. Kaçakçıya, karaborsacıya giden kaçak sigaraların parasını 
Konut Fonu'na aktardık. Kaçakçılık kalktı, oradaki karlar kalktı. Nereye 
geldi? Konut Fonu'na geldi. Bugün Konut Fonu'ndan verdiğimiz kredi 
miktarı 980 milyar liradır. Bununla 430 bin konut inşa ediliyor. 110 bin 
tanesi bitti. Geriye kalan 330 bin taneside inşa halindedir. 

Bakınız mukayese nerde, vaktiyle bu memlekette 10 bin konut yapı
lıyordu. Devletin bütün imk§nlanyla, ben devletin bütün imkanlarını say
mıyorum. Devlet de gene lojman yapıyor, o ayn. Ama sadece konut fonun
dan her yıl 120 bin konut yapmaktayız. İnşallalh bu sayı 1988 yılına kadar 
1 milyona çıkacak. 

Sadece bu mesele değil. Konut meselesini hallettik, geçti. Türkiye'de 
4- 5 seneye kadar konut meselesi diye birşey kalmayacak. Belediyelerimize 
bakın, eskiden bu belediye başkanlan memurlarının maaşını ödeyelbl
mek için Maliye Bakanlığı'nın kapısında yatarlardı. Şimdi neredeyse bize 
borç para verecekler. Niçin? Evet niçin bunlara bu kadar imkan sağladık. 
Hani bazı gazetelerde yazıyorlar. Har vurup, harman savunıyorlar diye. 
Hayır bir kötü misal var diye 1700 :belediye başkanını hiç bir şekilde kötü
leyemeyiz. Belediyelere bu kadar önem vermemizin sebebi sizlersiniz. 
Sizlere daha iyi hizmet verebilsinler diye. Çünkü Muhterem Malatya'lılar, 
bu memlekette şehirlerde yaşayan insanlara hizmet edebilmenin yolu be
lediyelerden geçer. Biz belediyelere imkan verelim ki onlar sizlere daha iyi 
hizmet getirsinler. Asfalt yapsınlar, su getirsinler, çevreyi tanzim etsinler. 
Bugün Tiirkiye'nin şehirlerine bakınız, şehirlerin çehresi değişiyor, şehir
ler modernleşiyor, çağdaşlaşıyor. Yakında Avrupa'dan farkı kalmıya

cak. 
Ben bazı şehirlere bir sene sonra gittiğim zaman tanıyamıyorum. Ne 

kadar değişmiş diyorum. Çün.kü artık Türkiye hareket halindedir. Türkiye 
büyük bir kalkınma hamlesine girmiştir. 
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Muhterem Hemşehrilerim, 

Bakınız bir konuyu daha anlatmak istiyorum. Türkiye'nin ilibarı ne
rede? Türkiye'nin çok büyük itibarı var. Dünya Milletleri arasında. Ben 
bunu şöyle söylüyorum. 1980 senesinin başında, Başbakanlıkta Müsteşar 
olarak göreve başladığım yılarda, size şu kadarını söyliyeyim. Türkiyc'nin 
itibarı Afrika devletlerinin en sonra gelenlerinin arasındaydı. İtibarımı/. 
bu kadar bozuktu. Dışarıda kredi itibarımız yoktu. Bugün bakınız itibar 
nasıl ölçülür. Gelen giden devlet adamlarına bir bakın, Tür'kiye'ye ne ka
dar çok sayıda devlet adaımı geliyor. Niçin bunlar? Türkiye'nin itibarı 

Anavatan iktidarı zamanında çok yukarıya çıkmıştır. Bir çok başbakan 
ve bakanın hergün biri gidiyor, biri geliyor. Her birisi bizimle görüşmek 
istiyor. Bizden 'bu işleri nasıl yapıyorsunuz diye öğrenmek istiyorlar. 
Türkiye artık birçok konular<la başkalarından bilgi alacak değil, başkala
rına bilgi verecek hale gelmiştir. 

Bakınız bir konuyu daha söyliyeyim. Tünkiye'nin güçlü olması lazım, 
komşularımız var. Dokuz tane komşumuz var. Askerimizin güçlü olması 
lazım, yani Silahlı Kuvvetlerimizin en modem silahlarla teçhiz edilmesi 
lazım. Nasıl olacak bu? Onunda çaresini bulduk. İşte Türkiye'de ilk defa 
Savunma Sanayii'ni Destekleme ve Geliştirme Fonu'nu kurduk. Türkiye' 
de Savunma Sanayii en modern bir şekilde kunılmaya başlanmıştır. Bu
nunla hem kendi silahlı kuvvetlerimizi destekleyeceğiz, hem memleketi
mizde yeni iş sabalan açacağız, hem de icabında dışarıya satacağız. Bu 
formülü de Anavatan bulmuştur. 

Şimdi iki konuyu daha sizlere açıklayayım. Yanımda Milli Eğitim 
Bakanı'nız var. İki tane önemli kanunu Meclis'ten geçirdik. Bir tanesi ra
mazan'da, sahurda geçti. •Spor Kanunu• aynca •Çıraklık ve Mesleki Eği
tim Kanunu•. Her ikiside gençlerimiz içindir. 

İnşallah Anavatan iktidarı önümüzdeki 10 yılda da iktidarda olur ve 
biz köylere kadar spor tesisleri yaparız . Bu kanunlarla bu imkanlar geti· 
rilmış, mekanizmalar kurulmuştur. Memleketmizde hem mesleki eğitimi, 
hem çıraklık meselesini hem de spor meselesini kökünden hallediyonız. 

Son bir nokta daha var. Onu da söyliyeyim. Bakınız, dikkat edin 
bir memleketin büyümesi, gelişmesi ona yaşlılarının duası ile mümkün
dür. Orada fakirin, fukaranın elinden tutulması ile mümkündür, onlara 
destek olunması ile mümkündür. Eğer biı· memJeketde tok insanlarm ya
nında aç insanlar dolaşabiliyorsa orada yanlışlık vardır. Demin buraya 
gelirken yanıma yaşlı bir anne geldi. Dediki 'benim sıkıntım var. Şimdi 
ben ona yardım etmek istiyorum. Tabii. o geldi, beni gördü yardım ede
rim. Ama göremediğimiz yüzlerce, binlerce in an var. Nasıl yapacağız? 
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Bunlara nasıl yardım edeceğiz? Memlekette fakir fukaralığı kaldıracağız. 
Çünkü şunu çok iyi biliyorum. Bu insanlara yardım elini uzattığımı?. 
taktirde 'bu bütün kazancımızın zekatıdır. Bu bizim memleketimizin iler
lemesidir. Fakiri Fukara Fonu dedi gazeteciler biraz alay etmek için, 
ama aslı Sosyal Dayanışmayı Geliştirme ve Teşvik Fonudur. Memlekette 
fakirliği, fukaralığı kaldırmaya azmettik . Onlara yardım için devletin 
fonlarından kesintiler yapıyoruz. Sadece bununla değil, belediyelerde yar· 
dı.m ediyor. Kurban derileri TRT'nin reklam gelirlerinin yüzde 30'u bu
raya gidiyor. Gelir Vergisinden, Kurumlar Veııg:isinden yüzde 1 kesinti 
var. Bütün bunlar merkezi bir fonda toplanıyor . 654 ilçemizde vakıflar 
kuruluyor. O vakıflar eliyle bu fakire, fukaraya yardım edeceğiz. Ve in
şallah köylerde, kentlerde okumak isteyip imkanı olmayan çocuklarımız, 
gençlerimiz var. Onlara da yardım edeceğiz. 

Şimdi bakınız sadece o kadar değil, sıkıntıya düşmüş, hapise girmiş. 
çıkmış iş bulamıyor, hapise girdi diye o.nada yardım edeceğiz. Bu şekilde 
memleketimizin ızdırap çeken insanlarının ellerinden tutup onları da 
memlekete faydalı insanlar haline getireceğiz. Bir memleket ancak böyle 
bütünüyle kalkınır. 

İşte bütün bunlar g'österiyorki Anavatan Sosyal Adaletçi bir parti
dir. Ve Sosyal Adaletçi programı vardır. Kendilerine Sosyal Adaletçi di· 
yenler bizim yaptıklarımızı hayal bile edemezler. Her zaman öyledim, 
bizim icraatımıza muhaliflerimizin hayali bile yetişemez. 

Muhterem hemşehrilerim sizleri böyle öğle güneşinin altında bek
lettiğim için kusura bakmayın . Bu memlekette birlik ve beraberlik esas· 
tır. Çok stratejik bir bölgedeyiz, herkesin gözü bizim üzerimizdedir. Ha
kikaten başımıza bir şey gelmemesi ve devamlı ileriye gitmemiz için tek 
anahtar varoır. O da birlik ve beraberliktir. Her zaman söyledim bu par
tiyi biz birlik ve beraberliğimiz için kurduk. 

Birlik ve beraberliği sağlamanın esas analıtan evgiden geçer kavga
dan değil. Biz bütün insanları, hepinizi seviyoruz aynm yapmadan. Ama 
ufacık bir ayrım yapıyoruz. O da çocukları ve gençleri biraz daha fazla 
seviyoruz. 

Çünkü şunu çok iyi biliyoruz. Memleketin geleceği bu genç kuşakla
rın elindedir. Onlar iyi yetişir ve okurlarsa Türkiye fişek gı'bi, roket gibi 
gider. 

1983 seçimlerinden önce, benim seçim gezilerinde söylediğim bir laf 
vardı. Onu bıırada hemşehrilerim önünde bir kez dalla söyliyeceğim. Ve 
o laflarla biraz seçimi kazanacağımızı anladık. O da şu bu memlekette 
gençler bizi tutuyor. Tamamrnı gençler? Orta yaşlılara gelince onlar za-
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ten bizimle çalışıyor. Güngörmüş yaşlılarımızın da duası bizimle. Geriyo! 
ne kaldı. Çocuklann da sevgisi bizimle. 

Muhterem Malatya'War, 

Şimdi sözlerimin sonuna geldim. Şu birliğin ve bernberliğin mem
leketimizin herşeyi olduğuna inanıyorum. Bir daha 12 Eylül öncesinin 
karanlık günlerine dönmemek için birliğimizi perçinliyelim. Onun da işa
reti şu, hep beralber yapalım. 

Yaşayın Malatya'lılar. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Sağ
olunuz. varolunuz. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGur ÖZAL'IN GÖLBAŞI - ADIYAMAN 
DEPREM l!.VLERİ TEMEL ATMA TÖRENİNDE YAPTICI 

KONUŞMA 

20 Temmuı. 1986 

Değerli konuklar ve çok se~gili Adıyaman'lılar, hepirrize sevgiler 
saygılar sunuyorum. 

Gölbaşı'na ve buradaki deprem bölgesine bir müddet evvel gelmiş
tik. O zaman, Sayın Bayındırlık ve İskan Bakanımızın dediği gibi, söz 
verdik.• Ama söz verirken şunu da biliyorduk, Türkiye'nin gücü vardır. 
Son iki sene içinde misaller gösterilmiştir. Çok büyük projeleri realize 
ediyoruz, yapıyoruz. Burada insanlarımıza bir ufak hizmet, felakete uğra
mış köylerimize deprem felaketine uğramış yerlerimize bir hizmeti her
halde çok daha süratli çok daha çabuk yaparız dedim. Erzurum depremin
de olduğu gibi burada da, oradan aldığımız tecrübeleride ilavr ederek. 
bütün çalışmalar yapıldı . İhaleler tamamlandı ve işte bugün temel atılı
yor. İnşallah çok kısa zamanda müteahhitlerimiz, işçilerimiz, mühendis
lerimiz gayret sarfedecek, idare gayret sarfedecek ve burada binalar mey
dana çıkacaktır. Felakete uğrayan vatandaşlarımızda bu yolla daha mutlu 
bir yaşama kavuşacaklardır. 

Adıyaman'lılar, 

Memleketimizin birliği beraberliği, memleketimizin gücü demektir. 
Memleketimiz güçlü olursa her meselenin, her engelin üstesinden geliriz. 
Ve böylece memleketimiz daha iyiye daha güzele yani büyük Türkiye'ye 
götürürüz. Tabii bunun için çalışmak lazım, birlik beraberlik lazım . Ben 
son 2,5 - 3 sene içinde bunun büyük çapta meydana geldiğini, memleketi
mizin her geçen gün daha fazla güçlendiğini görüyorum. İşaretleri var, 
yurt dışından gelen birçok büyük devlet adamı Türkiye ile dost olmak is
tiyor. Her ülke Türkiye ile dost olmak istiyor. Neden? Sebebi açıktır. 
Herkes güçlüyle, kuvvetliyle dost olmak ister. Zayıfla kimse dost olmak 
istemez. 

Bu söylediklerim milletler ve devletler için doğrudur. Ama biz mem
leketimizde güçlendikçe, kuvvetlendikçe, burada olduğu gibi bir depre
min yaralarını çok çabuk sarıyoruz. Ama onun yanında başka meselelere 
de çok iyi bakıyoruz. İşte memleketimizde fakirlik - fukaralık olmasın 
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ıstiyoruz. Bunu ortadan kaldırmak istiyoruz. Güçlü olan Türkiye bunlar 
içinde bir fon meydana getiımiştir. Vakıflar kuruluyor. Ve inşallah bu 
memleketin zayıf insanlarına, fakirlerine elimizden gelen ve hatta daha 
fazla desteği getireceğiz . Çünkü aziz Adıyaman'lılar, şwm çok iyi bilme
miz lazım, memlektinde aç insanlar bulunan toklar rahat yaşayamazlar. 
Eğer iyi yaşamak istiyorsak fakirimizin, fukaramızın da elinden tutmamız 
onlara destek olmamız lazım. Memleket bütün olarak kalkınır, sadece bir 
kurum kalkııımaz. Her kesimin beraber kalkınması lazım . 

Burada vatandaşlarımız inşallah eski evlerinden çok daha güzel yeni 
evlerine kavuşacaklardır. Onların mutlu olması bizim mutlu olmamız
dır. Memleketimiz ilerledikçe büyüdükçe daha bir çok şeyler yapanz. Bu
nu görür gibi oluyorum. Ama dediğim gibi birliğimizi beraberliğimizi de
vam ettirelim. Sizleri burada bu anlayış içinde görmekten ve memleketi
mizin geleceğine olan güveninizi göstermenizden dolayı hepinize teşek
kür ediyorum ve daha mutlu günlere hep beraber gtimernizi cenab-ı hak
tan niyaz ediyorum. Sağoluİıuz, varolunuz. 

814 



BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN SOVYET SOSYALİST 
CUMHURİYETLER BİRLİCt BAKANLAR KURULU BAŞKANI 

SAYIN NİKOLOİ RİJKOV ŞEREFİNE 
VERD1Ct YEMEKTE Y APTICI 

KONUŞMA 

28 Temmuz 1986 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği 
Bakanlar Kurulu Başkanı Sayın Nikolai Rijkov, 
Sayın Bayan Rijkova, 
Sayın Bayanlar, Baylar 

Memleketinizi resmen ziyaret etmemizi sağlayan nazik davetinize ve 
tarihi başkentiniz Moskova'ya ayak bastığımızdan bu yana bize gösterilen 
yakın konukseverliğe eşim, şahsım ve beraberimdeki heyet mensupları 
adına samimi teşekürlerimiz ifadeyle sözlerime başlayacağım, 

Türkiye Cumhuriyeti ve yakın komşumuz Sovyet Sosyalist Cumhu
riyetler Birliği bu asnn başlarında kurulan devletlerdir. Ama iki ülkenin 
insanları arasındaki ilişkiler çok daha gerilere uzanmaktadır. JS:ökü tali· 
he varan bu münasebetler sırasında her iki milletin de zaman zaman ya~ 
şadıklan acı tatlı hatıraları olmuştur. Bu tarihi gelişim içerisinde birbir
lerine karşı tabiatıyla bir takım önyargılann meydana geldiğini müşaha
de ediyoruz, Ama biz hükümet olarak inanıyoruz ki, bugün Türkiye ve 
Sovyetler Birliği, ayn Sosyal ve Siyasal sistemlere sahip olmalarına V(. 

değişik ittifaklara mensup bulunmalarına rağmen, her türlü önyargının · 
ötesinde bir çok yönleriyle, iyi münasebetler geliştirebilirler. Bu bizim 
samimi arzumuzdur. Aramızdaki münasebetlerin daha iyi olmasını, coğ
rafyanın ve paylaştığımız uzun sınırların gerekli kıldığına inanıyoruz. Bu 
münasebetlerimizin, her zaman olduğu gibi, bağımsızlık, toprak bütün
lüğü, Milli Egemenliğe saygı, hak eşitliği ve birbirlerinin içişlerine kanş
mama prensiplerine dayalı olarak geliştirilebileceğinden şüphe etmiyoruz. 

İyi münasebetler, güçlü iktisadi işbirliği her iki tarafa da büyük fay
dalar sağlayacaktır. Nitekim bu düşüncelerden hareketle Sovyetler Bir
liği ile iktisadi ve ticari ilişkilerimiz daha da arttırabilmek maksadıyla, 
hiçbir tesir altında kalmadan doğal gaz projesini devreye soktuk ve an
laşma imzaladık. Müşterek yarar ilkesine dayalı benzer girişimlere katıl
maya hazır olduğumuzu samimiyetle tekrarlıyorum. 
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Karşılıklı resmi ziyaretlerin yapılmasını da ülkelerimiz arasındaki 

dialoga mü~et katkısı olacağı aşi!kardır. Nitekim Aralık 1984'de Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Bakanlar Kurulu Başkanı'nın Türkiye'ye 
vaki ziyareti, Türk - Sovyet ilişkilerine ıbelirli bir canlılık getirmişt ir. Be
nim bu ziyaretimin de dostluğumuzun arttınlmasına yardımcı olacağın
dan eminim. 

Bu resmi temaslara inzimamen insanların !birbirlerinin ülkelerini zi
yaret etmeleri, bi.rıbirlerini daha iyi tanımalarına ve aralarındaki karşı
şılıklı anlayışın geliştirilmesine yardımcı olacaktır. Böylelikle değişik 
Sosyo - Ekonomik sistemlere sahip ülkelere örnek olacak bir işbirliğinin, 
m emleketlerimize olduğu kadar bölge ve dünya barışına da hizmet edece
ğine inanmaktayım. 

Sayın Başkan, günümüzde uluslararası siyasi ortam gerginliklere 
sahne olmaya devam etmektedir. Bu durumun başlıca sebebini «karşılık
lı güven eksikliğinde», aramak _gerekir. Silahlanma yarışı güvensizlik ve 
endişe duygusunu arttırmakta, iktisadi kalkınmaya engel teşkil cıt:mekte
dir. Silahlanma alanında sarfedilen kaynakların, milletlerin refahına ve 
ekonomik gelişmesine tahsisini sağlayaca!k bir silahsızlanma, barış ve is
tikrar açısından hayati bir önem taşımaktadır. Halen silahsızlanmanın çe
şitli veçhelerinin ele alındığı forumlarda, karşılıklı çıkarlan dengeleyen 
makQJ uzlaşılara hızla varılması en halisane arzumuzdur. Türkiye, Dünya
da hakiki sulh ve sülciinün tesi·sini amaçlayan silahsızlanma çabalarını 

daima samimi desteği ile karşılamıştır. Komşumuz Sovyetler Birliği 'nin 
bu alanda son zamanlarda giriştiği yapıcı teşellbüsleri alaka ile izlediği
mizi ifade etmek isterim. 

Türkiye. her devletin milletlerarası alanda temel vazifesinin 'banş ve 
istikrarı korumak olduğunun idraki içerisinde, tüm dünya ülkeleri ile 
dostane ilişkiler sürdürmek ve işlbirliğini geliştirmek istemektedi r. Bu 
cümleden olarak komşu ülkelerle ilişkilerimize özel önem atfetmekte, 
bwıların barış, dostluk ve işbirliği ortamı içinde gelişmesini samimiyet
le temenni etmekteyiz. Bütün komşularımızla ilişkilerimizde barışçı yak· 
!aşımı muhafaza ediyoruz. 

Bütün safhalarını bildiğiniz Kıbrıs meselesinin bugün ulaştığı du
rumda BM. Genel Sekreteri'nin gayretlerinin her zamankinden daha faz
la desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz. Türkiye Klbns'ta tarafların si
yasi eşitliğe dayanan iki toplumlu, iki kesimli federal hal tarzının bu ül
kenin bağımsızlık ve bağlantısızlığının teminat olacağı inancını trışımaya 
devam etmektedir. Bu çözümün kalıcı olabilmesi için kılbrıs Türklerinin 
güvenliğinin teminat altında olmasını zaruri addetmekteyiz. Sayın Baş
kan, Ada'daki iki toplumdan birinin Ada'nın sahibi, diğerinin ise her 
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türlü haktan malınım olarak yaşaması hali devanı ederse çözüm olmaz. 
Ada'nın bölünmüşlüğüne son verilmesinin şartının, Uluslararası Toplulu
ğun Kıbns'taki iki topluma her konuda eşit muamele etmesi olduğunu 
özellikle vurgulamak isterim. 

Sayın Başkan, Tüııkiye ile çok yönlü bağları bulunan Ortadoğu'da 

mevcut ihtilafların devam ettiğini ve gerginliğini zaman zaman arttırdığı
nı üzülerek müşahade ediyoruz. Ortadoğu sorunu ciddiyetini korumaya 
devam etmektedir. Ortadoğı.ı'da istikrarsızlığın sürmesi yalnız bu bölge 
için ciddi meseleler yaratmakla kalmama'kta, aynı zamanda dünya barı
şını tehdit eden boyutlara da varmaktadır. Türkiye soruna adil ve kalıcı 
bir çözümün 1967 yılından beri işgal altındaki Arap Topraklarının tahliye 
edilmesi ve Filistinlilerin tüm haklarının tanınmasıyla mümkün olabile
ceğine inanmaktadır. 

İran, Irak arasında 6 yıldan beri devam eden savaş vahametini ko
rumakta, bölge ve dünya banşı için ciddi tehlikeler yaratmaya devam et
mektedir. Tüııkiye bu iki komşusu arasındaki uyuşmazlığa barışçı yollar
dan adil ve şerefli bir çözüm getirilmesini samimiyetle temenni etmekte 
ve bu yolda elinden gelen her çabayı sürdürmeye kararlı bulunmaktadır. 

Komşumuz Bulgaristan ile son yıllara gelinceye kadar gelişmekte 
olan münasebetlerimiz, Bulgar vatandaşı soydaşlarımıza yapılan muame
leler dolayısıyla maalesef bozulma eğilimine girmiştir. Biz bu durumun or
taya çıkardığı sorunların müşterek dostlarımızın da telkinleri istikametin
de dialog yoluyla ikili düzeyde çözüme kavuşturulabileceğine herzaınan 
inandım, inanmaya da devam ediyoruz. Fakat maalesef Bulgaristan'a vaki 
tüm görüşme çağrılarımız da bugüne kadar bir sonuç vermemiştir. 

Sayın Başkan, sözlerime son vermeden önoe ikili ilişkilerimizin 
önemli bir boyutunu oluşturan ekonomik iŞbirliğimiz üzerinde de ayrıca 
durmak istiyorum, Ekonomik ilişkilerimizde özellik.le son yıllarda kayde
dilen gelişmeler bize büyük memnuniyet vermektedir. Bu son bir-iki yıl
da ekonomik ve ticari işbirliğimizin istikametini ve çerçevesini çizmek ve 
daha da geliştirmek için dikkate değer adımlar atılmıştır. Nitekim bir yan
dan ekonomik, . teknik ve bilimsel işbirliği programı ve uzun vadeli ticaret 
anlaşması, diğer yandan tabii Gaz anlaşması imzalanmıştır. Şimdi her iki 
tarafa düşen görev, ekonomik ve ticari ilişkilerimizi bu uzun dönemli 
perspektifler doğrultusunda geliştirmektir. Özellikle ikili ticaret hacmi, 
kanaatimce tatminkar olmayan bir düzeydedir. 

Birbirine bu kadar yakın ve müsait ulaşım imkanları olan iki kom
şunun ticari ilişkilerinin daha ileri bir düzeye ulaşması gerektiğine inanı
yorum. Biz Asya'nın öbür ucundaki uzak ülkelerle olan ticaretimizi da'hi 
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büyük bir hacme ulaştırmak için mutabakata varmış bulunmaktayız. Ül
kelerimizin birbirlerinden alıp satabileceği çok şey vardır. 

İkili ilişkilerimizde kültür, spor ve turizm alanlarındaki mevcut te
masların da geliştirilmesini temenni ediyoruz. İşbirliğimizin her geçen 
gün genişleyerek ve yeni boyutlar kazanarak gelişeceğine inancımı ve Hü
kümetimin bu yöndeki siyasi idaresini bir defa daha teyid etmek isterim. 

Sayın Başkan, benim her yurtdışı seyahatime çeşitli Bakanlık ve ku
ruluşlarımızdan, Basından ve işadamlanndan temsilciler katılır. Memle
ketinize yaptığım bu seyahate, sözünü ettiğim bu gruplardan iştirak 

etmek isteyenlerin sayısı o kadar fazla oldu ve o kadar büyük baskı altın
da kaldım ki, heyetin sayısını sınırlı tutmak için karşılaştığım zorluğu 
anlatmakta güçlük çekiyorum. Eğer bu kere heyeti bu sebeple sınırlamak 
zorunda kalmasaydım, bütün otellerinizi doldurabilirdik. Aslında belki bu
nu da yapabilirdim, yani isteyen benimle birlikte gelsin, Sovyetıer Bırıı
ği'ni görsün derdim. Ama, şiıudi bir seçim arefesindeyiz. Bu sefer basını
mız turistik seyahat yapıyor diye beni tenkit eder diye bundan vazgeçtim. 

Sayın Başkan, Sovyetler Birliği'ne yapmakta olduğum bu ziyaretin 
bana dirayetli bir liderlik altında ülkenin katettiği ilerlemeleri görmek 
fırsatını vereceğinden eminim. 

Ziyaretimin ikili ve uluslararası sorunlar üzerinde yapıcı bir görüş 
teatisine imkan vermekle kalmayıp, ülkelerimiz arasındaki güven ortamı
nın, İşbirliğinin ve dostluğun gelişmesine katkıda bulunacak sonuçlar ge
tireceğine de inanmaktayım. 

Bu duygu ve düşüncelerle kadehimi Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler 
Birlijti Yüksek Prezidyum Başkanı Anderi Gromiko'nun şerefine, Ekse
lanslarının ve Bayan Rijkova'nın sağlık ve mutluluğuna, Sovyet halkları
nın refahına ve Türk - Sovyet iliŞ>kilerinin daha da gelişmesine kaldırıyo
rum. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN 
İCRAATIN İÇİNDEN PROGRAMI KONUŞMASI 

Hayırlı akşamlar 

Değerli vatandaşlarım, 

29 Temmuz 1986 

Bu akşamki sohbetimize bir milli vicdan meselesi ile, bir milli vic· 
dan muhasebesi ile 'başlamak istiyorum. Konuya ilişkin yeni bir icraatı· 
mızı, Yüce Mecıis'te kabul edilen yeni bir kanunu tanıtmak ve uygula
maya sizin de katılımınızı sağlamak istiyorum. 

Meselemizi şöyle açayım : 
Ne mutlu bize ki, geleneklerimizin, örf, adet ve göreneklerimizin 

etkisiyle toplumsal dayanışmaya, toplumsal yardımlaşmaya büyük önem 
veren bir milletiz. •Komşusu aç yatarken• tok olmanın huzursuzluğunu 
duyabilen asil, cömert bir milletiz. Öte yandan, ülkemizin gelir seviyesi 
yükseldikçe, sosyal güvenlik kuruluşları da kapsaı'nlannı genişletmek
tedir. Ne var ki, ülkemizde, hiçbir sosyal güvenlik kuruluşunun elinin 
ulaşamadığı, gücünün yetmediği bir kitle de mevcı.;ttur. ülkemizde, mün
ferit de olsa, bazen hiçbir sosyal güvenlik ya da yardım kurumunun el 
uzatamadığı olaylarla karşılaşılmaktadır. Bu olaylar, tabiatıyla, kamu 
vicdanını yaralamaktadır. Bu olaylar, açıkça söyleyeyim, devlete cbaba .. 
denilen bir toplumda, devlet itibarını da zedelemektedir. Özetle, toplum 
vicdanını rahatsız edecek düzeydeki bu sorunları, sosyal adalet ilkeleri 
içinde çözümleyecek yeni bir güvenlik şemsiyesine ihtiyaç vardır . Eğer 
devletin elinde böylesi bir icraata imkan verecek kanun yoksa, devlet ta· 
biatıyla kanunsuz iş göremez. Demek oluyor ki, yeni bir kanun çıkarıl· 
malıydı. İşte, nitekim böyle bir yeni kanun çıkarılmıştır. 

Yeni kanunun adı: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik 
Kanunu' dur. 

Kanunun amacı, 
Fakrü zaruret içinde, muhtaç durumda bulunan vatandaşlara yar

dım etmek, onlara sahip çıkmaktır. Memlekette sahipsiz insan bırakma
maktır. Sosyal adaleti pekiştirici tedbirleri alarak, gelir dağılımından, 

bu kesime de bir pay ayırmaktır. 
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Ve nihayet, halkımızda mevcut sosyal yardımlaşma ve dayanışma 
ruhunu harekete geçirmek, teşvik etmektir. 

Şimdi . .. 

Bu Kanunda, hizmetlerin gerçekleştirilmesi için bir Sosyal Yardım

laşma ve Dayanışma Teşvik Fonu kurulmuştur. Fonun merkezi Ankara'
dır. Fona nereden kaynak, yani para sağlanacaktır? 

Bu gelirler: 

• Diğer fonlardan aktarılacak % IO'a kadar miktar, 

• Orman emvali satış gelirlerinden aktanlacak % 5 pay, 

• Trafik para cezalan hasılatının yarısı, 

• Yıllık beyanname veren gelir ve Kurumlar vergisi mükellefle-
rinin ek olarak ödeyecekleri % 1 'lik miktardan ... 

• TRT Reklam gelirlerinin % 30'undan, 

• Petrol ürünleri satışlannın her kilosundan alınacak 1 'er liradan 

• Nihayet, her nevi bağış ve yardımlardan oluşacaktır. 

Yani gene, zenginden, hali vakti yerinde olandan alınıp fakire ve
rilecektir. 

Değerli vatandaşlarım, 

Hiçbir kuşku yoktur ki, bu yeni sosyal gü\enlik sisteminin mer
kezi değil, halkın yakından faydalanacağı ve katkıda bulunacağı bir ya
pıda olması şarttır. 

Şunu açıkça ifade edeyim; Ankara'nın eli, aynı anda, her konuda 
ve her yere birden eremez. Ankara'da oturan bir bürokrat, elinden ge
len en büyük iyi niyeti de gösterse, mesela Siirt'in bir köyündeki muh
taç vatandaşa kolay kolay acil yardım eriştiremez. Oysa, o köyün bağlı 
olduğu il ve ilçenin bu meselelerden haberdar olması çok daha kolaydır 
Dolayısıyla, bu yeni sosyal güvenlik yönetiminin mülki ve mahalli yöne
ticiler tarafından yürütülmesi esastır. Ve bu sistem de bizim programı
mıza uygundur. Sonuç olarak, sistemi işletmek için şu çözüm bulunmuş
tur: 

Taa Osmanlılar'dan beri, vakıflar en önemli sosyal kurumlarımız 
olmuştur. Şimdi, bu fon sayesinde, Türk vakıf hayatı yeniden ihya edi
lecektir. Fonda toplanması öngörülen para, 400 milyar lira civannda
dır. 
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İşte bu para, fona bağlı olarak kuralacak yepyeni 750 vakıf arasın
du, usulünce pay edilecektir. Vakıfların tabii başkanJan, mülki idare 
amirleridir. 1llerde, vali, belediye başkanı, emniyet müdürü, deftardar, 
milli eğitim müdürü, sağlık ve sosyal yaıdım müdürü müftü vakfın mü
tevelli heyetidir. 11 ve ilçelerde kurulan bu vakıflara fikre zekat ve kur
ban derileri verilebileceği gibi, Maha11i idarelerin bütçelerinden % 2'si 
de bu vakıflara verilecek, 

Ayrıca tabiatıyla, muhterem vatandaşlarımızın bağışlannı da ilave 
gelir olarak alacaklardır. İşte, bu vakıflar eliyle başvuran muhtaç va
tandaşa yardım edilecektir. 

Hiçbir geUri olmayan, çalışacak durumu bulunmayan kimselere ... 

Hayatın darbesini yiyip, bir anda aç, açıkta kalmış ailelere ... 

Kücük bir yardımla topluma kazandınlacak okutalacak çocuk ve 
gençlere, vakfın müşfik eli uzanacaktır. 

Eminim ki, hayırsever halkımız, ciddi çalışan, suistimal ihtimalleri 
bertaraf edilmiş böylesi güvenilir ve mahalli vakıflara yardım etmek, 
bunun sevap ve şerefini paylaşmak için yarışacaklardır. 

Değerli vatandaşlarım, 

Sosyal adalet, sosyal güvenlik, gelir dağılım dengesi diyoruz. Ve bi
liyoruz ki, işsiz insanımız çoktur. En büyük sosyal adaletsizlik işsizliktir. 
Bir yandan ülke kalkınması için, bir yandan büyük şehirlerimizin daha 
çağdaş bir düzeye getirilmesi için vargücümüzle çalışıvoruz. Buırun, bü
tün Türkive'miz, kentleriyle, kırsal kesimlerivle, büvük bir şantivedir. 
Baraj, toplu konut, yol yapımı ve benzeri devlet altyapı yatınmlann

dan görüntüler. Aynca burada çalışanlarla, işsiz vatandaşlarla yapılan 
röportajlar. 

Sevgili vatandaşlarım, 

Hızlı kanun çıkaran ve derhal icraata başlayan bir iktidanz. 

Millet olarak, milli birlik ve beraberliğimize dört elle sarıldıkça, 
birbirimizi sevip, birbirimize inandıkça, Türkiye'nin çözemeyeceği hiçbir 
problem yoktur. 

Hepinizi, sevgilerimle, . saygılanmla selamlıyorum, benim değerli 
vatandaşlarım. · 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN SOVYETLER BİRLİCİ 
GEZİSİ DÖNÜŞÜNDE YAPTICI BASIN TOPLANTISI 

1 Ağustos 1986 

Değerli basın mensuplan bugün, Sovyetler Birliği'ne yapmış oldu
ğumuz ziyaretin son günüdür. Allah kısmet ederse, bugün öğleden son
ra Türkiye'ye dönmek üzere yola çıkacağız. Son iki- üç günün bir kıs
mını Özbekistan'da, diğer kısmım da burada, Leningrad'da geçiriyoruz. 
Tabiatıyla bu geziler, bu kısım geziler, Sovyetler Birliği'ni tanımak 'ba
kımından bana oldukça enteresan geldi. Yani, ülkenin büyüklüğünü, çe
şitli rnmetlerin varlığım, on·dan sonra büyük tabii kaynakları, idare 
hakkında muhtelif yerlerde aldığımız bilgiler, sorduğumuz sualler, iş

lerin nasıl yürütüldüğü. Bunlar hakkında da enteresan bilgiler aldık . Ta
bii bunun, değerlendirmemiz bakımından da önemli olduğunu rnüşaade 
ediyorum. Gitmeden evvel, gerek ben Sayın Bakanlar Kurulu Başkanı 
Rijkov ile; Dışişleri Bakanımız, Dışişleri Bakanı ile ve Maliye ve Güm
rük Bakanımızda iki Bakanla; Dış İlişkiler Bakanı ve dış ticaret bakanı 
ile görüşmeler yaptı. O güne rastlamıştır. Yani, bizim basın toplantısı 
yaptığımız sıralardan sonra da görüşmeler yapılmıştır. Dış İlişkiler Ba
kanı bize refakat ettirildi, bu seyahat boyunca. Dış Ekonomik tlişkiler 
Komitesi Başkanı ile de yolda uzun uzun görüşebildik. Özbekistan Cum
huriyetinde, o Cumhuriyetin Bakanlar Kurulu Başkanı, zanned iyorum 
Parti Sekreteri Kadirof'la görüşmelerimiz oldu. Karş ıladı. 

Şimdi seyahati şöyle değerlendirmem icap eder: Bir ekonomik ta
rafı Sovyetlerle ekonomik bakımdan önemli adımların atıldı ğı bir dev
redeyiz. Bunu açık ifade ediyorum. Gaz boru hattı ihale edilmiştir. An
kara'ya kadar uzayacaktır. O proje içerisinde, ben kendilerine Nisan 1987 
den itibaren tabii gaz Bulgar hududunda teslim edilecek mi diye sor
dum. Bunu kesin olarak Başbakanları cevapladı : •Teslim edilecek. Bü
tün bazırlıklanrnız ona göredir• dedi. Bu suretle ilk sene tahmin ediyo
rum 1,5 milyar metre mikap belki de dalıa fazla alabiliriz. !kinci önem
li konu, gene ekonomik sahada, karşılıklı alışverişler meselesinde yeni 
açılımlara gittik. Bunlardan bir tanesi dava evvel bahsedilmiş fakat, tam 
mekanizması kurulmamış olan müteahhitlik meselesi. Bu müteahhitlik 
konusunun Dış Ekonomik İlişkiler Komitesi tarafından yürütüleceği 
anlaşılıyor. Şimdiden müteahhitlerimizin bazıları bu konulan onlarla 
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görüşmeye başladılar bile. Çok muhtemeldir. Yıllık 40-50 milyon dular
lık iş hacminin olma ihtimali gözüküyor. 

Soru: - Gelecek sene mi? 
Cevap : - Gelecek sene Evet. 
Soru: -Yıllık bir rakam mı? 
Cevap: - Yıllık bir rakam. Bu mühlet mertebesinde üç · dört 

tane projeyle işe başlayabiliriz. 
Soru: - Efendim bunlarda müteahhitlik hizmetleri ve vereceği

niz malzemede var mı? 
Cevap : - Anahtar teslimi tabii. İçinde buradan almadığınız, 

oradan aldığınız, dışarıdan getirdiğiniz malzemede dahildir. Üçüncü bir 
şekil, kısa zaman içerisinde, önümüzdeki aylarda Sovyet heyetleri ziya
ret edecek. Bildiğim kadarıyla karma komisyon, Kasım ayında toplana
cak. Onların ziyaretleri de var. Ağustos'ta Türkiye'ye gelerek 87 senesin
de alınacak malzemelerin kesin listesini tesbit edecekler. Türk.iye'den, 
87 senesi için neler alınacak, gelip onların kesin listelerini tesbit ede
cekler. Biz orada başka konular üzerinde de durduk. Bunlarda tahmin 
ediyorum önümüze, karma ekonomik komisyona yukarıdan verilmiş ta
limatlar olarak gelecek. Bir tanesi, Doğu tarafını nasıl araştıracaklar. 
Gaz verilmesi konusu. İkinci taraftan besleme konusu. Bu konu üzerin
de de çalışma yapılacak. Ayrıca, bu konuyu çeşitlendirmek, yani alışve
rişi çeşitlendirmek için ben kendilerine, muhtelif şehirlerde karşılıklı 

sergiler kuralım dedim. Bu sergilerde mal satalım dedim. Bunu da pren
sip itibariyle kabul ediyorlar. Mallarımızı getirelim, muhtelif şehirlerde 
sergiler kurnlım, biz de verelim, siz de getirin. Bu şekilde, iki tarafın 
halkı karşılıklı olarak bu alışveriş işinden istifade etmiş olur. Tabii ha
cim de ona göre artar. İktisadi ilişkiler bakımından ana hatlarıyla söy
leyeccğım budur. Tabii bu arada gaza dayalı tesisler kurulması, ondan 
sonra belki, «yap iş l eriz• formülüyle bazı şeyler yapılması. Bunlar da
hi önümüzdeki yıllarda düşünülmesi icab eden konular olarak gözükü
yor. Türkiye'deki bazı tesislerle alakalan devam ediyor. Hidroelektrik 
santrallan var, termik santrallar var. Bu konularda zamanı geldikçe 
devreye girebilecek. Benim genelde ekonomik konularda müşahadcm şu
dur : Sovyctler Birliği'nde bir değişiklik müşahade ediliyor. Yani, bir ne
vi ekonomik sistemden daha rahatlama, daha açılma gibi bir şekil his
sediliyor. Halkın ihtiyaçlarını daha geniş şekilde karşılama meselesi. Bu, 
yeni yönetimin önemli meselesi olarak gözüküyor. Bu tabiatıyla, alışve

rişi ilerde artırma ihtimali olan önemli bir görüş değişikliğidir. Tabii, 
bunu nasıl yapacaklar, nasıl bu iş önümüzdeki aylarda, yıllarda gelişe
cı:k. Bunun bizim kestirI11emiz mümkün değil. Çok büyük bir ülke bura
sı. Çok değişik şartlar var, onu da görmek lazım. Bunlar nasıl yenile-
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cek, yani bürokratik meseleler nasıl yenilecek, bazı şeyler nasıl aşıla
cak? Bunu bizim kestirmemiz kabil değil. Bu kadar kısa bir seyahatte 
görmek kabil değil. Ama, problemler olduğu gözüküyor. O problemlerle 
beraber de o problemleri aşma arzuları gözüküyor. Benim hisset tiğim 
budur. Ben bunu ekonomik taraf olarak söylüyonım. Nitekim siyasi ta
rafa geldiğimizde; bu ekonomik meselenin tesirinin de orada olduğu gö
züküyor, yani silahsızlanma üzerindeki eskisiyle kıyas kabul edilmiye
cek kadar ileri tekliflerin gelmesinin sebeblerinden bir tanesinin de eko
nomik gelişme olduğu anlaşılıyor. Yani o tarafa doğru daha faz la ağırlık 
verme espirisi yatıyor. Öyle hissediyorum. Türkiye ile Sovyetler Birliği 
ayn kamplardadır. Ama ayn kamplarda olmamız, ilişkilerimizin geliş

mesine mani değildir. Genel prensipleri böyle koyduk. Ekonomi i lişkile
rimiz gelişir, komşuluk münasebetlerimiz gelişir. Ve nitekim gerek Dev
let Başkanı Gromiko ile görüşmemde, Rijkov'la ikinci defa görüşmem
de şunu açık seçik ifade ettim : «Bizim, Sovyetler Birliği ile olan siyasi 
ilişkilerimizde ayrı kamplarda· olmamızdan dolayı rahatsızlıklar olabi
lir. Bunu da tabii karşılamak lazım. Ama Türkiye'nin genel politikası 
komşusunu mümkün olduğu kadar az rahatsız edebilmektir. Tabii bizim 
içinde bulunduğumuz müdafa kampının gerekli vecibeleri neyse onu ya
parız. Bütün mesele burada bir optimum noktayı, asgari rahatsız ede
cek bir noktayı da bulmamız icabeder. Böyle düşünüyoruz dedim. Bu
nun manası şudur: Her istenilen şeyin yapılması mümkün değildir . Ama 
bizde kendimize göre tertipler alırız . Şimdi dünyada genel olarak bir yu
muşamanın, bize tabi çok daha pozitif katkılan olacaktır. Bunu da ka
bul etmemiz lazım. Biz çünkü öbür kampla en uzun hududu olan ülke
lerden bir tanesiyiz veya yeganesiyiz. Bu bakımdan , genel yumuşamanın 
lehinde olduğumuzu ifade ederim. Ama bu nasıl olacaktır? Bunun anah
tarı da bizim elimizde değil , iki büyük süper gücün elindedir. Sovyetler 
Birliği'nin yeni yönetimi, bu konuda oldukça ileri gayretler sarfediyor 
intibahım bizde uyandırmıştır. Bizim temennimiz bu görüşme)erin iyi 
bir neticeye bağlanması veya istikametin hiç olmazsa o tarafta olması 
şeklinde olduğunu söyleyebilirim. Biz bütün bu anlayış içinde aramız
daki siyasi konulan veya bölgemizin siyasi konularını; Sovyetler Birli
ğini ilgilendirsin, ilgilendirmesin genel çerçeve içerisinde, gerek ben ge
rekse Dışişleri Bakanımız açık seçik konuşmuştur. Sizin suallerinizden 
bir tanesi Bulgar meselesi konuşuldu mu? Bulgaristan'la olan ihtilaf ko
numuzu konuştuk tabiatıyla. Hatta ben şöyle ifade ettim: Bulgaristan 
meselesi. Düşünürseniz Karadeniz'de Bulgaristan, Sovyetler BirUği, Ro
manya var. Bunlar komşu ülkeler, Karadenizde. Herhalde Bulgaristan'la 
olan ilişkilerimizi Brezilya'ya anlatma durumunda değilim . Buraya ge
lip bu ülkelere söyleyeceğim . Çünkü bunlar birbirleriyle yakın ilişkileri 
olan, aynı deniz üzerinde bulunan ülkelerdir. Onun için bu konulan söy-

824 



lemcmek gibi bir duıum bahis konusu değildir. Söylenir. Düşünceler 
farklı olabilir. Veyahutta onlar sizin sözlerinizi dinlerler. Zaman içerisin
de belki birşeyler çıkabilir. Ama biz bu konuda meseleyi şöyle gördük : 
Nihayet meseleyi anlatmak, kendi görüşümüz olarak ortaya koymak la
zım. Yoksa illa sen araya gir, şunu yap bunu yap gibi bir durumda deği
liz. Bunu da açık seçik ifade ettim. 

Kimseden arabulucu ol manasına da söz söylemedik. Yalnız böyle 
bir problem var. Bu problemin başlangıcı şudur. Böyle başlamıştır. Şöy
le gelişmiştir. Bu da bizim gördüğümüz durumdur. Aynı şekilde Kıbrıs 
meseles i, aynı şekilde Ege ihtilafı ve Ege'deki durum. Bunlarda gene 
kendi görüşlerimiz olarak anlatılmıştır. Zaten siyasi konularda bu işin 
önemli tarafı, yeni yönetimle tanışabilmek ve yüzyüze bazı konuları 
söyleyebilmektir. İşin önemli tarafı olarak da gördüğüm budur. Ana 
hatlarıyla Sovyetler Birliği seyahatiyle ben yeni yönetimden beni davet 
eden Rijkov'u ve Bakanlanmızda ilgili bakanları tanıma imkanı buldu
lar. Bu da pozitif bir adımdır. Sovyet Başbakanını anlayışlı, meselele
re vukuf sahibi aynı zamanda rahatça konuşulabilir bir insan olarak 
gördüm. Aramızda da bir yakın ilişki kurulmuştur. Tahmin ediyorum 
bundan sonraki temaslarda da bu başlangıç noktasından hareket etmek 
mümkündür. Bunu da ifade ediyorum. Zaten bu gibi temaslarda demin
de söylediğim gibi bir de işiu bu tarafını düşünmek lazım. Şahsi dost
luklar, şahsi ilişkiler kurmak bakımından da düşünmek lazım. İnsanla
rı yüzyüze tanıdığınız zaman hangi konuda nasıl bir reaksiyon verebile
ceğini tahmin edebilirsiniz, anlayabilirsiniz. Biz kendisiyle aşağı yukarı 
üç- dört saate yakın muhtelif vesilelerle birarada bulunduk. Tabi bu, bir 
insanı tanımak için önemli bir zamandır. Diğer konu olarak Sovyet Lide
ri Gorbaçov'la, Parti Lideri Gorbaçov'la görüşme konusuna gelince, ga
yet tabii, görüşebilseydik memnun olurduk. Nitekim, konuşmalardan da 
şu meydana çıknuştır. Uzak Doğu'da muhtelif yerlerde önemli açıkla

malarda bulunmuştur. Ben bu önemli açıklamaların sadece dış tarafı ile 
ilişkiliyim . Yani dışla ilkili konularla. Daha başka sebepleri vannı o 
b~nim irademin dışında olan bir hadisedir. İkincisi, basınımızda yazı
lar çıktıktan sonra Sovyet tarafı bize gelmiştir. Böyle bir toplantının 
mümkün olabileceğini söylemiştir. Ama bunun için iki gün daha kalmak 
lazımdı . Bu benim yapamıyacağım bir şeydi. Çünkü Ankara'da hakika
ten önemli toplantılarım vardı. Onun için teşekkür ettim. Hadise bun
dan ibaret. 

Soru: - Yani Pazar günü için mi? 
C c va p: - Pa7..artesi günü, Pazartesi olabilir dedi. 
Şimdi o ihtimalı tahlil etmek istemiyorum. Meselenin samimi tu

tulduğu kanaatindeyim. Bir kasıt olduğu kanaatim hiç bir şekilde yok-
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tur. Bizimle görüşenlerin tutumları açık seçik gösteriyor. Yani yakınlık, 
ilişki, karşılıklı olarak görüşmelerimizin tarzı herhangi bir problem ol
madığı, o manada bir problem olmadığını çok açık gösteriyor. Burada 
olan hadise, netice ıtibariyle elde olmayan sebeplerle ani gelişmeler 
meydana gelmiştir. Bu tesadüfte buraya rastlamıştır. Bunu en fazla 
böyle yorumlarım. Dışarıya seyahatim daha evvel bilinmiyor muydu gibi 
bir sualiniz olduğunu tahmin ediyorum. Bu çok önemli bir seyahat ola
rak düşünülmüştür. İki, beni zaten davet eden de başbakandır. Onu da 
kabul etmek lazım. Daha evvelki şeyleri de incelettik. Bizim Başbakan
ların buraya yaptıkları seyahatleri incelettik. 67'de gelen zannederim Sa
yın Demirel. O sadece o zamanki Devlet Başkanıyla görüşmüş. Bir de ta
biatiyle o zaman Başbakan olan Kosigin onunla görüşüyor. Ondan son
ra Bülent Ecevit'in geldiği tarihte Brejnev Devlet Başkanı ve yine o za
man Başbakan Kosigin ve onlarla görüşüyor. Hadise bu. 

Soru: - Efendim birşey ilave edebilir miyim. Uzak Doğu seya
hati. Sayın Başbakanın bugün yapacağı seyahat, yani Uzak Doğu'ya giriş 
tarihi başka bir tarih olarak tesbit edilmiş. Daha ileri bir tarih olarak 
tesbit edilmiş, ancak, dünyadaki gelişmeler bu ziyareti öne alıp, tam şu 
sırada Başbakanın orada bu konuşmayı yapmasını kendilerince gerek
tirmiş. Bu yüzden bu ziyaret öne alınmış ve Uzak Doğu'ya gitmiş. 

Soru : - Efendim gelmeden önce Gorbaçov'la bulunup buluş
mayacağınız belli değil miydi? 

Cevap: - Şimdi ikinci birşey daha söyleyeyim. Yani problemi 
aslında şöyle görmek lazım. Benim ziyaret ettiğim tarihlerde Moskova' 
da olup da görüşmeseydik haklı olabilirdiniz. Geçen seferde söyledim. 
Hadise bundan ibarettir. 

Ben seyahatten, esas itibariyle aldığımız neticelerden memnunum. 
Zaten öyle görmemiz lazım. İktisadi olarak önemli bir gelişme vardır. 
Gözüküyor bu. Bu kapı açılmıştır. Daha gelişme imkanı var. Siyasi ola
rak ayn kamplardayız. Bunu da kabul ediniz. Ama bütün bunlara rağ
men, ayn kamplarda olmamıza rağmen dünyadaki genel yumuşamaya 
uygun olarak Türkiye ile de bir yumuşama olacaktır. Tanışma meydana 
getirilmiştir. Hiç olmazsa meseleler ortaya konulmuştur. Yüzyüze bun
lar ifade edilmiştir. Bu bakımdan meseleyi böyle görmek lazımdır. 

Soru: - Görüşmenin olamıyacağını ne zaman öğrendiniz? 
Cevap: - Ben görüşmenin olarnıyacağını, iki gün içerisinde ola

mıyacağını, geldikten sonra öğrendim. 
Soru: - Cumartesi günü Ankara' da size söyleselerdi. 
Cevap: - Zannetmiyorum. Çünkü bizi esas davet eden Rijkov' 

dur. Yani orada bu konuşmalar daha çok, daha evvel yapıla'.bilirdi. Daha 
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evvel derken belki 1 ay önce bu program hazırlanırken düşünülebilirdi. 
Öyle bir konuda geçmedi. 

Soru : - Türkiye' de bu konuda bazı haberler çıkmış gazetelerde? 
Cevap: - Bu konuyu söylediğim gibi bu şekilde anlıyorum. Her· 

hangi bir ileri düşüncemiz yoktur. 
Soru: - Sovyetler Birliği'ne gelmeden önce ülkenin değerlendir· 

mesi vardı, Sovyetler Birliği hakkında. Bu gelişinizle bu değerlendirmede 
bir değişiklik oldu mu? 

Cevap: - Şimdi tabi, görmekle okumak veya duymak arasında 
farklar var. Ben şunu söyleyebilirim: Gelmeniz, muhtelif yerleri görme
niz, bizde Sovyetler Birliği hakkındaki birtakım önyargılar diyebilirim 
belki, onlarda değişiklik yapmıştır. Söylemek istediğim şu: İnsan gör
meden, teyyarc ile 6 · 7 saat gitmeden anlamıyor. Bu da daha biz bir 
kısmını gördük. Bu boyutunu görebiliyorsunuz. !ki, geniş bir potansiyel, 
çok geniş bir potansiyel. Tabi şunu da söylemek mümkün. Sistemde bir 
değişiklik yapmak arzulan da görülüyor. Biz bu arzunun bu kadar bi
linçli olduğunu tahmin edemezdik. Bir değişiklik yapmak istiyorlar. 
Kendi ölçüleri içinde tabi. Çünkü bu potansiyelin, bu gücün, tahmin ede· 
rim daha fazla sonuç alması lazım. İnsan ilk görüşte onu görüyor. Belki 
değişiklik neticesi buna doğru gidecektir. 

Soru : - Macaristan modeli mi efendim? 

Cevap : - Hiç bilmiyorum. Çünkü hiç bir model, kimsenin mo
deli birbirine uymaz. Herkes kendine göre model seçer. 

S o r u : - Bunların dışında ibir ön yargınız mı, vardı da bu farklı 
gördüğünüz sistemin büyüklüğünü, potansiyelini falan daha çok sokak· 
taki insan gibi yaptınız? 

Cevap : - Şimdi insanları bir kere şöyle de gördüm. Yani insan· 
lar aslında her yer aynı insanlar, hiç farketmiyor. Bunu bilhassa Sosya
list Blokun Liderini görüp, ordaki, yoldaki insanları görmek, el salla
mak, el salladığınıza cevap almak. Turistmidir, değilmidir onu da fark
edemezsiniz. Bu bakımdan söyleyebilim. Tabi farklı bir sistem olduğu 
anlaşılıyor. Yani rakamlar ölçüler farklı. Bir de sistemin farklılığından 
dolayı gelen bazı şeyler var; İdare. Mesela ben bilmezdim; burada çok 
büyük sayıda emekli varmış. Burada Leningrad'da 1.5 milyon emekli. 
Tabi sonra ben eski şeylere, Çarlık Devri ile ilgili eserlere bu kadar önem 
verdiklerini tahmin etmiyorum. Şimdi görüyorum bayağı koruyorlar. 
Şimd i bir şey daha görüyor insan burada. Batı'da olduğu gibi. Ta'bi bu 
değerlendirme doğru mu, yanlış mı onu bilemem. Çar'dan mesela Bü
yük Petro diye bahsediyorlar. Doğrusu da bu belki. Onlar bakımından 
•Büyük Petro•dur. Ama tarihi inkar etmiyorlar. Onu da görebiliyoruz. 
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Bir çok şeyleri söylerken; bu Leningrad'daki muharebenin korkunçlu
ğunu, burada çekilen ızdıraplan. İnsanın oralan görmeden anlaması im
kfınsızdır. Yani kitap okuyarak da anlamak mümkün değil. Yerleri gör
mek lfızım. Büyük abideleri görmek lazım. Ondan sonra da o resimleri 
izahatlan görmek lazım. O vakit şunu da görüyorsunuz ki, korkunç bir 
mücadele olmuş burada. Ondan sonra şu da nazari dikkatimi cclbetti : 
«Eski şeylere bizim tahminimizden daha fazla önem verdiklerini gör
düm» dedim. Nitekim bir ara dayanamadım söyledim: Dedim ki, «Asa
let, eskiden, burjuvazi zengin burjuvazi taıbiriydi» Ama bir birikim mey
dana getirmiş bu. Yani sanat, kültür, birçok 'ıı!.Y ora.lardan gel iyor. Bak
tığım zaman, o birikim olmasaydı, o zcr.gin!iklerde ortada olmayacak
mış. Nitekim bizde o asalet fazla yoktu;·, bura!.ırda olduğu gibi. Kont, 
dük, düşes falan öyle şeyler yoktur. Ne Fransa'da ne lngiltere'de olduğu 
gibi. Bizde bir tek asalet Padişahta V<"mış. Öyle anlaşılıyor. Onun için 
fazla bir eserde kalmamış. Sadece p,, ,~'$a hın etrafında, Padişah sanat'la 
ilgiliyse. Bütün Doğu Aleminde de b0yte dikkat ederseniz. Nitekim, git
tik gördük. Semarkant'ı gördük. Or,.1..a da aynı şeye müşahade ediyor
sunuz. Oranın beyinin etrafında olmu~ bütün hadise. Sanata önem ver
me asalet ve zenginlikten geliyor R•kabet var orada, o müzisyeni tutu
yor, öbürü başkasını tutuyor. Onuııki daha iyi yazıyor, öbürününki daha 
iyi yazıyor. Rekabet. Doğru bu rekabettir. 

Soru : - Bundan bir sonuç ortaya çıkıyor. Sizin çok önem ver
meniz gerekiyor sanata. 

Cevap: - Biz çok önem veriyoruz. Eksik taraflanmızdan biri
dir. Zaten dikkat edilirse sosyalist devrimde sanatı çok kullanıyorlar. 

Onu da gayet açık müşahade ettim. Ben yine yumuşama konusuna döne
ceğim. Yumuşama süreci olduğu zaman bizim lehimize oluyor dediniz. 

Olur dedim, iki süper güç arasında olursa bizim lehimize olur ta-
bii. 

Soru: -Ama görülüyor ki, Ameıikan yardımı o devirlerde hep 
azalmış. 

Cevap: - Yumuşama olduğu zaman mı? 

Soru: - Evet. Türkiye'nin özellikle şu anda ihtiyacı var. Bu ko
nuda ne diyorsunuz? 

Cevap: - Şimdi iki türlü yardım; bir tanesi askeri, diğeri ekono
mik. Belki söylediğiniz o sebepten dolayı, askeri yardım azalmıştır. Onu 
bill'mem. Ölçmek lazım. Neden o tarihlerde olmuş? Fakat Türkiye'ye o 
tarihlerde yapacağı yardımın daha çok ekonomik olması lazım eğer öyle 
düşünürseniz. 
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S o r u : - Bulgar konusunda mesela, eğer Sovyetler Birliği'ne bu 
görüşünüzü bildirdiyseniz. Bundan sonra birşey olursa herhangi bir şe
kilde arabulucu oluruz diye bir öneride bulunulmadı mı, yani ileride bir 
şey bekliyor musunuz? 

Cevap : - Hayır kendileri birşey yaparlarsa kendilerinin bilece
ği bir iş. Bu Bulgaristan'la bizim aramızda olan bir mesele. 

Soru: - Beklentilerinizi uluslararası kuruluşlara bildirmeye de
vam edecekmisiniz Bulgaristan konusunda. 

Cevap : - Şu anda her türlü gayreti gösteriyoruz. 

S o r u : - Bulgaristan konusundaki sorunları uluslararası kuru
luşlara götürmek lazım dediniz en geniş şekilde? 

Cevap : - Bizim siyasetimizde, şu anda bir değişiklik bahis ko
nusu değil . 

Soru: - Yunan ve Kıbrıs konusunda görüştünüz. Bu görüşme
den ne gibi netice aldınız? 

Cevap: - Şimdi bu konuda, Sovyetler Birliği'nin kendi görüşü 
var. O görüşte de bir değişiklik olduğu kanatinde değilim . Zaten bu gibi 
konuşmalarda, hemen bu konularda netice alınır diye de bir şeye varma
yınız. Bu da zaman içerisinde, ülkelerin gelişmesine, ilişkilerine göre de
ğişecek hadiselerdir. Burada önemli olan tarafı şöyle görüyorum. Biz 
yukan kademede bir irtibat tesis ettik. Önemlidir. İkincisi, meseleleri
mizi, kendi görüşümüzü söyledik. Ekonomik konularda da önemli ilerle
meler yaptığımız kanaatindeyim. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN GÜNAYDIN GAZETESİ 
GENÇLİK SAYFASINDA SORULAN SORUIARA 

VERDİ~İ CEVAPLAR 

1 Ağustos 1986 

Soru : - Sayın Özal, yoğun çalışma temposu içinde genel olarak 
gençlerin sorunlarını yakından izleme olanağı bulabiliyor musunuz? 

Cevap: - Bir toplumun en önemli hazineleri, çocuklan ve genç· 
!eridir. Bu hazine iyi kullanılabirse, israf edilmezse, o memleket kur
tulur. Türkiye'nin meseleleri genelde her yaş grubunu ilgilendirir. Fakat 
gençler yeni bir hayatın eşiğinde oldukları için, ülke şartlannın olumlu 
ya da olumsuz gidişatı onları daha fazla etkiler. Ben gençlerle her za· 
man iyi bir diyalog kurmaya çalıştım . Sorunlarını kendilerinden dinle
meye gayret ettim. Bir baba ve başbakan olarak, gençlere karşı sorum· 
luluğumun ne kadar büyük olduğunu biliyorum. Türkiye bir gençler ül
kesidir. Nüfusun büyük çoğunluğu gençlerden oluşmaktadır. Bizim bü
tün çabamız, çalışmamız gençlere daha çağdaş daha müreffeh bir Tür
kiye sunmak içindir. 

S o r u : - Sizce bugün gençlerin en önemli sorunu nedir ve nasıl 
giderilebilir? 

Gençlerin en önemli meselesi eğitim ve iş imkanıdır. Türkiye'nin 
mevcut eğitim şartlarını geliştirmek için, gerek hükümet gerekse halkı· 
mız seferberlik içindedir. Ülkenin ne imkanları ne de ihtiyacı, her gen
cin üniversitede okumasını sağlayabilmektedir. Türkiye gibi gelişen bir 
ülkenin orta seviyede teknik adamlara ihtiyacı vardır. Bu açıdan eğitim 
stratejisinde teknik okullara ağırlıkla yer verilmiştir. Türkiye'de iş talt~ 
binin niteliği ile işçi arzının niteliği henüz birbirine uygun hale geleme
miştir . Bazı müesseseler belirli teknik özelliklere sahip eleman 'bulmakta 
güçlük çekerken birçok genç iş bulma problemiyle karşı karşıyadır. Hü
kümetimiz gençlere bu iş taleplerine uygun beceri kazandırma programı
na başlamıştır. 

Gençlere yeni iş alanlarının açılması, bütün ekonomiyi ilgilendiren 
ülkenin gelişmesiyle ilgili bir olaydır. Türk ekonomisi büyüyen ekonomi· 
nin bazı hastalıklarını yendikten sonra büyüme daha da hızlanacaktır. 

İşsizlik, yılların birikiminin eğitim ve gelişme aksaklıklannın top
luma yansıdığı. çok önemli bir problemdir. Bu meselenin çözümü uzun 
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vadelidir. Ama biz çözüm için kararlıyız. Zaten işsizlik problemini hal
letmiş Türkiye, ekonomik ve sosyal birçok problemini aşmış bir Türkiye 
olacaktır. 

Soru : - Bugün gençlere duyulan güvenin yeterli olduğunu söy
leyebilir misiniz? 

Cevap: - Yöneticiler, hükümet otoriteleıi, temelde dürüst, iyi 
aile terbiyesine, sağlam bir milli geleneğe sahip olan Türk gençliğine ~
ven duymak zorundadır. Sanıyorum bu sorunuz, YÖK sistemi ve öğren
cilerin dernek kurmaları gibi konulara dayanıyor. Devlet gençlere güven
mek zorunda olduğu kadar, onları zararlı cereyanlardan korumak, gele
ceklerini tehlikeye atacak tehditlerden uzak tutmakla yükümlüdür. Biz 
hükümet olarak gençlere duyduğumuz güveni onların gelecekleri ile ilgili 
karar verme haklarına duyduğumuz saygıyı seçim yaşının indirilmesi dü
şüncesiyle ispat ettik. 

Gençler, bu ülkenin geleceğini ellerinde tutan, bizi yönetecek olan 
kitledir. Ülkenin şartlan çerçevesinde gençliğimize hakettiği imkanları 
sağlamak temel amaçlarunızdan biridir. 

Soru : - Bugünkü gibi parti gençlik kollarının olmadığı bir or
tamda geleceğin etkin politikacıları sizce nasıl yetişebilecektir? 

Cevap : - Öncelikle şunu söyleyeyim. Çevremizdeki gençlerin h -
men hemen hiçbirisi parti gençlik kollarından yetişmiş değil. Politikacı· 
lar sadece parti gençlik kollarından değil, sosyal hayatın değişik alan
larından yetişirler. Halbuki gençlik koUannda önce particilik öğrenilir. 
Gençlik heyecanıyla parti taraftarlığı yapılır. Oysa gençlik yıllarının dev
let hizmetinde, iş hayatında, eğitimde olgunlaşıp, görüş açısının genişle
mesi bir politikacının yetişmesinde daha olumlu etkiler yapar. 

Soru: - Gençler bugünkü kendi sorunlarını dile getirip, duyu
rabilmek olanaklarına sahip midirler? Bu olanaklar nasıl geliştirilebilir? 

Cevap: - Gençlerin kendi seslerini duyurma imkanlan toplu
mun diğer kesimleri için olduğu gibi, bence önemli ölçüde basınla ilgili
dir. Basının ilgi konulan hitab ettiği okuyucuyla bağlantılıdır. Gazeteni
zin Türkiye Başbakanı'na gençlikle ilgili sorular sorması, sizin gençliğin 
sözcülüğünü yaptığınızı gösterir. 

Gençler özel meselelerini ailelerine, eğitimcilerine, yöneticilerine 
iletir. Genel meselelerini de basın yoluyla dile getirirler. Bunun için ör
güt kurmak, sokaklara dökülmek gerekmez. 

S o r u : - Kısa dönemde gençlerin hem iş hem de öğrenim sorun
larını nasıl Q(>zmeyi planlıyorsunuz? 

Cevap: - Hükümetimiz gerek yeni eğitim kurumlan açılma ı, 
gerekse sistemin reforme edilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Her şc-
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yin devletten beklenmeyeceği zihniyeti de toplumda yavaş yavaş yerle
şiyor. 

Eğitim seferberliğine vatandaşlarımız da önemli katkılarda bulu
nuyor. Biz bütün kurum ve kuruluşları eğitim konusunda yardıma çağı· 
nyoruz. Gazetelerde dahil her kuruluş kendi imkanları içinde gençlere 
hizmet için eğitim şansı tanımalı. 

Anadolu lisele_rinin yayılması yurdun her köşesindeki öğrencilerin 
iyi eğitim imkanlarından faydalanması konusunda önemli adımlar atıl· 
mıştır. İşsizlikle mücadele programımızda hedef kitle gençleridir. Teknik 
eğitime gereken önem verilerek gençlerin kısa yoldan ve ekonomiye ve
rimli hizmet verecek şekilde hayata atılmaları için çalışıyoruz. Lisan eği· 
timine de büyük önem veriyoruz. Öğretmen eksikliğini gidermek için de 
yeni imkanlar hazırlıyoruz. 

Çağdaşlaşma için ön şartın eğitim olduğunun bilincindeyiz. Bu dü
şüncenin bütün toplum ta-rafından benimsenmesi ve herkesin eğitim için 
bütün imkanlarını kullanması arzusundayız. 

Daha önce de belirttiğim gibi ekonomik kalkınmanın en önemli he· 
defi herkesin kendini geçindirecek bir iş ve yaşam standardına sahip 
olmasıdır. Bütün çabalarımızı bu hedefe yöneltmiş durumdayız . 

Soru : - 7 Temmuz tarihli gazetelerde yer alan bir habere göre 
Başbakan Turgut Özal, •Ben gençlere iş bulmak zorunda değilim• de
mişti. Oysa Anayasa, kurulu hükümetlere herkese iş sağlama görevi ve
riyor. Bu konuya ilişkin görüşleriniz nelerdir? 

Cevap : - Başbakanlığa, bakanlıklara, hükümet mensuplarına 

sürekli olarak kişiler tarafından iş bulunması ya da tayin talepleri gelir. 
Bunları tek tek çözmek çok güçtür. Ayrıca bu makamlara ulaşamayan ki· 
şilere karşı da haksızlık olur. Sözlerimin bu çerçevede anlaşılması gere
kir. Üstelik o demecimde bütün gençlere iş sahası açmanın görevimiz 
olduğunu belirtmiştim. Önemli olan herkese devlet bünyesinde memuri· 
yet bulmak değildir. Önemli olan üretime katkısı olacak işler yaratmak· 
tır. Bunu da kaynak israfını önleyecek büyüme hızını arttırmakla yap
mak mümkündür. Büyüme hızı arttıkça yatırımlar artacak, her türlü i ş 
imkanı daha da artacaktır. 

Son üç yıl, Türkiye'nin büyüme temposu dünyadaki cm hızlı büyü· 
me tempolarından biri olmuştur. Hatta OECD ülkeleri arasında en yük· 
sek büyüme hızı daima Türkiye'nin olmuştur. Bu da işsizliği en hızlı şe
kilde ortadan kaldıracak tek yoldur. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'JN BASIN MENSUPLARININ 
SORULARINA VERDiCt CEVAPI.AR 

9 Agust~s /98Q 

Soru : - Sayın Şahinkaya ile ilgili önerge TBMM' de. Bu konuda 
µartiniz ne .yapacak? ıs . madde bir soruşturmayı önlüyor mu sizce? ' 

C ev a _p : - ıs. maddenin hukuki tarafını çok iyi bilıııjyQnım. a
sıl yorumlaJlJr bu yüzden bir şey diyeoem. 27 Mayıs'tan sonra pa 6ı Ana
yasası'nda aynı mealde bir madde vardır. O dönemde icraat yapan yö
neticileri icraal!eri ile ilgili korumak için o madde. Suüstimallerle ilgili 
olduğunu tMrµin etmiyorum. Ama suiistimallerle •Dedikodular, s(,iylen
tiler böyledir» demek kafi değildir. 

Soru : - SHP Milletvekili Sayın Cüneyt Canver, sizin d mal b 
yanında bulunmaruzı istemişti. .. 

C c va p : - Öyle herkes mal beyanı isteyemez. 83'tc Meclise girer
ken verdik mal beyanımızı. Yenisini de biraz Günaydın'a açıkladık, çık
tı. Cüneyt Canver efendi istedi diye mal beyanı verilmez. Çocuk oyuncağı 
değil bu. · 

S o r u : - Şahinkaya ile ilgili önergeyi veren Canver için lSO Baş
kanı İbrahim Bodur •devşirme milletvekili• deyimini kullandı. Siz bu
nu nasıl karşılıyorsunuz? 

C c va p : - Bir milletvekili için Sayın Bodur bunu eğer öylemi~
se yanlış söylemiş. Kendisine yakıştıramadığımı ifade edeyim. Doğru ya 
da yanlış iş yapmış olsun, bir milletvekiline böyle bir şey söylenmesi 
doğru değildir. 

Soru : - Dışişleri Bakanı Halefoğlu'nun aday gösterilmesi sürp
Tiz oldu. Ama ınız Halefoğlu'nu harcamak mı, yoksa taltif etmek mi? 

Cevap : - Harcamak ne demek? Önce sen onu söyle. 

Soru: - Politikacı olduğu için bu işi beceremeyip kaybederse ba· 
kanlıktan olacak. 

Cevap : - Yok canım biç hiç kimseyi kaybetsin de, harcayalım 
diye milletvekili adayı yapmayız. Göreceksiniz seçilecektir. Sayın Halef
oğlu gayet dengeli ve presentable bir kişidir. İnsanlarla konuşmasını bi
lir. Hiç yabana atılmayaeak. yılların tecrübesine ahiptir. n ve ilçeler 
alıp kendisini götürecekler. 
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Soru : - Kabinede seçim sonrası değişiklik yapılacak mı? 

Cevap : - Çok uzun vadeli sormaya başladınız. Şimdiden bir şey 
denmez. 

Soru : - Oğlunuz Efe bir yerde çalışıyor mu? 
Cevap: - Hayır çalışmıyor. Bir ara bir yer kompütür işi kuru

yorlarmış. Laf ederler, dedikodusu yapılır diye oradan aldık . 
Şimdi zorluk şurda: ABD'den döndüğümüzde İstanbul ve Ankara 'ya sık 
sık yer değiştirme durumunda kaldığımızdan Efe de okul değiştirdi. İs
tanbul'dan Ankara'ya geldiğimizde okulunu değiştirmek istemedi. Şişli 
Terakki'de son sınıfı tek başına okuyup bitirdi. Çok dengeli çocuk oldu
ğu için tek başına kalabildi Şımarıklık yapmadı. Sonra üniversite sına
vına girip İşletme Fakültesi'ni kazandı. Şimdi sınıfının en iyilerinden. 
Benim oğlum olduğu için bunlar çıkıyor. Başkasının oğlu olsaydı, olmaz
dı . izler tarafından sürekli takip altında. ,Nereye gitse bir kız arkadaşıy
la buluşsa resmi çıkıyor. Genç çocuk, çok dengeli, dikkatli ve akıllı ço
euklur. Ba!ba ı politikaya girinci böyle .. Bunlar yazılınca bir seferinde 10 
gün dışarı çıkmadı. 

Soru: - Efc'nin bir firmaya ortaklığı var mı ? 

Cevap: - Bu da gazetelerden birinde çıkmış. Birisi yine bir 
komplo yapar, imza attırır, olabilir de. Sordum • Ne şirketi?• dedi . Böy
le şeylere daha ilgisi yok. Bizim İzmir 11 Başkanı Yurtçu'ya da takıldı
lar. Tashih ediyorsunuz gazetede ufacık bir şey çıkıyor. Dedikodu, duy
dular mı yazıyorlar. Bir tahkik edin doğru mu değilmi diye .. 

Soru: - Sayın Semra Özal'ın Kadın Güçlendirme Vakfı ile ilgili 
geniş eleştiriler yayınlandı. 

Cevap : - Bunu da siyasete karıştırdılar maalesef.. . Aynı şey baş
ka vakıf taraf111dan yapılsaydı bir kültür hadisesi olurdu. Araştırdım 
hem de aynı arayda daha önce böyle bir gün yapılmış, alkışlanmış. Eğer 
bu geceyi düzenleyen Vakfın Başkanı Semra Özal olmasaydı yine bir 
anat kültür olayı olurdu. Yapılan şey 3. Selim'den bu yana bir sayfanın 

gösterilmesidir. Masrafları hanımlar kendileri karşılamışlardır. Gelir
lerle kenar mahallelerde ve başka yerlerde kadınlar için tıbbi yardım ya
pılacak otobüsün alımı için kullanılmıştır. Bunu zenginler kendi arala
rında eğleniyor diye yazmak fevkalede yanlıştır. Gelen zenginlere bir a
nat gecesi gö terilmiştir. Zenginlerden alınıp fakirlere verilecektir. 

Soru: - Sonucun böyle olacağım düşünmemiş miydiniz? 

Cevap: - Ben Semra Hanıma «İstismar edilir, erteleyin, seçim 
zamanı• dedim. Ancak hazırlıklar çok ilerlemiş. Nitekim tahmin ettiğim 



gibi bu istismar edilmiştir. Geceye gitmeyenler bile bunu kaleme sarılıp 
yazdıl ar. 

Soru : - Gazetecilerin başbakan ve ailesini izlemesi doğal değil 
mi sizce? Oğlunuz Ahmet Özal hakkında hiç bir şey çıkmıyor, sizce ne
den? 

Cevap : - Ahmet kaçmasını iyi biliyor gazetecilerden. Bizle be
raber resmi yoktur, bizle resim çektirmek. Dikkat eder. İnceledik dün
yada böyle değil. Adamlar rahat rahat tatil yapıyorlar, geziyorlar. Biz 
Türkiyc'de tatil yapamıyoruz. Ancak kaçmak lazım, atlatmak lazım ama 
mümkün olmuyor ıbu. Nereye gitsek lbera'ber oluyoruz. İyi ama tatil 
yapamıyoruz, dfalenemiyoruz. Bu yüzden bu bayram tati le gitmiyoruz. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN GÜNEŞ GAZETESİ GENEL 
YAYIN SORUMLUSU GÜNERİ CİVAoCLU'NUN SORULARINA 

VERDtCt CEVAPLAR 

13 Ağustos 1986 

Soru : - Efendim, şöyle ıbir ıralama dü~ündüm. .. Ara seçimler, 
iktisat, dış politika ve son ayların veya !haftaların polemikleri. .. Ara se
çimlerin ôneml açısından ırıe düşünüyorsunuz? 

Cevap : - Ara seçimler tabii ki önemlidir. ıBi z en ufak belediye 
cçimine dahi ônem veri riz. Bunu 'Seçmene olan saygımızdan söylememiz 
lazım . İşin bu tarafını bırakırsak, araseçim denilelb ilir, ki 11 tane mil
letvekili içindir. Bugün parlementoda !bunlar seçilirse, 399 \iye olacak
tır. Bir tane eksik !kalıyor IMaraş'tan, Anavatan'ın şu anda 227 mevcudu 
vardır. !Yani !herhangi 'bir ilave olmasa, 'bile, büyük ekseriyeti var. Gö
rünüş bu. Demek ki seçim Meclis aritmetiğini ,l:leğişlirmiyur . ma 'bizim 
bakımımızdan veya diğer partiler bakımından ıböyle değil. Bu ıseçimler 
kanaatimce önemlidir, onu izah !edeyim. •Bugün /12 tane partiden -bazıları 
ı.abela partileridir. Bir netice alamayacaktır. Veri lmiş imkanlan istis
mar ederek çıkmıştır ortaya ... Ama 12 Eylül öncesinde 'ıolan !partiler var 
Türkiye'de. :Yani netice alabilecek veya alabilen 4 tane parti vardır: 
CHP, AP, MHP ve MSP ... Şimdi 1980 sonrasında yeni part iler kurulurken 
bu partilerin devamı mahiyetinde partiler de kuruldu. Ben hukuki ola
rak meseleyi "'ylcmiyorum ama, fiilen 'bunlar kuruklu. Bugün eski ~i 
derlerin de durumuna bakarak, lbu partiler kurulmuştu r. 'bunlar tarafın
dan desteklenmektedir, o partilerin bir nevi devamıdı r . 

Soru : - Neler bunlar? 
Cevap : İsim olarak benim söylememe lüzum yok. 
Soru : - Süleyman Bey'in DYP'si, Bülent Bey' in DSP'si 
Cevap: - DYP'si hayır. SHP ikiye ayrılmış vaziyette şu anda. Bi

risi İnönü ekolü, ö'bür tarafta başkanıyla DSP'si, ondan sonra Erbakan'ın 
Refah Partisi veyahutta Milliyetçi Hareket Partisi'nin !devamı !mahiyetin
de olan (MÇP. Bunlar iddia edilen, biz !bunların devamıyız ma'hiyetinde 
öylenen şeyler. 

Soru : - Ana vatan hala o dört akımın birleştiği parti mi? 

Cevap: Hayır, !hayır. Bu partileri ayırdığımız ,zaman, !bir 1980 ön
ce i partiler yani e ki dönemin partileri, bir .de yeni dönemin partileri 
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var. Anavatan, yeni dönemin partisi. Yani yeni ıdönemin derken, yepyeni 
bir partiyiz, ihiçbir partinin devamı değiliz, diyoruz. Hadise ıde 'bundan 
ibarettir. Bu seçimlerin bir önemi de, eski yeni mücadelesi olmasıdır. 

Ben iddia ediyorum ki, Anavatan modern Türkiye'nin partisidir. 
Biz unu ortaya koyduk. Onlar da .diyorlar ki, ıbiz eski oluşumlanz. B;z 
bu oyların sahibiyiz. Ben de diyorum ki, hayır hiç kimse vatandaşın oyu
na sahip değildir. Vatandaş ya bizi, ya onları tercih edecektir. Bir raundu 
1983'den sonra, mahalli seçimlerde aldık, aşağı yukan ıbu dördün üçüyle 
bir raundu orada yaptık. Ufak ama !önemli lbir raund. Son ıraundu da 
88'cle yapacağız. 

Soru : - Eskilerin yalnız gerçekten siyaset 'hayatmın dışında bı
rakıldığı ve sadece uzaktan desteklemek durumunda oldukları bir mü
cadele ... 

C c va p : - Ben şimdi meselenin o tarafına girmiyorum. Ortada 
partiler var. Biz hepimiz yeniyiz, yeni insanlarız, ama bu partilerin bir 
kısmı eski partilerin devamı •olduklarını açıkladılar. Bu inkar kabul et
meyen bir vak'adır. Hatta daha \başka bir deyimle de, ortaya koyanz. Es
ki liderler de bunları desteklediklerini ifade ediyorlar. O bakımdan bu 
seçimlerin !önemi diye sordunuz, en önemli noktası budur. Bir eski -yeni 
mücadelesi var. Millet burada bir seçim lyapa aktır. Biz Anavatan olarak 
diğer ıvır zıvır teferruat partilerini nazari itibara almıyoruz ama, eğer 
eski bir oluşum varsa, 80 öncesi oluşum ·varsa, oluşumda bu eni parti
nin bir mücadelesi olacaktır. Bu da bir ufak raunddur. Ondan sonra ni
hai raundu da tahmin ed iyorum t988'dc yapacağız. Şimdi Anavaıan için 
SİAR'ın araştırması var. Bir sosyal araştırması. 

Soru : - Yeni araştırma mı? 
Cevap : - Biz yaptırmadık, Bedreıtin •bey, •bir sosyal ve iya i 

araştırma kurumuna yaptırmış. Bu araştırma Haziran ortasında ( 15 Ha
zirana kadar) yapılmış. Araştırmanın gayesi vaktiyle Anavatan'a ve 
MDP'ye oy /veren, sağ partilere oy veren seçmenin bugün nerede olduğu
dur. ıKime rey vereceklerdir? 

Soru: - Sadece İstanbul mu? 
Cevap: Hayır, Türkiye genelinde. \Muhtelif vilayetlerde örnekleme 

sistemiyle alınmış. Bir de seçmenlerin ne kadarı Anavatan'a rey verecek
ler, ne kadarı verıneyecekler, ke in olarak verecekler, kesin olarak ver
meyecekler, kararsız olanlar var. Tabii yekun IAnavatan'ın yüzde 45 kü
surdu o zaman. HDP'nin de 23,5'du reyi. İkisinin yckünu yüzde 68 idi. Top
lam olarak yüzde 68.5. Geniş bir kitlenin yeni ıbir seçimde kime kayacağı 
hakkında demjn söylediğimiz eski oluşumlara gidecekler mi, gitmeyecek
ler mi? Bir de !burada bu eçlmlere !bazı sualler sorulmuş. !Bu ' eçmenlerin 
bir kısmı kendi partisine dönecek ... Diyelim ki DYP·ye rey verecek bir 
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kısmı IDSP'ye lverecek ... Refah Partisi'ne, şuraya ·buraya verecek ... Kısa 
kısa cevaplar alınmış. Orda da bu ıpartilere rey verecek seçmenin karak
teri gözüküyor. Bu seçmen sağda mıdır, ortada mıdır, solda mıdır? En
teresan ~eyler ıvar ... 

Şu grafik gösteriyor, 68'in yüzde 45'i, lbiz ne olursa olsun ,ıUıavatan'a 
vereceğiz . Yüzde l4'ü biz başka partiye ıvereceğiz, Anavatan'a vermeyiz 
diyor. 

Soru: - Size oy verecekler yüz.de IS8'in ·kaçı oluyor? 
Cevap : - Yüzde BO'i ... Şurda diyor ki, ben şu anda muhalefette

yim ama bazı şeyler değişirse Anavatan'a veririm. Şu yüzde 4 plan ıkısun 
biz Anavatan'a vermeyeceğiz ama, /muhalefet partilerine de vermeyece
ğiz. Şunların da fikri jyok, ,kararsız. Eğer şu ikisini esas alır, şu 14'Je, şu 
45'i esas alır, şu geri kalanları da lbu oranlarla taksim ederseniz, burada 
maksimum niSbet yüzde 75'e dönüyor. :Yani yüzde 45 yüzde 75'e geliyor, 

yüzde 75 ile yüzde 68'lik parsanız, yüzde •50 civarında bir rakam ve
rir. Yani bir potansiyeli gösteriyor. )Bu etüdün getirdiği yüzde 40 ile yüz
de 50 arasında lbir rakamdır. Tabii bunlar lbir zaman kesidi içinde alın
mış şeylerdir . Yukarı olma ihtimali kuvvetlidir. 'Yüzde 40'ın üzerinde ol
ma ihtimali kuvvetlidir. Bu tabii Haziran 15'de yapılan şeylerdir. ı 

S o r u : - Seçim kararı vermeden evvel Çünkü isiz kararsızlıkları 
da dikkate alarak, bu karan verdim dediniz. Karar vermeden önce bu 
araştırmayı beklediniz mi? 

Cevap : - Biz karan verdik, sonra bu :araştırma çıktı. Bu araş
tırma şöyle; Temmuz 86'da geldi. Biz Temrouz'un /başında 1karar ıverdik. 
Kıbrıs seyahatim vardı . Daha sonra Yozgat oldu. Trakya, Bursa ve daha 
başka seyahatlere gittim. Ondan :sonra :karar verdik. Genelde şöyle bir 
durum var. Bizim gördüğümüz, yoksa :bu etüt. Biz şöyle tahmin ediyor
duk. ıDaha evel yapılan etütler de var. Grafiğin 'yılbaşından itibaren dön
düğünü gösteriyor. Siz de yazdınız !bir ara, yukarıya doğru etüt Terorouz'
da yapılmış olsaydı , daha !Yukarı Çıkardı. Şimdi tabii seçimde göreceğiz, 
Şöyle birtakım araştırmalar var ... 

Soru: - Yani şöyle ·bir iddia <vardı; Yüzde 35'in altında olursa ... 

Cevap: Nazari itibare almıyoruz, herkes kendine göre, nereden çı
karmış ıbu yüzde 35'i.. 

Soru: - Yüzde 20 veya 15 alacak parti hiç particilik yapmasın 
öyle mi? 

Cevap: - Şu anda öyle. Bir politikacının inandığı davayı savun
ması mı, yoksa işbitirici olması mı daha önemlidir. Enteresan bir sual 
değil mi? 
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Soru: - Evet ikisi de :birarada olabilir? Çünkü ... 
Göstermek istediğim Anavatan nerededir? İşte 'burada görülüyor, 

Anavatan merkezindedir. Merkezin sağında 'bir partidir. Bize rey veren 
eçmenler de merkez, merkezin 'Sağırı.dadır. Tabii her partiye rey 'Veren

lerin içerisinde faklı görüşte insanlar da olur. Yani epey sağda ıolanlar 
da olur, !biraz sola kaymış ıolanlar da olur. Nitekim bizim bünyemizde 
ben şunu müşahade ettim; 77'de hangi partiye oy 'verdiler diye sormuşlar, 
özeti şu: Bize oy veren kitle vaktiyle sağ partilere oy veren kitle. Sağ 
partiler 'Vaktiyle (yüzde 65 oy almışlar. Sol partiler 30'la 40 arasında git
miş. Şimdi bize rey verenlerin kompozisyıonu bu . Yüzde 30'u aşağı yuka
rı Halk Partisi'ne veriyor. Geri kalanı da sağ partilere oy !veriyor. 

Soru: - Bunlar geçmişte kalmış . Şimdiki seçimlerde ne olur? 
Cevap: - Aynı kompozisyondur. Siz Türkiye ıortalamasını tem

si.! ediyoruz. 
Soru: - Şöyle bir senteze mi !varıyoruz. !Daha önce 4 eğilimi bir

leştiren bir parti olduğunuzu söylemiştiniz. Şimdi lbu değişiyor mu? Ya
ni kendi tabanının oluşturmuş lbir parti 'haline mi !geldi? ' 

Cevap : - Eski eğilimler açısından ölçerseniz Türkiye ortalama
sın. alm ı şız ki !hedefimiz de budur. Hedefimiz 'buydu ;ıtynı ey devam edi
yor. Türkiye'de artık eski 4 parti meselesi kalmamıştır. Ama bir kısım 
şimdi 1kurulmuş partiler eskinin ôevanııyız diyorlar. Biz de çıkmışız Tür
kiye ortalamasını birleştirmişiz demiş iz. Mücadele bizimle olanlar ara
sın.dadır. 

Soru: - Seçimin önemi konusunda eskilerle yenilerin nıücadelc
i eskilerle yenin önemi ... Başka seçimin !fonksiyonel açıdan önemine ek

leyeceğiniz 'bir şey var mı? 
Cevap : - Bizim dışımızda partileri rrusal vereceğim . Bu partiler 

yüzde IO'un altında rey alırlarsa, hcr<hangi bir yerde sı..-çinıi kazansalar da 
seçimi alamazlar barajdan dolayı. Bu seçim bu bakımdan da enteresan. 
Hele yüzde IO'un altında kalanlar 88'e ümitsiz bakarlar. Yüzde 20'ye ka
dar rey alacaklar. !Bunların ümitleri de zayıftır . Çünkü bu şekilde rey 
alanların grup kurma şan ı yoktur. Grup kurmak için yüzde 20 ci varın.da 

belki daha fazla rey almak lazımdır . Tabii bu dağılıma bağh:lır ama ibi
zim yaptığımız incelemeler, mesela öyle yüzde 14-15 rey aldığınız zaman 
bu yeni seçim ikanununda 8-9 millctvekilinde kalırsınız. Bu da ınilletve· 
killeri baktmından önemlidir. Eskinin yenin mücadelesi dedim. Aslında 
bizim bakımımızdan lbiz Türkiye' de yeni bir model izledik, hem siyasette, 
hem ide 'ekonomide. Bunu tatbik ediyoruz. Son 3 senedir tam 'manasıyla 
tatbik ediyoruz. Şu anda siyasi oluşum olarak yetkiyle tatbik ediyoruz. 
Birçok işler yapılıyıor. Türkiye dışardan krediler alıyor, borç alıyor, Bü
tün bunların ltıepsi tsiyasi istikrarla olan şeyler . Yani iyasi istikrar be-
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yan edersen, bu eğilimler devam eder. Bir memlekette siyasi istikrar 
devam ederse, bu eğilimler devam eder. Bizim 'bwmımızdan önemli olan 
noktası, il 1 yer olmasına rağmen, şunu devamlı söylerim : Her hangi bir 
şekilde siyasi istikrarın üzerine gölge düşmesi Türkiye'nin menfaat ine 
değildir . Parti olarak bizim de menfatimize .değildir, kimseniı:ı de men· 
faatine değildir. Bunu da açıklıkla söylüyorum. 

Soru: - Efendim, kamuoyunda tartışılması gereken şeyler var. 
K!amuoyunda tartışılan şeylere yer vermekte yarar var ... ıEski ıyeni müca
delr.si, tam deyimle haklı 'bir mücadele ortamı içinde mi yapılıyor? 

Cevap : - Şahıslar üzerine gitmemek •lılzım. iYani bir şahıs bu me
seleyi temsil etmez. Mesele sadece bir şah ada hağh kalmaz. Eğer konu 
Adalet Partisi konusuysa, sayın Demirel'in söylediği bir laf var. (Benim 
bütün arkadaşlarını DYP'ıde) diyor. demek ki, bütün parti teşkilatı bü
tünüyle o tarafta. O ıbakımdan meseleyi, böyle mutalaa etmek lazım. Ben 
meseleyi daha ziyade bir parti görüşü noktasından hareket ediyorum. 
Yoksa şabıslar üzerinden meseleyi almam. Şaluslar üzerinden aldığımı7 
zaman, !başka Ölçüleri de koymanız lazım. Şu kadar sene başbakanlık 
yapmış, şu kadar sene bir partinin başkanı olmuş, hiç bunlan yapmamış 
bir adam aynı ıölçüdc olabilir mi? Dermisiniz ki, mesela yanşa çıkan atlar 
vaktiyle yanş kazanmış atların üzerine yük koyarlar, ağırlık bağlarlar. 
Hiç yarış kazanmamış dalia ıaz yükle yarışa \ştirak eder, yarış kazanmış 
atlara 1handikaptır ona daha fazla yük koyarlar. Orda da a.dalet var mı? 
Ama b n meseleyi, /hiç •bir zaman böyle igörmcdim. \Burada bir parti me
selesi var. Yepyeni bir pai·tiyiz. Onlar da kuruluşlarda eskinin devamıyız, 
şu çizginin devamıyız diyorlar. Veyahut ida ı Ecevit şöyle söylüyor, öbürü 
bö le söylüyor. 

S o r u : - Siz olmasaydınız, ANAP olur muydu? . 

Cevap: - Valla Anavatan olurdu . eden olmasın? Her oluşum 
bir gereğin neticesidir. Eğer Anavatan 'a fütiyaç olmasaydı, değil ben , 
al!Jme gelse, !bizden ıçok ıdiha kabiliyetli insanlar gelirdi. Bizimki sadece 
vasıta olmak. 

Soru : - Tevazunun clışmda soruyodum . 

Cevap: - Hayır ıbu tevazu meselesi değil. Gerek olmadığı takdir
de en güçlü adamJ getirseniz ıbile :ve gerek yoksa hiçıbir zaman yerine gel
mez. Ben size çok rahat söyleyeyim. •Anavatan • ihtiyaç olmasa idi biz 
mahalli seçimleri hi~bir şekilde alamazdık. 

Soru: - Eğer akıntıya benzetecek olursak, Anavatan'ı çayda bir 
akıntıya koysak, onun içiı:ı mi ·başardık diyorsuntJZ. Yani ıbcn 'olmasaydım 
bu akıntının üzerinde dururlar mıydı diyorsunuz? 



Cevap : - Başka biri de olabilirdi. !Nitekim misal vereyim : De
mokrat Parti veya Adnan Menderes hareketi Menderes git ti diye durma
dı. Hiç alakası olmayan Gümüşpala liderliğinde yürüdü. Bir başka se
beple ona ihtiyaç vaTdı 'ki onun liderliğinde dahi yürüdü. 

Soru : - Anayasa'nın 84. maddesini askıya alabildiniz. Anayasa'
nın başka maddeleri de ·bir yöntem bulunarak askıya alınabilir mi? Ör
neğin geçici ma.ddeler. 

Cevap: - Geçici 4. madde inşaallah 88 seçimlerinden sonra ele 
alınacaktır. Söyleceğim !budur. Daha evel alınması mümkün değildir. Me.. 
seleyi şöyle görmek lazım : 'Bu Anayasaya yapılırken bu konu açık seçik 
ortaya konulmuştur. Hiç kimsenin malumu olmayan bir husus değildir. 
Hata o derece malumudur ki, eski dostlanmdan bazılan bu Anayasa'nın 
yüzde 55 hayır alacağını söyledi. Bize gelen budur. Demek ki önüne ge.. 
len herkes beş aşağı rbeş yukan bu maddenin orada olduğunu biliyordu. 
Şimdi yüzde 92 oy alındı. 'Bir seçim devresinin geçmesi lazım. Sebebi Şu
dur, budur demeye lüzum yok, ama bir seçim devresinin geçmesi lazım . 

Soru : - Ne !bakımdan geçmesi lazım? 
Cevap : - Türkiye' de herşeyi yerli yerine oturtabilmemiz için ace

le etmemeliyiz. 
Soru: - Daha evvel Cumhuı<başkanı'nın çeşitli yollara gidobile

ceğini söylemiştiniz. Cumhurbaşkanı, ~kadaşımız Mehmet Barlas'a bu 
konuda taraf olmadığını, bir tavır ·koymadığını, bu konunun Meclis'in 
işi olduğunu söylemiş. Sanıyorum Cumhurbaşkanı'nda büyük bir direnç 
yok. 

Cevap: - Ben o kanaatte değilim. Cumhuııbaşkanı'nda var veya 
yok ama şunu gayet iyi tahmin ediyorum : :Yüzde 92 oyla çıkmış Anaya
sa'nın müdafaasını yapmış bir cumhurbaşkanı, o Anayasa'run daha 4. 
senede değiştirilmesine razı olmaz. Hele lbu madde için. Hiç o01mazsa re
feranduma gider ve ben de referanduma gitme medburiyeti olduğu için 
müsaade ederim. Onun için 88'den evvel !bizim ele almamız mümkün de
ğil. Bu kadar açık söylüyonım. Cumhurbaşkanı'nı veya ıbir başka birini 
sıkıntıya sokmamak için. 

Soru: - Hayır, Mehmet Barlas'la bizi sıkıntıya sokmaz gibi bir 
konuşması olmuş Meclis'in işidir, bizim meselemiz değildir, demiş. 

Cevap : - Gayet tabii, Meclis karar verecektir, ama neticede Cum
hurbaşkanı'nın hakkı vardır. Ve ben inanırım ki gider. Türkiye'de herşey 
yerli yerine oturmamıştır. Yerine oturması için de biraz sabretmek la
zım. Ama bakın, herkes ıgeziyor, giizel konuşuyor, istediği partiyi destek
liyor. 

Soru: -Ama savcılar. da var. 
Cevap : - Biz kanşmıyoruz, Savcılar ne yaparsa yapar. 1 
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Soru : - Savcıların açtığı davalar dış politikada bir sıkıntıya so
kar mı sizi? 

Cevap: - Valla, hiÇbir sıkıntıya sokmaz. Soran olursa da ı;öyle
riz. Adalet mekanizması bağımsızdır. Bizim hiÇbir <etkimiz olmaz. 

Soru: - Adaylarınızın tespiti konusuna gelmek istiyorum. Özel
lildc Sel'\let Bilgi'nin adaylığı konusunda açık tartışma oldu. Çeşitli şey
ler yazıldı, Çizildi. Bu konuyu lbir de siz açıklar mısınız? 

Cevap: - Adayları tespit eden benim. Bu işi yaparken düşündü

ğüm mümkün olduğu ka.dar seçilebilecek insanları !bulmaktı. Bazı yer
lerde mahalli adaylar meselesi olabilir, !bazı yerlerde bizim teşkilatımızla 
ilgi!: bazı sözler olabilir. Bütün bunları nazarı itibara alarak adayları ben 
tesbit ettim. Hadise \budur. Servet Paşa'yı seçilir .diye gösterdim. Bir ba
kanla belli bir çok problemi var, o noktada düşünmedik. Açıkça söyle
yeyim : Mesela, o hadiseyi büyük görmedim ama zaten Servet :Paşa i -
tifa etmişti. Önemli değil. 

Soru: - Bildiğim kadarıyla 'Ulaştırma Bakanlığı'nda kendisiyle 
ilgili bir ıtahkikat sürmekte. 

Cevap ; - Sürebilir ama bir şey çıkmaz. 
Soru: - Ankara milletvekili olarak Halefoğlu'nu gösterdiniz. 

Bundaki etkenleri öğrenebilir miyiz? 

Cevap: - Halefoğlu Dışişleri Bakanı'mızdır. Tecrübeli 1bir arka
daşımızdır. Milletvekili olmayan bakanlarımıza milletvekili olma fırsatı 
verin bana, Seçilme şansı olan arkadaşlarımızdır. Çünkü TV'de tanın

mıştır. Gider gelir daima televizyona çıkar, eski bir diplomattır. Gayet 
güzel Arapçası vardır. « Safahatı» ezbere okur. Sonra 'kendisi gösterişli 
bir arkadaşımızdır, yakışıklıdır. Boylu posludur. O bakımdan Ankara'ya 
layık bir aday diye düşündüm. 

Soru ; - Çankaya ile ilişkiler açısın.dan bir faktör yok mu bu ko
nuda ? 

Cevap: - Bazıları da kalkıp odunu koysak 'diye laf at ıyorlar işte. 
Gayet güzel bir aday getirdik. '()dun modun getirmedik. Adayları tespi
tim ile Çankaya'nın bir alakası. yok. Yalnız Servet IPaşa'ya TRT'deki gö
revinden istifa etmeniz laztm diye söyledim. Seçi lemediği takdirde tek
rar c ki görevine dönebilsin diye. Ama seçilecek paşa. 

Soru: - Ara eçimlerden sonra hükümcttc 'görev değişikliğ i yap
mayı düşünüyor musunuz? 

Cevap: - Hayır, şu anda düşünmüyorum . Kafamdan öyle birşey 
geçmiyor. Zamanı gelmeyince düşünmeyiz . 

Soru : - Efendim, ara seçimlerle ilgili bir tahmininizi öyleyebi
lir misiniz? 
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Cevap : Taihmin 'yapmam, dedim. Tahmin yapmamamın sebebini 
halkın reyine bir nevi müdahale gibi görüyorum. Samsun'da paşa kaza
nacağım dedi, sadece onu dedim. 

Soru : - İzmir'i nasıl görüyorsunuz? 
Cevap : - Heryerde kazanmak için ça lışacağımızı söyledim. Bu 

seçimi 'ben, filanca adamla falanca adam arasında bir seçim görmüyorum. 
Seçimi Anavatan'la diğer partiler arasında görüyorum. 

Soru : - İkinci stratejiniz istikrar konusu mu olacak? 
Cevap : - İstikrar, evet onu söyledim. Çünkü istikrarın fevkala

de önemi 'var. Başımıza ne 'gelmişse istikrarsızlıktan gelmiş. Türkiye'de 
herkesin menfaatinedir istikrarın devam etmesi. Çünkü istikrarsızlığın 
sonu bizi 12 Eylül ortamına getirmiştir. Siyasi istikrar olmayan bir or
tamda ekonomi derhal kötüye gider. Dış itibarımız aşağıya iner. Borçlar 
ödenemez veya yeni borç alınamaz hale gelir. Türkiye'nin kalkınması du. 
rur. Biz lbunlan yaşadık. 1978'e gelirken açın \bakın, milli gelir rakamla
rını gözden geçirin. Evvelki yılların istikrarsızlığı 1969'dan itibaren eJro. 
nomide zikzakları başlatmıştır. Neticede kabak Türk halkının başına pat
lamıştır. Onun için ben şuna inanıyorum . Bakın 3 üncü senemize giriyo
ruz. Çok önemli '·işler yaptık. Eğer biz tek !başımıza iktidar olmasa idik, 
ne bu kanunları geçirebilirdik, ne de Türkiye'yi ileri götürebilirdik. Kal
kınma hızı 7.8 ... Kimse inanmıyor. Çünkü o kadar düşük kalkınma hız
ları ile uğraştık ki, Bunu düşünen çok köylü gördüm gezdiğim yerlerde, 
geri5i fasa ~isodur. Efendim, bugün seçim bölgelerinde hemen hemen te
lefonu, elektriği olmayan köy kalmamıştır. Bir Bingöl, o da Eylül başında 
bitiyor, ki bunların oranı telefon sıfır mertebesinde, elektrik yüzde 30'
lardaydı. 

Soru : - Ne kadar fon toplantı bugüne kaıdar, toplam miktarı var 
mı? 

Cevap : - Şu anda !bir rakam söylersem yanlış söyleyebilirim. ya
ni üç-dört fonun harici!lıde bizim .kurduğumuz büyük fonlar, Kamu Or
taklığı Fonu, Toplu Konut Fonu, yıllık miktarlar üzerinde söylerim. Sa
vunma Sanayii yeni daha, Tanıtma Fonu var, galiba \:yıllık miktarı bun
ların 1 trilyon civarındadır. 

Soru: - Bunlara değinmekte fayda var. Demokrasi açık !bir re
jim olduğuna göre bunları sormamız ve yansıtmamız gerek ... Vatandaş 
da 'bunu ıbekliyor. Şimdi bu fonların kullanılış tarzlarının denetlenme
diğ i yolunda bir iddia var ... Nasıldır bu mekanizma? 

Cevap : - Yanlışlık şurada ... Bizden önceki döner!lıde, yani 80 ön
cesinde şu hadise vardı : Bütçelerde hükümete öyle yetki verilmişti ki, 
100 ile başladığınız bütçeyi 200-ile ıbitirebilirdiniz. Ödenek ilavesi yapar
dınız, ödenek çıkarması yapardınız, kadro alırdınız, yeni teşkilat kurar-
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dınız. Bunları iddia edenler eski devre 'baksınlar. Hükümcılerc parlamcn
ro öyle yetkiler lbırakmıştı ki ... !HiÇbir konuda bütçede olmayan bir har
cama yapamazsınız. Ancak 'Meclis'e giderek yetki alabilirsiniz. Elimiz ko
lumuz sımsıkı bağlanmıştır. 

Bugün hükümet, devlet hiçbir teşkilat kuramaz Meclis'ten yetki aı
mayınca, Eskiden bakanlık kurarlardı, bugün !bakanlık dahi kuramazsın 
Bırakınız bakanlığı, umum müdürJük bile kuramazsınız . Hepsi için kanun 
çıkması lazım. İlave kadro almak istersem Meclis'e gitmem lazım. Böy
lece kendimizi sımsıkı disiplin altına almışızdır. 'Yoksa hükümetler eski
den olduğu gibi •bırakın ya .. Mcclis'ten bir bütçe geçiririz ama istediği
mizi yaparız» yok böyle birşey ... Fonlar sistemi bir kere lbütçeyle irtibatı 
olan bir sistem değildir. Fonlar dediğimiz hadise !bütçenin gelirlerini alıp 
onlara katma değiLd.ir. 

Soru: - Denetimi, kullanımı nasıl? 
Cevap: - Denetici şJ,1dur, bir idaresi vardır. Aslında yeni değildir 

fonlar, 1930'lardan itibaren bütün idarelerin kurduğu fonlar var. 

Soru: - Galiba 1958'de yapılan İstikrar Fonu'na katılma pri
miydi. 

Cevap « - Hayır, 30'lardan itibaren çok fonlar var. Kimi bütçe 
içinde, kimi bütçe dışında, Bizim zamanımızın getirdiği fonlar değil. 'Biz 
6-7 veya 8 fon getirdik. Hepsi kanunla getirilmiştir. Hiçbirisi daha ön
ceki dönemlerde yapıldığı gfui kararnameyle yapılmamıştır. 

İkincisi <basit kullanılıyor. İdaresini kurmuşuz. Toplu Konut ve Ka
mu Ortaklığı İdaresi, Savunma Sanayii Destekleme Fonu İdaresi diğer 
fonların kendi içinde yönetimleri vardır. Denetimleri de içerisine konul
muştur. Mesela, Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı'nın denetimi Yüksek 
Denetleme Kurulu'nda yapılmaktadır. ·savunma Sanayii daha özeldir, 
ayrı 3 tane denetçisi 'vardır. Savunma Bakanlığı'ndan bir tane, bir tanesi 
zannediyorum Maliye Bakanlığı'ndan, bir tanesi de Başbakanlık'tan. 

Soru: - Bütün fonlar amacına uygun mu kullanılıyor, yoksa 
amacı dışında da kullanılıyor mu? 

Cevap: - Hayır, kullanılamaz. 

Soru: - Toplu Konut Fonu'nda toplanan para turizm de kullanı

lıyor mu? Veya bir müteahhite veriliyor mu? 
Cevap: - Bu 'kanunda yazılıysa orada kullanılır. Mesela, Toplu 

Konut Kanunu'nda şöyle 'bir hüküm var. Misal vereceğim: •Kalkınmada 
öncelikli yörelerde Toplu Konut Kamu 'Ortaklığı Fonu'nun yüzde lO'nu 
kullanabiliriz.• Yüzde 10'undan aşağı olmamak kaydıyla ... Niçin kullana
biliriz? Burada sanayi yatırımlarını desteklemek için ama devletin veya 
kamu teşebbüslerinin yüzde 10 iştirak ettiği yerlerde kullanabilirsiniz. 
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Soru : - Özel sektörde? 
Cevap : :_ Hayır. Kanun yazmışlar, ona göre kullanılır. 
Soru : - Hiçbir şekilde şahıslara, kredilere fon kaydırılamaz mı 
Cevap : - Hayır · 
S o r u : - Şimdi, efendim, bunu bir daha sormakta fayda görüyo

ru m. Bunu 'kamuoyuna açıklayacağım. Çünkü Türkiye'de belirli şahıs. 
lann, belirli müteahhitlerin, sizin daha yakınınızda görülen birtakım şa
hısların faizsiz veya çok düşük faizli kredi kullandık.lan , yüzde 3'1ük, 
yüzde 4'lük veya sıfır kredi ile bu söylenti fevkalade yaygın. 

Cevap: - Hepsi palavradır. Mümkün <le değildir. Şunu açık or· 
taya koyalım, biz Kamu Ortaklığı Fonu'ndan bazı Devlet Su lşleri'ni, 
enerji yatınmlannı, !baraj yatınınlannı destekliyoruz. Çünkü bu proje
ler Toplu Konut Kamu Ortaklığı Fonu içerisinde gelir yarauyor. Misal 
vereyim, Karakaya, bu sene devreye girecek. Karakaya'nın bütçeden fi
nans edilen bir lmmı var. Bütçe dışından, yani bizim kamu ortaklığından 
finanse edilen bir kısmı var. Bu finansmaıu yaparım. Devlet Su İşleri için 
harcamalar yapılır. 

Soru: - Bu kredi değil. 
C evap : - Hayır, kredi 'değil, kimseye kredi verilmez. Devlet Su 

İşleri'nin anlaşması varsa bu avans verilebilir. O projenin Toplu Konut 
ve Kamu Ortaklığı sistemi içerisine girmiş olması lazımdır. 

Soru : - Yani 'bu fonlar bir çeşit örtülü ödenek niteliğinde değil. 
C c va p : - Sonra toplu konut, Emlak Kredi Bankası veya Anadolu 

Bankası eliyle verilir. B.iz hiç kanşmayız . 

Soru: - Bunların kullanımlannın a ıklanması sistemi yok mu? 
Cevap : - Her sene bütçede ne harcanmış, ne kadar gelir, ne ka-

dar gider onJan açıkl ayacağız. · 
So ru : - Geçen yıl açıkladınız mı? 

Cevap : - Açıkladık. Bu sene ibütçe kitabınm içerisine koyacağım. 
Soru : - Bir de Sovyetler Birliği gezinizde Gorbaçov sorunu çıktı. 
C c va p • - Adam hal5 hastaymış ... Biz geldikten sonra da hasta 

yatmış .. . 
Soru : - Kamuoyu son haftalarda iki 'konuya ilgi duydu. konuştu . 

Birincisi Jaguar hediye edilişi, ikincisi «Hasibahçe'deki geçe.• Bunlarla il· 
gili sizin açıklamalarmız oldu. Kamuoyunda sizin bir koca, aile rci i ola
rak yaptığınız açıklamalar yöneticiler, köşe yazarlan tarafmdan eleşt i
rikli . Şimdi bir husus var ... Bundan sonraki tutumunuzda daha disipl inli , 
daha net bir tavır koyacak mısınız? Bu konudaki düşünceleriniz .. . 

C c va p : - Zeynep hadi desi ayrı bir hadisedir. Maalesef politik 
istismar yapılmış bir hadisedir. Politik rakiplerimizin bunu bir istismar 
olarak kullanmı !ardır. Benimle ilgisi şudur, budur oraya hiç gimıek i · 
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teıniyorum. Şimdi genel 'olarak söyleyeceğim şudur: Gerek siyasetteki 
rakiplerimiz, gerekse basındaki rakiplerimiz 'diyelim, ne yazarlarsa yaz
sınlar . Ben olayı şu manada görüyorum ... Bunu bizim aleyhimize bir ha
dise olarak kullanmak istediler. Ama tersi çıktı. Netice budur. Zaman 
içerisiooe ters tepeceğini göreceğiz . Gelelim HaSba!lıçe !hikayesine ... Esas 
nıesele o. Ben ve eşim ta eskiden !beri, biz evlendiğimizden beri cemiyet 
faaliyetleri ile uğraşırız. Bu yeni değildir. Bvlendiğimizden bu yana eşim 
yardım cemiyetlerinde çalıştı ve çalışmaya devam etmektedir. Bu vakıf 
kuruluşw:ı.dan evvel de, İstanbul'da Darülaceze, Ana•Çocuk Sağlığı Mer
kezi'yle bunlarla çok yakından ilişki 'kurmuştur. Onlara yardım ediyor, 
imkan veriyordu. Gidiyordu geliyordu, problemlerini ve eksikliklerini 
anlamaya çalışıyordu. Sonradan bu vakıf meselesi ortaya çıktı. Vakfı 
kurdular, hammlar kurdu. İstaı:ılbul'da şudur, budur. Tabii siyasi rakip
lerimiz bu vakfın bir nevi Anavatan'ın kurduğu kadınlar kolu gibi gör
me eğilimindedirler. 

Katiyen öyle değildir. Vakfın verdiği hizmetler, daha çok ana çocuk 
sağlığı, medeni nikah yaptırmamış çiftlere medeni nikah yaptırmak, bir 
de 18 yaşını geçmiş yetiştirme yurtlarından atılan kız çocuklar var. On
lara yardımcı olabilmek ... Böyle bir espri içinde çalışmaya başladık. Be
nim baŞ'bakan olmam banunıma şu kolaylığı verir. Hiç böyle geceler ter
tip etmesine lüzum yok. Açar özel kalemden, filan hanfendi bağış mak
buzu ile size geliyor denir ... Bağış maldbuzuna para verilir ve vakıf da 
vergiden muaf olduğu için rahatlıkla herkes verir. Başbakanın eşi diye 
de çok kolaylıkla toplanır. Ama bunu tercih etmediler. Tabii para zen
ginlerden alınacaktır. Zenginlerden alırken 'karşılığında da birşey vermek 
lazım. Karşılığında namuslu, dürüst birşey vermek gerek. Burada ne ya
pılmış. Anladığım ka.darıyla: Ben gitmedim, c3'üncü Selim devrinde Tür
kiye'nin 'örf ve adetleri gösterilmiş.• Bir tiyatro sahnesi gibi olabilir. Ge
risi hikaye. Siz de orada idiniz. Aslında, bunu söyleyenler, saray eğlence
si diyenler Osmanlı saraylarında haremlik - selamlık olduğunu heııhalde 
bilmiyorlar. Saray eğlencesi olsa olsa rA.vrupa saraylannda olur. Bizim 
o gördüğümüz Leningrad saraylarında olur. Osmanlılarda aslında saray 
eğlencesi diye birşey yoktur. Tarihte en büyük eğlence diye sünnet 'dü
ğünleri vardır. Kanuni Sultan Silleyman'ın sünnet düğünü çok muhteşem 
olmuştur. Damat İbrahim Paşa'nın Çok büyük bir sünnet düğünü olmuş
tur. 3 gün mü, 40 gün mü sürmüştür? Bu tarihi bilmeyen insanlann bir
takrm yakıştırmasıdır. Ama bütiin bunlara rağmen bu hadise olmadan 
eve!, ben Semra Hanım'a «Bak siyasi istismar konusu yapacaklar. Gelin 
şunu tehir edebilirseniz edelim• dedim. Ama !bunu söylediğim zaman gece 
ayın 4'ünde yapılacak, biletler satılmış, herkes elbisesini hazırlamış . 

Soru : - Oylama yapılmış, 10 kişi hayır, 30 kişi 'devam edelim, 
demiş. 



Cevap : - Benim söylemek istediğim şu. Aslında istismar edile
cek bir konu değil. Kendilerinde, dağarcıklannda ıbirşey olmayan, mem
leket meselelerine çözüm getiremeyen, ama çamur atıp onun arkasından 
1bize bir menfaat çıkar mı diye düşünenlerin eseridir. 

Soru : - Nasıl menfaat? 

Cevap : - Siyasi menfaat, siyasi ka1..anç. İşin enteresan tarafı bunu 
kullananlar arasında tahi üzülerek bir zamanların kibar diye tanıdığı Ece
vit de kullanıyor. Ne olduğı.ınu bilmeden kullanıyor. Ondan sonra bakı
yorum orda dindar gözüken Refah Partisi de kullanıyor. Halbuki eğer 
sen dindarsan başkasının ailesi ile ilgili laf edemezsin. Ama demek ki 
siyaset her şeyi değiştiriyor. Herşeye bir başka ölçü veriyor. Ama ben 
şu kadarını söylüyorum. Taıbii benim hamm çalışmaya devam edecek. 
Hiç bundan endişem yok. 'Bu bizim için bir tecrübedir. Eğer ben kalkıp 
da «Yapmayacaksın• deseydim, o benim siyasette bu meselede kork
tuğumu gösterir. Bizim cesaretimiz var. 

Soru : - Merak ediyoruz «Yapma• niye demediniz Sayın Turgut 
Özal? Elinizi masaya vurdu ... 

Cevap: - Şu kadarını söyleyeyim. Bir kere yapılan işin kötü 01-· 
madığı kanaatindeyim. Sadece bazı çevrelerin siyasi is tismar yapacakla
nnı bildirdim. 'Bizim halkımız akıllıdır. Eğer, bu yüzden 'birkaç kişi bize 
<>y vermezse vermesin. Ben bu kadar korkak adam değilim . 

Soru : - Siyasetçilerle ilgili birşey söyleyemeyeceğim. Yalnız ba
sın açısından söylememde fayda 'var. Yayınların tümüyle istismar amacı 
olduğı.ıou ... Herhalde düşünmezsiniz. 

Cevap : - Hayır, si.Zin yayınınız la ilgili heı'hangi birşey söylemi
yorum. Ne o Jaguar'Ja, ne o Hasbahçe'ye ilgili. Ama bugün basının genel
ıbazı tesirler altında yazdığı da muhakkaktır. Ben filanca gazete demiyo
rum. Eğer bir gazete manşetini atmışsa, ... kuyruklu yalan ... o ciddi ıbir 
gazete değildir. Büyüme hızının 7.8 olması karşısında «K!uyruklu yalan • 
diye manşet atıyorsa o 'gazetecilik yapmıyor demektir .. . Bu şekilde yayın 
yapan basını biliyorum. Köşe yazarlarım da biliyorum. Ama ne yaparlar
yapsınlar netice değişmez. Niye yaptıklarını da biliyorum. Ama gene lbu 
seçimlerde ne olacaksa yine aynı şey olacak. 

CİVAOGLU : - Peki, çok teşekkür ederim. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN CUMHURİYET GAZETESİ 
ANKARA TEMSİLCİSİ YALÇIN DOCAN'IN SORULARlNA 

VERDİ~İ CEVAPLAR 

J3 Ağustos 1986 

Soru : - Sayın !Başbakan, siz partinizi ıkurduktan sonra uzun süre 
belli bir noktayı vurguladınız. Partinizin dört farklı siyasi eğilimden 
oluştuğunu belirttiniz. Partinizde dört eski siyasi eğilimin bulunduğunu ... 
Oysa, şimdi siyasal tabloya ibaktığumzda sizin belirttiğiniz dört eski si
yasal eğilimin yeni ıkurulmuş partiler ıvar . O zaman sizin partiniz, ANAP, 
nasıl 'bir siyasal nitelik taşıyor? .. Bu eğilimler farklı partilerde bulun
duğuna göre şu anda, ANAP ~çindeki dört eğilim ne oldu? Ve siz nere
desiniz bu tabloya göre? 

Cevap: - IPartiyi kurarken biz şunu ortaya koyduk. Dedik'ki, biz 
hiçbir siyasi partinin devamı değiliz. Yepyeni bir partiyiz. İddiamız bu
dur. Bi1.e heııkes rey verecektir. dedik. Eski 2 eğilime rey verenler bize 
rey verecektir dedik. Şimdi bugünkü tablo söylediğimi kanıtlıyor. Neden 
olduğunu da söyleyeyim. Karşımızdaki 'bugünkü siyasi oluşumlar, yeni 
oluşumlar güya, ama bunların hepsi eskinin devamı. Ben tabela partile
rini söylemiyorum, veya Vural Bey'in partisini söylemiyorum. Ama onun 
dışında, gerek SHP olsun, DSP olsun, DYP olsun , Refah Partisi olsun 
veya MÇP olsun, tbunlann hepsi eski partilerin mahiyetinde olan parti
lerdir. Biz partiyi kurarken bana söylenen de budur, sen bunu söylüyor
sun, o yüzden oy alamayacaksın, dediler. Ben de ıbunun aksini iddia et
tim. Şimdi bugün Türkiye'de çok açık olarak ortaya çıkmıştır ki, seçim 
konuşmalanndan sonra bir ANAP vardır, bir de e ki partiler vardır. Biz 
Anavatan olarak bunların !karşısındayız. 

Soru : - ANAP nasıl bir ıparti bugünkü durumda? 

Cevap : - ANAP yeni bir partidir. Gayet ıtabii bize rey veren kitle, 
yani eskiden bir başka partiye rey vermiş olacaktır. Bir kere biz onu 
tahlil ettik. Bize 77 seçimine göre rey veren kitle nedir. 

Soru : - asıl bir sonuç çıktı? 
Cevap : - Bizim partide aşağı yukarı, eski tarife göre sağ-sol ay

rımı yaparsanız, 12 Eylül öncesine göre, yüzde 60- 70 arasında sağın oyu 
var, yüzde 30-40 arasında solun oyu var. Bize eski CHP'den gelen oylar 
ve sağdan gelen oylar kompozisyonunu yaptığımız zaman bu nispeti gö-



rüyoruz. Bunun bir manası var. Biz Türkiye genelinde orta kided n oy 
almışız. İster Ha11c Partili olmuş, ister Adalet Partili olmuş. Bu onu gös
teriyor. 

Soru: - Peki şimdiil 

Cevap : - Yani eskisi gibi, •bizim bünyemize bakıp da, bu bünyeye 
rey verenler CHP'lilerdir 'Veya AP'lilerdir diyemezsiniz. Türkiye kitlesi 
ortalama olarak bize rey vermiş. rve biz aşağı yukan bu tanıma göre 
orta ve ortanın sağında ·gözüküyoruz. Nitekim birtakım sosyal sualler 
var bizim yaptırdığrmız bir araştırmada. Oradan da çok net olarak gö
züküyor. 

Soru: - Eski eğilimler MÇP, DYP ve RP'de devam ettiğine göre,. 
onlar eski eğilimleri temsil eden 'Partiler olduğuna ve siz de yeni bir parti 
olduğunuza göre, siz neyi temsil ediyorsunuz? Yeniliğin niteliği ne? Nasıl 
tanımlıyorsunuz «yeni parti• olmayı? 

Cevap : - Ben onu şöyle tarif ediyorum. Biz 80 yılında, yani 
80'lerde kurulmuş ileri ve modern Türkiye'nin bir partisiyiz. Modern ta
rifini de ortaya koyuyorum, diyorum ki, Batı ile Doğu'nun bir sentezi 
olarak görüyorum. Biz bir tarafça milliyteçi ve muhafazakanz, yani ge
leneklerimize bağlıyız, onu söylemek istiyorum. İkinci olarak lbiz serbest 
rekabete dayalı pazar ekonomisinin yanındayız. Yani liberal bir e'konomi 
politikasının yanındayız. Üçüncü olarak, bütün diğer sağ partileri tah
rip eden bu iki şeyin dışında, biz sosyal adaletçiyiz. Ve bütün tatbikatı

mızda ağırlıkla sosyal adaletçilik var. Şehirlerdeki tatbikatımız, gecekon
dulardaki, imar aflarındaki tatbikatımız, hepsi bu sosyal adaletçiliğimizi 
gösterir, Şimdi bu hüviyeti ~le şunu iddia ediyorum, diyorum ki Tür
kiye'yi ileriye, muasır medeniyet seviyesine, modern Türkiye meydana 
getirmeye azmetmiş bir .grubun partisiyiz. 

Soru : - 4 eğilim var demiştiniz. Şimdi bu eğilimlerden hangisi 
parti içinde ağırlık taşıyor? 

Cevap: - Hepsi Anavatancı olmuştur. 
Soru: - Yani bu eğilimler erimiş midir? 
Cevap: - Şimdi şöyle söyleyeyim. her kitle partisinde kanatlar 

olur. Ben hatta şöyle tarif ettim. Bizim açımız var dedim. Çünkü ancak 
o şekilde Türkiye'de büyük bir kitleyi bir araya getirebilirsiniz. Ama bu 
kitleyi bir arada tutan vasıflar vardır. 

Soru : - Peki bu partiler arasında, diyelim ki Doğru Yol Partisi 
ile şartlar, günün şartlan ne getirir bilinmez ama, herhalde bir uzlaş
maya, herhangi bir diyaloğa gider misiniz? 

Cevap: - Ne bakı~dan? 
Soru : - Siyasi olarak, Diyelim ki seçim sonrasında .. 
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Cevap : - Genel manada Doğru Yol meselesini <koymadım ben or· 
taya. Dedim ki, bir grup ayırıyorum. Bunlar eski siyasi oluşumlardır, 

l:ıiz yeni bir oluşumuz. 
S o r u : - Ben de eski siyasi oluşumların içinde Doğru Yol'u çıka· 

nyorum ön plana. 
Cevap : - Eski siyasi oluşumlar !bizim karşımızdadır. Dikkat eder· 

:seniz bütün !konuşmalarda bunların hepsi ANAP'a hücum ediyorlar. Sa· 
dece DSP değil, SHP deği l, RP değil, MÇP değil. Ama Doğru Yol da, Doğru 
Yol'un kuPdurduğu BAP da hepsi ANAP'a ıhücum ediyorlar. IBunun bir 
.sebebi var. Onlar geriye dönüş temayüllerini gösteriyor, biz ileriye bakı· 
yoruz. Bu farkı ıgözönünde tutunuz. Ben neticede Doğru Yol'un bir yere 
varacağını zannetmiyorum. Siyasi olarak. Yani geriye dönüşlerin Tür· 
kiye'ye hayrı yok. 

Soru : - Günün siyasi <koşullarına göre DYP ile uzlaşır mısınız? El· 
bette bu tür ittifakları ıgünün koşullan belirler ama ıbugünden ileriye 
baktığınızda DYP ile uzlaşmayı düşünürmüsünüz? 

Cevap: - Hayır, DYP ile uzlaşmam. Çünkü dediğim gibi aradaki 
fark yeni ile eski arasındaki farlotır. Biz ileriye bakıyoruz. 

Soru: - Ara seçimlere gelirsek .. . Ara seçim sizce önemli mi? 
Cevap: - Önemli. 
Soru : - Önemliyse, önemi nereden kaynaklanıyor sizin açınızdan? 

Cevap : - 3 yerden ikaynaklanıyor, Bir ıkere her seçim ibizim için 
önemli. En ufak bir belediye seçimi de olsa bizim için önemlidir. Çünkü 
biz siyasi partiyiz ve her seçimi de almak isteriz, onun için de gayre• 
-sarfederiz. Bu ta'bii bir şeydir, çünkü miUetin reyine saygımız var. O reyi 
alabilmek için gayret sarfetınemiz lazım. Ayrıca bu ara seçimlerin bizim 
dışımızdaki partiler açısından önemi var. Bizim dışımızdaki partiler ba
kımından önemini şöyle görüyorum. Bunlar, tabela partileri hariç, yani 
ufak partiler hariç, yani bu partilerin bir kısmı .bu seçimlerden sonra 
·ortada ıgözükmeyecekler, filan filan diye kimseyi ıkızdırnıak istemiyorum. 
Geriye kalan esas mücadele ettiğimiz ki, ben bu mücadeleyi eskiden tah· 
rnin ettim, yani mücadele olacak diye daha partiyi kurduğumuz sıralarda, 
partiyi geliştirdiğimiz sıralarda bu mücadele 1983'den 1988'e kadar ola
cak dedik. Nitekim ilk safhasında mahalli seçimlerde gördük. Bu ikinci 
safhasıdır, üçüncü safhasını da inşallah 1988'de göreceğiz. Bu bir eskiye 
·dönüşle ileriye bakış arasındaki farktır, gördüğüm ıbudur. 

Soru : - Sizin karşınızdaki partilerden hangisi sizin deyişinizle ile
riye ıbakıyor, sizce var mı böyle bir parti? 
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Cevap : - tleriye bakan yok. 
Soru : - Muhalefette ... 



Cevap: - Yani bu söylediğim eski siyasi oluşumlarla paralef 
olanların hiçbirinde yok. 

Soru : - Peki sizin dışınızda lbu 11 - 12 partinin içinde ileriye ba
kan sizden başka parti yok mu? Tümü eski özlemleri mi temsil ediyor? 

Cevap : - Onlar bir netice alamazlar, yani varsa. Laf olara'k varsa. 
Şimdi bu partiler <bakımından ıbazıları •kapanacaktır diyorum. Yani gru
bu bile olsa Mecliste, bu seçimin sonunda bitecektir. Diğerleri, eskiye dö
nük olan partiler, geriye dönük olan partiler, eski ile irtibatlı olan par
tiler için bu seçim bir hayat memat meselesi haline geliyor. Gerçi esas 
hesap 88' de görülecek. Onlar bakımından da öyle, bizim bakımımızdan 
da öyle. Ama ara seçimler onlar için ıbir nevi işaret verecek. Mesela kimse 
bilmiyor diyelim ki bu partilerden biri bu seçimlerde yüzde 10 unun al
tında rey aldı. Burada her hangi lbir yerde kazansa onun milletvekilliği 
olmuyor. 

Soru : - Yani 11 ilde ortalama yüzde lO'u aşması lazım. 
Cevap : - Evet, kimse farkında değil •bu hadisenin. Diğer kısmr 

sadece bağımsızlar için <loğru olabilir. Ama partiler için yüzde 10 oy al
mak mecburiyeti var. Yüzde 10 oy alamadığı takdirde •herkes bilmelidir ki, 
1988'de de bu partiler bir şey ifade etmeyecektir. Bir bu kısım var, onurr 
için diyorum ki bazılan kapanacaktır. 1988'de seçimlere ıgiremeyecek 
hale geleoektir. Bir grup var l,elki yüzde JO'u geçecek, ama seçim ka
nunu var. Bu ıkanun öyle bir şey ki, yüzde 20 civarında rey almazsanız
grup kuramazsınız. Tabii rey dağılımına bağlı olarak, Yüzde 16 - 17' de 
kalırsanız grup kuramazsınız, 8 -9 kişi ile kalırsınız. Bu da partiyi bitirir. 
Onun için fevkalade hayati lJir konu diyorum. Üçüncüsü belki eski liderler 
bakımından önemli. Eski liderler ihtikuken bu seçim içinde yoklar, ama 
fiilen görüvoruz, siz de görüyorsunuz. Gezecekleri, konuşacakları anlaşılı
yor. Kendilerini ortaya koyuyorlar. Onlar için de kendileri açısından önem
li test olarak görülecektir bu ara seçimler. 

Soru : - Yani onlar eğer başarı kazanamazlarsa ... 

Cevap: - Bir şey diyemem, ama lbir nokta da onlar gelecek. Şimdi 
bizim tarafa gelince. İlk bakışta 227 çoğunluğumuz, pek bir şey değiş
tirmez. Yani büyük bir çoğunluğum var. Biz iki sene meseleyi götürürüz. 
Bütün milletvekilliklerini kaybetsek bile, misal olarak. Ama mesele öyle 
değil. Biz her seçime önem veriyoruz. Bu şartlar altında bu mücadele 
bir önemli safhadır. Yani 6 Kasım 1983 seçimlerinden bu yana ta 1988 
seçimlerine kadar bizim ıgördüğümüz bir mücadelenin devamıdır. Bir 
nevi eski ile yeninin mücadelesi, geriye dönüşle ileriye gidişin mücade
lesi gibi görüyorum. Bu mücadele devam edecektir. Biz bir safhasını, ibiı
galibiyeti mahalli seçimle'rde aldık. Şimdi 28 Eylül seçimleri bir ara nok
tadır, bu ara noktada da almamız gerekir diye düşünüyorum. Ondarr 
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:Sonra 88'de nihai oyun oynanacak. Ama belki 'bu ara no~tada lbu nihai 
-oyunun işaretleri<le ortaya çrkacak. 

Soru : - Sizin seçimde alacağınız sonuç neler getirir ıberaıberinde? 

Cevap : - Eğer Anavatan, diyelim ki, hu ara seçimde ekseriyeti 
.alamadı. Türkiye'nin en önemli meselesi geriye mi döneceğiz, ileriye mi 
,gideceğiz? Ayrıca istikrar içinde kalacakmıyız, kalmayacakmıyız? Yani 
bu bir istikrarsızlık getirecek mi? 1lerisi için istikrarsızlık getirecek mi? 
'Türkiye'ye akmakta olan krediler acaba bir sual işareti koyacak mı? Her
kes biliyor, ,bir memlekete :kredi verilmesi için öncelikle o memleketin 
siyasi olarak istikrarı varını, bu adam iktidarda 'kalacakmı diye soru
yorlar. Bunu saklamaya gerek yok. Bütün risk analizi yapanlar önce Özal 
kalacak mı, Özal'ın sıhhati nasıl diye soruyoclar. Bunları biz biliyoruz. 
Bu seçimde bizim şüp'heli bir netice almamıi tabiatıyla işimizi yavaşlatır. 
Yani önümüzdeki iki seneyi hizmet bakımından tam anlamıyla yapma
mıza mani olabilir. 

Soru : - Erken seçim <getirebilir mi? 
Cevap : - Onu şimdiden söyleyemem. 

Soru: -Bu dediğiniz ihtimallerden !birisi gerçekleşti diyelim. Yani, 
:azınlıkta kaldınız, diyelim. Siyasi olarak siz nasıl bir tavır alırsınız? 

Cevap : - Biz tabii iki seneyi geçirmek isteriz, hizmet etmek is
teriz. Ama gayet tabii olumsuz netice alınca insana devamlı yüklenirler. 
Yani rahat çalışamazsınız. Türkiye'de istikrarın zayıflaması Türkiye'nin 
.aleyhinedir. !Gencide bizim aleyhimizedir, ama TÜI'kiye'nin de aleyhinedir. 

Soru : - Bir gerileme olarak kabul ettiğiniz sonuç 6 -5 sizin aley
hinize bir sonuç mudur? Yani oy oram olarak nasıl ... 

Cevap : - Oy oranı ıüzerinde durmayacağım, ama 6- 5 ihtimali ... 
Tabii hepsini toplamamak lazım. Tek olarak ana muhalefetin bunu al
ması lazım. 

S o r u : - Böyle bir durumda erken seçim gündeme gelir mi? 

Cevap : - Pek zannetmiyorum. Gelebilir de, gelmeyebilir de .. Se
çimin sonuçlarını bir görelim, ondan sonra ortaya çıkar. 

Soru: - Siyasi hakların verilmesi konusunda geçenlerde SHP'den 
bir tepki geldi. «Ôzal'ın Mecliste anayasayı değiştirecek çoğunluğu yok, 
ama birlikte çoğunluğu sağlarız», dediler .. Siz ise 1988'e erteliyorsunuz 
siyasal yasa!kların sona ermesini. Neden? 

Cevap: - Ben Türkiye' de bu meselelerin zamana vabeste olduğu 
kanaatindeyim. Bazı konular var, ıbelli oluşmaya gelmeden, millet naza
rında olsun, diğer şekilde olsun, oııtaya çıkarmak faydadan ziyade zarar 
-getirir. 
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Soru : - ıHangi şekilde? 

Cevap : - Bu hadise anayasanın içerisine konulduğu zaman, 4. ge
çici maddenin acaba millet farkında değil miydi? Hatta ben şunu iddia 
edebilirim. Bize yakın dostlarımızdan gelen işaretler bu anayasanın miJ
letten yüzde 55 ihayır alacağı şeklindeydi. Ben gayet iyi biliyorum. Ama 
Anayasa yüzde 92 evet aldı. Bu milletin kararı ile alınmıştır, bir kere 
meseleyi böyle görmek lazım . 'Bu karann değiştirilmesi için öncelJkle bir 
seçim devresinin geçmesi lazım. Onun için 1988 diyoruz. 88 de geçsin on
dan sonraki duruma göre ıbiz de getiririz. 

Soru : - ANAP'a karşı Türk-tş'in miting hazırlıkları olduğu yo
lunda haberler çıktı gazetelerde. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Cevap : - Gayet tabii bu seçimlerde bizim bazı dezavantajlarımız 
var. Seçim yasaklan çok erken başladı . Bizde diğer 12 parti ile beraber 
aynı hakka sahip olarak burada konuşuyoruz. Bu bir ihaksızlılktır. Ana
vatan gibi yüzde 45 oy almış, ülkede köklü 'hale gelmiş, belediyelerin bin 
tanesinde iktidarda, parlamentoda ekseriyebte olan bir parti için ihakika
ten ·haksız lbir durumdur. Basında da birçok yerlerde 'bize karşı çifte 
standart ıkullanılıyor. Bunu görmezlikten gelmek mümkün değildir. Ya
zılıyor, çiziliyor, bazı 'hadiseler mikroskoplarla büyütülüyor. Aynca ıbazı 
köşe yazarlarımız köşelerini 'bizim aleyhimizde •kullanmak için hakika
ten büyük bir gayret içindeler. Buna Türk-İş ilave olur ıolmaz, onu bil
mem. Ama biz bu seçimleri de büyük ekseriyetle alırız. 

Soru : - Sayın Başbakan, bir başka konuya da eğilmek istiyorum .. 
Yolsuzluklar olayına ... Son zamanlarda çeşitli şirketler ve kişiler ıhak
kında yoğun yolsuzluk söylentileri çıktı ortaya. Bunları önlemek için, yani 
yolsuzlukları önlemek için herhangi bir düşünceniz var mı? 

Cevap: - Mecliste yolsuzJuklarla ilgili olarak muhalefet hergün 
bir şey söyler. Ama, •bugüne kadar da önümüze tek bir dosya bile geti
remediler. İddia ediyorum, eğer tek bir yolsuzluk dosyası getirilmişse, 
bunu da lbiz getirdik. İsmail ÖZdağlar dosyası. Onun dışında elle tutulur 
bir şey getiremediler. Yolsuzluk olabilmesi için menfaat temininin yol· 
)arının olması lazım . Biz ekonomiyi Uberal hale getirmişiz, tahsisler var 
mı, kotalar var mı? Yok. İsteyen istediği kadar alsın, çünkü kota yok, 
tahsis yok. 

S o r u : - Yani ekonomik olarak bunun yollarını tıkadık diyrsunuz. 
Peki bu söylentileri neye 'bağlıyorsunuz? 

Cevap : - Oraya da geleceğim. İkincisi Kamu İktisadi Teşebbüs
lerinin mallarının düşük fiyatla satıldığı var mı? Hepsi piyasa fiyatından 
satılıyor . İsteyen istediği demiri ister oradan alsın, ister buradan alsın. 
Hiç farketmez. Gelip de bana ben müteahhitim bana şu ıkadar tahsis ver 
diyen adam yok ki, Türkiye' de her mal Ubere edilmiş. Şikıiyet edfüyor, 
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her türlü lüks mal getiriliyor diye. Ama ben biliyorum eskiden. Size ka
talog getirirlerdi şu buzdolabını getirelim, şu çamaşır makinesini geti
relim, Fransız şeylerini getirelim. Listesi budur fiyatı da budur diye. O da 
kalktı ortadan, artık !bunların hepsi var. Şimdi buraların hiçbirinde ne 
yolsuzluk olur ne de suistimal. Nerede olur? Şimdi dönüp dönüp geliyor .. 
Belediyeler diye .. Belediyelerde hem de imar yolsuzluğu. Söyledikleri en 
fazla budur. Ben tam tersini söyleyeceğim. Eskiden İmar İskan Bakanlı
ğı'na bu hadiseler ıbağlı iken çok daha fazla yolsuzluklar olurdu. Birkaç 
tane bakanın bu yüzden suale muhatap olduğunu da biliyorum. Bugün 
hiç olmazsa belediyeler halkın seçtiği yerlerdir. Bürokrat değildir. Ve 
eğer o kötü muamele ediyorsa, yanlış iş yapıyorsa bir daha seçilmez o 
adam. Ve ileride ıbenim tahminim şu, belediyelerdeki bu imar meselesi, 
Türk şehirleri çok hızlı gelişiyor. Yaptığınız imar planı yerinde kalmıyor. 
Bir müddet daha bu devam edecek. Ama Almanya'daki Arnerika'dalci gibi 
olsa, şehirlerde gelişme hızı olmasa imar planını yapıp değişti rmemek ka
bildir. Ondan sonra o yolsuzluk"hikayesi, o lafların hiçbirisi çıkmaz. Bunu 
da yapmak istiyoruz. Ben şuna inanıyorum. Ekonomide ve sosyal mese
lelerde kontrolleri ve bürokrasiyi asgariye indirdiğiniz zaman, bütün bu 
suistimal hikayeleri kendiliğinden kalkar. Niçin bu laflar çıkıyor? Tama
miyle bir provokasyon, yani genel manada. Seçimlere gidiyoruz ve zanne
diyorlar ki, lbu sayede seçim kazanırlar. Yanlıştır, mümkün değildir . 

Siyasal nitelikteki sorulara verdiğiniz yanıtlar için teşekkür ederim, 
Sayın Başbakan. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN MİLLİYET GAZETESİ YAZARI 
ALTAN ÖYMEN'E BEYANATI 

13 Ağustos 1986 

• Şimdi Türkiye, yepyeni bir ıhamle başlattı ve bu yolda yürüyor. 
Türkiye'nin yaptığı bu önemli atılım, sade Türkiye'nin !kendisi bakımın
dan değil, bütün gelişmekte olan ülkeler bakımından da önemlidir. Bunu 
ben söylemiyorum, bunu aşağı yukarı bütün ileri ülkelerin başındaki in
sanlar söylüyor. Uluslararası kuruluşlar geliyor, söylüyor. 

Yıllar evvelsini hatırlıyorum: Eğer dış §lemden en ufak bir met
hiye gel.miş olsa, 'bu, o zamanki yönetimler tarafından en geniş ölçüde 
yansıtılırdı . O zamanki yönetimleri tutan basın tarafından fevıkal:lde bü
yük manşetlere çıkardı. 

Bugün, Tüı·kiye dışardan, ekonomik politikası bakımından fevkalade 
az tenkit alan bir ülkedir. Devamlı övgü alan, yaptığı işler devamlı örnek 
diye gösterilen bir ülkedir. Son bütün raporlara ıbaktığı.mız zaman, ae
nelde bu duruma gelmiştir Türkiye ... 

Onların söylemesi de önemli değil. Ne oluyor? Esas ona bakmak 
lazım. Ben bir değişiklik oluyor diyorum. Bir değişikliği şöyle gösteriyo
rum ki, Türkiye'nin negatife giden ıbir gelişme hızı vardı, 1978'de süratle 
aşağıya indi . 1979 negatif, 1980 negatif ... Bu ·böyle aşağı giderken, enflas· 
yon hızı da süratle yukarı çıkıyordu. Hülasa bir girdabın içerisine giril
mişti. 

Ve bu durum, aslında u tarihe kadar uygulanmış olan politikaların, 
artık yeterli olmadığını çok kesin olaı-ak gösteriyordu. Bugün bu tablo 
tamamiyle değişmiştir. Dikkatle bakarsanız, ö:ıellikle 1983'ten bu tarafa, 
kalkınma hızı yukarıya doğru çıkmıştır ... :Bu yıl için 7.8 kalkınma hızı 
hesaplanıyor. Rakamlar, kim ne derse desin, eğilip bükülmesi mümkün 
olmayan rakamlardır. Hepsi istatistik verilere dayanmış rakamlardır. 

Tabii ilk 6 aylık verilere dayanıyorlar, 'gerisi bu verilere göre Ağustos 
başında yapılan talımine dayanıyor. 

Bir tecrübemiz daha var. Onu da söyleyeyim: İstatistiklere göre, 
ilk altı aya dayanan tahmini sonuçlar, genellikle ikinci altı ayda daha da 
yükseliyor. Geçen sene mesela ilk altı ayına göre 3.9 tahmin edilmiştir. 
Sonra yıl sonunda 5.l'e varılmıştır. Yani bugün yüzde 7.8 gibi yüksek bir 
rakam var. Bu yıl sonunda yüzde 8 de olabilir ama ben buna önem ver
miyorum. 7.8'i kabul edelim. Çok önemli bir sonuçtur. 
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Şimdi tablonun öteki yanına bakalım. Enflasyon hızı ne olmuş ? 

Son üç sene içinde enflasyon hızında da ciddi bir aşağıya eğilim ol
duğunu görüyoruz. Yani bu sene istatistiğin rakamları da gösteriyor. Ge
riye doğru 12 aylık rakamlarımız yüzde 30'dır. Yıl sonu itibariyle biz 
onun daha aşağıya ineceğini ta:l:ınıin ediyoruz. Yüzde 25'e kadar inebilir. 

Geçen sene yüzde 40'ın üzerinde gözüküyor. Ondan sonra, bir evvelki 
yıla da baktığınız zaman yüzde 50 gibi ·bir rakam gözü~üyor. Demek ki . 
aşağıya doğru süratle bir gidiş var. 

özetlersek, şunları söylememiz kabil : 

Türkiye'nin enflasyonu aşağıya gidiyor, milli geliri yükseliyor. Tam 
eski oluşumun tersidir tbu oluşum. 

Ayrıca: Çok ıbüyük şoklar geçirmesine rağmen ihracat da artıyor. 
Yani bilhassa yüzde 40-45'e varan Ortadoğu pazarımızda bazı tıkanıklık
lar meydana gelmesine rağmen, ihracatta da, az da olsa bir artış gözü
küyor. Bütün bunlara bakarak, söylemek istediğim şudur: Türkiye, gö
rünüm itibariyle bir Batılı memleket görünümüne gelmiştir. Bunu, en 
güzel yurt dışından gelen işçilerimiz görüyor. Çünkü onlar senede bir g!"
Jiyorlar, geldikleri zaman ülkenin değiştiğini gözleriyle görüyorlar. Çalış
tıkları yerle, burası arasında ınal bulma bakımından herhangi bir fark 
kalmadığını görüyorlar. 

Bu çok büyük bir gelişmedir. Bizim yıllarca özlecliğimiz, ama hi9bir 
zaman başarılı olamadığımız bir hadiseydi. Bu meydana getirilmiştir. Bir 
şey daha söyleyeyim: İhracatın bünyeside çok önemli bir faktör. Yıllar 
yılı Türkiye, bütün idareler altında, yüzde 20 -25 gVbi olan anayi mal
lan ihracatı kompozisyonunu, biz 1979'da ben idareye geldiğim zaman,. 
yüzde 35'e ancak çıkarabilmiştik. Bakın, yıllar yılı, ta 60'lı yıllardan 79'a 
kadar ... 

Her idare daima ihracat içinde sanayi mallan oranını yükseltmeye
önem vermiştir. Ama, ilk defa, şu söylediğim son yıllarda bu rakam, 
yüzde 75'e kadar çıkmıştır. Bunun da ifade ettiği bir mana var: Türkiye 
artık klasik bir ziraat ülkesi değildir. 

Şimdi neticeye gelelim : Türkiye bu değişimi tamamlamak üzeredir. 
Bu değişim büyük çapta, hızlanarak sürüyor. Ben bunu 1981 yılının Ka
sım'ında İzmir'de bir İktisat Kongresi yapmıştık, onun kapanış konuş
masında söylemiştim. O zaman daha Başbakan Yardımcısı'yım, parti de
ortada yok. Yani parti kurma vesaire de yok. Orada söylediğim bazı 

şeyler var: •Eğer şunlar uygulanırsa, 10 sene içinde Türkiye'nin nereden 
nereye geleceğini tahmin edemeyiz» diyorum. Bunların •bir kısmı şimdi
den gerçekleşmiştir. Bu yolda hiç ara vermeden devam etmemiz gerekir. 
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Şimdi önümüzde bir 1988 seçimi var. Bu bir ara seçimdir. Buna 
önem veriyorum. Çünkü Türkiye'deki, bizim getirdiğimiz siyasi istikrara 
en ufak bir gölge düşmesini istemiyorum. Çünkü böyle bir şey olursa, 
bu 1988 seçimi için yanlış bir işaret verir. O seçimi de almak istiyoruz. 

Ömrüm müsaade ederse, Allah ömür vermişse, bir 5 sene daha mem
lekete hizmet etmek istiyorum ve başladığımız işi öyle bir noktaya getir
mek istiyorum ki, artık kim gelirse gelsin, geriye çeviremesin . 

Öyle noktalara gelirsiniz ki, geriye dönülmesi mümkün değildir. B en 
bunu şimdiden müşahede ediyorum. Mesela, Halkçı Parti'den Gürkan, 
bütçe konuşmasında bizim yaptığımız politikaların doğru olduğunu bir 
nev'i itiraf etti sonunda. •Bunu herkes yapar• dedi. Bizim yaptığımızın 
fevkalade bir şey olmadığını göstermek için, •Yapılabilecek şey buydu• 
dedi . 

Bu da gösteriyor ki, bizim politikamız gittikçe kalıcı olacak. Sosyal 
demokratlar da aynı esasları ıbenimsemeye başlıyor. Bu, 5 sene sonra 
daha da sağlamlaşacak. Avrupa'daki sosyal demokratlar gibi olacak bizim 
sosyal demokratlarda. Onlara daha fazla yaklaşacaklar. 

Ama, bugün verilecek bir yanlış mesaj, Tüı·kiye'nin dengelerini bozar. 
Aslında yaptıklanmız, yapmaya mecbur olduğumuz şeylerdir. Bunları 
gerçekleştirmek için riske girdik. Başarılı olduk. Türkiye'nin meselesini 
çözebilmek için, riskleri göze alma mecburiyeti vardı. Bunu göze aldık. 
Birkaç defa daha ifade etmişimdir. Tarık bin Ziyad'ın gemileri yaktığı 
gibi bizde gemileri yaktık. Yani geriye dönüş yok. 

İşte bu vaziyette bu dengeler ıhassastır derken, şunu kastediyorum : 
Türkiye'ye belli bir kredi geliyor, bu kredilerde bizim bir rolümüz var
dır. Dışarıda çok iyi tanınmamızın bu yönetimin •başında olmamızın çok 
önemli bir rolü olduğunu da biliyorum. Bu yönetimin devamına bakarlar, 
onu da biliyorum. Türkiye, bu 'kredilere de devam etmelidir. Almalıdır. 
Çünkü, büyümenin yolu da buradadır. 

Biz hem ihracatımızı geliştireceğiz, hem turizm gelirlerimizi artıra
cağız. İşçi dövizlerimizle diğer gelirlerimizi de artırırken, bir yandan da 
akıllı şekilde borçlanacağız. Ve o borçlanmanın sonucundada gelirleri
mizi artıracağız. Yapacağımız iş budur. 

Ama, borçlanma olabilmesi için de idarenin sürekli olması lazımdır. 
Misalleri veriyorum. İşte misal, Almanya ve Japonya ... Almanya, 1948'den 
itibaren, ta 1969'a kadar Hıristiyan Demokrat Partisi'nin yönetiminde ol
muştur. Ve Almanya İkinci Cilıan Harbi'nin mağlubu, ama iktisadi gali
bidir, ondan sonraki dönemde. Japonya, aynı şekilde. Orada Liberal De-
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mokrat Parti, ta harpten bu tarafa, dokuz aylık bir dönem hariç, iktidar
dadır. Japonya, bugün harikalar yapıyorsa, onun gerisinde işte bu stabi
lite var, istikrar var. 

Ben, Türkiye'nin dönemlerine baktım. Bizde de aynı şey. Türkiye'nin 
son 35 yıllık dönemlerinde de aynı durum vardır. 1950 - 1957 dönemini 
alıyorsunuz, milli gelir bakımından kontrol ediyorsunuz, hakikaten güzel 
bir gelişme var. Niçin? İstikrar var. Ondan sonra, ikinci bir döneme daha 
bakıyorsunuz, 1965-69 arasına ... lyi gitmiş ... Ama 1970'ten itibaren o da 
sallanıyor. Meşhur kırmızı oy geliyor. Ve daha sonra o devre de bitiyor. 

Şimdi : tık defa bir partinin yönetimindeki iktidar, 83'ten itibaren 
önemli işler yapıyor. Bugün rahatlıkla söyleyebilirim, bizim dönemi
mizde cesaretle ele alınmış konuların, vergi kanunları, Katma Değer dahil, 
mühim bir kısmı, hatta askeri idareler dönemlerinde de alınmamıştır. 

Özetlersem: Türkiye, .çok olumlu bir şekilde kabuk değiştiriyor. 
Bunu tamamlaması için iktidarın devamlı olmasında fayda vardır . Bunu 
herkes görüyor. Buna en ufak bir gölge düşüriilmemesi lazımdır. Benim 
tezim budur. Aksini öyleyen gelsin ... » 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN CUMHURİYET GAZETESİ 
ANKARA TEMSİLCİSİ YALÇIN l>OCAN'IN SORULARINA 

VERDİCİ CEVAPLAR 

14 Ağustos 1986 

Soru : - Sayın Ba~bakan, ekonomik konulara hemen girmeden 
önce son zamanlarda herkesin üzerind'-! durduğu birkaç noktaya değin
mek ve görüşünüzü almak istiyorum. Bugün siz Türkiye'de sendikal hak
l arı yeterli görüyor musunuz? .. Yoksa, eskiye göre sendikal haklarda bir 
gerileme mi var? .. 

C e v a p : - Sendikal haklar ne bakımdan eksik? 

S o r u : - Bugün en azından belli örgütlenme güçlüğü var. Sendi· 
katarın seslerini duyurmada güçlükleri var. Toplu sözleşmelerde ... 

C ev :ı p : - Esas problem orada değil. Esas problem, onların po
litika üzerinde tesirli olamamaları. 

Soru : - Ben de zaten bunu söylemek istiyordum . 

C e v :ı p : - Esas mesele, sendikaların politikayla uğraşamamala
rı. Bu bir anayasa meselesidir. Yani, anayasa 1982'de Türkiye'de böyle 
bir kaide koymuş. Bunun dışına çıkamayız. Yani, eğer kalkıp da •Ben 
politika ile uğraşacağım, bana mani oluyorsun• derlerse bana hiç gelme
sinler. 

S o r u : - Anayasa sorunu diyorsunuz. Ancak, belli konularda ana
yasanın değişebilirliği pekala söylüyorsunuz. Örneğin, belli bir zaman 
sonrasına bırakmak üzere siyasal yasakların kaldırılmasıyla ilgili anaya
sa değişi kliği yapılabileceğini söylüyorsunuz. Ya da milletvekili transfe
rini önleyen anayasanın 84. maddesini ııskıya alıvorsunuz belli bir süre. 
Sendikal haklarda neden •Değişiklik olmaz• diyor~unuz? 

C e v a p : - Hayır, bu konuda yapmam. 
o r u : - Anayasada bir değişiklik düşünmüyor musunuz bu ko

nııda yani? .. 
C e v a p : - Kesin olarak düşilıunüyorum. Derneklerinden.. Tür

kiye bunun acısını çok yaşadı. Bir müddet düşünmüyorum. Yani ilerde, 
çok ilerde olur mu bilmem, ama kısa zamanda düşünülecek konu değil. 

Siyasi yasaklar ise . anayasanın 4. geçici maddesinde belirtiliyor. Adı 
üstünde zaten, geçici. 
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Soru : - Güvenlik soruşturmasından çok ~ikayct ı::diliyor. 

Cevap: - Onu biz basitleştirdik. 
S o r u : - Ama çok şikayet ediliyor. 
Cevap : - Hayır, hayır biz basitleştirdik . Son çıkan kararname

yi gördünüz herhalde. Yani çok basitleştirildi, eski şikayetlerin hiç kal
maması lazım. 

S o r u : - Günlerce sürüyor ya da ... 
C ev a p : - Hayır, hayır çok basitleştirdik. Eskiden çok uzun sü

rüyordu, eskiden soruşturma şeklindeydi, şimdi araştırma şeklinde. Çok 
basit hale getirdik. 

Soru : - 1402 ile işlerine son verilenlerin yeniden görevlerine 
dönmeleri konusuna ne diyorsunuz? 

C ev a p : - Zaten ·bir kısmı dönüyor yavaş yavaş . 

Soru: - Ama hala dönemeyen çok insan var. 
C ev a p : - Dönenler -var, öyle biliyorum. 
Sor u : - YÖK ile ilgili bir soru sormak istiyorum. YÖK ik' i lişki

leriniz nasıl? Son olarak İstaobul'da yaptığınız bir toplantıda Sayın Doğ
ramacı zannediyonım epey eleştiri ldi. Siz nasıl bakıyorsunuz , des tekli
yormusunuz YÖK'ü, yoksa orada bir reforma gitmeyi düşünüyor mu
sunuz? 

Cevap : - Orada bazı değişiklikler yapılacak. Değiş iklikler der
ken, YÖK ile de konuştuk, son olarak hir kanun kuvvetinde kararname 
ile hocalarımızın şikayet ettiği bazı ko:ıulara cevap vereceği mizi 1.::ınne
diyorum. 

Soru : - Ekonomik konulara gelirsek ... Kalkınma hızı yüzde 7.8 
ol:ırak açıklandı. Bu büyüme hızını hangi veriler destekliyor ki, böyle 
yüksek bir rakam ortaya çıktı. Özellikle kapasite kullanımı , yaıınmlar, 
kamu ve özel yatırımlardaki harcarnala1·, stok değişimkri .. Hangi veri ler 
des tekliyor böyle bir kalkınma hızını? 

Cevap : - Geçen sene zaten dikkat edersen iz y::ıt ırımlarda. özel
likle ithalatta yatırım mallarında bir artış vardı. Bu sene daha yüksek 
bir artış gözüküyor. En büyük artış zaten yatırım ma larında gü.!:ükiivor. 
Ben oradan dolayı da söylemiyorum. Diğer faktörleri söyl eyeceğim. Elek
trik enerjisi tüketiminde yüzde 11-12 civarında bir artış var. Geçen sene
nin ilk 6 ayından daha yukarıda. tik 6 ayında hatta yüzde 6 civarındad ı r, 
~onra yüzde 11-12 civarına yükseldi. Ondan sonra çimento tüketimi bu 
~ene geçen seneden daha yukardadır. Zannediyorum son rakamları yüz. 
de 40 civarına getiriyor. Tam olarak bilmiyorum ama zanncdiyonım P;e
çen seneden daha yukarda bir çimento tüketimi var. Şimdi hangi Jıusus
lar milli geliri !büyüttü Bu söylediğimiz faktörler ve bizim nonnal ola-



rak yatırımlarımız var. İkinci olarak kuı ile koruma politikasını takip 
ediyoruz. Yani gümrükle değil de, kur ile koruma politikası uyguluyo
ruz. Bu iki taraflı tesir eder, ithal ikamesini otomatik yapar ve ihracatı 
teşvik eder aynı zamanda. Üçüncü olarak getirdiğimiz çok özel ve bazı 
kimselerin tenkiline maruz kaldığımız fonlar meselesi var. Zannediyorum 
bu son mesele~inde de şöyle enteresan bir durum var. Normal bir bütçe 
sbtemi içerisinde yatırımların yönünü çok kısa zamanda değiştirmek 
mümkün değildir. Plan tecrübemden de biliyorum, yüzde 90-9S'i devam 
eden yaunmlıırdır. Yeni giren yatırımlar ancak yüzde 5-10 mertcbesin· 
dedir. Sarfiyat olarak, belki o kadar da olmayabilir. Ve onun için trendi 
o taraftan şöyle çevirmek veya böyle çevirmek uzun zaman alan bir sü
reçtir. Ama fon sistemi ile biz bu süreci çok hızlandırdık . 

Soru : - Yani fonların büyümt:ye katkısı olduğunu mu öylü-
yorsunuz? 

C ev a p : - Büyümeyi hızlandın.!;. Şimdi şöyle diyelim, hidro · 
elektrik santrallarının yapımmı hızlandırmak lazım, termik santralların 
yapımını hızlandırmak lazım, otoyolların yapımını hızlandırmak lazım. 
Bizim sistemimiz bunu bir fon si temi içerisine ·okup kendi kendine dö
nen projeler haline getirmek. Aynen Kamu İktisadi Teşebbü )erinde ol
duğu gibi.. Ama !bunlar devletin alt yatırımlarıdır, ekonomik yatırımları
dır, halkı hissedar ederek yeni kaynaklar kullandık. Bir de bunun yanın
da toplu konut gibi ekonomiyi canlandıran çok siiratli bir yönlendirme 
:vapılmıştır. 

Soru : - Bugünkü döviz durumu böyle bir kalkınma hızımn yü
künü kaldırabilecek mi? 

Cevap: - İlk 6 ayda ödemeler dengesi geçen seneden iyi değil, 
onu teslim ediyorum. Sebepleri var, bir kere bizim büyük çapta ihracat 
yaptığımız Ortadoğu bölgesinde durgunluk var. Adam alamıyor, sade pet
rol fiyatlarının düşmesinden dolayı değil, bu harpten dolayı da alamıyor. 
Tabii oradan başka taraflara dönmek bir zaman meseledir. Ama şunu 
kabul etmek lazım, Türk ihra atçısı çok kıvrak hareket etmiştir. Belki bu 
'"".: rakamları çok iyi tutturmasak bile önümüzdeki sene daha iyı ola
caktır. İkinci 6 ayda petrol fiyatlarının düşüklüğünün tesiri daha iyi his
~edi l ecektir. Ekonomiye girdiler vardır, mesela şu zamanlarda işçi dö
vizleri ve diğer şeyler de daha iyi trende girdi, bunu da biliyoruz. 

Tahmin ediyorum daha iyi bir eviyeye gelecektir. Türk parası sı
kılmaya devam edilecektir. l trilyon 800 milyar rakamına bakmayın, bu 
ekonomilerde normal rakamdır. Çünkü bu rakamlara çıkmasaydı, banka
lar ödeme yapamazlardı. Yani o kadar büyük bir ıklntı içerisine girdiler. 
Esasında ben şundan endjşe ediyorum, büyüm rakamlan gösterdiğinden, 
yani 7.8'den daha fazla . Yani rakamlann gösterdiği gerçeklerden bir ta-
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Jıesi bu. Ama konservativ alınmıştır, belki öyle tahmin :!diliyordur. Eğer 
bu serbest ekonomi devam eder ve dış kredi akışlannda herhangi bir ak
ama olmaz a Türkiye bu büyük atılımı gayet iyi bitirecektir. 

S o r u · - Dövizden söz ederken aklıma şu soru geldi, son zaman
larda piyasada Türk Lirasının dolar karşısındaki değeri düşük bulunu
yor. Katılıyor musunuz buna? 

C ev a p : - Evet, doğrudur. Fazlı! indirilmiştir. Gayet tabii bir 
taraftan yatırım yapıyorsunuz, bir taraftan ihracattaki teşvikleri azaltı
yoruz. Vergi iadeleri azalıyor. Vergi iadeleri bu yıl sonunda vasati yüzde 
.6'ya düşecek. Diğer birtakım kaynak kullanımı desteklemeleri de iniyor 
aşağıya. 

Soru : - Bu söylentiler zaman ı.aman devalüasyon beklentilerini 
.j?iindeme getirmiyor mu? 

C e v a p : - Tersi. 
Soru : - Yalnız piyasada da tersi beklenti var. 
C c va p: - Türk parası dar ols•ın hiçbir söylenti kalmaz. Bu elin

de mark ya d::ı dolar olan insanın inanmak istediği düşüncedir. 
Soru: - Siz 1980'den bu yana, hep, Türkiye 2-3 yıl içinde refaha 

.çıkacak dersiniz. 7.8'lik kalkınma hızı tünelin ucundaki ışığın göründü
ğünü mü gösteriyor sizce? Ekonomik hedeflerimize ulaşmak için Türk 
toplumundan yeni bir süre isteyecek misiniz? 

Cevap: - Yeni bir süre isteyeceğim tabii. 1980'dc geldiğimiz 
noktayı söyleyelim. Anlatmaya lüzum yok. Karaborsa, haksız kazanç, 
enflasyon, felaket bir durumdu. Bunların hepsi kalktı mı? 1.5-2 sene 
içinde. Demek ki ilk hedefi elde ettik mi? Bugün Türkiye'de her mal is
tediğiniz gibi bulunuyor mu? Bu bir merhaleyse temin edilmiştir. Türki
ye'nin herhangi tıir döviz sıkıntısı var mı? 15 gün sürüyor diyorlar. Unut
tular 2 sene beklediklerini. 2. Enflasyon diyoruz, enflasyon aşağıda iniyor 
mu? İniyor. Şimdi geliyoruz kalkınma hızına, kalkınma hızı da pozitif 
bir şekilde yukarıya çıkıyor ve eski yıllara oranla çok daha dengeli. Tanm 
eski yıllarda çok büyük yekfuı tuttuğu için, orada tarımda bir oynama çok 
yüksek bir kalkınma hızı meydana getirebilir. Veya tanmda bir düşme 
tam tersine negatife götürür. Ama bugün tarım iyice aşağıya düştüğü için 
esas ağırlık sanayide. Nitekim kalkınma hızı da 10.7 olarak sanayide gö
züküyor. En büyük gelişme ise özel sektörde olmuştur. Bu 13 küsur ola
rak gerçekleşti. Buradan çıkardığımız sonuçlar, demek ki enflasyon me
selesi de hal yoluna girmiş, kalkınma ve yatının meseleleri de büyük 
çapta hal yoluna girmiş. Türkiye'nin dış kredi itibarı yerine getirilmiş. 
Bütün bu olanların hepsi, bizim devremizde olanların hepsi, daha üç sene 
olmamış. 2 seneye kadar bu sistem aynen devam ederse 2 sene sonra va
racağtmız nokta çok güzel olacaktır. 
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Soru : - Bu politikalar 1980'den bu yana uygulanıyor. Yani on 
yıllık bir dönem .. . 

Cevap: - 80'den bu yana uygulanan politikalar arasındaki farkı 
söylemek lazım. 1980'den 1982'nin ortasına kadar 2.5 sene uyguladığımır 
bir politika var. Bu politika yangından kurtarma, ekonomiyi düzene di
sipline alma politikasıdır. Ama biz ilk ikibuçuk yılda, 1983'den sonra 
tatbik ettiğimiz birçok politikaları tatbik edemedik. Liberasyon tama
ıniyle 1983'te geldi. Kambiyo sisteminin serbestleşmesi 1983'te geldi. 
Kamu Ortak lı ğı, Toplu Konut Fonu 1983-84'te geldi. Yani biz 1983'e gel
dikten sonra uyguladık. Ondan sonra büyük projelerin başlaması, çar
kın hızlı olarak döndürülmesi, yani atılım devri ·bizim tek başına iktidar
da olduğumuz devrede geldi. 

S o r u : - 12 Eylül olmasaydı, bu politikalar bu kadar rahat uy
gulanır mıydı sizce? 

C ev a p : - Bu politikalar eski devrede de vardı. 
Soru: - 12 Eylül olmasaydı, siyasi rejim günkü biçimi ile de

vam etseydi... 
Cevap : - Milletlerin hayalında birtakım şeyler vardır. Bu ka

der çizgisidir. Evet 12 Eylül olmasaydı belki biz iktidara gelmezdik. Bu 
ekonomik politikalar uygulanır mıydı onu da kestiremem. Çünkü biz 12 
Eylül oluncaya kadar uyguladık belli politikaları. 12 Eylül sonrasında 
da ben aynı politikaları uygulamaya devam ettim, 22 ay devam ettim. On
dan sonra o politika değişti. 1983 sonuna geldik ve yeni bir çizgi çizdik. 
O çizgiden gidiyoruz. Serbestleşme politikası olar::ık sistem birbirine pa
ı aleldir. 12 Eylül için şunu söyleyeceğim . 83 sonunda bizim uyguladığı
mız ve çıkardığımız kanunlara bakınız 12 Eylül döneminde çıkarılama
mıştır. Biz demokratik devrede çıkarttık. O dönemde daha rahat olma
sına rağmen çıkararamışlar. Çünkü o dönemlerin kendisine has zaafları 
vardır. Çok kafadan çok ses çıkar. Mesela liberasyona elektronik sanayi
inde ille gidelim diye çok ısrar ettim, ama çıkartamadık. Menfaat grupları 
mani oldu. 

Soru : - Askeri yönetim döneminde menfaat grupları engelledi. 
öyle mi? 

C ev a p : - Evet, tabii. Ama biz ondan sonra daha geliştik . 

S o r u : - Büyüme ile ilgili son bir soru sormak istiyorum. Geliı
dağılımı ile ilgili bir araştırma yaptıracak mısınız~ 

C ev a p : --- Bu konuda bir araştırma DPT tarafından yapılacak. 
Yusuf Özal'a bir emir verdik, yapın diye. 

Soru : - Gelir dağilımı ile ilgili herhangi bir soru yöneltildiğin
d.: , siz genellikle son ikibuçuk yıl içind~ icraatınızı belirterek vergi oran-
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Jarındaki düzenlemeleri, vergi iadelerini, katsayı artışını, maaş ve ücret
lerle enflasyon üzerinde bir rakam verildiğini savunursunuz. Bunu çok 
çeşitli ba ın toplantılarında, açıklamalarınızda, televizyonda, çeşitli ne
denlerle açıkladınız defalarca. Buna rağmen, en çok geçim derdi üzerinde 
durulquğu, halkın, eline geçen parayla geçinemediği, şikayetinden belli 
oluyor. Siz enflasyon üzerinde ücret veriyoruz derken, halk geçim sıkıntı
sında olduğunu söylüyor. Bu nasıl oluyor? 

C ev a p : - Şimdi şöyle enteresan bir durum var. Anket yapıyor
lar. Kaç aydır yapıyor bunu. Bir senedir yapıyor. Bir seri çıkarın. Orada 
en çok konuşulan konu hayat pahalılığı, geçim sıkıntısı. Genelde eğer su
ali öyle sorarsanız geçim sıkıntısının b:ışta olacağı tabiidir. Yani en re
fah içinde cemiyetlerde dahi geçim sıkınlısı, geçim derdi olacaktır. Çün
kii irşanların ihtiyaçları sonsuzdur. Par:ı sınırlı olduğuna göre bir yerde 
geçim s ıkıntıs ı olacaktır. Ama ben size trendi söyleyeyim. Geçim sıkıntı
sından şika et yüzde 80'l_erdeydi anketlerde. Şimdi yüzde 40'lara düştü . 

Soru : - Yani geçim sıkıntısı şikayeti azaldı, öyle mi? 

ı ; ev a p : - Evet. Esas ona bakmak lazım. Bizim yaptığımız bir 
sosyal araştırma var. Bize niye oy vermeyeceklerini soruyorlar, daha 
doğru u ANAP'a oy vermiş olanlardan şimdi vermeyecek olanlar niye 
vl!rmiyor. Yüzde 2l oranda «ANAP sosyal adaletçi göründü, ama yapma
dı • deniliyor. «ANAP halkın durumun.ı ilgisiz kaldı• deniyor. Çok yu
varlak bir laf gerçekten ANAP pahalılık ve zam getirdi. Yüzde 5 .. 

Soru : - Yani 1983'te oy vermiş olanların pahalılık ve geçim der
dinden dolayı şimdi ANAP'a oy vermeyecek olanların oranı sadece yüz
de S mi? 

C ev a p : - ANAP'a oy vermeyeceklerin yüzde S'ioin gösterdi!!i 
seb p bu. Şimdi biz de birçok yere gidiyoruz. Soruyoruz, parti teşkilatı
mız var. Arkadaşlarımız gidiyor. Evet 84'te o enflasyon artış dönemi dev
rinde oradan •pahalılık var, geçinemiyoruz• şikt\yetleri vardı. Ama son 
l .S senedir bu laflar yok. Bunun yerine daha çok hizmet getirin diyorlar. 

S o r u : - Bu ayrıntılı sohbet için teşekkür ederim Sayın Başba

kan•. 





BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN ~UDA BÖLÜCt) EŞKİYAYA 
KARŞI YAPILAN HAVA HAREKATI İLE İLGİLİ AÇIKLAMASI 

15 Ağustos 1986 

«12 Ağustos 1986'da Uludere llçesi civarında bir askeri ktmvoyu
ınuz pusuya düşürülmüş, 1 binbaşı, 1 astsubay ve 10 er ve erbaş maale
sef şehit olmuştu. 10 er ve erbaş da muhtelif düzeyde yaralanmıştı. Bu
nu da nazarı itibarc alarak son 1,5-2 senedir civardaki hudut bölge
lerinden sınırlarımıza girip, bir takım hareket icra eden şakilerle ilgili • 
yaptığımız tespitler ve bu konuda en son Sayın Cumhurbaşkaru'nın baş
kanlığında toplanan Bakanlar Kurulu'nda bu konıı görüşülmüş ve netice 
itibari ile bu meselelere çözüm yolu bulmak için KHK (Kanun Hükmün
de Kararname) çıkarılması, gerek sıkıyönetim ve gerekse olağanüstü 

halin verdiği yetkiye dayanılarak Anaya~a'nın 121. ve 122. Maddelerine 
de dayanılarak kararlaştırılmıştı. Ama bu kararnamenin önemli bir ha
rekat sonrasında yürürlüğe konması şeklinde mutabakata vardığımız hu
susu yerine getirdik ve KHK yürürlüğe girdi . 

Bu sabah da (dün) 12 Ağustos günü tespit edildiği gibi, 1 ,5 senelik 
tafüikatımızda da görüldüğü gibi, bunların kaçtığı saklandığı sığınaklar 
saat 06.00'da Hava Kuvvetlerimiz tarafından bombalanmıştır. 3 yer bom
balanmıştır. Biraz evvel Genelkurmay'da bana bombalanan yerlerin fo
toğraflannı da gösterdiler. Aldığımız bilgiler, onların izahatı tam isabet 
kaydedilmiştir. Bütün uçaklar üslerine dönmüştür. Herhangi bir mesele 
yoktur. Bu vesile ile özellikle bu konuda gayet kararlı olduğumuzu, bu 
şakileri inlerine kadar takip edeceğimh.i ve il\lerinde de bulundukları 
yeri başlarına geçireceğimizi, bilhassa yıkacağımızı şu hareket gösterme
lidir. Bunlara melce (sığınacak, iltica olunacak yer) verenlere de bu 
vesile ile tekrar ihtar ediyorum. Yeniden hareket yapmaya ihtiyaç gös
termeyecek kadar hedefler tahrip edilmiştir.» 

c3 yer, 3 hedef tahrip edilmiştir . Daha evvel hava fotoğrafları ile 
buralar belirlenmişti . 12 Ağustos'taki olaydan sonra bunların yine bura
lara kaçtıklarını istihbar ettik.» 

«Bütün komşu ülkeler ile iyi geçinmek istediğimizi herkes biliyor. 
Ama bizim herhangi bir şekilde rahatsız edilmemize de bizim tahammü-
lümüz yoktıır•. · 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN ANKARA BAYRAM 
GAZETESİNE YAZDICI MAKALE 

17 Ağustos 1986 

Aziz vatandaşlarım, Bayram gibi belirli günler, çeşitli özelliklerin 
yarusıra, insanları ve özellikle yöneticileri •Neler yapabildim• şeklinde 
beliren bir vicdan muhasebesine yöneltmesi açısından da ilginç bir özel
lik taşıyor. 

Seçim dönemini de gözönünde tutarak, Anavatan Partisi Genel Baş
kanı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin 19'uncu Başbakanı olarak, bu noktadan 
geriye doğru bakıyor ve bu soruya şu cevapları verebiliyorum : 

Bizim kadar reform yapan hiçbir iktidar yoktur. 2-3 senede gerçek
leştirdiğimiz reformlar, kapsam yönünden belkide 10 seneye sığmaz. İda
ri reformla bütün bakanlıkları taşra t.::şkilau da dahil, yeni baştan dü
zenledik. Bunun uzantısında, personel reformunu yaptık. Türkiye'nin 
temel vergi reformlarını aşağı yukarı ta.'l!arnladı.k. Mahalli reformla bele
diyelere dinamik .bir görüntü sağladık. Kambiyo sistemi ve Türk Para ı
nı Koruma mevzuatmı değiştirerek, işlemlere hız kazandırıp birçok hak-
ıılıklan önledik. Serbest beyanı kaldırdık. Kamu iktisadi teşebbüslerini 

düzenleyerek. •Ekonominin sırrındaki kambur» olmaktan çıkardık. Ka
çakçılığın kökünü kuruttuk. En önemli reformlardan birisi olarak gör
düğümüz fonlar sistemiyle, toplu konut, yatınmlann finansmanı ve a
vunma sanayi gibi Türkiye'nin öncelik i teyen sorunlanna köklü çözüm
ler getirdik. 

An:.ı başlıklarıyla değindiğim bu reformlar, memleketin tüm ekono
mik ve sosyal şartlarına yansıyarak, bütün ekonomik tabulann yıkılma
sına yolaçtı ve buradan da yepyeni bir Türkiye'nin doğuşuna şahit olduk . 

Yeni bir Türkiye oluşurken, geçmişimizde yer alan önemli sosyal ve 
ekonomik kurumları, günün şartlarına ııyarlayarak yeniden yaratmanın, 
partimizin ilkelerinden olan milliyetçilik ve muhafazakarlığın bir gereği 
olduğunu da biliyorduk. İşte, bu yazımda üzerinde durmak istediğim Sos
yal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu'nun çatısı da bu :.ınlayışı
mızdan esin]enere'k kurulmuştur. Bu fon üzerinde özellikle durmak iste
dim. Çünkü, yaşad1ğımız bu mübarek b:ıyrarn günlerinin dayanışma, yar
dımlaşma ve sevgi gibi unsurlan, fonun mana ve amaçlarıyla eşdeğer bir 
karakter taşımaktadır. Çünkü, böyle bi r günde, bu duyguları daha yoğun 



bir şekilde yaşayan vatandaşlaınızın sözkonusu fonun amaçlarına inan
maları ve katılımları daha yürekten olacaktır . 

Nedir, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu?. 

Ülkemizde hiçbir sosyal güvenlik kuruluşunun gücünün yetmediği, 
elinin uzanamadığı bir kitle de mevcuttur. Münferit de olsa, de\'letin eli
ni uzatamadığı olaylarla karşılaşılmaktadır. İşte, fon, toplum vicdanını 
rahatsız edecek seviyedeki bu sorunları, sosyal addet ilkleri için çözüm
leyecek yeni bir güvenlik şemsiyesine duyulan ihtiyaçtan doğmuşttır. 
Kanunun veya fon'un amacı; Fakr-ü zaruret içinde bulunan vatandaşlara 
yardım etmek, memlekette sahipsiz insan bırakmamak, sosyal adaleti 
pekiştirici tedbirleri alarak gelir dağılımından bu kesime de bir pay ayır
mak ve nihayet halkımızda mevcut sosyal yardımlaşma ve dayanışma ru
hunu harekete geçirmek, teşvik etmektiı. 

Bu fon sistemini işletmek için, Osmanlılar'dan beri en önemli sos
yal kurumlarımız olan vakıfların yeniden ihya edilmesi kararlaştırılmış
tır. Fonda toplanması öngörülen para, 400 milyar lira civarındadır. Bu 
para, h1zla kurulmaya başlanan 750 vakıf arasında pay edilecektir. Tabii 
başkanları mülki idare amirleri olan bu vakıflarda, belediye başkanı, em
niyet müdürü. defterdar, milli eğitim müdürü, sağlık ve sosyal yardım 
mı.idüıii ve müftü mütevelli heyet olarak yer almaktadır. 

İşte, bu vakıflar eliyle başvuran muhtaç vatandaşa yardım edile
cektir. Nitekim, gazetelerde görüyorsunuz, bu yardımlar başlamıştır ve 
çığ gibi devam edecektir. 

Cumhuriyet döneminin en önemli sosyal adaletçi programlarından 

birini yürürlüğe koymuş hükürnctin b:ışkanı olarak, bu bayramı, diğer 
bayramlardan daha büyük bir mutlulukla kutluyorum. «Komşusu aç 
yatarken tok olmanın huzursuzluğunu• duyacak kadar duygulu ve cö
mert olan aziz vatandaşlarımın da bu mutluluğu benimle paylaşmasını 
diliyorum.. 
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BAŞBAKAN SAY•N TURG\IT ÖZAL'IN İlıMIR BAYRAM 
GAZETESİNE Y AZPICI MAKALE 

17 Ağustos 1986 

«DÜŞÜNDOCOMOZ TÜRIKİYE· 

Bu !bayramın seçim dönemine rastlamış olması, Bayram Gazetesi 
için istenen yazının da, dönemin özelliklerine paralel 'Olarak /bazı poli
tik mesajlar içermesini adeta zorunlu kılıyor, diye düşünüyorum. 

Su düşünceden llıareketle, Türk milletine daha mutlu ıbayramlar 

yaşatabilmek için «nasıl lbir Turkiye düşündüğümüzü • genel çizgileriyle 
anlatmak, ihtiyacını duyuyorum. 

llk:önce, modern Tıürlciye'nin lbir baştan lbir başa ekspres yollar de
diğimiz otoyollarına ısahip olmasını istiyoruz. lkti aden gelişen ve bü
yüyen !bir memleketin «kan damarlan• olarak nitelendirdiğim yol siste
mine, ıbu sene !bin kilometrelik yol yaparak ·başladık. ·Bu asnn sonuna ka 
dar, güzel ülkemizi lbatıdan doğuya, güneyden kuzeye 3 .bin kilometrelik 
bir otoyol ısistemi ile döşeyeceğiz. İkinci olarak, uydular, kompütürle r 
ve 6 televizyon kanalından oluşan bir dev komünikasyon sistemini plan
lıyoruz. •Böyle ıbir sistemin, Türkiye'nin ·çağdaş dünyada ·hakkı olan yere 
ulaşmasını daha da çabuklaştıracağına inanıyoruz. Zaten, lbu yolda da 
gerekli adımlar ikt?damruz döneminde \başlatılmıştır. Atari.irk ve Kara
kaya .gibi büyük ıbarajları da kapsayan Güneydoğu Anadolu Projesi ile 
çok yakın bir gelecekte Türkiye'nin çehresinin ve kaderinin , bu bölge
den ıbaşlıyarak değişeceğini düşünüyoruz. Bu proje çerçevesinde, havaa
lanlan, parkları, toplu konutları ve milyonluk nüıfuslanyla modern Urfa· 
lan, Mardin'leri şimdiden görür gibiyiz. Aynı özellikleri, Türkiye'nin bü
tün şehirlerinde de gônnek istiyor ve lbunun alt yapısını oluŞturuyoruz. 
Kanalizasyon, :su, aydınlatma ve yerleşme sonınlan çöı!ülmüş pınl pınl 
şehirler ... Zaten, ıbu özlemimizin ilk işaretleri, en •somut şekilde 'bazı şe
hirlerimizde meselii, lstaı:ibul'da , İzmir'de görülmüyor mu? 

Bu dev proje ve yatırımlarla bir uçtan ıbir uca ıbüyük bir şantiye ha
line gelen Türkiye, işsizlik canavarının 'ela !belini kırmaya başlamıştır. Ni
tekim, Devlet 1 tatistik Enstirüsü'nün !büyüme !hızını % 7.8 olarak belir
lemesi, bu yol'C!aki öngörümüzü doğrulamaktadır. !Büyüme IJıızının önü
müzdeki yıllarda ı:la ıbu seyri izlemesi işsizlik, ülkemizin güncel sorunla-



rından ıbiri olmaktan çıkacaktır. Bu gösterge, özlediğimiz Türkiye'de mu
hakkak yer alacaktır. 

Turist sayısında ve gelirlerinde, İspanya ve ltalya ile yarışmak; milli 
gelirin ·kişi başına dağılımında AET ülkeleri ile aynı düzeye gelmek; gi
derı>k genişlettiğimiz ekonomik ve demokratik haklar ve hürriyetlerle 
Batı Avrupa Ailesinin eşit bir ortağı olmak ... Bunlar idealimizdeki Tür
kiye'de, bu asrın sonuna varmadan ulaşacağımızı umduğum semboller 
olacak. 

Bütün lbu olumlu gelişmelerin, güleryüzlü ve kavgasız bir toplum 
yaratması ise en !büyük arzumuz ve hayalimizdir. Zaten, iböyle bir süreç, 
hızını her yıl artırarak, devam etmektedir. Bunda, sağlanan birlik ve be
raberlikle oluşturulan sevgi ortamının payı birinci derecede rol oynamak
tadır. Çünkü, «Sevginin verini hiçbir şey ikame cde:nez• 

Bu vesileyle, aziz vatandaşlarımın mübarek bayramını kutlar, evgi 
ve aygılanmı sunarım . 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN İSTANBUL BAYRAM 
GAZETESİNE YAZDICI MAKALE 

17 Ağustos 1986 

«HERŞEY ÇOCUK VE GENÇLER İÇİN»ı 

Bir mukaddes bayramı daha, milletçe el ve ıgönül !birli@ içerisinde, 
kavga ve yokluklardan uzak lbir şekilde idrak ediyoruz. Seçim döneminin 
kendine bas şartlarından kaynaklanan atmosfer 1bile, bayrama ayrı bir 
renk, ayrı bir görüntü katıyor . Bu gelişmeleri, hem 'demokrasimizin ulaş
tığı bir aşama olarak nitelendiriyor hem de bayram mutluluğumuzu bi
raz daha yoğunlaştıran !bir unsur olarak görüyor ve 'benimsiyoruz. 

Bu duyguların ışığında, benden İstanbul Bayram Gazetesi için is
tenen yazıyı, Anavatan Partisi felsefesinin temel taşlarından birini oluş
turan «çocuklar ve gençler» konusunda şekillendirmek istiyorum. Bu 
isteğimde, çocuk ve gençlere duyduğumuz engin sevıginin yamsıra, mutlu 
bayramları en çok onların hakettiği yolundaki düşünsem de rol oynu
yor. Değilmi ki, onlar, Aziz Atatürk'ün Cumhuriyeti emanet edecek ka
dar güvendiği 'bir !kitledir, Türk Milletinin gelecekteki teminatıdır, nüfu
sumuzun yansından fazlasını meydana getirmektedirler. 

Hatırlıyorum; Anavatan Partisi'nin kuruluş ·günlerinde Türkiye'nin 
meselelerini değerlendirirken, çocuklara ve gençlere yönelik kapsamlı ve 
ciddi /bir programın eksikliğini derin bir üzüntü ile farketmiştik. ıBu ek
sikHğin; okuyacak okul lbulamayan, lbir meslek edinemeyen veya okul 
bulsa bile ıbu 'kez yurt bulamayan, kredi alamayan ıgeniş lbir gençler kit
lesi ortaya çıkardığını, herkes gibi lbiz de gördük ve tes'bit ettik. Gene tes
bit ettik ki, benzeri ekonomik ve sosyal şartlar, kırgın, giderek birbirle
rine ve topluma kızgın kuşaklar yetişmesine- sebep olma.ktadır. Kapsamlı 
program eksiıkliği; 0.18 yaş grubu içinse, ıçocuk lölünılerinin inanılmaz 
yüksekliği, çocuk parklarının, semt spor saıhalannın yetersizliği, lisan 
bilgisizliği, gıdasızlık, çırak eğitiminin ıbaşılboşluğu ve ıbenzeri boyutları 
veya ölçekleri içeriyordu. 

Sözkonusu eksiklik, çarpıklık ve yetersizlikleri gidermek ve düzelt
menin çok zor olduğunu !biliyor, ancak öte yandan çocuklara ve gençlere 
duyduğumuz sevginin gücü ile bunları altedebileceğimize içten içe inanı

yorduk. İlk iş olarak, öğrenci yurtlarının kapasitesini prefıibrik rnetodla 
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artırmayı amaçladık. Yaklaşık bir yıl içerisinde, mevcuda, 42 bin yatak 
kapasitesi ilave ettik. Bütün lbir Cımtlıuriyet döneminde sağlanan kapa· 
sitenin 52 .bin olduğu düşünülürse, yapılan işin önemi ve /büyüklüğünü 
kendiliğinden ortaya çıkar. Da'lıa sonra üniversite ve yüksek okullara alı
nan öğrenci kontenjanını arttırdık. Öğrenci affı çıkararak, çeşitli sebep· 
lerle yüksek öğrenimlerini yanda lbıraıkan :binlerce gence yeni bir fırsat 
ve imkan tanıdık. 

Yüksek okul gençlerimize yönelrk 'bu etkinliklerin yanısıra, çocuk
lanmızı ·kapsayan sosyal a:dalet karakterli ve iftihar edebileceğimiz prog
ramları yürürlüğe koyduk. İşte, aşı kampanyası ile 5 milyon çocuğu aşı
l;ıyarak çocuk ölüm oranını en aza indirmeyi amaçladık. Böyle bir prog
ramın dünyada lbir !benzeri ıgösterilemez. İşte, .şehir ve ilçelerimiz yüz
lerce çocuk paı1kı, !bahçesi ve semt spor salıalan ile bezenerek adeta şe 
kil değiştiriyor. On'binlerce çocuk sokaklardan parklara, spor sahalanna 
çekilerek sağlıklı ve mutlu ıbir kuşağın tohumları atılıyor. İşte, ilkokul
larda uyguladığımız gıda yardımı ile çocuklarımızın beslenmesine bir öl· 
çüde katkıda bulunmaya çalışıyoruz. İşte, çocuk yaşta iş hayatına atıl
mak zorunda kalan evlatlarımız için çıkanlan «Çıraklık ve Meslek Eği
'.irrıi Kanunu• ile bu kesimin geleceğini garanti altına alıyoruz. 

Bu.ulan kesinlikle yeterli görmüyoruz. Çocuk ve gençlerimiz için 
zihnimiz ve gönlümüzden sayısız güzellikler geçiyor. Çok yakın bir gele
cekte, 5-6 kanaJlı olacak televizyonun 2 kanalını eğitime ayırarak Bitli ' 
teki öğrencinin İstanlbul'daki öğrenci ile aynı eviyeye gelmesini sağla
yacak ve bu yolla fırsat eşitsizliğini ortadan kaldıracağız . Video kasetle
riyle okullarunızdaki lisan eksikliğini gidereceğiz. Bütün okullanmızı 
kompütürlerle •donatarak, zeki ve çalışkan Türk çocuklarının Batı ülke
lerindeki yaş grublanyla yarışmasını sağlayacağız. Sosyal Dayanışmayı 
Teşvrk Fonu'ndan, aile i sıkmtıda bulunan kabiliyetli çocuk ve gençle
rin okumalarına yardım edeceğiz. Yüksek Okulların kapasitelerini artır
nıanın yollarını araştırırken, sanayileşme hedefimizi kolaylaştıracak mes
leki ve teknik okulları orta öğretim düzeyinde de yaygınlaştıracağız. Za
manı gelince, 21 olan seçmen yaşın ı 18'e indirerek gençlerin oylarıyla 
siyasette söz sahibi olmalarına im:kan vereceğiz. 

Satırbaşlanyla değindiğim bu hu uslardan sonra, yurtiçi gc1.ilcrimde 
bana chey• diyerek sevgi gösterilerinde bulunan çiçek bahçesi görünüm
deki çocuklara, davranışlarıyla !bizim yanımızda olduklarını gösteren 
gençlere seslenmek istiyorum : Her zaman, bu bayram gününde olduğu 
gibi mutlu olun, birlik ve ı~eraberlik içeri inde bulunun. Biz, bunu sağ 
lamak için ıbütün gücümüzle çalışacağız. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN YENİ ASIR GAZETESİ 

ANKARA TEMSİLCİSİ MUAMMER YAŞAR'IN SORUIARINA 
VERDİCİ CEVAPLAR 

21 Ağustos 1986 

S o r u : - Sayın Başbakanım, siyı-.si yasakların kaldırılması konu
sunda bir arkadaşımız sayın Cumhurbaşkanımızla konuştuktan sonra 
edindiği izlenimleri yazdı. Sizin bu konudaki görüşünüz nedir? 

C e v a p : - Şu anda, .J) işte referandum yolu var. Cumhurbaşkanı 
itiraz etliği anda Meclis'te 300 oyla ekseriyet aranır. Bu ekseriyet bulun
duğu takdirde de Cumhurbaşkanı itiraz ederse referanduma gidebilir. 

Bir bu yol var. İkinci yol şöyle olur: Anayasa değişikliklerini refe
randuma götürmek. Eğer razı olurlarsa, ben de ona razıyım. Anayasa de
ğişiklikleri yüzde 50 salt çoğunlukla Meclis'te kııbul edilir. Sonra halkın 
oyuna gider. Halk kabul ederse, Anayasa değişiklikleri olur. Bu yol müm
kündür. Ben de tercih ederim. Sadece Anayasa değişiklikleri için refe
randum kullanılır. Meclis'te 201 oy alınır, referandumda da yüzde ellinin 
üzerinde oy alınırsa Anayasa fiilen değişmiş olur.• 

S o r u - Geçici 4. maddenin kaldırılması için de bu yol uygula
nabilir? 

C ev a p : - Bu yol uygulanabilir. Benim uzun zamandır düşün
düğüm yol bııdur. O zaman Cumhurbaşkanı'nın itirazına gerek kalmaz. 

S o r u : - Yani , ilke olarak böyle bir meselenin halk oyuna götü
rülmesine iz karşı çıkmıyorsunuz? 

Cevap: - Hayır. Bugünkü Anayasa' da şu hadise var. Anayasa 
dı:ğişikliğinin bu usulle yapılmasını sayın Cuınhurbaşkanı'nın kabul et
mesi icap eder. Etmediği takdirde yine aynı söylediğimiz problem mey
dana gelir Ben şu anda, «Anayasa değişsin demiyorum•, sadece Anayasa 
nasıl değiştirilmelidir, o esas getirilmelidir diyorum. 

Sayın Demirel'Je de gazeteciler konuşmuş, ıbir beyanı olmuş. Orada, 
«2969'un kaldınlması şartı ile buna uygun diyorum• dedi. İşte ·bu 'bana 
biraz garip geldi. 
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S o r u : - Sayın Demirel, eğer geçici 4. madde referanduma sunu
lacaksa, 2969 kalksın biz de rahat rahat konuşalım diyor. 

Cevap: - Onun konuşmama hakkı yok. Yalnız, orada başka bir 
şey var. 2969 sayılı kanunda kaldırılmayan madde Konsey idaresi ile il
gilidir. Benim endişem şu: Eğer o tartışma açılırsa referandum •hayır» 
cevabı alır. Yaptığımız incelemeler hep bunu gösttriyor. Elimizde sosyal 
bir araştırma var, geçmiş hadiseleri kurcalamak mı kurcalamamak mı 
meselesi var. Bu memleketin büyük çoğunluğu yüzde 65- 70'i kurcalama
mak diyor. Onu söylediği zaman sayın Evren'e de hak vermek lazım . O da 
kalkar konuşur. Tekrar eski devrin münakaşası açılırsa, ben sizinle bahse 
girerim, o vakit Anayasa oylaması hayırdır. ıBunu iyi ıbilmek lazım. iBu 
meseleleri, eğer isteniyorsa suhuletle halletmek lazım. Kavga ile değil, 
mücadele ile değil, suıhuletle ıhalletmek lazım. Onun için baştan beri za
manı ·gelmemiştir dememin sebtfui bu. Bazı olaylarıda zaman geçmesi, 
hırdiselerin küllenmesi lazım. Şu söylediğim ıA.nayasa değişikliği olur ve 
burada da durup dururken geçmiş devirle ilgili /bir kavga açılmazsa, o 
atmosfere girilımezse bu meselelerle halledilir. Benim söylemek istediğim, 
normal şartlarda üzerinde müııakaşa etmeden /bu mesele ortaya konulur, 
•ibu maddenin ıkaldırılmasını meclis onayladı siz <le onaylıyor musunuz• 
diye millete sorulursa millet onaylar. 

S o r u : - Sayın Başbakanım, açık bir durumu ortaya getirmek is
tiyorum. Sayın Demirel Doğru Yol'a destek oluyor. Sayın Eccvit, hanımı
nın paıtisine destek veriyor. Ara seçim sonuçları DYP ve DSP yönünden 
her iki liderin siyasi gücü konusunda da fikir vermeyece'k midir? 

C e v a p : - O konulan münakaşa etmek istemiyorum. Ben hali 
hazırda hukuki olarak eski liderleri bizim rakibimiı olarak görmüyorum. 
Anayasanın geçici 4. maddesi değişir yerlerini alır siyasi parti lideri ha
line gelirlerse ki geleceklerdir tahmin ediyorum o vakit bu konuları dü
şünürüm. Dikkat ederseniz ben cevap da vermiyorum. Biz 1983'de de böy
le yaptık. Biz yapacağımız icraatı anlattık. Birisi ile ·kavga etmek onu 
alıp bizim seviyemize getirmek demektir. 

S o r u : - Efendim, şöyle bir iddia var: Diyorlar ki ANAP'ın on 
ilde alacağı toplam oyların oram yüzde 35'in altına düşerse biz erken se

çim isteriz. Ne dersiniz? 

C e v a p : - Bu ara seçimde öneruli olan alınan oy nisbetinden zi
yade alınan yer sayısıdır. ANAP milletvekilliklerini büyük ekseriyetle alır
sa dış basm Özal galebe çaldı diyecektir. Bakıyornm, lngilterede de böy
le seçimler yapılıyor, iktidar partisinin bazı yerlerde oyu azalıyor, fakat 
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hiç kimse erken scçin:ı istemiyor. Birisi çıktı ded; ki yüzde 35'in altına 
düşerse ... Nedir bu yüzde 35'in özelliği? Niçin yüzde 33 değildir? Niçin 
40 değildir? Niçin yüzde 45 değildir? Tabii rastgele bir rakamdır bu .. Bir 
çizgi çekip bir tahmin yapm ışlardı r. Ona göre tahmin edilip söylenmiş 
bir laftır bu .. 

Ara seçim, iktidar için çok önemli lbir ·seçim değildir . Bizim iklidar 
ekseriyetimizi değiştirmez. Ben millete ~unu getirdim : Mesele yüzde 35, 
yüzde 40 meselesi değili Benim i tediğim bir şey var: Türkiye istikrar 
içinde giderse ileriye gider. İsti'krar içinde gitmezse geçtiğimiz yıllar gibi 
olursa, devamlı çalkantı içersinde olursa ıherkes ıbundan kaybeder .. 

Şu üç seneye 'bakınız. iKalkınma hızı nereden nereye geliyor. Tür
kiye' de ne kadar icraat yapıldı, ne kadar krediler gelmeye başlarlı. Bu ara 
seçimin şu ıönemi var: Türkiye dışarda hep istikrarsız ülke olarak ta
nındı. Yeni, 'biri geldi, ö'bürü gitti, diye lbakıldı. Türkiye'yi istikrarlı bir 
ülke olarak göstermeye medburuz! Ara seçimde dahi istikrarlı göster
meye mecburuz. Ben gayet iyi biliyorum. Bize kredi verenler, bankalar 
hepsi, bunu ölçüyorlar. Özal gidecek mi kalacak mı hesabı var. Ben gayet 
iyi biliyorum. Risk analizlerinde hepsi ibunları yaparlar. Biz büyük ekse
riyetiyle kazanırsak diyeceklerdir ki, 1988'e kadar bu iş tamam, 1988'de 
de Özal alır diyecekler. Zaten çıkan yazılar da öyle. Dışarda yapılmış risk 
analizleri bunu ıgösteriyor. Ben onun için diyorum ki, istikrarı isteyenle ı 

bu seçimde de !bizim yanımızda olurlar. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN ANKARA İLÇELERİNDE 
VATANDAŞLARLA YAPTICI SOHBETLER 

21 AJ!ustos 1986 

Başbakan : - Aziz Kazanlılar zaman zaman sizlerle beraber olmak, 
minle konuşmak !bizler için çok mutlu lbir olaydır. Biraz evvel Belediy.: 
Başkanınızdan yapı lan 200 mesken için bilgi aldım. Memnun oldum. Söy
lediğine göre kaloriferli olan daireler 7 milyon 300 !bin, sobalı olanlar da 
5 milyon 250 ıbin liraya mal olmaktaymış. 

«Ben vatandaşlarla sohbet etmeye ve şıd:ısi olmayan isteklerini ağız· 
lanndan dinlemeye geldim. Ben buna •Halk Divanı• diyorum• 

Vatandaş : - 'Ben yurtdışında çalışıyorum. Yurda iher gelişte biz
den triptik işi için oldukça yüksek para alınıyor, bunun için çözümü yok 
mu? 

Başbakan : - •Biz iktidara geldiğimizde otobanlann hepsi 4-0-50 
kilometreydi. Ama şimdi halen 216 kilometrelik otoban çalışması sürdü
rülüyor, önümüxdek14 !)'1hçinde 1hedefimiz 1000 kilometrelik otoban ya
pım1m gerçekleştirmektir. Bunlardan Kınalı-Adapazarı, Adapazan-Gerede 
- Ankara otoban ihalesi yapılmıştır. 4 sene sonra Edirne'den Ankara'ya 
kadar yollar otoban olacak. Tabil ki Edirne'den itiibaren sizden de para 
alacağız.• 

Vatandaş : - Muhterem Başbakanım köylerimizin yollan çok kötü 
ve uzun zamandır yapılmıyor. 

Başbakan : - cDoğru<lur, iki ay içinde yapılmak üzere talimat ve
riyorum. Bizim daha fazla yol yapmamız lazım• 

Vatandaş : - Sanayi Siteleri kurulması güzel !bir şey, ancak küçük 
işlerle uğraşan saat tamircisi olan benim gıôi küçük esnafa da dükkan 
yaptırılmaz mı? 

Başbakan : - •Anlıyorum, ancak buna bir !bakmamız lazım. Bizim 
ekmeğini taştan çıkaran insanlara sevgimiz fazla. Gelip de devlet kapı
sına •illa •bana iş ver• demesin de ekmeğini taştan çıkarsın. Biz ona yar
dım ederiz. Onun yolunu ıbıilunız. Nasıl sanayi çarşısı yapıyorsak küçük 
tamirci esnafı için de yapanz. Bizim politikamız böyle.» 
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Bir Öğrenci : - Milli Kültürümüzü gözönüne almayan günlük müs
tehcen neşriyatla mücadele konusunda ne düşünüyorsunuz? 

Başbakan : - «Müstehcen deme muzır de. Müstehcenlik zaten k~
nunda var. Biz başka bir kanun çıkardı!:, çocuklara ve gençlere muzır di · 
ycrek Muzır Neşriyat Kanunu çıktı. O k:ınuna gör · şu anda benim bildi
ğim kadarıyla gelen bilgilere göre bazı dergilere ceza verilmiştir. Bazı

ları poşete girmiştir. Günlük neşriyatta ise 2-3 tanesi ağır para cezaları 
ıulebiyle mahkemeye verildi, daha neticelenmiş c!eğil. Neticelendi~i za
man bir iki tanesi herhalde bu işten vazgeçerler• 

Bir Öğrenci : - Bu tür yayınlarla mücadele edenlerle adeta alay 
edercesine lbir kampanya açıldı. 

Başbakan : - Neyse, bazı konular var. Anayasa'nın değişikliğini 
inşallah referandum meselesine getirdbilirsek bu ıgtbi konuları da icap 
ederse orada ele alırız» 

Bir Vatandaş : Sayın Başbakanım Kızılcabamam'a Fabrika istiyo-
ruz. 

Başbakan : - Faıbrikayı niye istiyorsunuz, tabii ki iş için. Ankara 
çok yakın. İç turizmle lbu ormanları değerlendirecek yatınmlar yapmalı. 
Kızılcahamam kaplıcaları ve ormanıyla Ankaralılar'ın ciğeri olabilir. Bu 
potansiyeli ku11anm ıbuna göre yatırım yapalım• 

Başbakan : - Bayramm ilk gününden itibaren Halk Divanı kur
maya •başladık. Bu divanda halkın suallerine muhatap oluyoruz. Sualle
ıin cevaplarını vermeye çalışıyoruz. 

Bir Vatandaş : - Siz iktidara geldiğiniz zaman Çamlıdere ilçesinin 
şehirlerarası 20 tane otdbüsü vardı. Biz ıbunlan tek tek sattık . Şimdi 2.5 
şoför 3 milyon lira para katrnayla bir vasıta saihi'bi olamıyoruz. 

BaŞbakan: - Otolbüsü niye sattın anlayamadım? 

Bir Vatandaş : - Elimizdeki ara'balanmız Avrupa '.dan ithal edilen 
aralbalann yüzünden yazıhaneler tarafından çalıştırılmadı. «302 serisi de. 
mode oldu• dediler. cAra'balarınızı yenilemezseniz iş vermeyeceğiz• de· 
diler. Bazı şoför arkadaşlarımız şimdi amelelik yapıyor. 

Başbakan : - Türkiye'de otolbüs sistemi dünyanın en ileri sistem
lerinden, en rantabl sistemlerinden lbiri. Eğer bugünkü otoıbüs sistemleri 
olmasaydı •bu halkın şehirlerarası nakliyesi çok pahalı olurdu. Yani de
seydik ki, özel sektör bunu yapmasın devlet lbu işi ele alsın, otobüsleri 
devlet işletsin, halen derniryolunu işlettiği ıgibi sonuç perişan olurdu. 
Bugün 2 bin liraya gidilen yerin maliyeti 15 'bin lira olurdu. Doğru mu, 
değil mi? 
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Bir V~tandaş : - Evvelden de öyleydi. 

Başbakan : - Oraya da ıgeleceğim. Şu hesabı iyi .bilmek lazım. Her
kes hesabını iyi yapacak. Biz özel teşebbüs deste'klerken şunu da daima 
söylüyoruz: «Özel teşebbüs ıhesa'bım çok iyi lbilmeli•. Gelişen bir Türkiye 
var. Şimdi burada iki kahve olsa birinde siyah ibeyaz, diğerinde de renkli 
televizyon olsa müşteri hangi tarafa gider? 

'Bir Vatandaş : Tabii ki renkli TV olanına. 

Başbakan : - Tabii ki 302 S veya Süper MAN varken, hantal ara
baları müşteri istemeyecek, yazıhane de çalıştıramayacak. Yazıhane di
yor ki sen de arabanı yenile. Bir kere şunu anlamıyorum, ıbiz vaktiyle otcr 
büs ve kamyonculara şunu teklif ettik : :Bu Halk Bankası'ndan şoföre 
kredi verelim, ama öyle ufak kredi deği l, otobüs alacağı kredi verelim. 
Tabii lben o krediyi Merkez Bankası'ndan veıımiyorum lben onu halktan 
topladığım paradan veriyorum '<'C ona da bir faiz ödüyorum. Desem ki 
sana •Arkadaş bir otobüs 100 milyon mu? 60 milyon kredi vereceğim ama 
bu kredinin faizi ayda mesela yüzde 4 olacak.» Alır mısın, alma7 mısın?• 

Bir Vatandaş : - Alırım . 

Başbakan : Alırsın ama, biz ıbunu söylüyoruz. Esnafların başında 
olanlar bağırmaya 1başhyorlar. Ben biliyorum ki siz dışarıdan kredi alır
sanız yüzde 7 ile alıyorsunuz.• 

Bir Muhtar : - Ankara'ya içme suyu götürecek barajın inşaatı baş· 
!ayalı 10 sene oldu. Baraj şimdi 'başladı ama 5 köy halen yerleşe.medi . 

Başbakan: - Hangi lbaraj lbu? 
Bir Muhtar : - Çamlıdere Barajı. 

Başbakan : - Onun çevresindeki köyler mi? 
Bir Muhtar : - Evet : 
ıAnkara Milletvekili : - Çözüme yaklaştık Orman Genel Müdürlüğü 

ile yer konusunda bir sıkıntı var. 
BaŞbakan : - Çamlıdere'nin yol, su fabrika isteklerinin imkanlar 

dahilinde çözülecektir. 
Bir Vatandaş : - Sayın BaŞbakanım bir şey söyleyebilirnıiyim 
Başbakan : - Söyle !bakalım 
Bir Vatandaş : - cDaha önceki dönemlerde milletvekilleri gelir, is

teklerimizi sigara paketlerinin arkasına yazar, sigara bitince kaldın.
atarlardı. Sizden önemle rica ediyorum. Dertlerimizin çözümü için ne 
gerekirse yapın• 

Başbakan : - Ben sigara içmiyorum, sigara paketim yok. «Yalnız 
herkes şunu iyi bilmeli . Bir imkanlar meselesi vardır, bir de ihtiyaçlaı· 
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vardır. Biz memleketin parasını en iyi şekilde ocullanmarun hesabı için
deyiz. Yanlış yerlere yatının yapmayalım, doğru yere yapalım. Yatının· 
lanmız toprağın altında kalmasın, bir netice versin . İşlerin yapılabil
mesi için de .sizin bu demokratik sistem içinde reyleriniz~ sahip olma
nız gerek. Reylerinize sahip olun, reyin kıymeti vardır. Yoksa demokratik 
sistem olmasa diktatfülük olursa buraya gelir mi lbir başbakan. Bizler 
başbakan olamayız o zaman, onu da söyleyeyim. Bizim gibi insanlar ola
maz. Fakat önemli olan el ve gönül birliği ile lbu işleri halletmektir.» 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN GAZETECİ ESEN ÜNÜR'LE 
YAPTICI KONUŞMA 

21 Ağustos 1986 

S o r u : - Eski siyasilerin ihaklannın iadesi konusu gündemde. 
Siz bugüne kadar lbu işin 1988 sonrasında gerçekleşebileceğini vurgulu
yorıdunuz. Bu görüşünüzde lbir değişiklik oldu mu? 

Cevap : - · «1988 meselesinde son zamanda .bir şey söylemiş .de· 
ğilim. Yalnız lbugün konuşulan mi.i!him mesele, mekanizma meselesidir. 
Halk yüzde 92 tasvip etti. O halde halka sormak lazım; 'Siz istiyor mu
sunuz, istemiyor musunuz?' diye. Ondan sonra da değiştirmek lazım, 
Nasıl lbu mesele halledilecek? Bunların birincisi; diyelim ki, değişiklik 
Anayasa'daki mevcut esaslara göre yapılır. Meclis'te 267 oy ister, eğer 
Cum'huııbaşkanı veto ederse, 301 oy ister. Sonra da Cuınhurbaşkanı tek· 
rar referanduma gidebilir. Yollardan ıbirisi !budur. Yalnız bunun mahzur
ları olduğunu hepimiz !biliyoruz. Ya Meclis, ya da Cumhwıbaşkanı sıkın· 
tılı duruma düşelbilir. Tarih hiç önemli değil; şu zaman yapılır, bu zaman 
yapılır; önemli değil. Ama mevcut lbu mekanizmanın alternatifi nedir? 
Tamamıyla oluşum halinde şu düşünceler var : Bu Anayasa referandumla 
kabul edildi. Bu madde de rumil olmak üzere hepsi reefrandumdan geçti. 
gibi düşünceler var ama lbu daba net değil. Benim anladığım kadarıyla, 
Cumhuılbaşkanı bunu yazılsın diye de söylememiş. Yani bir nevi 'Backgro
und bilgi' diye vermiş. Ben öyle anlıyorum; çünkü lbana da çok kısa 
olarak bahsetti. 'Benim böyle düşüncem var; lbu meseleyi çözmek için' 
diye. Ben de lbu arada 'bu konu üzerinde fikir imal ettim. Dosdoğru bir 
referandum sisteminin lbazı ma!hzurlan var. Çünkü düşünelim ki, her
hangi bir konuyu halka sorduk. Meclis'ten de geçti. Anayasa Mahkeme
si'nden döndü. Ne olacak? Yaihut da ilıalka sorduk. 'Evet' dedi. Meclis'ten 
geçmedi. Ne olacak? 13en, !halkı nihai merci olarak görürüm. O vakit şu 
sonuca vardım : Anayasa değişikliğini halkın referandumuna koymalıyız. 

Şimdi üçte iki ile olan Anayasa değişiklik maddesini şöyle değiştirelbiliriz. 
Diyelbiliriz ki; 'Anayasa değişikliği için Meclis'te ·salt çoğunluk ister, yani 
201 oy, Artı referandum. Bu şuna da uygundur. Anayasa madem ki refe
randumla kabul edildi, değişikliği de referandumla ka:bul edilir.' Tabii 
bu sistem ortaya konulursa ondan sonra yapılacak Anayasa tadillerinde 
ki, bunun içerisinde geçici dördüncü maddenin kaldırılması da olur, böy
lece hiç kimse incinmeden mesele çözülür.• 
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Soru: - Siz samimi olarak ıbu yolla lbu işin çözülmesini istiyor 
musunuz? 

C ev a p ; - «Evet lbiz /bu yolla çözülmesini istiyoruz.» 
Soru: - Bu öneriyi siz getirir misiniz Meclis'e? 
C ev a p : - cHa, şimdi !bakın, lbu önerinin gelcfuilmesi için iki-üç 

şey !Azım: 1 - Sayın Cumhuı1başkanı ile mutabık olmak lazım. 2 - Par
tilerle de mut~ık olmak lazım. O vakit, bu öneri getirilir. Ama bu öneri, 
mekanizmayı getiriyor. Tarih konusu ayn konudur. O konuda şu anda 
herhangi lbir şey söylemiyorum. Şu andaki düşüncem, 1988 seçimlerinden 
sonradır. Mekanizmayı kuralım. Bu evvel mi olur, sonra mı olur, sonra 
tekrar düşünebiliriz ama şu andaki düşüncem, !bunun üzerinden /bir 5 sene 
geçmesi lazım diyedir. Referandıımun sağlam olması için ibu böyledir.• 

S o r u : - Sayın Cwnhw1başkanı'na lbu <görüşlerinizi akscttirdiniz: 
mi? 

C ev a p : - «Hayır e!tirmedin;ı. İlk defa ortaya' koyuyorum.• 
S o r u : - Cumhurbaşkanı ile /bu konuda ihtilafınız olduğu, yolun

daki iddialara ne dersiniz? 
C ev a p : - «Hayır bir ihtilafımız yok. Konuşmamışız ki, ihtilafı

mız olsun. Ben Sayın Cumb,~aşkanı'nın net lbir konu ortaya attığını da 
zannetmiyorum. O sadece, «Bu referandum konusunu düşünüyor~ dedi. 
Benim bu söylediğim de yine /bir referandıım yoludur.• 

S o r u: - Siz bana lbir ara, siyasi rakipleriniz için 'Beşi bir ANAP· 
etmez' demiştiniz. 

C c va p : - «Şimdi de, 'Onbiri ANAP, etmez' diyorum.• 
S o r u : - O zaman 11 siyasi partinin /ben teker teker isimlerini 

söylesem siz de bir değerlendirme yapsanız? 
Cevap: - «Hepsini 'bilemem ki ... Yok hayır, hayır hiı,Jbiri llıak

kında 'beyanat vermem.• 
S o r u: - Bu ara seçimde sizce kazanılan milletvekili sayısı mı 

önemli, yoksa oy oranları mı? 
Cevap: - «Önemli olan, netice almaktır. Ben IJ:ıiçbir zaman se

çim tahmini yapmam. Çünkü seçim tahmini yapmayı, sanki milletin 
reyine müdahale gibi hissediyorum. Onbirini de almak için canla, 'basla 
çalışıyoruz.• 

S o r u: - Alamazsanız ne olur? 
C ev a p : - «O başka; o milletin takdiri. • 
Soru: - Güneydoğu' da ikinci bir harekat yaptık mı, yapmadık 

mı? 

C c va p : - « Hayır; ik.inci bir harekat yapmadık. Hava Kuvvetleri 
de, Kara Kuvvetleri de ikinci bir harttlı:at yapmadı. Orada, üç PK.K kampL 
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olarak, iki senedir takip ettiğimiz yerleri, Hava ıK.uvvetlerimiz bomlbala
mıştır. İsimleri Hafgan, Hayat ve Kişlln kamplarıdır. iBu üç yer bomba
lanmıştır. IAncak sonradan öğrendiğimize göre, Irak Hava ıKuıvvetleri Zire 
diye ıbir yeri !bombalamış; tahmin ediyorum o bir parça sanki !bizim bom
<baladığımız süsünü vermek üzere, bir gün sonra ... Belki, dış basına yan
sıyan odur.• 

S o r u: - iBu harekatı, Irak'tan önce aldığımız mutabakata gör~ 
mi gerçekleştirdik, yoksa bu ıharekllt için yeniden mutabakat aldık mı? 

Cevap: - clrak'la dalha önce varılan mutabakata göre haber ve
rilmiştir. tkiıbuçuk- üç saat önce haber verilmiştir.• 

S o r u : - Irak'taki son harekllt ke in •başarıya ulaştı sonucuna va
r~ilir miyiz? 

C ev a p : - c Şunu söyleyeyim; askerlerimize karşı işlenen son ci
nayetlerin gerekli dersi verilmiştir. Ümit ediyorum ki, orada !başka kim
se 'bunları kendi evlerinde barındırmaz. Böyle lbir yola tevessül etmez. 
Biz., Türkiye içinde kalanların hesabını görürüz.• 

S o r u: - Sosyaldemokrat Halkçı Parti :bu harekat için 'Yurt dışı
na asker göndermek, 'J.1BM!M'nin işidi~' dedi. Bir de Genel Başkan Yar
dımcısı Tevfik Çavdar, olayı İsnı.il'in Filistin kamplarına !baskınına ben
zetti. Bu konuda yorumunuz nedir? 

C ev a p : - c•Bu konuyu, milletimizin takdirine bırakıyorum. 

Milletimiz, 'benim anladığım kadarıyla bu ıhareklltı büyük lbir ekseriyetle 
tasvip etmiştir. Bu !harekatın karşısında olanları da tbüyük çapta kına
maktadır. Böyle lbir tenkit de 'hatta 'ıMeclis'l toplayıp lbu meseleyi göıil
şeceğiz; hükilmeti şöyle sıkıştıracağız' diyorlar. IJ3uyursunlar, yapsınlar. 
Biz her şeyin ıhesabını veririz ama inanıyorum ki millet de şu ara seçim
lerde bunun cevabını verir.• 

Soru: - Bu harekat üzerine İran ve Suriye'den tepki geldi mi? 
C ev a p : - cSuriye'den 'bir tepki almadık. İran'dan da resmi bir

tepki almış değiliz. Daha evvelki 1983 harekatında, yahut da Irak'la ko
nuşurken, onların ta'bii bu konuda daha farklı düşündüklerini lbiz biliyo
ruz. Bir tepki Lilbya'dan gelmiş ama bize mesaj olarak gelmedi. Zaten 
ben gerekli talimatı verdim; mesaj kıfuul edilmeyecek. Tahm in ediyorum. 
ajanslara verilmiş. Tepki bazı çevrelerin tahmininin altındadır. Biz lbu 
konuyu Türkiye'nin bir iç işi olarak mütalaa ediyoruz.» 

Soru: - İran Dışişleri Bakanı yarın Şam'a geçerken Ankara'ya 
uğrayacak ve Sayın Halefoğlu ile lbir görüşme yapac.ı.k. Bu görüşme son 
gelişmelerle ilgili midir? 

C e v a p: - «Bilemiyorum; görüşme olmadan bir şey söylemek 
mümkün değil. Yalnız Vahit Halefoğlu da pazartesi günü aran·a gidecek. 
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biliyorsunuz. Biz bütün komşuJannıızla iyi geçinmek istiyoruz. Hatta Su
riye ile ibazı problemlerimiz vardı geçmişte. Son defa Suriye Baş.bakanı'nın 
gelmesinde yumuşama meydana gelmiştir. Benim de çok muhtemeldir, lbu 
yıl için 'bir Suriye ziyaretim olacak. Henüz kesin tarihi tespit etmedik. 
tık defa bir Suriye BaŞbakanı geldi. İlk defa belki bir Türk BaŞbakanı 
gidecek; resmi olarak. Orası ile de münase!betleri dalha iyi hale getirmek 
isteriz. İran'Ja zaten münasebetlerimiz iyidir; lbir prdbleınimiz yoktur. 
Ama şunu daima 'bütün dostlanmıza söylüyoruz : Türkiye ıiçin önemli me
seleyi, ·kimse tahrik etmesin.» 

S o r u : - Resmen lbir mesaj ulaşmamasına ve siz ulaşsa da kabul 
edilmemesini istemiş olmanıza rağmen, Kaddafi'nin tepkisini değerlendi
rir misiniz? 

C ev a p : - cÇok önem vermedik.• 

S o r u : - Şöyle bir sonuca varabilir miyiz? Kaddafi bir girişimde 
bulunmayacak ama ajanslara "demeç vererek 'bunu bir propaganda aracı 
olarak •kullanıyor. 

Cevap: - «Kendisinin bazı şeyleri var; öyle anlaşıbyor ki, belli 
yerlerin nazari kumandanı tayin edilmiş. Arap· Kürt halkları falan diye. 
Nazari bir kumandanlık var, o kumandanlığın yolunda yapıyor ıta'hmin 
ediyorum.,. 

S o r u : - Son ıgünlerde Suriye Başbakanı sizi telefonla aradı mı? 

C ev a p : - cÇok evvel, bundan iki ay önce aradı. Su meselesi 
için, bizim kendisi ile mutabakatımızda daha önce verilmiş bir söz var. 
Dünya Bankası'na da eS'ki dönemde verilmiş. Karakaya dolarken, belli 
bir miktar su aşağıya bırakılacak. O su bırakılmış mı, bırakılmamış mı; 
kontrol ettim. Biraz !bir anza olmuş.,. 

Soru: - Yani lbu su meselesi, Suriye ile aramızda bir pazarlık 
konusu oldu mu? 

C ev a p : - «Hayır, ibir pazarlık konusu yok.,. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN TERCÜMAN GAZETESİ 
BAŞYAZARI TAHA AKYOL 'UN SORULARINA VERDtCt 

CEVAPLAR 

23 Ağustos 1986 

S o r u : - Değişiklik teklifi siyasi olarak ıgündeme geldi. Aıncaic 
uygulamaya geçmek üzere ne zaman gündeme getirilecek acaba? 

Cevap: - 'Bunu yapmak için, Anayasa'yı değiştirme maddesinin 
değişmesi için Meclis 'te üçte iki ekseriyet lazım. Cunlhwbaşkanı'nın veto 
etmemesi lazım. Bunlar olduğu takdirde konu gerçekleştirilebilir. 

S o r u: - Bu mutabakatlar sağlandığı .takdirde, sizin bu işi yap
mak için bir zamanlamanız var mı? 

Cevap: - Seçimden sonra, mutabakat varsa ... 
Soru: - Heriıalde bu mutabakat için, Cumhurbaşkanı ile görüş

tükten sonra grubu olan partilerle de görüşeceksiniz. 
Cevap: - Bu daha sonra. Yani seçim sonrası bu işe otururu-ı. 
S o r u : - Bu referandum işini gündeme getirmek ve gerçekleştir

mek, yeni ıı\nayasa'run d.eğişikliği i le ilgili maddeyi değiştirmek, geçici 
4'üncü maddenin kaldınlmasını daha öne aldırır mı? 

C e v a p : - O ayn ıbir konu. Anayasa değişikliği ile ilgili mekaniz· 
mayı kurduktan sonra bunu 88 sonrası mı yapacağız, daha mı evvel ya
pacağız ayn bir konu. 

S o r u: - Vereceğiniz karar, onu etkilemez mi diyorsunuz? 
C ev a p : - Otuıı.ıp karar vereceğiz. O vakit eğer lbu madde geçer· 

se, erken yapma ihtimali daha kuvvetlidir. Çünkü bu bizi Meclis'teki sa
yımız bakımından o zaman sorumlu hale getirir. 

Soru: - Siz, yasakların kalkma ihtimalinin artacağını öngörerek 
mi bu teklifi getirdiniz? 

C ev a p: - Hayır, eskiden lberi düşüncem 'bu. Yalnız 'bir devre geç· 
sin diye düşünüyordum. Ama şartlar öyle gelişir ki buna da lüzum olma
yabilir. Eğer bu şekilde Anayasa değişikliği geçerse meseleler daha rahat 
halledilebilir. Otomatikman referandum olur. Geçici 4. maddenin kalıp 
kalmayacağını, geçip geçmeyeceğini kimse garanti edemez. 

S o r u : - Geçici 4. madde ile sizin de eleştirdiğiniz 85. maddeden 
başka değişiklik düşündüğünüz konu var mı? 
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C c v a p: - Şu anda Anayasa'nın şu maddesi değişsin, bu maddesi 
.değişsin diye ıbir şey yok. Ancak değişiklik meselesini ortaya koyalım ki, 
ihtiyaç halinde millete gitme yolu açılsın. Bizde anayasalar hep zorlamay
fa değişiyor, ya!hut olağanüstü dönemlerle değişiyor. Çünkü normal pro· 
sedürde değiştirilemiyor. Çok zor şartlan var. 

Soru: - Bu 'şekilde demokratik sistemi rahatlatmak, bunalım ol
.duğunda ... 

Cevap: - ~akın, 61 Anayasası ancak 71'de askeri idarenin oldu
,ğu dönemde değişti. Ondan sonra da 82'de yeni lbaştan değişti. 

S o r u : - Yine askeri rejim döneminde ... 
C ev a p: - Yani, bunlara lüzum kalmadan milletin değiştirmesi 

lazım. Çoktan beri. 
Soru: - Demokrasiyi stabilize etmek, istikrara kavuşturmak. .. 

Cevap: - ~akın •• 1961 Anayasası ancak 1911 'de askeri idarenin 
olduğu dönemde değişti. Ondan sonra 1982'de yeni baştan değişti. Diyo
ruz ki, !bunlara lüzum ıkalmadan milletin değiştirmesi lazım. Çoktan beri 
.düşüncemiz bu, yeni değil. 

Son kararı verecek olan millettir. Sadece ,\nayasa değişiklikleri ko
nusunda millete gidilsin diyoruz. 

S o r u : - SHP'nin karşı çıkmasını nasıl yorumluyorsunuz? 

C ev a p : - O vakit onların hakiki demokrasi isteyip istemedikleri 
ortaya çıkıyor. 

S o r u: - 12 Eylül öncesi anarşiden eski siyasilerin, Ecevit ve Dc
mirel'in sorumlu olduğunu söylediğiniz öne sürüldü ... 

C ev a p : - Öyle değil. Bir dakika ... Sözlerimi aynen aktarayım. 
Banttan çözdürdüm: cBir çok konular var. Ben !burada açıklamak istemi
_yQrum. Ama şunu da müşahede ettim. Türkiye 80 öncesinde büyük lbir 
anarşi döneminden geçmiştir. Sebebi nedir? TMılil etmeye llıiç lüzum 
yok. Mu'.htelif sebepleri vardır. Bunun 60'dan lbu tarafa sebepleri vardır. 
'\ına, tahlil etmeyelim. Netice ortada, vaka ortadadır. Eski siyasi oluşum
ların bunda rolü var mı, yok mu münakaşa edilebilir. ıAııcak rolleri olma
dığı inkar edilemez. Hadise bu. Kavga o dönemin bariz bir vasfıdır. 
Ben bugün eski dönemin benzerlerini müşahede ediyorum. Seııbest ko
nuşuluyor. İki şey nazarı dikkatimi celbetti. Ve o dönemin kavga dönemi 
olduğunu bu söylediğimi iki nokta gene göstermektedir. 'Biı tanesi, •bir 
gazetede gördüm, Sayın Ecevit, lbir yerde konuşma yaparken, Sayın De
mirel diye başlamış. Sonra afferedsiniz pardon Sayın Özal diyecektim 
demiş. Şimdi lbu 'bir alışkanlığı gösterir. Yani bizimle hi9bir münasebeti 
olmamıştır. Ama hal! o devirde hani bir ara zaman tüneli diye bir şey-

884 



<len ibahsetmiştim. Zaman tüneli orada bırakılan noktadan başlanaçktır . 
.Manası lbu. :Bir ıbaşka şey daha müşahede ettim. Solu tutan !belki SHP'yi 
tutar, yine solu tutan gazetelerimiz, yazarlarımız var. Şimdi dikkat edi
yorum. Ecevit'lerle onlar arasında çok büyük bir kavga var. Bu da o eski 
dönemi hatırlatıyor ıbize. Çünkü 'her grupta kavgalaı: vardı. Yani, aşın 
sağda da aşırı solda da kendi aralarında kavgalar vardı.• 

Benim lbu konuşmamdaki eski «siyasi oluşumlar• sözünü, eski 
• siyasiler• diye yazdılar. Dün bir gazeteci arkadaşa okudum, teylbi din· 
Jet.tim, yine •siyasi oluşumlar» sözümü •siyasiler• diye yazdı. 

Soru: - Sayın Cwı:Jhutbaşkanı'nın, sizin referandum mekaniz
masıyla ilgili teklifinize yaklaşımının ne olacağı konusunda bir ön inti· 
bamız, sezginiz var mı? 

Cevap: - Yok, ıhayır. 

S o r u : - Ecevit, sizin çevreniz olan işadamlanmn terör öııgütle
rıni desteklediğine dair !belgeler bulunduğunu ileri sürdü. 

C ev a p : - Benim !buna cevap vermek gilbi bir şeyim yok. Zat-ı 

mıihtercm siyasetin içinde değildir, kendini zorla siyasete sokmak istiyor. 
Anayasa'ya aykın da hareket ettiği gözüküyor bu arada. Ama, kendi dev
rinde kaç tane adam öldüğünün, !bilançosunu 'heroalde çıkarttılar. Kan 
gövdeyi götürmüştür, ekonomik anarşi vardır, yokluklar vardır. Bu mil
letinin gözüönünde. İstediği kadar konuşsun bunu millet biliyor zaten. 

S o r u : - Efendim, Anayasa'yı ihlal ediyor dediniz ... 

Cevap : - Anayasa' da bunu yapmaması lazım . O hükümler var 
orada. Siyasi yasaklı bunlar. 

Soru: - Bunun bir müeyyidesi olması ve uygulanması gerektiği 
:görüşünde misiniz? 

C c v a p : - Savcılar takip ediyor bizimle alakası yok . 

S o r u : - Ona hiç müdahale etmiyorsunuz. 

C e v a p : - Evet. 

885 



BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN CUMHURBAŞKANI 
SAYIN KENAN EVREN'LE YAPTI~I HAFrALIK GÖRÜŞMEDEN 

ÇIKARKEN YAPTI~I AÇIKLAMA 

24 Ağustos 1986 

Sayın Cumhuıibaşkanıyla haftalık olağan görüşmemizi yaptık. Önem· 
Ji 'bir hadise var, TiWkiye'nin üçüncü Cumhuroaşkanı, !büyük devlet ada
mı, asırlık devlet adamı, vefat etmiş bulunuyor. Konuyla ilgili Sayın 

Cumhurbaşkanı ile görüştüm. Sayın Celal Bayar'ın defni konularında 
görüştük. Tabiatıyla bu bakımdan ailesinin arzusuna tabiyiz. Cumhurbaş
kanlanna yapılan lbir büyük devlet merasimi yapılacaktır. Dışardan gel
mek isteyenler davet edilecektir. 'Bu vesileyle ailesine ve millete lbaşsağ· 
lığı diliyorum. 

İkinci konu, gazetelerimizde yer alan anayasa değişikliği ve rcl'eran
dum konusunu Cumhuıibaşkanına arizamik anlattun. Kendisi, •esas iti
banyla lbu konularda şimdiye kadar yaptığı hususun inceleme olduğunu, 
düşünme olduğunu, muhtelif araştırma olduğunu, bu araştırmalann de
vam edeceğini ama lbu konuyu seçimler sırasında (yani şu anda seçimler 
var) bir seçim propaganda malzemesi olması lbakımından . şimdilik ka
pattığını, ileride tekrar gözden geçireceğini• bildirdi. Daha sonra tekrar 
oturup bu konuyu lbirarada konuşacağız. Esas itibarıyla bu. 

Soru: - Sizin ıbu konudaki görüşünüze Cumhurbaşkanı ne dedi?
Cevap : - Ben görüşü söyledim. Benim görüşüm bu dedim. Ken

disi bu görüşü de dikkate alarak inceleme yapacak. 
S o r u: - Sizin görüşünüze yaklaşımı nedir? 
Cevap: - Söyledim. Ben görüşümü anlattım . Herl:ıangi bir fikir 

beyan etmiş değilim. İnceleme yapacak o da fikrini söyleyecek. 
Soru: - Sayın Cunlhuıibaşkanı ile lbu konuda mutabakat araya

cağınızı söylemiştiniz? 

C e v a p : - Ben fikrimi anlattım. Şu anda lbir mutabakat lbaı'lıis· 

konusu değil. Çünldi kendisi diyor ki, cdaha inceleme yaptıracağım. Daha 
inceleme yaptırmadun•. Araştınnalannı tamamlayıp, benim fikirlerimi de 
dikkate alarak meseleyi inceletecek, ama şu sırada da inceletmeyecek. 
Seçimler geçtikten sonra. 

Soru: - Celal Bayar'ın Anıt Kabir'e gömülmesi sözkonusu ola-
cak mı? 
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C ev a p : - 10 Kasını 1981 tarihinde kanun çıkanlmış. Bu kanu· 
nun amacı (Atat'iirk'ün yakın silah arkadaşlarının, T.C. Cun:ıhuroaşkanları 
ve Devlet Başkanları ile İstiklal Harbi Komutanları ve kahramanları için 
.:ievlet mezarlığı yapılması». f.kinei fıkrasında cyalnız Atatük için tesis 
edilen Anıt Kabir'de Atatürk'ü ve en yakın silah arkadaşı, mesai arkadaşı 
İnönü'nün mezarı muhafaza edilir, ıAıııt Kabir . alanı içine hiÇbir kimse 
defnedilemez• deniyor. Ben !bunu Cum1ıuI1başkanımıza sordum: Anıt Ka
bir sadece Atatürk'e mahsus. Raıhmetli Gürsel'in kabri de taşınacak. Di
ğerleri de ailelerine teslim edilecek. Bu kanuna göre sadece İnönü kala
cak. Hatta sordum dedim ki, •İsmet Paşa'nın mezarının kalması lbiraz 
garip değil mi?• «Biz o zaman düşündük• dedi. «İsmet Paşa'yı da ayrı 
yere götürelim• diye. Ama sonradan ailesine sorduk, neticede İsmet Pa
şa'yı orada muhafaza etmeye karar verdik. Ama aslında benim fikrim de, 
orada sadece Atatürk'ün orada olmasıdır» şeklinde ifadede bulundu. 

S o r u : - CumhuI1başkanının ve sizin anayasa değişikliği ve refe
randum konusundaki görüşler gazeteler aracılığıyla kamuoyuna yansıdı. 
Şimdi ortaya bir durum çıkıyor. Mutabakat yok, fikir alışverişi devam 
ediyor. 

C e v a p : - Cumhuıibaşkanımn !bana ifade i aynen şöyledir : «'Ben 
bu konuyu araştırıyorum. Benimki fikir üretmek, daha doğrusu fikirleri 
almak. Sebebi de şudur, lbu konu referandumdan geçmiştir. Tekrar dü
zeltilmesi de referandumdan geçmelidir. Çünkü ben bu anayasayı müda
faa ederken bütün maddelerini geçici dördüncü madde dahil olmak üzere 
millete anlattım. Eğer lbu millete sorulmazsa o vakit bana demezler mi 
niçin lbu konuyu böyle !bıraktınız•. Bana söylediği budur. •Ama lben tbunu 
şu veya bu şekilde yapılacak, nasıl yapılacak, konusunu araştırıyorum• 
dedi. Ama muhakkak lbir referandumdan geçmesi icap eder kanaatinde 
olduğunu biliyorum. Ama lbu yol anayasa değişikliği suretiyle mi, (!benim 
söylediğim) veyıihut da !başkalarının belirttiği daha kesin olmayan yani 
halka girip sormak ondan sonra meclisten ona göre geçirmek bir fikir 
var. Ben şa'hsen !buna karşı çıktım. Çünkü sebebi var. Çünkü halka so
rarsanız, meclisten geçiremezseniz, halkın durumu ne olur, halk daima 
oi'hai merci olmalıdır. 

S o r u : - Ne zaman seyahate çıkacaksınız? 

C e v a p : - Seçim propaganda döneminin 'başlamasıyla seyahatle
re çıkacağım, program yapılıyor, daha kesinleşmedi. 

Soru: - İzmir Fuarı'na gidecek misiniz? 

Ce v a p : - Sayın Celal Bayar'ın ölümü var. Onun programı belli 
olmadan gidemem. İzmir Fuarı'na gitmek istiyordum. Milli Savunma Ba· 
kanımızı merasim için yetkili kıldık. Bugün İstanbul'a gidecek. 
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S o r u : - Aile rizin verirse mi getireceksiniz? 

Cevap: - Kanluı !böyle. Aile !başka yer istemiyorsa devlet mezar
lığına getirilecek. Aileden henüz bir istek yok. 

S o r u : - Seçimlere ilişkin bir tahmin? 

C e v a p : - Şunu söylüyorum; 11 yeri de almak için canla başlaı 
çalışacağız . 

. 88& 



BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN 
MENEMEN KONUŞMASI 

25 Agustos 1986 

Önümüzde seçimler var. Pek önemli değilmiş gibi gösterilmek iste
nıyor, ama ben her seçime önem veririm. Çünkü (her seçim millet için 
önemli bir hadisedir. Biz de milleti çok sevdiğimize göre, ona güvendiği
mize göre, ifıer türlü seçime önem veriyoruz. En ufak belediye seçimine 
dahi çok önem veriyoruz. Onun için bu seçimlerle ilgili 'bazı şeyler söyle
mek istiyorum. Elimden geldiği kadar hakikatlan, doğrulan, yanlışları 
anlatmaya çalışacağım. 

tık önce şunu ifade edeyim; 12 tane Parti- biz de dalıil olmak üzere
bu seçime giriyor. Radyo ve televizyondaki konuşmaları dinliyorsunuz
dur. Bir şey nazarı dikkatinizi celbettimi ıbilmiyorum; Hepsi bize hücum 
ediyor. Niye bize ilıücum ediyorlar, acaba düşündünüz mü? Ben sebebini 
size söyleyeyim. Çok !basit. Meyvalı ağacı taşlarlar. Yiğit olana hücum 
ederler. Elinden ifıiç iş gelmeyene kim hücum eder? İsimlerini söyleme
yeyim. Filanca tabela partisine ne diye hücum etsinlerki? Zaten adam bir 
şey olamaz ki ... Onun için kim yukarda ise, ona hücum edecekler. Bu 
seçimlerin ibir enteresan tarafı budur. Türkiye -!bildiğiniz gı'bi- 80 öncesi 
ve sonrası diye devrelerden geçti. 80 öncesinde rkavga vardı. Anarşi, eko
nomik sıkıntılar vardı. 80 sonrasında bunlar ortadan kalktı . Yeni parti
ler kuruldu. Biz de 'bunlardan 'bir tanesiyiz ve lhiç lbir şekilde bi~ir par
tinin devamı değiliz. Bana dediler ki; sen 'bu partiyle vatandaştan nasıl 
rey alacaksın Vatandaşıma güveniyoruz, dedik. Başka bir partinin devamı 
olarak ortaya çıksaydık, o vakit emanetçi duruma düşerdik. Olamaz, ol
maz tabii ki. Onun üzerine memlekete hizmet etmek için kendimize gü
venerek yola çıktık. Yoksa 'başkasının gölgesi altında çıkmaya hiç lüzum 
yoktur. Açık açık lbunu söyledik. Çıktık tve vatandaştan rey aldık. Bizimle 
çıkan başka partiler vardı. Onların ne olduğunu gijroünüz. Sonları geldi 
ve gittiler. Güya onlar iktidar partisi olacaklardı. 

Muhterem Menemenliler; 
Bu seçim mücadelesinde eski partilerin devamı olduğunu iddia eden 

partiler var. Hepsi çıksın meydana! 
Anavatan ise yepyeni lbir partidir. Sizin partinizdir, sizin. !Bizim eski 

devirle bir alakamız yok. Yani eskiye dönmek istemiyoruz. Onla kavga 
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var. Orcla ekonomik anarşi var. Memleket geriye değil de ileriye bakmalı. 
Şu çocukları, gençleri düşünüyorsak, biz ileriye bakmamız lazun. Geride 
kavga var. 

Neden Türkiye 70 ile 80 arasında ileriye gidemedi, niye sıkıntı laraı 
düştü? Hep koalisyonlar yüzünden. Partiler kavga ediyorlardı !birbirle· 
riyle. Öyle değil mi? iBiz lbu nedenle 12 Eylül'e geldik. ıBaşka türlü izah 
etmek mümkün değildir. Ama o günler unutuldu. Hani meşhur bir söz 
vardır. « Hafızayı beşer, nisyan ile maluldur» yani insan :hafızası unutmaya 
miltemayiLdir. Ama benim vatandaşım o günleri unutmaz. 

Bugün Türkiye hızla ilerliyor. Bu sene kalkınma ılıızımız - istedikleri 
kadar beğenmesinler- geçmiş on senenin en yüksek kalkınma hızıdır. Bir
çoklan da şaşırdı buna. 

Muhterem vatandaşlarım, önemli olan konu şudur; Türkiye istikrar 
iı ınde oldukça meclisten kanunlar çok süratle çıkar, kararlar çok süratle 
aJınır. Bir misal vereyim. Kuru üzüm ve incir de 'bazı problemler ortaya 
çıktı. Neydi bu problemler? Araya bazı ilgisiz adamlar girerek KDV 'yi 
ödemiyorlar. Peki ne yapmalı? Bunlar ihraç malları. Biz esasında KDV'yi 
geri ödüyoruz. iBiz bir günün içinde bu iki kalemde Katma Değer Vergi
si'ni bir kararname ile sıfıra indirdik. Hangi iktidar bu kadar çabuk ya
pabilirdi? Eski koalisyonlu devirleri düşünün. 'Biri imzalasa, öbüıü im
zalamazdı. Ben rhatırlıyorum; Eski devirde 'başbakan yurtdışına gidecekti . 
Ancak koalisyon ortağı imzalamayınca, gidemedi. Böyle devirlerden geç
tik. Onun için istikrarın önemi fevkalfıde fazladır. Yurtta sulh ve sukut. 
çocuklarımız için daılıa iyi bir istikibal. gençlerimiz için yeni i ş imkanları 
ve Türkiye'nin süratle kalkınmasını, diğer ülkelerle aradaki me af eyi ka
patmasını istiyorsak, Türkiye'deki istikrara sahip olmamız lazım. O ik
tidar 'biziz. Bizim iktidarunıza siz aıhip olursanız, Türkiye yıldınm gibi, 
fişek gibi ileriye gider. Bunu sakın unutmayınız. Gelecek günlerin önemi 
!buradır. Yoksa 11 sandalye ile mecliste 'birşey değişmez. Ben de bunu bi· 
liyorum. Ama bu iktidara en ufak gölge düşürmeyin. Gölge düşürmeyin 
ki, Türkiye daha ileriye gitsin. Etrafınızı ıbir inceleyiniz. İran'a , lrak'a, 
Suriye'ye, Mısır'a, !hatta Yugoslavya'ya daha lbaşkalanna, mesela Roman
ya'ya 'bakınız. Hepsi sıkıntı ve problem içindedir. Dünya'da büyük kriz 
var. Ama bu krizi en iyi atlatan ülkelerden ibiri Türkiye'dir. Her şeyin 
bolluğıı var. Vaktiyle yokluk dediğimiz şeylerden eser kaldı mı? Kara
borsa kaldı mı? Hiç 1bir şey kalmadı. Elimizdeki lbu imkana sahip olduğu
muz ve ona sa!hip çıktığımız zaman, emin olunuz ki Türkiye daha iler iye 
gidecektir. Herkesin işi daha iyi olacaktır. Kavgadan lbir fayda var r.ıı? 
Kavga etmekten ne oldu, şimdiye kadar; Kim kazandı? 'Beş 'bin tane genç 
öldü, öyle değil mi? Kazanan olmamıştır. Hep kaybedilmiştir. Aynı şeyi 
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gene söylüyorum. Türkiye sükun ve sulh içerisinde ileriye giderse bütün 
etrafımızdaki ülkeler bize hayranlıkla bakar. Bana geliyorlar ve soruyor
lar, bu işleri nasıl yapıyorsunuz diye, hen de şöyle diyorum. «Benim ar
kamda öyle lbir millet var ki; işte böyle sağlam bir millet olduktan sonra 
herşey halledilir». 

Bir misal daha vereyim. Irak'ta birtakım teröristler vardı. Bir müd
<let sabrettik, Ta'bii, !büyük devletler sab~erler. Bu yüzden yanlışlık yap
mazlar. Ama lbir noktaya kadar geldik. Ve kanun gücünde kararnameyi 
bir gecede çıkardık. Ertesi günde Hava Kuvvetleri onların inlerini bom
baladı. 250 kadar ölüleri var. Bakın muhaliflerimiz ne diyor: «Meclisi 
toplamalıymışız.» Eşkiya gelecek, basacak ve kaçacak. Biz de ıburada 
meclisi toplamak için, karar almak için uğraşacağız. Olacak iş mi 'bu? 
Akıl, vicdan olsa, bu ıgibi laflar söylenmez. Ama bakınız, 'biz bu hareketi 
yaptık. 1983 senesinde de yapıldı bu hareket. O zaman etrafta kıyamet 
koptu. Şu bağırdı, bu çağırdı. Şimdi llıiç birinin doğru dürüst sesi çıkmı
yor. Çünkü Türkiye daha güçlenmiştir. Güçlü olan bir 'I'tir'kiye'ye kimse 
-söz söyleyemez. 

Ama bu birliğimizi ve beraberliğimizi bozmayalım. Çok önemlidir bu 
~ylediklerim. Benim yaşım 60'a geliyor. Çok tecrUbem var. 1950 sene
sinden beri devlette çalışıyorum. Yurtdışında çalıştım. Bütün dünyayı da 
biliyorum. Devletlerin nasıl geldiğini ve geliştiğini, hepsini biliyorum. 

Almanya, Japonya, ikisi lkinci Cihan Harbinin mağlupları değilrniy
-di? Japonya iki tane atom ıbombası yedi. Bütün sanayisi tahrip olmuştu . 
Almanya'da öyleydi. Peki, Almanya nası) oldu da !harpten sonra, dünya
nın en güçlü ülkeleri arasına girdi. Bunun selbebi nedir, düşündünüz mü? 
Aynı şek.ilde Japonya; !bugün müşterek pazara kafa tutuyor. Amerikan 
Doları ve Alman Markı Japon Yeni karşısında değer kay'bediyor. Aca.lba 
-sebebi nedir? &ibelbini l:ıen söyleyeyim; İnsanları var, bizim güzel insan
larımız gibi, onların da güzel insanları var. Ama 1945-46'dan sonra Al
manya'da tam 23 sene lbir parti iktidarda kaldı. İşte Almanya'yı düzelten 
budur. Bugün gene aynı parti iktidarda. Japonya' da 46'dan lberi aynı parti 
halen iktidardadır. ıAlmanya Japonya'yı dev ıgibi yapan, işte !bu siyasi is
tikrardır. 

Üç senede yapılanları görün. Şehirler değişiyor. Konutlar yapılıyor. 
Yollar yapılıyor, Türkiye' de bir zamanlar bize kızarlardı. cÖzal geldi, ke
merleri sıktı ve yatırım yapılamıyor, sadece ihracat artıyor», diye. Şimdi 
-onlar bitti. Enflasyon o da bitti. Güneydoğu Anadolu'da büyük barajlar 
yapılıyor. Hem öyle ıbüytik !barajlar •ki, mesela Atatürk Barajı Keban Ba
rajı 'nın gövde !hacminin tam altı mislidir. Keban Barajı'nın yabancı müte
.a:hhitler yaptı. Atatürk Barajı'nı Türk müteahhiti yapıyor. Bakın, hesaba 

891 



bakıu. Nerden nereye geldi, Türlciye. Biz sadece bir tek baraja yılda 180 
milyar para :harcıyoruz. 'Bu değirmenin suyu nereden geHyor. Gayet tabii, 
yolunu yordamını !bulduk. Bütçemizi gellştiııdik, biz iktidar olduğumuz
da, iki trilyon veı:ıgi geliri yoktu. Bu sene vergi gelirleri 6 trilyonu geçiyoı . 
Katma Değer Vergisi'ni de biz getirdik. Kimse cesaret edememişti. En 
büyük reformları fbu iktidar yaptı. Onu herkes biliyor. 

Muhterem Menemenliler; size rşunu söylüyorum. Belki buraya bir· 
daha gelemem. Ama bu sözlerim kulaklarınızda kalsın. Memleketimizdeki 
istikrarı bozmayınız. !Burada 11 adam 11 adamın karşısında değildir. Bu
rada Atilla Yurtçu filancanın karşısında değildir. Burada Aııavatan'ın kar
şısında l'1 parti ıvar. ıAtilla Yurtçu'ya verdiğiniz rey bana verilmiş bir 
reydir. Bize güç verirseniz, memleketi daha ileriye götürüıilz. Bize güç 
veriniz ki, çalışma azmimiz en ufak ibir moral bozukluğuna uğramasın . 
Gece gündüz çalışmaya devam edelim. Memleketi daha ileriye götürelim. 
Bildiğimiz bilgileri sonuna kırdar kullanalım. Bu işe girenler büyük bir 
yük altındadırlar. Ben yük altındayım . Yaşım 60'a geldi dedim. Ama in
san sevdiği işi, ilıele halka !hizmeti, hakka !hizmet diye bilirse, bu yük bize 
vız gelir, vız. Dalha çok çalışırım diyorum. 

Tabii, milletin itimadı devam ettiği müddetçe. Ama bir noktada ke
silirse, gayet tabii, biz de evimize döneriz. Yalnız, şunu söyleyeyim. Hiç 
kolay değildir, insanın ailesiyle uğraşırlar, insanın hayatıyla uğraşırlar. 

Birçıok şeyler söylerler. İftiralara maruz kalırsınız. Her türlü hakaretler, 
gazetelerde yapılır. Siyaset kolay değildir. Ama siyasetin zevkli ıbir tarafı 
vardır. !Biz yarınımızı hazırlıyoruz ve inanıyorum ki, halka hizmet .hakka 
hizmettir. Ben de !hesap günü hesabımı verirken, !hizmet ettim, diyeceğim . 

Hepinize derin saygılar, sm<giler sunuyorum. Daha yolumuz var. 
Aşık Veysel'in dediği gibi. «Uzun ince •bir yoldayım, gidiyorum gündüz 
gece•. Yolumuza devam edeceğiz. 

Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Sağolun, varolun. 
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BAŞ&\KAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN 
FOÇA KONUŞMASI 

25 Agııstos 1986 

İzmir'e bir vesileyle geldim. Fuann açılışına. Bu arada bir fırsat bu
larak Foça'yı ziyarete geldim. 

Önümüzde seçimler var. Bu !bölgede de var. Aslında parlamentoda 
bulunan 11 kişilik açık için yapılıyor bu seçim. Bu bizim iktidanmızı de· 
ğiştirmiyor. Bir ara seçimdir. 

Eğer Radyo ve Televizyonu dinliyorsanız, 12 tane parti var. Hepsi 
bir laflar ediyor. Dikkat ettim, hepsi de dosdoğru bize hücum ediyor. 
Anavatan 'Ye Özal diyorlar. 

Biliyorsunuz ki, bir öz vardır; meyvalı ağacı taşlarlar. O yüzden 
bunlann husumu tabiidir. Rastgele birine. taş atmayacaklardır. Yukarda 
olana, yukarda olan partiye taş atacaklr.rdJr. Hadise !bundan ibarettir. 

Sevgili Foçalılar, söylenecek ıbirkaç şey var. Memleketimiz son üç 
yıldır, ciddi gelişme hızına girmişti~" Bu sene son 10 senenin en yüksek 
kalkınma hızına sahip olduk. Bunu duymak istemiyenler var, biliyorum . 
Biz :Anavatan Partisini 1980 sonrasında kurduk. Kurarkende düşündüğü
müz şöyleydi : Bu memleketin !birliğe, sevgiye ihtiyacı var. Kavgaya değil. 
Gene milleti bir çatı altında toplayalım. Eski kavga partilerinin devamı 
olmayalım. Zaten başkalarının devamı olmamız mümkün değil. Eğer öyle 
olsaydik, emanetci durumuna düşerdik. İstemedik. Milletimize güvendik, 
kendimize güvendik ortaya çıktık. Aslı budur. 

Muhterem Foçalılar, gene Radyo ve Televizyonu dinlediğiniz zaman, 
şunu görüyoruz. Özellikle eski partilerin devamı mahiyetinde partiler 
var. Di'kkat ediniz. Tekrar eski kavga günlerine götürmek istiyorlar. Ha· 
beriniz olsun . Ben size halber veriyorum. 

Benim memleketimde gençler öyle bir hataya bir daha düşmez. Bir 
daha o kavga günlerine dönmeyiz. Çünkü birliğin, beraberliğin ne oldu· 
ğunu çok iyi anladık. 

Bugün etrafımızda kavgalar var. lran, Irak !harp ediyor. Ne durum
da olduklarına misal vereyim. İran'da ayda adam başına 75 gram yalı' 
veriliyor. Onun için memlekette ka~anın olduğu zamanlan, oartilerin 
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bWbirlcrinc düştüğü zamanları !bir hatırlayınız. Yağ kuyruklarını hatırla
yınız. Zeytinyağı bile bulunmaz hale gelmişti. Oİıun için diyorum ki, Tür
kiye'nin ileriye gitmesinin temelinde sağlam iktidar yatar. ~u iktidarı bu 
seçimlerde yaralamak istiyorlar. Kurnazlıkla şöyle diyorlar; •Nasılsa 
Özal iktidarı 11 kişi ile değişmez. Ama siz Özal'a oy vermeyin ki, aklı 
başına gelsin.» Sanki biz kötti bir şey yapıyoruz. Bugiin bir gazetede ken
dilerinin neler yapacaklarına !baktım. Mazallah, bunlar ekonomi falan 
bilmiyorlar. Türkiye'yi 77 -78'e geri götürürler. O kadar yanlış şeyler 
söylemişler ki, bu yanlışlıklarını anlamak için ekonomist olmaya da lü
zum yok. Onun için sakın 1ha, !bir yanlışlık yapıp da memleketimizi o ka
ranlık günlere tekrar götürmeyelim. Bunu özellikle söylüyorum. 

Bu seçimlerde her parti 11 aday gösterdi. Yapılan mücadele 11 ki
şinin olmayıp, Anavatan ile diğer partilerin mücadelesidir. Benim adayım 
Atilla Yurtçu; Beni seven ona oy verir. İşinde çok başarılı olmuş değerli 
bir işadamı. Biz politikada -da 1böyle adamlar istiyoruz. Politikayı bir ka
zanç vesilesi 'Saymayacak adamlar istiyoruz. Onun için, çok sağlam. Her 
şeyi var. Kendi politika yoluyla da memleketine hizmet etmek istiyor. 
Onun için diyorum ki, benim adayım sağlamdır. 

Muhterem Foçalılar, 

Buradan sonra birçok yer da'ha gezeceğiz. Evet, kolay değil. Gayet 
tabii, milletimize lbütün meseleleri anlatmak kolay değil. Anlatacağız, her
şeyi anlatacağız. Elimizden geldiğince. Çünkü bu yola düştiik. •Hamama 
giren terler» dedikleri gibi. 

Tüın ülkede ~ençler 'bizi tutuyor, tamam mı gençleri 

Ortayaşlılara gelince, hanımlar dahil, onlar !bizimle çalışıyor zaten. 

Yaşhlara gelince, güngörmüşlere gelince onlarında duası bizimle. 
O dua olmayınca hiçbir yere gidemeyiz. Çocuklara gelince, onların sev
gisi !bizimle. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN 
İZMİR ÇANDARLI KONUŞMASI 

25 Ağustos 1986 

Mı.lhterem Vatandaşlarım, 

Seçim kampanyası henüz !başlamadı. İnşallah ayın 7'sindc başlaya
cak. Ama ille seçileceğim diye gayret edenler var, bunlar seçim için do
laşııp duruyorlar. Dolaşı<p dursunlar bakalım. 

'Ben sizi görmeye gelelim. 

Biliyorsunuz ki, ben ister seçim olsun, ister olmasın, Türkiye'nin 

her tarafım dolaşıyorum. Muhtelif vesilelerle zamanımızın oğu Ana
dolu'yu gezmekle, vatandaşlarımızla temas etmekle geçiyor. 

Bu bölgede önümüzdeki ayın sonunda seçim var. Bir kişi seçecek
siniz. Size şunu söyleyeyim. Siz, Atilla Yurçu'ya değil, lbana oy vcrecckS1-
niz. A;lı bu. Bunun nedenini de anlatacağım. 

Şimcti çok zor günler geçirdik. Türkiye biliyor bunu. Bugün ıncmk
kette -Allaha hamdolsun- her şey var. Yokluk yok. Civar ülkelere gidip 
bir görün, oradaki sıkıntıları, yokluğu. Türkiye'ye dışardan gelen herke. 
imreniyor. Dışardan gelen işçilerimiz ·bunu çok iyi biliyor. Çünkü onlar 
senede bir defa geldiklerinden değişikliğin farkına hemen varabiliyorlar. 

Yollara bakın! Çift yollar yapılmaya 'başladı . Daha !bin km. oto yol 
yapılacak. İnşallah, Edirne'den •Ankara'ya kadar. Dünyanın en büyük ba
rajları yapılıyor. Mesela, Atatürk barajı; Senede 150-200 milyar gidiyor. 

Bu barajları yapalım ki, Türkiye güçlü olsun, kuvvetli olsun. 

Şimdi etrafa bir bakalım. Türkiye gibi hızla ~t-li$en bir ülke yok. 
Ben bütün dünyayı !biliyorum. Herkes de 'beni tanıyor. Türkiyc'de geçli
ğımız yıllarda ·istikrarsızlık vardı. 80 yılı öncesini hatırlayın. Anarşinin , 

ekonomik anarşinin, yokluğun, kuyrukların bulunduğunu unutmayrn. Bu
günkü duruma kolay gelmedik. Çok sıkıntılar çektik. Onun için sahip ol
duğumuz !bugünkü durumu savunmak siu düşer. 

Gene Türkiye'yi, 80 öncesinin koalisyon devirleri gfui kargaşa dö
nemine götürmek isteyenler var. 
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Radyoda bir dinleyin ıbakalım. 11 tane ayn ayn ses çıkıyor. Hepsi 
bir başka şey söylüyor. Ama dikkat edin. Tiirkiye'de istikrann sembolü 
Anavatan Partisidir. Yani 11 taneside Anavatan Partisine hücum ediyor. 
Niye başkasına hücum etmiyorlar. Bir söz vardır; «Meyveli ağacı taşlar

lar.» İşte ibun:ın için. 

Ben hiç aldırmıyorum; Geçmiş seçimlerde de aldırmadım. Cevap 
·bile vermedim. Çünkü onlarla uğraşacak zamanımız yok. Bizim işimiz 
sizin işlerinizi görmek. Memlekete hizmet vermek. Varolan meselelere 
çözüm <bulmak. Biz cesur ve kararlı iktidarız . Son Irak operasyonunu 
gördünüz. H iç çekinmeden karar verip, o şakilerin inlerini bombaladık 
mı? Birgün içinde kanun gücünde kararnameyi çıkardık ve bombaladık. 

Bütün bunlar nasıl oluyor. Bunun tek soodbi vardır. O da Anava
tan'ın 3 seneden beri iktidarda olmasıdır. 

Tek iktidarın ve biziİn iktidarın eski koalisyonlardan daha hızlı ça
Jışt.ığını 'bir örnek vereyim. Bakınız! Bana Manisa'dan telefon ettiler. 
•Üzüm ve incirde KDV'yi kaldınn ki kaçak olmasın.• Hemen ertesi gün 
kararname çıktı. Hangi devrede bu iş 'bu kadar çabuk halledilebilirdi. 
Biz ertesi gün KDV'yi kaldınverdik. 

Bugün memleketimizin istikrannı bozmak isteyenler var. Meclis'te 
baz.ı partiler var. 

Bu Meclis'e nasıl girdiğimizi hatırlayacaksınız. Biz tercih edilen parti 
değildik. Başkası tercih ediliyordu. /Bir başkası da muhalefet diye tercih 
ediliyordu. Bizim için de a~a rey alırmı, almazmı? % 10 mu alır gibi 
hesaplar yapıyorlardı. Ama milleti tanımıyorlardı . Millet döndü bize rey 
verdi. Biz iktidar olduk. Şimdi, o iktidar ve muhalefet olacak iki partide 
ortadan kayboldu. Nereye gittiler ibiliyormusunuz? 12 Eylül öncesi parti
lerin kucağına düştüler. Şimdi 80 öncesi partilerin devamı mahiyetinde 
partiler var. Anavatan -hep SÖyledik- yepyeni bir partidir. Türkiye'nin 
geleceğinin de partisidir. Anavatan Partisi hiç 'bir eski siyasi oluşumun 
devamı değildir. Bunu açık söyledim. Çünkü milletime güvendim. Çünkü 
geriye dönüşte kavga var. İşte bugün 80 öncesi gibi kavga olmamasının 
sebebi bizim tek başımıza iktidara gelmemizdir. Millet bizde birleşti de 
onun için. 

Eski partilerin devamı mahiyetinde partiler ortaya çıktılar. Ben 
bunlarla mücadele edeceğim. Millet de Q,iliyor bunu. 

Ama Muhterem Vatandaşlarım - geriye dönüşte Türkiye'ye hayır yok, 
ileriye bakmanız ldzım . Türkiye'nin geleceği ileride. Kavgada hayır yok
tur. Biz sevgi partisiyiz. Biz .birleştirici partiyiz. Konuşmalarımı iyi göz-



den geçirin. Dedim ki, ıbize karşı hep hücum ediyorlar, edeceklerde. Me· 
sele bununla da kalmayıp, lbize çamur atmaya da çalışıyorlar. Bugün bu
rada açık seçik söylüyorum. Eski dönemlerden hiç bir eser kalmamıştır. 
Her şey seroesttir. Ne kota, ne ithalat zorlukları var. Ne çimento, ne de
mir tııılısisi var. Bunlann hiç biri kalmadJ. Eskiden bunları Ankara'da 
siyasiler oynarlardJ. Şimdi bunun 'hevesinde olanlar var gene. Bu düzeni 
değiştirip, eski yutturmaca düzeni getirmek isteyenler var. Ama Türkiye 
yerinin ne olduğunu artık biliyor. Bu halimizin kıymetini iyi bilelim ki, 
önümüzdeki devrede !bizi aldatıp, gene Türkiye'yi eski koalisyon döne
mine döndürmek isteyenlere mani olun. Bu sizin elinizdedir. 

Türkiye'de istikrar, huzur ve güven devam edecektir. Çocuklar okul
lanna güle oynaya gidecekler, akşam dönerlerken bir problem olmaya· 
caktır. Üniversiteler çok güzel çalışacaktır. Hayat çok daha iyi olacaktır. 
Ama bunun bir tek şartı var; «istikrar•, yani siyasi istikrar dediğim ha
dise. Buna çok dikkat edin. Bu seçimler birşey değiştirmez. Ama siyasi 
iktidarın üzerine gölge düşürmeyiniz. 

Ben 11 )cişi şudur ıbudur demiyorum. Bu 11 kişiye rey verenler .Ana· 

vatan'a rey verecekler. Yani bunlar aslında bana rey verecekler. Yani 
bizim kraatınuzı beğenenler bize rey verecekler. 

Hepini:re sevgiler saygılar sunuyorum. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN 
URLA KONUŞMASI 

26 Ağustos 1986 

Muhterem Urlalılar, 

Sade çalışmak yetmez. Bu işleri d.: bilmek lazım . Usta olmak lazım. 
2.S sene içerisinde, çok yol katettik. Nereden nereye geldik. 1979 senesini 
bir hatırlayın. Yokluk günlerini bir habrlayın. Ben komşu ülkeler bili
yorum. O yokluk günlerine bugün düştüler, başka sebeplerden de olsa. 
Mesela İran. İran'da adam lıaşına 75 grdm yağ veriyorlar. Hanımlar duy· 
sun, hanımlar. Gayet tabii harb içindeler. Ama biz, bu sıkıntıları harb 
olmadan da gördük. Yanlış idare yüzünden gördük. Onun için -muhte
rem Urlalılar - buraya gelip sizden oy isteyeceklerdir. Bu seçim bir şey 
değiştirmeyecektir. Yalnız 11 Milletvekili daha gelecektir. Bu yüzden siz
den, istikrara hiçbir şekilde leke sürdürmemenizi istiyorum. Yani siyasi 
istikrar diye bir şey var. Ve bunu Anavatan temsil ediyor .. 

Şimdi Radyo ve Televizyon dinliyorsunuzdur. Orada hep bize hücum 
ediyorlar. Yani ya Anavatan, ya Özal diyorlar. Eskileri de yenileri de. 

eden olduğunu söyleyeyim. Anadolu'da bir tabir vardır. Meyvası olan 
ağacı taşlarlar. Meyvası olmayan, gelece~i hayırlı olmayan insanlara, par
tilere hücum ederler mi? Bir hesap edin bakalım, niçin bize hücum edi
yorlar. 

Ben 1983 senesinde Anavatan 'ı kurarken Türkiye'nin geleceğini 
düşündüm. Yepyeni bir parti kurmaya karar verdim. Bizimle beraber ol
mak isteyenleri, bu çatı altına çağırdım. Kavgadan uzak, sevgiyle bir 
parti kurmaya çalıştım. Esas sevgi. Çünkü ona ihtiyacımız vardı. Genç
lerin geleceği, çocuklarımızın geleceği buna bağlı idi. Onun için ortaya 
çıktım, yepyeni bir parti kuracağımı söyledim. Bazı eski siyasiler dedi
ler ki, sen böyle kurarsan % 5 bile oy alamazsın. Yani filan eski parti
nin devamıyız demeliymişiz. Hayır erkekçe ortaya çıktık. Hiç bir parti
nin devamı değiliz. 

Bu şekilde giderseniz, memleketi parça parça böler iniz. Bakın ! 

Onun için bugün Türkiye'de eski partilerin devamı olduğunu iddia den 
var. Bunların hepsi, eskilerden birinin kopyası gibi çalışıyor. Anavatan 
hiçbirinin devamı değil. Bunu açık eçik söyledik. Ve bugün burada ya-
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pılan mücadele yeniyle eskisinin mücadelesidir. Bu insanlar geriye dön
mek istiyor. Geride kavga var, kavga. tleride istikbal var. 

İnsafı olan, vicdanı olan söylesin; son 2,5 sene içerisinde Türkiye 
nerden nereye geldi. Bunu görmek için akıllı olmak, çok bilgili olmak 
gerekmez. Sadece gözü ve insafı olması gerekir. Bakınız! Güçlü ülkeyiz 
diyorum. Son 2,5-3 sene içinde, askeri idare zamanında bile çıkarılama
yan kanunları biz çıkarttık. Cesur iktidarız. Bakını Güneydoğu Anadolu'
da askerimizi, masum insanımızı öldüre.o eşkiyanın üzerine, nasıl yıldı
rım gibi gittik. Bir gecede kanun çıkardık , bir gecede. Bazıları gelip diyor 
ki, «yok efendim TBMM karar versin ... Yani eşkiya gelecek öldürecek, 
kaçacak ve ondan sonra meclisi toplayıp karar vcr6Ceksin. Olurmu böyle 
şey, söyleyin! olurınu? Eşkiya kaçtıkta)l sonra, nasıl gidersin peşinden? 
Yıldırım gibi Üzerlerine inmek liizım. Ve indik. Acıları nasıl başka taraf
lardan çıkıyor; belli ki, epey kuyruklar. yanmış. Epeyce içleri yanmış . 
Çünkü 2()()..250 zayiat verdiler. Hemde bunların, en azılı adamları gitti 
Her zaman da böyle hareket edeceğiz bizim kimseden korkumuz yok. 
Allahtan başka. 

Bakınız! Türkiye nereden nereye geldi. •Özal yurtdışında geziyor. 
deniyor. Yurtdışına davet edilmezseniz, gezebilirmisinizl Bir kere o «ge· 
ziyor• diyenlere sorun bakın , kendileri davet edilmişmiydi? Tabii, lanın · 
mış insan, itibar gören insan davet edil ir. Şu 2,5 sene içerisinde Ameri· 
ka'ya, Kıla Çin'e, Japonya.ya, İngiltere'ye Almanya'ya, say sayabildiğin 
kadar; Suudi Arabistan'a, birçok arap ülkelerine davet edildik. Gideme
diklerim, yetişemediklerim var. Özal tamruyor, seviliyor. Özal işini bili
yor. Onun için davet ediliyor. Benim tek arzum, memlekete hizmet eı 
nıektir. Bunun için de Allaha ve size güveniyorum. 

Bakın şimdi; Eskiler de birer birer ortaya çıkıyorlar. Memlekette 
hürı-iyet var, demokrasi var. Konuşabildikleri kadar konuşsunlar. Hiç al
dırmam . Hiç aldırmam, çünkü milletime itimadım var. Eski giinlere 
dönmek isteyen var mı bu memlekette? Kuyruk günlerine dönmek i te
yen var mı? Dolarsız günlere dönmek isteyen var mı? Ben o günleri, acı 
günleri hatırlıyorum. Çünkü Başbakanlık Müsteşarı olarak dolaşmadı
ğım kapı kalnııımıştı. Memlekete kredi bulmak için gittiğimiz kapılardan 
ııeri çevirdiler. Hatırlayın! Bir milyoncuk Dolar vermişlerdi. Vay! dedi
ler. Türkiye bir milyon dolarada mı düştü. 

Bakınız, ben size bir şey söyleyeyim. Bu 2,5 !:.ene içinde, Ôzal'ın al
dığı kredilerin yekunu ne kadar biliyormusunuz? Bir milyon dolar de
ğil, 1 l milyar dolar. Bu yollar, bu imkanların nereden sağlandığını zan
nediyorsunuz? Bakın şehirler değişiyor. İzmir'in çehresi de~şiyor. Urla 
belediyesi de değişiyor. Çünkü buraya da imkan sağladık. Bütün beledi-
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yelere hiçbir iktidarın vermediği imkanları biz veriyoruz. Niçin verme
yelim. Oradaki, buradaki belediye reisini sevdiğimizden değil , sizleri siz
leri sevdiğimizden dolayı, size hizmet ettikleri için. 

Memleketimizi satmak isteyenler var. Ben hepsini biliyorum. Bura
ya gelip suistimallerden bahsedecekler. Suistimallerin hangi devirlerde 
yapıldığını söyleyeyim mi? O karaborsa devirlerinde, haksız kazanç de
virlerinde oldu. Bakkalın tezgahının altında mal sattığı günlerde oldu. 
Çünkü onlar, dostunu akrabalarını kayırdılar. Ama bugün Türkiye'de 
her şey serbest, her şey bulunuyor. Hiçbir şeyin kıtlığı yok. Burada suis
timal olur mu? Devletin ürettiklerini bile piyasa fiyatından satıyoruz. 
Ucuz satmıyoruz. Eskiden olduğu gibi, Ereğli demirçelik'ten ucuz mal al, 
sat köşeyi dön. Milyonlar vur. Özal öyle şeylere müsaade eder mi? Bizim 
getirdiğimiz sistem bu. 

Ama şimdi ellerinde bir kara var. Eski usuldür. Marksist - Leninist 
sistemin usulüdür. «Bir kara at izi kalır • derler. Ama bu millet akıllıdır. 
Çıkmış ortaya söylüyor: •Bu milleti kurtaracağım.• Neyi, kimi kurta
racaksın, 78-79'da milleti nereye getirdin? Bir onu düşün bakalım . 

Gazetede dün bizim ana muhalefet geçinenlerin bir programı var. 
Nedir bu program? Yani hiçbir şey farketmemiş. Hfıla onlar bizim bırak
tığımız yerde kalmışlar. 78- 79' da kalmışlar. Aynı düzeni tekrar getirmek 
istiyorlar. Aynı dolapları çevirmek istiyorlar. Hakı.ız para kazanacaklar, 
haksız para kP.zanmaya sebep olacaklar. 78-79'lar, iyi hatırlayın. Kara
borsanın, haksız kazancın kmlagittiği günleri bir hatırlayın. Herşeyin 
karaborsa satıldığını, sigaranın sokaklarda kaçak satıldığını unuttuk 
mu? Biz şimdi sigaraları ithal ediyoruz. Ve farkları da kaçakcının cebi
ne değil, Toplu Konut'a gidiyor. Ev yapılıyor, apartman yapılıyor. İşçi
me, köylüme memuruma. Onun için, muhterem Urlalılar, tabiiki Özal'ı 
istemeyecekler. Çünkü Özal olduğu müddetçe, onlara iktidar hayrı yok. 
Evet, bizi engel görüyorlar. 

Biz Fakir Fukara, yani Sosyal Dayanışma Teşvik Fonu çıkardık. 

Niye çıkardık? Hani bunlar sosyal adaletçiydi. Bunlar sosyal adaletçilik
ten anlamaz. Biz anlarız, biz. Memlekerin dertler~ni, fakir fukaranın ız
dıraplarını biz biliriz. Onun için 400 - 500 milyarlık bir fon getirdik. 
Şimdiden çalışmaya başladı . Çalıştığını gördükçe de korkmaya başladı
lar. Çünkü bütün geçmiş iktidarlar, fakirliğin fukaralığın kökünü kazı
yacağız demişlerdir. Ama kazıyamamışlardır. Biz kazıyoruz. Fakire fu
karaya yardım ediyoruz. Okuyamıyacak durumda olan çocuklara genç
lere imkan veriyoruz . .Bu da demektir ki, inşallah fakirliğin fukaralığın 
kökünü biz kazıyacağız. 

Tabü Özal'ı istemezler. Bakınız, size birşey daha söyleyeyim. Vergi 
adaletini biz getirdik. Vergi vermeyenin yakasına yapıştık . Ama vergiyi 
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akıllı yoldan alıyoruz, döverek değil. Bugün Katn.a Değer Vergisi diye 
bir vergi var. Bunu geçmiş iktidarlardan hiçbiri ç1karamadı ; Biz bir se
nede çıkardık. Bir sene içinde de rayına oturdu. Bu sene ne kadar para 
getireceğini söyleyeyim mi size? Bir trilyon 800 milyar lira. Ama bu işin 
aslını kurmak lazım. Biz vergi memurlarının sayısını arıırmadık. Va
tandaşımızı vergi memuru yaptık. Dedi k ki, fatura isteyin. Ona da avan
taj sağladık. Al faturanı al vergi iadcni dedik. 500 milyar lira fatura ge
tirenlere vergi iadesi veriyoruz. Kolay i ş mi bu? 5 milyon vergi kontro
lörüm var benim. Hepsi memur, işçi. emekli , h.epsi faturalar topluyor. 
tş t e işin aslı. 

Bakınız! Hem vergileri de indirdim. Bugün programlarına yazmış
lar: •Asgari ücreti vergiden muaf tutacağız». Geçin bunu. Böyle şey ol
maz. Ben şimdi daha iyisini yapıyorum' Vergiyi indirdim. Dar gelirli için 
% 25 yaptım . Vergi İadesi ile birlikte bu % 5'e düşüyor. Şimdi siz bunu 
kaldırırsanız, soranm; Vergiyi nasıl toplayacakla r. Biz ise, vergi iadesi 
vererek. milletin fatura toplamasını teşvik ediyorum. Vergi kaçıranı da 
bu şeki lde yakalıyorum. Bu akıllı iş tir. Ama onların yoluna giderseniz, 
biitçe iflas eder. O zaman para basmak zorunda kalırsınız. Bu da ennas
yonu getirir. Ama 1bu hesaplan bilmezler onlar. Ôzal'ın yaptıklarını ge
riye götürmeye kalkarlarsa, bi r senede yıkılır giderler. Milletimiz bu iş
leri o kadar iyi biliyor ki, hiç bir zaman onların iktidara gelmesine mü
sade etmiyecektir. 

Muhterem Urlalılar, size ıbir hikaye anlatacağım. Ben bu \hikayeyi 
1983 seçimlerinde televizyonda anlattım. Bu olmuş bir hikayedir. Tür
kiyc'nin zorlu dönemlerinde, yani yokluğun kol gezdiği, benzin kuyruk
l arının olduğu dönemlerde, zamanın Devlet Bakanlarından biri, petrol 
üreten bir dost ülkeye gider. O ülkenin petrol Umum Müdürüne gider. 
Bir tanker petrol ister. Adam razı olur. Bunu arkasından bizimki fiyat
ta indirim rica eder. Onun üzerine acıklı bir şey olur. Petrol Müdürü bi
zim Bakana kapıyı gösterir. «Buyrun dışarıya• der. Yeni adaylara bakın! 
78-79'da Türkiye'yi o duruma düşüyrenlcr bugün yine adaydırlar. Biz bir 
tanker dolusu petrol dilendiğimiz ülkelere bugün, 1 milyar dolar kredi ve
riyoruz! Nereden nereye geldik. İşte aramızdaki farkta bu. Onları seçmek 
isteyenler, buyursun seçsin. Ama bu memleketi düşünenler, bu memle
ketin geleceğini düşünenler Anavatan'dan aynlmazlar. 

Almanya ile Japonya 2. Cihan harbinin mağluplarıdır. Yanmış 

yıkılmışlardır . Japonya a tom bombası ile Almanda uçan kalelerle 

bombardıman edilmiştir. Kalan fabrikalarını da Ruslar öküp götür
müş. Peki nasıl olur da Almanya, Japonya harpten sonra dünyanın en 
güçlü ülkeleri arasrna girdi. Amerika doları, Japon yenine, Almaıı mar-
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kına selam veriyor. Neden acaba. Bir kere milletleri çok çalışkan. Bizim 
milletimiz gibi. Ama başka bir husus dı:ıha var. Milletim çok iyi dinlesin . 
Almanya ve Japonya'da harpten sonra 25 sene aynı iktidar hüküm sür
müştür. Bizde ne oldu? Bizde boyuna değişti. 70-80 arasını bir hatırla · 
ym. Koalisyonlar, koalisyonlar ... Nereye götürdü Türkiye'yi, itibanmız 
mı kaldı. Demın söylediğim gibi, komşu ülkelere avuç açtık avuç. Ama 
bugün öyle değil. Bugün sağlam bir iktidar var. Dediğini yapıyor. Kork
madan yapıyor. Size diyorum ki, o iktidarı tutun, ayrılmayın ki, Türki
ye'yi daha ileri götürelim, çok daha ileriye götürelim. 

Her yeri gezeceğim, dolaşacağım; Oralarda milletime anlatacağım . 
Diyeceğim ki, Anavatan yepyeni bir iktidar. Bu sizin iktidarınız, bu gör
düğüm insanların iktidarı; Orta tabak.mm Ortadireğin iktidarı. Ne der
lt!rse desinler. Biz sizlerin arasından çıktık . Ben bir öğretmen çocuğu
yum. Memur çocuğuyum. Orta_ tabakanın çocuğuyum. Aranızdan çıktım 
ve size hizmet etmek istiyorum. Hizmet~ de devam edeceğim . Biliyorum 
ki Allah'ın takdiri ve sizin desteğinizle böyle olacaktır. Yolumuz uzun
dur, kolay değildir. Çok sıkıntılar var üzerinde. Tabii , iktidarda oturan
lara koltuk iğnelidir . Ailesine, akrabasına, herkese çamur atmaya kal
karlar. Bunların hiçbirinden yılmıyorul . Çünkü milletimin, bu mesele
leri anladığını çok iyi biliyorum. Hangi yalanın, düzenin geldiği, bu i ş
leri değiştirmek için kimlerin ne kadar gayret ettiğini biliyor. Ama inanı
yorum ki, biz bu yolda yürümeye devam edeceğiz. Çünkü bu memleket
te gençler bizi tutuyor, değil mi gençler~ Yaşlıların da duası bizimle. Or
ta yaşlılara gelince, onlar zaten bizimle çalışıyor. Geriye çocuklar kal
dı. Çocukların da sevgisi bizimle. Türkiye'nin istikbali çocuklara ve genç
lere gözümüz gibi bakıyoruz. 

Onun için bu seçimlerdeki , adayım hurdan Atilla Yurtçu. Genç bir 
adam işinde başarılı olmuş biri . Onun için getirelim. Rastgele birini ge
tirmedim. 

Bu seçimde J J kişi seçilecek. Atilla'nın karşısında şu var bu var; 
Onun seçilmesi, bunun seçilmesi önemli değil. Siz bana oy vereceksiniz, 
bana. Vereceğiniz reylerle iktidarı sağlamlaştıracaksınız. Biz eski ve es
kinin devamı partilerle 1984'ün 25 Mart'ında karşılaşmıştık . Hepsine ga
lip geldik. Şimdi bu ufak raundta, Allah'ın izniyle sjzlerin desteğiyle ge
ne galip geleceğiz. O vakit Türkiye düzlüğe çıkacak. Eskiyi bırakacak . 
Yepyeni, pırıl pırıl çocukların güle oynadığı, gençlerin yüzünün güldüğü 
Türkiye yaratacağız. 

Hepinize sevgiler saygılar sunuyorum. Ve eliyorum ki, gece gündüz 
dolaşıyorum. Benim gibi hem yurtiçinde hem yurtdışında dolaşan bir baş

bakan yoktur. Çünkü Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Onun için sözümü 
~öyle bağlayacağım . Aşık Veysel'in bir sözü var; · Uzun ince bir yoldayım 
gidiyorum gündüz gece.• 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT OZAL'IN İZMİR'DE PARTi iL 
TEŞKİLATINDA YAPTICI KONUŞMA 

26 Ağustos 1986 

Biz 1983'e gelirken ıbirçok sıkıntılardan geçtik. Yeni bir parti kur
duk. Yeni partiyi kurarken şunu söylemeye çok ça lış tık; eski durumlarla 
alakamızı kestik. Yani eski durumların devamı olduğumuzu iddia etme
dik. Bu zaten manllsız olurdu . Yani öyle birşey yapsaydınız emanetçi 
düşerdiniz. Kaldı ki, o yolda da çıkış yoktu. Çünkü o yol, eski bölünmüş 
düzeni belli bi r süre sonra tekrar geriye getirmek demekti. Halbuki bi
zim gayemiz, mümkün olduğu kadar bir orta grubu, bir büyük orta gru
bu bir araya getirmekti. Bunun birçok sebepleri var. Yani meseleye ilmi 
olarak baktığınız zaman, esas olan, cemiyette sağlam olan grup, orta 
gruptur. Bunu sosyologlar da söylüyor. Ben lslam'da da aynı şeyi bul
dum. Hazreti Peygamber'in hadislerinden bir tanesi, •sağlam olan orta 
voldur, benim ümmetim orta yoldadır• diyor. Birçok yerleri aradığınız 
r.aman, hemen hemen aynı neticelere geliyorsunu·~. Türk cemiyeti, gayet 
tabi genel cemiyetlerden farklı olamaz. Kendisine has bir takım hususi
~ etleri olabilir. Ama genel olarak insan cemiyetleri birbirlerine muhte
lif bakımlardan benzerler. Bunu bölmemek, bunu parçalamamak, büyük 
hir orta grup meydana getirmek bizim gayemiz olmuştur. Orta gnıp de
yince tabi spektrumu geniş olacak. Mesela Karşıyaka'yı ele alırsak, Kar
ş ıyaka'daki aşağıda oturanlarla yukarıda oturanhrı kapsayacak kadar 
geniş bir spektrum. Yani orta grup dt!diğimiz: Evi var adamın, bir işi 
var. Hayatından memnu n. Memnun olmak için gayret sarfediyor. O, i -
tikbale güvenle bak ıyor. Çoluğu çocuğunun emniyetini temin ediyor. Öy
le bir topluluk. Düşündüğüm topluluk budur. Bundan başarılı olduk. 

Bizim p::ır timizi bir ara epey sarsmak istediler. Eski partilere ben
zdme hevesine kapıldılar. Mümkün olduğu kadar bir MHP, MSP tandan
sı verirsek, bunlara akrarsak dediler, bunlar bu ta rafa gider ve biz de 
unların karşısına bir başk~ cephe rahat koyabiUriz dediler. Gayet iyi 
biliyorum, bu teoriler kuruldu. Ôzellikie ol çevreler tarafından yazılar 
yazıldı, ona göre ayarlamalar yapıldı . Ama bizi bulunduğumuz yerden 
sökemediler, onu da açık ifade edeyim. 

Bu seçimlerde karşılaştığımız onbir partiye l-aktığınız, tahlil ettiği
niz zaman, içinde dört, beş tanesi var: hatta beşi eski siyasi oluşumların 
Jcvamıdır . Ke inkcs bu böyledir. Yani biz kapatmışız bu ÇC\'re i daha 
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evvel, ama eşyanın tabiatına aykırı hareket yapılamaz. Yani bu siyasi 
partilerin taraftarları varsa, netice itibariyle ortaya çıkacaklardır. Çık
mışlardır da ama ne dereceye kadar efektif olacaklar, ne dereceye ka
dar bir şeyler yapabilecekler. Onu niçin diyorum ki, bu partilerin şimdi 
esas hedefleri 'bizizdir. Çünkü biz bunlardan, yani onlar öyle farzediyor
lar, tabanlarım aldık . Hem sağdan, hem soldan tabanlarını aldık. Misal 
verirsem, herhalde İzmir'in bazı yerlerinde oturanlar 77'de Halk Partisi'
ııe vermiştiler, şimdi onlar ağırlıkla bize verdiler, ben öyle biliyorum , 
77'deki seçimlerde de bulunduğum için de söylüyorum. Karşıyaka'nın 
ön mahalleleri, hiç olmazsa Halk Partisi'ne vermişti. Benim oturduğum 
muhitler, hep ağırlıkla Halk Partisi'ne vermişti. O yerlerde 'bu kompozis
yon fevkalade önemlidir. Bunu kökleştirmek lazım ki Türkiye bir daha 
sarsılmasın. 

80 öncesinde kavga var. Geçen gün bir yerde de söyledim. Dedim ki 
kavga hfila var. Bir eski po!Itikacı konuşmalar yapıyor. Bana çatıyor, Ha
la kafalar öyle. Yani hakikaten tam eski usul. Bugünkü konuşmalarında 
Demokrasidir, Osmanh'dır diyor, Abdülhamit'e benzetiyor şunu yapıyor, 

belli adamlarına hitap ediyor aslı budur. Milletin pek aldırdığını da zan
netmiyorum. Ama bu o devrin bir kavga devri olduğunu gösteriyor. Yani 
biz bugün çanak tutsak çok kavga çıkar, gazeteler de bayram eder. O ona 
şunu söyledi, bu buna bunu söyledi diye. 

Açık söylüyorum, bu mücadele eski ile yeninin mücadelesidir. Aynı 
konu öbür tarafta da var. Onlar da kaybettiklerini durumu tekrar kazan
mak istiyorlar. Gayet ta:bi hedef biziz. Bugün ne katla şunu söylesek de, bu
nu söylesek de, açık hedef 'biziz. Ben diğer teferruat partilerini nazarı itiba
re almıyorum . Yani onlar ıbir şey ifade etmiyor. Bu seçim sonrası hepsi 
gidecek. Daha şimdiden bana haberler gelmeye başladı, kendiliğinden. 
Biz feshedeceğiz, bize talip misiniz diye araya bir takım adamlar koy
maya başladılar. Ben tahmin ediyorum onların işi bu seçimlerde bite
cektir. Şimdi seçimlerde canhıraş çalışmalar var. Onun için belki sonu
na doğru bu seçim heyecanlı olur. Çünkü burada kim ne derse desin bi
zim karşımızdaki siyasi oluşumların bir takım problemler içine düşmesi 
ihtimali çok kuvvetlidir. Farzediniz, SHP'nin reyi biraz bölünse, 
DSP % 10 civarında rey alsa, bu SHP'yi şöyle iki devre perişan 

eder. İki devre diyorum, 4 sene değil. Belki daha fazala perişan 
eder. Belki daha sonra terar toplar, belki &bür taraf biraz yu
karıya doğru kalkmak ister, yani onları tam manasıyla böler ve bu bö
lüntü onları asgari 2 devre perişan hale getirir. Dört dört sekiz sene eder. 
Böyle bir duruma solun düşmesi Türkiye için fevkalade önemlidir. Aynı 
konu eski sağ kanat cephesinde de var. Onlarda can havliyle çalışa-



caglarclır. Onlara göre ~önemli olan Anavatan'ın reyleridir, diğerleri 

önemli değildir» gibi laflar hep şimdiden kendini müdafaa hazırlığı. Eğer 
bir kötü netice çıkarsa, ona karşı kendini müdafa için hazırlanıyor. Ama 
halk da biliyor ki, anlarda kötü bir netice alırsa veya onlarşn desteklediği 
partinin reyleri aynı civarda kalırsa, bütün ağırlığını koymasına rağmen, o 
vakit onun da 88'e gitmeden sonu gelmiş demektir. Onun için seçim Türki· 
ye bakımından ufak bir seçim olmasına rağmen önemli ıbir ara raunddur. 
Belki sonunda 88'de hesap görülecektir. tam manasıyla. Ama bu seçimin 
önemi buradadır. Şimdi biz bu seçimi almalıyız. Yani ben baştan itibaren 
hem en iyi şekilde 11 yeride almalıyız diye düşünüyorum . 

Sadece siyasi mücadele yok karşımızda, basın da var. Ben dün 
birara arkadaşlardan birine anlatmaya çalıştım, Türkiye'de güç odakla
rını yıktık biz. Yani bir çok eski güç odaklarını yıktık. Bir tanesi eski 
siyasilerle ilgili bir güç odağıydı. Yepyeni bir güç odağı meydana geldi. 
yeni bir iktidar meydana geldi. Bu büyük bir değişikliktir. Vaktiyle, eski 
Adalet Partisi'n.in, eski Halk Partisi'nin kodamanları vardı, milletvekille· 
ri vardı, bakanlan vardı, parti teşkilatı vardı, belediye başkanları vardı . 
Nerede bu adamlar şimdi? Aradan altı sene geçti. Bunların hepsi bu 
kayıplarından dolayı tekrar bunları ger: almak için çalışacaklardır. 

Karaborsayı, haksız kazancı, kaçakçılığı ekonomiyi libere ederek 
kaldırdık, tahsis falan kalmadı . Bunların söylediği palavradır. Hakikat
lara kara leke sürmektir. Ben açık söylüyorum, varsa bir tane dosyanız 
getirin ırösterin. Şimdiye kadar bir tane dosya daha ne meclise geldi, 
ne bir tarafa geldi. Sadece Jafın.ı yapıyorlar. Çünkü mümkün değil, eski· 
si gibi tahsis yok, eskisi gibi kota yok, ithalat serbest, devletin kamu 
iktisadi teşebbüsleri kimseye farklı değil. Onun için kimsenin alıp da kö
şeyi dönüp satma imkanı da yok, mal kıthğı da yok. Bütün bunlar hepsi 
neticede döndüler dolaştılar, belediyelere yüklendiler. Baktılar ki öbür 
tarafta bir şey 'bulamıyacaklar, belediyeler imar hikayelerini getirdiler. 
Bir iki tane misal olmuş olabilir. 1Ama bunlar böyle genele teşmil edile
mez, mümkün değil. Kaldı ki ben orada da kasıtlı yaptıkları kanaatin· 
deyim. Yani büyük çapta kasıt vardır. 

Orada güç odaklarından Mafya'da gitmiştir. Bazıları geri gelmek 
isteyecektir. Ben, Mafya deyince ismini duyduğunuz adamları kastetmi· 
yorum. Onlar işin maşalarıdır. Bu işi geride finanse ede.nler vardır. Esas 
büyük patronlar onlardır ve bunları bilmek mümkün değildir. Yani iyi
ce bir araştırma yapılmadan hiç belli olmaz. Bugün tanıdığınız bir takım 
adamlar da çıkabilir. Yani ismi belli adamlar dahi çıkabilir. Bu da yı
kılmıştır. 

Bu seçimdeki bir diğer mücadele de bazı basının 1bir kısmıyla. Ge
nellikle bizim basınnı bir kısmıyla aramız pek iyi değil. Ve sebebi bu ba· 
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sının 1960'dan ıbı.i tarafa bir önemli güç odağı olmasından geliyor. 60'dan 
bu tarafa kimse dokunamadı bu basına 60 ihtilali 'basın için çok kolay, çok 
güzel hükümler getirdi. Anayasa' da değişiklikler yapıldı. O zamandan son
ra da her gelen iktidar, basına zorluk getirmedi kolaylık getirdi. Ve tabi
atıyla 60'dan bu tarafa 80'egelinceye kadar, hatta 80 dahil diyebilirim, koa
lisyon idareleri, parti içi mücadeleleri basının gücünü arttırmıştır. Koali -
yonun bir kanadı basına bilgi vermiştir, öbür kanadı aksi bilgi vermiştir. 
basında da güle oynaya bu hikayeleri götürmüştür. Ve devamlı olarak bu 
şekildeki kavgaları aksettirebilmiştir. Her iki taraftaıbasına sen şunu yaz, 
ben sana şunu veririm, sen şunu yap ıben sana şu kolaylığı sağlarım demiş
tir. Yani basın el üstünde tutulmuştu. Ben hatırlıyorum. bürokraside 
çok uzun zaman bulundum. Gazete sahiplerinin veya köşe yazar
larının telefonlarını, isteklerini, iş takiplerini hepsini biliyorum. Şimdi 
bunlar ortadan kalkınca bunlar bize düşman olacaklardır tabiiki. Yani 
biz nasıl Mafya'yı da kaldırdık bu da kalktı. Bugün bana hiçbirisi tele
fon edemiyor. Mümkün değil. Mümkün değil, kimseye /bir kolaylık gös
termiş değiliz. Ama kimseye de bir kötülük de yapmıyoruz, onu da söyle
yeyim. Ama menfat meselesidir. Erol Simavi ile bir yemek yediğimiz za
man diğer gazete patronları vardı, orada kendi söyledi. Bunlar dedi, kar
şısındaki adamları ·gösterip, cbunlardesteğe alışmış» dedi. ·Bütün hikaye 
budur• dedi. 

Buradan ben basın hürriyetinin falan kaldırılmasının yanındayım 
manası çıkmasın. Hayır ben basının hür olmasını çok gönülden istiyo
rum, çünkü pencere tazyik altında kalamaz. Fısıltı gazetesi çok daha kö
tüdür, çok daha beter yıkar. Yanlış da olsa yazılmasında fayda var. Ama 
önemli olan basının zaman içinde düzdmesidir. Yani onun da doğruya 
gelmesidir. Biz hatta bunun için oturduk, bütün ibasından elemanları 
yurtdışına yolluyoruz. Para veriyoruz, dışarda tahsil ettiriyoruz, lisan öğ
retiyoruz. Daha da yapmamız lazım. Çünkü kaliteyi arttırmamız la21m. 
Zamanla bu oturacaktır tahmin ediyorum. Ama çok önemli bir mücadele
miz var. Bunlarda da bize vurmak istiyorlar, yani- zayıflatmak istiyorlar 
ki istedikleri gibi at oynatsınlar. Türkiye'de hep daima böyle olmuştur . 
iktidar zayıflayınca basının tesir sahası artar. Onur. için seçimler öneml i. 

Ben arkadaşlarımın seçimleri bir Atilla Yurtçu'nun seçimi veya se
çilmemesi diye görmemelerini istiyorum. Şunun veya bunun seçilmesi 
değildir bu. Hayır açık söylüyorum, burada bir mücadele veriliyor. Tür
kiye'nin geleceğinde önemli bir kademedir bu seçim. Ben bunu Evren 
Paşa'ya vaktiyle de söyledim. Ağustos 83'de söyledim. Bizi zorla birleşt i
riyorlardı. Reddettim, dedim ki kapatın bizi, bizim bu şekilde birleşme

miz mümkün değildir. Ve kendisine, dedim ki, bakın 1983 seçimleri 
önemlidir ama çok önemli değildir. Yapılır gider bu seçimler, şu kazanır, 
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bu kazanır. En önemlisi dedim, 33'den 88'e geçecek devredir. Türkiye'de, 
o devre sağlam olur yerine oturtabilirsek, problemleı; asgariye indir&
bilirsek eski partilerin hepsi çıkacaktır, kapattıklannız dedim. Hepsi 
çıkacaktır. O zaman dedim bu mücadeleyi Sunalp Paşa ve ekibi yapamaz 
dedim. Onu biz buradan biliyoruz. eğer bu mücadele yapılacaksa bizim 
yapma şansımız var dedim. Biz yapanz demedim, bizim yapma şansı

mız var dedim. Ve bugünkü durumda bunu göstermiştir, yani bu nokta
ya gelmiştir netice itibariyle. 

Ben arkadaşlarımdan şunu istiyorum. Bu seçimi böyle görün. Ufak 
şeyleri mesele yapmayın. Bu önümüzdeki 1,5-2 ay fevkalade kritiktir. 
Basın fevkalade tenkitcidir. En ufak 3Çığınızı yakalamaya çalışacaklar
dır. Onun için. arkadaşlarımdan, birbirlerine çok daha yakın olmalannı 
istiyorum. llçe başkanlarımız ile belediye başkanlanmız, Belediye baş
kanlarımız da kendi aralarında. Öte yandan, Partiye girmek isteyene en
gel olmayın, partiye girmek isteyeni alın. Çünkü, biz orta grup partisiyiz. 
Bir de şu var; Demin söyledim. Eski günler var. Bunlan karşımıza alma
nın, alemi yoktur, bunlar da tecrübeli adamlardır. Merak etmeyin! Bun
lar zeten ön sıraya geçemezler, devirlerini kaldımuşlardır. Ama hiç ol
mazsa muhalefetlerinden kurtuluruz. Filanca belediye başkanı girmek is
tiyorsa alın. Filanca adam eski AP'li veya eski şu taraflı, istiyorsa alalım . 

Bunlara önem vermek, belli bir kademeye getirmek gibi bir düşünce ola
maz zaten. Ama bu şekilde biz, elimizden geldiği kadar, karşımızdaki mu
halefeti de dengeye götürmüş oluruz. 

Basın, bazan şunu da yapar. Hiç ~öylemediğ;niz bir şeyi, söylemiş
siniz gibi ortaya atar. Ondan sonra da öbür tarafa gider, «bek senin hak
kında filanca böyle söyledi• der. Ben bunu çok müşahade ettim. 

Geçenlerde Ankara'da oldu Ankara'da il başkanımızın yazılı ama 
imzasız beyanatını gazetelere dağıttılar . İdare heyetinde bir ihtilafın ol
duğunu biliyorlar. Onu azdırmak için. Böylece parti içindeki ayrılık art
sın diye yaptılar bunu. Bunu biliyorum. Siyasetle bu bizans oyunları 
maalesef hala oynanıyor. Bunu da görüyorum ben. Onun için çok dik
katli olalım. Ve bu mesele Türkiye'nin geleceği ile, kanaatimse, çok ya
kından ilgilidir. Bu işe girdiğimden beri aynı hissi duyuyorum, bizim 
tarihi bir görevimiz vardır . Biz görevi başarıyla ~rkadaşlarımızla bera
ber tamamlamamız lazım. 

lzmir'in önemi çok fazla. Burada ;eçimi almamızın önemi çok faz
la. Çünki ne de olsa, karşımızdaki aday ismi olan biri. «Kendi dolaşırsa 
kaybeder» diyor arkadaşlarımız. Ama Jolaşmayabilir. Gazetelerle bunu 
yapar. İkincisi bu aday ana muhalefetin lideridir, bir de o avantajı var. 
Ama biz burada bunu y1kabi lirsck, ben inanıyorum ki, elbiı:liği içinde ça
lışırsak yıkarız, o vakit Türkiye'ye önemli ıbi r nefes aldınnz. Yani solun 
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beline öyle bir tekme vurmuş oluruz ki, bir daha holay kolay kendisini 
toparlayamaz. Size açık söyleyeyim. Gördüğüm şey hudur. Öbür 
tarafta Ecevit'in birşcy ifade edeceğini zannetmiyorum. İlerisi için de 
birşey ifade ooeceğini zannetmiyorum. Bu haliyle zaten biraz adamın si
nirleri mi gergin nedir, acayip bir durum içerisinde. Hele bu seçimde 
hayal kurmuştur, % 30 rey alacağını; yüzde 10 rey aldığı zaman da biter 
zaten, merak etmeyin. 

Şimdi aslında SHP toparlayacak gibi gözüküyor. Ama bir devre 
kaybedecektir. O da bize lazım. Bana bir 5 sene daha lazım ki Türkiye'yi 
tam manasıyla yerine oturtalım. Ondan sonra zannediyorum ki işin öne
mi kalmaz. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN 
G'ÜNERİ CtvAO(;LU İLE YAPTICI MÜLAKAT 

30 Agustos 1986 

Güneri Civaoğlu: Günün aktüel konusu olarak baktığımızda, Anıt· 
kabir, Bayar'ın naaşı olayları ağır basıyor. Bu konuyla ilgili pek çok po
lemikler yapıldı. Hatta son olarak Umurbey'deki tören sırasında kavga
ya kadar dönüştü iş . Üzücü konular oldu. Bu konuyla ilgili olarak en az 
sesi duyulan hatta, hemen hemen hiç duyulmayan siz oldunuz. Kamuo
yunda size dönük pek çok sözler de söylenildi, yazıldı, çizildi. ıBu konuy
la ilgili olarak sizin görüşlerinizi almak istiyorum, lütfederseniz Çanka· 
ya'da yaptığınız konuşma, daha sonra olayın değerlendirilişi aşamaların
da olmak üzere. 

C e v a p : - Meseleye şöyle bakmak lazım, rahmetli Cel 1 Ba
yar vefat ettiği gün, tabii hastalandığında haberimiz olmuştu . Nitekim 
haberi duyar duymaz Sağlık Bakanımızı yolladık al~kadar oldu. Tabii, 
kendisi üçüncü Cumhurbaşkanımızdı. Gerekli ilgiyi göstermek Uzun. 
Gelen bilgilerden hastalığın son safhada olduğu anlaşılıyordu . Onun üze. 
rine, zannediyorum Sayın Cumhurbaşkanımızla devir teslim törenlerin· 
de karşılaştık . Kendilerine durumu izah ettim. Ve gereken tedbirleri 
alacağımızı arz ettim. Akşam Orduevinde devir teslimlerle ilgili verilen 
veda yemeğinde haber geldi. Hemen orada karar verdik. Eski törenlerin 
belgeleriııi getirttik. 

Soru: - Kim karar verdi? Sayın Cumhurbaşkanıyla mı, yoksa 
yalnız mı karar verdiniz? 

C e v a p : - Hayır, yalnız bazı arkadaşlarımızı çağırdık. ligili ola
rak Savunma Bakanımızı çağırdık. Protokol ile ilgili arkadaşlarımızı ça· 
ğırdık . Geriye doğru gittik. Sunay'da, lnönü'de neler yapıldı şeklinde. 
Bir taraftan yemek devam ederken biz araştırmayı sürdürdük. Bakanlar 
Kurulu karan neyi icap ettiriyor, devlet töreni nasıl yapılacak. Bu ara
da da ben Cumhurbaşkanımıza bilgi verdim. 

Soru : - Yani devlet törenine karar verdiniz? 

C e v a p : - Evet, devlet töreni dedik. 

S o r u : - Cumhurbaşkanına telefonla mı bilgi verdiniz? 
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C ev a p : - Hayır, zaten kendileri de yemekteydiler. Ve sanınm 

Mesut Bey, TRT ile alakalandı. TRT programlannı ağırlaştırdı. Sayın Ba
yar ile ilgili bir programa geçtiler. Zannediyorum onlar da bir hazırlık 
yapmışlardı. Sanıyorum 104 dakikalık bir program hazırlamışlardı. 

Dün de daha önce bulunamıyan bir arşiv filmi vardı . Onu bulmuş

lar ve programa koydular. Atatürk'le ilgili anıları, ~on röportaj adı altın

da yayınlandı. Galiba Macit Paşa zamanında hazırlanmış. Tabii bizim bu 
konuda başka bir düşüncemiz yoktur. Kendisi 3. Cumhurbaşkanımız, 

asırlık bir siyasi, tarih olmuş bir insandır. Kendisiyle çeşitli vesilelerle 
temaslarım oldu. 4-5 kere kendisiyle görüşmüştüm. Bir tanesi. 1975 sc
nesindedir. 

Soru: - Ondan evvel bir görüşmeniz olmadı herhalde? 

C ev a p : - Hayır, onchın evvel bir kere Cumhurbaşkanı iken Şale 
Köşkünde. O sırada bizim rütbemiz epeyce aşağıdaydı. Ama Türkiye'nin 
3 yıllık programını, yatının pllinını hazırlıyorduk. 1958 senesinde bu Şale 
Köşkündeki müzakereler sırasında, zannediyorum kendisi de bu köşkte 
kalıyorlardı. O zaman alt katta bize •Ne yapıyorsunuz, çalışıyormusu
nuz?• şeklinde bir soru sormuşlaı-dı. Tabii kendisinin hatırlaması müm
kün değil. İkinci görüşmem 1975 senesinde oldu . Milliyetçi Cephe Hükü
meti kurulmadan önce. Hatırımda kaldığına göre, Milliyetçi Cephe Hü
kümeti'nin kuruluşunda o sıralarda bir Bayar engeli vardı. Ben o sıra
da siyasette değildim ama bir dostum, eski bir Demokrat Parti Milletve
kili'nin oğlunun ricası üzerine, Celili Bayar'dan randevu aldılar. Gidip 
bu kuruluşta, yardımlarını rica ettik. 1.5 saate yakın konuşmamız vardı. 
Teferruata girmek istemiyorum. Oradan bir tanışıklığımız var. Ondan 
sonra da partiyi kurmadan önce. Leyla Yeniay Köseoğlu kendisini iyi 
tanırdı. Bir kere zivaretim oldu. Ama is:imse bilmez. Herkes reklam ola
rak kullanmıştır . Biz reklam olarak kullanmadık. Partiyi kurmadan ev
vel uzun uzun bir konuşmamız olmuştu. Ondan sonra ikinci görüşme
miz, Leyla hanım kendisini evine dav~t etti. Kız: ve damadıyla geldi . 
Beraber bir yemek yendi. Orada da sohbet ettik. Bu da parti kurulma
dan önce oldu. Ama herhangi bir yardım istemedin-;. Ama kendisinin bize 
karşı bir sevgisi vardı. Bunu birçok kez ifade etmişlerdir. En son görüş· 
memizde, Meclisin yıldönümü sırasında Meclis başkanı davet etmişti. 
Geçen sene zannediyorum. Yemekte beraber oturduk ve uzun uzun ko
nuştuk. En son görüşmemizde odur. 

Bana epeyce hatıralarından bahsetti. Atatürk'le, İsmet Paşa ile il
gili. Hafızası da fevkalade berrak olduğıı için bir devı; olduğu gibi anlat
tı Hatta bana 1982'de söylediklerimi, Meclis'te geçen sene kelimesi ke-
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limesinc, aynen tekrarlamıştır. O yaşta böyle bir hafıza, AUah'ın bulun
maz bir hediyesidir diye düşünüyorum. 

Bizlerce önemli olan başından geçen hadiseler. Vatandaşları da ol
dukça üzen 27 Mayıs hadisesi, Cumhurbaşkanı'nın, Başbakan'ın alınıp 
götürülmeleri. Yassıada günleri sonra idama mahkum edilmesi. Bunlar 
tabi çok üzücü ·hadiselerdir. Üzerinden çok zaman geçtiği için fazla eşe
lemekte doğru değildir. Benim kanaatimse, bu olaylar artık tarihe malol
muştur. Hatta tören normalin üzerinde yapılmıştır. Ayrıca bu törenle 
bir dönem kapanmıştır. Zaten 12 Eylül'ün gelişiyle 27 Mayıs döneminin 
kapatılmasının işaretleri de verilmiştir. Yani bayram kalktı, birtakım 
ibareler Anayasa ile değiştirildi. Bütün bunlardan sonra da Sayın Celal 
Bayar'ın cenaze merasiminin bu şekilde yapılması, bizi tarihi bir barış
ma noktasına getirmiştir. 

Ozüldülfümüz taraf, bu olayın siyasi istismar vasıtası yapılmasıdır. 
Bunun yapılmaması gerekirdi diye düşünüyorum. Mesela ben Umurbey'c 
gitmeyi düşünüyordum. Ama olayların gelişme ine baktım ve bunun bir 
çekişme haline getirileceğini gördüm. Maltepe Camii'nde de buna ben
zer olaylar yaşandı. Cenazeye sahip çıkmak isteyen ve bazı sesler çıka
ranlar vardı . Ama sayılan oldukça azdı. Bende oradaydım. Oradaki ce
maatte bu olaya çok üzüldü. Bunları gördükten sonra, Umurbey'de bazı 
yanlış anlamalara sebep olmayalım diye ~adece Milli Savunma ve Maliye 
ve Gümrük Bakanlarımızı yolladık. 

Tabii bunların arkasından, yıllardan beri hiçbir şey yapılmamış 

Menderes. Polatkan, Zorlu hadisesi getirilmeye çalışılacaktır . Ben şu an
da bir şey söylemek istemiyorum, Vaktiyle ifade ettiğim gibi, aileleri is
tediği anda biz bunları istedikleri yere naklederiz. Ve ben cenaze mera
siminde de bulunurum. 

Bu üçlü içinde şu anda başka birşey söylemiyorum. Çünkü, s_iyasi is
tismara neden olmasını istemiyorum. Bir nokta da Amtkabir meselesi. 

Soru : - Yani bu Çanakaya'da yapılan konuşma ve sizin şu ce
vapları niçin verdiğiniz? Yani o halde bir kanun çıkartalım ve oraya 
defnedelim ya da İsmet lnönü'yü de buradan aldırtacak bir kanun çı
kartalım şeklinde niçin bir konuşma yapmadığınız şeklinde eleştiriler 
geldi. 

Cevap : - Tabi bu tür konuşmalar olacak. Meseleyi şöyle gördüm, 
Önce kanunu araştırdım. O gece baktığımız ilk işlerden biri de kanundur. 
Kanun öyle bir ifadeyle kaleme alınmıştır ki, eğer metni okuduysanız 1. 
maddedir. Burası Atatürk için millet tarafından yapılmış, Atatürk'e ar
mağan edHmiştir şeklinde ifade ediliyor. Sadece Atatürk'e diyor. Fakat 
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arkasından, buraya Atatürk ile İsmet 1nönü'nün kabirlerinden başka 
hiç bir cenaze defnedilemez şeklinde bir ifade var. Arkasından geçici 
maddeler var. Gürsel'in kaldınlacağı, devrim şehitleri diye adlandırılan 
3-4 kişinin daha cenazelerinin ailelerine verileceğine dair geçici madde
ler var. Ben bunun üzerine, ertesi gün Cumhurbaşkanıyla yaptığımız haf
talık göıiişmede sordum. Ben kanunu okudum. Öyle anlaşılıyor ki, ka
nunda siz orayı sadece Atatürk'e mahsus olarak görmüşsünüz. Ama lnö
nü'yü de oradan almak düşünülebilir mi? Kendisi bu soruma şöyle ce
vap verdi : Biz ilk önce öyle düşündük. lnönü'ye de ayrı bir yer yapıla
caktı. Ailesi de önce buna peki dedi, sonra karar değiştirip, yerinde kal
masını istediler. 

Benim anladığım kadarıyla ailesini kıramamışlar. Şimdi kanun böy
le olunca, şöyle bir hukuki durumla karşı karşıya kaldık, diyelim ki şu 
anda elimizde üç alternatif var. Bir tanesi, Celal Bayar'ı da buraya göm
mek. O zaman şu sual gelecek, niçin Fevzi Çakmak da oraya gömülmedi ? 
diye. Bu alternatife göre yasayı değiştirip başkalarının da gömülmesine 
zemin baurlamak vardı. İkincisi, İnönii'nün oradan çıkarılması var. O 
zamanda şu problem var. Mesele, İnönü meselesi değil ama o kanunla 
lnönü'nün bir nevi müktesep hakkı olduğunu görüyoruz. Mezarı oradan 
almayalım bütün Cumhurbaşkanlarını bir anıt altında toplayalım dese
niz, o da şuna benzer; Sovyetler Birli~i'ndeki gibi Lenin önde arkada 
Komünist Partisi Genel Sekreterlerinin yattığı gibi. 

Tabii bunlar Meclis'e gelirse, müzakere ederiz. Ben şahsen Anıtka
bir'in sadece Atatürk'e mahsus olduğunu düşünüyo~. Hatta geçen gün 
merasimde Erdal Bey'e de söyledim. Ben sizin y~rinizde olsam, rahmet
li pederinizi de oradan alıp ayrı bir yere götürürdüm, ona da bir anıt ya
palım dedim. Cumhuriyeti kuran üç-dört kişi için özel bir şey yapılabilir. 
Anıtkabir olmaz ama, bir anıt yapılabilir. Nitekim ben ABD'de gördüm. 
ABD başkanları için ayn ayrı yayılmış anıtlar vardı. Onların hatırası için 
böyle birşey yaparsak .bence daha iyi olur. Burada Atatürk'ün yanında 
olunca gölgede kalıyor . Kimse ziyaret etmiyor. Halbuki ayrı olsa, daha 
güzel ziyaret edilir. Ben bu fikri söyledim. Ama ailesi istemedikçe bir
şey yapılamaz. 

S o r u : - Nasıl bir reaksiyon gördünüz? 
C ev a p : - Birşey söylemedi ama, önemli olan ailenin düşünce

sidir. Ailesi isterse kaldırılabilir. Yani karan onlara bırakmak lazım. 
Yine yaptığımız incelemede Celal Bayar'ın daha çok Umurbey'i is

tediği sonucu çıkıyor. 
S o r u : - Hayır. Bir kanun getiririz şeklinde Sayın Cumhurbaş

kanı'yla neden bir konuşma yapmadınız şeklinde bir eleştiri vardı. 
C e v a p : - Bunun içinde sordum. Dedim ki, böyle bir kanun ge

tirirsek veto edermisiniz? Kendisi de veto ederim dedi. Veto edilip de 
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cenazeyi ortada bırakmanın da hiç filemi yoktu. Ve bu konuyu yine de 
yazmasanız iyi olur. Durup dururken Cumhurbaşkanı'yla aramızda böy
le bir konu olmasın. 

S o r u : - En önemlisi toplumun beklediği bu yanıt efendim. Bü
tün toplumun beklediği, «Niçin biz bu kanunu getıririz demediler?• şek· 
linde. Doğrudan doğruya eleştirinin özü bu. 

C e v ap : - Benim bu soruyu sorarken amacım kendisinin düşün
cesini öğrenmek istedim. Bana sorarsanız !benim düşüncemde, Celal Ba
yar'ın buraya gömülmemesi yolundadır. 

Biz araştırmamızı yaptık, tek başına sadece veto edilecek diye böyle 
davranıldı şeklinde düşünmek doğru olmaz. Benim de kanaatim açık 
olarak ifade ediyorum. Celal Bayar için ayn bir yer yapılmasıdır. Umur
bey' de güzel bir şey yaparız. Doğru olan da 'budur. 

Tabii önemli olan, deminde söyledim. Ona layık bir cenaze merasi
miyle, eski defterleri kapatacak bir tarzda merasim yapılması bence en 
önemli hadisedir. 

Bazıları da yazdı. Ben tekrarlamak istemiyorum. Harbiye talebeleri 
cenazeyi çekti, generaller nöbet tuttu şeklinde. 

Soru: - Ama o, emir-kumanda zinciri içinde yapılmıştı. 
C .ev a p : - Bu tören demokrasinin büyük çapta yerleştiğini gös

teren /bir törendir. 
S o r u : - Efendim, 'biliyorsunuz dün Anıtkabir yakıldı birkaç ye

rinden, bugün de yine tutuştu. Bu konudaki düşüncenizi öğrenebiliımi
yim? 

C ev ap : - Şu ana kadar gelen bilgilerden, bir kasıt olmadığı 
sonucu çıkıyor. Ağustos çok kuru geçtiği için. Yangına müsait bir mev
simdeyiz. Ufak bir izmarit bile neden olabilir. 

S o r u : - Ama aynı anda üç dört yerden birden çıktığı gözönüne 
alınırsa. 

C ev a p : - Üç- dört yerden olduğıınu !bilmiyorum. Bize gelen bil
gide kasıt yok. 

S o r u : - Bu Bayar hadisesinin siyasi polemik haline getirilmesi-
nin ara seçimlerden sonra ele alınması konusunda ne diyeceksiniz? 

C ev a p: - Meclis'e getirilirse müzakere edilir. 
S o r u : - Ama siz getirmiyeceksiniz? 
C e v a p : - Hayır ben şahsen getirmem. 
Soru: - Referandum konusunda ne diyorsunuz? 
C ev a p : - O meseleyi, bu devrede propaganda malzemesi olma

ması için kapattık. Ara seçimden sonra düşüneceğiz. 
S o r u : - Efendim çok teşekkür ediyorum. 
C ev a p : - Rica ederim. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN NOKTA DERGİSİ'NDEN 
AYCAN GİRİTLİoCLU İLE YAPTICI KONUŞMA 

31 Ağustos 1986 

Soru : - Bu seçimde oylarınızın düşeceği üzerinde birleşen kamu-
oyu yoklamaları var. Ne diyorsunuz? 

Cevap: - Benim kanaatim düşmez. 
Soru: Yüzde 41 - 42 civarında değil mi? 
Cevap : - Benim kanaatim, onun üzerinde 40 ile 50 arasında bir 

noktada olur. 
Soru : - Bu şekilde bakıldığında 11-0 gibi bir sonuç olur, diyor

sunuz. 
Cevap: - Onu bilmem, bir tahmin yapmam. Oylarımızm düşme

yeceği üzerinde ve düşse bile çok az, yani 40- 50 arasında bir sonuç alı
nacağı kanaatindeyim, ümidim öyledir, ama 11 'i için de çalışırız. 

Soru: - Oylarınızın düşmeyeceği yolundaki kesin kanaatinizi mil
letvekili sayısı için söylemiyorsunuz. 

Cevap : - Ben seçim tahmini yapmıyorum da onun için. 
Soru : - Peki Sayın Başbakan, diğer partilere bakarsak, mesela 

SHP için ne düşünüyorsunuz? 
C c va p : - Garibime gitti. Erdal 1nönü'nün Cumhuriyet'te yapılan 

söyleşisini okudum. Kendisi ile ilgili bazı eleştirilere verdiği cevaplar iyi, 
fakat ondan sonra hiçbir şey yok ortada. Parti ile ilgili, program ile ilgili. 
Niye peki millet SHP'ye rey verecek, ANAP'ı ikaz etmek için SHP'ye rey 
verecek? Böyle şey olmaz. ANAP'ı ikaz etmek için SHP'ye oy verilecek 
diyen bir parti lideri çıkarsa olmaz, yani yanl ış yapıyor. Niye başka par
tiye değil, niye meselii DSP'ye değil de size oy verecek? 

Soru: - Peki efendim ne demesini beklerdiniz? 
Cevap : - c Şu konularda ne düşünüyorsunuz, daha büyük seçim 

hazırlığımızı yapıyoruz, işte komisyonlar kurulacak, şeyler kurulacak» 
diyor. Bence bir parti liderinin tabü bizim kadar olunmayabilir, ama me
seleye biraz daha fazla girmesi liizım. 

Soru : - DSP'nin, tabiatıyla Sayın Ecevit'in faaliyetleri nispetinde 
SHP'nin oy kaybedeceği konusu tartışılıyor, siz ne diyorsunuz? 

Cevap: -Türkiye'de ilk defa oluyor böyle bir durum. Geçenlerde 
de bir toplantıda ifade ettim. Genelde şöyle bir manzara var bugün. 1980 
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öncesinin siyasi oluşumlan yeni isimler altında çıkmış piyasaya. Diye
lim ki, eski Adalet Partisi'nin devamı olduğunu iddia eden filanca parti 
var, MSP'nin devamı olduğunu iddia eden başka bir parti var, MHP'nin 
devamı olduğunu iddia eden ibaşka bir parti var, Halk Partisi'ne gelince 
durum biraz değişik oluyor. CHP'de iki fraksiyon gözüküyor. Birisi SHP, 
tnönü'nün ismi ile aynen eskiden olduğu gibi gidiyor. Diğeri de Ecevit 
ismi ile bir başka grup var. Esas bence mücadele bizimle onlar arasında? 

Soru : - Hangisi arasında? 
Cevap: Bütünü, bütünü ... 
Soru: - Sayın Ecevit, biliyorsunuz, mücadele ANAP ile DSP ara

sında demişti. .. 
Cevap : Hepsi bize hücum edecek. O öyle söyleyecek, öbür taraf

tan DYP'de öyle söyleyecek, SHP'de öyle söyleyecek. Hepsinin mücade
lesi ANAP ile olacak. Bunun da bizim iktidar olmamızdan daha farklı bir 
sebebi var, eskiden böyle değildi , eskiden bu mücadeleler sadece iktidara 
hücum şeklinde değil, sağdakilerin ve soldakilerin mücadelesi şeklin
deydi. Bugün, o manzara yok. Bugün manzara, Anavatan ile, yani eski 
oluşumlarla yeni oluşum arasındaki mücadeledir. Biz 80 sonrasının yeni 
partisiyiz, onlar eski partilerin, 80 öncesi partilerin devamı olduklarını 
iddia ediyorlar. 

Soru : - Sayın Ecevit'in yeni oluşuma bakış açısını dikkate 
alırsak ... 

Ceva p: - O kendisini öyle arz ediyor, yani bizden ödeniyor. 
Soru: Sayın Ecevit? 
Cevap : - Evet bizden özeniyor, diyor ki yeni bir parti, yeni in-

anlar, eskileri de pek istemiyor, ·ben öyle anJıyorum, yani eski arkadaş
lannın çoğunu istemedi, pek azı var, öyle zannediyorum. Ama, bizim yap
tırdığımız şu etüde göre bizim seçmen tabanımız içinde ona oy verenlerde 
var. Bize rey verenlerin diyelim ki yüzde 70'i eskiden sağa rey verenler, 
yüzde 30'u da eskiden sola rey verenler. Yani aslında ANAP'a rey veren
ler Türkiye ortalamasını temsil ediyor. 

Soru: - Bir kargaşada olmuş gibi gözüküyor ... 

Cevap : - Hayır öyle değil, gene göreceksiniz öyle. Sonra bir seç
men eğilimleri ile ilgili ankete bakmanız lazım. Orada biz merkez ile mer
kezin sağında gözüküyoruz. Bizim sağımızda başka partiler gözüküyor, 
sağdaki bugünkü oluşumlar, SHP bizim, merkezin solunda, DSP'de on
dan sonra onun solunda gözüküyor. Halbuki Sayın Ecevit'in iddiası bu 
değil. 

Soru : - DSP- SHP çatışmasını nasıl yorumluyorsunuz? Buradan 
tarafların çıkartacağı sonuçlar sizce ne olabilir? 
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Cevap : - Şimdi ben aslında bunlarla ilgili değilim açık söylü
yorum. Bence mesele, bir Anavatan var bir de diğer partiler var. Nasıl 
mahalli seçimde ıbeşi bir arada bir Anavatan etmez dedim. Bu seferki 
bir ara seçimdir, esas seçimi 1988'de göreceğiz. Biz ileriye bakıyoruz ve 
seçim çalışmalarımızı ileriye doğru yapıyoruz. Onun için söylüyorum 
hangi hazırlıkları var, ne söyleyecekler? Benim bildiğim kadarıyla ne 
SHP'de ne DSP'de var. Sadece bir retorik var DSP'de. Öbürü de oy verin 
diyor sadece. Ama biz vatandaşın karşısına çıkıp ne yaptık ne yapaca
ğız onu söylüyoruz. Aramızdaki fark budur. Ve Ankara'da neticeyi gö
receksiniz. İddiaya girerim •hepsiyle. 

Soru : - İzmir' de de aynı netice görülecek mi? 

Cevap : - Genelde birisi bir netice veriyor. Mesela filanca ga· 
zetemiz 4 tane kazanacak diyor, 5 tane diyor. Varsa iddiaya girelim. 

Soru : - Siz kaç tane -üzerinden iddiaya giriyorsunuz? 

Cevap: - Ben herhangi bir rakam vermiyorum, onun söylediği 
rakam üzerinden iddiaya giriyorum, var mı? 

Soru : - Bu seçimler sırasında hangi sloganı iş lemeyi düşünü

yorsunuz? 

Cevap: - Biz 1988'i hedef alan bir program hazırladık. Kanaa· 
tim şudur, Türkiye istikrarsız dönemden çok geçti ve bu yüzden istedi
ğimiz neticelere varamadık. Daha iyisini yapabilirdik. Herkes bunu söy
lüyor. Gördüğüm netice şudur; istikrarsızlıktır temelde yatan, çok kısa 
dönemlerde istikrar olmuştur Türkiye'de. Bunun dışında koalisyonlar, 
kesintiler gelmiştir. Kanaatim odur ki, 10-15 sene yani Almanya, Japon
ya misali gibi de değil, sürekli bir istikrar içinde icra edebilirsek Türkiye 
çok ileriye gidecektir. Anavatanı biz bunun sembolü olarak görüyoruz. 
Onun için bize bu seçimde gölge düşürmeyin diyoruz. 1988'e gidelim, 
bir 5 seneyi daha garanti edelim. O vakit Türkiye'yi daha ileri götürüp, 
bugünkü yaptıklarımızın üzerine çıkartacağız . 

Soru : - Irak'ta yapılan operasyon, acaba İran - Irak Savaşı açı· 
sından baktığımızda Irak lehine bir dengesizlik getirmiyor mu? 

Cevap: - Şimdilik bir kere hedef PKK'dır. Biz uzun zamandır, 
aşağı-yukarı iki seneye yakın bir zamandır izliyoruz. Yanlış hatırlamı

yorsam PKK'nın Şemdinli ve Eruh'ta ortaya çıkışı 15 Ağustos 1984'tü. 
Bu hava harekatı da tesadüfen 15 Ağustos'ta olmuştur. Herhangi bir ka
sıt yoktıır. 

Bu iki sene boyunca bütün o bölge incelenmiştir, tabii karşılıklı an
laşma ile, Irak'ın o bölgede fazla bir kontrolü yok. Kontrol etmeleri de 

916 



mümkün değil. Buradan giden PKK'cıların orada bazı kamplarda bann· 
dıkları, belki eğitim ve silah aldıkları veya silahlarını yeniledikleri ko· 
nusunda bize bilgiler gelmiştir. Kampların yeri tespit edilmiştir. Sadece 
hava fotoğraflarıyla değil, bir taraftan da tabii diğer istihbarat yöntem
leri ile tespit edilmiştir. Bildiğiniz gibi, kanun kuvvetinde kararname yü
rürlüğe konmuş ve lS'i sabahı bu kamplar bombalanmıştır. Hadise bun· 
dan ibaret ve büyük ekseriyetle PKK kamplarında ve bunun yanında bir 
nevi müstakil durumda olan ve İran'dan destek gören, ki o konu bizi 
alakadar etmiyor. Barzani ve bazı peşmergelerin orada olma ihtimali 
olabilir. Yalnız biz daha evvel de ikaz ettik kendilerini. Bunları içiniz· 
de barındırmayın, bizim sizinle bir problemimiz yok. 

S o r u : - Demek haber gönderdiniz Barzani 'ye? 

Cevap : - Yani istihbarat kanalıyla gitmiştir. 

Soru: - Buna rağmen ısrar mı ettiler? 

Cevap : - Israr ettiklerini zannetmiyorum. Yani onların da bize 
gönderdikleri haberler bu mahiyette. Ama kontrol edebildiler mi, ede
mediler mi, veyahut da biz ki iki senedir bir hareket yapmadığımıza gö
re, acaba başka türlü mü anladılar vaziyeti. Bu, onlara gereken ikazı 
yapmıştır. 

Yalnız bir hadise var. Biz 3 kampı bombaladık ve buna dikkat ettik. 
Bunlar PKK'nın kamplarının ağırlıklı olduğu yerlerdi. Bir tane Zive 
kampı var. Barzani'nin ağırlıklı olduğu. Biz burayı bombalamadık ama 
ertesi sabah Irak uçakları bombaladı. Zaten basında da ikinci defa bom
balandı diye bir haber çıktı. Ama o hadise Irak'ın yaptığı bir hadisedir. 
Biz işi bir kez yaptık. O kadardır. 

Soru : - Peki bundan sonrası için ne gibi tedbirler düşünülüyor? 

Cevap : - Bundan sonrası için tabii kanun kuvvetinde kararııa· 
me yürürlükte. Yurt içerisinde bu gibi şeyleri yapıp kaçanlar olursa sı· 
cak takip prensibi uygulanacaktır. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN CUMHURBAŞKANI SAYIN 
KENAN EVREN'LE YAPTH~I HAFI'ALIK TOPLANTIDAN 

ÇIKARKEN YAPTICI AÇIKLAMA 

4 Eylül 1986 

Değerli ıBasm mensupları; 

Sayın Cumhurbaşkanı'mızla !haftalık olağan göriişmemizi yaptık. 
Belki önümüzdeki hafta, ·seçimlerle ilgili gezilerimizin yoğunluğundan 
dolayı görüşme yapmama i'btimalimiz vardır. Onu da görüştüm. 

Bu görüşmede, .gener olarak ekonomik durumla ilgili ıbaz ı bilgiler 
ve TBMM'den çıkan kanunla ilgili bazı !bilgiler verdim . Daha doğrusu ka· 
nun kuvvetindeki kararnamenin kanunlaşmasıyla ilgili ve o konuda aldı
ğımız tedbirler hakkında izahat sundum. !Bildiğiniz gibi, dün kanun kuv
vetindeki kararname gerekli değişiklikler yapılarak kanunlaştı. Bu su
retle, Türk Silahlı Kuvvetlerinin hudut ötesi harekat imkanı belirli şart
lar altında imkan dahiline girdi. 

Ekonomik durumla ilgili olarak söyleyeceğim; özellikle enflasyo
nist 'baskıların oldukça aşağıya çekildiğidir. Geçen Ağustos ayına göre. 
bu yıl endekslerde çok belirli inişler oldu .. Açık seçik ortadadır . Sadece 
DİE'nin endeksleri değil aynı zamanda İ'I'O'nun endeksleri de aynı şeyi 
gösteriyor. Bu suretle, bizim takip ettiğimiz toptan eşya fiyatl1'rı ile en
deks, şu geçen 12 ayda % 30'un altına düşmüştür, 29 civarındadır. Tah
min ediyorum, yıl sonunda % 25 hedefine varmamız mümkün olacak
tır. Ümidimiz budur. İkincisi , milli gelir artışının reel olduğudur. Bu da 
açık seçik gözüküyor. % 7.8 gibi lbir milli gelir artışı var. Tabi&tıyle bu 
kadar yüksek bir milli gelir artışının bazı enflasyonist tahrikler yapmış 
olmasına rağmen, üretimin büyük çapta artmış olması, -gerek tarım 
ürünlerinde gerek sanayideki büyük yükselme- enflasyonist baskıları ha
fifleten unsurlar olarak ortaya çıkıyor. Genel olarak, ekonomik durumda 
geçen sene görülen problemlerin mühim bir kısmının azaldığını müşa
hade ediyoruz. Tabii, bu arada bütçe çalışmalarımız devam ediyor. Ümit 
ediyorum, çalışmalarımızın •bu ay sonunda ana hatları tespit edi lmiş ve 
ilgili dairelerimiz bütçeye son şeklini verecek hale geleceklerdir. 

Memurla ilgili olarak daha önce söylediğim; Özellikle lojmanda otur
mayan memurlarla ilgili olarak ıbaıı çalışmalarımız son sal'haya gelmiş-
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w. Tahmin ediyorum bunu da yakında açıklayacak hale geleceğiz. Loj
manda oturmayan memurlarımızın sayısı 1 milyon civanndadır. Daha sü
ratli ev sahibi yapabilmek veya ev imkanı olmayanlara daha kolaylıklar 
getirebilmek için bazı hazırlıkanmız var. Bundan daha önce bahsetmiş
tim. Tekrar etmeyeceğim. Ana hatlarıyla bugün size söyleyeceklerim 
bunlardır. 

Soru: - Toplu işçi çıkannalanna karşı lbir önlem alacak mısınız? 
Basın iş kolunda görüldü. 

C ev a p : - Basın iş kolunda, zannediyorum lbir ,gazetemizde toplu 
sözleşme görüşmeleri sırasında olmuş. Kanunlara uygun olduğu sürece, 
bizim yapacak lbir şeyimiz yok, talbiatıyla. Ama, kanunlara uygun değilse 

gerekli tedbirler alınır. 

S o r u : - Seçimler, yasaklann kalkması konusunda bir reieran
dun1 niteliği alabilir mi? 

Cevap: - Referandum o mılnada olmaz. Referandum, benim 
daha önce ifade ettiğim gibi, anayasa değişikliğini referanduma getiriri:t:. 
Anayasa değışiklikleri TBMM' de 2/3 ekseriyetle yapılmaz, milletin önün
de referanduma gidilir. Milletin önünde referanduma getirildiği zaman 
bu geçici 4. maddede aynı sistemle referanduma getirilmiş olur. Referan
dum budur. 

Soru : - Ara seçimlerde bom'balarınız olduğunu söylemiştiniz? 

C ev a p : - Bombalarımız şu: Biz fevkalade düzenli bir partiyiz. 
Her türlü hazırlıklarımız yapılmıştır. Nitekim, hiçbir parti ile kendimizi 
mukayese etmiyoruz. Bizim seçim bölgesi için 11 video kasetimiz var. 1 
saatlik programlar şeklinde. İkincisi, güzel ses kasetlerimiz var Broşür
lerimiz var. Yapılmış icraatlar ve rakamlarla Türkiye Broşürleri çıkmış
tır. Sualler cevaplar var. Tahmin ediyorum, hiçbir siyasi partide bizim 
yaptığımız hazırlıklar yoktur. İşte, bomba dediğim 'bunlardır. 

S o r u : - Pakdemirli ile ilgili iddialar? 

C e v a p : - Hiçbirisi doğru değildir. ıBazı insanlar özellikle mu
halefet «elinde bir kara, karşısındakine sürmeye çalışma• şeklinde anla
maktadırlar. Dağarcıklarmda hiçbir şey olmayan insanlar, bu seçimler 
sonucunda da başka seçimler sonucunda da göreceklerdir ki, o ellerin
deki kara yüzlerine sürülecektir. 

Soru : - cElimde belge var• diyor. 

Cevap : - aZnnetıniyorum. 
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Soru : - Kasetlerde 12 Eylül öncesine de değiniliyor. Ve bu • 12 
Eylül'ün arkasına sığınıyor», diye değerlendiıiliyor. 

C e v a p : - Bizim orada söylediğimiz çok kesin ıbir şey var; Tür
kiye kavga dönemine mi dönecek yoksa modem, ileri bir ülke olmaya mı 
devam edecek? Bunu seçmene sual olarak sunuyoruz. Kasetimiz bunu 
gösteriyor. Bu ıbir vakadır. Türkiye o ıgünleri yaşamıştır. Koalisyon ikti
darları sonunda vardığımız nokta, odur. Acaba, tekrar koalisyon iktidar
larına mı götüreceksiniz yoksa siyasi istikrara gölge düşürmeden devam 
edecek misiniz? Sual budur. ıBu da maklbul bir sualdir. Zannediyorum, 
vatandaşın büyük bir bölümü de bu suallerin yanında olacaktır. Eskiye 
dönüş kapanmıştır. Eskiye dönüşü, sadece siyasi partilerin eskiyi takip 
edişi olarak görmüyorum. Eskiye dönüş denildiği zaman, karaborsa, hak
sız kazanç, yokluklar, kuyruklar, ıbunun ötesinde türlü havadan para ka
zanmaları kastediyorum. Güçsüz hükümetlerin yanında güç odakları 
var. Onu da özleyenler ıvar~ Bütün bunların ılıepsine söylüyorum. Türkiye 
'lrtık güçsüz hükümetler dönemini kapatmıştır, ıgüçlü iktidarlar devrine 
girmiştir ve milletin iktidarı hiç kimse ile paylaşılamaz. O devir kapan
mıştır. Bu seçim de onun kapandığını bfr kere daha gösterecektir. 
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BAŞBAKAN ve ANAVATAN PARTİSİ GENEL BAŞKANI 
SAYIN TURGUT ÖZAL'IN ARA SEÇİM DÖNEMİNİN 
BAŞLAMASI MÜNASEBETİYLE YAYINLADICI MESAJ 

7 Eylül 1986 

28 Eylül' de, bir ara seçime giriyoruz. Şimdi sual şu olabilir; 11 tane 
sandalyeye niçin bu kadar önem veriyoruz? Memleketimiz 1980 öncesı, 
batta 1960'dan bu yana oldukça çalkantılı devreler yaşadı. Bunlar ara 
sında sadece 4-5 sene kadar, bir parti iktidarı sürekli oldu. Onun hari
cinde koalisyonlar, kesintiler sözkonusu . .siyaset sahnesinde bir nevi i -
tikrarsızlıktır ibu. Hatta !bunu 1957'ye kadar da uzatmak mümkündür. 
1980'den sonra yeni bir Anayasa kabul edildi. Yeni Siyasi Partiler kurul
du. Eskiler kapatıldı. Yeni bir devre açıldı. Bizim o tarihte iktidar ol
mamız düşünülmüyordu . :Başka bir partinin iktidar, 'başka bir partinin 
ana muhalefet olacağı hesap ediliyordu. Bizim için yapılan tahminler % 
10 civarındaydı. Allah'ın takdiri, milletin desteğiyle neticede Anavatan 
yepyeni 'bir parti olarak, !hiçbir eski siyasi partinin devamı olmadıibru 
açık seçik 'Söyleyerek iktidar olmuştur. Dikkat edilirse, bizimle beraber 
seçime giren djğer 2 parti !bugün fiilen ortada yoktur. Hukuken artık var
lıkları sona ermiştir. Bu partilerden bazı muhterem arkadaşlarım bwm 
saflanmızdadır. Fakat, genel havası itibariyle, o eski siyasi oluşumdan 
bir tanesi eski bir siyasi oluşumun devamı mahiyetinde olan bir partiye 
iltihak etmiştir. Bir diğeri de ,gene o manada bir partiyle birleşmek için 
epey gayret saıfetmjş, fakat başaramamış, sonunda, bu şekjJde, onlar da 
kısmen öbür tarafa iltihak etmişleııdir . Anavatan İktidarı sayesinde 2,5-3 
senedir Türkiye'de siyasi istikrar var. Anavatan sadece TBMM'de değil. 
mahalli idarelerde de en büyük ekseriyetiyle ikti.dardadır. Dikkat ederse
niz 2,5- 3 senedir bizim yaptığımız icraat, hiçbir devirde yapılmamıştır. 
Bu kadar reformu nası l yapabiliyoruz? Çünkü güçlü bir iktidarız . Meseleyi 
sadece iktidar-muhalefet olarak görmüyorum; Türkiye 1960'dan bu yana 
bu kadar güçlü iktidara sahip olamamıştır. 

GÜÇ ODAKLARI KARŞIMIZDA 

1lk defa güçlü bir iktidar siyasi istikrarla !beraber devreye girmek
tedir. Tabii ıbunun sonucu, son 20-25 senede ne kadar güç odağı varsa, 
sizin karşınıza çıkacaktır. İster bunu muhalefet olarak düşünün, ister
seniz Mafya'dan tutunuz başka noktalarakaadr düşününüz. Türkiye'de güç 
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sahibi haline gelmiş olan bazı ıgruplar karşınıza çıkacaktır. Aslında bizim 
mücadelemizin temelinde bu var. Muhteli'f vesilelerle Partili arkaclaşla
nma ifade ettiğim gilbi, tarih ilerde bizim fevaklade ağır bir yük altına 
girdiğimizi, memleketi yeni bir devreye getirdiğiırnizi muhakak söyleye
cektir. Biraz da hasbel kader, biraraya gelmiş gurubumuzun üzerinde çok 
tarihi bir görev olduğunu ifade etmeye çalışıyorum . Karşımızda eski si
yasi güçler var. Aradaki tek ıfark, Ecevit fraksiyonu ile diğer Halk parti
lilerin ayn taraflarda toplanmalan. Dikkat edilirse hepsinin hücumu 
Anavatan'a. Çünkü önde olan biziz. Önemli olan Türkiye'nin eski siyas 
kavga -dönemine dönüp dönmeyeceği. •Anavatan alternatifsizdir• sözü 
nün esası da buradan geliyor. Hala yeni düzene alışmamış siyasi oluşum 

lar var. Onlar hala eskinin hayali içindedirler. Çok büyük bir reform ya
pılmıştır. Büyük lbir siyasi değişiklik meydana gelmiştir. Zorla değil , 
milletin reyiyle olmuştur, bu. Kimseden destek almadan biz buraya gel
dik. Kimse de i.ddia edebjlirmi ki, •Biz size destek verdik de siz buraya 
geldiniz• diye? Hayır. Bu nedenle dikkat edilecek nokta, Türkiye'yi eski 
karanlık günlere götürmemektir. İcabınıcla karşımızdakilerin hepsi birlik 
olurlar. Bunun için fevkalade iyi çalışmak meclburiyetindeyiz. Halkımıza 
yaptıklarımızı ve eğer bir yanlışlık yapılırsa eski dönemlere dönüleceğini 
anlatmak lazımdır. Bunu gayet samimi olarak söylüyorum. En son hadi
seleri, Celal Bayar'ın ölümü münasebetiyle yapılanları, bir gözden geçiri
niz. Nasıl bir siyasi istismar meselesi haline getirilmek istendi. Demek ki 
bu kadar büyük bir hırs var. 

ELUBRİlNDEKİ KARA YÜZLERİNE SÜRÜLECEK 

Eski siyaset döneminde çok çamur atılmıştır. Ama millet akıllandı. 
Bunlann hiçbir tesiri olmayacaktır. Çünkü dağarcıklarında birşey olma
yan, yapuklarımıza hayalleri dahi erişemeyenlerin yapacakları tek şey, 
çamur atmaktır. Ellerindeki kara, 29 Eylül sabahı, yüzlerine sürülecek
tir. Kolay değil, olmayacak şeylerin, olmamış şeylerin devamlı olarak if
tira kampanyasını açacaklardır. Muhalefetin ağzında devamlı bir suisti
mal, yolsuzluk hikayesi var. Meclise bir tane dosya getirebildiler mi? Ta
mamiyle bir hadisedir. Eskiden tahsisler veriliyor, ithal kotaları dağı
lıyor, traktörden demir~eliğe, çimentodan, beze, şekere kadar yolsuzluk 
yapılıyordu. 78-79 yıllannda Tansa'lar kurulmuş, margarine kadar fişle 
dağıtılıyordu. Ama tbugün serbest .bir rejimde, kim kime yolsuzluk hesabı 
soracak? Devlet birşey dağıtmıyor. Eskiden büyük yolsuzluklar merkezde 
oluyordu. Ta±ı isler kaçakçılık sözkonusuydu. Şimdiki yol uzluk lafları 
gölgede kalıyordu. Arkadaşlarım ıbu konulara çok iyi cevap verecekler· 
<lir, hiç çekinmeden. Yeni iktisadi sistem sonucu karaborsadan kaybe
denler de, tekrar karaborsa hayaliyle yaşayanlar da karşımızdadır . Ba-
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sın-Yayın organlarının ıbazıları zayıf iktidarlara alışmışlardır. Bazılan 
benim dediğim yapılır, lben de güç noktasındayım diyorlar. Netice itiba
riyle bu iktidar geliyor, birtakım kanunları, hatta askeri iktidar zama
nında çıkarılmamış kanunları çıkarıyor. Açık seçik ifade ediyorum, «bu 
seçimlerde çok iyi netice alacağız• diyorum. Ama bir türlü yazmıyorlar. 
Ben bunlara aldınş etmem hiçbir zaman basını karşıma almam. Kavga 
da etmem. Ama 'burada da bir mücadele vardır. 

MECUStN ÜZERİNDE GÜÇ YOK 

cıicede millet hakim olacaktır. Netice milli hakimiyettir. Mccli-
in üzerinde hiçbir güç tasavvur etmemek lazım. Onun için de şunu iddia 

ettim : Anayasa değişikliğini üçte iki ekseriyetle değil, millete götürerek 
yapmak lazım. Gene iddia ediyorum : Geçici dördüncü maddenin kaldı
rılması da dahil, Anayasa değişikliği için referanduma gidilmelidir. Bu
nun yolu da şudur: Anayasanın değiştirilmesini düzenleyen 175'nci mad
deyi değiştirerek Anayasanın değişiklik şeklini Mecliste salt çoğunlukta 
değiştirip, sonra referanduma gitmek : Bu suretle milletin hakimiyeti çok 
daha köklü bir surette gelir. Çünkü biz çok iyi biliyoruz, üçte iki ile bu 
Anayasayı değiştirmek mümkün değildir. Hiçbir demokratik idare değiş
tirilememiştir. Sonunda zorla değiştirilmiştir. Bu da yanlıştır. Eğer Tür
kiye' de siyasi hayatta kesintiler istemiyorsanız, Anayasanın değiştirilme 
esasını da böyle ibağlamalısınız. Ben bunu aslında milli hakimiyet olarak 
görüyorum. Onun için bu devredeki mücadelemiz hakikaten önemlidir. 
Buı:ıda başarıya ulaşırsak, Türkiye'de birçok meselenin çözüme ulaşaca
ğını göreceğiz. 1988 çok daha kolay olacak. 1983 Ağustos'unda yaptığım 
gelecekle ilgili bir tahmin var o da şöyle: «ÔnemH olan 6 Kasım seçim
leri değildir. Türkiye'de 6 Kasım seçimlerinden sonra gelecek S senedir. 
Bu 5 senede bugün kapatılmış olan siyasi partilerin hepsi tekrar mey
dana çıkacaktır.• Aynen böyle oldu. Ben Anavatan'ın istikbalini Türlci · 
ye'nin istikbaliyle paralel görüyorum. Eğer modem ileri ıbir Türkiye ha· 
yal ediyorsak, eğer çocukları, gençleri ve istikbali düşünüyorsak, haki 
katen birikmiş meseleleri çözmek istiyorsak ki çözüm yollan açılmıştır. 
Anavatan iktidarı bu eçimden farklı bir galebe ile çıkmalıdır ve görecek
siniz öyle de çıkacaktır. Böylece 88'de işimiz kolaylaşır. 88'de yaptığımız 
icraatın büyük kısmının meyvalarını toplayarak, bugünkünden daha iyi 
geleceğiz. Bu sene iyi bir senedir. Mahsul iyidir. En son rakamlarda ar
tık enflasyon kelimesinden bahsedilmiyor. İTO'nun geçinme endeksleri 
eksi 0.7, toptan eşya fiyatları Devlet İstatistiğin 0.2'dir. Bunlar, geçen 
sene ile mukayese ettiğiniz zaman, fevkalade düşük rakamlardır. Yani, 
tahminime göre, biz ıbu sene yüzde 25 hedefi rahatlıkla tutturacağız. Vergi 
gelırleri tahminlerimizin üzerinde artıyor. Bir sene daha sıkıntımız var. 



Herşeyi yerli yerine oturtmak için 87'yi dikkatle geçirmemiz gerek . O 
vakit 88'e çok daha kolay ıgeliriz. 

TÜR!KİYEIDE GÜÇLÜ lKTİDARLAR OLMALI 

Türkiye' de .güçlü iktidarlar olmalı. Ben misali lbirço'k yerde Almanya 
ve Japonya'dan verdim. Bu ülkeler İkinci Dünya Savaşından mağlup 
olarak çıkmışlardı . Bugün 'bakıyoruz, savaştan .galip çıkan Amerika ve 
İngiltere'nin paralan dolar ve sterlin, yen ile markın karşısında selam 
duruyorlar. İktisadi galipler Japonya ve Almanya ._ Bu nasıl oluyor? Bu 
ülkelerin insanlan çalışkan, milletini seven, hakikaten milliyetç i insan
lar. Bizim milletimiz de böyle. Önemli bir fark var. Japonya' da 40 yıl ve 
Almanya'da ise savaştan sonra sürekli 25 yıl iktidar aynı. Heı· iki ülkede 
de uzun yıllar aynı iktidarlar işlbaşında kalmış. Bu, istikran gösterir . 
ANAP İktidannın 2,5-3 senesi de bunun güzel bir örneğidir. Birçok işleri 
başarabilmemizin sebebi ·budur. Biz, 11BMM'den istediğimiz kanunu, is
tediğimiz zaman çıkartabiliyoruz. Bu büyük ıbir hadisedir. Bakanlar Ku
rulu'nda koalisyon yok. Acaba filanca ne diyor, diye düşünmemiz gerek
miyor. Kuru üzümde KDV vardır. KDV'yi vermemek için araya birtakım 
aracılar sokuluyordu. Fındıkta da aynı şey var. KDV'yi üzümden bir 
günde kaldırdık. Pamuk ve fındıkta da yüzde lbire indirdik. Hangi koa
lisyon iktidannda bir günde kaldınlabilir? Işte bu kadar seri karar alma 
imkanımız var. Mecliste de aynı şekilde seri olarak kanun geçirebiliyo
ruz. Bazılan 1,5·2 aydır «ANAP gidiyQr.» diye lbir imaj vermeye çalışı

yordu. Son iki-üç gündür havalan değişti . Şimdi bizi birinci parti olarak 
göstermeye başladılar. Bunda ciddiler mi, değiller mi, onu da bilmiyo
rum. Biz çeşitli araştırmalarda gösterilen neticelerden çok daha iyisini 
alacağımızı tahmin ediyoruz. Her işin başı çalışmaktır. Bu seçim kampan
yasında, diğer partilerle mukayese edilemiyecek kadar iyi hazırlandık . 
Her aday için ayn bir video kaseti, aynca bir türkü ve onunla ilgili bi r 
ses bandı var. Kasetin içinde üç-dört dakikalık konuşma var. Belki on
lardan çok sayıda !basacağız. Evlere verilecek. Çünkü şiir, arkasından mü
zik, arkasından propaganda, tekrar müzik, zannediyorum çok tesirli 
.)]acaktır. Yanısıra sonı-<:evap kitabı var. Ne sorarlar, ne cevap veri lir 
diyerek hazırlanmış lbir kitap. Aynca üç dört tane de broşür \'a r . «Ra
kamlarla icraatımız• diye bir kitap var. So yal adaletle ilgili icraatımız 
var. Milli, manevi değerlerle ilgili ufak bir broşür var. Aşağı-yukarı mil· 
letvekillerimize, parti teşkilatımıza gerekli her türlü bilgi verilmiştir. 
Bunlan en iyi şekilde kullanacağız. Seçim kampanyamızda karşı tarafa 
çatmaya hiç heves etmeyece#iz. Çirkin şeyler söyleyenlere, onlara direk 
oevap vermektense, «Dağarcığında birşeyi olmayan sadece elindeki karayı 
başkasının yüzüne sürmeye çalışır. O kara da seçimin sonunda dönecek 
kendi yüzüne sürülecek.• demek yeterlidir. 
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BAZI PARTİLER !BİTECEK 

Tabii şunu da biliyorum; Bazı siyasi partiler bu seçimin sonunda 
bitecek, bazıları da öyle darbe yiyecek ki; bir daha toparlanamayacak. 
Onun için bu seçim mücadelesi, sanki genel seçim gibi \büyük mücadeleli 
oluyor. 

Biz bu seçim mücadelesini memleketin hayn için kazanmalıyız. Ka
zanmak için de her türlü ıgayreti göstermeliyiz. Kampanyada, üzerinde 
duracağımız konulardan biri de, çocuklara ve gençlere önem verilmesi. 
Bunu sık sık tekrar edeceğiz. Reylerinin olup olmaması önemli değil. Biz 
aynı zamanda geleceğin partisiyiz. Gençlere ve çocuklara kendimizi sev
dirmeye devam edelim. 88'de daha yerleşmiş, da!ha güçlü bir parti ola
cağız. Çok kemikleşmiş seçmenimiz yoktur. Eski partilerin kemikleşmiş 
seçmeni olur. Ama Türkiye'de geniş bir vatandaş kitlesi ortadadır. Ve 
kolaylıkla bazılan öbür taraftan aynlalbilir. Ama iyi muamele ile, sev
giyle, kavgayla değil. Bir önemli konuda sol-sağ meselesi. Sol ve sağın 
1980 öncesi bir tarifi vardı. O zamanki şartlara göre 'bir tarifti bu. Halk 
Partisi solda, diğer üç parti sağda. Onlann anlayışına göre bir merkez 
tayin edilmişti. Şimdi ben diyorum ki; eğer bu ıbir çizgiyse, biz bunu re
yin büyük 'bölümünü alacak şekilde tesbit edelim onun için bu iki kelime
yi önceki iktidarlar yapsaydı neredeyse sol iktidar derlerdi. Halka sahil
kullanmıyorum. Bugün bizim icraatımızın mühim bir kısmını 25 sene 
!eri açıyoruz, gecekonduya tapu dağıtıyoruz. Bunlar sosyal adaletçi ic· 
raatlar. Böyle daha birçok konu var. Konut meselesinde ve kamu ortak
lığında da olduğu gibi. 

ANAVA1'AN'IN 1DEOLOJ1S1Nİ ANLATIN 

Türkiye'yi birleştirmenin, bütünleştirmenin yolu budur. Arkadaşla
rımdan özellikle sol-sağ kelimelerini eski usulde kullanmaktan kaçınma · 
!arını, bunun yerine her yerde Anavatan'ın ideolojisini anlatmalarını is
tiyorum. Biz merkezin sağında olacağız ama merkezi biz te bit edeceğiz. 
Oyle bir kitleyi sağda bırakacağız ki, ondan sonra bir daha bizim solu
muzdakiler lhiçbir şekilde iktidar olamıyacaktır. Yıldırım gibi harekata 
devam etmeliyiz. Bu şekilde hem partiyi yerleştiririz, hem de Türkiye'de 
hakikaten sevgiye dayanan bir düzeni oturturuz. Sopayla bu düzen te
min edilemez. Anarşi çığnndan çıkmışken !belki sopayı elinize alır dur
durursunuz. Bunu ancak o zaman yaparsınız. Ama artık 52 milyona gel
miş Türkiye'de bununda yapılması mümkün değildir. Bundan sonra dü
zeni yerli yerine oturtmak ve bir daha kesintiye uğratmamak siyasi par
tilerin vazifesidir. Bu nedenle elimizden geldiğince gayret gö termeliyiz. 
Anavatan'ın hiç.bir eski partinin devamı olmadığını her yerde vurgulama
lıyız . Bundan sonra herkes bizi örnek alsın. Başkalannı değil. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN DİYABAKIR'DA BASIN 
MENSUPLARINA YAPTICI AÇIKLAMA VE SORULARINA 

VERDtCt CEVAPLAR 

8 Eylül 1986 

•Bizim ahip olduğumuz kitle merkez, merkezin sağıdır, ama mer
kez, bir tanedir. Merkez bizim olduğumuz yerdir. Merkezi bizim tespit 
ettiğimizi göz önüne alırsak, kitlenin desteğine sahip merkez sağ parti 
biziz demektir. Ama bir yanlışlık yapılır, bizim sağımızdakiler iktidara 
gelirse merkez sağa kayd} demektir.» Türkiye'de sol bundan sonra ikti· 
dar olması mümkün değildir. Yüzde 40 bulamazlar. 

«Arkadaşlanmdan özellikle sol-sağ kelimelerini eski usulde kullan
maktan kaçınınalannı, bunun yerine her yerde Anavatan'm ideolojisini 
anlatmalannı istiyorum. Biz merkezin sağında olacağız ama merkezi biz 
tespit edeceğiz. Öyle bir kitleyi ağda bırakacağız ki, ondan sonra bir 
daha bizim solumuzdakiler hiÇbir şekilde iktidar o lamayacaktır. Yıldınm 
gibi harekata devam . 

Bu şekilde 'hem partiyi yerleştiririz hem de Türkiye'de hakikaten 
sevgiye dayanan bir düzeni oturturuz. Sopayla bu düzen temin edilemez, 
anarşi çığınndan çıkmışken belki sopayı elinize alır durdurursunuz. Bunu 
ancak o zaman yaparsınız. Ama artık 52 milyona gelmiş Türkiye'de bu
nun da yapılması mümkün değildir. Bundan sonra düzeni yerli yerine 
oturtmak ve ıbir daha kesintiye uğratmamak siyasi partilerin vazifesidir. 
Bu '•nedenle elimizden geldiğince gayret göstermeliyiz. Anavatan'ın hiçbir 
eski partinin devamı olmadığını her yerde vurgulamalıyız. Bundan sonra 
herkes bizi örnek alsın. Başkalannı değil. • 

Ülkenin kalkınması için siyasi istikrarın devamlı olması gerekmek
tedir. Bir yanlışlık yapıldığı zaman eski dönemlere dönüleceğinin halka 
anlatılması gerekir. Eski siyasiler, büyük hır ları var. Anayasa değişikliği

nin referandumla ele alınma ı gerekmektedir. 

cTürkiye'de eğer siyasi hayatta kesintiler istemiyorsanız, anayasa
nın değiştirilme esasını da böyle bağ.lamalısınız• 

1983 seçimlerinden önce Anavatan Partisi için yapılan tahminler 
yüzde 10 !arda idi. Sonuç hepimiz için malum. Yeri gelmişken bir hususu 
daha belirtmek isterim. Anavatan Partisi hiçbir eski partinin devamı ol
madığını söylemek isterim. 
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•Dikkat edilirse bizimle beraber seçime giren diğer iki parti bugün 
fiilenjortada yoktur. Anavatan iktidarı sayesinde 2.5-3 senedir Türkiye'dc 
siyasi istikrar var. ANAP sadece TBMM'de değil, mahalli idarelerde de 
büyük ekseriyetle iktidardadır. Dikkat ederseniz 2.5-3 senedir bizim yap
tığımız icraat, hiçlbir devirde yapılmamıştır. 

Türkiye 1960'tan bu yana bu kadar güçlü iktidara sahip olamamış
tır. Bunun sonucu son 20-25 senede ne kadar ıgüç odağı varsa sizin kar
şınıza çıkacaktır. Bunu ister muhalefet olarak düşünün, isterseniz maf
yadan tutunuz başka noktalara kadar düşününüz. Karşımızda eski siyasi 
güçler var. Aradaki tek fark, Ecevit fraksiyonu ile diğer Halk Partililerin 
ayn taraflarda toplanmaları . Hepsinin hücumu Anavatan'a. Çünkü önde 
olan biziz. Onlar Mla eskisinin hayali içindedirler. Dikkat edilecek nokta 
Türkiye'yi eski karanlık günlere götürmemektir. Celal Bayar'ın ölümü 
nedeniyle yapılanları ıbir gözden geçiriniz. asıl 'bir siyasi istismar me
selesi haline getirmek istendi-. 

Muhalefet sık sık suistimal ve yolsuzluk yapıldığını söylemekte; Bu 
güne kadar tek ıbir dosya getirememiştir. •Basın yayın organlarının ba · 
zılarının zayıf iktidarlara alıştıklann1» öne sürdü. •Bu seçimlerde çok iyi 
netice alacağız diyorum, ama bir türlü yazmıyorlar» 

Anavatan Partisi olarak lhiçjbir zaman basını karşımıza almayacağız . 

. Anayasa değişikliği konusunda ise şunu söylemek isterim. Anayasa 
değişikliği üçte iki ekseriyetle değil, millete götürülerek yapmak gerekir. 
Anavatan Partisi olarak biz seçimi kazanacağız . Bu yıl enflasyon tıedel · 
yüzde 25 dir. 

Ülkenin kalkınma ı için hükümetin koalisyonsuz idare edilmesi 
gerekir. Türkiyede kalkınmayı gerçekleştirecek güçlü idarelerin olması 
gerekir. Seçimlere iyi hazırlandık rakip partilere çatmak düşüncesind.:: 
değiliz . Bize karşı çirkin konuşmalara direkt cevap vermiyeceğiz. Dağar· 
cığında bir şey olmayan sadece elindeki karayı başkasının yüzüne sür
meye çalışır. 

Soru : - Sayın Başbakan, mesajınızda •sevgiyle yanaşmak'tan 
söz ediyorsunuz. Bu Meclisteki son tablolara uyuyor mu? 

C ev a p : - Ben orada sevgiyle yanaşmak derken, milletle olan 
müna ebeti dedim. Siyasi partiler tabii mücadele ederler. Yani bu tabii
dir. Onlar benim, ben onların açığını yakalarım. Fakat işi nezilı bir mü
nakaşadan kavgaya veya kavgadan evvel hakarete dökmemek lazım . 
Mecliste olan hadise budur, kavga ve kavgadan önce hakaret vardır. 

S o r u : - Muhalefetin programını eleştiriyorsunuz ... 
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C ev a p : - Bundan 24 yıl önce bunları yapsaydık, bize sol der
lerdi. Muhalefetin de çalışması lazım, onu söylüyorum. Ama onlarda hiç 
öyle bir şey yok. Talbii çok kolay temsil edilir onların programı. Çünkü 
tam bir çorba. 

Soru : - Sizce SHP mi, DSP mi OHP'nin devamı?. 

C c va p : - SHP eski Halk Partisinin devamı, ama kitle bu tarafta, 
baş öbür tarafta diyebilirim. Tabirler böyle, bazı gazetelerden aldığım 
tabirler bunlar. 

Soru : - Sol kendini yeniledi mi? 

Cevap : - Yeni parti olarak çıkmadı daha. Bir tanesi adamla
rıyla beraber eskinin devamı, öbürü de başkanıyla .. Sayın Ecevit, sanki 
yeni bir anlayışla, eskileri de bıraktı, kendini yeniledi gibi bir havada, 
:ıma konuşmaları öyle değil ~ ama cesaretini takdir ediyorum. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN 
SİNCAN'DA HALKA HİTABEN YAPTICI KONUŞMA 

10 Eylül 1986 

Muhterem Sincan'lılar; özlerimin başında hepinize sevgiler, saygı
lar sunuyorum. Sağolun, varolun. 

Geçenlerde Sincan'a habersiz geldim. Bu arada bayram namazını da 
kıldım ve buraya gelen vatandaşlarla Sincan'ın meselelerini konuştum. 
Sincan gelişen ıbir yerdir. İlk \başlarda ~üfu u 20.25 bindi, şimdi 70.75 
binlere geldi. tierde ıbelki 200-300 bin nüfuslu koskocaman bir yerleşim 
alanı olacak. 

Tabii hızlı gelişen her yerin meseleleri de ona gön: artacaktır. Ama 
biz kararlı bir iktidanz. Her işin üstesinden geliriz. 

Burada ibana Sin.can'ın lbir meselesinden sözettiler, kışın çamur, 
yazın toz oluyormuş. Açık söyliyeyim <biz şehirlere eski iktidarlardan daha 
fazla önem verdik. Gücümüz de var. Bakın, daha evvel Türkiye'nin bü
tün 'belediyeleri 1983 senesini ele alırsak 50 milyar yatının yapmış. Bu 
sene bütün 'belediyeler 1 trilyon yatının yapıyor. Çünkü biz, şehirlerde 
yaşayan insanlann 'Claba iyi şartlara kavuşmalannı istiyoruz. Ama vatan
daşlarım şunu da iyi bilsinler ki, 40-50 senede biriken meseleleri 2,5-3 
senede çözmek mümkün değildir. Fakat biz elimizden geleni yapıyoruz. 
Size bir misal vereceğim; demin söylediğim g:iıbi Sincan'ın kışı çamur, 
yazı toz içinde geçiyormuş. Halledeceğiz, Ankara Belediye Başkanımız 
burada, kendisiyle oturup konuştuk. Sincan'a yard}m edeceksin dedim. 
Sincan Belediyesinin gücü var ama, kMi <leğil. Asfalta başlıyoruz. Orada 
kablolar çekiliyor. Dikkat eder eniz yeni telefon şebekesi geliyor. Ama 
onlar tamamlanır tamamlanmaz, Fatih Mahallesinden •buraya asfalt ge
lecek . !Fatih Mahallesine de asfalt yapılacak. 

Bütün bunları söylemekten kastım, sizden bu seçimJer için oyunuzu 
istemek için değildir . Biz bu meseleleri kökünden halletmeye kararlıyız. 

Biraz da şu önümüzdeki seçimlerden kısaca bahsedeyim. Önümüzde 
bir ara seçim var. Bu ara seçimde iktidar değişmiyor. Bugün bize 4 tane 
kıymetli Milletvekili katıldı. Anavatan'ın Millet Meclisi'ndeki sayısı 231 
oldu. Bu seçimde 11 milletvekili seçilecek. İktidar değişmeyecek ama 
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ben şahsen bu seçime önem veriyorum. Çünkü vatandaşıma karşı sev
gim var. Vatandaşıma itibar ediyorum. Onun reyine kıymet veriyorum. 
Onun için adayımızı vatandaşımıza beğendirmek için her türlü gayreti 
gösteriyorum. Bu gayet tabiidir. Çünkü vatandaşına itibar eden böyl~ 
yapar. 

Şımdi, radyo ve televizyondan dinliyorsunuz. 12 tane parti var. 
Bunların isimlerini yeni duydunuz. Ben lbunlann bazılanna «tabela par
tisi• .diyorum. Seçimden sonra ortadan kalkacaklar. Bir kısmı da var ki, 
dört mü desem, beş mi desem; daha ;ı.esin olarak bilemiyorum. 80 önce
sinin partileri vardı ya, onların devamı mahiyetinde. Eski liderler de on· 
lan destekliyorlar. Anavatan yepyeni bir partidir, hiçbir partinin devamı 
değildir . Biz eski kavga günlerine dönmek istemiyoruz. Biz memleketi
mizde huzur, güven, istikrar istiyoruz. Çünkü bir memleketin işlerinin 
iyi gitmesi ne demektir biliyormusunuz? !şçinin de, esnafın da, memurun 
da işinin iyi gitmesi demektir. Yani bütün vatandaşların işi iyi gidiyorsa, 
memleketin işi de iyi gidiyor demektir. Ama, memleketin işinin iyi git
mesi için de o memlekette istikrar olması lazımdır. 

Evvelki yıllara bir bakınız, biraz yaşlılarınız hatırlarlar. 70-80 yıl

ları arasında, Türkiye' de siyasi istikrar varmıydı? Kavgadan 'başka birşey 
yapılıyor muydu? Kavganın sonunda kim kazandı? Kim? 

1 

Netice şudur; Anavatan yepyeni ıbir iktidardır. Sizin içinizden çık
mıştır. Biz herkesi seviyoruz. Ama, ayırım yapmadan seviyoruz. İst'er bize 
rey verin, ister vermeyin biz sizi gene seviyoruz. Herkesi seviyoruz dedik 
ama, bir ayının yapıyoruz. O da şu, çocukları ve gençleri biraz daha 
fazla seviyoruz. Sebebini de söyliyeyim, gayet açık, aileler çocuklarını 
sevmezler mi? Devleti, milleti yönetenlerde, kendi çocuklarına .yani, o 
milletin çocuklarına önem verirlerse, o memleketin çocuklarına önem 
verirlerse, o memleketin istikbali daha aydınlık olur. Deminde söyledim: 
çocuklar ve gençler için yapamayacağımız şey yoktur. Bil' misal verece
ğim, bütün belediye başkanlarına emir verdim. Eğer benim yardımımı ve 
takdiıimi istiyorsanız, heryerde çocuklara çocuk bahçeleri yapın dedim. 

Gelin size bir misal daha vereyim, iktidara geldiğimizde ü'lliversite 
gençliğinin bir yurt meselesi vardı. Türkiye' de son 55-60 senedir. Yapılan 
yurtların kapasitesi 52 bin. Baktık ki, 40-50 !bin yatağa daha ihtiyaç var. 
Emir verdik, 50 senede yapılan kapasiteye bir sene içinde 45 bin yatak 
daha Have ettik. 

Anavatan iktidarı hızlı çalışan bir iktidardır. Yaptığımız işler orta
dadır. Bakınız, Erzurum'da 'bir deprem oldu. Yaralan bir senede • sardık. 

Üç bin konut, 70 muhtelif yerde, hemde rakım 2000, yani ancak 2-3 ay 
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çalışılır orada sonra kış geliyor. Hepsi tamamlandı. Şimdi Malatya-AdJ
yaınan depremi için de aynı şekilde çalışılıyor . Onlarda bu senenin so
nuna kalmaz evlerine kavuşurlar. Geçmiş dönemde meydana gelen Bin
göl, Varto depremlerinin evlerini bugün bile biz teslim ediyoruz. Aramız
daki fark ortadadJr. Türkiye'nin hangi dönemlerden geçtiğini hiç unut
mayalım muhterem Sincan'lılar. O kuyruklar bala hafızalardadJr. O kuy
ruklara dönmeyi kimse istemez. Çünkü bunun acısını ben çok iyi biliyo
rum. Yurtdışında para bulmak için az dolaşmadım, çok kapı çaldım. Am,ı 
bugün, Türkiye'nin dışanya öyle bir itibarı varki, 2,5 senede aldığımız 

krediyi söyliyeyim. Kapı çalarak değil onlar gelerek vem1işlerdir. 11 mil
yar dolar. Hangi iktidar alabildi bu kadar krediyi? İşte otoyollar yapılı
yor. Güm.'Y Doğu Anadolu Projesi hızla ilerliyor. Türkiye'de sulama te
sisleri, barajlar yapılıyor. Toplu Konut'un nasıl yükseldiğini hep beraber 
görüyoruz. Hangi devirde bunlar vardı? Ben sözümü fazla uzatmak iste· 
miyorum, daha gidilecek yerlerimiz var. Ama aziz Sincan'lılar, açık seçik 
söyliyeyim, adaYlmız burada, Dışişleri Bakanımız Vahit Halefoğlu. Bi
zim dış itibanmız iyiye gidiyorsa, onun da epey emeği vardır bu işte. 

Ben bütün vatandaşlarımdan bu seçimde Türkiye' deki istikrara göl· 
ge düşünnemelerini, Anavatan adaylarına oy vermelerini is tiyorum ki, 
herke in aklı başına gelsin, Türkiye sağlam bir şekilde ileriye doğru yü
rümeye devam etsin .. 

Sözlerimi bitirirken, geçen seçimlerde kullandığım bir sözü tekrar 
edeceğim. Dedimki, gençler bizi tutuyor tamam mı gençler? Yaşlıların 
duası !bizimle, orta yaşlılara gelince, zaten· onlar 'bizimle çalışıyor. Geriye 
ne kaldı? Çocuklar, onların da sevgisi bizimle. Bu iş böyledir. Gece, gün
düz dolaşırız. Ben sözümü yine Aşık Veysel 'in lbfr sözüyle kapatıyorum. 
c Uzun ince bir yoldayım, gidiyorum gündüz gece» Hadi Allahaısmarla

dık. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN BURDUR'UA HALKA 
HİTABEN YAPTICI KONUŞMA 

10 Eylül 1986 

Muhterem Burdur'lular, sözlerimin başında hepinize sevgiler, say
gılar sunuyorum. Muhtelif zamanlarda Burdur'a gelmiştim, Başbakan 

olmadan önce ,de olduktan onra da. Ama geçen gelişimde hava oldukça 
bozuktu. Bugün sizleri bu mavi gök altında, birarada gördüğüm için çok 
sevinçliyim. 

Aziz ve muhterem Burdur'lular, önümüzde bir seçim var. Aslına 
bakarsanız bu seçim Türkiye'de pek birşeyi değiştirmeyecektir. 11 Mil
letvekilliği seçilecektir. Bugün bizim, Anavatan'ın, Türkiye Büyük Mil· 
let Meclisi'nde 231 milletvekilliğimiz var. Bizden sonra gelen partinin 
Milletvekili sayısı sadece 82'dir. 400 Milletvekilliği olan parlamentodaki 
ikinci parti bizim üçte birimiz kadardır. Siz diyebilirsiniz iki, bu 1 l artı ol
riye ,götüreceğiz, buna azmettik. Çünkü bu işlerin 'nasıl yapılacağını çok 
itibar ettiğim için her seçime önem veririm. Çünkü sizin oyunuzun kıy
meti var, değeri var. 

Şimdi bazen bakıyorum, basınımızda benim tabirimle sol amigo
lar var. Yazıyorlar, çiziyorlar. Ondan sonra Anavatan kaybetti, kaybe· 
decek. Yok şudur, budur. Ama ben öyle tahmin ediyorum ki, bu seçim 
1950 seçimine benzeyecek, 29 Eylül günü onların yüzü kara olacak, ka
ra. Ne kadar yazsalarda, çizselerde boştur. Millet kararını vermiştir. 

Bir şey daha söyliyeyim, biz bu memlcketde iktidara hizmet için 
geldik. Halka hizmeti, hakka hizmet bildik. Ve onun için diyoruz ki, eli
mizden geldiği kadar, gücümüzün yettiği kadar çalışıyoruz, çalışmaya 

devam edeceğiz. Sizin desteğiniz, AIJah'ın yardımıyla da Türkiye'yi ile
riye götüreceğiz buna azmettik. Çünkü bu işlerin nasıl yapılacağım çok 
iyi biliyoruz. 

Ben babası meşhur birisi değilim, benim babam halktan biridir. 
Kendim kazandım, kendim çalıştım , dişimle tırnağımla gayret sarfcde
rek bu partiyi de kendim kurdum. Yani bana babamdan bir miras kal
madı. Babamın ismini de kullanmıyorum . 

Memleketimizin meselelerini biliyorum . Bunlann içinde büyüdüm, 
yıllarımı buna harcadım . Dünyayı da biliyorum. Dünya'da bizi biliyor. 

1980 öncesini hatırlayın sevgili vatandaşlanm . Bugün 11 Eylül , ya
rın 12 Eylül'ün 6. yıldönümü . Hatırlayın, 6 yıl evvel durumumuz na ıl -
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dı? Belki Burdur'da fazla bir problem yoktur diyebilirsiniz ama, Türki
ye neredeyse bir uçurumun kenarına gelmişti. O anarşi, ekonomik sıkın· 
tı, kuyruklar, yokluklar. Bunlann hiçbirisi kolay kolay unutulacak şey· 
ler değildir. Biz bu şartlar altında 1979 senesinde vazife yaptık. Sonra 
askerler geldi, onlarla da çalıştık. Memlekete hizmet etmek Uızımdı. Da· 
ha sonra da Anavatan Partisini kurduk. Size güvendim, size inandım . 

Kimseden destek istemedim, şunun bunun devam ı olmadım . Emanetçi 
de değilim . Karşınıza çıkıp erkekçe oy istedim. 

Bugün memleketimiz o ele güne avuç açtığı günleri geride bırak· 
mıştır . Memleketimiz ileriye gidiyor. İleriye ümitle bakan gençlerimiz, 
çocuklarımız var. Ben onları çok seviyorum. Çünkü, Türkiye'njn istikba
li onlardır. Onlan en iyi şekilde yetiştirmek için her türlü gayreti gös
terir, fedakarlığı yapanz. 

Bir daha eski karanlık günleı·e dönmemek için söyliyeceğim bazı 
şeyleri dikkatle dinleyin. Neden biz o eski karanlık günlere doğru git· 
miştik? Sebebini söyliyeyim; Siyasette yanlışlıklar yaptık. Uzlaşacakken, 
an l aş:ıcakken, memlekette kavgaya sebep olmayacakken, memleketi
mizde kavga misalleri verdik. 

Bakınız, bugün şunu da gözönüne almak için kanunda değişiklik 
yaptık. Ve bütün siyasi partileri ayının yapmadan bu seçimlere soktuk . 
Biraz da eski günleri hatırlayalım diye. 12 tane parti var. Hepsi televiz
yonda birer dakika konuşuyor. Anavatan'da bir dakika konuşuyor, bir 
tabela partisi de bir dakika konuşuyor, Adalet bu işte, onu biliyoruz. 
Ama bir şeyi öğrendik, boş konuşuyor bunlar. Millet de bir şeyi öğrendi. 
Bunlar olacak da, olmayacak da ne olacak. Bildiğiniz gibi bunların çoğu 
tabela partisi ve hep Anavatan'a hücum ediyorlar. Bunlar bize hücum 
ettikçe ıbizim reklamımızı yapıyorlar, farkında değiller. Meyva veren 
ağac ı taşlarlar, öyle değil mi? Bunlann çoğu bu seçimden sonra gidecek· 
!er. Tabelalan inecek, bu iş bitecek. Eskinin devamı partileri de eski Ji. 
derler destekliyorlar. Meydanlara da çıkıp konuşuyorlar. Çıksınlar . Bi
zim aldırdığımız yok. Buyursunlar istediklerini söylesinler. Yalnız mil
letimiz bir şeye dikkat etmelidir. İş ehline verilir. Tecrübe edilmiş bir 
daha tecrübe edilmez. O yanl ı ş ı yapmayın, benim söyleyeceğim budur. 

78 · 79 yıllannda Başbakanlık etmiş bir siyasi lider, bugün de yasak
lıyım diyor ama meydanlarda kendine göre rahatça konuşabiliyor. Bir 
çok laflar ediyor. Bana hücum ediyor falan. 78 · 79 yıllanf)ı, kuyrukları 
hatırlayın. Nereden, nereye geldik? O senelerde çektiklerimizi unutma
yalım. Onlar yine konuşsunlar, siz doğrusunu biliyorsunuz öyle değil 
mi? Unutmayınız sevgili Burdur'lular, denenmiş bir daha denenmez. He
pinize se-.ogiler, saygılar sunuyorum. Sağolunuz, varolunuz. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN TERCÜMAN GAZETESİ BAŞ 
YAZARI TAHA AKYOL'UN SORULARINA VERD1Ct CEVAPLAR 

11 Eylül 1986 

Soru: - Daha önce, yasaklı liderler, özellikle de Süleyman De
mirel hakkında çok itjna gösterirdiniz. Hiç tenkid etmezdmiz. Şimdi 

i im vermeseniz bile tenkid ediyorsunuz. Demirel'i de tenkid ediyorsunuz. 
Neden böyle yapıyorsunuz? 

Cevap: - Prensipler seviyesinde konuşuyorum . 

Soru: - Mesela son ğrup toplantısındaki konuşmanız bende De-
mircl'i tenkid ettiğiniz intibamı uyandırdı ... 

Cevap : - O bizim kendi grubumuzda yapılmış bir mesajd ı r. 

Soru: - Basına dağıtacaksınız galiba? 

Cevap: - Evet dağıtacağım. Orada mesele yok. Ben orada bir 
misal göstermeye çalıştım. Gösterdiğim hadise şu: Eski dostumuzdur, 
şudur, budur .. Ama gayet tabii, yollar ayrılıyor. •Yollar ayrılıyor• der
ken, ben böyle istikamet tutmuşum, o şöyle istikamet tutmuş . Hasbel
kader ... Bu seçimde de bir partiyi tutuyor. Açık seçik tutuyor. Hatta gi
decek konuşacak. Neyi konuşacak? 

Soru : - Sizi mi tenkid edecek? 

Cevap: - Evet, yapıyor zaten, hep yapıyor. Ben mümkün olduğu 
kadar cevap vermemeye çalışıyorum. Çünkü hakikaten, bir bakıma, hu
kuki bakımdan siyasi rakip değil ama fiili olarak da o pozisyona giriyor. 
Tabii zor bir durum. Uzun senelerdir dostluğumuz, arkadaşlığımız var. 
Aramızda herhangi bir problem doğrnanıış. Yani vaktiyle bir kısım ar
kadaşlarından ayrıldığı gibi bir kavga gürültü olmamış anımızda. Bu iş 
benim için oldukça zordur. 

Ama ben de tabii kurduğum bir partiyi müdafaa etmeye mecbu
rum. O mevzuubahis olunca bu müdafaayı da mümkün olduğu kadar 
endirekt (dolaylı) yoldan yaparım. Beni buna o mecbur ediyor. Başka 
ne yapabilirim ... 

Soru: - Demirel'in fiilen rakibiniz durumuna geldiğini söyledi
niz. Bir telefon görüşmemizde, referandumun Anayasa'ya girmesiyle si
yasi yasakların kalkmasının kolaylaşacağını ve çabuklaşabileceğini be-
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lirtmiştiniz. Hatta •Bizim teklifimizle olacağı için bizi mükellefiyet altı
na sokar• demiştiniz. Sizin deyiminiZlc eski-yeni çekişmesinin arttığı, 
Süleyman Bey'le dolaylı da olsa polemiğin tırmandığı bir ortamdayız. 
Bunun böyle devam edeceğini düşünebiliriz. Refcrandwnu ve yasaklana 
kalkmasının çabukJaşmasını düşünmenizi böyle bir durumda siyasi ola
rak nasıl yorumlayalım? 

Cevap: - Şimdi, referandum, tabii, sistemi rahatlatmak, lüzum· 
lu hissedilen değişikliklerin rejim içinde yapılmasını sağlamak için dü
şünülüyor. 

Soru: - Onu biliyorum. Ama referandum kabul edilirse, ilk ola· 
rak gündeme gelecek madde, tabii ki, eski siyasiler için konulmuş yasak
lar olacaktır ... 

Cevap: - Gayet tabii, siyasi yasakları gündeme getirir, Geçici 
4. madde biliyorsunuz ... Bizim söylediğimiz bu şey olursa, yani Anayasa' 
nın, değişiklikleri tanzim eden 175. maddesi, Meclis'te mutlak çoğunluk 
ve mille tin yüzde 51 'le onaylaması usulü kabul edilirse, yasaklan kal
dırma konusunda bizi bir nevi mecburiyet altına sokar. Bir nevi söz ver
miş durumda oluruz. 

Soru : - Yani fiili rakibinizin ve öteki yasaklı liderlerin siyasete 
hukuken girmelerini öngörerek mi bu teklifi getirdiniz? 

Cevap: - Evet, bile bile getirdik. O vakit bu iş öne alınabilir. 

Soru: - Bu referandum meselesini gündeme getirmeden önce, 
yasakların kaldınlmasmı 1988'den sonra ele alacağınızı söylemiştiniz. 
Referandum usulü kabul edilirse, sizin bu siyasi yasaklan 1988'den önce 
kaldırmak için hukuken, yani Meclis'te ve halk nezdinde bir teşebbüsü
nüz olacak mı? Yasaklar 88'dcn önce kalkar mı? 

Cevap : - Olabilir diyorum, olmaz demiyorum. Biliyorsunuz, 
175. maddede referandumun kabul edilmesi şeklindeki teklifimize, dü
şüncemize itiraz edenler var. SHP itiraz ediyor. Ne kadar demokrat ol
dukları anlaşılıyor böylece ... 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN TEFENNİ'DE 
HALKA HİTABEN YAPTICI KONUŞMA 

11 Eylül 1986 

Muhterem Tefcnni'liler, 

Sözlerimin başında hepinize en derin evgilerimi , aygılanmı sunu 
yorum. 

Bugün Burdur'la başladık gezimize ve daha Gölhisar'a gideceğim. 

Daha öncede memleketimizin bir çok yerini gezdim. 1983 seçimlerinden 
önce Anavatan Partisini kurarken, aşağı yukarı bütün illeri gezdim. Ve 
o zamanlar partinin kurulu'°şu sırasında buralara da gelmiştim. 2 ile gi
dememiştim, onlara da seçimin hemen akabinde gittim. 1. turu bitirip, 
bu arada 2. tunı da tamamladım. Yani, Türkiye'deki hemen hemen 67 
ili ıbir iki istisna ile iki defa görmüşümdür. Tefenni'ye de bu ikinci ge
lişimdir. 

Zaten bazıları beni tenkit ediyorlar, •Başbakan çok geziyor» diyor
lar. Gezmesinde ne yapsın, vatandaşı nasıl görsün? Derdini nasıl alsın? 
Nasıl yüzyüze, gönül göaüle gelsin? Başka türlü imkanı var mı? Ben An
kara'da oturacağım da sizi nasıl tanıyacağım? 

Bir de şikayet ederler dünyayı geziyor diye. Şimdi o şikayet eden
lere soruyorum. O tuttuğumuz eski iktidarlar devrinde benim davet edil
diğim kadar, hiç bir başbakan yabancı memleketlere davet edilir miydi? 
Hayır efendim. Bu bir itibar meselesidir. Ben bugüne geldiğimizde o 
kadar çok davet edildim ki, hepsini yerine getirmeme imkan yok. Önü
müzdeki aylarda Kore'ye davet edildim. Sonra sırayla Bengladeş, Mı
sır, Suriye, Tunus, Cezayir bekliyorlar. Daha Doğu Avrupa ülkelerini 
saymadım . Hepsi de davet etti. Bu ülkelerin yanında dünyanm en büyük 
ülkeleri tarafından da davet edildim. İki sene içinde gittiğim ülkeleri he· 
piniz biliyorsunuz. ABD, Çin, Japonya, İngiltere, S. S. C. B. bütün bunla· 
ra davet edi ldim ve gittim. Söylemek istediğim şu, bir memleketin baş
bakanının itibarı , o memleketin gücüyle alakalıdır, onunla orantılıdır. 

Bugün Türkiye eskisine göre çok güçlüdür. Misaller vereceğim . 

1980 enesi Başbakanlık Müsteşarıyım . Türkiye'deki sıkıntıları hallet· 
mek için kapı kapı dolaşıyorum. Gittiğimiz yerler var; OECD teşkilatı. 
Bu teşkilat bütün batılı ülkelerin kurduğu bir kulüp, Türkiye'de bura
ya üyedir. Ama Türkiye oraya borçlarını tecil ett irmek için gitmiş. Yani 
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bir nevi, elini açmış borçlarını tecil ettirmek aynı zamanda da yeni borç
lar :istiyor. O günJeri yaşad1m. ;Bu iş aynen şöyledir. Bir torba açılır, 

o torbaya para koyarlar. Ülkeler güçlerine göre para koyarlar. 

Hatırlayın bakalım, bir ufak ülke ismi lazım değil. 1 milyon do
lar koyabildi. Diğerleri büyük ülkeler daha fazla verebiliyorlar. Türkiye 
o sırada 1 milyar lira civarında para topluyor ve onlar da veriyorlar. 1 
milyon dolar bir ülke verdi. Hepimiz üzüldük. Yani, Türkiye'nin itiban 
bu kadar mı azaldı ? 1 milyon dolar için el açıyoruz diye. 

Aradan üç sene geçti. 1983 sonunda Anavatan iktidar oldu. Bugün 
geçtiğimiz 2,5 - 3 sene içerisinde biz gidip kapı, kapı dolaşmadık . Ha
yır. Türkiye'nin itibarı yerine gelmiştir. Türkiye'de güçlü bir iktidar 
vardır. Geldiler kendileri kredi verdiler. Boğaz Köprüsü için, İngiltere 
Başbakanı ile Japonya Başbakanı neredeyse birbirlerine gireceklerdi. 
Ben vereceğim , sen vereceksin diye. 

Son üç senede aldığımız kredilerin yekunu , 50 - 100 milyon değil , 

200 milyon değil, tam 11 milyar dolar. 

Bu parayla ne yapılıyor? Bazıları diyor ki, bu işleri bilmeyenler, 
•Özal borcu arttırdı.» Bir şey hatırlatayım size, 1979 senesinde Türkiye' 
nin borcu 15 - 16 milyar dolar. Türkiye'nin ihracatı 2,5 milyar dolar. Bir 
orantılayın bakalım. Demek ki, ihracatının 7 misli borcu var. Türkiye' 
nin geçen seneki borcu 25 milyar dolar, ihracatı 8 milyar dolar. Oran 
ne kadar? 3 misli . Hangisi iyi? Hesap ortada. 

Türkiye'de nüfus anıyor, 52 milyona geldi. Türkiye'de genç nüfus 
ne kadar biliyormusunuz? 14 yaşına kadar olan çocuklarımız nüfusumu
zun yüzde 42'sini buluyor. Yani, 22 milyon iş görmeyen, ana-baba elin 
bakan nüfusumuz var. Peki bunlar büyüyünce ne olacak? Hepsine iş bul
mak lazım. Yeni iş sahaları açılması lazım. Ben parayı alıyorsam; oto
yollar yapıyorum, barajlar, su yollan yapıyorum. Belediyeler bir çok iş
leri yapıyorlar . Bakınız, konutlar fışkırıyor. Bir toplu konut getirdik, 
120 bin toplu konut yapılıyor. Ama nasıl, hangi yolla yapıyoruz? Vaktiy
le karaborsacıya giden kaçakçıya giden yabancı sigara hikayesini resmi 
hale getirdik ve o paralan toplu konuta aktardık . Eskiden, kaçakçının , 
karaborsacının cebine 100 milyar lira giriyormuş . Şimdi bu para, faki
rin , orta hallinin konutu için kredi olarak kullanıbyor. Biz bu işleri bi
liyoruz. İş nasıl yapılır? Nasıl düzenlenir? Ne yapmak lazım? 

Muhterem Tefcnni'liler; 

Türkiye'de bir seçim olacak. Bazılarının, •Özal gidecek, şu olacak» 
gibi laflanna baknıayrn . Hayal görüyorlar, hayal . 29 Eylül sabahı rüya
lanndan uyanacaklar. Bir bakacaklar ki, atı alan Oskildar'ı öyle bir geç-
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miş ki, onlar bile şaşacaklar. Biz bu işe Allah rıza ı için başladık. Bu iş 
zor iştir. Siyaset kolay iş değildir. Ben 55 yaşında başladım. Teknisyen
dim, hem de iyi bir teknisyendim. Çok da iyi para kazanırdım. Ama önü
müze bir imkan geldi. Allah bir imkan verdi. Ve bunun için memleketi
me hizmet yolu açıldı ve ben bu işe talip oldum. Milletin önüne çıkıp, 
partiyi kurdum ve rey istedim. Kimsede bana destek olmamıştır. Ben di
yorum ki, Anavatan hiç bir eski siyasi partinin devamı değildir. Yepyeni 
bir partidir. Eğer devamı olduğumu söyleseydim, emanetçi olurdum. 
Öyle değil mi? Emanetçiler var, kendisinin gücü yok, başkasına dayan
maya çalışıyor. Erkeksen ortaya çıkıp, kendine oy iste görelim baka
lım . Biz işte bunu yaptık, kimseden bir şey istemedik. Tek güvendiğim 
güç sizlerdiniz ve Allah'a inanıyorum onun yardımıyla olacaktır bu iş. 
Netice ne oldµ? Herkes Özal yüzde 10 alır derken, Özal yüzde 45'i aldı 
götürdü. 

Şimdi de hayal kuruyor bazılan, bunların tahminleri hep yanlış 
çıkmıştır. Sadece onlar değil, bazı yazarlar da bu rüyadan uyanacaklar
dır. Ben olara «Sol amigo• diyorum. Hani futbol maçlarında olur ya, ta
kımlarının taraftarlannı coştururlar. İşleri güçleri amigoluk yapmak. 
Bir de içlerinde (oportünist amigolar) var. Hangisinin arabasına biner
se onun düdüğünü çalıyor. Onlar da kendilerine göre bir hayal kurmuş
lar. Göreceğiz ne olacağını. Bazıları kalkmış yolsuzluk var, haksızlık var 
diyorlar. 

Muhterem Tefenni'liler, bizim en çok nefret ettiğimiz şey haksızlık 

ve yolsuzluktur. Ben 1980 öncesindeki ekonomik sistemin haksızlık ve 
yolsuzluklar arttırıcı özelliğini sizlere ispat edebilirim. Gayet basit, es
ki partilerin çoğu da bu yüzden hataya düştüler. Eskiden Ankara'da 
tahsis verilirdi. Çimento almak için Ankara'ya, demir almak için Ankara' 
ya neden? Çünkü Kamu İktisadi Teşekküllerinin mallan demirini, An
kara'dan aldığınız tahsis ile 50 liraya maledip, bunu daha sonra 75 lira
ya devredersiniz. Böylece yüzde elli kazancı cebinize indirirsiniz. Bun
lar o devirde yapılıyordu. İkincisi ithalat, hükümet kota dağıtıyor, kime 
iseterse ona veriyor bu kotaları. Bu haksızlık, yolsuzluk olmaz mı? Bu
gün, serbest ekonomi var. Kimseye birşey dağıtmıyoruz. Tamamiyle ser
bestiz, gücü olan gelir alır. Hiç bir şekilde de fiyat farkı yoktur. 

Ama ben biliyorum, bugün yolsuzluk var diyenler eski yolsuzluk 
günlerini anyorlar. O günler gelsin, karaborsa gelsin, para vuralım di
yorlar. Nitekim, o yoklukların, kuyruklann olduğu devirde maalesef 
bankalar falan kurarak yolsuzluklar yaptılar. Ucuz diye verdikleri şe

yi, el altından pahalı sattılar. Bunların hepsini biliyoruz. Ama bugün hiç 
bir şeyin kuyruğu yok. Her şey bol bol var. Nasıl yolsuzluk olur? 
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Bunlardan tutturamayınca, gelip diyorlar ki, «Efendim, belediyeler 
yolsuzluk yapıyorlar.» 

Muhterem Tefenni'liler, biz belediyelere güç verdik. Daha fazla im
kan verdik. Sebebi var çünkü, burası mahalli idaredir. Bu idare halka 
yakındır. Ben herşeyi Ankara'dan çözemem, bunlan belediyenin çözmesi 
H1zım. 

Hem bir taraftan demokrasiden sözedecekler, hem de bu idareye 
imkan vermeyecekler olmaz öyle şey. Demokrasinin beşiği de burasıdır. 
Eğer o insanlar yolsuzluk yaparsa, siz onları kulaklarından tuttuğunuz 
gibi erken seçimde dışan atarsınız. Ama, Ankara'daki bürokrat'a gücü
nüz yetmez. O orada kalabilir. Ama, burada sizin reyiniz var. O rey ile 
iş görmeyen, yanlış iş yapan belediye reisi, meclis üyesi varsa, seçmezsi
niz onlan, hesaplannı göıiiverirsiniz. İşte ben buna demokrasi diyorum . 

Şimdi bu beylerimiz kalkmış diyorlar ki, belediyelerimiz şöyle, 

böyle. creye dönelim? Eski duruma mı dönelim? Belediyelere imkan 
vermeyelim, belediye reisleri de gelsin Ankara'da Maliye Bakanlığı'nm 

kapısı önüne yatsınlar. Aman bize para verin diye avuç açsınlar. Ondan 
sonra da, bu arada sizin işleriniz yanın kalsın. Özal bunların hepsini bi
liyor. Biz uzun yıllar bürokraside çalıştık. Devletin işlerinin nasıl git
tiğini benden iyi bilen de yoktur, iddia ediyorum. 

Ben paşazade değilim, babamın ismiyle de bu işe gelmedim. Kendi 
gayretimle geldim. Ben ufak bir memur çocuğuyum. Liyli - Mccanni oku
dum. Çalıştım, gayret sarfettim, devletin en yüksek makamlanndan 
Başbakanlık Müsteşarlığı'na geldim. DPT Müsteşarı oldum. Bunlar ko
lay işler değildir. İnsana kolay vermiyorlar. Ondan sonrada partiyi ken
dim kurdum. Kimseden de destek almadım. Babamın ismine de dayan· 
madım, falancanın desteğini de almadım. 

Memleketimizde işlerin iyi gitmesi bir tek şeye bağlıdır. muhterem 
Tefenni'liler. Bugün istikrar, biz üç senedir bu memleketin ihtiyacı olan 
kanunları çıkartıyoruz. Belediye reislerinize sorun. Anavatan iktidan 
onlan ihya etti. 

Bakınız, köylerde işler nasıl gidiyor. Burdw·'un elektrik ve telefon 
hizmetleri tamamlanmıştır. Gölet dediniz, gölet de yapılıyor. Zaten de
mokrasi de budur. Siz isteyeceksiniz, buna hakkınız var. Ben de hesabı
nı , kitabını yapıp istediğinizi yerine getireceğim . Ama, buna sizi de inan· 
dıracağım. Bunu yapanın, ama gayet tabii ki, sen de bana oyunu vere
ceksin. Bu bir parasızlık meselesi. Zaten sizin oyunuzun kıymeti var ki, 
bu işler yapılıyor. Bazıları diyor ki, cÖzal oy avcılığına çıkmış» Doğru, 
ben oy ile ayakta duruyorum. Gayet tabi ki oyıınuzu isteyeceğim. Yani, 
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bunu söyleyenler demokrasiyi kafalarına yerleştirememişler. Belk: ka
falarının gerisinde kalmış, kalplerine hiç yerleŞmemiş. Benim demokra
si ve vatandaş sevgim kalbimde. 

Anason diyorsunuz, ben anasonu ihraç ediyorum. Fiyatınl da ser
best bıraktım, eskiden Tekel tayin ediyordu. Sadece Tekel alıyordu, kim 
alırsa alsın dedik. T·ekel'de iyi fiyat veriyor. Kimsenin elinde anason kal
mamış, işte o kadar. Bir malın kıymetini vermeden, adamın elinden zor
la alırsan öyle olur. 

Bakınız, bir de çiftçi meselesini söyliyeceğim. Bazıları çıkıp, çift
çinin durumu şöyledir, böyledir diyorlar. Eskiden Güneydoğu ve Doğu 
Anadolu'da hayvan ihracatı eski iktidarlar döneminde bir türlü serbest 
bırakılmazdı. Türk parasının da değer tesbiti yanlış olunca, adam bu 
işi kaçakçılığa dökmüş. )Sınırdan geçerler de mayın tarlasına takılıp, 
kolunu bacağını kaybeder. Üstüne bir de kaçakçı damgasını yerdi. Biz 
bu işi serbestleştirdik. Bugün; Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da hayva
nın kıymeti artmıştır. O köylü ve çiftçi para kazanıyor. Biz de daha faz
la ihracat yapıp, hayvancılığı geliştiriyoruz. 

Geliniz Antalya ve Ege'ye bakalım, yaz, kış memleketimizde her 
türlü sebze, meyva bulunuyor mu? Eskiden bunlar bulunur muydu? Bu
nun nedeni şudur, memlekette seracılık aldı yürüdü. Adamlar para ka
zanmasalar bu işe kalkışmazlar. İş kolaylş t ı artık. İhraca tımız arttı. 
Arap ülkelerine kamyonlarca sebze - meyve gidiyor. Neticede, seracımız 
kazanıyor, kamyoncumuz kazanıyor . 

Ama ihracatı (durdurayım , o vakit ne olacak? Domates fiyatı üçte 
birine düşecek . Ondan sonra seracılar ölecek, arkasından kamyoncular 
dağılmaya başlıyacak. Memleketin işi iyiye gidecek mi? Hayır. İşte bu 
akıl işidir. 

Bugün Türkiye dışarıya açılıyor diyoruz. Dışarıya açılmalı ki, ba
km Almanya'dan gelen işçilerimize sorunuz. İtibarımız dışarıda arttı 
mı? Artmadı rru? Son üç senede çok artmıştır. Eskisi gibi Türk işçisi di
ye, bir kenara atmıyorlar. Ve Türkiye'ye dönüşlerinde çok iyi davranı

yorlar. Zaten fazla birşey de getirmiyorlar. Niye getirsinler ki, Türkiye' 
de her şey var. Ama eskiden bavul ticareti yaptıkları için, gümrüklerde 
de bir sürü sorunla karşılaşıyorlardı. İşte buna •ekonominin iyi idare
si• derler. Ben söylüyorum. Ama, eskiler 'inanmıyormuş, inanmazlarsa 
inanmasınlar. Bütün dünya biliyor ya, bu bana yeter. 

Bu seçimle önemli bir değişiklik yok ama, bir iki şey söyliyeceğim . 
Bu seçim bir kaç şeyi gösterecek. Türkiye'de siyasi istikrar devam edi
yor mu? Etmiyor mu? Bunu gösterecek. 
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Bir de şunu iddia ediyorlar, efendim Anavatan az rey alırsa erken 
seçim gelirmiş. Ne olurmuş erken seçim gelirse? Ben bıraktığım yerden 
tekrar devam ederim diyorlar. Kim söylilyor bunu? Eskiler söyliiyor. t -
Leğiniz varsa, bir daha deneyin de, Tilrkiye tekrar 1978 - 79'daki yokluk
lar, kuyruklar dönemine dönsün . Denenmiş bir daha denenmez. Gayet 
tabii, bilyi.ik bir hızla gelmek istiyorlar ama, milletimiz onlara o yolu ver
meyecektir. Ben şimdi bakıyorum. Ecevit efendi öyle bir hırsla çalışı

yor ki, adama sorarlar; kardeşim sen ne yaptın ki, 1978- 79'da? Gelecek
te de aynı şeyleri mi yapacaksın? 

Memleketimizde siyasi istikrar devam edecek, Anavatan bilyüme· 
ye devam edecek. Sizlerin gayreti ve desteğiyle. Ben eminim ki, 29 Eyliil 
sabahı bize çamur atanların, bize kara sürmeye kalkanlann o ellerinde· 
ki kara yüzlerine sürülecek. 

Burada benim adayım var. Kendisi Burdur'u, fomıillümüz de ga
yet açık. Vaktiyle bu milletvekilliğinde bizim arkadaşımız vardı, rahmet
li oldu. O zaman Anavatan 3-0 kazanmıştı. Benim de bir kaidem var. 
3 ·O kazandık. 4. Millet vekili benim. Bu bir nevi ikramiye gibi bir şey 
oluyor. Sayın Ekinci kazanınca, ben yine 4. oluyorum. Onunla beraber 
beni de seçiyorsunuz, haberiniz olsun. 

Hepinize en derin saygılanmı sunuyorum. Bu gelecek seçimlerin 
memleketimize hayırlı, uğurlu olmasını, memleketimizdeki düzeni ve si
yasi istikrarı bozmamasını diliyor, tekrar sevgiler, saygılar sunuyorum. 
Sağolun, varolun. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN YEŞİLOVA'DA 
HALKA HİTABEN YAPTICI KONUŞMA 

11 Eylül 1986 

Muhterem Yeşilova'Iılar, sözlerimin •başında hepinize sevgiler, say
gılar sunuyorum. Sağolunuz, varolunuz. 

Yeşilova daha öncede geldiğim bir yerdir. Buraya Antalya ve Bµı:dur 
üzerinden geldik, d~a yolumuz uzun. Ama burada sizlere hitap etmekten 
ve bazı memleket meselelerini anlatmaktan kendimi alamıyorum. 

Burdur' da ara seçim var. Bu seçim nedir? Vefat eden 3. Milletvekili 
arkadaşımız yerine yapılacak bir seçimdir. Ben diyorum ki, Burdur daha 
evvel Anavatan'a 3-0'lık bir imkan verdi. O zaman size şöyle bir söz söy· 
ledim, dedimki, 3'ü siz verkseniz dördüncü milletvekiliniz benim. 

Şimdi burada söylüyorum, Sayın Ekinci seçildiği zaman 3.'yü ta· 
mamlıyorsunuz. 4. Milletvekili !benim yine. Onun için Burdur'a gözümüz 
gibi bakarız. 

Bakınız o kadar geniş işler yapmışız ki, ben bazılarım söylemeyi 
unutuyorum bile. Burdur'da süt meselesi önemlidir biliyorum. Bu fab· 
rika genişleyecek, büyüyecek. Ama başka birşey daha söyliyeyim. Ame· 
rika'dan büyük sayıda süt inekleri ithal ediyoruz. Tanesi 2500 dolar. 
Ama, size ne kadara vereceğimizi söyliyeyim. Aşağı yukarı 400 bin lira 
yani dörtte bir fiyatına. Bunlar 7 ton'dan fazla süt veriyor. Söylemek is
tediğim şu, birinci sınıf inekler ve ilk defa Amerika'dan geliyor, otuz 
bin tane inek getiriyoruz. Tabii ucuz bulduk, kredi de alıyoruz . Bu im
kfuıları bize veriyorlar, biz de bu işleri ıbildiğimize göre daha çok işler 
yaparız. Haberiniz olsun. 

Bu seçimin ne olduğunu yeniden söyliyeyim. Bu seçim aslında bir 
şey değiştirmiyor. 11 tane Milletvekilliği seçilecek. Bizim şu anda 400 
kişilik parlamentoda 231 tane milletvekilimiz var. Bizden sonı:a gelen 
partinin ise 82 milletvekili var. Yani, bizim üçte birimiz kadar. İşte Ana· 
vatan iktidarının gücünü buradan hesap edin. Onun için, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi'nden istediğimiz kanunu geçiririz. Hükümetimiz koalisyon 
iktidarı değildir. Hükümetimiz çok çabuk karar verir ve memleketin iş· 
!erini de en kısa zamanda tamamlar. 

İktidarımız şimdiye kadar eşi görülmemiş güçte bir iktidardır. Gü· 
cümüz nereden geliyor? Sizden geliyor da onun için. Sizden aldığımız 
güçle biz bu işleri bitiririz. 

Bakın, Burdur' da yatırımlar yapmışız, biz gelmeden evvel 1983 sene
sinde Burdur'da yapılmış yatırımların miktarı; 273 milyon lira. Bu sene 
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ne kadar yapılıyor? Üç sene sonra, 7 milyar 300 milyon, kaç katı oldu
ğıınu siz hesap edin. Yollar yapılıyor, yakında bütün köy yolları asfalt 
olacak. Telefon ve elektrik hizmetleri köylerinize götürülmüştür. Su me. 
selesi önemli bir meseledir. Memleketimiz biraz kurak memlekettir, su
yumuz fazla değil. Ama bulduğtımuz her yerde suyu biriktireceğiz. Gölet 
mi, baraj mı neyse onları yapıp, çiftçimizin toprağına su, kentlisine su 
vereceğiz. 

Bütün 'bu işlerin nasıl yapılacağını biz biliyoruz. Çünkü memleketi 
nasıl aldığımızı da biliyorum. 1980'de ne durumda olduğunu da biliyo
rum. Daha o zamandan beri karşınızdayım. Ama Başbakan olarak değil 
de, Başbakan Müsteşarı veya Başbakan Yardımcısı olarak. Ama son üç 
senedir de Başbakan olarak karşınızdayım. 

Bütün bunları söylemekten kastım şu, biz bu memleketin dertle. 
rini iyi biliyoruz, uzun yıllar devletin planlamasında çalıştım. Meseleleri 
çok iyi biliyorum. Nasıl halledileceğini de biliyorum. Ve üç senedir ne
ler yaptığımızı cümle alem biliyor. Ama bizi kıskananlar var. Ne yapalım 
onlarda olacak. 

Size anlatmaya çalıştığım, Türkiye'de işlerin yapılmasında temel 
nedir. Onu da söyliyeyim. Temel, siyasi istikrardır. Memleket' de koalis
yon iktidarları olursa o memleket de işler iyi gider mi Hatırlayın 70'1i 
yıllan, koalisyon iktidarları vardı. Dört parti bir araya gelmiş, biri bir 
tarafa, öbi1r'ü diğer tarafa çekiyor. Ondan sonra da iş yapılmıyordu. Bir 
misal bunu açı'k seçik ortaya koyar. Almanya 1. ve 2. Dünya savaşlarında 
yandı, yıkıldı. Fabrikaları yıkıldı, işgal edildi. Kalan fabrikaları da Ruslar 
aldı götürdü. Adamların birşeyi kalmadı. Ama bugün, aradan 30-35 sene 
geçmiş, Almanya gene dünyanın en güçlü ülkelerinden biri haline gel
miştir. Nasıl gelmiştir? Birinci sebebi; çalışkan, işbilir, işıbitirici insan
ları var.' Bizim insanlarımız gibi. Biliyorum, Burdur'lular da çalışkandır. 
Ama birşey daha var onu da söyliyeyim, Almanya'yı ilk 25 sene tek ba
şına bir iktidar götürmüştür. Japonya'da da tam 40 sene. Biz de biri geli
yor. öbürü gidiyor. Birinin yaptığını öbürü bozuyor. Onun için Özal diyor 
ki, «Bu işi bize verdiniz. Bizlere inanıyorsanız biz devam ederiz, memle
ketimizi çok ileriye götürürüz.• Nasıl yapılacağını da biliyoruz. Artık 
koalisyon meseleleri kalkmıştır. Açık seçik söylüyorum; denenmiş bir 
daha denenmez. Öyle mi, değil mi? Hele siyaset de mümkün değil. Siya
set öyle birşey ki, insanın ayağı sürçtü mü, kalkmaz. Bu bütün dünyada da 
böyle olmuştur. Misali yoktur. E ne yapalım, Sayın Eoevit kalkmaya ça
lışıyor, çalışsın. 79 senesini gördük, unuttuk mu? Kuyrukları, yoklukları 
unuttuk mu Yani, gelip de ne yapacak, ne verecek memlekete, biz tecrübe 
etmedik mi onu? 
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Memleketin 70 sente muhtaç olduğu günleri de unutmadık, öyle mi, 
değil mi? 

Muhterem Yeşilova'lılar, bugün yolum uzun, memleketimizin 'bir 
sürü işleri var. Bütün bu seçim bölgelerini gezeceğim. Niçin gezeceğim 
onu söyliyeyim. 11 tane milletvekili bir şey ifade etmiyor, iktidarımız 
var. Ama ben vatandaşlarıma çok önem veriyorum. Ve vatandaşlarıma 
meseleleri kendim anlatmaya çalışıyorum. Başkasının vatandaşımızın 
kafasını kanştırmasını istemiyorum. Bunu açık, seçik ifade ediyorum. 
Biz nereden nereye geldiğimizi biliyoruz. Onun için bana inanıyorsanız, 
güveniyorsanız, söylediklerimi unutmayın . 

Memleket de 80 öncesinde dört tane siyasi parti vardı . Parlamento' da 
kavga ediyorlardı . Memleketin meseleleri bir tarafa kalmıştı. O kavga öyle 
bir hale geldiki, sonunda sokağa düştü. Anarşi oldu, ekonomik sıkın

tılar meydana geldi. Ben size diyorum ki, eğer o eski döneme dönmek is
temiyorsanız, bugünün partisi, yepyeni kurulmuş Anavatan Partisi'nden 
başka bir yere rey veremezsiniz. Çocuklarımızı, gençlerimizi düşünüyor
sak, ileri ve modern bir Türkiye düşünüyorsak, eski kuyruklara, yokluk
lara düşmek istemiyorsak gene gelip Anavatan Partisi'ne rey verecek
siniz. Biz de arılar gibi çalışacağız, bal yapacağız, memleketimizi imar 
edeceğiz. 

Bakın bir şey daha söyliyeyim ben 'bu partiyi kurdum. Kimse de 
.bana destek vermedi. Hiçbir eski siyasi liderden veya eski siyasi partiden 
destek almadım. Ortaya çıktım ve açık açık milletimin önüne gelip de
dim ki, •Ey milletim ben kendimi ortaya koydum, bana rey verirseniz 
size hizmet ederim• Bana inandınız ve oy verdiniz. Bu inancınızı tekrar 
edin, bu seçimde de tekrar edin. İnşallah 1988 de de gösterin ki, memle
ketimiz düzgün bir şekilde ileriye gitsin.• Elimizden geldiği kadar çalış
malarımız güçlensin, kuvvetlensin. Bakınız, Türkiye nereden nereye gel
miş. Ben eski yılları biliyorum. Şu son 1,5-2 seneye bakın, kaç <tane ya
bancı devlet büyüğü Türkiye'ye gelmiş? 'Biri gidiyor, diğeri geliyor. Niye 
geliyor bunlar? Türkiye'nin itibarı olmasa bunlar gelir miydi? Ben 2 se
nedir dünyanın her tarafına davet edildim. Bazılarına gidemedim. Niçin 
davet ediyorlar? Çünkü Türkiye'de iş varda onun için. İşte bunları düşü
nüyorsanız, gene döneceksiniz ve Anavatan Partisi'nden başka alternatif 
yoktur diyeceksiniz. Biz ·hiç 'bir partinin devamı değiliz. Bazıları ema
netçi, emanetçi değiliz Allab'a şükür. Ben erkekçe ortaya çıktım oy iste
dim_ Başkasının sultası altında kalamam. Kendine güveniyorsan sen de 
ortaya çık arkadaş derim. Müsfette ile işimiz yok, aslı gelsin diyorum. 

Hepinize bu vesileyle en derin saygılarımı sunuyorum, sev.gilerimi 
sunuyorum. Benim aziz Yeşilova'lılarım . Sağolunuz, varolunuz. 



BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN ANTALYA-BURDUR GEZİSİ 
DÖNÜŞÜNDE BASIN MENSUPLARIYLA YAPTICI GöRVŞME 

11 Eylül 1986 

Başbakan : Zannediyorum Burdur'la ilgili olarak iki tane kamuoyu 
araştırması var. Biri Milliyet'in yaptırdığıdır. O araştırmada Bllrdur'u SHP 
alacak diye ıbir sonuç çıkarmışlardı. İkinci araştırma Cumhuriyet'indir. 
Orada da ANAP alacak diye çıkmıştı. Bugün gördüğüm manzara, geçen 
sene Ekim ayında gördüğüm manzaradan farklı değil . Tabii bugün hafif 
bir seçim havası var. Ağır bir seçim havası değil onu da söyliyeyim. Bu 
kalabalıkları biz her zaman topluyoruz. Yani, seçim olmadı~ zamanda 
topluyoruz. Orta büyüklükteki şehirlerde konuşma yaparken de, Başba· 

kan olarak geldiğimde de kendiliğinden böyle kalabalıklar toplanıyor. Va· 
tandaşın eçime çok ciddi olarak önem verdiği kanaatinde değilim. Ama, 
bize karşı alakası fazla, o da gözüküyor. Ve netice itibarıyla, buradaki 
seçimi rahat alacağımızı zannediyorum. Farklı olarak alacağımızı söyli
yeyim. Bugünkü manzaranın görünüşü budur. Evet, sualiniz varsa, 
cevaplayayım. 

Soru: - Sayın Başbakanım, Sayın Demirel, Samsun' da yaptığı 
konuşmada, •Memleketin iyi idare edilmediğini, pahalılık ve enflasyon
dan halkın inim inim inlediğini belirterek, her türlü yolsuzluğu yaygın 
hale getiren yönetime ıdur deyiniz. Dur demezseniz, bunun günahı sizle
rindir.• demiş. Görüşlerinizi alabilirmiyiz efendim. 

Cevap: - Bunlar kendisinin görüşleri bir şey diyemem. Fakat, 
karar milletindir. Yani, millet onun söylediği istikamette karar vermezse, 
vebal altında kalacaktır demek yanlış olur. Söylediği şeyler hakikaten 
doğruysa ve millet bunlara inanırsa, millet o kararı verir. Ama, burada, 
Antalya'da .gördüğümüz manzaralar ve hatta Samsun'da göreceğimiz 

manzara o kanaati vermeyecektir. 

Soru : - Seçim tarihi açıklandığı zaman, hedefimiz 11 yerde ka
zanmak demiştiniz. Artık, hedefimiz 11 yerde kazanmak demiyorsunuz da, 
hepsini birden alacağız diyorsunllZ. Bu durumdaki değişikliği açıklayabi
lirmisiniz? 

Cevap : - Gayet tabii ki, her siyasi partinin hedefi 11 milletvekil
liğini de almak olacaktır. Büyük farkla alacağız diyorum onu söyledim. 
Bir de, 11 'ini inşallah alacağız dedim. 
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Soru: - Sayın Başbakanım, sizce en çekişmeli geçecek olan il 
hangisi olabilir? 

C ev a p : - Mahalli seçim rakamlarına bakılacak olursa, İzmir gö
züküyor. Çünkü, oradaki sol oyların toplamı bizim oylarımızdan fazla, 
tabi arada bir MDP faktörü var. Nisbi olarak büyük oy almış. Şimdi o 
oyların hangi istikamette gideceği belli değil. Onun için, mahalli seçim 
neticelerine bakıldığında, orada seçimin biraz çekişmeli geçeceği gözü
küyor. Ama, benim o lzmir'i gezdikten sonra gördüğüm manzara, İzmir'i 
inşallah alacağımız yolundadır. 

Soru : - Sayın Başbakanım, Bingöl, Ankara, İzmir ve Burdur İl
lerinin hepsinde seçimi alabilecekmisiniz? 

Cevap: - Deminde söylediğim gibi, İzmir'de çekişmemiz olabilir. 
Ama İzmir'den son gezim sonrasında daha umutluyum. Ankara, Bingöl 
ve Burdur'da bir problemimiz yok, hepsini de alırız. Bu söylediklerime 
İstanbul'da dahildir. Şu an "gördüğüm durum budur. Diğer illere daha 
gitmedim. Manisa, Niğde, Zonguldak ve Samsun'u da hep beraber gör
dükten sonra değerlendirmemizi yapacağız. 

S o r u : - Oylarınızın yüzde 42 nin üzerinde olacağını tahmin edi
yorsunuz, sanırım . 

Cevap - Hiçbir oy nisbeti vermiyorum. Çünkü, 12 tane parti var. 
Oyların nasıl dağılacağını tahmin etmek kolay değildir. Yalnız şunu söy
liyeyim ki, Burdur' da mahalli seçimlerde aldığımız oyların üstünde bir 
oy alırız. 

Soru: - Sayın Demirel, Samsun'daki konuşmasında şöyle demiş: 
cGeçmişe açık savaş açmışlarsa da, başarısızlıkları yine bize dokunuyor. 
Ülkeyi idare edenler kendilerini, kendi icraatları ile ibra edecekleri yerde, 
eskiyi kötüleyerek ibra etmeye çalışıyorlar.» Siz ne diyorsunuz efendim? 

Cevap : - O da onun fikri, yorum yok. 
Soru : - Geçmişe karşı açılmış 'bir savaş söz konusu mu? 
Cevap: - Dikkat ederseniz biz şunu söyledik; Türkiye'nin nereden 

nereye geldiğini. Hatta bir yerde de ifade ettim, 70 sente muhtaç Türkiye, 
1 milyar doların üzerinde kredi verip, 11 milyar doların üzerinde de kredi 
alabiliyor. Bu mukayese gayet açıktır. 

Soru: - Efendim, Süleyman Demirel, bugün Bafra'daki mitingde 
konuştu. Bundan sonra da DYP'nin birtakım mitinglerinde konuşacak. 
Siz, inşallah bu seçimi 11 -O almz dediniz. Süleyman Demirel' in miting
lerde konuşmaya başlamasıyla bu fikriniz değişebilirmi? 

Cevap: - Hayır, hiç değişmez. Yalnız dikkat ederseniz, hayal 
görenler var dedim. Onu duymadınız galiba, 29 Eylül sabahı uyanacak
lar hayallerinden dedim. Bu hayal görenlere sol amigolarda dahildir. 
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Soru: - Hepsi mi hayal görüyorlar? 

Cevap: - Evet, hepsi hayal görüyor. Çünkü, bizim reyleriınizi 
yüzde 25 tahmin ettiklerini duydum. İşte o hayaldir. 

Soru: - Sayın Başbakanun, bugün ilk kez sanıyorum •Paşa oğlu• 

Soru : Sayın Başbakanım, Demirel faktörüne rağmen, Doğru Yol 
Partisi herhangi bir başarı elde edemediği takdirde, bu Deınirel'in siyasi 
hayatının sonu olurmu? 

Cevap: - O beni <hiç alakadar etmiyor. Yalnız bir kere şöyle söy
ledim, dedim ki; «Sayın Demirel, bir siyasi partiyi -tabii kendi kurma
mışsa- kalkıp hiçbir tarafa destek vermemesi icap eder» doğrusu buydu. 
Ama kendi kurdurmuşsa, gayet tabii, destek verecektir. Ona da birşey 
diyemem. Hatta şöyle dedim; •Ben de kurduğum partiyi müdafa ederim. 
Yaptığımız icraatı müdafa ederim.» 

Soru : - Sayın Başbakanım, Bingöl geziniz sırasında Sayın Ecevit'i 
kastederek, kendisini «takdir» ettiğinizi söylemiştiniz . 

Cevap: - Mücadelesini takdir ederim dedim. Yanlış, olumsuz 
tarafları var ama, mücadelesinin şu tarafını takdir ettim : •Karşısına bü
tün sol amigoları ve eski arkadaşlarını aldı. Tek 'başına mücadele ediyor.• 
Bu hoşuma gitti. Bunu takdir ederim dedim. Şimdi bende bir bakıma aynı 
şeyi yaptım, banada kimse destek olmadı. Partiyi kurup ortaya çıktım". 
Ne eski siyasiler destek oldu, ne mevcut idareden destek geldi. Herkes 
köstek oldu. Ama erkekçe çıkıp meseleyi alruk. Hadise budur. Ama o mu
vaffak olurmu? Olmazını? Orasını bilmem. 

Soru: - Bir kaç konuşmanızda sürekli onu eleştirdiniz. Acaba 
DSP, ANAP'ın tabanınamı kaydı? 

Cevap: - Hiç zannetmiyorum. Yani eleştirdiğim taraf bizimle il
gili bazı laflar söylemişse onun için eleştirmişimdir. 

Soru: - Siz alternatifimiz yok diyorı:lunuz. Demirel'de, «Millet 
kime oy verirse, altıernatif odur• demiş. Acaba ne diyeceksiniz? 

Cevap : - Millet bize oy vermiş. Şu anda alternatifimı.z yok. Bu 
seçimde de bir şey değişmeyecek merak etmeyin. 

Soru : - Partiyi kurma çalışmaları sırasında Sayın Süleyman De
mirel'in yakın arkadaşlarından bazıları ile birlikte çalışmak istediğinizi 
belirtmişsiniz. Şimdi de Sayın Demirel için, partiyi kendi kurmamışsa 
hiç bir tarafa destek vermemeliydi dediniz. O zaman, arkadaşlarından 
bazılarının sizinle çalışmasına izin verseydi. 

Cevap: - Şimdi bakın, o arkadaşlar benim de arkadaşlarım. Yani 
o söylediğim kimseler benim de yakın, batta yanımda çalışmış kimseler. 
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Ama hasbelkader, onun kampına daha yakın olmuşlar bu söylediğiniz 
tarihlerde. Bu nedenle onun müsaadesini istedik. Yani •Sen müsaade et 
de, bunlar da bizimle çalışsın • diye vermedi müsaadeyi. Daha ötesi yok 
hadisenin . 

Soru : - Sizin kanaatinizce, Sayın İnönü -oportünist- kelimesiyle 
ne demek istedi? 

Cevap : - Nereden bileyim. İnönü, bazı kelimeleri başka mana
larda kullanabiliyor. Belki bilmeyerek kullanmıştır. Ama tahmin ediyo
rum ki şudur : Diyorum ya, •Anavatan büyük bir oy kütlesini elde et
miştir. Bu oy kütlesini elde etmek için de, !bizim bir teorimiz var. -Mer
kezi biz tayin ettik-• dedim. Tabii ondan fevkalade içerlemiş olabilir. 
Merkezi biz tesbit ettiğimize göre, herhalde bizim tarafımızdaki seçmeni 
de biz tayin ettik. Herkes bize aynı şeyi söylemiyormuydu? •Anavatan 
dört eski partiden de oy almıştır• diye. Hatta sizler boyuna yazdınız, içi
nizde şunlar var, bunlar var pediniz. Biz bunların hepsini bir hamur ettik, 
bunlardan bir Ana vatan hamuru çıkarttık. İşte merkez de böyle kuruldu. 
Eski merkezden farklı . Onu söylüyorum. Belki onu anlayamayıp, -opor
tünist- demiştir. 

S o r u : - Anlayan Lider var mı efendim? 

Cevap : - Anlasalar şimdiye kadar tatbik ederlerdi. 

Soru : - Efendim, biraz önce ara seçimlere vatandaşın ilgisinin 
çok az olduğunu söylediniz. Nereden kaynaklanıyor bu acaba? 

Cevap : - Ara seçimler önemli değil, vatandaş kararını vermiş 
gözüküyor. Burada gördüğüm, kararını bizden yana vermiş. Ara seçimin 
netice değiştirmeyeceğini çok iyi •biliyor vatandaş. İkincisi, istikrara da 
sahip olacağını anladı. Bu bakımdan seçim heyecanı yok. Biz onun se
çim heyecanını biliriz. Yani bu seçimi o kadar önemsemiyor. Çünkü I 1 
tane millewekili seçilecek. Anavatan kazanacak diyor. O karanndan do
layı. da fazla önemsemiyor. Ben hissettiğimi söylüyorum. 

Soru : - Sayın Başbakanım , kalabalık vardı . Ama alkış kalabalığa 
göre çok azdı. Nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Cevap : - Peki siz öyle yazmaya devam edin. 

Soru : - Sayın Başbakanım, seçim heyecanı yok diyorsunuz? 
Yoksa vatandaş politikadan uzaklaşnıı.ş durumda mı? 

Cevap: - Artık ne derseniz deyin. Vatandaş politize değil de diye
bilirsiniz. Fazla politize olmayı. da istemiyor. Onu da ifade ediyorum. 
Politize olanlar aşmlardır. Yani uçlarda olanlardır. Onu iben seyahatle
rimde, sayılarını da çok az görüyorum. 



Soru : - Sayın Başbakamm, konuşmalarınızdan birinde, belediye
lerin bol para bulduğunu, iyi yatırım yaptığını ~öylediniz. Sayın 

Canevi yaklaşık on gün önce yayınlanan bir demecinde, •Belediyelerin 
enflasyonu körüklediğini ve parayı çar-çur ettiklerini. söyledi. 

Cevap: - O parayı çar-çur ettiklerini söylemedi. Bir kere ora}'l 
bırak. Orayı ilave etme kendiliğinden. Enflasyonist baskı, yüksek yatı
nın yaparsanız vardır. Onun söylediği de basittir. Kamu İktisadi Teşeb
'büsleri'nin yatırımları artmıştır, özel sektörün yatırımlan artmıştır, ma
halli idarelerin yatırımları artmıştır. Gayet tabii bu yatırım artışı -enf
lasyonist baskı- yapar. Ama açıkladım, dedim ki; «'Bu kadar yüksek ya
tırım olmasına rağmen fiyatların indiği gözüküyor. Yani, enflasyon hızı
nın yavaşladığı gözüküyor. Dernek'ki, onunla paralel olarak, ondan daha 
fazla üretim artmış. 

Soru : - Sayın Başbakanım , konuşmalarınız sırasında, birkaç kez 
-kalkınma hızının- son on }'llın en üst düzeyinde olduğunu söylemiştiniz. 
DlE'nin tartışmalı bir sonucu vardı 7,8 olarak. Rakam olarak vermemiş
tiniz. Onu mu kastettiniz? 

Cevap : - Evet onu kastettim. En yüksek kalkınma hızı, son on 
yılın odur. Sanayide biraz daha fazla, yani sanayi kalkınma hızında daha 
yüksek, daha uzun bir süre. Pek~la sorularınız bitti herhalde? 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN KARABÜK'TE HALKA 
HİTABEN YAPTICI KONUŞMA 

12 Eylül 1986 

Aziz ve muhterem Karabüklüler, hepinize sevgiler, saygılar sunuyo
rum. Sağolunıız, varolunuz. 

Karabük'e çok kere gelelim. 'Burayı iyi biliyorum. Ta'bii bw·ası aynı 
zamanda, işçilerimizin çalıştığı önemli bir kent. Onun için burada işçile
rimiz için neler yapıyonız, yapmak istiyoruz. Onları da anlatmak istiyo
ruz. 

Sözlerimin başında Şunu söylemek istiyorum. Ben bir memur ço
cuğuyum. Babam Sümeı1bank'ta çalıştı. Annem öğı·etmendi, biz halkın 
içinden çıkmış bir kimseyiz. Dün bir yerde söylediğim gibi, babam paşa 
değil. Babamın fazla tanınmışlığı da yok. Ama, Anavatan Partisini ku
rarken, devlette kademe alırken hep gayretle, çalışmayla bu nokt~ya gel
dim. Fabrikada çalıştım, Zonguldak Kömür İşletmelerinde 'çalıştım. Dev
letin muhtelif makamlannda çalıştım. Uzun yıllar Türkiye Cumhuriyeti'
ne hizmet ettim. Ve, Türkiye'nin meseleleri nelerdir. Bunları çok iyi öğ· 
rendim. 

Mı.ı:hterem kardeşlerim, Anavatan Partisini kurarken, bir tek esası
mız vardı: «Sevgiye dayanan bir düzen kunnak, kavgaya değil.• Çünkü, 
memleketimizin geçtiğimiz yıllarda ne büyük ızdıraplar çektiğini biliyo
rıız . Bugün, günlerden 12 Eylül. 12 Eylül 1980'e nasıl geldiğimizi hepi
miz biliyoruz. Bir daha o noktaya gelmeyi istennisiniz? Hayır, hayır. Çün
kü, bu memleketin kardeş kavgasına, kaybettiği 5 bin insana, 20-25 bin 
yaralıya ve belki hapislere düşen 7-8 bin kişiye bir daha dönmemesi la
zımdır. Onun için, düzenin sevgiye dayanması, kavgaya dayanmaması la
zım. Anavatan Partisini kurarken bu hesabı getirdim. Dedim ki; Sevgiye 
dayanacağız, biz çatımızın altına her taraftan insanı alacağız. İnandığımız 
bazı prensipler var. O prensiplere inanıyorsa, gelsin. Nereden gelirse gel
sin. Hazreti Mevlana'nın dediği gibi; « İstersen günah işle, yine gel• diyor. 
Biz de aynı şekilde çağırdık. Geldiler, birleşip Anavatan Partisini kur
duk. Anavatan Partisi sözüne geliyorum, Milliyetçi, Muhafazakar, Sosyal 
adaletçi ve serbest piyasa ekonomisine dayanan bir partidir. Sosyal ada
letçi dedik, bakınız, programımızm temelinde orta direk var. Orta direk 
kimdir? Benim kardeşim orta direk işçim sensin, ortadirek memurum, 
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esnafım, çiftçim, sensin. Biz onun için kendimize orta direğin partisiyiz 
dedik. İşçimizin, esnafımızın, memurumuzun, emeklimizin, çi{tçimiz.in 
birçok meseleleri var. Şimdi işçimizin meselelerine gelyorum. 

Gayet t~bü Türkiye nereden, nereye geldi. Bir yokluk sisteminden, 
bir yokluk düzeninden şimdi bolluğa geliyoruz. Her şeyimiz var. Para
mız var, işimiz var. Ve memlekette birçok yatırımlar yapılıyor Anava
tan sayesinde yatırımlar yapılmaya da devam edecektir. 

Muhterem işçi ve memur karde~lerim; en önemli probleminizin ko
nut meselesi olduğunu biliyorum. Biz konut meselesinde, bu meseleyi 
çözecek bütün sistemleri birbir getirdik. Toplu Konut'u biz kurduk. İş
te bakınız, yıllar yılı Karabük'te bile cibeş bin evler" meselesi bizim za
manımızda halledilmiştir, Toplu Konut'la Toplu !Conut'un parasını ne
reden buldunuz diye sorarsanız, cevabı çok basittir. Kaçakçıya, karabor
sacıya giden bütün ithalatı normal devlet düzeninin içine soktuk. Aradaki 
farkı da Toplu Konut'a aktardık. 1980 öncesi karaborsacıya, kaçakçıya 
ne kadar para gidiyormuş biliyonnusunuz? Tam 100 milyar lira. Bu pa
ralar şimdi Toplu Konut'a geliyor. Toplu Konut'dan da kredi olarak va
tandaşıma gidiyor. Ve bugün her yıl Türkiye'de 120 bin konut yapılıyor. 
Bu konutlan işçim ve memurum alıyor. Yüzde 85'i onlara aittir. Peki, 
daha başka faydaları nedir; Şimdi ülkemizin her yerinde konutlar yapı
lıyor. Ankara'da, tzmir'de, Burdur'da, buralarda binlerce işçim çalışıyor, 
binlerce esnafım ekmek kazanıyor. Görüyorsunuz ya, 'bir taraftan konut 
meselesini hallediyoruz. Diğer taraftan da işsizlik meselesini hallediyo
ruz. Hepsi birbirine bağlıdır. 

Bu sene memurumuza ve işçimize şöyle bir program daha getirdik: 
Hiç evi olmayan memur ve işçimize, memura devlet bütçesinden, işçiye 
SSK'dan 750 bin lira aynca faizsiz kredi veriyoruz. 

Bu sene yeni bir programa daha başladığımızı burada ililn ediyo
rum. O da şu; diyorum ki; Memurumun, işçimin bir kısmı lojmanda otu
ruyor, bir kısmı lojmanda oturmuyor. Evi var veya yok. Evi olmayanın 
önceliği var. Onlara da diyorum ki; bu yılbaşından itibaren memuruma 
ilk altı ay bcşbin lira, ikinci altı ay bu beşbin lira on bin liraya çıkacak. 
1988 başında 15 bin, 88 ortasında 20 bin, 1989 başında 25 bin liraya çı
kacak. Bu aylık parayı Toplu Konut'a alıp, memurumun adına hesap 
açacağım . Ve ondan sonra orada 3-5 sene birikecek, işleyecek tabii, para 
kazanacak. Neticede memuruma herhangi bir kooperatife girmek istediği 
zaman; bir, bu parayı faiziyle işletilmiş olarak geri vereceğiz. Belki 1,5-2 
milyon olacak Ondan sonra Toplu Konut kredisini vereceğim, 3 küsur 
milyon. Dal1a sonra evi yoksa 750 bin lira da devletin kredisini verece
ğim . Bu suretle evi olmayan memurumu ~ sahibi yapacağım Aynı şeyi 
işçimize de tatbik ediyorum. Ve inşallah kanunu çıkaracağım. Toplu söz-
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!eşmelere bu hükmün konulması medburi hale gelecek. Daha bitmedi, 
devamını anlatayım : Şimdi 25 bin lira Toplu Konut kredisini geri öde
mek kolay değil, ayda 40 bin liraya geliyor. Baktım, işçim ve memurum 
bunu ödemekte zorluk çeker. Onun üzerine dedim ki, bir 5- 6 sene daha 
o 25 bin lirayı ödemeye devam edeceğim. Onu da .Toplu Konut Kredisi
nin geri ödemesine mahsup edeceğim. Şimdi anladınız mı, işin kolaylı
ğını? Yani ayda 40 bin lira ödemek yerine, 15 bin lira ödeyecek. Mesele 
bu kadar basit. Özal bu işlerin nasıl yapılacağını bilir. 

Ben, Anavatanı sosyal adaletçi bir parti olarak tanıtıyorum. Ve bi
zim sosyal adaletçiliğimize, o kendiJerine -sosyal demokrat- diyenlerin ye
tişmesi mümkün değildir. Onlar çok geride kaldılar. Bakın, gecekondu
ların lafını çok ederlerdi, onların tapusunu biz veriyoruz, sosyal demok
ratlar değil, biz. Hani sahilleri açıyorlardı, laf. Sahilleri de halkımıza biz 
açıyoruz. İstanbul 'a gidin bakın, Haliç kenarı nasıl açılıyor görün. 

Burada Zonguldak bölgesinde, yıllardır çözülemeyen bir mesele var
dı. Ne diyorlardı ona? Zonguldak'ta oturanlar, kömür havzasında otu
ranlar tapulannı alamazlar, Havza-i Fahmiye var. Altında kömür varsa, 
tapuna sahip değilsindir. Bu kelimeyi çok kimse bilmez. Kimse buna ça
re bulamamış. Çareyi Anavatan iktidarı buldu, tapular veriliyor. 

Başka bir şey daha söyliyeyim, bu da sosyal adaletçi bir icraat. Bu
ralar ormanlık, Kastamonu, Zongul.dak ormanlıktır. Orman köylüsünün 
prdblemleri var. Herkes laıfıru eder. Ama iş, kanun çıkartmaya gelince, 
kimse ilgiJenmez. Biz korkmadan, çekinmeden şu geçtiğimiz ramazanda, 
Jben onlara sallıur kanunJan diyorum- gece saat 02'ye kadar çalışarak 
çıkardık, o kanunları. Orman köylüsünün makus talihini de biz yenece
ğiz, biz. İş burada bitmiyor, demin Cuma namazında hoca vaaz veriyor. 
Bir kaide var, bizimde inan.ışımız diyoruz ki; •Komşun aç yatarken eğer 
sen tok oturuyorsan, senin müslümanlığından şüphe ederim.• Öyle değil 
mi? Peki, ıbu memlekette biz de biliyoruz, fakir insanlarımız var. Birçok 
problemleri olan insanlarımız var. Hapishaneye düşmüş, sonra çıkmış, 
kimse elinden tutmuyor. Ondan sonra, kötü yola düşmüş, iyi yola dönmek 
istiyor. Dahasını söyliyeyim, köylerimizde pırıl pırıl akıllı çocuklar \'ar. 
Fakat imkansızlık yüzünden daha fazla okuyamıyorlar. Ne yapacağız? Özal, 
Anavatan, bunlan da düşündü; işte basınımızın biraz alaylı tarzda «Fa
kir Fukara Fonu dediği. Benim, •Sosyal Dayanışmayı Geliştirme Fonu • 
dediğim, atalarımızdan yadigar kalan bir vakıf sistemi kurdum. 657 ilçe
de vakıf kuruldu. Bu vakıfa bütün fonlardan yüzde 10 para kesiyorum. 
Televizyonun reklılm gelirlerinin yüzde 30'unu, trafik cezaJannın yansını 
veriyorum. Kuıi>an derilerinden elde edilen gelirlerin çoğu burada top
lanıyor. Nereye gidiyor ıbu paralar? İşte o ilçede, ilde fakiri, fukarayı aya
ğa kaldırmak için gidiyor. Çok esaslı bir adımdır bu. Bizim milletimizin 
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karakterine uygun bir adımdır. Ecevit, •Özal, Padişah olacak• diyor. Pa
dişahlara mahsusmuş bu kanun. Ben de ona diyoı:ı.ı.ınki; • Senin rakibin 
paşa oğlu- onunla uğraş, benimle ne uğraşıyorsun.• 

Gayet tabii bütün bu söylediklerim güçlü iktidarlar tarafından ya
pılır, gücü olmayanlar hiÇbir şey yapamazlar. Şimdi bakınız aziz Kara
büklüler, bazıları da diyor ki, •Bu işi biz başlatmıştık .• Kardeşim sen 
başlattın ama mesele o işin parasını bulup, o işi bitirmektedir. Öyle de
ğilmi? Ama temel atıp, hiç para harcamamışsın, misali buradan, Kara
bük'ten vereyim : 75'den, 76'dan projeler var. 75 milyar lira buraya ya
tırım yapılmış, bunun yüzde 70'i son üç senede yapılmıştır. Bunu da Ana
vatan yaptı, Anavatan. Ama onlara sorarsanız, biz başlattık derler. Siz 
başlattınız ama biz de bitirdik tamam mı? Allah razı olsun başlatmışsını,z 
para bulamamışsınız yanm kalmış, biz geldik tamamladık. Alla'h bize na
sip etmiş. 

Bakınız, bir şey daha söyliyeyim, lstanbul'a gidenler biliyorlar, 50 
kilometrelik bir otoyol var. Biz ikti.dara geldiğimizde bu otoyol devreye 
girmemişti. İnşaatı kaç senedir devam ediyor dedim; • Efendim 12 sene
dir devam ediyor• dediler. 50 kilometre yol 12 sene sürüyor. Bu tempoy
la ne kadar sürer diye sordum. Ne kadar para lazım onu söyleyin bana 
dedim, bir senede bitirmek için. -3 milyar lira denilince- verdim gitti de
dim. Gayet tabii, ortada hesap var. Dedim ki; •İşi bitirir bitirmez, gişe
leri koyacaksınız. Bu yoldan yararlanmak için para ödenecek, bedava 
geçmek yok• Yani, devletin yolu parasız diye, geçip gitmek yok. O anarşi
dir, haberiniz olsun. Yol bir senede bitti, gişeleri koyduk. Ondan sonra, 
ertesi sene aldığımız para, 4 milyar lira. Şimdi akıllı işi gördünüzmü? 
3 milyar lira verdim, 4 milyar lira geri aldun, bir sene içinde. Şimdi bun
dan örnek alarak, bütün otoyolları aynı sistem yapıyorum. Bakınız hangi 
otoyollara başlıyorum; Edime'den gireceğiz, Ankara'dan çıkacağız. İşçi
miz otoyollanmızda kazasız, can kaybı olmadan istediği yere kadar gi
decek. Belki yüzde 80 kazalar azalıyor. İkincisi, ben de para kazanaca
ğım tabii. Onun için yeni otoyallar yapacağım. Aynca aşağıda, Güney'
de bir yol var. Kamyoncu arkadaşlar bilir, 'bir felaket yolu, Adana'dan 
Gaziantep'e giden yoldur. Orayı da otoyol yapacağım. Aydın - İzmir, İz
mir- Çeşme arasırı.daki yollar da otoyol olacak. Yani, 1000 kilometrelik 
otoyolu hepimiz değil 15 yıl, inşallah 5 sene sonra göreceğiz. 

Başka birşey daha söyliyeyim; Türkiye'nin barajlara, elektriğe ih
tiyacı var. Anavatan geldi, elektrik ilitiyacı öyle bir arttı ki, hatırlayın, ev 
hanımlan hatırlasın, beyler hatırlasın. Anavatan gelinceye kadar prog
ramlı elektrik kısıntısı oluyormuydu? Oluyordu değil mi? Hep unuttuk 
bunları. Şimdi oluyormu? Hayır. Kesmeyin dedik bitti, o kadar. Ama her 
sene bir Keban barajı yapmak, o kadar elektrik bulmak lazım. Onun da 

953 



yolunu bulduk, bjz geldiğimizde 23-24 milyar kw/saat satılıyordu. Zan
nediyorum ki önümüzdeki sene 40 milyar kw/saat satılacak. E, parasını 
alıyorum. Onlarla yeni yeni santrallar yapıp, bu suretle Türkiye'tıin ·elekt
rik ihtiyacını karşılıyoruz. Atatürk barajı, düııyanın en büyük projesi, 
herkes övünür Kelban'ı yaptım illyc. Keban'ı yapan Türk müteahhili de
ğil, yabancı müteahhittir. Şimdi Atatürk barajı, Keban'ın gövdesinin tam 
6 katı büyüklüğünde. Kim yapıyor bHiyorınusunuz? Türk müteahhiti ya
pıyor. Evet Türk Müteahhiti yapıyor. 

Muhterem Klarabüklüler; bu iş 83 senesi başında başladı ve biz hız
landırdık. Bütün kredisini bulduk. «Kamu Ortaklığı Fonu» diye bir fon 
icat ettik. Ondan sonra Atatürk barajı hızlandı, gidin görün. Her sene 180 
milyar lira para alıyor. Hangi inşaata bu kadar para verilmiş bir sene içe
risinde? Ve inşallah 1988 senesinde su tutmaya başlıyacak . Su tutmak ne
dir, biliyonnusunuz? Fırat'm suları iki sene boyunca oraya aksa, aşağıya 
su gitmez. Evet, göl bu kadar büyük. Anladınızmı, neyi kontrol ettiğimizi? 
Fırat'ı kontrol ediyoruz. TÜrkiye'nin gücüne güç katıyoruz. 

Açık ve sanıimi olarak söylüyeyim, ben bütün insanları seviyoru m. 
Tabii alnı terli, ekmeğini taştan çıkaran insanları da çok seviyorum. Genç
leri, çocukları çok seviyorum. Bakınız, şu Anavatan türküsü ne diyor 
«İşçimin alın terinden, anamın ak yüreğinden, Turgut Özal lidcrimden 
size elam getirmişem•. Dahası var: •Gençlerin gülen yüzünden, coçuk
ların sevgisinden size selılm getinnişem.• tamam mı? Bu türkü bizim 
kimleri nasıl sevdiğimizi, nasıl sevgiyle dolu olduğumuzu gösterir. 

Bir şey daha söyliyeceğim, iyi dinleyin. Herkes şunu çok .iyi bilme
li; biz Anavatan, Özal, haklı olan işi muhakkak yaparız. Haksız işin ya
nında değiliz. Haksız para kazananın canına okuruz onu da söyliyeyim. 
İşte onu ben diyorum ki, ben orta direğin yanındayım . Bana bir sürü 
laflar söylemek istiyorlar. Ben memur çocuğuyum, ben de buralarda 
yetiştim. İşçinin ve memurun derdini çok iyi biliyorum. Bizim bütün ic
raatımız bu söylediğim ortadireğe doğrudur. Ama haklı icraattır. Mem
leketi yıkmadan, memleketi geliştirerek, büyüterek götüren bir icre.attıı-. 

Bakınız, burada çocuklar ve gençler var. Hepimiz çocukları ve genç
leri çok sevmeliyiz. eden olduğunu da söyliyeyim; çünkü bunlar Tür
kiye'nin istikbali. Türkiye ileride daha güçlü bir ülke olacaksa, biz bu 
gençleri ve çocukları daha iyi yetiştirmeliyiz. Onlar için hiÇbir fedakar
lıktan kaçınmamalıyız. Anne ve babalannın çocuklarına yürekleri nasıl 
titrerse, benim de yüreğim bu çocuk ve gençler için titriyor. Ve şunu çok 
iyi biliyorum; bu memlekette yeni iş sahalan açmak lazım . Kalkınma hı
zımız bu sene, geçmiş on senenin en büyük hmdır. 
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Türkiye nereye gidiyor? Bakın misali Karabü.k'ten vereyim; Kara
bük'te, Zonguldak'ta bizden evvelki dönemde, 12 milyar lira yatırım ya
pılmış. Bu rakam 1983'e ait 1986'da miktar 60 milyar lira, sadece Zongul
dak ilinde. Nereden, nereye geldiğimizi bu 5-6 misli rakamlar gösteriyor. 
Çünkü biz, Türkiye'yi büyütmeye azmettik. Bakınız, bugün yurt dışın
dan Türkiye'ye bir çok yabancı geliyor. Eskiden ıbu kadar devlet başkanı, 
başbakan, bakan gelirmiydi? Eğer zayıf bir ülkeyseniz kimse sizinle ko
nuşmak istemez. Ama, güçlü bir ülkeyseniz, saygınlığınız varsa herkes 
size gelmek ister. Ben dünyanın her tarafından davet alıyorwn. Bazen 
diyorlar ki, -Özal çok geziyor kardeşim davet ediliyoruz ne yapalun. 

Muhterem Karabüklüler, tabii bizim bir mücadelemiz var. Bu müca
delemiz demokrasi ve millet yolunda yapılmış bir mücadeledir. Karşı
mızda ibir çok güçler var. Ama, Allah'ın izniyle, sizin desteğinizle, büyük
lerimizin duasıyla bütün bunların üstesinden geleceğiz. Karşımızda eski 
güçler var. Tekrar toparlanıp, piyasaya çıkmak istiyorlar. Onlann aslın
da kavgası benimle değil, 12 Eylül'le. Evet, 12 Eylül'ü yapanlarla. Ama, 
üzüldükleri, kızdıklan nokta; neden bu işi Özal yaptı diyorlar. Ne yapa
lun yani, beni almadım ki, millet verdi. Milletin reyine, demokrasiye 
inanıyorsanız, milletin seçtiğine de inanacaksınız. Bakın, başkalarını dü
şündüler. Ama, siı: onlara rey vermediniz, bana verdiniz, öyle değil mi? 
Bunlar gfüi karşımıza çok çıkanlar var. Ben burada söylesem, bazıları 
çok alınacak . Onun için, kimseyi de kızdırmak i temiyorum, ama sizler 
anlıyorsunuz. Hani bir zamanlar söylerlerdi; «Gözümün içine bakın, 
anlarsınız• diye. Ben de onu söylüyorum; •Bizim ne söylemek istediği
mizi çok iyi anlıyorsunuz.• Karşımızda bu memleketi eski günlere götür
mek isteyen güçler var. Karaborsacılarda dahil onu da söyliyeyim. Eski 
karaborsa günlerini özleyenler var. Kuynıklar olsun da, havadan para 
kazansınlar. Bizim mücadelemiz, milletimiz için, bütün bunlarlar.lır. Çok 
zor bir mücadeledir. Ama, size aynen şunu söyliyeyim; vaktiyle Namık 
Kemal'in öylediği bir beyit var, ona benziyor. Diyor iti; •Felek her türlü 
esbabını toplasın gelsin, döner em kahbeyim millet yolunda bir azimet
ten. • 

Şimdi bakınız, sol amigolar var. En solak, endika ağaları var. Baş· 

kalan da var. -Sol amigo yazarları kastediyorum- Hepsi birleşmişler, es· 
ki liderlere de destek veriyorlar. Gelin bakalım, neyi yaparsanız yapınız, 

milletin düşünmesini değiştiremezsiniz. Bütün gayretiniz boşunadır, ken
di kendinizi aldatıyorsunuz diyorum onlara, 29 Eylül sabahı gözünüzü 
açıp uyandığınızda bir de bakacaksınız ki, «Acaba kötü bir rüya mı gö
rüyorum '?• diyeceksiniz. Evet, öyle olacak. Anavatan, bu memlekete hiz
met için geldi. İsmini Anavatan koymamızın sebebi var. Sembolü -an
koymamızın da sebebi var; «Çalışkanlığı gösteriyor• çalışkanız, an gibi 
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çalışkanız. Memleketi baştan aşağıya imar ediyoruz. İtibarımız var. Dün
yada sayılıyoruz. Sorun işçi kardeşlerime, •Özal geldikten sonra itibar
ları nasıldır?• Size şunu söyleyeceklerdir: •Artık eskisi gibi Türkiye'ye 
bavul bavul eşya getirmiyorlar. Her şey bu memlekette daha ucuza var. 
Parasını getiriyor alıyor, gümrüklerde efil olmuyor. Niye beni:n memle
ketimde yok demiyor.• Onun için diyorum ki; •Biz ileri ve modem bir 
ülke olma yolundayız.• Sonunu bağlıyaeağım, kim ne derse desin ben 
sizin yanınızdayım. Bir şey daha öyliyeyim, burayı -Genel Müdürlük- ya
pacağız, haberiniz olsun. Burası Türkiye'nin en eski, en güzel müessesesi, 
Biraz dar bir yerde kurulmuş. Ama, kurulmuş . Benim insanım buraya 
gelmiş. Çankırı'dan, oZnguldak'tan, Kastamonu'dan gelmiş . .B,wcıda ha
yat bulmuş, imkan bulmuş. Ben ona yardım etmeyeyim de, kime yardım 
edeyim? 

Karabüklüler, memleketimizin geleceğini düşünüyorsanız, Türkiye ' 
de kurulmuş bir düzen var. Biz kurduk bu düzeni. Yepyeni bir düzen
dir. Biz kararlı ve güçlü bir iktidarız. Misali nereden verdik, -Hani gel
dilerde, askerlerimizden 10-15 tanesini kahpece şehit ettiler- onların te
pesine -kanun kuvvetinde bir kararname çşkartarak- ertesi gün inmedik 
mi? Ama bir şey söyliyeceğim, Sn. Erdal İnönü diyor ki, •Özal ne yaparsa, 
ben tersini yapacağım. Ben de o vakit diyorum ki, •Sen şimdi gidip, bizim 
o bombaladığımız şakilerden, asilerden özür mü diyeceksin?• Yoksa bir 
genel başkan yardımcınızın dediği gibi; ·Efendim, bu Özal'ın yaptığı, İs
rail'in Araplara yaptığı gibidir•. diyor. Terbiyesize bak, bizim yaptığı
mızla onu biraraya getiriyor. Olacak iş mi bu? İşte bunların hesabı bu
dur. Bunlar kimbilir hangi tarafa meyletmişler. İşin aslı oıcıdadır. Şim
di diyor ki, cBen Özal'ın yaptığının tersini yapacağım•. Bartın'da, Zon
guldak'ta soracağım, cHavza-i Fahmiye'yi çıkarttık, tapuları veriyoruz. 
Bunları geri mi alacaksın?• diye. Bari akıllı ol da deki, cözal'ın yaptık 
larını aynen yapacağım ve daha fazlasını yapacağım de.• Ama, clş bile
nin, kılıç kullananındır• derler. Aklı o kadar olsa, boyu o kadar olmaz
dı. Biraz şaka yaptım, bu taş atma değil. Bazı emanetçiler de var. Ona 
da dedim ki; •Biz emanetçi ile uğraşmayız, aslı gelsin.• Cevap verme-
yiz. 

Muhterem Karabüklüler, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 
bizim 231 tane Milletvekilimiz var. Yani 400'ün, 231 'i bizim. Bizden son
ra gelen partinin Milletvekili sayısı 82, bizim üçt~ birimiz kadar. Onun 
için güçlü bir iktidarız . Bizden istiyorsunuz, makulse yapıyoruz. Baş.ka
sından isteyin bakalım, yapabilecek mi? Gücü yok ki , ne yapsın. Şimdi 
söyliyeceklerime dikkat edin. Memleketimizin ilerlemesi, gençlerimi
zin daha iyi imlranlara kavuşması, çocuklarımızın istikbali için, Türki
ye'nin istikrarı şarttır . O istikrar güçlü bir istikrar olmalı, s iyasi istik-
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rar. Eski kavga günlerine, koalisyon günlerine dönmemeliyiz. Onun da 
yolu nedir? Söyliyeyim; Almanya'da, Japonya'da olduğu gibi, millet sağ
lam bir iktidara tutunup giderse çok ileri gider çok. İşte, Almanya' da 25 
senedir, Japonya'da da 40 senedir aynı iktidar var. ·Bu ülkeler İkinci 
Dünya Savaşının mağlubuydular. Şimdi bugünün iktisadi galibi olma
dılar mı? Amerika'dan, İngiltere'den ileriye gitmediler mi? Hepimiz bi
liyoruz. Onun için diyorum ki; •Geliniz, Anavatan 'da birleşiniz. Hep be
raber istikbale emin adımlarla yürüyelim.» 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN 
BARTIN'DA HALKA HİTABEN YAPTICI KONUŞMA 

12 Eylül 1986 

Muhterem Bartınlılar ; 11epinize sözlerimin başında en derin cvgile
mi sunuyorum. Sağolun, varolun. 

Dün Burdur'a gitmiştim . Burdur muhteşemdi. Ve basınımızın değerli 
mensupları Burdur'u değerlendirdiler. Tabii onların değerlendirmeleri 
bizimkilerine benzemiyor. Onlar !biraz daha kritik değerlendiriyorlar. 
Buna rağmen, burası 1-0-derliler. 

Şimdi; Bartın'ı, Karabiik'ü, Safranbolu'yu, Ulu 'u gördükten sonra, 
diyorum ki, cAca1ba Burdur mu fazla verecek, yoksa siz mi daha fazla 
vereceksiniz?• Aranızda bir rekabet var. Eğer sizin oyunuz daha fazla 
artmışsa seçimden sonra ilk önce buraya gelirim. 

Muhterem Bartınlılar; !bütün gayretimizle memleketimizi imara, 
memleketimizi ileriye götürmeye ve memleketimizi bir daha eski karan
lık günlere döndürmemek için, gece-gündüz çalışıp duruyoruz. Bu iş 
kolay değil ama, lbu işin hoş bir tarafı var. O da, cMiiletin sevgisi ve des
teğidir.• O sevgi ve destekle, biz en çetin dağları bile aşarız. 

Bakınız, Anavatan yepyeni bir parti, hiçbir partinin devamı değil, 
kimsenin emanetçisi de değiliz. Onu da açıkça söylüyorum. Çünkü, arka
daşlarımla lben çalıştık, karşınıza çıkıp erkekçe sizden oy istedik. Hiç 
kimseden destek almadan, hatta köstek oldular. Biz burada sadece mil
letimize ve Allah'a güvendik. Onun için diyorum ki; Anavatan iktidarı ar
kasına milleti almış güçlü bir iktidardır. Ve ona göre de icraatı vardır. 
Yatırımlar çok hızlı artıyor. Sizlere çok kısa bir misal vermek istiyorum. 
Zonguldak'ta biz gelmeden 1983'te 12 milyar yatırım yapılmış. Bu sene 
Zonguldak'ta 60 milyar yatırım yapılıyor. Tam 5 misli. •Havza-i Fah
miye• yılan hikayesi, 50-60 senelik hikaye. Nedeni de toprağm alunda 
kömür olma ı. Eğer bunun üzerinde toprağınız varsa, tapu vermiyorlar. 
DP'den bugüne kadar hiçbir iktidar lbu meseleyi çözememi.ş. Biz ne yap
tık? Kanunu çıkarttık tapuları veriyoruz. İşte bu kadar. Daha başka ibi:· 
misal vereyim, kendisine - sosyal adaletçi - diyenler. Bizim sosyal adalet· 
çiliğimizc onların hayalleri bile yetişemez. Misalini vereceğim; gecekon
duları çok sömürdüler. İstanbul, Ankara ve bir çok şehirlerde. Dediler ki , 
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•Buralarda sömürülen insanlar yaşıyw.» Peki, bu insanlar için ne yap
tınız? İktidara geldikleri zamanı da gördük. Anavatan iktidara geldi ve 
ilk söylediği şey, (Bu gecekondulara tapulannı vereceğim» oldu. Biz bu
gün 1,5 milyon gecekonduyu yıkmıyoruz. Onlann tapulannı veriyoruz. 
Ve inşallah imar islah planlanın da bitireceğiz. Ve yakında o tek katlı 
evler, apartman olacak. Hem memleketin konut sorunu çözülecek, hem 
de benim gecekonduda yaşayan vatandaşım daha mesut olacak. Bir misal 
daha vereyim, bizim -sahur kanunları - bu sene Ramazan ayında sahurda 
çalıştık. Çok faydalı kanunlar çıkarttık. Bizim muhaliflerimiz sahura pek 
gelmiyorlar. Onun için kanunları rahat çıkarttık. Zaten sayılan da fazla 
değil. TBMM' de !bizim üçte birimiz kadarlar 82'ye düştüler. İşte o gün
lerde basınımızın •Fakir Fukara Fonu• diye isim taktığı, aslı ~Sosyal 
Dayanışmayı Geliştirme Fonu» dur. Öyle deseler de farketmez. Çünkü biz 
şuna inanıyoruz. •Komşunuz aç yatarken, siz tok oturamazsınız.• İnan
cımız bu. Memleketimizde hakikaten muhtaç ve derdini söyleyemeyen 
insanlar var. Biz bunlan gidip bulacağız. Ve 'bir çok ilçede, 657 ilçede 
bizim eski vakıf teşkilatımız kuruldu. Başlarında da ilçelerde, Kaymakam, 
Belediye Başkanı, Müftü, Milli Eğitim Müdürü eşraftan da üç -dört kişi 
var. Bunlara vereceğim para belki yılda 300-400 milyar lirayı bulacak. 
Kurban derilerinden elde edilen gelirler, TRT reklam gelirlerinin yüzde 
30'u, trafik cezalarının yarısı, orman hasılatının bir miktarı hçp 'burada 
toplanıyor. Neticede yılhk 400 milyar liraya yakın imkan toplanıyor. Bu
gün Karabük'te 14-15 yaşlarında bir çocuk yanıma yaklaşarak, bir mek
tup verdi. Mektubun öezti şöyle: •Turgut amca, ben ortaokulu iyi derece 
ile bitirelim. Babam 4 yaşımdayken öldü. Annem ve küçük kardeşimle 
birlikte yalnız kaldık. Baıbamm sigortası 22 aylıktı. -Ta'bii 22 aylık olun
ca, emekli maaşı vermiyorlar. - Biz de bir inek aldık, bu ineğin sütünü sa
tarak geçiniyoruz. Ben de komşuların çöplerini ropluyonırn. Ama, artık 
liseye başladım ve utanıyorum. Acaba, bu bizim 22 ayhk sigortamıza bir 
maaş bağlaya'bilirmisiniz?• Tabii buna imkan yok. Ama, • Sosyal Daya
nışmayı Geliştirme Fonu» ile buna imkan var. Zaten biz bu fonu, okuma 
arzusunda olan çocuklarımız için de kullanacağız. Aynı zamanda, hapise 
düşmüş olabilir. Her1hangi bir kaza kurbanıdır, pişman olmuştur. Hapis
ten çıktıktan sonra iş bulamamış olabilir. Ona da yardım ederiz, Kötü 
yola düşüp, vazgeçenlere de yardım ederiz. Dahasını söyliyeyim, Türki
ye'de işsizliğin temelinde, işsiz dediğimiz insanların kolunda bilezik ol
maması yatmaktadır. Yani liseyi bitiren kardeşimin elinde bir sanatı bile 
yok. O zaman bana diyor ki, •Beni ya memur, ya !bekçi ya da odacı yap.• 
Çünkü bunlar heııhangi bir kabiliyet, beceri istemiyor. Ama bugün mem
leketimizde öyle işler var ki, işte kompütürler kuruluyor. Ben sana öğ
reteyim, sert de -kompütür programcısı - ol. Gençlerimiz bu tür işlere 
girmeli. Onun için bu kompütür işini seri:>est bıraktım. Şimdi, her ta-
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rafta kurslar açıyoruz. Başka şeyler de öğretiyoruz. İnanıyorum ki !OU 

fonla bir çok insanımıza yeni işler öğreteceğiz. Ondan sonra lise ve ünj
versite mezunlarının ·İŞ !bulması çok daha kolay olacaktır. 

Bu bölgede yapacağımız daha çok işler var. Bir tanesi -orman me
selesi - Zonguldak bir orman !bölgesi. Orman k!öylüsünün dertleri var, 
bunu çok iyi biliyorum. Ama, bu meseleyi de lbiz !hallettik. İşte o - salhur 
kanunlarından- bir tanesi de orman köylüsünün dertlerini çözen bir ka
nundur. Evet, arkadaşlarım köyleri gezip, hepsini teker teker anlatacak
lar. Biz ormanı seviyoruz ama, oralarda yaşayan insanlan dalha çok se
viyoruz. İnsanları sevmek kadar güzel bir şey yoktur. !Biz herkesi sevi
yoruz. Biraz ayırım yapıyorsam o da şudur, çocukları ve gençleri biraz 
daha fazla seviyorum. Çünkü onlar, bizim gözbooeğimizdir. Türkiye'nin 
geleceğinin teminatı onlardır. Onları da:ha iyi yetiştirelim ki, bizden çok 
daha iyi işler yapsınlar. Bakın size bir hikaye anlatayım; 1971- 72 sene
lerinde Amerika'daydım, Dünya Bankası'nda çalıştım. Orada şunu gör
düm, küçük çocuklar dükkanlarda kompütürlerle oyuncak gibi oynu
yorlardı. Türkiye'ye gelrum baktım, !bu iş bizde yok. Onların çocukları 

oynayarak, bizi 10-1'5 sene geride bırakabilirler. Bunlar öğrenmek i çıin 
pratik yollar. Hükümet olduğumuzda bu işi ele aldık ve elektronik işiID 
serbest bıraktık. Türkiye'ye artık kompütür girmiştir. Çocuklarımız okul
laırda bunu öğrenmek için, oyun için kullanıyorlar. Bıiz yetişirken sadece 
radyoyu bilirdik, şimdi onlar komıpütürlerle oynuyorlar. İşte onun için 
ruyorum ki, çocuklara ve gençlere dalha fazla itina edelim. 

Zonguldak'ta, ıAmasra 'bölgesinde büyük bir çalışmaya giriyoruz. Ya
bancı uzmanlar grulbuyla birlikte - kömür havzasının geliştirilmesi projesi
inşallah oradaki mevcut k!ömürü en iyi şekilde çıkartır ve Zonguldak'a 
yeni bir iş salhası açarız. Sadece ibu kadar değil, bana Bartın'ın bir pro'b
lemi daha olduğunu söylediler. O da lbu çimento fabrikası. Size şunu söy
liyeyim, gittiğimiz birçok yerde - aman bize çimento fabrikası - kurun di
yorlar. Fabrika kuruJduktan bi r müddet sonra, -aman bu fabrikayı kal
dınn - ruyorlar. Çünkü, önce iş sahası istiyorlar. Çimento fabrikası ile 
haşka işler de geliyor. İşte o zaman, çimento fabrikasının kirliliğiru gö
rüyorlar. Elazığ'daki fabrikayı halk kaldırın diyor. Belki kaldırıp Bin
göl'e kurarız. Çünkü, onlar istiyor. Trabzon'daki fabrika şehrin ortamna 
gelmiş, onu da istemiyorlar. Onu da kaldırıp Gümüşlhane'ye götürebiliriz. 

Şimdi 'Bartın'ı nereye götürelim ruye düşünüyorum. Merak etmeyin 
yapacağımız iş, 'bu fabrikayı kaldırmayıp, modern hale sokmaktır. 

Bir konuyu daha söylemek istiyorum. Bizim dışınuzda 11 parti daha 
var. Bunları her ıgün bir dakikadan dinliyorsunuz. Şimdi bu lhak mı, 
reva mı? Ben yüzde 45 oy almış gelmişim, hiç oy almamış adamlarla aynı 



muameleyi görüyorum. Ama !bakın, bu işin lnırnaz bir tarafı var. Biz lbu 
işe hepsini soktuk. Ben 'biliywdum zaten, hepsi lbiziın için konuşacak
lardı. Özal diyorlar, Anavatan diyorlar, başka 'bir şey demiyorlar. Bundan 
iki şey çıkar, diyeceksiniz ki, cBunlar Özal ve Anaıvatan'dan başka 'bir 
yere neden hücum etmiyorlar?» Demek ki, bu Anavatan ve Özal'da iş var. 
Bunlar onu açık, seçik ortaya koydular. İkinci lbir şey daha var, onlar 
bunun farkında değiller. 12 dakika bedava !benim reklamımı yapıyorlar. 
Şimdi işimiz kolay değil muhterem Bartınlılar. Eskiler de piyasaya çıktı. 
Onlar da ıbir yerlerde konuşuyorlar. ıArkasmdan bu memlekette karalbor
sayı ve ithal kotalarını kaldırdık, sigara kaçakçılığını kaldırdık. Onlar
dan istifade edenler de sessizce karşımızdalar. İstiyorlar ki, eski düzen 
geri gelsin, tatlı tatlı karaborsa yapsınlar. - Ben çok iyi 'biliyorum. Daha 
başka güçler de var karşımızda. Ama, evelallah siz arkamızda olduktan 
sonra, bunlann hepsi vız gelir, tıns gider. Şöyle bir laf var, bir zamanlar 
Nanuk Kemal söylemiş, diyor ki: «Felek her türlü es'balbın toplasın gel
sin, dönersem kahpeyim millet yolunda bir azimetten.» Çünkü, bizim 
yolumuz hak yoludur. Biz halkımıza hizmeti, hakka hizmet olarak görü
yoruz. Ve açık, seçik söylüyorum, «Bu hizmeti en iyi şekilde, doğru bil
diğim şekilde gücüm yettiği kadar yapmaya devam ederim. Ve tabii, mil
letimin desteğiyle memleketi daha ileriye götürmek için, azmim bilenir 
ve daha 'büyük işler yapmaya devam ederiz.,. Biz yepyeni bir kadroyuz. 
Bugün Anavatan Milletvekillerinin yüzde 95'i ilk defa milletvekili oldu
lar. Belediye başkanlarının da yine yüzde 95'i ilk defa başkan oldular. 
Evet, bu yepyeni kadrolarda hayır var. Bu kadrolar Tiirkiye'de yeni bir 
devir açtılar. O yeni devirde, ileri ve modern Türkiye'ye hep beraber 
yürüyelim. Ama bakın, eskiler hala söylüyorlar -ben vanm, ben vanm· 
diyorlar. Bu bölgede Ulaştırma Bakanımız Veysel Atasoy'u eskiden kim 
tanıyordu? Bak, analar neler doğuruyor. Bütün Türkiye'yi 'baştan aşa
ğı.ya telefonla donattı. Ve 1988'de telefonsuz köy kalmıyor. Daha evvel 
hangisinin aklından geçti bu işleri yapmak? İşte bir misal da'ha, Trabzon 
belediye !başkanı, yepyeni bir insan gidin, görün nasıl çalışıyor. İşte Bed
rettin Dalan, neler yaptığını görüyorsunuz. Zonguldak beleruye !başkanı
mız da Zonguldak'ı pırıl pırıl yaptı. Ben de ona yardım ediyorum. Zon
guldak'ta çok güzel bir park yapıyor. Onu biliyorum, lben de yardım 
edeceğim. Orada çocuklar, hanımlar, gençlerimiz iyi vakit geçirip, deniz 
havası alacaklar. Evet, Türkiye'nin her tarafında şehirler değişiyor, pınl 
pınl oluyor. Bartın'ın girişinde elektriği gördünüz değil mi? Ta'bü, böyle 
yanacak. Hani bir zamanlar elektrik kısıntısı vardı. İki lambadan birini 
söndürün derlerdi. Biz tam aksini yapıyoruz. Diyoruz ki, şeihirlerimiz 

Avrupa şehirleri gıôi pırıl pırıl olsun. Evet, biliyorum, IBartın'ın şebekesi 
de yapılıyor. İnşallah su meselesini de halledeceğiz. Konut sorunu da bi
zim sorunumuz, bunun için en ahlcı programı da Anavatan yaptı J>e. 
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min söylediğim., kaçakçıya giden parayı, normale aldım. Kaçağa giden 
her mail nonnale aldım. Kaçakçl kazanacağına lbenim konut fonwn ka
zansın dedim. Şimdi ne kadar para geliyor biliyonnusunuz? Sigaradan 
100 milyar lira, diğerleri ile birlikte 350 milyar lira. 350 milyar lira her 
sene kredi veriyorum. Her sene 120 bin konut bitiyor. İşi burada bırak
madım. Yeni modeller yarattım. Memurum ve işçim evi yoksa, dcıvlctten 
ve -SSK'dan aynca bir 750 lbin lira faizsiz kredi alacak. Onunla da kal
mıyor, yeni bir formül da'.ha ilave ett-im. Bu daha çok lojmanda oturma· 
yan memur için. Ona da diyorum ki, önümüzdeki sene !başından itibaren 
ilk 6 ay 5'er bin lira, ikinci altl ay 10 bin lira, 88 'başında bu 15 bin liraya 
çıkacak, 88 ortasında 20 bin, 89 başında da 25 bin liraya varacak. Bu para 
i!Ave olarak verilecek. Bu parayı ben kendisine vermeyip, Toplu Konut'a 
teslim edeceğim. Hesabını açacağını, orada 3-4 sene biriktikten sonra, 
o parayı <>lduğu gibi ona vereceğim. O da bu parayla, ister kooperatife 
girsin, ister ev alsın. Evi yoksa 750 bin lirayı <vereceğim. Aynca toplu ko
nut kredisi 3 milyon lirayı da vereceğim. Evet, memuru bu şekilde ev 
sahibi yapacağım. İşçiye gelince, toplu sözleşmelere bu hükmü aynen 
koyduracağım . Daha ıbitmedi, eğer emeklimin evi yoksa, devlet ona aynı 
işlemi yapacak. İşçi emekUsinin de evi yoksa, SSK ile onu da aynı s istem 
içinde ev sahibi yapacağım . Bu sistem Türkiye'de konut meselesini kö
künden çözecektir. İş burada 'bitmedi, toplu konut kredisi alan ufak 
memurum veyahut az gelirli işçim diyor ki, «Toplu konut kredisini ben 
nasıl ödeyeyim?• Geri ödemesi zor. Ayda 40bin lira tutuyor. Onun üzerine 
dedim ki, cBu kanuna göre 25 bin lira ödeme, eve sahip olduktan sonra 
bir 5 sene daha devam edecek.• Neden devam edecek? 40 bin liranın 25 
bin lirasını 5 -6 sene müddetle ben ödeyeceğim. Bu suretle, ödemesi de 
kolaylaşacak. Söylemek istediğim şudur: •Anavatan akılcl ve sosyal ada
letçidir. !Böyle güzel formüller bulur.• Zenginden aldık, fakire verdik. 
Ama acıtmadan yaptık. Sigara içenden alıp, fakir-fukaraya hem fon 
hem de konut kredisi verdik. Fena mı yaptlk? İşte o bizim - sosyal de
mokratların- lafını edip de bir türlü yapamadık.lan-çünkü,. akıllan 'buna 
müsait deği l. bütün işleri bir bir biz yapıyoruz. 

Muhterem iBartııılılar, artık güneş ıbattı . Ben fazla konuşursam yasak 
olur. Ne yapacağım lbiliyormusunuz? Diyorum ki, Barnn'ın mcselcri bi· 
zim meselemiz. O !bakımdan endişeniz olmasın. Zaten !burada bir Millet
vekilimiz ve !bakanımız var, sizin oradan. 

Şimdi gelelim buraya, Şadi Peblivanoğlu, benim eski arkadaş1m ve 
bu partinin kurucularından. Beraber çalıştlk. Bir haksız işe gitti, veto 
edildi. Ama ben onu bu sefer ·buradan seçilmesi için sizlere emanet edi
yorum. Ona vereceğiniz rey, \Ana.vatan ve Özal'a verilmiş olur. Hepinize 
çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu işi halledersiniz. 
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Şimdi geriye şu kaldı, benim geçen seçimlerde söylediğim, ama bu 
sefer biraz farklı tarzda düşünüyorum. Hep aleyhimizde güçler var. Ama 
şunu ifade edeyim ki, 29 Eylül sabahı bunlar korkulu bir rüya görmüş 
gibi uyanacaklar. Hiç korkmayın öyle olacak. Şimdi korku bacayı sardı, 
onun da farkındayım. Ben 1950 seçimlerini iyi biliyorum. Onun gibi bir 
yer sarsıntısı olacak, şaşıracaklar. Yazıp, çizenlerde ·sol amigolar- şaşı
racaklar. Bir, gençler bizi tutuyor, tamam mı gençler? İki, güngörmüş 
yaşlılanınızın duası 'bizimle. Üçüncüsü orta yaşhlar, onlar zaten bizimle 
çalışıyor. Geriye bir çocuklar kaldı. Onların da sevgisi bizimle. 

Muhterem Bartınhlar, sözümü Aşık Veysel'in bir sözüyle bağlaya
cağım. Siyasetçilere, hele bizim gibi bir çok güçle mücadele ede.rek bura
ya gelenlere daha çok yakışıyor, cUzun ince fbir yoldayım, gidiyorum gün
düz gece.» Hadi Alla'l:ıaısmarladık. Sağolun, varolun. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN DEVREK'TE 
HALKA HİTABEN YAPTICI KONUŞMA 

12 Eylül 1986 

Muhterem Devrekliler, hatırlayacaksınız. Anavatan iktidar olalı daha 
üç sene olmadı . Fakat Devrek'e girerken asfalt üzerinde müşahade ettim. 
Çünkü, ben Devrek'e 1983 seçimlerinden önce geldim. Bu meydanda veya 
buna benzer bir meydanda konuşmuştum. Şehirler kısa zamanda o kadar 
değişiyor ki, insan 2-3 sene sonra gelince değişikliği çok daha iyi görüyor. 
İçeride yaşayanlar pek kolay farkına varmıyorlar. Yolda koca koca bina
ların yükseldiğini gördüm. Ye dedim ki, • Bakınız, Türkiye bir hareket 
halindedir. Her tarafında bir inşaat var.• İşte bu kadar kısa bir süre 
içinde, yokluklar diyarı Türkiye'den, bolluk bereket dolu bir Türkiye'ye 
geldik . Doğru değil mi? Kim ne derse desin; yollar yapılıyor, köylere 
elektrik gidiyor. 

Şimdi bakınız, size Almanya'daki işçi kardeşlerimize yazılmış bir 
şiiri okuyacağım. Mehmet'e mektup, şiirin ismi bu. Ta:bii ki, yurt dışın
daki işçilerimize sesleniyor : 

Yıllar varki memleketi görmedin, 
Artık bildiğin gibi değil Mehmet'im, 
İstediğin gibi her şey düııeldi, 
İnanmazsan gel de gör Mehmet'im. 
Anavatan Hükümeti kuruldu, 
Anarşinin, yokluğun beli kırıldı, 
Bak sana oy hakkı da verildi, 
İnanmazsan gel de gör Mehmet'im. 
Köyünüze elektrik, su verildi, 
Doktor geldi, ıhastalarınız dirildi, 
Telefon da geliyor, direkleri dikildi, 
İnanmazsan gel de gör Mehmet'im. 

ice barajların temeli atıldı, 
Dağlar delindi yollar yapıldı, 
Burada herkes Anavatan'a katıldı, 
İnanmazsan gel de gör Mehmet'im. 
Belki bir daha izne gelmem derdin, 
Allah o günleri kimseye göstermesin, 



Şimdi huzur dolu her yanı memleketin, 
İnanmazsan gel de gör Mehmet'im. 
Bürokrasi azaldı, işler kolaylaştı, 
Kuyruklar kalktı, her şey bollaştı, 
An oğul verdi, petek ballaştı , 
İnanmazsan gel de gör Mehmet'im. 

Muhterem Devrekliler, bu şiirde hem Almanya'daki işçi kardeşle· 

rimizin itibarının nasıl arttığı hem de memlekette neler yapıldığı anlatı
lıyor. Bir misal vereyim; bundan 34 sene evvel. Türkiye'ye gelen turist
ler Ege kıyılarından memleketlerine telefon etmek için, Yunan adalarına 
giderlerdi. Bizde otomatik telefon yoktu. Ama bugün iş tersine döndü. 
Onlaı· telefon için bizim memleketimize geliyorlar. Plajlarda dahi otoma· 
ıik telefon var. Köylerimiz de aynı şekilde. Artık Mehmet Almanya' dan 
çevirsin kadranı, köyüyle konuşsun. Bu söylediğım 3 - 4 sene içinde ya
pıldı. Türkiye'nin bütün köyleı-ine telefonu inşallah, 1988 yılı sonunda 
götüreceğiz, programımız böyle. Sadece bu kadar değil, elektrik me ele
siııi de hallettik. Bu sene 46 ilimizin telefon ve elektriği tamam. Seneye 
de 67 ilin telefonlan tamam. Yani, köyleriyle beraber demek istiyorum. 
Barajlar yapılıyor, yollar yapılıyor . Bunları neden yapıyoruz? Yapmamı
zın ana nedeni , sizlerden aldığımız güçtür. Milletimize hizmettir, boş bir 
şey değil . 

Anavatan güçlü bir iktidardır. Güçlü olduğu nereden belli? Çıkar· 
dığı kanunJardan belli. Size bir-iki tane misal vereyim : Zonguldak havza-
ının yıllardır sü.ren bir problemi vardı. Buras ı kömür havzası, üstüne 

bina yapabilir in ama, tapusuna sahip olama1sın . e eliyorlar, «Havza-i 
Fahmiye,• işte o kanunu değiştirdik. Şimdi, Zonguldak'lıya tapu veriyo
ruz. Bu, iktidarın gücünü gösterir. İşte «Orman Kanunu• onda da büyük 
değişiklik yaptık. Niçin? Çünkü, ormana ve orman köylüsüne sevgimiz 
büyüktür. 

Türkiye'nin meseleleri hal yoluna girmiştir. Gücümüz, itibarımız, 
kredimiz vardır. Şunu, bunu söyleyebi lirler hiç kıymeti yok bunların . Ben 
milletimi arkamda gördükçe yürümem, koşarım, koşar. 

Anavatan üç senelik bir parti , Anavatan genç, ileri ve modern Tür
kiye'nin partisidir. 

Muhterem Devrekliler, geriye dönmeyelim ileriye bakalım. tleridc 
i tikbal var. Geride ne va:? Dikkat edin -kavga var, kavga.· Eski günlere 
dönmek isteyenler yine sahneye çıktılar. 12 Eylül'ü unuttuk mu? Bir daha 
o günlere dönmek isteyenler var mı aranızda? Biz bu yeni düzeni kav
gaya değil , evgiyc dayanarak kurduk. Ama şunu da söyliyeyim. Hiçbir 

965 



şeyden de korkmayız, Allah'tan başka. Kavga çıkarmak isteyene yumru
ğumuz demir gibidir. Hatırlayacaksınız, askerlerimizi şehit eden bazı şa
kiler var. Vurup kaçıyorlar. Nereye? Irak'a, inlerine. O gece •Kanun Gü
cünde Kararnameyi» çıkartıp, ertesi gün tepelerine.bindik. İşte bu kararlı 
iktidarın icraatıdır. Memlekette de huzuru, güveni bozan varsa, onun te
pesine de böyle bineriz, hiç merak etmeyin. Ama rakibimiz -hatta rakibi
miz bile değil, üçte birimiz- SHP'liler dediler ki: •Bu sizin yaptığınız iş 
lsrail'in, Araplara yaptığına benziyor.• Bunu söyleyen Genel Başkan Yar
dımcısı. Ben de bak terbiyesize dedim, nasıl böyle laf söyler. Yani, onlar
dan gidip özür mü dileyeceğiz? 

Şimdi karşımızda 11 tane parti var. Bir kısmını ben -tabela partisi
olarak tabir ediyorum. Bu seçim bitince onlar da bitecek. Fakat dikkat 
edin, ibu 11 partiden 4-5 tanesi daha evvelki siyasi partilerin devamı ol
duklarını iddia ediyorlar. Etsinler bakalım, ne yapmak istiyorlar? Geriye 
götürmek istiyorlar. O devirler geride kaldı. Köprülerin altından çok su
lar geçti, -atı alan da Üsküdar'ı geçti.- Onun için bırakalım :hayal görmeye 
devam etsinler, 29 Eylül sabahı hayallerinden uyanacaklar. Kimseye bir 
şey söylemiyoruz. Çünkü, biz insanları seviyoruz. Allah onları da islah 
eder. Belki bazılarım da bize getirir. Biz herkesi çok seviyoruz. Ama, bir 
iki grup var ki, onları biraz daha fazla seviyorum. Yanlış anlamayın, 
kimler olduğunu da söyliyeyim; -gençler ve çocuklar- onları çok seviyo
rum. Çünkü onlar bizim istikbalimiz. Biz devlet olarak onlara gözümü
zün bebeği gibi bakanz. Bütün çabamız, Türkiye'nin geleceğini hazırla
maktır. Bakın gençleri sevdiğimizin bir misalini vereyim : Üniversiteye 
giden gençliğimize çok iyi bakmamız l~ım. Bir yurt meselesi vardı. Bü
tün Cumhuriyet devrinde 52 hin kapasite yaratılabllmiş. Ben sordum, ne 
kadar yurda ihtiyaç var? dedim. -45 bin dediler.- Verdik parayı, bir sıene 
değil, yedi ayda 45 bin yurt kapasitesini yaptık. lş, <böyle hızlı yapılır. 

Gelirken ·seti- gördük. Felaket vaziyetteydi, evleri kaymış. 6-7 ay 
içinde konutları yapılıverdi. Erzurum depreminde 3 bin ev yıkıldı. 5 
ayın içinde 3 bin evi 73 köyde yaptık. İşte, böyle hızlı yapılır iş. 

Önümüzdeki seçim çok önemli değil gibi görünüyor. Ama, ben va
tandaşıma öyle önem veriyorum ki, böyle dolaşmamın. nedeni budur. Si
zin oyunuz çok kıymetlidir, onun için de, ben buraya gelip size hesap da 
veririm, herşeyi de anlatırım. 

Bakınız, bir şey daha söyliyeyim, Aşık Veysel'in meşhur bir sözü var. 
•Uzun ince bir yoldayım, gidiyorum gündüz gece.• Bu söz bizim gibi si
yasetçilere çok yakışıyor. Hadi bakalım Devrekliler, bir de sizinle şu bir
lik, bera'berlik işaretimizi yapalım. Sağolun, varolun. Bu da adayımız 
Şadi Pehlivanoğlu, onu ·ben size emanet ediyorum. Alın hayrını görün. 
Sağolunuz. 



BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN ZONGULDAK DEVREK'TE 
BASIN MENSUPLARI İLE SOHBETİ 

13 Eyliil 1986 

Muhterem Basın Mensupları, 

Zonguldak Gezimizin 2. gününü tamamlıyoruz. Gezimize Karabük' 
ten başladık, burada Devrek'te de bitiriyoruz. Aranızda benimle Burdur 
gezimize gelenler var. Ben, burayı Burdur'dan farklı görmedim. Kanaa
tim, inşallah, -her zaman söylüyorum bunu, Allahın takdiri her şeyin üze
rindedir, burayı alırız. Bir arkadaşımız 1-0 yazmıştı. Şimdi 2-0 yazabilir
siniz. Böyle böyle gideceğiz. Yarın inşallah Samsun'dayız. Orayı da ta
mamladığımız zaman, sizinle o zaman oturur konuşuruz. 

Burada müşadc ettiğim hususlar şuıılar; Burdur'da da aynı şeyi 
gördüm. •Çocuklar bizi seviyor, Gençler bizi seviyor, Yaşlıların da duası 
bizimle• dedim. Bu aşağı yukarı realize oluyor. Bütün miting meydan
larında gördüğüm insanlarda bu var. Tabii, çocukların sevgisi rey demek 
değil. Bunu herkes -biUyor. Rey me elesi değil zaten o. Çocuklar insanla
rın en saflarıdır. Temiz kalplidirler. Bu nedenle onların sevgisi birşey 
ifade ediyor demektir. Onlar menfaatsiz seviyorlar. Zannediyorum, Tür
kiye'deki en büyük değişikliklerden bir tanesi budur. 

Yeni bir devre girdiğimiz açık seçik gözüküyor. Bunu ben ta başın
dan beri söyledim. Zonguldak'a gelmeyeli epey oldu. Çok farklılıklar var. 
Gerek Karabük'te gerek hurda Devrek'te., Dikkat ettiyseniz -girişte sağlı 
ollu kilometrelerce inşaatlar var. Yani Türkiye bir şantiye halinde der

ken, şunu söylüyorum; özel sektörüyle, kamusuyla herkes yatırım yapı
yor. Bunun bir manası vardır. İstikbale ümitle bakıldığının en güzel işa
retidir. Onun için- başkalarının söylediği gibi -bizim vatandaşımızın bu 
seçimlerde yön değiştirme i mümkün değildir. e kadar aldatılmaya, 
aleyhte propaganda yapılmaya çalışılırsa çalışıl ın, hiçbir tesiri olmaya
caktır. Göreceksizinz, gayet tabii, kendimizi anlatmaya çalışacağız. Bunu 
her yerde yapıyorum. Çünkü, biz yeni bir partiyiz. Bizim karşımızda şu , 

bu vardır, hiç önemli değildir. 

Basınımızda çıkan 'bazı yazılara üzülmediğim doğru değildir, üzülü
yorum. Bakın , geçenlerde bir gazetede, biz birşey demeden yazılan bir 
haber vardı. Nazlı Hanım yazmıştı. •Hayvancılıkta Kr~di Faizleri % 34' 
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den cı-o 22'ye indiğini söylemişim güya. Osman Özbeğ'e sormuş, o aa hayır 
ifillledi demiş. Köylülere sormuş, köylüler de aynı cevabı vermış. •Özal 
yaJ.ın söylüyor• diye yazdı. Ertesi günü Ziraat Bankası Genel Müdürü 
kendisini tekzip etti. Balan, basit bir hesap yapacağım. Bir yıl vadeli 
krediye % 7.3 indirim var. 7.3 nedir? 1.000 TL. olan çiftçinin bu kredi
sinin 73 TL'sini devlet veriyor. Yani 927 TL borçlanıyor. Yani ödeyeceği 
para % 34 faizle beraber 1242 eder. O vakit faiz ne oluyor? % 24.2 olu
yor. Nereden çıkarılıyor bu % 31,S'ğu. Yani insan şaşırdı mı şaşırmaya 
devam ediyor. Tercüman iyi gazetedir. İyi yazarları var. Maalesef böyle 
haberler Tercüman'ı da mahvediyor. İnsan hırslı olmamalı. Onun için 
dedim ki, o kadar hırslıysa, bıraksın başyazarlığı, gelsin bir partiye. Bir 
partide görüşelim, çok 'beğeniyorsa Mehmet Yazar'ın yanına geçsin. Yani 
bir başyazarın bunu yazabilmesi için hakikaten çok yanlış şeyler bilmesi 
gerekir. 

Sevdiğim bir gazete olduğu için bunları söyledim. Benim aleyhimde 
çok yazanlar var, onların hiçbirini söylemiyorum. Sol yanlılara amigolar 
diyorum. O kadar. Bugün biraz değiştirdim; «SHP'nin amigoları• dedim. 
Çünkü Ecevit'i de tutmuyorlar da onun için öyle söyledim. 

S o r u : - Efendim, Sayın Demirel size kabadayı diyor, ne dersiniz? 

Cevap: - Desin canım, boşverin. 

Soru: - Efendim, dün siz Karabük'te «bu işleri Özal bilir• dedi
niz. Demirci'de Samsun'da •ben bu işi iyi bilirim• demiş. 

Cevap: - Diyebilir, ona da bir şey demiyoruz. Millet takdir ede
cektir sonunda. 

Soru : - Efendim, •köprülerin altından çok sular geçti » dediniz. 
Politik olarak mı? 

C ev a p : - Devrin değiştiğini söylemek istedim. Politik ve eko
nomik olarak değişti. Türkiye öyle değişti ki, o 6 sene evvelki Türkiye 
değil artık . Yatırım hacimlerine balan 4-9 misline vardı. İnsanlar değişti. 
Çocuklar ·büyüdü genç oldu. Gençler büyüdü, orta yaşlı oldu. Çok şeyler 
değişti. Hızlı bir değişim var, Türkiye'de. Biraz bunları görün. Biz görü
yoruz. 

Almancılara epey itibar verdik. Almanya'da kanun değiştirdik. Yal
nız Türkiye'de değil. Orada dışarıya konut kredisi vermiyorlardı. Alman
ya'da konut sahibi olmak için kredi alabiliyorlardır. Şimdi Türkiye için
de ko11ut sahip olmak için kredi alabiliyorlar. Almanya'da yaptığımız en 
başaı-ılı işlerden biri bu. İşçinin parası orada kalıyordu . Zannediyorum 
60 bin Mark'a kadar kredi alabilirsiniz. Hatta geri dönmenize de lüzum 
yok. Gerçi kanunda 4 sene diyor ama, o 4 senenin sonunda toptan öder
siniz ve kalabilirsiniz. 
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S o r u : - Efendim, bu son zamanda basına çok kızgın bakıyorsu
nuz. Eleştirilerinizi ·basın üzerinde yoğunlaştırıyorsunuz. Çocuklara, ka
dınlara sıcak baktığınız gibi bize de sıcak 'bakabilir misiniz? 

Cevap: - Ben herkese sıcak bakıyorum. Bakın bir misal vere
yim. Burdur gezisinde şöyle bir hadise oldu. Benzin istasyonunda bir 
turist otobüsü, bizi görünce, el sallamaya başladılar, yolun ortasına doğ
ru koşmaya başladılar. Hanımlar, beyler, çocuklar filan. Durdurduk mec
buren arabayı bizde. Müzik çalıyordu. Hanımlar, beyler herkes oynamaya 
başladı. Yani millet oynamayı seviyorsa, ne yapmalı o zaman. Bakın bu
gün gazetelerden birinde «Turgut Özal kadın oynath» yazıyor. Bu gaze
tecilik değil bence; aslında benim basınla hiçbir problemim yok. Basının 
problemleri kendi içindedir. Eleştirilerden çekinmiyorum. Açığım buna. 
Kasıtlı gidiliyorsa, bu yanlıştır. 

S o r u : - Efendim, Sayın Ecevit, SHP'nin oy bütünlüğünü boza
cak etkinHğe güce gidiyor. Acaba sizin de umudunuz Ecevit mi? 

C e v a p : - Bakın size birşey söyleyeyim. Biz neticenin ne olaca
ğını biliyoruz. Ecevit meselesinde söylediğim şu : «Onun şovalye gibi or
taya çıkışı hoşuma gitti•. Bütün eski arkadaşları ve basınla arası açık. 
Onlar da onu karşısına aldılar. Şimdi hepsiyle tek başına mücadele edi
yor. Bunu takdir ediyorum dedim. Bu da hakikaten takdir edilecek bir 
harekettir. Kolay değil bu. Bakın devamlı olarak şu telkin ediliyor; Sanki 
ben, Ecevit'i tutuyormuşum, onda bir umut görüyormuşum gibi ıe~in 

yapılıp, sol seçmene şu mesaj verilmek isteniyor; «Ôzal'a aldırış etme
yin, siz reylerinizi SHP'ye verin • . Biz bunları da biliyoruz. Ama ben ada
mın sadece cesaretini takdir ediyorum. O bu cesareti, 12 Eylül' den sonra 
da gösterdi. Bazıları bunu demokrasiye geçildikten sonra yapabildi. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN TRABZON'DAKİ AKŞAM 
TOPLANTISINDA YAPTICI KONUŞMA 

14 Eylül 1986 

Bafra'da arkadaşlarımla biraz tütün, biraz gübre meselesi üzerinde 
konuştuk. Bugün gübre meselesinde ne düşündüğümü zanııederim Vezir
köprü ve en son Ladik konuşmalanmda açıkladım. Durumu oradaki ço
cuklara izah ettim. Yani küçük çiftçiye biraz daha fazla bir sübvansiyon 
yapma, büyük çifçiden biraz daha farklı bir sübvansiyon uygulama yol
larını söyledim. Bunun hazırlığını yapıyorum dedim. 

İkincisi, tütünle ilgili olarak sayın bakanımızla, ben de ayrı ayl'ı 
izahat verdim. Özellikle şunu belirteyim; Bizim bir tütün politikamız Yar 
Bizim tütün politikamızın temelinde yatan husus; kaJit.eli tütün yetiştir
mektir. Kaliteli tütüne de en iyi fiyat verilecek dedim. Ve nitekim, eğer 
biz rastgele bu yüksek fiyatlarla tütün yetiştirmeye devam edersek, o 
takdirde kıraç arazide tütün yetiştirenin aleyhine iş yapmış oluruz. Hal
buki onun başka alternatifi yok. Yani o kıraç arazide tütünden başka bir 
şey yetiştiremezsiniz . Taban arazide bir çok alternatifler vardır. O ko
nuda Sayın Bakanımız gayet güzel izahat verdi. 15 Ekim'den itibaı'Cn 
piyasalar açılacaktır. Yani öyle Ocak, Şubat filan değil. Zaten yeni Kanuıı 
bunun için çıktı. Başka türlü anlamasınlar. Yine Sayın Bakanımızın ver
diği izahatla Ege'de kullanılan usul olan grad usulü burada da kullanı
lacaktır. Tütünün değerlendirilmesinde kullanılan usul aynen bu
rada da kullanılacaktır. Bu da ifade edildi. Ümit ediyorum ki, tütün üre
ticisi bu suretle hem parasını daha evvel almış olacak, hem de tahmin 
ettiğimiz gibi, geçen seneki zor şartlardan dolayı kıraç araziye giden tütün 
hakiki değerini bulacak. Bundan hiç bir endişeniz olmasın. 

Şimdi bir iki konuda da düşüncelerimizi ifade edeyim. Biz bu mem
lekette şuna çok dikkat etmek zorundayız. Türkiye'nin ekonomisi iyi git· 
melidir. Türkiye'nin ekonomisi büyük iniş çıkışlar büyük farklılıklar 
gösterirse bundan herkes zarar görür. Aşağıda başımdan geçen bir hika
yeyi anlattım. Burada da biraz tekrar edeyim. Biz 1979-BO'lere geldiğimit
de, büyük döviz darlığı içindeydik. Çiftçi için en önemli konulardan bir 
tanesi mazotu ve gübresidir. Mazotu temin etmenin de petrolü temin et· 
mek gibi güçlükleri vardır. O tarihlerde gübreyi de ancak şöyle temin 
edebiliyorduk. Türkiye'nin en kıymetli ürünlerini mal mukabili satıyor-
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duk. Yani adam geliyordu, pamuğunuzu alıyordu; kıymetli üründür pa. 
muk, o sırada. Tütünün en iyilerini alıyordu. Karşılığında da istedi~~ 
fiyattan bize gübreyi veriyordu. Bu devirleri yaşadık. Paramız olsaydı, 
istediğimiz yerden, istediğimiz fiyattan çok iyi şartlarla gübre alabilir· 
dik. Nitekim bugün öyledir. Bugün Türkiye' de de üretiliyor büyük çapta. 
Hatta biz gübııeyle ilgili olarak şunu yaptık. Fabrikalar serbest dedik, biz 
dosdoğru çiftçiye sübvansiyon veriyoruz, şimdi. Kendi aralarında reka· 
bete girdiklerinden bizim düşündüğümüz tesbit ettiğimiz fiyatların altını1 
indiler. İşte nitekim, bazı fabrikalar çıktı ben daha ucuz satıyorum dedi. 
Bu da normal bir rekabet sisteıninin neticesidir. Bizim tarımda gördüğü· 
müz, üzerinde durduğumuz bir önemli konu da şudur; Tarım gelişmenin 
temellerinden ·biridir. Biz bunu böyle görüyoruz. Hatta bunu çok açık 
söyledim bazı yerlerde. En ileri sanayi ülkelerinin tarımda kuvvetli ol
duğunu görüyorum. İşte bakınız, Sovyet Rusya belki o yüzden en ileri 
sanayi ülkesi değil, yani tarımı sağlam olmadığından, ama Amerika'nın 
tarımı, gidiniz Ortak Pazar'ın tarımJ, Japonya'nın tarımı fevkalade kuv
vetlidir. En yüksek randımanlara sahiptirler. Biz de tarımda şu husus
ları nazari itibara aldık. En çok önem verdiğimiz iş bulmadır. Benim biı 
lafım var, nerede su bulursak, ekonomik şartlar altında o suyu toprağa 
çiftçiye ve insana götüreceğiz. Birincisi pek çok köyde içme suyu pro.b
lemi var. İkincisi, toprak su istiyor. Toprağa su götürdüğümüz zaman 
randıman yukarıya çıkıyor; gelir artıyor. Ama şunu da kabul etmek la
zımdır. Türkiye'de yağışlar kafi değildir. Türkiye'de su kaynakları zen
gin değildir. Yani, netice itibariyle 28 milyon hektar tarım arazimiz var
sa; olsa olsa en iyi şartlarla 28 milyon hektarın zannederim 10 milyon 
hektarını ancak sulayabiliriz. Ama şu son iki senede gerek hidroelektrik 
olarak gerekse sulama olarak, kombine olarak 45 tane tesis ihale edilmiş
tir. Hem Doğu'da hem Güoey-Doğu'da. Bu arada 20 tanesi de tamamlan
mıştır. İkinci önem verdiğiıniz konu tohum konusudur. Biz tohumda bi.
ihtilal yaptık. Dikkat ederseniz her bölgenin şartlarına göre tohum ser
best bırakıldJ. Patates tohumu geliyor. Gerçi şikayet ediyorlar; istihsal 
arttı şimdi patatesi nereye satacağız diye. Olacak ne yapalım yani. Biraz 
istihsal artacak biraı: ucuzlayacak. Eskiden 2,5 ton alan şimdi 6-7 ton alı
yor. Birazda ona göre fiyatı aşağıya düşecek tabii. Bakmız, seracılar yeni 
tohumlar sayesinde 35 ton domates ahyorlar, seradan. Yeni tohumlarla. 
Eski tohumlarla ancak 5-6 ton alırsınız. Ay çiçeği de hemen hemen bunun 
gibi zannederim burada da bir kısım insan ekti. Trakya'daki gibi değil. 
Trakya büyük ekseriyetle. Bu sene ilk defa ayçiçeğinde 1 ınilyon tonu 
bulacağımızı belki geçeceğimizi zannediyorum. Soyada da buğdayda da 
böyle. Dışarıdan muhtelif tohumlar getirdik. Buna önem vermek mecbu· 
riyetindeyiz. Çünkü çiftçinin gelirini artırabilme yollarından birisi bu· 
dur. Son bir konuda; faizler ve ihracat konusudur. Ben şuna inanıyorum; 
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ihracat kapılarını açmak tarıma yarayışlı. Müsaade edin kapatalım ka
pıları bütün sebzelerin fiyatları yarı yarıya düşer. Araplar bir hafta ka
dar bizim Arabistan'a, Kuveyt'e giden kamyonlarımıza müsaade etmedı 
!er. Bir hadise oldu. Ne olduğunu bilmiyorum. Derhal Antalya halinde: 
fiyatlar yan yarıya düştü. Açıldıktan sonra fiyatlar tekrar yükseldi De
mek ki ihracat, çiftçiye üreticiye yarıyor. Bu basit ılıadise göstermiştir . 
Aynı konu hayvancılıkta var. Biz yasaklayalım ihracatı, et fiyatları iner 
aşağıya. Ama ondan sonra da çiftçi bir daha hayvan yetiştiremez. Eline 
geçecek olan gelir çok aşağıya düşer. Genellikle istismar edilen bir konu 
daha var. Faizler Türkiye'de genel olarak yüksek. Ama çiftçiye ve esnafa 
verilen faizler sanayiciyle, tüccarla mukayese edildiğinde yarı yarıyadır. 
Onların ki yüzde 70 civarındadır. Çiftçinin ki ise yüzde 34 ile yüzde 22 
arasında değişiyor. Hayvancılıkta epey aşağıya indirdik. Esnafınki de yüı
de 3(}.35 rakamları arasındadır. Şu anda kesin bir şey söyleyemeyeceğim. 
O civarlardadır . Şimdi bu sanayiye göre yarı yarıya demektir. Aslında 
şu politikada en fazla sıkılan dikkat ederseniz holdinglerdir. Benim bak 
kımda şunu, bunu söylüyorlar ama en fazla sıkılan sanayicilerdir. Nite
kim en fazla itiraz onlardan geliyor. Ama bu da onların iyiliğine yapıl
mıştır. Şimdi parayı daha iyi kullanmaya, hesaplarını daha iyi yapmay.ı 
başladılar. Eğer hesabım bilmezse o faizlerin altından kalkamaz. İşini 
idare edemeyen sanayiciler iflas ediyorlar. Türkiye mecburdur; en iyi , 
en verimli çalışmaya mecburdur. Çünkü, biz nereden nereye geldiğimizi 
çok iyi biliyoruz. Ve ekonomik sistemimizi bozmadan gütürmeye mecbu
ruz. Nitekim de, bazen şunu söylerler; Canım şunu da verin bunu da ve
rin. Ben diyorum ki, •vermek, tek taraflı vermek, sadece Allab'a mahsus
tur. Nihayetinde devletin parasından veriyoruz ve devletin paı·ası dediği
miz de bizim paramızdır. Bugün bakın anormal sübvansiyonlar yapmaya 
kalksam, yatırım yapamaz hale gelirim. Yatırım yapamazsam köye yol, 
su, elektrik sevkiyatını nasıl yaparım? Elektrik enerjisi kesilmesin isti
yorsunuz nasıl yapacağız bunu. Otoyollar isteniyor, Türkiye büyüyor. Li
manların büyümesi, hava meydanlarının yapılması lazım. Evet, herkes 
daha fazla para istiyor. Ama herkese daha fazla para verdiğimiz zaman 
öyle bir tüketim talebi gelir ki onu da karşılayamaz ımz. Yani bütün bun
ların hepsi bir denge meselesidir. O denge iyi kurulduğu zaman memle
ket hakikaten ileriye gider. Ama o dengeyi çok iyi kurmak lazım . Tabii 
şunu da biliyorum; yıllar evvel bir yerde okumuştum. Politikacılar çıkar, 
milleti kandırır. Size şunu da vereceğiz bunu da vereceğiz derler, ondan 
sonra demokrasi çöker derler. Sebeplerinden birisi de bu. Tabiatiyle bi
zim milletimizin akıllı olduğu kanaatindeyim. İşin doğrusunun nereden 
olduğunu gayet iyi bilirler. Bugün bakıyorum Almanya'dan gelen kişile
rimiz Türkiye'deki değişikliği çok yakından takip ediyorlar. Eğer konu
şuyor anız muhakkak - işçi arkadaşlarınız varsa- Türkiye'yi en çok methe-
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<len, bizim idareyi metheden onlardır. Çünkü yaşadıkları ülkeyi biliyorlar. 
Bizim üç, dört senede nereden nereye geldiğimizi onlar daha iyi takip 
ederler. Türkiye'nin geleceği bakımından yüzde 7,8 kalkınma hm var 
içinde bulunduğumuz sene. Yüksek bir kalkınma hızı. Devam edebilirmi
yiz onu bilmiyorum. Devam etmeye çalışacağız. Ama aynı yükseklikte 
gidebilir miyiz? Hesabı kitabı yine iyi yapmalıyız. Yalnız yüzde 7'ye yak
laşacak bir kallanma hızına ihtiyacımız var ki işsizliği önleyebileyi.m. 
Cezdiğim bir çok yerde; Bingöl, Burdur, lzmir ve Samsun nihayet bura
da inşaat sektörünün canlandığını gördüm. Her tarafta binalar yapılıyor. 
Ayru zamanda bu işsizliği de önlüyor. O inşaatlarda çalışan işçinin çoğu 
kalifiye olmayan i şçidir. Ve işsizlerin çoğunluğu kalifiye olmayanlar. Ka
lifiye olan adama çok i ş var Türkiye'de Ama düz işçi her tarafta bol. 
Onun içindir ki biz hükümet olarak oturduk bir program yaptık. Dedik 
ki, biz bu düz işçiye de birşeyler öğretmeye mecburuz. Şimdi her tarafta, 
bir çok ilde, ilçede kurslar açıldı. Ki.mine operatörlük öğretiyoruz, kimine 
duvarcılık öğretiyoruz. Üç aylık, allı aylık kurslar. Parasını da biz veri
yoruz. Bunu geliştireceğiz, yaygınlaşuracağız. Onun için bugün problem
ler çok çeşi tli . Yani 52 milyona gelmiş bir Türkiye'nin problemleri 10 
sene evvelki Türkiye'nin prdblemleri değil; bunu çok iyi bilelim. Yani, 10 
sene evvel biz bunu şöyle yapardık, bu işi öyle götürürdük diyenler bu
gün bu problemlerin karşısında şaşırıp kalırlar. Ona çok dikkat etmek 
lazımdır. Biz tabiatiyle muhterem arkadaşlara şunu söylüyoruz. Önümüı:
de bir seçim var. Seçim fazla birşey değiştirmeyecek. Çünkü parlamento
daki ekseriyetimiz çok sağlam bir ekseriyet. Ama ben şunu gördüm; Tür
kiye yeni bir devre girdi, ister 12 Eylül deyin ister demeyin, SO'lerde yeni 
bir devre girdi. İster 24 Ocak'la başlasın, ister 12 Eylül'le başlasın. Eko
konomik reform 24 Ocak'la başlad ı ; belki siyasi reform da 12 Eylül'de 
başladı diyebiliriz. Ama yeni bir devre girmişiz. Bu devirden artık geriye 
gidiş yok. Bir kaç kere söyledim; meşhur Arap Kumandam vardır, Faruk 
Ebu Ziya. Cebelitarık'ı geçmiş, dönmüş donanmayı yakm ı ş. Bizim 
de uygulamamız budur. 

Hepini7e en de.rin Selam Sevgi ve Saygılar sunarım. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN LADİK KONUŞMASI 

14 Eylül 1986 

Çok muhterem Ladikliler, sözlerimin başında sevgilerimi, saygıla

rımı sunuyorum. Sağolun varolun. Buraya gelirken arkadaşlarımızın her 
gittiğimiz yer için, neler yaptık diye hazırladıkları raporları okudum. 
Buralar için o kadar çok şey yapmışız ki, ezberlemek mümkün değil. La 
dik'de 53 tane köyümüz var. 10 köye elektrik vermemiştik, onu tamam
ladık. Yani elektriksiz köy kalmadı ilk geldiğimizde 23 köyde telefon 
vardı şimdi hepsi tamamlandı. İşte burada yani telefonsuz köy kalmadı. 
hepsi otomatik telefona karvuştu. 

Şimdi Ladik'ten, ıLşarıaa işçisi olan var değil mi? Şimdi bakın Al
manya'daki işçilerimiz 1978-79-80 evvelinde '11ürkiyc'ye geldiklerinde çok 
güçlük çekiyorlardı. Türkiye'de yokluk vardı. Herkes bir şey istiyordu. 
Bavullar doldu. Yokluk var burada. Geçen giin bir arkadaşım bir şiir 
yazmış Almanya'daki Mehmet'e. Ben size bu şiiri okuyayımda dinleyin. 
Türkiye'nin ne olduğunu bu güzel şiir anlatıyor. «Mehmet'e Mektup> 
ismi bu. 
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Yıllar var ki memleketi görmedin. 
Artık bildiğin gibi değil Mehmet'im 
İstediğin gibi herşey düzeldi. 
İnanmazsan gel de gör Mebmet'im. 
Aoavatan Hüküıneti kuruldu. 
Anarşinin, yokluğun beli kırıldı. 
Bak sana oy hakkı da verildi. 
İnanmazsan gel de göz Mehmet'im. 
Köyümüze elektrik, su verildi. 
Doktor geldi, hastalarımız dirildi. 
Telefon da geliyor, direkleri dikildi. 
İnanmazsan gel de gör Mehmet'im. 
Nice barajların temeli atıldı. 
Dağlar delindi, yollar yapıldı. 
Burada herkes Anavatan'a katıldı. 
İnanmazsan gel de gör Mehmet'im. 
Belki bir daha izne gelmem derdin. 
Allah o günleri kimseye göstermesin. 



Şimdi huzur dolu ·he.r yanı memleketin. 
İnanmazsan gel de gör Mehmet'im. 
Bürokrasi azaldı, işler kolaylaştı. 
Kuyruklar kalktı, herşey bollaştı. 
An oğul verdi, petek ballaştı. 
İnanmazsan gel de gör Mehmet'im. 

Evet, Türkiye'ye çok büyük değişiklik oldu. Ekonomide değişiklik 
oldu. Şöyle eski günlere bakıyorum; 1979'1ara, 1980'lere. Bir taraftan 
kavga, kıyamet, gürültü, diğer taraftan kuyruklar; Benzin kuyruğu, sigara 
kuyruğu, margarin kuyruğu. Daha say sayabildiğin kadar. Ondan sonra 
da insanlar birbirleriyle vuruşuyorlar. Tabii vuruşulan yerde, kavga olan 
yerde, hayır olur mu? Bakın birşıey söyleyeyim. Sigara fabrikalanmız 
var, kapasiteleri 100 bin ton. 65 bin tona ihtiyacımız var. Demek ki, ful 
kapasite var. O devirde sigara fabrikalarım çalıştırmıyorlardı. 40 bin tona 
düşmüştü. 20 bin ton da dışarıdan, Bulgar'dan alıyorduk. Hatırlıyorsu
nuz, öyle değil mi? Şimdi, kendimiz yapıyoruz. Aslında yeni fabrikaya 
da ihtiyacımız yok ama, 6 tanesinin de temelini atmışlar. Hadi bakalım 
ne yapacağız şimdi. Yanlış işlerin temelini atmamak ldzım; doğru işle
rin temelini atmak l~zıro. Şimdi bakın, işin güzeli, ne yapacaksınu:. Ben 
bu memlekette her zaman söylüyorum. Biz ortaya çıktık, milletimize gü
vendik, milletimizi sevdik. Onlar da bizi sevdi. Ne yapalım? Verdi oyu 
iktidar yaptı. İşte bu kadar ötesi yok. İstediğin kadar gel deki, bu be
nim hakkım. Yok, kimsenin tapulu malı yok. Benim de yok, !başka biri· 
nin de yok. Yarın istemezseniz başkasına verirsiniz. Oy sizin. Diyorlar ki: 
Anavatan'a oy verirseniz vebal altında kalırsınız. Onu Allah bilir. Anava
tan'ın ismini biz niçin Anavatan koyduk. Çünkü millet birleşsin diye. 
Millet bir daha kavgaya gitmesin diye. Her zaman asker gelipte bu işi 
düzeltmez. O da doğru değil. Biz kendi kendimize düzelmesini bilelim. 
Birbirimizi sevelim, sayalım, kavga etmeyelim, huzur içinde birlik içinde 
ileriye doğru gidelim. Böyle düşünüyorum. Bakın, şu 2,5 senede memle
ketin itibarı nedir? Ben eski günleri yaşadım da onun için biliyorum. 
Çok yakından yaşadım. 1979'un sonunda, Başbakanlık Müsteşarı olarak 
tekrar devlete döndüm. Bir görseydiniz o durumu. Başbakanlıkta fuel-oil 
yok, yakıt yok. Paltoyla çalıştık bir ay. Devletin parası var da fuel-oil yok. 
Çünkü, dışarıdan geliyor. Erzurum'dan vali telefon ediyor; «Aman bize 
kömür». Yapma, kömür çıkıyor, neden kömür yok? Kamyonlar taşımı
yor, mazot yok. Az kalsın iki ay daha gitseydi memleketin aç bil aç ka
lacaktı. O hale gelmişti. Biz onları yaşadık. Allah bir daha o günleri gös
termesin. Çünkü, düzeltmesi o kadar kolay değil. Söylenildiği kadar kolay 
değil. Gittik, kapı kapı dolaştık 6 ay. Hatırlıyorum, ilk 6 ayda 9-10 defa 
yurtdışına çıkmıştım. Nedir? Şundan 5 milyon dolar, şundan 100 milyon 
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dolar. Acaba daha fazla para verilir mi diye. Aldığımız bütün para l mil
yar dolar. Ama ne zorlukla. 15-20 tane Avrupa ülkesi birleşmiş, Amerika, 
Japonya'da dahil, Türkiye için bir kese açılmış, o keseye herkes para ko
yuyor; Türkiye batmasın diye. Bir ufacık devletde l milyon dolar koydu. 
Gazetelerimiz yazdı, o zaman. Vay halimize dedik. J milyon dolara ka
dar da mı düştük. Bugün nerededir, onu da söyleyeyim. Bugün Türkiye'ye 
11 milyar dolar parayı biç istemeden gelmişler kredi diye vermişlerdir. 
İtibarımız vardır. Çünkü, en aşağıda olan itibar en yukanya çıktı. Bir· 
kez daha söyleyeyim. Bugün komşularımıza ihracat yapabilmek için, 1,5 
milyar dolar kredi vermişizdir. Yollar yapıbyor, barajlar yapılıyor. Bü
run evvelce başlamış barajları da biz bitiriyoruz. Kim başlarsa başlasın,.. 
bitirmek önemlidir. Öyle değil mi? İşi bir bitirelim bakalım. Bakın Ata
türk Barajı'nın Evren Paşa temelini attı. İnşallah bitireceğiz. Hem de çok 
ça'buk bitireceğiz. 83'de temeli atıldı. Biz ilave para bulduk. Nereden bul
duk parayı? Yoksa o bütçeyle yapılacak iş değil. Hani ben bir oran çıkar
dım. Köprüyü barajı satar; yenilerini yaparız diye. Hatıdıyacaksınız, 
adam da •sattırmam• dedi televizyonda. Sattık, sizlere senetler verdik. 
Herkes senetleri alcb. 300 milyar para topladım. Az mı bu para? Bununla 
şimdi yeni barajlar yapıyoruz. Sizin burada bir baraj var. Onu da ihale 
ettik. Onu da yapacağız. Bakın şu 2-2,5 sene zarfında 84-85-86, 45 tane· 
barajı ihale etmişiz. Dile kolay. Ama, bu güçle olur. Çünkü ben köylümÜ' 
s viyoruın. Ona su da gelecek, herş y getirilecek. Tabii bütün bunlar, ne
tice itibarıyla güçle olur. Gücünüz varsa herşeyi yaparsınız. Türkiye'nin 
ekonomik gücü vardır. Türkiye'nin itibarı vardır. Bakın herkes yola ge
liyor. Bulgar bile yola geliyor, dikkat ettinizse radyolarda. Ben diyor; 
Türkiye ile konuşmak, meseleleri halletmek istiyorum. Neden? Korku
yor Türkiye' den. Bugün siyasetimiz iyidir. Herkes bir paı·ça Türkiye'nin 
dostu olmak istiyor. Tabii paran olursa, iktisaden güçlü olursan, herkes 
sana hürmet eder. Ama fakir olursan yani, paran yoksa itibar ederler mi? 
Devletler böyle. Çok sert ve haşin bir dış dünya vardır. Onun için o dün
yada, o dünyanın icablarına göre hareket edecek derecede kuvvetli ol
mak lazım. Muhterem Ladikliler, bakınız hemen şunu söyleyeyim. Rama
zan ayında, TBMM'de sahura kadar çalıştık. Ben özellikle istedim. Tür
kiye'nin önemli kanunlara ihtiyacı var. Neticede çok önemli kanunları, o 
sahur geceleri çıkardık. Bir tanesi; hani gazeteler söylüyor, •Fakir Fu
kara Fonu• diye, a lı «Sosyal Dayanışmayı Geliştirme Fonu•. Ne yap
tık? Türkiye' de bütün ilçelerde, bütün illerde 657 tane vakıf kuruldu. Ne 
yapacak o vakıflar? Vakıflar vasıtasıyla Türkiye'de fakir, fukara bı

rakmamaya karar verdik. Her iktidar, hükümet programlarında fakirliği 
kaldıracağız demiş. Lafta kalmış. Fakir var; Köyde fakir var, şehirde fa. 
kfr var. Nasıl kaldıracaksın? Parayla kaldırırsın. Başka yolu var mı bu
nun? Lafla peynfr gemisi yürümüyor. Şimdi bu vakıflar kuruldu. Burada 
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kaymakamın başkanlığında. Belediye başkanıda var, müftüde var, ilköğ
retim müdürüde var. Eşraftan 3 kişide var. Ne yapacaklar? Merkezden 
para yolluyorum. Burada da toplayacaklar. Kurban derileri. Onlara gide
cek. Neticede kime yardım edeceğiz? Fakire, fukaraya, hastaya yardım 
edeceğiz. Ameliyatı varsa yaptıracağız. Parası yoksa hastalığına da çare 
bulacağız. Yaşlı, 65 yaşını geçmiş bir miktar para veriliyor. Kafi değil. 
Ama, ihtiyacı olana vereceğiz; ihtiyacı olmayana değil. Öyle herkese rast
gele verme değil, ihtiyacı olana vereceğiz . Çocuk, anası, babası belki biri 
var biri yok. Okuyamıyor. Parası yok. Ama, kabiliyetli birisi. Onlara yar
dım edeceğiz. Kötü yola düşmüş, vazgeçmiş. Düzelmek istiyor. Yardım 
edeceğiz . Hapse düşüp çıkmış; o da iyi adam olmak istiyor. Ona da yar
dırn edeceğiz. Yani memleketin en aşağı tabakasındaki insanlara elimizi 
uzatacağız. Ne demiş Hz. Peygamber; «Eğer komşunuz açken siz tok ya
tıyorsanız bizden değilsiniz » Evet böyle. Evet. Orman Kanununda da bir 
değişiklik yaptık . Orman köylülerini ben çok seviyonun. Da'ha çok deği
şiklik yapacağım. Anayasayı değiştireceğim, bu orman meselesinde. Siz 
bana güç verin onu da değiştireceğim. Çünkü ormanı seviyorum, yeşili 
seviyorum, ama, içinde yaşayan insanı daha fazla seviyorum. Şimdi o yeni 
yaptığımız kanuna göre, fundalık yani, ormana elverişli olmayan tarıma 
elverişli gibi görünen yerlerde hem hayvancılık hem de ziraat yapılması 
için köylüye vereceğiz onları. Haberiniz olsun. Kanun çıktı, yönetmeliği 
de çıktı. Yakında tatbikat başlıyor. 

Şimdi bir konu daha var. Gübre meselesi. Vezirköprü de söyledim. 
Şikayetler var biliyorum. Şimdi bakınız, herşcyi yerli yerinde konuşalım 
birkere. Gayet tabii, bu gübrenin bir maliyeti var. Fabrikalar yapıyor 
değil mi? Dünyadan da alıyoruz. Onun da bir maliyeti var. Vaktiyle bu 
gübre, topraktan ucuz satılıyordu. Hatırlıyorum. 1980 senesinde Lorba
sıyla alınan gübrenin, plastik torbasını geri sattığınız zaman verdiğiniz 
paradan daha fazla para alıyordunuz. Plastik torbasını. Bu da olmaz yani_ 
Biraz bunun değerini bilmek lazım . Gübreyi iyi kullanmak için malın kıy
metli olması lazım . Bir de devlet bu kadar sübvansiyon yaparsa altından 
kalkamaz. Ama, bugün ne yapıyoruz söyleyeyim. Gübreye devlet 250 mil
yar lira sübvansiyon yapıyor. Ben yalnız meseleye bir kere daha baktım. 
Arkadaşlarla konuştum. Köylülerle konuştum . Yapacağım bir iş daha 
var; biraz daha fazla sübvansiyon yapacağım. Ama kime? Onu söyleyeyim. 
Küçük çiftçiye biraz daha fazla sübvansiyon yapacağım. Şimdi nasıl ya
pacaksın diye soracaksınız? Elektriği eskiden kim fazla kullanırsa daha 
az para verirdi, kilovatsaat başına. Biz bunu değiştirdik . Dedik ki, az kul
lanan az para versin, çok kullanan daha fazla versin. Yani kullanma 
çoğaldıkça pahalansın. Şimdi yapacağımız şu! Gübre kullanan küçük 
çiftçi diyelim ki 100 bin lirabk gübre kullandı. Belki 15 bin lirasını ay
rıca devlet olarak ben vereceğim. Böyle birşeylcr yapacağım. Biraz daha 
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destek olacağım ona. Yalnız birşey daha söyleyeyim. Bu konuda hepini
.zin iyi çalışması lazım. Yeni tohumlara dikkat edin. Yeni tohumlar ser
best geliyor. Çok iyi tohumlar var. Ürün gitgide artıyor. Yani tarımda 
verimi artırmak için her türlü gayreti gösterdik. Evet, damızlık. Eğer 
inekciJik yapanlar varsa, Amerikadan 30 bin tane inek getiriyorum habe
riniz olsun. Taksitle krediyle vereceğim ve 400 bin lira civarında sata
-cağım. Tahmin ediyorum o inekler şimdiye kadar görmediğiniz kadar süt 
veriyor. Senede 7 ton süt veriyor. 7 bin kilo. Eğer köylüm bundan çok 
memnun olursa 100 bine çıkarırım. Merak etmeyin. Oradan da krediyle 
.alıyorum zaten. 

Şimdi muhterem Ladik'liler, önümüzde bir seçim var. Gelmiş bu 
·seçimde. Anavatan adayına oy verin. Burada Servet Paşam benim. Ben 
hu Servet Paşayı size emanet ettim. Tamam mı? Sebebini de söyleyeyim. 
11 tane milletvekili seçilecek. Hiç birşey değişmez. Bugün bizim parla
.me.ntoda 231 tane milletvekilliğimiz var. Bizden sonra gelenlerden biri 
SHP. 84 tane milletvekili var. Üçte birimiz kadar. Ondan sonra gelen 
-ufakların 20 tane, 22 tane. Yani kaçta biri? Onda biri bile değil. 

Şimdi o bir tane almış, iki tane aJmış neyi ifade eder? Hiç birşey 
ifade etmez. Aman ha dikkat edin! Türkiye'de istikrarı, siyasi istikrarı 
devam ettirelim, memJeketi bir daha o 1,taranJık günlere, o koalisyon gün
lerine gidiyor intibamı vermeyelim. Sakın o tarafa gidiyor gibi gözük
mesin. Zatıen onların yapacak birşeyi de yok. Ben diyorum ki, köprüJe
rin altından öyle sular geçtiki, atı alan Üsküdarı iki defa geçti. At kal
madı ortada. Geride topallayıp duruyor. Şimdi bakınız hava karardı, ar
tık gitmem Iıizını. Yoksa mahkemeye verirler beni. Hepinize sevgiler say
gılar sunuyorum. Birşey söyleyeceğim. Her büyük seçimde söyledim. Bu 
ufak seçim ama burada da söyleyeceğim. Gençler bizi tutuyor. Tamam 
mı gençler? Yaşlıların, güngörmüşlerin, dedelerimizin duası bizimle. Orta 
yaşlılara gelince onlar zaten bizimJe çalışıyor. Geriye ne kaldı? Geriye ço
<:Uklar kaldı. Çocukların da sevgisi bizimle. Evet. Hepinize sevgiler, say
gılar sunuyorum. Ayrılmadan önce bir birlik beraberlik işareti yapalım. 
Şöyle elinizi bir kaldırın bakayım. Bak bütün gazeteciler, millet görsün. 
Nasıl Anavatan'da herkes birleşiyor. Yaşayın. Ladikliler sağolun, varolun. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN HAVZA İLÇESİNDE 
YAPTICI KONUŞMA 

14 Eyliil 1986 

Muhterem Havzalılar, değerli vatandaşlarım. 

Hepinize en derin sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Sağolun, 
varolun. Bir yola düştük. Aşık Vey el'in tabiriyle, ince uzun bir yol. Si
yaset yolu. Siyaset yoluyla memlekete, mi!Jete hizmet etme yolu. Ama 
onun karşılığı da var. O da sizin sevginiz ve desteğinizdir. Yorul akta, 
gece gündüz yürüsekte, hiç bir kıymeti . ·ok. Arkamızda milletin dest ği, 
sizin güveniniz olduğu müddetçe dağlarıda aşarız, enginleri de. 

Muhterem Havzalılar; 

Birkaç gündür seçim bölgelerini Jolaşıyorum . Dün Zonguldak'tay
dım . İki gün Zonguldak'ta kaldım. İkinci gün Zonguldak'ta dedim ki, 
burasıda 1 - O'dır . İnşallah Samsun'un şurayı gördükten sonra zaten bir 
sıfırda buraya diyebilirim ama fazla da söyleyebilirim. Bizler sizin güve
ninizle, sizin içinizden çıkarak buraya geldik. Memlekete hizmetten, hal
kımıza hizmetten başka hiçbir gayemiz yok. Çünkü biz, halka hizmeti 
hakka hizmet biliyoruz. Tek endişemiz, bu hizmeti en iyi şekilde yap
maktır. Bakınız 1980 öncesini hatırlayalım. Memleketimizde iyasi par
tiler vardı . Ama demokrasi acaba var mıydı? Anarşi, terör, onun ya
nında ekonomik sıkıntılar. 

Bütün bunları üst üste koyduğun1uz zaman hakikaten demokrasi 
var mıydı diye düşünmek lazım. Çok zor günler geçirdik. Ben o günleri 
iyi hatırlıyorum . Çünkü 79 yılının son aylarında, Aralık ayında, Başba
kanlıkta, Başbakanlık Müsteşarı olarak vazifeye başladım . Size o günkü 
tabloyu çizmem uzun sürebilir. Ankara'da suhuletin eksilere düştüğü, 

-26'da olduı;>U Aralık ayında Türkiye'nin manzarası aynen şuydu: Baş
bakanbkta dahi yakıt yoktu ve biz paltoyla çalıştık. Yakıt bulamıyordu 
Türkiye. Sadece o kadar değil. Erzurum'dan vali telefon ediyor, «kömür 
yok». Türkiye' de kömür var. Niye Erzurum' da kömür yok? Kamyonlar 
çalışmıyor. Mazot yok. Onun için kömür yok. Bu hale gelmişti. Tabii 
bütün bunlar zor günlerdir. Niçin böyle oldu. Niçin Türki e, bu güzel 
Türkiye. bu güzel memleket, bu çalışkan insanlar bu hale düştü? Sebe
bini söyleyeyim. Birbirinlize sanlacağınma, birbirimize destekleyece~i· 
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Jnizc, birbirimizin aleyhine dönersek, birbirimize itimat etmezsek, birbi
rimize güvenmezsek işte o hale düşeriz. Milletin birliği, beraberliği esas
tır, her şey için. 1982 senesinde bir Anayasa geldi . O zamanki idare, yöne
tim, bu Anayasa'yı hazırladı. Halkın oyuna sundu. Ben o Anayasa'yı bi
liyorum. İliraz edilebilir. Ona da birşey demiyorum. Ama ondan önceki 
dönemin hastalıklarına göre hazırlanmış bir Anayasa'ydı. Halkımızın 

% 90'ının tasvibine mazhar oldu. Neticede, ona d.\yanarak seçimlere baş-
uruldu . 

Karşınıza çıktım. Hi~ kimseden destek almadım. Hatta destek ye
.dnc köstek aldım. Onu da biliyorum. Çünkü şuna çok iyi inancım var. 
Milletten destek görmedikten sonra şahısların desteğinin hiç bir kiymeti 
yoktur. Nitekim böyle oldu. 1983, 6 Kasım seçimlerinde sizin desteğiniz 
ve Allahm yardımıyla iktidar oldu Anavatan. Ondan sonra bir mahalli 
,,cçim daha oldu. Türkiye'nin bütün belediyeleri seçildi. İl Genel Mec
lisleri seçildi. Büyük bir başarı sağladı:C. Kime karşı? Beş partiye karşı. 
Bugün gene karşımızda. O ~aman şöyle söyledim; Beşi bir arada bir 
Ana vatan etmez. Etmedi. Bugün de gen:! aynı şeyi söylüyorum; « 11 'i bir 
arada bir Anavatan etmeyecek. • Hep beraber göreceğiz. 1700 belediyenin 
1000 tanesi Anavatan'a gitti. 5'i bir arada biı- Anavatan etmedi. Sadece o 
kadar değil. Büyük şehirleri alın, il merkezlerini alm. 67 il merkezinin 
bugün 57 tanesi Anavatan'lı belediye başkanıdır. 57 tanesi, Ankara, İs
tanbul, İzmir dahil. Samsun'da dahil. İsterseniz sayayım: Çorum, Amas
ya . Hepsini sayarım. bu civarları da. Sinop dahil hep i bizde. Şimdi muh
terem vatandaşlarım önümüzde bir ufak seçim var. Ben ufak diyorum. 
'Onbir tane milletvekili seçilecek. Dörtyüz kişilik parlamentoda, 11 açık 
var. Yani 389 milletvekilliği var. Bu 389'un kaç tanesi Anavatan'ın biliyor 
musunuz? Tam 231 tanesi. İktidar güçlü bir iktidardır . Yani 11 meselesi 
önemli değ il. Bizim bugün ekseriyetimiz TBMM'ndE; var. Ve önümüzdeki 
1 senede Anavatan aynı güçte iktidar olup, memleketin hizmetinde, hal
kımızın hizmetinde bulunacak. Peki «Özal, niye bu kadar dolaşıyorsun . 
Niçin bu kadar anlatmaya çalışıyorsun. 11 tane olsada olur olmasada.» 
diyebilirsiniz. Bir sebebi var. Onu hemen söyleyeyim. Ben halkıma çok 
fazla itibar ediyorum. Onun için en küçük seçimde olsa, en büyük se
çimde olsa sizin oyunuzu almak için her türlü şeyi yapar, önünüze gelir, 
ber konuyu açık açık konuşurum . Başka şekil bilmem. Bazen muhalif
lerimiz diyor ki; Özal, Anavatan, seçim yatırımı yapıyor. Yol yapıyor, 
greyderler gelmiş. Biz o greyderleri ne için aldık, gösteriş için mi aldık? 
Size hizmet için aldık . Dozerleri ne için aldık . Yol yapılsın diye aldık. 
Gayet tabi benim vatandaşım isteyecek, ben de ona hizmet edeceğim. O 
da bana oyunu verecek. Bunun başka izahı yoktur. Ama o gücü olmayan
lar, o iktidan olmayanlar aynen, kedinin erişemediği ciğere pis dediği 
gibi pis diyecektir. Hiç aldırmayın. Varsa isteğiniz . makul olan her şeyi 
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yaparız. Çünkü gücümüz var. Bakın söyleyeyim nasıl gücümüz var. Bizim 
geldiğimizden bu tarafa devletin vergi relirleri nereye geldi biliyor mu
sunuz? 1983'de l trilyon 900 milyar liraydı. Bu sene inşallah 6 trilyon 300 
ınilyar lira olacak. Neredeyse 3,5 misline yakın artı, vergi gelirleri. İşte 
bu güçlü bir Türkiye'yi göstermiyor mu? İstediğimizi yapabilir miyiz onu 
söylüyorum. Geleceğim pancarına da geleceğim. 

Bir tabloyu daha anlatacağım ondan sonra o konuya da gelirim. 
Bakınız sene 1979-80 yılında olan bir hadiseyi anlatayım . Bunu aslında 
ben 6 Kasım seçimlerinin televizyon konuşmalan yapılırken anlattım. 
O yıllarda, b.!ni dinleyenler varsa hatırlayacaklardır. O yıllarda, 79 yılın
da, petrol sıkıntısı var, kuyruklar var, istasyonlarda petrol yok. D vrin 
bir bakanını komşu Arap ülkesine yolluyorlar. Rica ediyorlar ki bir mik
(ar petrol versin o ülke. Bizim bakanımız gidiyor. Kapıyı çalıyor. Petrol 
Umum Müdürüne götürüyorlar. Adamdan rica ediyor. O umum müdür, 
bizimki bakan. Arada farkt.ı var. Hatta bakan demeyeceğim Başbakan 
Yardımcısı. Bizimki diyor ki, bize bir tanker petrol verir misiniz? Adam, 
rica minnet bir tankere razı oluyor. Ark:ı::.ından bizimki diyor ki, bunu da 
t~nzilatlı fiyallan mı vereceksiniz bir rica etsek? Onun üzerine umum 
müdür kızıyor, kapıyı gösteriyor. Şimdi o petrolün değeri nedir biliyor 
musunuz? Bir tankerin belki o günkü değeri 30-40 milyon dolard1 . Bu
gün Türkiye'nin durumu ne onu da söyleyeyim. Bizim komşulanmız olan 
petrol ülkelerine şu anda Türkiye, değil kredi almak, 1,5 milyar dolara 
yakın kredi vermiştir; malını satmak için. Nerellen nereye. İstediğimiz 
yerden petrol alırız. Hiç korkmayın. İstediğimiz ülkeden alırız. Şimdi ba
kıyorum o bakan, o tarihte petrol isteyen, petrol dilenen başbakan yar
dımcısı, gelmiş İstanbul'dan yeniden aday olmuş . SHP'nin adayı olmuş. 
Bende dedim ki, acaba bunlar bizi tekrar eski günlere mi götürecekler. 
Ne düşünüyorlar. Allah korusun. Ama merak etmeyin millet akıllandı. 
Hiç bir şeyi yutmuyor. Ne kadar söylerlerse söylesinler. Onlar bildikle
rini söylesinler. Benim bildiğim bir şey var. İşin doğru olup olmadığına 
bakın. Genelinde doğru olup olnıadığma bakın. Tabii her memlekette 
ufak tefek problemler olur. Hepsini düzeltiriz. Bir dostum çıkar şunun 
fiyatını düşü'- verdiniz der. Doğrudur belki. Ama memleketin bir gene
line bakın. e yapıyor, Türkiye'yi nereye götürüyoruz. Dün Zonguldak'ı 
gezdim. Yollara baktım . Evvelsi gün Burdur'u gezdim. Burdur ufak bir 
ilçe. Zonguldak'ın seçim bölgesindeki bütün kazalarını gezdim. Gördü
ğüm manzara şu: Her tarafta inşaatlar dev gibi yükseliyor. Sadece Dev
let değil, şahıslar yapıyor, şahıslar. Katlara kat ilt.ve ediliyor. Gördüğü
niiz zaman diyeceksiniz ki Türkiye hareket halinde, hareket. Harekette 
bereket vardır. Berekette bolluk vardır. Şöyle bir baktım. Çimento is
tilısalimiz anmıştır. 1979'dan bu tarafa dışarıya ihraç ediyoruz. O artış 
var. İç tüketimde, iç kullanmada biz gelinceye kadar, Anavatan iktidar 
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oluncaya kadar hiç artış yok; sıfır. Son iki senedir ne artıyor biliyormu
sunuz? Biz 13 milyon ton dahili tüketimde aldık, bu sene 20 milyon ton 
çimento tüketiyoruz. Nereden nereye. O evler boşuna yapılmıyor ki. Hep 
çimentoyla, elektrikle. Bakınız görüniiz. Şimdi burada Havza'dan da 
bahsedeceğim . Geldiğimizde, hatırlayınız bakalım elektrik kesintisi var 
mıydı, yok muydu? Vardı değil mi? Programda <!lektrik kesintisi vardı. 
Unutulur tabii. İyi işlere çabuk alışırız, kolay alışırız. Ama bazen diyo
rum ki, bir kere şu elektrikleri keselim de millet bir anla

0

sın kıymetimizi. 
Şimdi bakıyorum, hem elektrik eskisi gibi, yani bizden önceki dönemde 
olduğu gibi% 4-5 artmıyor; o/o 11-12 artıyor. Biz 26 milyar kilovatsaat'
ta aldık. Bu sene 40 milyar kilovatsaatı geçiyor. Santrallan arka arkaya 
yapıyoruz. Elektrik kesintisini kaldırdık. Samsun'un bütün köyleri elek
trikleniyor. Bu senenin sonunda hepsi tamamdır. Bakın bir telefon me
selesini daha söyleyeyim. Zaten yanımda da eski telefon paşası var. Ada
yımız. 3-4 sene evvel manzara aynen şöyle : Eğer turizm için Marmal'is'e, 

Bodrum'a yani Ege kıyılarına gidenler varsa bilfr. O tarihlerde yabancı 
turistler de var. Nasıl telefon edecek? Adamın işi var gücü var. Ailesi var. 
Karşıya, Yunan adalarına gidiyor, oradan telefon ediyor. Yok telefon. 
Dışarıyla doğru dürüst bir irtil:>atımız yok. Bugün değil şehirlere, köy
lere; oradaki plajlara bile otomaük telefon koydu!ar, plajlara! .. Adamın 
karşıya gitmesine lüzum yok. Denize girer çıkar, kabine girer eviyle ko
nuşur. Avrupayla konuşur. Modern, ileri Türkiye ne demek onu görün. 
Ama bir şey söyleyeyim. Biz bu işleri yapıyoruz; hc:m memleketimize hiz
met ediyoruz, hem de halkımıza kolaylık getiriyoruz. Köylere kadar oto
matik telefonlar gitti. Ne yapıyor köylülerim. Alnıanya'daki işçi karde
şimle konuşuyor. Öyle değil mi? Hatta ben bir kaç köyde sordum. De
dim ki, bu telefonun çok parası var. Almanya il<! konuşursanız az para 
ödemezsiniz. Bey bırak onu dediler, biz öderiz, sen bize telefon getir 
sadece. Şimdi telefon da elektrik de böyle. Parasını alıyorum: hiç kaçır
mam. Çünkü, bakın sebebini söyleyeyim. Bazen kızıyorlar zam yapıyor 
diye. Ama hizmet yapmak için para lazım. Hizmeti biz parayla yapıyo
ruz. O parayı çarçur etmiyoruz. Parayı akıllı tiiccar gibi en iyi şekilctı:> 
kullanıyoruz . Bu işleri de Allalun izniyle iyi biliriz. 1988 sonunda Tür
kiye'nin bütün köylerinde inşallah telefon olacak ve büyük kısmı da oto
matik telefon olacak. Önümüzdeki senenin ortasında, Türkiye'nin bütün 
köylerinin elektriği de tamam. Tabii elektriği verince arka ından renkli 
televizyonlar geliyor. Televizyon deyince şunu da söyleyeceğim. Bakın 
gene hatırlamıyorsunuz. Biz gelmeden önce renkli televizyon var mıydı? 
Yoktu. Sadece, Evren Paşa konuştuğu zaman televizyon renkli oluyordu. 
Ben öyle hatırlıyorum. Şimdi hep renklidir. Sadece bir kanal değil. İkin
ci kanala bu sene geçiyoruz. İnşallııh 3 seneye kalmaz, 6 kanala çıkaca
ğız . 6 tane kanal. Eğlence olsun diye değil . Onun da hesabı var. İki ka-
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nal eğitim kanalı. Çocukları, gençleri, yetişkinleri hepsini eğiıeceıiz. Hep
sine yeni bilgiler vereceğim. Çünkü, bir memlekette esas olan para de
ğildir. Tabii kaynaklar değildir. Esas olan sizsiniz. İnsanlar, insan gü
cüdür. Onun için çocuklarımıza, gençlerimize çok fazla önem veriyorum. 
Benim hep sözüm şu: «Bütün insanları severim. Hiç ayrım yapmam• 
İ:ôter bize rey verin, isler vermeyin. Farketmez. Ciddi söylüyorum. Hiz
meti herkese aynı şekilde yapanın. Ama, 'bir grubu biraz fazla seviyorum. 
Kıskanmayın. Onlar da çocuklarla, gençler. İster köylü olsun, ister şe
hirli olsun. Onlar için yapamayacağımı:;. şey yok. Onu da söyleyeyim. 
Na ıl aileler çocuklarına göz bebeği gibi bakarlarsa, biz devleti idare 
edenler de bu çocuklarla gençlere en iyi şekilde bakarız. Bütün belediye 
başkanlarına emir verdim. Dedim ki, «Bu çocuklar için çocuk bahçesi 
yapacaksınız. Ben çocukların sokakta tehlikeli bir biçimde oynamasını 
istemiyorum. Her tarafa çocuk bahçeleri yapılıyor. Gidin bakın. •Yapa
mayan, imkanlı:.rı olamayan varsa gelsin yardım edeyim• dedim. Gençler 
için yapamayacağım şey yok. Bakın onların yurt meselesini nasıl halle· 
deceğim. Bütün Cumhuriyet tarihinde, yurtlardaki yatak kapasitesi 52 
bin, kolay mı üniversitede okumak. Geldiler söylediler. 

Bu çocuklar tertemiz. Paralan k::ıfi gelmiyor. Oda tutamıyorlar. 

Ne yapacağız? 45 bin kişilik kapasite daha lazım. 7 ayın içerisinde 45 bin 
kapasitelik yurt ilave edilmiştir. 50 senede 52 bin, 7 ayda 45 bin. Hesap 
.:din bakalım, nasıl hızlı çalışıyor. Ama dediğim gibi, gençler için herşeyi 
yaparım. 

Şimdi çocukların aşı kampanyası var. Bakan burada. Çocuk ölüm
leri var. Ailelct çok perişan oluyor. Çocuk ufacık doğmuş, bir kere bile 
yaşamıyor. Sebebi ne? Üzerinde durduk. Dünyanın en büyük aşı kampan
yasını Anavatan iktidarı yaptı. Bu da Birleşmiş Milletlerde tescil edil
miştir . Ondan dolayı ben ve Sağlık Bakanım mükafaat aldık. 5 milyon 
çocuğu her sene aşılıyacağız. O çocuk ölümlerinin büyük bir kısmını 
azaltacağız. Yeni bir programa başladık çocuklar için, küçük çocuklar 
için . O da ishal meselesi. Şimdi soruyorum bunlar sosyal adaletçi icraat
lar değil mi? Evet, kendisine sosyal adaletçi diyenler var. Biz onlardan 
daha fazla sosyal adaletçiyiz. Onlar akılcı değil, hayalcidir. Biz akılcıyız. 

Bakın bir konut meselesi var. Bilmiyorum Havza'da var mı? İn
şallah vardıı-. Ben çünkü gittiğim her belediyede bunu gördüm : Toplu 
Konut. Nasıl yapıyoruz bir hatırlayın. Dedik ki, bu Toplu Konut mese
lesini çözeceğiz. Vatandaşımızı konut sahibi yapacağız. Yolu gayet ba
sittir. Dedim ki bunun parasını şu kaçakçıya, karaborsacıya giden siga
radan, ithalattan alacağım. Bunlardan alcağım; bir fon kurca#ım. Şimdi 
tabii kaçakçı , karaborsacı karşıma çıktı. Onu biliyorum. Hfıla karşımda. 
Hala acaba Özal giderse biz tekrar eski, tatlı işkrimize dönenniyiz di-
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yenler var. Onu da biliyoruz. Diyorlar ki, lüks malları niye ithal cc)iyoruz. 
Lüks mallar zaten kaçak geliyordu. Lüks gelen mallar zatcıı kaçak geli
yor. Kaçak getiren para da vermiyordu. Bir sürü adam havadan para 
kazanıyordu. Ben getirdim. Üzerinden fon alıyorum. O parayı da orta 
halli vatandaşıma konut kredisi diye veriyorum. Yani bir bakıma zen
ginden alıyorum, fakire veriyorum. Aslıda budur. Şimdi 350 milyar lir:ı 
para geliyor. Bunun yüz küsür milyar lirası o kaçak sigaradan. Haberi
niz vannı ne kadar karaborsaya gidiyormuş. Uzun zamandır düşünüyo

nım, şu sigarayl vaktiyle ithal ettirmeyenler, ne paralar kazandırmışlar 
kaçakçıya Bir de hesabını siz yapın. Ama ben, bunların hepsini konuta 
döndürdüm. Arka arkaya 120 bin tane konut yapılıyor. Şimdi işçime, me
muruma ve ileride, çok yakın zamanda köylüme kadar götüı-eceğim bu 
işi. Konut işini köylere kadar götürec~ğim . Evet, köylüye kadar götü
receğim. Şimdi bakın memurum hep ~ıkıntıda, Biliyorum; yıllar yılı 
devletin memurunun sıkıntılan var. Toplu konutu çıkardık . Kafi değil. 
Onu da biliyorum. Hemen iç düzeltme için 750 '.:>in lirayı, o konutu ol
mayan memura devlet kredisi olarak faizsiz veriyoruz. Memur için bu. 
Aynışey işçi için de kanunlaştı. Sosyal Sigortalar veriyor. Orada da kafi 
değil. Bazı memurumuzun buna rağmen alacağı kor.ut kredisini geri öde
yecek durumu dalıi yok. Tuttum onun üzerine bu sene ve önümüzdeki 
ene için şöyle bir formül getirdimı 

Uan ediyorum; burada da söylüyonım. Konutu olmayan, (Ama ko
nutu olmayana öncelik vereceğim) Lojmanda oturmayan memunıma 
1987 başında ilk 6 ay için her ay 5 bin lira, ikinci altı ay için ise her ay 
10 bin lira vereceğim. Ondan sonra ne yapacağım. 1988 başında bu 15 
bin lira olacak. 1988 ortasında ise, 20 bin lira o.lacak . 1989 başında da 
:ıyda 25 bin lira olacak. Bu parayı kendisine vermeyeceğim. Toplu ko
nutta hesap açtıracağım. Bu hesapta bn para birikecek. Ondan sonra üç 
sene, beş sene içinde memurun kendine bir ev bulduğunda, al sana ar
kada5 bu birikmiş paranı faiziyle diyec..:ğim. Belki 1 belki de ( 1.5) 2 mil
yon. Birikme süresine göre tabi. Ondan sonra, evi yoksa 750 bin lira da 
devlet kredisi. Artı, Toplu Konut tan da 3 küsür milyon lira, 1 tediğin evi 
al. Lüks olmamak kaydıyla tabii, 60 metre kare. 

Şimdi bakın memur bana diyor ki; Peki ben bu Toplu Konut kre· 
disini nasıl ödeyeceğim? Çünkü, kredilerin aylık faizi çiftçininkinden 
fazlaya geliyor. Aşağı yukarı ayda 40 bin lira ödemesi gerekiyor. 3 mil
yon liranın geri ödemesi ayda 40 bin lira civarında oluyor. O vakit, ga
yet kolayı var dedim. Bu 25 bin lira varya, onu, evi aldıktan sonra 5- 6 
sene daha ödeme e devam edeceğim. Bu para da . verece~i o 40 bin lira 
veya 35 bin lira kredi borcunun mahsubunda kullanılacak. Yani kend' 
sine ya 10 bin lira ya da 15 bin lira ödeme hakkı kalacak. Bu da sistemi 
kolaylaştıı ıyor. 
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Simdi işçiye geliyorum. İşçi için de aynı kanunu çıkanyorum. İnşal
lah bu ı.e rıe. Toplu sözleşmelerde de mecburi bale getireceğim. Şimdi bü
tün bunlar sosyal adaletçi icraatlar, Geleceğim çiftçiye. Madem sordular 
söyleyeyim. Şimdi çiftçiye yaptıklarımızı birbir sayayım. Tarla vergisi 
kaldmldı. Tamam mı? Defter tutma mecburiyeti de kaldırıldı. Hep def· 
ter tutmadan şikayet ederler. Evet, çiftçinin defter tutması. Küçük çift· 
çi muafiyeti 500 bin liraydı, 1,5 milyon liraya çıkarıldı. Zirai kredileri 
650 milyaı· lirayken bugün 2 trilyon liradır. Bugün 3 mislinden fazladır. 
Üç senenin içinde. Bunu da gayet iyi biliyorum. Biçer-döver kredileri 
!. 2 milyondan tam 7 milyona çıktı. Ekipman ve diğer kredilerin hepsi 
artırıldı. Arazi edinme kredisi 750 milyondan 6 milyara çıkarıldı. Tannı 
kredi ortaklarına verilen krediler, 600 bin liradan 3 milyon liraya çıka· 
nldı. Bunların yanında daha ıbir çok şey var. Bizim tarım kredilerine yap
tığımı.ı: sübvansiyon ne, onun da hesabını vereyim. Başka yerde de vere
ceğim. 250 milyar lira gübreden veriyoruz. 50 milyar lira hayvancılıktan 
veriyoruz. 25 milyar lira tohumdan veriyoruz. Yem sübvansiyonundan, 
ayrıca 50 milyar lira veriyoruz. Ve çiftçiye, esnafa verilen kredi faizleri, 
Yüzde 33 · 34'e, hayvancllıkta ise yüzde 22'ye kadar düşürüldü. Hesap 
ederseniz burada da 600 milyar liralık ı.übvansiyon var. Tüccarın, sana
yicinin verdi~i kredi faizi yüzde 60 · 70. 

Biz bunu yapmaya mecburuz. Gay.!t tabii çiftçiyi destekliyoruz. Ser
best tohum getiriyorum. Yük ek verimli mısu· tchumları gelmedi mi? 
Yüksek verim li ayçiçeği gelmedi mi? Bu sene ekt iğiniz ayçiçeğine bakın 

bakalım ne verim aldınız? 
Şimdi geleyim, bir önemli icraatımız daha var. Tabii köyümüzde, 

kentimizde fakir· fukara var. Bizim her gittiğimiz yerde, yanımızda gelip 
bize maaş bağlayın diyenler var. Nasıl hallede eğiz? Dün Karabük'te 
15 yaşında bir çocuk geldi. Bana bir mektup verdi. Bana yazdığı rnek· 
tubu okudum. •5 yaşında babasını kaybetmiş. 4 aylık bir kardeşi ve an· 
nesiyle birlikte üçi.i yalnız kalmış. Neyle geçindiğini de söylüyor. • Süt 
inekçiliği yapıyoruz, süt atıyoruz. Ben anneme yardım ediyorum. Kom
şuların çöpünü topluyorum. Bu şekilde geçiniyorum. Ortaokulu bitirip 
liseye girdim. İyi talebeyim• diyor. Yazısı da düzgün. Bana, «Babam iş· 
çiydi. Babamın 22 aylık igorıası vardı, o zaman. Tabii 22 aylık sigar· 
tası olana emekli maaşı bağlamıyorlar. Kanun böyle. Aman ne olur bize 
bir emekli maaşı bağlat!• diye mektup yazmış. Dedim ki, o sahur gün
lerinde. Ramazanda, biz Mecliste kanunlar çıkardık Orman kanunu, Bir 
tanesi de ne kanunu biliyor musunuz? Sosyal Dayamşmayı Geliştirme ve 
Teşvik Kanunu. Gazeteler «fakir fukara fonu• diycr; ben de «Sosyal Da· 
yanışmayı Geliştirme ve Teşvik Kanunu » diyorum. Kimsenin aklına gel
memiş. Ne yapılıyor? Bütün fonlardan para kesiliyor. Trafik cezalarının 
yarıs ı oraya gidiyor. Evet, gelirlerinin yüzde 30'u oraya gidiyor. Kurban 



derilerinin büyük bir kısmı oraya gidiyor. Netice itibariyle bütün ilçe
lerde, bütün illerde bu vakıflar kuruldu. 657 yerde. Başında kaymakam, 
vali var. Gayet tabii oranın idari amiri. 400 milyar liraya yakın para ge
lecek. Ne yapacağım biliyor musunuz? İşte bu şekilde bize ve o ile mü
racaat eden bu gibi insanlara yardım edeceğim. Bunlara başka türlü 
yardım imkfüıı yoktur. Ancak böyle yardım edebilirim. İşte size açık se
çik ifade ediyorum; bundan daha fazla sosyal ad1letçi bir i ş var mıdır ? 
Şimdiye kadar başka bir şey yapılmış mıdır? Çünkü fakirine, fukarasına 
bakmayan, komşusu aç yatarken kendisi tok oturan bizden değildir . 
öyle değil mi? Hepimiz biliyoruz bunu. Biz Orman Kanunu çıkardık. Or
man köylüsünü ben çok seviyorum. Izdırabı var. Ama ne yazık ki , Ana· 
yasa'da bazı tıkanıklıklar var. Bütün bunlara rağmen bunun - ınırına da
yandım, orman kanununda gerekli değişiklikleri yaptım. Civarda ormana 
elverişli olmayan fundalık arazi var a ve tarıma daha elverişli ise, o yer
ler, oradaki köylere verilecek. Haberiniz olsun! Ormanı seviyoru m, yeşili 
seviyorum ama, orada yaşayan insanı daha çok seviyorum. 

Şimde bir de sanayi meselesi var. Esnaf benim dostumdur. Biz gel
diğimiz zaman, Türkiye'de küçük sanayi sitelerinin sayısı mahduttu. Bu
gün hemen hemen her ilçede, bu işi başlattık. Çünkü esnafı kendi dük
k1inının sahibi yapmak istiyorum. Varsa eksiklikleri getirsinler, onu da 
yaparım. Havza'lılar hiç merak etmeyin! Çünkü; bunu yapacak gücümüz 
var. Bu bizim en çok önem verdiğimiz iştir. E naf biraz kendisi gayret 
etsin, gerisi benden. 

Muhterem Havza'lılar. Şimdi buradan daha başka yerlere de gide· 
.:eğiz. Sizleri bu kadar bekletmek istemiyorum ama, birşey daha söyle
yeyim. Buranın bir takım meseleleri var. Demin buranın belediye baş
kanı geldi; konuşamadım . Çiçek verdi. Teşekkür ederim. Yalnız söyleye
ceğim birşey var. Sıcak su çıkmış. Tabii biz çıkardık. Peki şimdi huzu
runuzda Sağlık Bakanına söylüyorum, /buranın, - Yalova'da benzeyemez 
ama- güzelce birşey olması için elinden geleni yap. Haydi bakalım! Tu
:·istik bir tesis. Biz de gelelim, şurada bir banyo yapalım tamamladığınız 
zaman. Simdi kaplıca işinizde tamam. Sanayi sitenizi de yapacağız. Söz 
verdiğimiz herşeyi yapacağız. Yol mes~lesine balcıyoruz . Yol meselesi, 
Türkiye'de en önem verdiğimiz me elelerden bir tanesi. Köy yollan, bir 
de ana yollar. Mümkün olduğu kadar fazla yol yapmak mecburiyetinde
yiz. Bakın oto-yollar meselesini biz başlattı k. Bugün Türkiye'de halen 
50-60 km. oto -yol var. Ama biz 1000 km. lik oto-yola başlıyoruz. 75 mil
yon dolarlık makina getirtik; 1000 tane greyder. Bütün köy yollarını Ö· 

küp atarız, hiç korkmayın. Şimdi bir iki noktayı daha hatırlatıp gidece
ğim. Bu seçime çok önem verdjğimi söyledim. Bizim karşımıza birçok 
güç çıkacaktlr. İstedikleri kadar çıksınlar. Onların gördükleri hayaldir. 
29 Eylül sabahı o gördükleri hayalden uyanacaklar. Öyle olacak . hep be-
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raber göreceğiz. Bir memlekette en öııcmli şey, işlerimlzi.n iyi gitmesi 
için en önemli şey nedir biliyor musunuz? Siyasi istikrarın devam etme· 
sidir. 70'li yıllara bakın. Koalisyonlardan bu memleket neler çekti; ne
reye geldi. Bir daha koalisyonlu dönemieri bu millet görmek istiyor mu, 
onu söyl yin? Dönmek istemiyor. Ama onu özleyenler var; Onu biliyo
rum ben . O hayal, olmayacak. Çünkü millet akıllandı, kararlı. SO'li yıl· 
larda, SO'nin başında 1 milyon dolar için kapı çalmadığımız yer olmayan 
günleri hatırlayın. Şu son 3 yılda Anavatan iktidarı 11 milyar dolar kredi 
almıştır, haberiniz var mı? Güçlü iktid:ıra kredi verirler. Yoksa öyle elini 
açmış dilenene kimse para vermez. Gücünüz vars<> alırsınız . Onun için 
diyorum ki , nıemleketimizi ileriye götürmek için kararlı olarak aynı ik
tidarla beraber gidelim. Herşey, her iş çok daha iyi olacaktır. Zaten ba
kın söylcyim gençler bizi tutuyor. Gün görmü~lerim, yaşlılarım, bizimle. 
Orta yaşlıl a ra gelince, zaten onlar bizimle çalışıyoı·. Geriye ne kaldı onu 
da söyleyeyim : Çocuklar. Çocukların d;ı sevgisi bizimle. 

Bak birşey daha söyleyeyim; bu civarda inekçilik var mı? Amerika'
dan 30 bin tane inek getirtiyorum. Çok da ucuz hal 400 bin liraya sata
cağım. 7 ton süt veriyor alır mısın? O 30 bini de 100 bin yapacağım. üçte 
biri fiya ta geliyor üçte bir. Getireceğim. Siz çalıştıktan sonra. Ben sizden 
fazla çalı şıyorum. Hepinize en derin sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum 
aziz vatandaşlarım. Sağolun, varolun. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN BAFRA KONUŞMASI 

15 Ekim 1986 

Sevgili Bl'tfralılar, 

Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Si;.lere 1983 seçimlerin· 
<len evvelki bir hatıramı anlatmak istiyorum. O tarihte Kütahya'ya gitti· 
ğimizde meydanda Tavşan!ılann yapmış olduğu bir pankart gördüm. 
üzerinde aynen şöyle yazıyordu: •Tavşanlı tamam! • 2 Kasım günüydü 
,·eya 1 Kasım geldik Samsun'a o muhteşem kalabalığı gördüm ve dedim 
ki •Karadeniz tamam! • İşte bu sefer de diyorum ki: «Bu ara seçim ta
mam! • 

Şimdi sözlerimin başında bir ker•; nereden nereye geldiğimizi çok 
kı:a bir şekilde anlatmak istiyorum. Sizleri bu güneşte bu sıcakt:ı çok 
fazla rahatsız etmek de istemiyorum. Çocuklara, gençlere çok sevgimiz 
v~r Onu biliyorsunuz. 

Sevgili Bafralılar, Türkiye'yi ileri ve modern bir üikc haıiııe getir· 
meye azmettik. Onun için de gece gündüz çalışıyoruz. Sizden güç aldık. 
Bu mevkiye biz ve arkadaşlarımız sadı-ce ve sadece milletin desteği ve 
Allah'ın yardımıyla geldik. Onun için muhterem Bafralılar, ben herzaman 
diyorum ki «Biz milletimizi öyle seviyoruz ki onun için canınm ı bile ve· 
ririz .. 

Geçmişte zor günler yaşadık. Kuyruklar, yokluklar, karaborsayı, 
haksız kazancı, kaldırdık. Bunlar geçti, bunlar tarih oldu. Bir daha gel· 
mcyecck. Kavga, gürültü de bitti, onun ıc; in diyorum ki ~evgili Bafralılar. 
biz milletimizi seviyoruz. Kavgadan kimseye fayda çıkmaz. Kim seye fay. 
da gelmediğini de geçirdiğimiz acı tecrübeler sonucu çok iyi anladık . 
ı\navatan'ın kuruluş sebebi de bir dahu o kavgaya düşmemektir. Ama 
bakınız yeri geldiği zaman memleket ı çin millet için yapmayacağımız 
kavga da yoktur, onu da söyleyeyim. Yumuşak görünüı·üz ama milletimiz 
için hcrşeyi yaparız. Hepiniz hatırlıyorsunuz . Güncydoğu'da bir gurup 
basit cşkiya var. Geçenlerde askerlerimizi pusuya düşürüp, şehit ettiler. 
Ama biz kararlı bir iktidarız. Daha o gcce kararımızı verdik, kanun gü· 
c :inde kararname çıktı, ertesi gün jetlerimizle tepc.lerinc bindik. Tekrar 
söylüyorum, öyle birşey yapan olursa nerede olurlarsa olsunlar onları 
inlerinde vururuz. Tabii üzüldüğüm bi ,· nokta var. Dı ş düşmana karşı 
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içerde - aramızda fikir ayrılığı da olsa - birlik beraberlik esastır. Ama 
bazıları bu operasyona karşı çıktılar. 

Değerli Bafralılar, Türkiye o karanlık günleri geride bıraktı. Yep
yeni günlere geldi. Vatandaşlarımızdan birinin Almanya'daki işçilerimız
dcn birine yazdığı bir şiir var. Ben bu ~iiri size okumak istiyorum. Tür
kiye'nin nereden nereye geldiğini anlatıyor. İsmi Mehmet'e mektup• 

•Yıllar var ki memleketi görmedin. 
Artık bildiğin gibi değil Mehmet'im 
İstediğin gibi herşey düzeldi. 
İnanmazsan gel de gör Mehnıet'im .• 
Anavatan Hükümeti kuruldu 
Anarşinin, yokluğun beli kırııdı 

Bak sana oy hakkı da verildi 
İnanmazsan gel de gör Mehmet'im. 
Köyünüze elektrik, su verildi 
Doktor geldi, hastalarımız dirildi 
Telefon da geliyor, direkleri dikildi 
İnanmazsan gel de gör Mehmet'im. 
Nice barajların temeli atıldı 
Dağlar delindi, yollar yapıldı 
Burada herkes Anavatan'a katıldı 
İnanmazsan gel de gör Mehrnt't'im 
Belki bir daha izne gelmem derdin 
Alfalı o günleri kimseye göstermesin 
Şimdi huzur dolu her yanı memleketin 
İnanmazsan gel de gör Mehmet'im 
Bürokrasi azaldı, işler kolaylaştı 
Kuyruklar kalktı, herşey bollaştı 
An oğul verdi, petek ballaştı 
İnanmazsan gel de gör Mehmet'im• 

Dün de L:ıdik'te bir pankart gördüm. Kimin yazdığını bilmiyorum. 
Gayet filozofça yazılmış. Bakın okuyayım. Diyor ki, «Kiracılar satamaz, 
bina bizim, mal bizim, süvari değişse de kırat bizim, nal bizim. Çiçekli 
yaylalarda mevsim mevsim gezdirdim. Hiç kimserıin hakkı yok. ı'ırı bi
ı.im, bal bizim• 

Yani neyi söylüyor biliyor musunuz? İdare 5izindir, siz verirseniz, 
ı. iz alırsınız mührü. Bugün bende, yaruı başkasında. Hiç kıymeM yok ... 

Muhterem Bafrahlar, şimdi biraz Bafra'dan bah edeyim. Burada 
Altınkaya Barajı yapılıyor, Derbent Barajı'na da başladık. İn allah on-
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larla beraber yakında programlı bir şekilde Bafra Ovası'nın sulamasına 
da geçeceğiz. Çünkü biliyorum benim köylü kardeşlerimin en önemli der
di: «Su ... • 

Ama bu barajlar nasıl yapılıyor? Temelini atıyorsun diyelim ki Ka· 
rakaya Barajı'nın . .. 1983'ün sonuna kadar yani 8 senede ancak % 25'i 
aııcak yapılıyor. Anavatan · geliyor 2,5 senede % 80'e getiriyor. Bu sene 
baraj tamamlanıyor. Keban'dan daha llüyük bir baraj. Altınkaya'ya ge
liııcc 1980 Temmuz'unda başladı . 1983 sonuna kadar % 25, şimdi % 90 ... 
Altınkaya'yı z:ımanından evvel bitireceğiz. Şimdi diyeceksiniz ki Özal bu 
paralan nereden buluyorsun? İş parayla yapılır ... •İŞ bilenin kılıç 
kullananın• derler. Size ben televizyonda söyledim, •Bu köprüleri, 
barajları satarız, yenilerini yaparız, memleketin gücüne güç katarız, iş
sizlere iş buluruz• diye. Bu formül çalışmıştır. 350-400 milyar TL. hal· 
kımdan para topladım. Bu paralarla ne mi yapıyorum? Altınkaya'yı ya
pıyorum, Dcr!-Jent 'i yapıyorum, Atatürk Barajı'nı yapıyorum , Karakaya'yı 

yapıyorum. Daha birçok barajları, otoyolları yapıyorum. Onlar devreye 
girecek ve memleketin gücüne güç katacaklar. Onlardan elde ettiğimiz 
paraları da yeni hizmet1ere yatıracağız. Memleket çığ gibi büyüyecek. 

Bakınız biz evgi doluyuz. Bütün insanları, sizleri hiç ayrım yap
n.adan seviyoruz. Bu işin temelinde sevgi var. Ama diyorum ki arada bir 
fark var. Ufacık bir fark. Ben gençlerle, çocukları biraz daha fazla se
viyorum. Kıskanmasın kimse. Sebebini de söyleyeyim. Çünkü gençler 
ve çocukfor gelecekteki Türkiye'nin sahipleridir. Onları çok iyi yetiştir
memiz, onlara çok iyi bakmamız lı'izım. Onun için emeklerimizin, gayret
lerimizin birçoğu bunlaradır. Bakınız Anavatan iktidarı çocuklar için 
ne yaptı? Bütün belediye başkanlarına çocuklar sokakta kalmasın diye 
çocuk bahçeleri yapmaları talimatını verdim. Sağlık Bakanınız burda. 
'Geçen sene 5 milyon çocuğa aşı yaptık. Dünyanın hiçbir yerinde bu ka
dar büyük bir aşı kampanyası görülme:niştir. Birleşmiş Milletlerden bu
rum için mükMat aldık. Türkiye'yi örnek gösteriyorlar. Başka zaman 
bep kötü misal gösterirlerdi. Şimdi iyi misal gösteriyorlar. Çünkü işler 
değişti, köprülerin altından çok sular geçti. Atı alan da Üsküdar'ı geçti .. . 

Şimdi sulamayı demin söyledim. Bakınız şu Bafra'ya. Belediye Baş
kanına sordum. Dedim ki, •Belediyenizin bütçesi neydi, şimdi ne oldu?• 
Yanlış hatırlamıyorsam 280 milyon TL. iken almış şimdi 1 milyar 700 · 
800 milyon TL. Bakın nereden nereye ... Altı misli. Netice itibanyla Baf
ra güzelleşiyor. Ben 1,5 senedir görmüyordum. Şimdi çok farklı gördüm. 
Daha güzel olc:cak inşallah. Hızır Servi-. de kurulmuş onu da söylüyor. 
Bütün hedefimiz nedir biliyor musunuz? Türkiye'yi modem bir ülke ha
line getirmek. Avrupa'dan ne farkımız var. Çalışmasını bildikten sonra, 
memleket iyi idare edildikten sonra onJan yakalarız. Atatürk'ün dediği 
gibi muassır medeniyet seviyesine muhakkak erişiriz. 
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Dün akşam Samsun'da muhtarlarla konuştuk . Ben konuştum, Ma
liye Gümrük Bakanı konuştu. Aynı zamanda bjjjyorsunuz kendisi Tekel'~ 
bakıyor. Bu sene iyi bir tütün mahsülünüz varmış. Öyle mi? Bizim is
tediğimiz de budur. Ona göre iyi fiyat alacağınızı şimdiden ·öylcyeyim. 
Ben özellikle kıraç arazide tütün eken, bı:.şka alternatifi olmayan çiftçim; 
canım gibi tutarım, onu söyleyeyim. Köylümü çok severim. İkinci olarak 
bir şey daha söyleyeyim. Gübre meselesi. Devletin çok sübvansiyonu var, 
yani desteği var. Ama düşündük taşındık bir formül daha bulduk, «Özal. 
her zaman bir formül bulur». Küçük çiftçiye ilave bir destek daha yapa
cağız. Yani devletin desteği küçük çiftçiye biraz daha artacak. Bu bir 
sosyal adalet işidir. Onun da kalkınm:ı~ ını istiyorum da onun için. Bir 
konu daha var. Zannediyorum çeltikçiler de burada. Onlara birşey söy
lemek istiyorum. Bu sene mahsullerine iyi fiyat verildi. 

Tütün için bir müjdem daha var. Piyasaları bu sene 15 Ekim'dcn 
itibaren açıyoruz. Haberiniz olsun, erken alacaksınız paı·ayı ... İşte Ana
vaıan iktidarı böyledir. 

Şimdi j?elelim sigara fabrikasına .. Şimdi beni iyi dinleyiniz. Bir 
memlekette yanlış yatırım yapılır a o ıncmleket zarar etmez mi? 1975 -
1976 enelerini a l alım. Türkiye'de mevcut sigara fabrikalarının kapasi
tesi 90 bin ton. Türkiye'nin kullandığı sigara da 6.5 bin ton. Yani kapa
sitemiz ihtiyacımızdan fazla. O zamanki iktidar altı Lane fabrika a bir
den başlamış. Ne yapacağız biz bu fabrıkaları? Mevcutlar ihtiyacın üze
rinde. Önümüze geldi problem. Ballıca'da var. Kvcaman binayı bitirdik, 
içine makine koyamadık. Tokat'ı bitirdik bir ona koyduk. Ondan sonra 
Akhisar'da var. 1zmir'de, Diyarbakır'da var. Erzurum'da var. Hadi ba
kalım nerede yapacaksın . Önüne problem geldi, ama burada söyleyeyim. 
Biz bunun çaresini buluyoruz. Ballıca ilki, tamamlanan fabrikalaı'dan biri 
olacaktır, haberiniz olsun. 

Birşey daha söyleyeyim. Bafra'nın bütün köylerinin elektriği ta
mam, bütün köylerinin telefonu tamam. Bafra'nın değil, bütün Samsun'
un tamam, o köylerimizin su meselesine de yardım ettik, daha da yar
dım edeceğiz. İnşallah önümüzdeki 10 sene içind.:ı Türkiyc'nin köy yol
larının çoğu asfalt olacak. Göreceksini~. Çünkü biz iş yapmasını bilen
bir iktidarız. İşte demin de misalini wrdim. Köprül.eri, barajları saltık . 
Sattırmam dediler, ben sattım. Eğer onları satm~aydım bütün bu i ler 
nasıl bitecekti? 10 sene daha sürerdi. B:ıkın bir misal daha vereyim. İz
mit'de Gebze arasında 50 km. lik otoyol var. 12 .>enedir inşa ediliyordu. 
Biz geldik hala inşa ediliyor. Sordum, dedim ki •Ne vakit bitecek bu 
yol? .. Bu tempoyla• Üç sene daha sürer dediler. Ettiııti 15 sene ... Dedim 
ki bu sene bitirelim bunu. 3 milyar isteriz dediler. Verdik, gitti. Ertesf 
sene 1985 yılında gişeleri koyduk, paralan toplamaya başladık. 3 mil-
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yara karsılık 4 milyar TL. aldık o sene. Şimdi aynı metodJa Edime'den 
Ankara'ya otoyol yapacağız. Adana'dan, Gaziantep'le Irak'a giden bir yol 
var. Çok ızdırap çekiyorlar. Orayı da 0toyol yapacağız. İnşallah Türki
ye'de önümüzdeki 15 sene içinde 3 bin km. otoyol yapacağız. Buralara 
da gelir. Göreceksiniz. Samsun yolu yapılıyor onu biliyorum. Güzel ol
muş zaten, gayet güzel geldik. 

Şimdi formülü anladınız mı? Bütün mesele şudur: «İş bilmek, işi 
iyi idare etmek ve. millete sevgi duymak» bizim başka bir yolumuz yok . 
Biz milletimize sevgi duyuyoruz. Onun içinden çıktık, ona hizmeti en bil
-yük ibadet ayıyoruz. Ne demişler •Halka hizme~. hakka hizmettir• 

Gençlere stadyum ... Bakın gençler, biz bütün Türkiye' de gençlerin 
.• Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur• esprisiyle spor yapmalarını i -
tiyoruz. Ama spor yapmak tesis ister, antrenör ister öyle değil mi? Türk 
Spor Kanununu çıkardık, bir de fon koyduk. 40-50 milyar TL. para var 
orada . Türkiye' de inşallah önümüzdeki 10 -15 sene içinde köylerde bile 
spor tesisleri yapacağız. Memleketin nasıl değiştiğini hep beraber gö· 
receğiz . -

Türkiye'nin itibarı arttıkça dış siyaseti de daha iyi oluyor, öyle de
gil mi? Şimdi radyolarda duydunuz; Jivkov ne diyor? Ben Türkiye ile 
anlaşmak istiyorum. Tabii anlaşmak isteyecek. Çünkü Türkiye büyüyor. 
Yunanlı da hizaya gelecek hiç merak etmeyin. Ben biliyorum. Çünkü 
bakikatcn Türkiye'den korkuyorlar. 52 milyon Türkiye. Asrın sonunda 
70 milyon . Kuvvetli bir ordusu olan, 70 milyonluk bir Türkiye. Bir de fon 
kurduk. • Savunma Sanayiini Destekleme Fonu•. Artık Türkiye'nin dışar

dan fazla silah, teçhizat almaması lazım. Onların çoğunu burada yapması 
lazım. İnşallah 2 sene sonra burada yapılan F -16 Jet tayyarelerinin uçu-
5unu göreceğiz. Sadece o kadar değil. Bunun hesabı var. Memleketin 
hem gücünü artırıyoruz, Silahlı Kuvvetlerimizin . Hem de içerde iş ya
ratıyoruz, yeni iş sahaları açıyoruz. Ekonomiyede güç katıyoruz . Aslı bu
dur. Biz işimizi biliriz merak etmeyin. Neyin ne zaman, nasıl yapılacağını 
.çok iyi biliyoruz. 

Muhterem Bafralılar, bütün bu fonlar güzel ... Kamu ortaklığı fonu, 
toplu konut fonu, binalar yapılıyor, inşaat sanayii aldı yürüdü. İşsizlik 
azalıyor. Bunların hepsi güzel. Fakat unutmayacağımız birşey var. Mem
leketin fakirine, fukarasına el uzatmamız liizım. Doğru mu değil mi? 
•Komşusu aç yatarken tok uyuyan bizden değil. diyor Hz. Peygamber. 
Evet değildir. Biz bu inançtayız. Onun için bir fon daha kurduk. Basın, 
fakir, fukara fonu diyor. Ne derlerse desinler. Biz fakirin elinden tut
maya karar verdik. Şimdi bütün illerde, ilçelerd::: bu vakıflar kuruldu 
Yılda 400 milyar TL. para toplayacağım. Fakirliği, fukaralığı inşallah 
ortadan kaldıracağım. Okuyamayan çocuklara yardım edeceğim. Evi ya-
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nana, aniden sıkıntıya düşene, kısa vadede düzelecek insanlara elimi 
uzatacağım. Hapse düşüp çıkmış ıslah olmak istiyenlere de yardım ede
ceğim. Sadece o kadar değil kötü yola düşmüş, iyiye gidecek olanlara da 
yardım edeceğim. Ve göreceksiniz Türkiye çok daha güzel bir ülke haline 
gelecek. Hedefimiz ileri ve modern Türkiye. 

Muhterem Bafralılar bir çok miting meydanlarında söylediğim bir· 
şey var. Onu burada söyliyeceğim. Diyorum ki, gençler bizi tutuyor. Ta· 
marn mı gençler? Yaşlıların, güngörmüşlerin, dedelerimizin, babalanmı· 
zın da duası bizimle. Orta yaşlılara gelince onlar zaten bizimle çalışıyor. 
Hanımlar da, beyler de. Geriye ne kaldı? Geriye çocuklar kaldı. Onların 
da sevgisi bizimle. 

Sözlerici şöyle bağlayacağım. Muhterem Bafralılar, biz siyasette 
Aşık Veysel'in tabiriyle aynen şöyle bir yoldayız. O diyor ki •Uzun ince 
bir yoldayım gidiyorum gündüz gece• Bir de birlik, beraberlik işareti 
yapalım. Sağolun, varolun. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN VEZİRKÖPRÜ'DE 
YAPTIC}I KONUŞMA 

15 Eylül 1986 

Muhterem Vczirköprülü'ler . .. 

Hepinizi sözlerimin başında en derin sevgilerimle, saygılarımla se
:amlıyorum. Anavatan iktidarı, sizin ikıidanmz. Sizler ıbize oy verdiniz, 
biz de sizin desteğinizle , başka kimsenin desteği değil, sadece sizin des
teğiniz ve Allahın yardımıyla iktidar olduk. Ont:l'. için herzaınan söy
lüyorum, biz sizin aranızdan çıktık, en büyük hizmeti sadece sizlere ya
pıyoruz. Bunu da son 2,5 ·senelik lcraatıınızla açık- seçik gösterdik. Mem
leket nereden nereye geldi. Bunları uzun uzun anlatmaya gerek yok. Her 
gün yeni manzara, yeni bir şekil görülmektedir. Bakınız, yıllar evvel bu 
memleketi ziyaret eden devlet adamlarını düşününüz, kaç tanesi geliyor
du? Son 2.5 senede dışarıdan Türkiye'.ve ne kadar büyük devlet adamı 
gelmiştir. Ben ne kadar farklı ülkelere davet edildim. Amerika Birleşik 
Devletlerin'den, Sovyet Rusya'ya, İngiltere'den, Japonya'ya, Çin'den, Hin
distan'a Dünya'mn en büyük devletlerine birer birer davet edildim. Bu
nun sebebi nedir? Bunun sebebi şudur : Türkiye' de güvenilir, sağlam bir 
iktidarın bulunması ve aynı zamanda Türkiye'nin itibar kazanması. Eğer 
bir memleket ekonomik bakımdan iyi durumda ise kimseye muhtaç ol
mazsa, vaktiyle olduğu gibi petrol aramak için petrol bulmak için elini 
avcunu açmazsa, parası bol, hazinesi dolu ve istediğinden istediği şekil
de alabiliyorsa o memleket güçlüdür. Tabii iktisaden güçlü olan bir mem
lc:keıin ordusu da güçlü olur. Bakınız 2,5 sene içtrisinde yaptığımız ic
raatlardan birisi, misal veriyorum Silahlı Kuvvetlerimiz için kurduğu
muz fon. Savunma Sanayiini destekleme Fonu. Bu fonda ne kadar para 
toplanıyor? Yılda, 400-500 milyar lira. Bu parayla, bugün dışarıdan aldı
ğımız birçok silah ve techizatı inşallah yakın zamanda memleketimizde 
yapacağız. Böylece hem memleketimizde iş sahası açılacak, hem de mem
leketimizin gücüne güç katılacak. Ankara'da biliyorsunuz. F -16 uçakla
rının yapımı için temel attık. Binalar yükseldi. Yakında inşallah açılışını 
yaparız. Eskişehir'de yük motoru üreten fabrikanın temelini attık. O da 
yükseliyor, Onun da açılışını yaparım. İnşallah 3 · 4 seneye kalmaz. 2 -3 
sene içinde F -16 uçaklarını Türkiye' de yaparız. Tabii güçlü olan bir ül
ke bakınız misal vereyim. Güneydoğu'da bazı şakiler Silahlı Kuvvetleri-



mıze bir tuzak kurdular. 10-12 tane askerimizi 1 subayımızı şehit ettiler. 
Ama güçlü bir iktidar, hiç çekinmeden, kanun kuvvetinde kararname 
çıkararak ertesi gün inlerinde tepelerine bindi. Şimdi bakınız karşımız· 
daki Ana Muhalefet Partisi'nin lideri sayın İnönü diyor ki; «Meclisten 
izin alacaktınız, ondan sonra gidip oraya hücum edecektiniz.,, Olacak iş 
mi? Biz Meclise gideceğiz, izin isteyeceğiz, adam istediği yere kaçacak. 
Kardeşim sen ona mı kolaylık gösteriyorsun, bize mi kolaylık gösteri
yorsun? Biz şehit olan askerlerimizin intikamını hemen alırız, hemen. 
Burada tekrar söylüyorum. Eğer tekrar böyle bir hareket yapmaya kal
karlarsa, onları da inlerinde vururuz. Hiç şüpheniz olmasın. Tabii bütün 
bunları yapabilmek için, iktidarın güçlü olması lazım. Koalisyon hükü
metlerinde bir taraf diyor ki; «Biz askerlerimizi şehit eden şakileri gi
delim, vuralıre• öbür taraf ise «durun bakalım!» diyor. Nasıl karar ve
recekler, böyle bir durumda. Mümkün değil. 

Bir memleketin güçlü olması, iktisaden güçlü olması, iyaseten güç
lü olmasını getirir. Şimdi bakın; Bulgaristan'la bir problemimiz var. 
Orada yaşayan soydaşlarımız var. Bulgarlar kalktılar, bunların isimlerini 
Bulgar isimleriyle değiştirdiler. Kendilerine çok defa ihtar ettik. Bütün 
dünyada peşlerindeyiz. Her gittiğimiz yerde, BM'lerde olsun, başka top
lantılarda olsun, her türlü imkaru değerlendirip, onları köşeye sıkıştırı
yoruz. Ben Sovyet Rusya'ya gittim; orada da tartıştım aynı şeyi. Şimdi 
radyolarda, televizyonlarda duydunuz. Rijkov, biraz vicdana gelmeye 
başladı gibi geliyor bana. Tabii Türkiye güçlü oldukça, kuvvetli oldukça, 
hepsi yola gelecektir. Bundan şüphesiz olmasın. Ama bütün mesele mem
leketin iyi idare edilmesidir. Size bir misal vereyim: Almanya ve Japon
ya. 2. Cihan harbinde bunlar mağlup oldular, öyle değil mi? Yandılar, 
yıkıldılar. Hatta Japonya iki tane atom bombası yedi tepesine. Bütün 
sanayileri tahrip oldu. Almanya'daki sanayiler de tahrip oldu. Uçaklar 
heryeri bombardıman ettiler. Kalan fabrikaları da Sovyetler aldılar, ken
di memleketlerine götürdüler. Aradan 25-30 sene geçti. Almanya nasıl 
oldu da dünyanın en güçlü ülkeleri arasına girdi? Japonya nasıl tek ba
şına AET'ye ABD'ye kafa tutuyor? Hatta şöyle söyleyeyim, Japon yeni 
ile Alman markının !karşısında Amerik:uı dolarıyla İngiliz sterlini selam 
duruyor. Sebebi nedir? Bir kere ıbu ülkelerdeki insanlar çalışkan. Mille
tini, halkını, birbirini seven insanlar. Bizim insanlarımız da öyle. Fakat, 
arada bir fark var. Söyleyeyim. O memlekette, Almanya'da harpten son
ıa tam 25 sene aynı siyasi parti iktidar oldu. Şimdi de yine aynı parti 
iktidarda. Son seçimlerde yine başa geçtiler. Japonya'da harpten bu ta
rafa aynı siyasi parti iktidardadır. Başka partiler yok mu? Var. Ama, 
millet birini seçmiş ona gidiyor. Diyorum ki, biz de böyle yapalım. 70'li 
yıllarda olduğu gibi anarşiye, kavgaya gelmemek için bize rey verin, de
vam edelim, Türkiye'yi çok daha ileriye götürelim. 
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Şimdi bir şey daha söyleyeyim; biz demin bahsettiğim Almanya ve 
Japonya'daki iktidar partilerinin Başkanlarıyla aynı siyasi birlik içeri
sinde bulunuyoruz. Bu ayın 18'inde Viya:na'da biraraya geleceğiz . Al
man Başbakanı Koh!, İngiliz Başbakanı Bayan Teacher, Fransa Başba
kanı Chirac ve ben Viyana'da biraraya geliyoruz. Bütün bunların hepsi 
bize benzer partilere mensuplar. Aynı grubun üyesiyiz. Görüyorsunuz, 
Türkiye nereden nereye geldi. Onun için diyorum ki bu seçim - gerçi 
önemli bir seçim değil ama, ben her seçime önem veriyorum. Bize oy 
verin. Bugün Anavatan'ın Millet Meclisi'nde bir tek hüviyeti var. 400 ki
şilik parlamentoda 231 milletvekilimiz var şu anda. Bizden sonra gelen 
SHP'nin 84 milletvekilliği var. Nerdeyse üçte birimiz. Onun için istedi
ğimiz kanunu en iyi şekilde geçiriyoruz. Hatırlayınız; Ramazan ayında 
üyelerimizin, milletvekillerimizin çoğu oruç tutuyor. Dedik ki, meclis 
çalışma saatlerini değiştiririz, sahura kadar çalışırız. Bu dönemde mem 
leket için çok önemli kanunlar çıkardık. Sahura kadar çalışmaya rakip
lerimiz pek gelemediler. Kanunları kolayca çıkanverdik . Bir kanun var, 
kızıp duruyorlar şimdi. Kendileri bir isim taktılar, •Fakir - Fukara Fonu• 
diye. Asıl adı «Sosyal Dayanışmayı Geliştirme Fonu• . Gayet tabii, gaye
miz memlekette fakir, fukara bırakmamaktır. Şimdiye kadar kimsenin 
aklına gelmemiş . Hani sosyal adaletçiyim, sosyal demokratım diyenler? 
Çünkü hayallerinden bile geçirememişler. Biz bu memlekette inşaallah 
fakir fukara bırakmayacağız. Bu lafta değil, icraatımız var. Bir söz var
dı. «Komşusu aç yatarken, tok oturan bizden değil» diye. Herkes bilir 
bunu değil mi? Onu söylüyorum, işte bu kanunun çıkmasının ana sebebi 
budur. Biz kendi fakirimizin elinden tutacağız, yukanya götüreceğiz. Ona 
imkıln vereceğiz. Yokluktan dolayı okula gidemeyen çocuğa, yardım ede
ceğiz. Kötü yola düşmüş ama pişman olmuş insanlarımıza da yardım 
edeceğiz. Hapise düşmüş, çıkmış bir kader kurbanı olmuş, kimse elinden 
tutmuyor; Ona da yardım edeceğiz. İşle söylemek istediğim bu. 65 ya
şını geçmiş, başka bir geliri yok. Evet 65 yaş gelirini çıkardılar ama 4 -5 
bin liralık yardım bir işe yaramıyor. Ona da yardım edeceğiz. İhtiyacı 
olan herkese yardım edeceğiz. Orman Kaounu'nu da yine bu sahur ka
nunları icerisinde çıkardık. Ormanı ben seviyorum. Yeşil , memleketin 
yeşil olması iyi ama ben, insanları.mızı, köylümü daha çok sevjyorum. 
Ormana gözümüz gibi bakarız. Bu memlekette birçok şey yanlış anlaşıl
mıştır. Orman meselesi de böyle. Aydınlarımızla, bazen halkımız arasında 
farklılıklar meydana gelmiştir. Benim gayem bu farklılıkları gidermektir. 
Aydınıyla, halkıyla herkesin birlik, beraberlik içinde olması lılzım . O za
man memleketimiz yükselir. Aydın başka türlü düşünmüştür. İçinde ya
şayan köylü başka türlü düşünmüştür. Köylüye bir eziyet haline gelmiş
tir bu durum, ama kanunu çıkardık. Bugün şunu söyleyebilirim : Orman 
köylüsüne civarda tarıma elverişli ama ormana elverişli olmayan bütün 



arazileri vereceğiz, haberiniz olsun. Daha ilerisini söyleyeyim. İnşallah 
1988 seçimlerinde bize Anayasa'yı değiştirecek ekseriyet verirseniz, Ana
yasa'da yer alan ormanla ilgili hükümleri de deği~tireceğim. Memlekete 
bir çok şeyler yapıyoruz. Ben size söyleyeyim. Tabii beğenmiyorlar, be
ğenmesinler. Televizyonda kavgasını yaptık; Hatırlıyorsunuz. Köprüyü, 
barajı satarız, yenilerini yaparız diye. Hatırladınızmı? Ama adam çıktı 
sattırmam dedi. Hadi bakalım sattırma görelim. Sattım bile. Altmkaya 
barajı yapılıyor. 1980 senesinde temeli atılmış. 80'den 83'e kadar yapıl
mış miktar % 25 değil. Biz aşağı yukarı son 2,5 senede % 89'a gelirdik 
baraj inşaatını. Şimdi de diyorum ki; önümüzdeki senenin sonunda ta
mamdır. Parasını nerden buldun diye sorun( Parasını, işte o köprülerle 
barajları satarım diyorum ya, satıyorum yenilerini yapıyorum. Canım 
köprü de yerinde duruyor. Baraj da. Dostlar alış verişte görsün derler. 
Ben onların gelirlerini satıyorum gelirlerini. 

Aziz vatandaşlarım, buradan ayrılmadan önce bir şey daha söyleye
ceğim. Siz bizim icraatımızı biliyorsunuz. Huzurunuzda açık-seçik söy
lüyorum. Bize rey verin veya vermeyin, biz bütün insanları seviyoruz. 

Ayrılmadan önce, hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Sağolun, 
varolun . 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN ALAÇAM KONUŞMASI 

16 Eylül 1986 

Çok aziz Alaçamlılar, 

Hepinize sözlerimin başında sevgiler, saygılar sunuyorum. Sağolun, 
varolun. 

Alaçam'a bu benim ikinci gelişim . Türkiye'nin şehirleri, Alaçam 
da dahil devamlı ıbir değişme içinde, Ama bu değişme, iyiye doğru, gü
zele doğru. Görüyoruz binalar yapılıyor, yollar açılıyor, kanalizasyon ya
pılıyor, telefon geliyor, elektrik köylere gidiyor. Hepsi memleketin iyiliği 
için. Sizlere hizmet etmek bizim için bir nevi ibadettir. Bunu da iyi bilin. 

Dün Samsun' da, Havza' da başladık. Bugün, Alaçam' da Samsun ikin
ci bölgenin gezisini bitiriyorum. Ve muhterem vatandaşlarıma bu vesi
leyle Alaçam - ile ilgili bazı konuları burada söyleyeceğim. Dün akşam 
gerek Samsun'da gerek Bafra'da bu konulan ilgililerle uzun uzun ko
nuştuk. Bir tanesi tütün meselesi. Onu ifade edeyim, tütününüz bu sene 
gayet kaliteliymiş. Kaliteli tütüne muhakkak iyi fiyat vereceğiz onu da 
ifade edeyim. Tütün piyasaları Ege'den başlayarak 15 Ekim'den itibaren 
açılacak. Yani ıbir ay sonra bile değil, haberiniz olsun. Erken para ala
caksınız. İkincisi eğer burada çeltik varsa çeltikte de kolaylıklar var. 
Toprak Mahsulleri Ofisi alıyor. İyi de para veriyor. Yalnız rutubette bi
raz dikkat edin. Onlar yine rutubeti konusunda biraz idare edecekler. 
Yüksek rutubetli de alacaklar, fiyatını ona göre verecekler, haberiniz ol
sun. Ayçiçeitini devamlı peşin alıyoruz. Getirin paranızı verelim. Yüksek 
verimli tohumlan ektiniz mi? Mısırda da gelirken gördük, mısırlarınız 
eski usül. Yüksek verimli mısırlar var, dönüme 1000 Kg. - 1200 Kg. ve
riyor. Bu mısırlar 200 -300 Kg. vermez. Öyle değil mi, değil mi? Onun 
için yüksek veriınlilerden ekeceksiniz. Onları biz getiriyoruz, hatta des
tekleme fiyatıyla satıyoruz. Yani ucuz veıiyoruz. 

Burada süt inekçiliği var mı? Amerika'dan 30 bin tane inek getiri
yorum. Yılda 7 ton süt veriyor. Kredili olarak 400 bin TL'ya da satacağız. 
Çünkü Amerika'dan maliyetinin üçte birine alıyorum. 

Geçenlerde «sahur kanunları» diye bazı kanunlar çıkardık. Nedir 
o kanunlar biliyor musunuz? İşte o sahurda muhalefet gelmedi. Biz de 
kanunları çabuk çabuk çıkarıverdik. Bir tanesi orman kanunudur. Or-

998 



man köylüsünün meselesini llıalletmek istedim. Tabii Anayasanın sınır
hm içinde. En ucuna kadar gittim. Şimdi ormanda tarıma elverişli, or
mana elverişli olmayan arazileri, fundalıkları köylüye bırakacağım. Şim
di bütün mesele şudur : «Ormanı çok seviyorum, ama içinde yaşayanları 
daha çok seviyorum, haberiniz olsun•. 

Muhterem Alaçamlılar, memleketin işleri iyi gidiyor. Memlekette 
huzur, güven var. Huzur, güven herşeyin başıdır. İstikrar var. Memleket 
istikrar icinde kalkınır. Özellikle buna dikkat ediniz. Memleketi eski dö
nemlere döndürm~k isteyenler var. 1980 öncesindeki kavgalı günlere. Bir 
Rcis'icumhur bile seçemedik, öyle değil mi? O günlere dönmek istemi
yorsanız, Anavatan'da kararlı olun. Aslında bu seçimde birşey değişmi
yor. 11 tane mj))etveki]i ... Ama onlara kapıyı SlffiMkl kapayın ki bir da
ha ümitleri kalmasın, aslı odur. 

Şimdi kağıt fabrikası meselesine gelelim. tık önce şunu sorayım. 
Niye fabrika istiyoruz? lş sahası açılması için fabrika istiyoruz. lş sa
hası açılacak işler yaparsak, ister şu fabrika olsun ister bu fabrika olsun 
farkeder mi? Mühim olan iş sahasının açılması. Hepiniz akıllı insanlarsı

nız . Milletimiz akıllı bizim, ben bunu iyi biliyorum. Eğer biz, memleketi 
idare eı:lenler sizden topladığımız vergileri çarçur edersek iyi iş yapmış 
olur muyuz? Siz o paralan bana emanet etmişsiniz, onda tüyü bitmemiş 
vetimin hakkı var, benim onu gözümün bebeği gibi gayet dikkatli kul
lanmam lazım. Paraları iyi yerlere yatırmalıyım ki, memleketin işi iyiye 
gitsin. Hesap budur. Şimdi bakın, bugün şurada &elirken gördüm. Bina
lar yapılıyor, üstünde işçiler çalışıyor, yollar yapılıyor, iki tane baraj ya
pılıyor. Altınkaya, Derbent .. . Göletler yapılıyor, yollar yapılıyor. Bura
larda kimler çalışıyor? Türk işçisi, Türk teknisy::mi çalışıyor. 

Şimdi benim söylemek istediğim şu: Ben buraya fabrika yaparım, 
ama o fabrikayı bana bırakın. Akılcı olan ney e onu yaparım. Bir misal 
vereyim de dinleyin. Sivas'ta -bu sizin kağıt fabrikası gibi değil, onun 
sadece etüdü başlamıştır. Öyle temel atılacak gibi değil , haberiniz olsun, 
söylüyorlarsa doğru söylemiyorlar- dördüncü demir- çelik fabrikasının 
temelini attılar. Ama ortada ne para var ne başka birşey, var. !ş başı
mıza kaldı. Sivaslıya «selamün aleyküm • diyoruz, «demirçelik• diyor. 
cAleyküm selam• diyeceğine .. . 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN NİCDE'DE 
HALKA HİTABEN YAPTICI KONUŞMA 

16 Eylül 1986 

Aziz ve muhterem Niğdeliler, sevgili vatandaşlanm, hepinize en de
rin sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum; Sağolun, varolun. 

Dün Karadeniz'deydim. Bafra'dan, Havza'dan Vezirköprü'den, La
dik'ten size selamlar getirdim. Her gittiğimiz yerde, açık ifade edeyim, 
Anavatan'ın kök saldığını, eskisinden daha güçlü olduğunu görüyorwn. 
Çünkü, aziz vatandaşlanm, çok iyi biliyor; bugün memleketle huzur var
sa, bugün memlekette güven varsa, bugün memlekette her şey varsa, kuy
ruklar yoksa, bolluk varsa:- bunun kökeninde Anavatan var. Bu bir ara se
çim. 11 tane milletvekili seçiliyor. 400 değil, 11 tane. Ama eskiler, yeni ba
zı partiler, muhalifler ara seçimi, bir referandum havasına sokmak isti
yorlar. Neden? Koltuğunu kaybeden tekrar koltuğuna gelmek istiyor da 
onun için, haberiniz olsun. Geriye dönüş yoktur. Memleketimizde çok sı
kıntılar çektik. Kardeş kavgasına düşüyorduk neredeyse. Bunlann hep
si mazide kalmıştır. Ama muhterem vatandaşlanm, bunu arzulayanlar 
var. Bu kavgalı ortamın tekrar egemen olmasını isteyenler var. Dış güç
ler var, iç güçler var. Siz bunlara kapıyı bu seçimde de çok sıkı kapaya
caksınız. Türkiye ilerlemek istiyor. Türkiye muasır medeniyet seviyesine 
erişmek istiyor. Çocuklanmıza, gençlerimize çok daha iyi imkanlar ver
mek istiyoruz. Ben çocukları ve gençleri çok seviyorum. Çünkü bunlar bi
zim gözbebeğimiz, istikbalimiz, Türkiye'nin geleceği. Eğer güçlü bir Tür
kiye yetiştirmek istiyorsak onları çok iyi yetiştirmemiz lazım; öyle de
ğil mi? Bakınız, Türkiye nereden nerey~ geldi. 

1980 öncesini bir düşünün. Yokluklar biı- tarafta, sigara kuyruğun
dan, benzin, mazot kuyruğuna; margarin kuyruğundan, hanımlar hatır
lasın, tüpgaz kuyruğuna kadar herşeyin yokluğunu çekiyorduk. 1979 se
ne.sı. Zamanın iktidarı 'bunalmış; petrol yok. Bir bakanını, bir arap ülke
sine yolluyor. Aman bize biraz fazla petrol, bir tanker daha petrol diye. 
Bakanımız gidiyor, Umwn müdürleri karşılıyor. Umum müdürden rica 
ediyor, •Bize bir tanker daha petrol verin, paramız yok, krediyle ödeye
ceğiz• diyor. Adam razı oluyor. Fakat, bizimki bir adım daha ileri gide
rek, tenzilat yapılmasını istiyor. Öyle der demez, petrol umum müdürü 
Arap, kapıyı gösteriyor; buyurun dışarıya diye. Türkiye bu durumlara 
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düşmüştü. Şimdi bugün aynı Türkiye, komşu ülkelerine kendi malımızı 
ihraç etmek için 1 milyon dolardan fazla kredi verdi. 1980 senesinde ben 
çok iyi hatırlıyorum. Başbakanlık Müsteşarıydım. Ankara' da 79 senesi so
nunda Başbakanlığın kaloriferleri yanmıyordu. Aralık ayında. Çünkü pet
rol yoktu. Başbakanlıkta da olmazsa nerede olur, siz düşünün. Erzu
rum'dan vali telefon ediyor. Diyor ki; aman bize kömür gönder. Kışta kı
yamette kömürsüz kaldık. Kömürümüz var. Erzurum'a gitmiyor. Neden 
biliyor musunuz? Mazot yok; kamyonlar çalışmıyor. Türkiye bunları ya
şamıştır. Türkiye bu noktadan şimdiki duruma gelmiştir. Şimdi her şey
de bolluk var. Bolluk kolay unutulur, çabuk unutulur. Yokluklan da unut
tu'k. Şimdi size soruyorum, Anavatan gelmeden evvel, şu memlekette 
programlı elektrik kesintisi yapılıyor muydu, yapılınıyor muydu? Yapılı
yordu. Şimdi hani? Yok. Ama unuttuk. Bazen diyorum ki, elektriği kese
yim de millet anlasın. O yokluk günlerinde yurtdışına belki 6 ayda 10 de
fa gittim. Ne için? Para bulmak için. Herşeyin başı para. Paris'te toplan
tı yapılıyor. Dünya Ekonomik İşbirliği Teşkilatı'nda Türkiye'ye yardım 
sandığı açmışfar o devirde. Herkes içine para koyuyor. Bir ufak devlet de 
1 milyon dolar koydu. Hepimiz utandık, sıkıldık. Vay Türkiye bu 1 milyon 
dolara da mı düştü diye. Geçen sene, bu sene aynı teşkilata ben Başkanlık 
ettim. Nereden nereye gelclik. Ama, bunu görmeyenler, bunu bilmeyenler 
var. Bildiği halde söylemeyenler var. Onu da biliyorum. Türkiye'nin eriş· 
tiği noktayı dışarıdakiler çok iyi biliyor. Türkiye'yi bugün bütün dünyaya 
örnek gösteriyorlar. Niçin? Benim çalışkan insanlarım var. Güzel insan
larım var. Milletini seven insanlarım var ve biz çalışıyoruz. İşte bu neden· 
le Türkiye örnek gösteriliyor. Bakınız, o devirlerde, Türkiye'nin ihracatı 
2 milyar 900 milyon dolar. Peki petrol ithalatımız ne kadardı, biliyor mu
sunuz? 3 milyar 600 milyon dolar. Yani ihracatımız, petrol ithalatımızı 
karşılamıyordu. Bu memleket batmaz mı? Şimdi durum nedir söyleye
yim; Türkiye'nin geçen sene ihracatı 8 milyar dolar. Petrol ithalatı da 3 
milyar dolar. Hiç bir şey değil. Ama 5 senede azmettik, çalıştık; bu nok
taya geldik. Kıskananlar var. İşi bilmeyenler var. Bilmesinler, milletim bi
liyor; kafi o bana. Türkiye'nin nereden nereye geldiğini , yurt dışında ça
lışan işçilerim çok iyi biliyor. Çünkü, Türkiye'nin 2-3 senede ne kadar 
değiştiğini onlar daha iyi görüyorlar. Arada bir geliyorlar da onun için. Biz 
içinde yaşadığımız için farkedemiyoruz. Bakınız bir misal daha vereyim; 
hani televizyonda bu köprüleri, barajları satacağım, yenilerini yapacağım 
dedim. Karşıma da bir adam çıktı, sattıımam dedi. Şimdi bunun altında 
ne yatıyor? Benim milletim anlar. Çok da kolay, söyleyeyim. Biz barajı, 
köprüyü satalım derken, onlar şunu anladılar : Acaba parçalayıp, parça 
parça satacak mı cliye? Yok öyle şey, köprü yerinde duracak, baraj yerin
de duracak; ben onun gelirini satacağım. Gelirini sattım . 300-400 milyar 
lira para topladım. 3 sene için, ondan sonra tekrar satacağım. Atatürk 
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Barajı'nı bu şekilde yapıyoruz. Baraj için bir senede 180-200 ıruJyar l,ira 
gerekiyor. Bu baraj bitince istihsalimiz iki ırusli olacak. Oralarda sulan
dığı zaman, Güneydoğu' da yaşayanlara, Doğu' da yaşayanlara yetecek. Or
ta Anadolu'dan da oralaı-a göç edecekler. Çünkü münbit toprak var. Su 
geldi mi çok verimlidir oralar. 

Bir şey daha söyleyeyim, eskiden barajları, özellikle büyük baraj
ları yabancılar yapardı. Biz 2,5 senede 45 tane barajı ihale ettik. Çalışı

yor, yapılıyor. Su geliyor, çünkü köylüme, çiftçime su lizım ... Ama baraj
ların hepsini Türk müteahhitleri yapıyor, yabancılar yok artık. Hepsini biz 
yapıyoruz; Atatürk Barajı da dahil. Atatürk Barnjı'nın gözden kaçtımı 
Keban Barajı'nın tam 6 ırusli. Onu yabancılar yaptı; bunu biz yapıyo
ruz. Gidin görün. Hem de nasıl hızlı yapılıyor. Otoyollara bakın, biz nasıl 
iş tutarız; eskiler nasıl iş tutar, mukayese edin. (Bu anlattığım hikaye
den) şoför arkadaşlarım varsa bilirler; lzmir'le Gebze arasında şimdi 50 
km.'lik bir oto-yol var. Biz geldiğimiz zaman inşa ediliyordu. Sordum. 
Bu otoyol daha ne kadar sürecek? dedim. Bu tempoyla giderse ne vakit 
bitecek dedim. Daha üç sene sürer dediler. Kaç senedir yapılıyordu bili
yor musunuz? Tam 12 senedir, 15 olacak. Onun üzerine tuttuk kaç para 
istiyorsa verdik. Bir senede bitecek. 3 milyar lira. Verdim parayı, 10 se
nenin sonunda, 84'ün sonunda oto-yol devreye girdi. Tabi 85'in başında 
gişeleri koyduk, para kesmeye başladık. Parasız bir şey yok. Ne oldu? 
3 milyar lira verıruştim, bir senede 4 milyar lira aldım. Fena mı yani. Şim
di o hızla başka oto -yollara başlıyoruz. İşçi kardeşim bilsin; inşallah 4 -5 
seneye kalmaz. Öyle 15 sene sürmez. Edirne'den otoyola girecek, Anka
ra'ya kadar otoyolda kaymak gibi gidecek. Aşağıda, Güney'de de Ada
na'dan Gaziantep'e kadar otoyol yapılacak. Çünkü; Türkiye büyüyor, güç
leniyor, kuvvetleniyor. Bizim yollara ihtiyacımız var. Köy yollarına ihti
yacımız var. Elektriğin her tarafa gitmesi lazım. Bu arada şunu da söyle
yeyim; Niğde'nin bütün köylerinin elektriği tamam. Telefonları da ta
mam. Tabi, denmez mi seçim için öne aldınız. Alırım ne olur yani; vatan
daşıma hizmet veriyorum. Dahası var mı? Zaten Türkiye'nin bütün köyle
rinin elektriği önümüzdeki senenin ortasında tamam. Fazla bir şey kal
madı ki, Doğu da bitiyor. Ne zannettiniz? Doğu'yla Batı'nın farkı kalma
yacak. Telefonları da 1988 yılında tamam. Bakın bu telefon işi nereden 
nereye geldi? Almanya'daki kardeşlerim bilir; Türkiye'ye telefon etmek 
ölüm!. .. Bul bulabilirsen. Hat yok. Devre yok. Batı Anadolu'ya, Marma
ris'e yabancı turist geliyor. Evlerine telefon edebilmek için karşı taraf
taki Yunan adalarına gidiyorlardı. Anavatan geldi, 3 -4 senede bu işler 
değişti. Plajda bile telefon var. Çevir kadranı, dünyanın her tarafı ile ko
nuş! Böyle oldu. Şimdi hatırlamayacaksınız, Televizyon ne wman renkli 
oldu? Şimdi söyleyeyim; 82'de renkli oldu ama, sadece Cumhurbaşkanı 
konuşurken renkli yayın vardı, öyle değil ıru? Biz geldik hepsini renkli 
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yaptık. Bununla da bitmedi. Şimdi ikinci kanal geliyor. Ankara, İstanbul, 
İzmir' de deneme yayınları başladı. Üç - dört seneye kalmaz, allı kanal olu· 
yor. Niçin 6 kanal onu da söyleyeyim: iki tane kanalını gençleri ve çocuk
ları eğitmek için kullanacağım. İş bilmeyene, iş öğretmek için kullanaca
ğım. Şimdi bakınız : Anavatan sosyal adaletçi bir iktidar. Sosyal Adalet 
nedir? Fakire, fukaraya bakmak, insana bakmak, insan sevgisiyle dolu 
olmaktır. Aslı da budur. Helikopterle gelirken Niğde'ye yukarıdan bak
tım, Niğde' de öyle bir inşaat var ki, toplu konut inşaatı. Reis iyi çalışıyor 
galiba. Sosyal adaletçilik konusunda söyleyeceklerim var. Biz toplu konut 
yapımı için para bulacağız dedik. Nereden bulduk biliyor musunuz? Ya
bancı sigaraları normal kanallarla ithal ettik. Önceden karaborsacıya 
giden parayı toplu konut fonuna aktarıyoruz. Para ne kadar biliyor musu
nuz? 10 milyar lira. Şimdi ben, o 100 milyar lirayı fakire fukaraya, ev yap
sın diye, kredi olarak veriyorum. Farka bakın. Toplu - konuttan 2 senede 
para verdim. 400 binden fazla konut inşa ediliyor. 120 bir tanesi bitti. Bun· 
dan sonra her sene 120-150 bin konut bitecek. Onu alanların ekseriyeti 
işçi, memur ve esnaftır. Türkiye'nin bütün konut meselesini halledece
ğiz; bizden başkası halledemez. Bu sene Ramazan' da Meclis'de sahura ka
dar çalıştık. Tabi, sahura doğru muhalefetin çoğu gelmiyor; kaçıyor. Biz 
kolay kolay kanun çıkardık. Fakir · Fukara Fonu Kanunu bunlardan biri. 
Bi:ı;im bir sözümüz var. Programımızda yazılmış. Aynen şöyle: Komşusu 
aç yatarken tok oturan insan bizden değildir. Tamam mı? Bir memleke
tin fakirinin, fukarasının ızdırabım herkesin duyması lazım. Bir bunu yü
reğimizde duyuyoruz. Onun için eski ecdat yadigarı vakıf müesseselerini 
fakire, fukaraya yardım etmek için bütün illerde ve ilçelerde kurdum. 
657 tane. Yılda 40 milyar liraya yakın para toplayacağım. TRT'nin reklam 
gelirlerinin yüzde 30'u buna gidiyor. Trafik cezalarının yarısı da. Kurban 
derileri buraya gidiyor. Bütün fonlardan para kesiyorum, buraya gidiyor. 

Bu memlekette fakir, fukara bırakmayacağız. Bunu herkes söyledi. 
ama, biz icraatını yapıyoruz. Okumayan çocuklara, gençlere buradan yar
dım yapacağız. Bakın bir misal vereyim, Zonguldak'taydık. Kötü yola düş
müş ama düzelmek isteyenlere, yaşlılara da yardım edeceğin: . :una öyle, 
rastgele değil, bir heyet var. O heyet bilecek kim muhtaçtır? Ona verece
ğiz. Muhtaç olana vereceğiz ki; bu memlekette fakir, fukara kalmasın. 
Bunu yapmak siyaset midir? Hayır. Bunu yapmak insanları sevmektir. 
Başka türlü olabilir mi? Ecdat yadigarı Vakıflar müessesesini kurdum, 
memleketin fakirini, fukarasını kalkındıralım, Türkiye ileriye gitsin, on
ların duasını alalım, daha iyi işler yapalım diye. 

Şimdi biraz da Türkiye'nin dış itibarından bahsedeyim. Bakın bir 
memleketin dış itibarı o memlekete gelen büyük adam sayısıyla ölçülür. 
Bir de siz davet edilirsiniz, başka ülkelere. Onlar ne kadar büyük ülkeler 
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olursa, o kadar itibannız fazladır. İşte bakın, şu 2,5. senede Amerika'ya, 
Çin'e, Japonya'ya, İngiltere'ye, Hindistan'a, Suudi Arabistan'a, İran'a, 
Irak'a davet edildim. Dünyanın bütün büyük ülkelerine davet edilmişiz. 
Hangi devirde, hangi Başbakan davet edilmiş? Bu, Türkiye'nin güçlendi
ğini, kuvvetlendiğini gösterir. Aynı zamanda, Türkiye'yi ziyaret edenlere 
de bakın. Bugün Türkiye, bir çok yerde batın sayılan bir ülke olmuştur. 
Ekonomisi, Silahlı Kuvvetleri güçlü bir ülkeyiz. İşte görüyorsunuz. Gü
neydoğu'da birkaç tane şaki gitti, bizim askerlerimizin 10- 12 tanesini 
pusuya düşürdü. Şehit etti. Ama Türkiye'de kuvvetli bir hükümet var. O 
gece, kanun kuvvetinde kararnameyi çıkardık, ertesi gün jetlerimiz tepe
lerine bindi. Tamam mı? Şimdi bizim rakiplerimiz çıkmış diyorlar ki, 
efendim TBMM'e gelecekmi~iz, izin alacakmışız. O adam duyacak. Olacak 
iş mi bu? Birisi de kalkınış; Türkiye'nin bu yaptığı, İsrail'in Araplara 
yaptığına benziyor demiş . Bak terbiyesize. Olacak iş mi? 

Şimdi bakın bunun gerisinde ne var. Silahlı Kuvvetlerin güçlü oldu
ğu zaman sözünüz geçer. Teyyareleriniz varsa, gemileriniz varsa, topunuz 
tüfeğiniz varsa, sözünüz geçeı-! Anavatan iktidarı, bir önemli değişiklik 
daha yaptı, o da şu: Silahlı Kuvvetlerimiz için, Türkiye' de savunma sa
nayiini kurmak için bir fon yarattık. 400-500 milyar lira. Şimdi bugün, 
belki 2 sene sonra şu göklerde bizim F-16 uçaklarımızın uçtuğunu göre
ceksiniz; Ankara' da, Eskişehir' de yapılmış. Motoru burada, tayyaresi An
kara'da. Sadece o kadar değil. Birçok sanayi, ağır sanayi, Türkiye'de ku
rulacak. Niçin? Bir, ekonomimizi güçlendirmek için. İki, daha fazla gen
cimize iş bulmak için. Türkiye değişiyor. Türkiye bütünüyle yepyeni bir 
ülke oluyor. Onun için diyorum ki, geriye dönüş yok. 11 tane konuşup du
ruyorlar. Bir kısmı tabela partisi. Tabelalar seçimden sonra inecek aşağı
ya. Bir kısmı da eskiden vardı. Eskiden vardı; tekrar gelmeye çalışıyor
lar. Ne derler, geçti borun pazan sür eşeğini Niğde'ye. O devir geçti. Öy
le diyorlar, lafın gelişidir bu. Ladik'te bana bir pankart gösterdiler. Çok 
hoşuma gitti. Bir halk şairi yazmış. Size tekrar edeyim. Diyor ki; 

İlacı var satamaz 
Bina bizim mal bizim 
Suvari değişse de 
Kır at bizim, nal bizim 
Çiçekli yaylalarda 
Mevsim gezdirdim 
Hiç kimsenin hakkı yok 
An bizim, bal bizim 

Bakın ne ince düşünce var burada. Kimseye tapulu değilsiniz onu 
söylüyor. Hepimiz, ben de dahil olmak üzere kiracıyız, kiracı. İktidar kol-
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tuğuna oturanlar için de orası kiracılıktır. Sizin tapulu malınız, benim de
ğil. İnsanlar gelip geçer. Benden sonra da gelecek. Onun için kızmaya, ille 
burası benim yerim demeye hiç lüzum yok. Öyle değil mi? 

Muhterem Niğdeliler, bir de sizin şu patates meselesine, gübre mese
lesine, biraz da sulama meselesine bakayım. Bu seçimde çok palavra atan 
var. Adamın milletvekili yok; ben şunu yapacağım, bunu yapacağım di
yor. Şimdi bir düşünelim bakalım . O söylediklerini yapabilecek mi, bir 
bakalım. Senin daha miletvekilin yok. Olsa olsa 1 tane milletvekili çıka· 
nrsın. Bugün parlamentodaki 400 milletvekilinin 231 tanesi bizim. Ekse
riyet bizde. İktidar biziz. Biz söylersek yapanz; başkası yapamaz. Şimdi 
SHP Başkanı diyor ki; Çiftçinin bütün faizlerini sileceğim. Çok tatlı bir 
laf. Ama sormak lıizım, nasıl sileceksin? Kimin parasını kimden kaçıra. 
caksın. Bir söyle bakalım! Gücün var mı? Ben size söyliyeyim; 900 Mil
yar liradır söylediği bu rakam. Kimden çıkar biliyor musunuz? Yine siz· 
den çıkar. Onun cebinden çıksa bir şey demem. Bu milletin parası . Ban
kalan mı babracak? Şimdi bakın bu hesap kitap bilmemektir. Benim 
açık söylemek istediğim bir şey var. Burada bir patates meselesi var. Ne
reden çıktığını da söyleyeyim. Tanmda, bir reform yaptık. Reformun te· 
melinde de tohum yatıyor. Öyle mi? Yeni tohumlar getirdik. Güneyde, 
Adanalılar, Antalyalılar bilir. Eskiden 5 ton, 10 ton alırdı. Şimdi, o yeni 
tohumlarla 35 ton alıyor. Yani 5 misli istihsal arttı. Örneğin ayçiçeği. Ka
radenize, götürdük, Trakya'ya götürdük. Eskiden 100-110 kiloyu zor alır
dı; şimdi 300 kilo alıyor. Ondan sonra buğday tohumları getirdik. İklim 
şartlan biraz iyi gidince, eskiden 100 kilo olan yer 300-400 kilo almaya 
başladı . Patateste de böyle oldu. İyi tohumlar geldi. Şimdi vazgeçebilir 
misiniz, eskiye dönebilir misiniz? Hayır dönmezsiniz. 2,5 -3 ton alıyor
dunuz, belki 5 -6 ton almaya başladınız. Şimdi bir memlekette fazla istih
sal olw·sa, gayet tabi fiyat aşağıya iniyor. Ama biz iki şey yaptık. Bir ta
nesi şu: İhracat kapılarını açıyoruz. Demin söyledim; lbu patatesi satmak 
için ben ihracatçıya kredi veriyorum. Yani, Arap memleketine kredi veri· 
yorum. Daha ne yapacağım onu söyleyeyim. Sizin girdilerinizin maliyetini 
düşüreceğim. Daha ucuza çıkaracaksınız suyu. Bunlar yapıldı. Bunlar ya
pılacak. Biz söylediğimiz her şeyi yaparız. 

İkincisi, gübre meselesi. Gübre meselesi hakkında çok laf ediliyor. 
Aslında devlet büyük çapta destek yapıyor; 250 milyar lira. Sevgili Niğ
deliler, aynı şeyi Karadeniz' de de söyledim; Küçük çiftçiye gübrede daha 
fazla destek vereceğim. Yani küçük çiftçi diyelim ki, 10 bin liralık gübre 
kullanıyor. Diyeceğim ki al arkadaşım devletin desteği haricinde-normal 
onu alacak - sana. 20 bin lira. Küçük çiftçiye; büyüğe değil. Belli bir stan
dartın altında olanlara. Anavatan, sosyal adaletçi bir partidir. Bakın 
elektriği de biz öyle görüyoruz. Az kullananın ödediği kilowat - saat üc-
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reti 27. 28 lira. Ama 150 kilowatsaatı geçti mi 30 lira veriyor. Bundan daha 
yukarıya giderse 50-60 lira veriyor. 

Muhterem Niğdeliler, memleket için doğrusu neyse onu yapmak 
lazım. Eskiden olduğu gibi, acaba Türkiye niçin 1980'e gelirken hem kav
gaya hem ekonomik sıkıntılara düştü? Hesapsız kitapsız işlerdendir. He
sabı kitabı bilmeyen iktidarlar memleketi felakete götürür. Biz bu işlerin 
nasıl yapılacağını. çok iyi biliyoruz. Benim bildiğimi rakiplerim de !biliyor. 
Bütün dünya da biliyor, onu da söyleyeyim. Benim bir sözüm var burada 
tekrar edeceğim. Demin Ortaköy' de de tekrar ettim. Geçen seçimlerde de 
söyledim. O da şu: Kim ne derse desin gençler bizi tutuyor. Tamam mı 
gençler? Güngörmüşleıimizin, dedelerimizin, babalarımızın, yaşlılarımı
zın duası bizimle. O dua olmayınca biz ayakta duramayız. Orta yaşlılara 
gelince sizler bizimle zaten çalışıyorsunuz, 1başkasıyla değil. Geriye bir tek 
çocuklar kaldı. Çocuklarında sevgisi bizimle. Anavatan geleceğin de par
tisi. Bu kadar çocuğu niye seviyorum. Onlar beni seviyorda onun için. 
Sevgi karşılıklıdır. 

Şimdi sözümü bitirmeden bir şey daha söyleyeceğim. Bir hikayedir 
tutturdular. Bazı basında da bizim aleyhimize olanlar var. Bakıyorum 
şöyle yazıyorlar, böyle yazıyorlar. Ardeşen'de vaktiyle seçim olmuş. 194() 
oy almışız. Halkçı Parti 980 almış, SODEP 1600 almış. Tamam mı? Hesap 
ortada mı? Bu ikisi birleşince Anavatan'ı ezer geçer, öyle diyorlar. Şimdi 
hazırlık yaptılar. Efendim Ardeşen seçimleri bu ara seçimlerden önce 
önemli bir gösterge olacakmış. Gazetelerinde yazdılar. Pazar günü ya
pıldı seçim. Anavatan 2600 oyla seçimi aldı. Şimdi gıkları çıkmıyor. İşte 
gösterge dedikleri şey ıburada. Demek ki, tam göstergeyle bu ll'ini de 
inşallah biz alacağız. Moralleri bozulmuştur. Kara kara düşünüyorlar. 

Kara kara düşünmeye devam etsinler. Benim bildiğim bir şey var. Türki
ye' de bu seçimlerde bir şey değişmez. Ama iktidara sımsıkı sarılın ki, Tür
kiye bir daha eski günlere dönmesin. İktidara sımsıkı sahip olalım. Al
manya'da çalışan işçilerim biliyorlar. 45'ten sonra Almanya yanmış yıkıl
mıştı. Bir iktidar 25 sene devamlı gitti. Almanya onun için dünyanın en 
güçlü ülkesi oldu. Japonyada öyle. 40 senedir aynı iktidar gidiyor. Başka 
partiler de var. Eskiden olduğu gibi, koalisyon dönemlerine dönerseniz 
siz yanarsınız. O koalisyonlara son. Anavatan iktidarda. Hepinize en derin 
sevgilerimi, saygılanmı sunuyorum. Benim aziz Niğdelilerim . Adayım bu
rada. Onu da size emanet ediyorum. Sağolun varolun ... 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL 'iN VİYANA'DA EDU 
TOPLANTISINDA YAPTICI KONUŞMA 

19 Eyliil 1986 

Herşeyden önce, Parti Liderleri Konferansı'na katılmam ve bu seç
kin topluluğa hitap etmem için yapılan davetten dolayı Dr. Mock ve Av
rupa Demokratik Birliğine candan teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Bu 
toplantıya katılan ilk Türk Parti Lideri ve Başbakanı olmak benim için 
bir mazhariyettir. Aynca, mükemmel organizasyonu ve gösterdiği sıcak 
ın.lsafirperverlikten dolayı evsahibi ülkeye de derin takdir hislerimi be
lirtmeliyim. 

Bilindiği gibi, Viyana Türkler için yabancı bir şehir değildir. İki kez 
kapılarına kadar gelmişizdir. O günlerin ardından, önce Habsburg'lar son
ra da Romanov'Jar Avrupa'nın bu bölgesinin tarihini yaratmak için Os
manlılar ile elele vermişlerdir. Artık bu dönemin geride kaldığına mem
nunum. Zira şimdi, aynı değerleri ve idealleri paylaştığımız dostlanmızla 
biraradayız. 

Osmanlılar sanayi devrimine ulaşamamışlardır. Sonuçlarını biliyo
ruz. Bununla birlikte bu kere •Pazar Devrimi• ni yakalamaya muvaffak 
olduğumuzu düşünüyorum. Bu konuda önemli olan husus, genel olarak 
dünyada ve özel olarak da Türkiye' de •Pazar D vrimi• ne müncer olan se
beplerdir. 

Ülkemizde biri sosyal demokrat diğeri muhafazakar, iki ana siyasi 
parti bulunmaktaydı. Beyanlanndaki temel farklılıklara rağmen her iki 
parti de hemen hemen aynı halkçı politikaları uyguluyorlardı. Her ikisi 
de pazar ekonomisine geniş müdahalelerde bulunuyor ve kamu ikti adi 
kunıluşlannı ekonominin itici gücü olarak kullanıyorlardı. Sosyal politi
kaları, ekonomi mantığına ters bir şekilde tarımda yüksek destekleme fi. 
yatlarını ve yüksek işçi ücretlerini içermekteydi. İçe dönük ekonomi, it
hal ikamesine dayanmaktaydı. Fertler herşeyi devlet babadan bekleyen 
pasif kişilere dönmüştü. Beyanlarında daha becerikli olan sosyal demok· 
ratlar yavaş yavaş başarı kazandılar. Aldıklan oyların oranı % 40'ı aştı. 
Yaklaşık on sene boyunca büyük şehirlerdeki belediye seçimlerini kazan· 
dılar. Bununla birlikte daima istismar ettikleri şehirleşmiş kesimin fakir 
tabakası için hiçbir şey yapmamışlardır. 
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Her iki partinin yaşadıkları balayı arka arkaya gelen iki petrol kri
zinin çalkantıları arasında sona ermiştir. 

Ekonominin dizginlerini biz ele aldık ve serbest pazar ekonomisini 
tesis etmeye başladık. Dış ticareti ve döviz rejimini serbestleştirdik, kota
ları ve sınırlamaları kaldırdık. Fiyat kontrollarını ve devlet sübvansiyon
larını reddettik. Canlı bir özelleştirme süreci başlattık ve devlet tekelle
rıne son verdik. Vergi sistemini basitleştirdik ve bir çok vergi oranlarında 
indirim yaptık. Doğrudan yabancı yatırımları büyük ölçüde teşvik ettik. 

Tabii ki bu acı bir reçeteydi. Başlangıçta halka kabul ettirmek he
men hemen imkansız görünüyordu. Fakat halkımız, serbest-pazar felse
fesini beklenenden çok daha kolay benimsedi. Seçim kampanyası sırasın· 
da sadece zor günler vaaddettik. Kasım 1983'de büyük bir farkla iktidara 
getirildik. Böylece, uyguladığımız politika genel tasvip görmüştür. Öte 
yandan, mahalli seçimlerde yaklaşık bütün önemli belediyeleri kazandık. 
Geleneksel işçi bölgelerinde dahi en yüksek oyu biz aldık. Seçmenlerden 
aldığımız yetki ile programımızı tam olarak uyguladık . Kısa zamanda, 
politikamızın meyvelerini topladık. 

Hükümetin müdahalesi azalıp ferdin ıkaabiliyetleri ortaya çıkınca 
ekonomi, derhal yeniden dengesine've dinamizmine kavuştu. Karaborsa or· 
tadan kalktı. Gemi azıya almış enflasyon hızı geriledi. İhracat 6 yılda dört 
misli arttı, terkibi değişti ve aynı devrede, sınai ürünlerin payı % 25'den 
% 75'e yükseldi. Türk ekonomisi OECD ülkeleri içinde en yüksek büyüme 
hızına kavuştu ve dünyadaki sanayileşmiş en yeni ülke oldu. Bütün bu 
hususların, ikinci petrol krizinden hemen sonra daralan ve aşırı koruyu
culuğa kapılan dünya ekonomik düzeni içinde başarıldığına dikkatinizi 
çekmek isterim. Bu suretle dünyaya, serbest - pazar ekonomisinin geli
şen ülkelerde olumsuz şartlar altında dahi aynı şekilde başarıyla uygulan
dığını ve örneğimizin evrensel bir değeri olduğunu isbat ettik. Şimdi , bir
çok gelişen ülke bizim modellimizden yararlanmaktadır. 

Tabii ki bütün bunlar, sosyalist ekonomiye nisbetle bünyevi deği
şiklikler yapılmasını çok daha kolaylaştıran serbest pazar ekonomisinin 
meziyetleridir. Filhakika, sosyalist ülkelerin ve sosyal demokratik rejim· 
!erin büyük ölçüde başarısızlığa uğradığı nokta da budur. Ancak şura

sı da bir gerçek ki, pazar şartlarının serbestçe işlemesini ihmal ederek 
bünyevi dengesizliklere sebebiyet verenler de kendileri olmuştur. 

Ekonomik kriz karşısında hareketsiz kalan sosyal demokratlar, biz
lere sosyal adalet açısından tenkitler yöneltmişlerdir. Türk deneyiminin 
önemli bir veçhesi de sosyal politikalara ehemmiyet vermesidir. Demok
ratik bir toplumda sosyal boyutu olmayan programın uygulanamayacağı 
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bir gerçektir. Ben, bizim sosyal adalet anlayışımızın sosyal demokratların
kinden daha üstün olduğuna inanıyorum. Bu anlayışımız, sosyal açıdan 
daha etkin. ekonomik açıdan tahammülü daha kolay hatta daha yarar
lıdır. 

Biz, hükümetin ferde gerekli asgari ölçüde sosyal destek sağlama ın
dan yanayız. Ancak, bunu sosyalizmde olduğu gibi ferdi teşebbüsün kö
reltilmesi paihasına arzu etmiyoruz. 

Bizce, genel eğitim ve adil rekabet yoluyla fırsat eşitliği sağlanması 

şartıyla ferdi teşebbüs, ekonomik kalkınmanın temelidir. 

Devlet, aile ve toplum dayanışmasının yerine konmamalıdır. Deviet 
yardımı, fakirlere ulaşan kardeşlerinin sıcak kucaklamasının yerini alma
malıdır. Bu bakımdan, değerlerimizin önceliklerini iyi belirlemeliyiz. Dev
letin dini ve ahlaki görev ifa edemeyeceğine inanıyoruz. Devletin yerine 
getirecek daha laik görevleri vardır. Biz bunu Türkiye'de başardık. 

- Geniş bağımsız kaynaklarla bir sosyal dayanışma fonu kurulmuş 
ve mahali kuruluşlar bunlan fakirler için kullanmaya yetkili kılmmıştır. 

- Aynca, belediyelere ve mahalli makamlara ek kaynaklar sağlan· 

mış ve karar alma yetkisi verilmiştir. Bu kuruluşlann kamu gelirlerindeki 
paylan % 7'den % ll'in üstüne çıkmıştır. Şimdi kasaba ve şehirler mo
dernleştirilmekte ve şehirdeki fakir kesime yardım edilmektedir. Bu, ger
çek bir reformdur. Biz, asırlardan beri gelen merkeziyetçi eğilimleri ters
yüz ettik. 

- Geniş bir sosyal konut programı başlatık. Gerekli para, daha önce 
sigara gibi kaçak olarak ülkeye ıziren lüks maddelerin ithaline konan ver
gilerden sağlanmaktadır. Şimdilik yılda 100.000 konut inşa etmekteyiz. 

- Bir vergi iadesi sistemi getirdik. Bu sistemle fakirlere destek sağ
lıyoruz . Gelir az olduğu ölçüde, makbuzla belgelendirilen mal alınmasın
dan doğan vergi iadesi daha yüksek olmaktadır. Böylece, vergi kaçakçı
lığına engel olduk, KDV'yi getirdik ve vergi gelirlerini arttırdık. 

- Enerji üretimi ve sulama amaçlı çok büyük çaplı barajlar zin
ciri inşa etmek üzere Türkiye'nin Doğu ve Güney Doğu bölgesinin kal
kınması için kapsamlı bir program başlattık. Geri kalmış bölgelerde ya
tırımlan teşvik için tedbirler aldık. 

- Elektrik için kademeli fiyat tesbiti yaptık . Böylece, daha az ener
ji tüketen fakirler daha düşük ödemede bulunmaktadırlar. 

- Altyapı büyük önemi haizdir. Cumhuriyet tarihinde en yoğun 
elektrifikasyon ve haberleşme hamlesini başlattık. Beş sene içinde köy
lerin geri kalan yansı elektriğe ve dörtte üçü de telefona kavuşacaktır. 
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Sonuç olarak, serbest, ademi merkeziyetçi ve sosyal yönü olan biJ' 
pazar ekonomisi kurarak iyi işleyen bir demokrasinin altyapısının böy· 
lece kuımuş bulunuyoruz. 

Sayın Başkan, 

Gencide, Türkiye' de bizim başardıklarımızın ve Avrupa'run diğer ü). 

kelerinde sizlerin yapageldiklerinizin geçerli alternatifleri olmadığının bi· 
linci içindeyiz. Bu beyanım ilk nazarda demokratik göıiilmeyebilir. Tür· 
kiye'de de her defasında sert tepkilerle karşılaşmıştır. 

Ancak, gerçekleri daha yakından inceleyelim. Şimdiye kadar görülme· 
rniş bir ekonomik kriz karşısında bu görüşü geliştirdik ve gene de, Batı 
Avrupa, Kuzey Amerika ve Pasifik bölgesindeki hür memleketlerin çoğun· 
da iktidara geldik. Bir balama, şimdi dünyayı bizler idare ediyoruz. Ül
kelerimizdeki sosyal demokrasi, krize karşı uygun bir çare bulmaya mu
vaffak olamadı. Bu nedenle bu hareket ya boş beyanlarını koruyarak za
manla bizlerin görüşlerine avdet etti ya da protestocu gruplar düzeyine 
indi. Ancak, bizim sosyal demökratlar farklıdır. Şartlar değişir ancak 
bunlar değişmez. Değişime karşı muafiyetleri vardır. 

Sosyalist ülkelerin başına gelenler ise daha ibret vericidir. Daha az 
katı veya daha pragmatik olanlar ya davranışlarını değiştirmişlerdir ya da 
değiştirmektedirler. Bunda isteksiz olanlar ise, gecikmenin bedelini öde· 
meyi kabullenmelidirler. Doğrusu bunların durumlarına gıpta etmiyorum 
zira kurtuluşları için çıkış yolu kolay değildir. Sorunları, temelde sistem· 
den doğmaktadır. 

Son zamanda Sovyetler Birliği'ne resmi bir ziyaret yaptım . Yeni Sov
yet liderliğini çok aktif ve dinamik buldum. Önemli ekonomik reformlar 
yapmaya ciddi olarak niyetli oldukları izlenimini edindim. Silahlanma 
masraflarının halk için tahammül edilmesi çok zor boyutlara ulaştığı an
laşılıyor. Silahlanma yarışına gerçekten mani olm'lk istiyorlar. Açmazları, 
bu reformlara gidebilmek için merkezi planlama uygulamalarını köklü 
<>larak değiştirmek zorunda olmalarından kaynaklanmaktadır. Fakat ay
nı zamanda, bu çeşit bir planlama, silahlanmaya kaynak tahsisi için za
ruri bulunmaktadır. 

Sayın Başkan, 

Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden bu yana demokrasiler 
ideolojik rekabet karşısında adeta aciz duruma düşmüşlerdi. İkinci Dün
ya Harbi'nden sonra bu durum daha da kötüleşti. Bütün bu dönem zar
fında bizler ise müdafaada kaldık. İdeolojiler karşısında büyük kayıpla
ra uğradık. Şimdi köklü bir değişme göıiiyoruz. Serbest pazar ekonomi-
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sine yönelik yeni siyasi bir hareketlenme ve insan haklanna genel saygıya 
dayanan demokrasi üstün gelmeye başladı. Avrupa Demokratik Birliği'nin 
ve Ulusl ararası Demokratik Birliğin kuru lması bu yönde önemli bir iler
lemedir. Şimdi yetki bizlerin eline geçmiştir. Fikir düzeyinde sağlanan 

genel dengelerin somut olarak da aleyhimize dönmesi artık bir zaman m~
selesidir. 

Batı Avrupa'nın bu açıdan tekrar öncü duruma gelmesi pek de şa
şırtıcı olmam ı ştır. Bu bölgede tarihi güçler, demokrasi ve hür teşebbüsü 
yaratmak üzere fevkalade bir şekilde bir araya gelmişlerdir. Avrupa De
mokratik Birliği partilerinin, demokrasiyi ve hür teşebbüsü korumak için 
Avrupanın; kuvvetli ve ekonomik, siya i ve güvenlik açısından birleşik 
olması gerektiği hususundaki görüşünü bütünüyle paylaşıyorum. Bu yön
de çok şey yapılmıştır. Mamafih, yine de kaydedilmesi gereken uzun bir
mesafe vardır. 

Çözüm entegrasyon'dadır. Tüm dünya ekonomisi de yoğun bir en
tegrasyon süreci içinde bulunmaktadır. Bu gerçeğin farkında olmamız, 
bizleri, hür teşebbüs felsefemizi kurmaya sevketmiştir. Bu sebeple uygu
ladığımız politikalar, birleşen dünya ekonomisine hem katkıda bulunmak
ta hem de bundan yararlanmaktadır. Ancak, bu şartlar altında Avrupa, 
benliğini korumak ve uluslararası yükümlülüklerini üstlenmek için da
ha şümullü ve daha ileri bir entegrasyona ulaşmalıdır. Avrupa, dünya eko
nomisine, özellikle, kalkınan ülkelerin ekonomilerine musallat olan so
runlara karşı eşit derecede duyarlı olm~lıdır . Felsefemizin dünya çapın
daki nihai başarısı, uzun dönemli büyüme ve gelişmeyi sürdürürken borç
lanma ve ticaretteki sorunları çözümlemek kabiliyetine bağlıdır. 

Avrupa entegrasyonu süreci içinde Türkiye, hakkı olan yerini almak 
istemektedir. Daha önce belirtiğim gibi, Türkiye daima Avrupa kuvvet 
dengesi sisteminin bir parçası olmuştur. Türkiye'nin Avrupa ile entegras
yonu he1· iki tarafa da, fakat özellikle Avrupa'ya önemli siyasi yararlar 
ağlayacaktır. Batı savunmasına olan ba~lılığımız daha da kuvvetlenecek 

ve bir bakıma . daha Avrupalılaşacaktır. Avrupa, kendisi ba.Jcımından eko
nomik, ticari ve jeopolitik açıdan hayati olan bir bölgenin hudutlarına 
vasıl olacaktır. Hiç bir siyasi entegrasyon, bayati menfaatlerini koruma
ya dair asli yükümlülüğünü üstlenmezse bir mana ifade etmez. Türkiye. 
yanlızca fiziki olmayıp psikolojik olarak da Avrupa'yı Orta Doğu'ya bağ
layan ve aynı zamanda Kuzey'den de tecrid eden yegane tabii bir köprü 
teşkil etmekted.ır. 

Ancak, böyle bir entegrasyonun sağlayacağı başlıca yararlar ekono
mik niteliklidir. Elli milyonu aşkın bir kitle ile Türkiye pazarı gelecek 
20- 30 sene içinde en yüksek büyüme potansiyeline sahiptir. Hızla sana-
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:yileşen ve AET'den fazla değilse bile asgari ona eşit ölçüde liberal olan 
bir ekonomiye sahibiz. Avrupa'ya ekonomimizin her sektöründe, en fazla 
.da geniş altyapı programmda büyük imkanlar sunuyoruz. Bu asnn so
nuna kadar hatta daha sonrası için ekspres yollar, köprüler, entegre su
lama sistemleri, halen inşa halinde olan veya planlamasının ileri safha
larında bulunulan hidroelektrik ve termik santraller inşasını tasarlıyoruz. 
Türkiye, aynı zamanda Avrupa'ya çoğunlukla iklimden müteessir olma
yan üretim potansiyeline sahip dinamik bir tarım ile çalışkan ve iyi ye
tişmiş bir nüfus temin edecektir. 

Bütün bunların ötesinde Türk halkının demokrasiye ve Batı'ya olan 
.sarsılmaz bağlılığı, laik Cumhuriyet reformları Avrupa değerlerinin ev
rensel vasıflarının akisleridir. 

Türkiye'den sizlere bu mesajı getirdim. 

Teşekkür ederim. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN GAZİANTEP - ARABAN'DA 

HALKA HİTABEN YAPTICI KONUŞMA 

21 Eylül 1986 

Çok muhterem Araban'lılar, hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. 
Sağolun, varolun. 

Dün, Viyana' dan Ankara'ya oradan da dosdoğru Gaziantep'e geldim. 
Bugün de, Gaziantep'in ilçelerini geziyorum. 1Ik önce Araban'dan başla
dık . İsterseniz konuşmama bir örnekle başlıyayım. Türkiye'de biz yep
yeni bir kadro kurduk. Hem Ankara' da iktidara geldi, hem de Türkiye'nin 
lOOO'den fazla belediyesinde iktidara geldi. Öyle değil mi? 

İşte, bir misali de sizin belediye başkanınız. O da yepyeni bir insan. 
Şimdi bu sözlerimle şuraya gelmek istiyorum; bakın analar neler doğuru
yor. Daha neler var. Memleketimizde daha neler çıkacak. Gayet tabii, her 
devirde bu memleket, bu millet değerli insanlar çıkarmışnr. Memleketine 
hizmet eden, memleketini ileriye götüren insanlar çıkartmıştır. Onun için 
ille bu işi ben yapacağım, başkası bilmiyor demek yanlı ştır. 

Şimdi, Araban'da, Gaziantep'de gördüğümüz bazı problemler var. 
Biz, bunların hep ine başından itibaren sahibiz. Köylerimizde elektrik 
problemini hallettik. Allah'ın izniyle elektriksiz köyümüz kalmadı. Te
lefonsuz köyümüz de kalmadı. Ama, susuz köylerimiz var biliyorum. Çün
kü, Güneydoğu Anadolu'nun en büyük derdi budur. Nereye su? insana su, 
toprağa su. Bizim üzerinde durduğumuz en önemli konu budur. Ama Al
lah nasip eder de hizmetimize devam edersek, o vakit buralan çok daha 
güzel bir vatan parçası haline muhakkak getiririz. 

Anavatan iktidan'nın en önemli icraatlarından bir tanesi de su me
selesidir dedim. Özellikle Güneydoğu Anadolu'nun kalkınmasında sulama 
meselesini bizim kadar öne alan bir iktidar yoktur. Bakınız, şu son 2,5 
sene içerisinde 45 tane barajm temelini attık . Aralarında cAtatürk Barajı» 
gibi devasa barajlar da var. Bir taraftan binlerce insan çalışırken, öbür 
taraftan Fırat'ın sularına gem vuruyoruz. Arkasında öyle bir göl ola
cak ki, Fırat iki sene akacak da o gölü zor dolduracak. Aşağı.ya su gitme
yecek. Eğer biz bırakmazsak, bu yapılan işlerin büyüklüğünü göstermek 
için çok önemli bir misaldir. 
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Demin de söyledim, Güneydoğu Anadolu'nun en önemli derdi sudur. 
Bu ovalar sulanacak, nereden su getireceksiniz? Evet, daha çok barajlar 
yapacağız. İcap ederse, burada su bulamazsak, Fırat'dan da buraya su 
getirebiliriz. İmkıinsız gibi görünen işlerin hepsini başanrız. Çünkü, Tür
kiye artık bundan 6 sene evvelki sıkıntılı Türkiye değil, dünyada itibarı 
artan ve bütün Ortadoğu'da herkesin dikkatle baktığı, büyüyen kocaman 
bir Türkiye var. Şimdi gelirken belediye başkanımzla konuştum. Bana, 
neler yaptiğımızı anlattı, bizim iktidanmız zamanında. Çünkü, bu şehir
lerde insanlanmız yaşıyor. Köylere önem verdiğimiz gibi, şehirlere de 
önem vermemiz lazım. Netice itibariyle, •Halka hizmeti, Hakka hizmet 
olarak biliyoruz.• Türkiyerniz gelişiyor, gelişen Türkiye'de şehirlerin 
önemi gitgide artacaktır. 

Araban, ufak bir ilçeydi. Ama, büyüyecek. Bu gördüğümüz ovaya sa
hip. Bu ova daha fazla sulandığı zaman, daha fazla istihsal almacak. Üre
ticimiz ne diyor?• Kuruda 70-80 kilo pamuk alının. Ama sulanırsa, 500 
kiloya kadar alının.• Size açık, seçik söylüyorum; bizim taahhüdümüz, 
su getirme bakımından, şu baraj bu baraj değil, su getirmektir. Nerede 
olur a olsun. Burada etüdünü yaptığımız, inşallah programa alacağımız 
bir Atıl Barajı var. Onu söyliyeyim. Meseleyi sadece bir baraj olarak gör
medim. Dedim ki, bu kafi gelmezse inceleteceğim, bakacağım, Gazian
tep'in neresi Fırat'dan su alırsa, sulanabilirse oradan da yaparız, hiç me
rak etmeyin. Çünkü, bu memleketin çiftçisinin, köylü ünün gelişmesi 
için su lazımsa, o suyu getiririz dedim. 

Türkiye eskisiyle mukayese edilebiliyor mu? Vaktiyle, 50 kilometre 
otoyolumuz vardı, Şimdi biz, 1000 kilometreye başladık. İnşallah, Ada
na'dan Gaziantep'e oradan da Habur kapısına kadar otoyol yapacağız _ 

Haberiniz olsun. Ve asrın sonuna varmadan, 3·4 ene sonra Edime'derr 
girip, Ankara'dan çıkacak. Ondan sonra da, Ankara'dan devam edip, 
İran'a, Irak'a kadar otoyollarla gitmek, bu asnn sonundan evvel mümkün 
olacaktır. 

Önemli olan mesele birliğimizi beraberliğimizi korumaktır. Birbiri
mize sımsıkı sanlırsak ve seçtiğiniz iktidarı devamlı olarak, görev başın
da bırakırsanız, memlekette huzur, güven, istikrar devam ederse, Türki
ye'nin önünde hiç bir engel kalmaz. Hepsini aşar gideriz. 

Dedim ki, dün yurt dışından, Viyana'dan geld im. Oradan da güzel' 
haberler getirdim. Artık yurt dışında Türkiye hakkında kötü haberler yok, 
herkes Türkiye'ye bakıyor. Çünkü, bir memleketin insanları bir araya ge
lirse, birbirlerine sımsıkı sarılırsa, eskilerin dediği gibi, •Birlikten, bera
berlikten kuvvet doğar.• 52 milyon nüfusa ulaşmış bir Türkiye'yi düşü· 
nün. Bütün alt yapısı yapılmış, yollan, elektriği tamamlanmış. Bu Tür-
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kiye neler yapmaz! Neler yapmaz! bu seçim çok önemli bir seçim değil, 
11 tane milletvekili seçiliyor. Ama, bazı kimseler bu işi bir nevi referan
dum havasına soktular. Yani, diyorlar ki, •Anavatan'ın reyleri düşecek, 
biz tekrar geleceğiz. •Nereye Türkiye'de insanlar maziyi unutmadılar, 

sıkıntıları, kardeş kavgasına düştüğümüz günleri de unutmadılar. Ben bu 
işi şuna benzetiyorum. Büyük Arap kumandanı Tank İbni Ziyad, Cebeli
tarı k Boğazı'nı geçmiş ve donanmasıyla İspanya'ya çıkmış. Daha sonra 
geriye dönerek, donanmasını yakmış. Askerlerine demiş ki; •Geriye dö
nüş yok, ileriye, ileriye • demiş. Biz de öyle diyoruz, ileriye, ileriye. 

Bu, seçimler de, inşallah, 11 milletvekilinin ll'ini de biz alacağız. 
29 Eylül sabahı muhaliflerimiz bir korkulu rüya görecekler. Nereden gel
diklerini şaşıracaklar. Şaşırsınlar, milletin şamarı işte böyledir.» O sizin 
şamarıruz, benim değil. Vurdu mu maşallah, yerinden ses çıkartır. Adayı
mızı tanıtmama pek lüzum yok, bana dediğine göre, 50 defa gelmiş bu
raya. Hasan Celal Güzel'le biz yıllardır beraber çalışıyoruz. Planlama'da 
Müsteşarken, onu ben aldırmıştım. İlk orada başladı. Mülkiye' den mezun 
oldu, Planlama'ya geldi. Ondan sonra da muhtelif zamanlarda, yine bera
ber çalıştık. Başbakan Müsteşarı olduğumda benim muavinim oldu. Baş
bakan oldum Müsteşarım yaptım. Yani, bu kadar da yakınlığımız var. Ona 
göre söylüyorum. Bu memleketin de çocuğu. Gaziantep'in nesi var, nesi 
yok biliyor. Artık gerisi size emanet. 

Muhterem Araban'hlar, bu önümüzdeki seçimde sizden iyi oy isti
yorum. Açık - seçik söylüyorum. Çünkü, bunu vereceğinizi de biliyorum. 
En iyi şekilde de buralara hizmet etmeye devam edeceğiz. İster bize rey 
verin, ister vermeyin. Biz insanları seviyoruz, ayının yapmayız. Ama, her 
yerde söylerim ya, çocuklarla gençleri biraz daha fazla seviyorum. Bir şey 
daha söylüyorum, •Gençler bizi tutuyor, tamam mı gençler? Güngörmüş 
yaşlılarımızın, dedelerimizin, babalarımızın da duası bizimle. Orta yaşlı
lara gelince, zaten onlar bizimle çalışıyor. Geriye kim kaldı? Çocuklar! 
onların da sevgisi bizimle. 

Bugün yolumuz çok uzun, Aşık Veysel'in dediği gibi, cUzun ince bir 
yoh Gaziantep'in ilçelerine otobüs ile dolaşacağız. Onun için ben de di
yorum ki, cUzun ince bir yoldayım, gidiyorum gündüz gece.• 

Araban'lılar, hepinize tekrar sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. 
Sağolun, varolun. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN YAVUZELİ'NDE 
HALKA HİTABEN YAPTICI KONUŞMA 

21 Eyliil 1986 

Muhterem Yavuzeli'ler, sözlerimin başında hepinize en derin sevgilo
rimi, saygılarımı sunuyorum. Sağolunuz, varolunuz. 

Bugün karar verdik, Gaziantep'in bütün ilçelerini dolaşacağız. Çün
kü, biz insanlarımızı seviyoruz, sizleri seviyoruz. Bu işler görmeden ol
muyor. 

Bana Yavuzeli'nin.meselelerini getirdiler. Şöyle bir baktım, 3 yılda 
ne yapmışız diye. Hükümet konağı bitmiş, 9 tane okul hizmete açılmış, 
memur lojmanJan bitirilmiş, cezaevi ihale edilmiş ve şehir içme suyu da 
inşallah 1988'e kadar tamamlanacak. Bu sene Yavuzeli'nde telefonsuz, 
okulsuz köy kalmayacak. Yazmışlar, görüyorum bir de gölet i tiyorsunuz. 
Şimdi bakın, Gü ney ve Güneydoğu'nun en büyük derdi, sudur. Hanımlann 
derdi su, toprağın derdi su. Su meselesini halletmek bizim iktidanmızın 

boynunun borcudur. 

Bir karar verdik köylerin yol, su, elektrik işlerini halletmek için ma
kinalar getireceğiz. Bin dozer, bin grayder aldık . Antep'e de geldi, bütün 
yollar yapılıyor. Su meselesi kolay değil ama, yerin altında da olsa, üstün
de de olsa su meselesini halledeceğiz. 

Türkiye herşeyiyle büyüktür. Son 3 sene içinde bizim başladığımız 
baraj sayısı 4S'dir. Ama sanıyorum ki, asnn sonuna kadar varmadan Tür
kiye'de irili, ufaklı binlerce baraj ve gölet yapılacaktır. Su neredeyse bu
lup ihtiyaç olan bölgeye getireceğiz. 

Önümüzde ufak bir seçim var. Ben her seçime önem veriyorum. Ufak 
veya büyük farketroez. Bizim şu anda TBMM'de 231 tane milletvekilimiz 
var. Bizden sonra gelen SHP bizim üçte birimiz. Aynca bütün büyük şe
hir belediyeleri bizde, 1700 belediyenin bin tanesinde bizim arkadaşları
mız var. 

Anavatan iktidarı sağlam iktidar. Tabi, bu seçime de sağlam adaylar 
gösterdik. İşte, bir tanesi burada, Hasan Celal Güzel. Ben onu seçeceği
nize eminim. Gerisi hayal görüyor, o hayallerinden de 29 Eylül sabahı 
uyanacaklar. 
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Bakınız, 3 senedir iktidardayız. Her şey iyiye gidiyor. Bir keıe, hu
zur ve güven var. Anarşi kalmadı. Gençlerin yüzü gülüyor, çocuklar sevi
niyor. Doğru değil mi bunlar? 

Dünya çapında :tibanmız çok arttı, tam 52 milyon olduk, koskoca
man bir ülke olduk. Herkes bize saygı duyuyor. Ama, huzurumuzu boz
mak isteyenler vardır. Onların karşısına bir yumruk gibi, birlik, beraber
lik içinde.,ıkalım ki, kimse Türkiye'ye bir şey yapamasın. 

Onun için, hepinize bu seçimde Anavatanın yanında olmasını istiyo
ruz. Çünkü, biz hepsini seviyoruz, ayırım yapmadan, ister rey verin, is
ter vermeyin hepinizi seviyoruz. Ama, şunu da itiraf edeyim ki, şu genç
leri ve çocuklan biraz daha fazla seviyoruz. Çünkü, onlar Türkiye'nin ge
leceğidir. Onları çok iyi yetiştirmeliyiz ki, gelecek günlere umutla baka
bilelim. 

Şimdi, Hasan Celal'i size emanet ediyorum. Tamam, değil mi? 
Oldu. Şimdi hep beraber birliğimizin işaretini yapalım. 

Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Sağolunuz, varolunuz. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN NİZİP'TE HALKA 
HİTABEN YAPTI~I KONUŞMA 

21 Eylül 1986 

Muhterem Nizip'liler, benim sevgili kardeşlerim. Hepinize sevgiler, 
saygılar sunuyorum. Sağolunuz, varolunuz. 

Nizip'e bu ilk geliş'.im Ama, çok memnunum, çok ... iki gündür Vi
yana'da Avrupa Demokrat Partiler Birliği'nin toplantısı vardı. Anavatan' 
da ·hu birliğin üyesidir. Türkiye'de ilk defa olarak, bir parti bir birliğe 
üye olmuştur. Blliyorsunuz, her tarafta itibarımız var. Kolay değil, 50 
milyonluk koskocaman bir Türkiye var artık. Gençleriyle, çalı şanlarıyla . 
hanımlarıyla, bu Türkiye. koskocaman bir Türkiye'dir. 

Son üç senedir Türkiye, bir şantiye haline gelmiştir. Yollar, baraj
lar, hava meydanları, üniversiteler yapılıyor. Bütün bunlar, vatan için, 
millet için yapılıyor. 

l930'lu yıllarda ortaokulu bu civarda, Marclin'de bitirdim. O yılları 
çok iyi hatırlıyorum. Bizim memleketimiz fakirdi, bizim memleketimiz
de yokluklar vardı. Çok uzağa gitıneyede lüzum yok, 1960'lı 70'li yıll ar:.ı 
gidin. Komşumuz Suriye'den, Türkiye'ye mal gelirdi. Şimdi tC'rsine gi
diyor değil mi i' 

Memleketin ekonomisinin iyiye gitmemesinin işareti, dışarıdan ba
\ul bavul mal gelmesidir. Ama, o memleketten dışarıya ihracat yapılıyor · 
sa, oradan gelip mal alınıyorsa, o memleketin işi iyi gidiyor demektir. 
Batıya gidelim, Yugoslavya'dan, Polonyıı'dan, hatta Yunanistan'dıın Tür
kiye'ye alış - veriş etmeye geliyorlar. Çünkü, Türkiye'de bolluk var, her
şey var. Sahip olduğumuz, Allah'ın bize verdiği bu nimetlerin kıymetini 
bilelim, aziz Nizip'liler. Ama bu kolay olmamıştır. Nasıl olmuştur? Söyli
yeyim; çalışkan lbir milletimiz var. Tuttuğunu koparan, işini beceren, 
işinde çalışkan, hani derlerki, yağ var, un var, şeker var. Mesele helva 
yapmasını ıbiliyormusuni' Yani. bu i~i idare edebiliyormusun? Ahçılık 
yapabiliyormusuni' Bunlann hepsi olur. Fakat, mühim olan onlardan 
helva yapmaktır. İşte o helvayı da biz yapıyoruz, biz. 

Şimdi bakınız, Türkiye'nin bir çok meseleleri var. Bu meseleler, şu 
veya bu şekilde halledilecek. Nasıl halledilecek? İş bilenin, kılıç kulla
nanın. Öyle değil mi? Eğer iş bilmeyen insanlar varsa, hiç bir mesele hal
ledilmez. 
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Türkiye'de demokrasi var. Demokrasi nedir? Başbakan gelir, kar· 
~ınıza çıkar, size hesap verir. Gayet tabii, biz sizin içinizden çıktık. Siz seç. 
tiniz, oy verdiniz. Ondan sonra ben başbakan oldum, beni birisi getirtip 
buraya oturtmadı. Ben size muhtacım, sizin oyunuza muhtacım. işte, de
mokrasi budur. 

Ama, milletin gücü gibi de başka güç tanımıyorum. Milletin gücü· 
dür herşeyi yapan, Türkiye'yi ileriye götüren sizlersiniz. Biz bu işin sa
dece idarecisiyiz. Bizi de siz seçtiniz. Onun için diyorum ki, •Demokratik 
idare, Türkiye'ye layık bir idaredir. Sakın demokrasiden ayrılmayalım, 
sımsıkı sarılalım. Bakınız, demokrasi ile idare edilmeyen ülkeler var. 
Albayın biri gidiyor, diğeri geliyor. öyle değil mi? Ama o memleketler 
geride kalır, biz ileriye gideriz. İleriye gitmemizin sebebi, kontrol var. 
Kim kontrol ediyor >bizi? Siz kontrol ediyorsunuz. 

İş yapmadık mı, hemen gelip hesabını sorarsınız. Gezilerimde yolu
ma köylü kadınlar çıkıyor. Su isteriz diyorlar. Çok güzel bir istek. Ben 
de diyorum ki, bacım ben sana su getiririm. Benim boynumun borcudur 
bu iş. Türkiye'nin gücünü kullanacağım, barajlar yapacağım, köylümün 
sulama problemini çözeceğim. Bir aldığı yerden on alacak köylüm. 

Dünya'ya bir bakınız, Türkiye'ye bir bakınız. Bu sene Türkiye'nin 
her tarafında bolluk var. Hemen hemen herşeyde bolluk var. Neden bol
luk olduğunu da söyleyeyim. Çünkü, bu millet ç;ılışıyor, çalışanı kul da 
sever Allah da sever. 

Aziz ve muhterem Nizipliler, önümüzde bir seçim var. Nedir bu 
seçim 11 tane milletvekili seçilecek. Peki sorun bakalım, Anavatan'ın par
lamento'da kaç tane milletvekilliği var? 400 kişilik parlamento'da bizim 
231 tane milletvekilimiz var. Peki, bize en yakın partinin kaç milletvekil
liği var? 84 tane, bizim üçte birimiz kadar. Buradan bütün milletimize 
açıklıyorum, bu seçimle iktidar değişmeyecek. İktidar yine biziz. Ve in
şallah burada, huzurunuzda ifade ediyorum, Allah'ın izni, sizin desteği
nizle şu 11 milletvekilliğinin hepsini de alacağız. 

Neden alacağımızıda söyliyeyim. Bu millet az ızdırap çekmedi, az 
sıkıntı çekmedi. Yoklukları, kuyrukları unuttunuz mu? Şimdi hiçbir şe
yin sıkıntısı yok. Bakınız, Nizip'in bütün köyleri elektriklendi, bütün köy
lerine telefon geldi. Eksik olan suyunu da, inşallah biz önümüzdeki ay
larda, yıllarda muhakakk getireceğiz. 

Değerli ve muhterem Nizipliler; Türkiye bir şantiye haline geldi 
dedim. Arkadan bir arkadaşım dedi ki, •Harran ovasına, Evliya Çelebi'nin 
söylediği sular geliyor.• önemli olan, dağları delip, 26 kilometre çift tü
nel yaparak Fırat'ın sularını Harran ovasına vardırmaktır. öyle değil 
mi ? 
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Bugün Atatürk ıbarajı inşa halindedir. Parasını da ıbiz bulduk. Na
sll bulduğumuzu da söyliyeyim. Hatırlıyacaksınız, televizyonda çıkıp de
dim ki, cBu köprüleri, barajları satacağım, yenilerini yapacağım.• Öyle 
değil mi? sebebi var, barajı söküp satacak değiliz, baraj yerinde dura
cak, gelirini satacağız. Adam çıktı karşıma •sattırmam • dedi. Sen sattır
mazsan, ben de satarım dedim ve sattım. Milletten, yani sizden 300-400 
milyar lira para topladım . Şimdı Atatürk barajı ve diğer barajlarla bir
likte, toplam 45 baraj yapılıyor. Ne olacak bunlarla? Elektrik istihsal edi
yoruz, evlerimize, sanayimize elektrik lazım. Türkiye'nin güçlenmesi için 
elektrik Iıizım. Bunların hepsi suyla oluyor. Toprağa su, insana su la
zım. Bu paralarla, hep Qnlar geliyor. Sadece o değil, iş sahası lazım. Gi
dip bakınız, Atatürk barajında, Urla tünelinde kaç kişi çalışıyor? Bi r in-
5aatta 14-15 bin kişi çalışıyor. Daha çok insana iş bulacağız . 

Benim genç arkadaşım, mektebini bitirdiği zaman, inşallaıh daha 
iyi işlere, daha sağlam i_şlere girecek. 

Muhterem Nizipliler, İstanıbul Boğazı'na ikinci köprüyü ı-.unıyo
nız . Bliyı.ik ıbir köprü, birincisinden daha uzun ve geniş, ınşallah 1988 
seçimlerinden önce o köprüyü bitireceğiz. Fakat, yaptığımız önemli bir 
i ş daha var, o köprünün ismini İstanbul'u fetheden, büyük sult.:11111 is· 
minden al rhk ve cFatih Sultan Meıhmet Köprüsü• dedik. Bu bi:ı:iın cc
dadıınıı.a olan saygımızın en güzel ifadesidir. Çünkü biz, geçmişını i/.le 

iftihar ediyoruz, tarihimizle iftihar ediyoruz. Ve eski büyüklerimizi say
gıyla anıyoruz. Küçüğe sevgi, büyüğe saygı bizim esasımızdır. Onun ic;in, 
Türkiye ilc ı liyecekse, Türkiye büyüyecekse, bu esaslar dahilinde büyüye
cektir. 

Bakınız çok daha önemli işlerde yaptık, anlatmıyorum çok kere söy
ledim, şu Nızip'e girerken gördüm. •Toplu Konut• yapılıyo;, binlerce 
da iri! yapılıyor, onun parasını da biz bulduk. Kaçak işler ortadan kulktı, 
onun yerine namuslu işler geldi. O kaçağa giden paralar da sana karde
şim, sana ev için, kredi olarak döndü . Yllda 120 bin tane konut yapıyo
ruz. 

Bizim ata yadigan önemli işlerimizden biri de, Vakıf Müessesesi
dir. O:ımanlı devrinde, ilk olarak vakıflar kurulmuştur. Dünya, vakıf ör
neği ni, Osmanlı Devletinden aldı. Bugün Türkiye'nin her il:oac. ilçe·· 
~inde vakıf kurduk, ne için kurduk? Fakirliğin kökünü kazımak ve Tür
kiye'dc fakir insan bırakmamak için. Biz sosyal adaleti, sosy.:ıl m~sclele
ri böyle düşünüyoruz. İnşallah göreceksiniz, 400 milyon iiradan fazla 
para bu vakıflara verilecek. Bu vakıflar eliyle, düşküne, mulıta~ insar.a, 
okuyamayan çocuğa, işi bozulmuş insan da dıxhil olmak üzere, nıcmlc 

ketiıı fakirine, fukarasına el uzatacağız. 
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Değerli Nizipliler, demin söyledim, seçim çok önemli dcgE ama. 
ben siı.e önem verdiğim için 'ben memleketime, insanlarıma çok önem 
verdiğim için ve sizleri çok sevdiğim için, seçime de önem veriyorum. 

Bakınız, huzurunuzda açık, seçik söylüyorum; füze rey verin veya 
rermeyin, biz ıbütün insanları seviyoruz tamam mı? 

Bir yerde okumuştum, aynen şöyle diyordu: Büyük Evliya' dan İb
rahim Ezan Hazretleri, lbirgün bir dağ kenarında oturuyor, yanında bir 
melek, defter elinde isimler yazıyor. Bakıyor göz ucuyla ve ne yazıyor
sun diyor? Diyor ki, «Hazreti Allah emretti, dünyadaki iyi insanlan ya
zıyorum.• 

Ezan Hazretleri, •Benim !smim var mı?• diyor. •Hayır, senin ismin 
vok» cevabını alıyor. Onun üzerine, İlbrahim Ezan Hazretleri dönüp di
yor ki, «Ama ben bütün insanları severim.• Bunun üzerine melek de di
yor ki cŞimdi emir geldi, seni listenin 'başına yazıyorum.• 

Şimdi biz tle sizleri çok seviyoruz. Hiç ayırım yapmadan seviyoruz. 
İster rey verin, ister vermeyin. Yalnız ayının yaptığım bir kesim var, 
kusura bakmayın. Çocukları ve gençleri biraz daha fazla seviyorum. 
Çünkü bu gençler ve çocuklar, gelecekteki Türkiye'nin yöneticileri ola
caklar ve inşallah Türkiye'yi !bizden çok daha ileriye götüreceklerdir. On
lara, gözümüzün bebeği gibi bakmalıyız. 

Muhterem Nizipliler <bize gösterdiğiniz bu amimi alaka, beni ve ar
kadaşlarımı fevkalade memnun etmiştir. Hepinize teşekkürler ediyorum. 

Şimdi, adayımızı tanıyorsunuz ama ıbir de ıbenim ağzımdan duyun. 
Hasan Celfll Güzel; hem ismi güzel, hem kendi güzel tamam nu? Kısaca 
bir şeyler söyliyeyim; «Yıllardır benimle çalışıyor. Benim yardımcım, 
bundan daha yakın olur mu? Onu ben size emaneten verdim. Emanetin 
haynnı görün.• 

Allah'ın yardımıyla 29 Eylül sabahı, ıbu memlekette hayal görenler 
korkulu rüyalar görecekler. Türkiye'yi geriye götürmek isteyenler var. 
Ben onu biliyorum. Geriye gitmeyecek bu memleket, ıbir daha eski yok
luk günlerine, kavga günlerine asla dönmeyeceğiz, asla. Birliğimiz, bera
berliğimiz herşeyden önemlidir. Çünkü, bir memlekette güç, kuvvet; bir
likten doğar. Onun için diyorum ki, «Bütün Millet Anavatan'da birleşin .• 
Başka bir yerde birleşir mi zaten? Anavatan bu, Anavatan. 

Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Soğolunuz, varolunuz. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGtrr ÖZAL'IN KİLİS'DE HALKA 
HİTABEN YAPTICI KONUŞMA 

21Eyliil1986 

Aziz ve Muhterem Kilis'liler, hepinize sözler.imin başında en derin 
~evgilerimi, saygılanmı sunuyorum. Sağolunuz, varolunuz. 

Dün, Viyana' dan döner dönmez dosdoğru Gaziantep'e geldim. Mey
dan'da ıbüyük ıbir topluluk vardı. Onlan görür görmez dedim ki, «Gazian 
tep tamam•. Durun daha bitmedi, Kilis'i görünce diyorum ki cGaziantep 
tastamam•. 

Bugün, genel meselelerle birlikte, Kilis'in meselelerinden de söz 
edeceğim. İsterseniz önce 'barajlardan başlıyalım. Muhterem Kilisli'ler, 
1983 seçimleri öncesiydi. Televizyon'da bir münakaşa oldu, o zamanki 
parti liderlerinden biriyle. Aynen şföyle, b en dedim ki, •Bu barajlann, 
köprülerin gelirlerini satar, yenilerini yapanın.» dedim. Karşıma çıkıp 
cSattırmam• dediler. Bazıları da benim baraj, köprü ~atığımı zannedi
yorlar. Farkında değiller, baraj yerinde duruyor, ben onun gelirini hal
kıma satıyorum. Ondan aldığım parayla ıbakınız üç senede 45 tane yeni 
baraja 'başlamışım. Hangi gelirle? Ve bir çok baraja, daha evvelki yıl
larda da bir çok baraja ıbaşlanmış. Ama, para 'bulunmadığı için, hepside 
yıllarda beri sürüyor. Bir misal vereyim; Karakaya barajı, Keban'dan 
sonra Fırat'ın üzerinde yapılan en büyük 1baraj, 76 yılında başlanmış, 
84 yılına kadar, yani Anavatan, iktidara gelinceye kadar barajın ancak 
yüzde 25'i tamamlanmış. Kaç yılda? 8 yılda. Son üç yılda Karakaya ba
rajının yüzde 90'ı bitirilmiştir. Bu sene sonunda devreye girecektir. Hangi 
,parayla yaptık? Demin söylediğim formülle. Köprünün, Kebanın gelirle
rini satıp, ıhalk:tan 400 milyar lira aldım. Ve o paralarla hem Karakaya 
barajını, hem de Atatürk barajını yapıyoruz. Bakınız, Keban barajını ya
bancı müteahhitler yaptı. Karakaya 'barajı da öyle yapılıyor. Türkiye'de 
böyle ıbir çok önemli barajlar yabancılar tarafından yapıldL Size yeminle 
söylüyorum, Atatürk barajı da dahil, bizim !başlattığımız 45 tane barajın 
hepsini Türk müteahhitler yapıyor. Bu örnekler, Türkiye'nin nereden 
nereye geldiğini açık seçik gösteriyor. Bir şey daha söyliyeyim, Atatürk 
barajına yılda 200 milyar lira ödüyoruz. Hangi devirde ibir baraja 200 
milyar lira ödemniştir? Açık seçik söylüyorum, bizim icraatımıza başka
larının hayali dahi yetişemez. 

1022 



Bir konu daha var, otoyollar, deyince bunun ne demek olduğunu da 
söyliyeyim. Dışarıdan gelenler varsa, onlar bilirler. Yabancılar buna, 
«Otoban» derler. Üzerine çıkınca kaymak ,gibi gidersin. Şimdi, ekspres 
yollan tabir ediyoruz. Türkiye'de 1970'li yılların •başında böyle bir yola 
başlamışız. Hangisi? İzmit-Gebze arasında olanı . 1983'.de iktidara geldik. 
Sordum, bu inşa halindeki yol daha ne kadar sfüer dedim. Dediler ki, 
cbu tempoyla sürerse üç sene daha sürer.• Bir senede bitmesi için ne ka
dar istiyor? 3 milyar lira. Verdim gitti. Ama, 1984'ün sonunda otoyol'u 
açtık hizmete, gişeleri de yerleştirdik, geçenden para alıyoruz. Bir sene 
içinde tam 4 milyar lira para aldık. 3 milyar yatırdık, 4 milyar aldık. He
sap bu kadar ibasittir. Eğer köprüyü, barajı, yolu neden sattığımızı anla
mamışlarsa, işte anlasınlar. Anlaşıldı mı şimdi? Bakınız, aynı formülle 
Edirne'den Ankara'ya, Adana'dan Gaziantep'e 1zmir'den Aydın'a, bin 
kilometreye yakm otoyola başlıyoruz. Ve inşalla'h öyle IS sene ~ürmeyc· 
cek. 4 senede, maksimum 5 senede, belki daha evvel, bu yollar üzerinde 
bizim arabalarımız kamyonlanmız, otobüslerimiz işleyecek. Ve tabi, on
lardan da para alarak, yeni otoyollar y.ıpacağım. 

Türkiye'nin önemli meselelerinden ıbiri de Silahlı Kuvvctlcr.irı:ıizin 
teçhizatı'dır. Bunların çoğunu biz .clışandan alıyoruz ve çok para veriyo
ruz. Öyle değil mi? Amerikan yardımı diyoruz alıyoruz, Alman yardımı di
yoruz alıyoruz. Ama, Anavatan iktidarı yepyeni lbir fon meydana getirdi. 
Nedir ıbu fon? «Savunma Sanayiini Destekleme Fonu.• Şimdiye kadar 
kimse düşünmemiş. Yıllık geliri 350 - 400 milyar lira olacak. e yapaca
ğız bu fonla? Türkiye'nin ihtiyacı olan savunma sanayii'ni kuruyoruz. Biz 
yapalım, bizim işçimiz çalışsın, bizim ekonomimize katkısı olsun, başka
sının değil ve silahlı kuvvetlerimiz daha iyi teçhizata kavuşsun . Aslı bu
dur. İnşallah 2 seneye kalmadan göklerimizde Ankara'da yapılan, Eski 
şehir' de de jet motoru yapılan F - 16 jetlerinin uçtuğunu göreceğiz. 

Koca, koca tesisler yapılıyor. Laf olsun diye tesis kurmuyoruz. Eko
nomik ve akıllıca tesisler kuruyoruz. Ümit ediyorum ki, savunma sana
yinde sadece kendi silahlı kuvvetlerimize değil, yurt dışında silah satarak 
ülkemize döviz kazandıracağız. 

Anavatan iktidarının gerçekleştirdiği bir önemli konuyu daha söy
liyeyim. Her mernlektin fakiri. fukarası, vardır. Gittiğimiz yerlerde derdi 
olanlar bize gelip dertlerini söylüyorlar. Okuyamayan, imkanı olmayan 
parlak çocuklar var. Sıkıntıya düşmüş yaşlılarımız var. Hiç kimsenin 
elinden tutmadığı. insanlarnnız var. Ne yapacağız bu insanları? Sosyal 
Güvenlik sistemleri 1bunlan kapsayamıyor, kapsıyamazda. Ne yaptık bi
liyormusunuz? Mayıs-Haziran aylarında Ramazan da Meclis'j sahura 
kadar çalıştırdık. Sabura kadar çalışınca, mUhalefet gelmiyor, biz de da-
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ha kolay kanun çıkarıyoruz. En önemli kanunlar, o sahur kanunlarıdır. 
Gazetelerimizin cfakir-fukara kanunu• dedikleri. Benim cSosyal Daya· 
nışmayı Geliştirme Fonu dediğim bir fon daha çıkarttık. Kızıp duru
yorlar, kızsınlar ne yapayım! 400 milyar lira para topluyorum. Kime yar· 
dım edeceğim? Okuma imkaru olmayan gencime, çocuğuma yardım ede
ceğim. Hiç kimsenin bakamadığı yaşlı insanıma yardım edeceğim. Ha
pishaneye düşmüş, bin pişman, hayatını düzeltmek isteyen ama, buralara 
düstüğü için kimse iş vermiyor. Onlara yardım edeceğim. Kötü yola düş
müş, iyi yola gitmek istiyor. Onlara da yardım edeceğim. Bakın, bir mi· 
al daha söyliyeceğim; geçen gün Zonguldak'da 14 -15 yaşlarında bir ço

cuk geldi yanıma aynen şöyle oldu , bana bir mektup verdi. Bazen insan
lar gözünden tanınıyor. Aldım mektubu okudum. Diyor ki c Sayın Başba· 

kanım benim babam 4 yaşımdayken öldü. Benden ufak bir kardeşimle 
yalnız kaldık. Annem, kardeşim ve ufak bir kardeşimle yalnız kaldık. 
Annem, kardeşim ve ben sütçülük yaparak geçiniyoruz. Ortaokulu bitir
dim, liseye gidiyorum. Ama, artık sütçülükle geçinemiyoruz. Babamın 22 
aylık sigortası vardı , maaş bağlamıyorlar. Acaba bir maaş bağlatabi· 
lir mi iniz?• Kanunen mümkün değil ama, şimdi onlara yardım etmek 
mümkün. Demin söylediğim, Sosyal Dayanışmayı Geliştirme Fonu'ndan. 
Emır vereceğim, o çocuğa ve ailesine maaş bağlanarak okuması sağla
nacaktır. Bunun gibi çok insana yardım edeceğiz. Bakınız, bütün iktidar· 
lann hükümet programlarını okudum. Bir kısmında da ben çalıştım. Ay
nen şöyle söylüyor. cFakirliğin, fukaralığın kökünü kazıyacağız• . Yazar· 
sın ama, yapmazsın. Mühim olan meseleyi yazmakta değil, yapmaktadır. 

Muhterem Kilis'liler, bugün Türkiye inşa halindedir. Bir şantiye'yc 
dönmüştür. Doğusundan batısına, güneyinden kuzeyine yollar yapılıyor. 
köylere elektrik gidiyor. Biliyormusunuz? Gaziantep'in, Kilis'in bütün 
köyleri elektriklendi, 'bütün köylerine telefon gitti. Sadece Gaziantep de
ğil, seçim olduğu için de .değil. Önümüzdeki sene, 1987 senesi ortasına 
kalmaz doğusu da batı~;ı da dahil Türkiye'nin !bütün köylerine elektrik 
geliyor. Sadece o kadar değil, 88 senesi sonuna kadar telefonsuz köy kal
mayacak. Bir çok köylerimiz artık otomatik telefon istiyor. Sadece Man· 
yetolu Ufi değil, bir çoğunda otamatik telefon var. İstediği zaman Af. 
manya'daki akrabası ile konuşuyor. Bunlar modern işlerdir. Batı'da gö· 
rüyoruz, bizim onlardan ne eksiğimiz var? Bizim de berşeyimiz var. 

Muhterem Kilis'liler; buranın Suriye ile yak;n ilişkisi var. Burası 
hudut değil mi? Şimdi hatırlayın yıllar evvelsi oradan buraya kaçak mal 
gelmez miydi? Şimdi buradan oraya gitmiyor mu? Bu basit bir ölçüdür. 
Evet, kaçakçılık azaldı, bazı insanların işleri bozulmuştur . Buna birşey 
diyemem ama, mal hareketi buradan oraya olursa, Türkiye'nin durumu 
iyidir. Oradan buraya gelirse, Suriye'nin durumu iyidir, haberiniz olsun. 
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Basit bir ekonomik kaide. Şimdi ; Suriye'liler diyor ki, ci>ulunduğunuz 

durumda sakın değişiklik yapmayın•, sonra da bizde 'bedava su istiyorlar. 
Bugün, Türkiye'ye alış - veriş yapmaya Suriyeli değil, Iraklı da geliyor, 
İranlı da geliyor, Polonyalı da geliyor. Türkiye'de bolluk var, ucuzluk var. 
Ben artık yurt dışına gittiğimde başım öne eği-k değil, başım dimdik, göğ
süm kabaiık. Türkiye artık itibarlı bir ül'ke olmuştur. Bunıın btilün dün· 
ya söylüyor. Çünkü, muhterem Kilisli'ler, biz yepyeni bir sistem kurduk. 
Eskisi gibi değil , 1980'den sonra Türiye'de politika da değişti, ekonomide 
değişti. Hala eski günleri özleyenler varsa ıbilsinler ki, geriye dönüş 
mümkün değildir. Bu neye benzer söyliyeyim, 'biz öyle bir yola girdik ki, 
eskiye dönüş yok. Aynen şudur; meşhur Arap kumandanı Tank lbni Zi
yad, Cebelitank'ı donanmasıyla geçip lspanya'ya çıktığı zaman, geriye 
dönüp donanmasını yakmış. Ondan sonra da askerlerine demiş ki, «Ge
riye dönüş bitti, dönemezsiniz. tleriye• demiş. Türkiye'de bu yola gir
miştir, geriye dönüş yoktur. 

Bizim kurduğumuz düzenin temelinde sevgi var. Açıkça ifade edi
yorum, biz herkesi seviyoruz bütün vatandaşlarımızı ayının yapmadan 
seviyoruz. Bu zor iştir. Kavga ettirmek kolaydır, sevmek zordur. Ama, in
sanı seven Hakkı da sever. Demin söylediğim gibi biz herkesi seviyoruz. 
Ama, bir ;;,ey söyliyeyim, Ufak da olsa bir ayının yapıyorum. Çocuklarla, 
gençleri biraz daha fazla seviyorum. Çünkü, unutmayın aileler çocukları
na nasıl titrerelerse biz devleti yönetenler de gençlere ve çocuklara öyle 
titremeliyiz. Çünkü bunlar gelecekte büyük, güçlü Türkiye'nin genç ku
şaklandır. Onların 'bizden çok daha iyi yetişip, çok daha iyi olmalarını 
istiyoruz. Çünkü, ben onlann yaşındayken sadece radyo'yu biliyorduk. 
Geçenlerde ıbir yerde söyledim, bunlar televizyon çocuğu dedim. Birisi he
men ilave etti video' da var dedi. Video'ya ben 'bir şey daha ilave edeyim, 
bunlar bilgisayar çocuğu olacaklar. Öyle değil mi? Milli Eğitim Bakanı
mız da burada, inşallah bütün okullara bilgisayarlar konulacak. Çok daha 
ileri bir eğitim sistemi geliyor. Bakınız, televizyon renkli oldu. Ne zaman 
oldu? Unuttunuz değil mi? Bizden evvel vardı ama, sadece Evren Paşa 
konuşurken renkli oluyordu . Biz hepsini renkli yaptık. Siyah- beyaz yok 
artık. 6 - 7 ay sonra 2. kanal geliyor. Onu da bırakın, 3 seneye kalmaz 
uygularla 6 kanala çıkacağız. İbret için, Suriye'li bizi seyretsin, biz onu 
değil. 6 kanal niçin? 2. kanal gençler ve çocuklar için eğitim kanalı ola
cak . 

Şu mesleki eğitim ve çıraklık kanununu da Saıhur'da çıkarttık. Yıl
lardan beri çıkmıyordu, biz geldik ve çıkardık. Ve ümit ediyorum ki, tek
nik meselede ileriye gideceğiz. Bu arad aheemn bir müjde vereyim. Ha
san Celal söz vermiş, burada bir meslek yüksek okulu yapılması için. 
Merak etmeyin onu da yapacağız. 
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Kilis'in bir takım meseleleri var, başta gezerken yoluma çıkan ha
nınılar testi ve tenekelerini 'bana göstererek su istiyorlar. Ben fu fırsatı 
kaçınmuyım? Bu kadar gücümüz var. Suyu verelim ki, «Su gibi aziz 
olun .. desinler. 

Muhterem Kilis'liler, 6 Kasım seçimlerinde Kilis bize iyi rey verdi. 
Bu ara seçimlerde de aynı teveccühü göstereceğinize olan inancım tam
dır. Bu vesileyle, hepinize en derin sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. 
Sağolunuz, varolunuz. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN KARŞIY,u<A ANll 
MEYDANINDA HALKA HİTABEN YAPTICI KONUŞMA 

23 Eylül 1986 

Aziz Karşıyakalılar, hepinize sözlerimin başında sevgiler saygılar su· 
nuyorum. Sağolun varolun. 

Değerlı Karşıyakalılar, meselelerimez şöyle 'bir bakalım. Önümüzde 
bir seçim var. Karşıyaka'da seçim ıbölgesi. Bir kişi milletvekili olacak bu
radan. Merak edilen biı:ışey var; 11 tane milletvekilliği için yapılan bu 
telaş niye? Bu heyecan ne ıböyle? Neredeyse yangından mal kurtarmak 
gibi bir teiaş , bir heyecan var. 400 milletvekili parlamentoda şimdi 389 
tane bulunmakta. Bunun 23l'i Anavatan'm. Yani büyük ekseriyetimiz var. 
Buna ll'i de ilave edersek 242 eder. Öyle değil mi? SHP'nin 84 milletve
kili var. DYP mi nedir? Onun da 22 tanedir. Yani bunlar ll'ini de alsalar 
ne yazar? Ama Radyo ve Televizyonda boyuna vaatlerde bulunuyorlar 
Neredeyse tabelası olmayan partiler da:hi, herşeyi size göl,cten indirecek
ler. SHP Genel Başkanı, •Çiftçinin bütün borçlannı affedeceğim• diyor. 
Dur bakalım! Kimin parasını kime veriyorsun? Cebinden veriyorsan, çok 
teşekkür ederiz sana. Ama Ziraat Bankası'ndan veya /bütçeden sana dur 
derler. Birkere bunu yapacak gücün yok. Kimse inanır mı sana. 84 tane 
milletvekilin var. İşte /bunların hepsi seçim aldatmacasıdır. Ama milletin 
bunlara inandığını zannetmesinler. 

11 tane parti, eski dört lider, hepside cümbüşe katıldı. Onlara ne 
oluyor? Niçin katılıyorlar? Sebebi gayet basit. Anayasa'nm geçici 4. 
maddesine göre ·bu eski dört lider, 10 sene siyaset yasağına tabidirler. 
Tabii biz onlara ceza verecek değiliz. Sadece adli makamlar usul neyse, 
ona göre hareket ederler. Şimdi bir sual var burada. Memleketimiz anar
şiden çok şikayet etti değil mi? Anarşi nedir? Bir memlektin koyduğu ni
zamlara kanunlara uymamak demektir. Gidip birini döverseniz, dövme· 
nin bir suçu vardır. O da anarşidir. Kanuna aykırı hareket ederseniz, anar
ı;inin ıbaşı olursunuz. Sizler, vaktiyle devlet idaresinde bulunmuş insan
larsınız, başkalarına niye kötü örne koluyorsunuz. 

Geçici dördüncü maddenin haklı olup olmadığı tartışılır. Millet tas
dik etmiş, o günkü şartlarda haklıdır. Günü gelir kaldınlabilir. Kanun de
ğiştikten sonra yap sen bunlan, kanun mevcutken, kanuna karşı gelirsen, 
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bal gibi anarşiye çanak tutmuş olursun. Hadise bundan ibaret. Bir de 
bunlar, şahsi meselelerini milletinkileriyle karıştınyorlar. Aslı odur. Bu
nu da karıştırmamak lazım. Birçok şeyler duyuyorum. Cevap vermek is
temedim. Ama seçim propagandasının ~on günleri. Bir şey değişmeyecek. 
cÖzal kötü idare ediyor• diyorlar. Zaten hepsi bunu söylüyor. Kötü ida
re edip etmediğime birkere millet karar verir, onlar değil. Onunda ka
rarını 29 Eylül sabahı görürler. O kötü idare diyenler, Türkiye'mizin 70 
sente muhtaç olduğunu bilirler. 

·Birisi, bir hanım mektup göndermiş, - ismini de söyleceğim - onu 

okuyacağım. 

•Sayın Başbakanım.her parti her gece vatandaştan gelen hayali 
mektuplar okuyor. Biz size hakiki mektup sunacağız. Onu yaparız, bunu 
yaparız diye her gece konuşan partilere sesleniyoruz. O devirlerde iki pa
ket sana için Demetevler'den Yenimahalle'ye, üç ampul alabilmek için 
Kızılay'da kuyruğa girip saatlerce 'bekleyen baygınlık geçiren bizler; her 
çeşit anarşi de cabası, kurşun yağmuru altında dolaşılan günler ne çabuk 
unutuldu. Sorarız o beylere, yapacağınız vardı da tüm marifetlerinizi bu
güne mi sakladımz, yoksa yeniden mi yaratıldınız? Bir dereden bal, bil 
dereden yağ akıtacak sihirli formüllerini söylesinler de, yüreğimiz ferah

lasın. Kargalar damlarda ötüyor, •cak c<ık» diye. Hayır, yok dostum yok. 
Bunlar yağlı kapı düşkünleri. Düzene giren Türkiye müşterileri. 'Ellerin
den gelse ne vatan ne millet yine tüneyecekler lbaykuş misali. Öyle yağ. 

ma yok artık.• 

Şimdi bakınız! Bu işin ceva'l:llnı millet vercektir. Bunu şur.u zanne
diyoı-um: İnşallah 1984 senesi mahalli seçimlerde karşımı1.a gene bunlar 
çıktı. Hatırlarsınız, dedim ki, beşi birarada bir Anavatan etmeyecektir. 

Hakikaten .beşi 'birarada bir Anavatan etmedi. 

Bu seferde o !beşinde içinde olduğu 11 parti var. Hepsi de kendileri ni 
eskiye bağlamağa çalışıyorlar. Doğrudur. Bizim 'bünyemizde eskiden Halk 
Partisi'ne, Adalet Partisi'ne veyahut Demokrat Partiye rey vermiş insan
lar vardır. J\navatan Partisi'ni biz milleti birleştirelim, bir daha kavgaya 
düşmiyelim diye kurduk. Evet aslı budu. Anavatan yepyeni bir partidir. 
Onu kurarken de açıkça söyledim. Biz hiçbir partinin devamı değiliz . Biz, 
modern Türkiye'nin partisiyiz. Bugünkü mücadele, 11 kişinin mücade
lesi değildir. Anavatan ile diğer partiler arasında geçen mücadeledir. Yani 
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eskiyle yeninin mücadelesidir. Geriye dönmekle ileriye gitmenin müca
delesidir. Geriyle ileri arasındaki farklı göste;en bir misal ile anlatayım. 

Geriye gitmekte hayır yok. Geride kavga var, felaket var. Bunları 
hep biliyoruz. MeŞhur İsHlm . Arap Kumandanı Tank İbn-i Ziyad, İspan
ya'ya geçtikte sonra donanmasını yaktınr. sebebini orarlar. Geriye dö
n~ün olmaması için, ileriye gitmek için diye cevap verir. Anavatan da 
size böyle söylüyor. Geriye dönüş yok, ileriye ileriye. 

Gelelim Türkiye'nin görünüşüne. Türkiye 1982 evveli çok sıkıntılı 
günler geçirdi. Demin hanımın mektubunda anlatıldığı gibi, fevkalade sı
kıntılı günler geçirdik. 1980'de 6 ay içinde dünyada en fazla gezen insan 
oldum. Döviz aramaya gittim. Gittiğimiz kapılann çoğu yüzümüze ka
pandı. Borç istemek çok sıkıntılı bir iştir. İktisadi İşbirliği Teşkilatı'na 
bütün batılı ülkeler ve Türkiye'de oraya üye. Orada borçlar ertelenir. 
20 - 25 devlet sizi karşılarına alır, güzelce sigaya çekerler. Siz de onlara 
borcunuzu nasıl ödeyeceğinizi anlatırsınız. 1984'te bu işi Türkiye namı
na yapmaya gittim. Hasta hasta gittim. Karşımıza çıktılar. İşte şunu ya
pacağız, bunu yapacağız, bundan fazlasını vermeyiğ gibi laflar. Dinledik. 
Ben o toplantıda 'bir Nasreddin Hoca hikayesi anlattım. «Hocanın birine 
bir türlü ödeyemediği borcu varmış. Alacaklı kapıya geldiğinde, kansı ev
de olmadığını söylermiş. Bir gün alacaklı kapıya geldiğinde hocanın zev· 
cesi : cGördüğünüz gibi ışuraya bir çit gerdik. Buradan koyun sürüleri 
geçiyor. Çifte takılacak yünlerini toplayıp, eğireceğiz, satacağız ve sana 
borcumuzu ödeyeceğiz. • Adam 'bunu duyunca gülmeye başlamış. O sıra
da Hoca pencereden başını uzatarak, cPeşin parayı göroün gülersin, de
ğil mi? demiş. Ben bu hikayeyi anlatınca, adamla_r hiç gülmediler ve so
ğuk bir hava oldu . Anladılar ki, ben 'borcu ödemiyeceğim. Neyse borçlar 
ertelendi. O işler değişti. Bu ene, Türkiye Cumhuriyeti'nin Başbakanı bu 
teşkilatın başkanlığını yapmıştır. Televizyonda gördünüz. Nereden nereye 

gelmiştir. Öyle kolay kolay, hele 25. kuruluş yıldöniimünde başkanlık ver
mezler. Özel olarak, eğer Özal gelirse l.ıu başkanlığı size vereceğiz dediler. 

Ben de geleceğim dedim. Bu sene biz başkanız. Bir başka misal daha ve
reyim. O petrol bunalımın olduğu günlerde. 1979 senesinde hükümet çok 
bunalıyor, bir bakanını .bir Arap ülkesine petrol bağlantısı için gönderi
yor. Bakanımız, petrol Umum Müdürüyle görüşüyor ve bir tanker petrol 
alıyor. Arkasından sılola sıkıla, bunda tenzilat yapıp yapmayacaklannı 

soruyor. Arap kızıyor ve kapıyı gösteriyor. Resmen kovuyor. Bu olmuş 
bir hadisedir. Millet 'bunları biliyor; !bir daha döner, onlara oy verir mi? 
Mümkün değil. İki tane Arap ülkesine ihraç yapmak için tam 1,5 milyar 
dolar kredi verdik. Türkiye'nin itibarı böyle. 
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MuhtY,~·em Karşıyakalılar; Anavatan iktidarı çok köklü icraat yapan 
bir iktidarıdır. Burada memurlar ve emekliler var. Biraz da onlardan 
bahsede~eğim.'Memururi derdini en iyi biz biliriz. Çünkü memur çocuğu· 
yum .Oen. Annem öğretmen, balbam memurdu. Yıllar yılı memurun neler 
çektiğini, ha:rp yıllarında ne olduğunu, aldığı paranın nasıl değer kaybet
tiğini, bunları !biliriz. Şimdi bakın! Memurumuz için ne yaptık? Bir mi
sal, memurlar, Memur Yardımlaşma Sandığı (MEYAK) kurdular. Para 
kesildi yıllarca memurdan, hiçbir işe de yaramadı. Memurun parasını da 
iade etmediler. Neden? Bütçe mülazalan dolayısıyla. Eğer bütçe para ve
rirse, para arzı artamıış. Anavatan gelince, ı984 senesinde 40 milyar lira
yı iki taksitle ' ödeyiverdik. Hiç birisi yapamamıştır. Memurlar ve Emek
liler için önemli ·bir müjdem var. Bu toplu konut meselesini anlatacağım . 
Memur, emekli ve işçiler için toplu konut meselesi ortaya konuldu. Bu
nu nasıl finanse ediyoruz? Kaçak sigara ve eşyalardan. Normal yoldan 
getirterek, üzerine parayı koyduk, bunu da Toplu Konut'a verdik, Lüx 
madde alan var, Türkiyc'de; Hiç olmazsa bu yoldan alsında, elde edilen 
parayı ben de orta hallime kredi olarak vereyim. 

Gayet basit bir formüldür. Toplu Konut içn ·her yıl 3SO milyar lira 
topluyorum. Meımuru nasıl ev sahibi yapacağım? Çünkü derdini biliyo
rum. Onun kira ı;neselesini halledersem, işin büyük kısmını halletmiş olu· 
rum. Bazı memurum var ki, Toplu Konut taksidini ödemeye gücü yok. 
lki formül getirdim. biri, .. devlet evi olmayana faizsiz 7SO bin lira kredi 

veriyor. Uzun vadede ödenmek üzere. Bu da kafi değil. Önümüzdeki yıl
başından itibaren ilave •bir sistem daha getiriyoruz. Memurları, işçileri ve 
evi olmayan emeklileri kapsıyor. tık 6 ay, ımaaş arttırılmasının dışında 
ve maaşına ek olarak S ~in lira ayda. Bu miktar ikinci 6 ay için ıo bine, 
88 başında ıs bine, 88'in ortasında 20 bine ve 89 'başında da 2S bine çıkı

yor. Yalriız bu miktarı kendisine vermiyoruz. Toplu Konut'ta açacağımız 
bir hesapta birikecek. Orada gelir artacak, takriben 4 sene sonra kredisi 
bugünkü şartlarla üç küsür milyon liradır, onuda veriyorum, arkasından 

7SO bin liralık devlet kredisi veriyorum. Bununla git istediğin yerde evi
ni al. Bir sual memurdan, bu işi memurlarla konuştum, öyle havadan iş 
yapmam. Soru Şu «Toplu Konut Kredisini nasıl ödyeceğiz? Çünkü tak

sitli 40 bin lira tutuyor.• O vakit, bu 2S bin lirayı vermeye devam edece
ğim. Onu da o takside mahsup edeceğim . lnşaallah önümüzdeki 10 - ıs se
ne içinde bütün memuru işçiyi, emekliyi ev sahibi yaparım. İşçi için na
sıl olacağını da söyleyeyim; bir takım sendika ağaları bunlardan bahset
sinler, Anavatan şöyledir, 'böyledir diyeceğine gelsinler de bunları konu-
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şalım. Kanun çıkararak bu söylediklerimi Toplu Sözleşmeler de yazdmı
caötm. 

Köklü icraatlar yapan büyük iktidarız. Kimse bizim yaptığımız icraa
tı yapamaz. Gelelim belediyelere. Hangi iktidar döneminde belediyeler 
böyle imkanlara kavuşturulmuştur. Bakın şu Karşıyaka'ya. Her gelişim
de gayet daha güzel görüyorum. Bazılarının gezmedikleri o gecekondu 
bölgelerini helikopter ve ara'bayla gezdim. Birçoklannda beton yollar 
yapılmış. Biz belediyelere imkful verdik, Niçin? Sizin için. Çünkü, beledi
yeler halka dosdoğru hizmet eden kuruluşlardır. •Kafalarını urmuş; 
kontrol edilecek; parası kısılacak» diye sağda solda, sosyal demokrat ga
zetelerde ve dergilerde yazılıyor. Ben, merkezi kontrolün aleyhindeyim. 
Mahalli idarelere daha fazla yetki vereceğim. Daha fazla yetki ki, demok
rasi daha sağlam olsun. Hatta bürokraside belediyelere imklin verilmesi
nin aJeyihinde olan adamlar var deniliyor. Onlara da cevabım gayet basit: 
«Varsa çıksın ayrılsın bizden; biz onlarla çalışmayız. Memleketin idari 
sorumluluğu siyasi partilere aittir, bürokratlara değildir.» Biz sorumlu
luk taşıyoruz. Biz bu memlekti yönetmekle görevliyiz. Onun için, yaptığı
mız işte, siyasi parti programımıza tam tamına uygundur. Caddeler, yol
lar ve çocuk parkları açılıyor. Kim, şu körfezin kirliliği meselesine el 
atabilmiştir? Biz attık biz. Dalan ile sizin başkanınızı yarışa koydum. 
Dolan, haliç daha evvel, masmavi olacak diyor. Sizin Başkanınız ise ben 
daha evvel körfezi temizleceğim diyor. Göreceğiz bakalım. 

Muhterem Karşıyakalılar, Anavatan iktidarı köklü icraatlar yapıyor 
dedim. Belediyeleri misal verdim. Daha başkasını söyleyeyim. Türkiye'nin 
kuvvetli olabilmesi için Silahlı Kuvvetlerinin de güçlü olması lazım. 

Eğer ıbiz kuvvetliysek, pusu kuran hainlerin tepelerine, bir gecede ka
rarname çıkararak ertesi gün ineriz. Irak'ta olduğu gibi karşı çıktılar. 
Meclise getirip ıbu meseleleri görüşmeliymişiz . O arada da adamlar ka
çıp gitsinler. Sen ondan yanamısın, benden yanamı ın . Biz Türk Silahlı 
Kuvvetlerii çin yepyeni bir sistem hazırladık. Bugün modern orduların 
)ere sahip olmalıdır. Bunlar çok pahalı işler. Peki hep dışarıya bunlar 
jet teyyarelere modern tanklara, füzelere her türlü modern araç ve gereç· 
için para verirsek, nasıl kalkabiliriz altından. Kalkması mümkün değil. 
Oturdı.ık düşündük ve karanmızı verdik. Evet Savunma Sanayii Destek
leme Fonu'nu çıkardık. Yılda, 400 milyar ilar bu fona gelecek. !nşallah , 
iki seneye kalmaz. Ankara'da gövdesi, Eskişehir'de de motorları yapıl
mış F - 16 jet teyyareleri şu masmavi gökte uçacak. Yabancı, yerli firma
lar gelip, işbirliği için başvuruyorlar. Ümit ediyorumki, Türkiye üç-dört 
sene içerisnde hem kendi sillihını yapacak, hem başkasına satacak. Bu 
suretle döviz kazanacak, bir taraftanda işçisine, insanına daha fazla iş 
verecek. Bunlar işte ıbiJen insanın yaptığı köklü icraatlardır . Önemli bir-
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şey daha söyleyeyim. Komşu aç yatarken, tok uyumak mümkün değildir. 
Olmaması lazım. Bizde islamdan gelen !birlik anlayışı jçinde birbirimize 
destek, olduk. Komşumuzun eksiği varını diye şorarız? Bu batıda yoktur. 
Evet biz de vardır. Biz muıhafazakar milletiz. Örfümüze, adetimize bağ
lıyız. Atalannuz vaktiyle birbirlerine destek · ~lmak için vakıf müessese· 
lerin.i kurmuşlar. Ne yaptık 'biliyor musunuz? Ramazan ayında Meclisi, 
sahura kadar çalıştındık. Çok kolay oluyor. Muhalefet geç saatlerde kaçı

yor ve biz de çok rahat kanun çıkarıyorduk. Basmımızın dediği gibi Fa
kir Fukara Fonu, asıl ismi Sosyal Dayanışmayı Geliştirme Fonu çıkar· 
dık 657. il ve ilçede bu vakıflar kurulmuştur şimdi. 

Bize gittiğimiz her yerde, kimsesi kalmamış yaşlı analar geliyor. İş
te onun elinden tutacağız. Çocukları var, okumaya imkanları olmayan 
Onlara da yardım edeceğim. Hapisten çıkmış ola'nlar, iş bulamıyanlar, 
birçok misal verilebilir. İşte bu örfümüze, adetim.ize çok daha yakın olan 
sistem, hani bir kanunla 65'in üzerindekilere para veren sistemden daıha 
güzeldir. O kanun yanlıŞtır. Çünkü ilmühaberi getiren her 65'in üstünde-
11.i para alıyordu. Ben, muhtaç olanlara· yardım edeceğim. Yıllık 400 mil
yar para toplanacak. Eğer fakir aile sayısı bu memlekette bir milyon ise, 
adam başına ne düşer biliyor musunuz? 400 bin lira. İki milyon ise 200 . 
bin lira. Bu destek olmak için az para değildir. İşte fakirliğin kökünü ka
zıyacağız derler, derler ve hiçbir şey yapamazlar, Anavatan gelir formülü
nü ve kanunu koyar ve fakirliği fukaralığı orta~a kaldırır. 

Muhterem Karşıyakalılar. Atilla Yurtçu bu memlektin çocuğu. Ken
di gayretiyle çalışmış ve ibir varlık sahibi olmuş. Ben, Anavatan Partisini 
kurarken, üç il ibaş-kanıma çok ihtimam ettim. İstan'bul, Ankara ve İzmir. 
ÇÜnkü eski partilere 'baktım. Onların bu şehirlerin başkanları, eğer güç
lü insanlar değillerse, başkalarına komisyonculuk yapıyorlar. Onun için 
dedimki, bu üç ilin başkanları gayet sağlam insanlar olmalı kimseye muh· 
taç olmamalı, kimseye mütena etmemeli. İstanbul'da Eymen Topbaş 
isimli arkadaşımı getirdim koydum. Kimseye mütenası yoktur. Ankara'da 
da öyle bir arkadaşım var. Burad ada Atilla'yı zorla bu işin içine sok
tum. Ama siyaset zordur. Üzerinize ı;ok çamur gelir. Onun için ona, sen 
siyasete girince şirketin dahil, .her şeyini karıştırıp çamur atmaya baş
layacaklar, ama sakın yılmayacaksın dedim. Biz yılarsak, o kötü insan
lar kadar cesur olamazsak, sonumuz ne olur? Onlardan daha cesuruz 
biz Tabii, ellerinde bir kara, Söyleyeceklerdir. O kara 29 Eylül sabahı 
karayı vurmak i.~teyenlerin alınlarına sürülecek. Yurtçu, bu memlekete 
hizmet edecek. Buna inanıyorum. Çünkü işinde başarılı olan, inşallah 
geliı', TBMM'inde de başarılı olur. 

Anavatan'a rey vermenizin bir sebebi daha var. Türkiye'de istikrar 
önemlidir. Siyasi iktikrara devam edelim. Geriye dönüşe en ufak bir ümit 
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bırakmıyalım. Ümit kapısı açmıyalım onlara. Şöyle 11 - O yaptığımız za
man, bir sürü baykuşun sesi kesilecektir. Haberiniz olsun. Bakınız neler 
hazırlıyor. Özal zayıflasa diye kınalar yakacaklar. Biliyorum ben. Onun 
için millet olarak güzel lbir şamar vuralımda, nereden geldiklerini hiç an
hyamasınlar. Size bir şiir daha okuyayım. «Kiracılar satamaz, bina bi
zim mal bizim. Süvari değişse de, kırat bizim nal bizim. Yaylalarda mev
sim mevsim gezdirdim, hiç kimsenin hakkı yok, arı bizim bal bizim.• 

Muhterem Karşıyakalılar, bunda derin bir anlam var. Siz, millet 
hancı; biz, iktidara gelenler de yolcudur. Birisi gelir, öbürü gider. Allah 
bilir, bizden sonra da, güçlü insanlar gelir, analar neler doğuruyor. Niye 
ille de geriye dönüpte, ben hurda oturacağım diye israr edeceksin. Bakı
nız! Bu memlekette gençler lbizi tutuyor. Değil mi gençler? Yaşlılarımı
zın- babalarımızın, analarımızın, dedelerimizin, ninelerimizin - duası bi· 
zimle. Orta yaşlılara gelince onlar zaten bizimle çalışıyor. Geriye ne ka.1-
dı? Çocukların da sevgisi 'bizimle. Bu seçimde iki şey far'kettim. Biri ço
cuklar; onlara dedim ki, baban karşı partide olabilir ama, çocuğu bizim
dir bizim. İkincisi de kadınlar. Hanımlar bu sefer ağırlıklarını bizim ya
nımızıcla koymuşlar. 

Hepinize en derin saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Benim aziz 
Karşıyakalılarım. 



BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN İZMİR - BORNOVA'DA 
Y APTICI KONUŞMA 

23 Eylül 1986 

11 tane milletvekilliği için bir telaş var. Eski ve yeni partiler; Eski 
liderler, hepside !benimle uğraşıyorlar. Ama !bazı şeyleri unutuyorlar. 
Gençler <bizi t utuyor. Öyle değil mi? Gençler. Şimdi bakın! Anavatan çok 
köklü icraatlar partisidir. Hatta 1bizim icraatımıza siyasi rakiplerimizin 
hayalleri dahi erişemez. Benim belediye 'başlanlanm -ibunlan daha önce 
tanıyormusunuz?, hayır-yüz senedir eli sürülmeyen konularla uğraşı
yorlar. 

11 tane mi!Jetvekilliği için ıbir telaş var dedik. Nedir bu telaş diye, 
insan düşünüyor. Seıbebi şu: Türkiye siyasetinde yeni bir devir açıldı. Es· 
ki devir kapandı, ama o sayfayı tekrar açmak istiyorlar. Açabilecekler mi? 
ljayır. Hayır, geriye dönüş yok. Şimdi siyasete bakınız! 80 öncesinde dört 
tane parti vardı. Üçü sağda, biri solda. Bunlar parlamentoda birbirleriyle 
kavga ederlerdi. Neticede, Türkiye'nin o sıkıntılı günlere gelmesinde on
lann rolü vardır. Kimse inkar edemez. Şimdi istedikleri kadar, arkamız
da kan gözyaşı bırakmadık desinler. Bırakmadılar mı? Bunlar hiçbir şey 
ifade etmez. Siyasi partilerin memleketin yönetiminde siyasi sorumlu
luklan vardır. Bu cezai değil, siyasi !bir sorumluluktur. Seçilmemek la
zımdırlar. Seçmezsiniz, olur biter. Bu sefer böyle olacak. Yani şaman 
milletten yiyecekler, ben öyle görüyorum. 12 Eylül sonrasında bu partiler 
kapatıldı. Yeni partiler kuruldu. Ama, «yeni parti kurulur, biz herzaman 
piyasadayız ve nasıl olursa olsun bir gün çıkanz ortaya• dediler. Kendi
lerinin devamı olan partiler kurdular. O partilerin bir kısmı seçime sokul
madı. Anavatan 'başından beri -muhterem Bornovalılar- aynen şunu 
söylemiştir: «Biz hiçbir eski partinin devamı değiliz, yepyeni bir parti
yiz. ,. Zaten partilerin devamı olmaz, sağlıklı fikirlerin devamı olur. Bana, 
cSen bu şekilde gidersen, falancanın desteğini almazsan, mümkün değil 
% 10 bile rey alamazsınıt dediler. Ben Allaha güvendim ve size inandım, 
netice itibariyle % 45'le iktidara geldik. Anvatan böyle geldi. Anavatan 
böyle geldi de ne oldu? Biliyormusunuz? Türkiye'de 2,5- 3 senedir 25-
30 senede yapılmayan icraatlar yapılmıştır. Türkiyüe'nin itibar grafiği 
öyle bir yükselmiştir :ti, bakınız, birçok hadiseler var, bir kaç tane mı
salle bunu gösterebilirim. Sene 1980, ben o sene Başbakanlık Müsteşa
nydım. Gidiyor, geliyoruz borçlan erteletmeye çalışıyoruz. Borç para 
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bulmaya çalışıyoruz. Benzin, mazot, tüp gaz, margarin, tuz bile yok, si
gara kuyruklan var. Alacaklılar kapıda sırada. Sonunda OECD bir teşki-
1§.t var, içinde batının zenginlerinin hepsinin bulunduğu bir teşkilat. Tür
kiye' de var bunun iç,inde. Orada borçları ,ertelçyen bir klüp xardır. Her 
borcu olan oraya gider, orada adamların karşısına oturur, cevap verir. Hiz 
de gittik hesap verdik .. Ben orada Nasrettin Hoca'nın hikayesini anlat· 
tım. Hoca birine borçlanmış. Bu türlüde borcunu ödeyemezmiş. Adam 
her kapıyı çalışta karısı hocanın evde olmadığını söylermiş. Halbuki hoca 
evde. Sonunda kansı da bıkmış . Adam geldiğinde «biz senin borcunu kısa 
zamanda ödeyeceğiz• demiş. Nasıl ödeyeceksiniz diye sormuş adam. Bak, 
oraya çit diktik. Buradan hergün koyun sürüleri geçer. Onlar geçerken tel
lere takılıp kalan yünleri toplayacağım, iplik yapıp satacağım, böylece se
nin borcunu ödeyeceğiz. Adam gülmüş, Hoca bunun üzerine pencereyi aç
mış• ya, peşin parayı görünce gülersin değilmi• demiş. Ben bu hikayeyi 
anlatınca, 20 tane alacaklı devletin temsilcisi buz gibi oldu . Anladılarki, 
bu adam parayı ödemiyecek. Sonunda borçlanınız ertelendi. Üzerinden 
6 sene geçti. Bu sene, Türkiye Cum'huriyeti'nin Başbakanı, demin söyle'.· 
diğim Avrupa İktisadi İşbirliği Teşkilatının 'başkam olarak görev gördü. 

Bir hikaye daha anlatayım. Geçenlerde bir yere daha gidildi. Al· 
manya'da bir yer. Oraya bizi, yaıbancı sermaye yatırımlan için davet et· 
mişlerdi. Aman Türkiye' de yatının yapalım diye •bütün Alman işverenleri 
davet etmiş. Gayet iyi itibar görüonız. Dedim ki, ben buraya daha evvel 
geldim. Nerden, diye sordular. 6 sene evvel gelmiştim. O zaman alacaklı· 
!arı karşımıza çıkarıp, Türkiye borçlarım nasıl ödeyecek diye he ap ver
miştim. Bakın şimdi Türkiye nereden nereye geldi. O borçlar ödendi bitti, 
şimdi bizimle iş yapın diyorsunuz dedim. 

Şimdi Muhterem BornovaWar, 

Gençler bizi tutuyor. Tamam mı ~nçler? Yaşlıların duası bizimle. 
Analarda bizimle beraber. Çocukların da sevgisi bizimle. Bu sceçimde ·in· 
şallah, şu siyasi rakimlerimize en iyi cevabı siz vereceksiniz. Bunda en 
ufak şüphem yoktur. 

Size en derin saygılar sevgiler sunuyorum. Yalnız sözümü bitirme· 
den evvel birlik işaretimizi yapalım. Bakın Türkiye birleşiyor. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN İ7MİR'DE KAPALI 
LUNAPARK'TA YAPTICI KONUŞMA 

23 Eylül 1986 

Çok muhterem hanımlar ve çocuklar, hepinize se\<giler saygılar su
nuyorum, sağolun varolun. 

Muhtelif yerlerde ıhep söylediğim ıbir şey var. Gençler bizi tutuyor 
diyorum. Arkasından yaşlılarımızın, annelerimizin, babalarımızın, dede
lerimizin, ninelerimizin duası bizimle diyorum. Bunun arkasından ço
cuklarında sevgisi bizimle diyorum. Bu seçimde bakın göroüğilm bir şey 
daha var. Hanımlar bu .seçimde ağırlıklannı koymuşlardır. Dün akşam 
Ankara'nın muhtelif yerlerini gezdik. 1500 nüfuslu bir kasabaya gece 10 
sıralarında gitik. Bütün kasabanın kadınlan miting alanına toplanmıştı . 
Erkeklerden fazla hanım vardı. Benim talıminime göre, bir ailede kocası 
kar~ı padtiye versede, hanımı bize rey verecek. Mıihakkak öyle. Başka bir
şey daha söyledim. Bugün eski partiler var. Bir evvelki seçimde bize rey 
veripte onlara gidenler var, veya başından beri onları destekleyenler var. 
Diyorum ki, siz orda olsanız bile, siizn çocuklannız bizdedir. 

Ankara'dan bana gelmiş bir mektup var. Onu okuyacağım. Dikkatle 
dinleyin! Bir hamın gönderiyor. 

•Sayın Ba~bakarurn. Her parti vatandaşlardan gelıniş gibi hayali 
mektuplar okuyor. Biz bize hakiki bir mektup sunacağız. Onu yaparız, 
bunu yaparız diye her gece konuşan partilere sesleniyorum. O devirlerde 
2 paket sana için Demetevler'den Yenimahalle'ye, üç ampul alabilmek 
için Kızılay'da kuyrukta satlerce bekleyip, baygınlık geçiren bizler ve 
kurşun yağmuru altında dolaşılan günler ne çabuk unutuldu. Sorarız 
beylere, yapacağınız vardı, da, tüm marifetlerinizi bu.güne mi sakladınız? 
Yoksa yeniden mi yaratıldınız? 

Bir dereden yağ, bir dereden bal akıtacak sihirli formüllerini söyle
sinlerde yüreğimiz ferahlasın. Kavgalar da damlarda cak cak diye ötü
yor. Hayır, yok dostum yok. Bunlar düzelegelen Türkiye müsterileri, El· 
!erinden gelse, ne vatan ne millet, yine tüneyecekler baykuş misali. Öyle 
yağma yok artık.» 

Bayanlar birşey daha söyleyeyim. Bu seçimde sadece eski liderler 
yok. Allah bin bereket versin, bazı gazeteler de var. Sizleri ürkütmek için, 
seçimden sonra zam gelecek diye yazıyorlar. Hiç öyle birşey yok. 

Hepinize saygılar, segiler .Sağolun, varolun. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN MANİSA 
KONUŞMASI 

24 Eylül 1986 

Çok kıymetli, aziz Manisalılar, değerli hemşerilerim hepinizi sev· 
giyle selamlıyorum, sağolun varolun. 

Tesadüftür, Manisa'ya hep akşam geldim. İlk defa gündüz geliyo
rum. Bundan çok memnunum. Bakınız, önümüzdeki seçimde 11 mllletve
kili seçilecek, 2'si Manisa' dan ve diğer 9'u ise diğer ilerden. Bu parlamen
toda çoğunluğu değiştirecekmi? Hayır. Çünkü Anavatan'ın şu anda 231 
tane milletvekili var. Bizden sonra SHP'nin 84, onlardan sonra gelen 
Doğru Yol'mudur nedir? Onunda 22 tane. Biri bizim üçte birimiz, diğeri 
onda birimiz kadar. Bakın, şu l l 'i de alırsak, o zaman 241 edecek. İnşal
lah bu olacak. 

Şimdi bakınız! şöyle 'bir baktım. Gazeteleri okuyorum, yazılanları 
gözden geçiriyorum, söylenenlere dikkat ediyorum; Televizyon ve Radyo
da 11 partinin söylediklerine şöyle !bir bakıyorum; Yani mukaddes ittifak 
halinde Özal'ın, Anavatan'ın karşısında birleştiler. Buyursunlar birleşsin
ler. Millet onlann hesabını görecektir. Ama dikkat ettim, şimdiden seçim 
yaklaştıkça mağlubiyet için kılıf hazırlamaya başladılar. Yani onlarda 
kendilerini aLclatamıyorlar artık. Neler yazdılar neler. Anavatan bitiyor, 
gitti, şu oldu bu oldu. Acaba millete tesir edebilirmiyiz diye. Tesir etme
leri mümkün değildir. Sol amigolar var, herşeyi amigolar v;ır, enişte 

amigolar var, çok amigo var. Hepsi bizim karşımızda. Hiç sesimi çıkar
mıyorum. Ne yaparlarsa yapsınlar. Ama neticede, milletin yumruğu os
manlı yumruğu gibi ses çıkaracak. Seçimde hesap görülür. Siyasetcinin 
he abı seçimde görülür. Şununla bununla kandırmacayla olmaz ve esas 
budur. Türkiye'de siyasetcinin kaderidir. O koltuğun sonunda altlanndan 
alınacağını bilmeleri lazımdır. O koltuğu yakalamak için yanlış işler yap
maması lazım. 

Bir halk şairi aynen şöyle diyor: 
«Kiracılar satamaz; bina bizim, mal ıbizim; süvari değişse de; kırat 

bizim, nal bizim. Çiçekli yaylalarda; mevsim mevsim gezdirdim; an bi
zim, bal bizim.• 

Burada bir mana var. Di.ı koltuklar geçicidir. Oraya geri gelmek ko
lay değildir. Geri geleceğim derken çok şeyi kırabilirsiniz, yıkabilirsiniz . . 
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Memleketi sıkıntıya sokabilirsiniz. Onun için, ben özellikle yeniden or
taya çıkmak isteyen birçok siyasetçiye söylüyorum, dikkatli olmaları la
zım. Memleket bir daha 12 Eylül, 80 öncesinin karanlıklarına düşmemesi 
lazım. Millet o devirleri bir daha ~rmek istemiyor. Bu kesindir . 

Muhterem Manisalılar; önemli olan sevgidir. Anavatan'ın kuruluşun
daki ana ilke, ana espiri insan sevgisine dayanır. Size meşhur bir hikaye 
anlatacağım. Vaktiyle l'brahim Etem Hazretleri bir dağ kenannda otu
ruyor. Yanına elinde kalem ve defteriyle bir melek geliyor. Birşeyler yazı
yor. Ona ne yazdığını soruyor. «Dünyadaki iyi insanları yazıyorum• deme
si üzerine İbrahim Ethem Hazretleri soruyor : «Benim de ismim var mı?» 

cHayır senin ismin yok» diyor. lıbrahim Ethem Hazretleri, bütün insan
lari sevdiğini söylüyor. Melek ona dönük şöyle diyor : «Şimd i emir geldi. 
Senin ismini listenin en başına yazıyorum.• 

Bu in.san sevgisi her yerde olmalıdır. Açık söylüyorum, ister bize oy 
verirsiniz, ister vermezsiniz, biz her halukarda sizleri seviyoruz, seviyo
ruz, seviyoruz. 

Türkiye'de çok büyük değişiklikler yapıldı. Çok karanlık günlerden 
aydınlık günlere geldik. Bugün sahip olduğumuz değerlere hakikaten şük· 
retmemiz lazım. Halimize şükretmemiz lazım ve ileı;ye doğru gitmemiz 
lazım . Geriye dönüş yok dedim. Onun da bir misalini vereyim. Meşhur 
kumandan Tank tbn-i Ziyad donanmasıyla lspanya'ya geçiyor. Ayak bas
tıktan sonra, donanmayı yaktırmış. Ne yaptığını soruyorlar? Geriye dö
niiş yok, ileriye, daima ileriye, diyor. Biz de Anavatan olarak aynı şeyi 
söylüyoruz. Türkiye'de geriye dönüş yok, ileriye, Türkiye ileriye gidecek. 

Çök değerli Manisalılar. 1983 seçimlerinde o zamanki şartlar içinde 
3 parti seçime girrni~ti. Biz Anavatan Partisi olarak yepyeni bir parti ola
rak, hiÇbir partinin devamı olmadığımızı açık seçik ilan ederek bu seçime 
katıldık. Diğer ikisinden birinin iktidar olacağı ümit ediliyordu. Diğerin 
ise ana muhalefet olacağı !bekleniyordu. Ama sizlerin reyi ve Allahın yar
dımıyla Anavatan iktidar oldu. Ondan sonra mesele biraz daha değişmiş
tir. 1983 seçimlerine katılamıyan eski siyasi güçler, hel"hangi bir seçimde 
farklı kazanacaklarını söylediler. Onun üzerine onların da katıldıkları ma
halli seçimleri yaptık. Mahalli seçimler Ana'vatan'ın büyük zaferiyle so
nuçlanmıştır. Ama ne demeH, yenilen pehlivan, güreşe doymaz derler. 
Fıvet öyle oldu. Şimdi bakıyorum, bu l l seçim çevresindeki ara seçimi, 
memlekette bütün meseleleri ortaya koyup, bunu bir referandum hal ine 
getirmek istiyorlar. 

Ama ümit ediyorum, inanıyorum ki, 29 Eylül sabahı herhalde çok 
korkulu bir rüya görecekler. Veyahutta gördükleri hayallerin ıhepsi boşa 
çıkacak. 
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Biz bu memlekette yepyeni bir yola girdik. Geriye dönüş yok de
dim. Türkiye ibaştan aşağı değişiyor. Eskiden hayal edilemiyecek kadar 
yatırımlar yapılıyor. Doğudan batıya, güneyden kuzeye, bütünüyle Tür
kiye bir inşaat halindedir. Bu sene Türkiye'nin kalkınma hızı geçtiğinı 10 
senenin en yüksek hızıdır. İşte bu kadar Sade bu değil. Türkiye'nin ihra
catı artıyor. 1979'da o acı günlerden, yokluğun, kıtlığın kol gezdiği gün
lerden bugün itibar gören bir Türkiye'ye erişmişizdir. Kötü idare edilen 
Türkiye ile mukayese edelim. 1980 senesine geri dönelim. Türkiye'nin çıv 
murdan çıkması için Paris'te, İktisadi İşbirliği Teşkilatında bir torba açıl
dı. Bu torbaya herkes iane koydu, iane. Türkiye'ye yardım Hatırlayacak
sınız. Gazetelerde ıbir ufak ülkenin 1 milyon dolar koyduğu yer aldı. Çok 
üzüldük. Çok acıdık kendi kendimize. Vah! Türkiye bu balemi düşecek
ti? diye. 1979 - 80 senesinde, Osmanlı İmparatorluğun son devrinde koy
dukları ismi Türkiye'ye de verdiler. «Boğazların hasta adamı• dediler. 80 
öncesi çok beğenilen Türkiye işte budur. Şimdi 1986 senesindeyiz. S?n pç 
sene içerisinde kimseye yalvarmadan, kimsenin iane torbasına muhtaç 
olmadan, bizim ayağımıza kadar gelerek, 11,5 milyar dolar kredi ver
mişlerdir. 

Bir mukayese daha yapayım. Türkiye borcunu tıkır tıkır ödüyor. 
Ayrıca dışarıya malını satmak için kredi veriyor. Komşulanmıza 1,5 mil
yar dolar kredi verdik. Hangi Türkiye bu. Borç ianesi yapılan İktisadi 
İşbirliği Teşkilatında dünyanın en büyük ülkeleri orda, Almanya'sı, Ame
rika'sı, Japonya'sı, İngiltere'si, Türkiye'de orada üye-80'de bizden bor
cunuzu nasıl ödeyeceksiniz diye hesap sordular. Bu hesabı ben verdim. 
70 sente muhtaç Tülkiye'nin hesabını ben verdim. Bakınız, O hesapta veı:
diğim İktisadi İşbirliği Teşkilatında, Türkiye Cumhuriyeti'nin Başbakanı 
dönem başkanlığı yapmıştır. 

Mukayese için bir hatıramı daha anlatayım. Duysunlar, bir kez da
da hatırlasınlar, herkes hatırlasın. 

12 Eylül öncesinde yurtdışına belki 9 kere gittim. Bir sefurinde Alman
ya' da Bonn'a gittim. Bir ibüyük salona aldılar. Daha önce, «Sakın kız· 
mayın Özal, karşılaşacağını kimseler Türkiye'den alacağı olan tüccar ve 
sanayicilerdir. Paralan ödenmediği için çok kızgın• dediler bana. Ne 
yaparsınız? Kredi istiyorsunuz. Hepsi para nasıl ödenecek diye sordu. 
Bizde şöyle öderiz, böyle öderiz diye anlattık. Türkiye'nin o tarihte öden
memiş, sırası gelmiş, ama transfer olmamış 2 milyardan fazla borcu var. 
Uçan kuşa borcumuz var, ödeyemiyoruz. Geçen sene, Hannover fuarı için 
Alrnanya'ya gittiğimde, Bonn'da Alman sanayiciler, işverenleri bir konfe
rans vermem için ricada bulundular. Ne için vereceğim? Alman yatırım
cıları Türkiye ile nasıl işbirliği yaparlar? Bunları öğrenmek istiyorlar. Git
tim bende. Baktım ki salon, o alacaklılarla karşı karşıya geldiğimiz sa-
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lon. Adamlara döndüm, bu salonu hatırladığımı söyledim. Tam 5 sene 
evvel sizin ajacakh . tüccannız, beni burada sigaya çekti. Şimdi Türkiye'. 
nin ne kadar değiştiğini görüyorum. Çünkü şimdi Türkiye'de yatırım 

yapmak istiyorsunuz. Artı bu. Daha böyle yüzlerce misal vardır 
Bakınız, Dünya Bankası raporunda Türlciye'yi örnek gösterir. Am a 

bazı basınımız manşeti atar: «Eıfendim, Özal'a Dünya Bankası'ndan ar.~ 
seçim yardımı. «aKrdeşim, sizin tuttuğunuz adamlara, bunun onda biri 
ni, yüzde birini söylemiş olsalardı, o zaman onları ayyuka çıkarırdınız. 
Reklamın bini bir para olurdu. Evet. Maalesef öyledir. Bazı basınımızda 
çifte standart vardır-. 

Aldırmayın! Kızmaların sebebini biliyorum. Çünkü hiç bir devrede 
çıkarılamayan bir kanunu biz çıkardık· askeri yönetim zamanında dahi 
çıkarılamadı. Muzır Neşriyat Yasası'dır bu. Kız ınlar. Ama şunu çok iyi 
biliyorum. Doğru olan kazanır. Halk doğrunun yanındadır. Yalancının 
mumu yassıya kadar yanar. Milleti kimse aldatamaz. 

Muhterem Manisalılar, Türkiye'de çok değişiklik var dedim. Burası 
Marusa şehzadeler, sultanlar şehri. Böyle güzel bir şehir. Burası, insa
na huzur veren 'bir yer. Türkiye'nin her tarafında Allah - inşallah · huzu
rumuzu devam ettirir. Çünkü bu memleketin gelişmeye, büyfuneye çok 
ihtiyacı var. Elimizden geldiği kadar çalışmaya devam ederiz. Bakınız, 
geldiğimiz 2,5 seneden bu tarafa Türkiye'nin birçıok meselenin altını üs
tüne getirdik. Reformlar yaptık . Geçtiğimiz 20 senede yapılamıyan işleri 
biz yaptık. Çünkü sizden aldığımız güç var. İkincisi çok kuvvetli bir kad· 
romuz var. 

Hep kendilerinden başkası bu memleketi idare edemez zannediyor
lar. Vaktiyle onlar için de böyle söylüyordu. Ama görünki, analar neler 
doğuruyor. Bizden sonrada bizden iyileri çıkacaktır. Buna inanmamak 
millete inanmamak demektir. 

Birkaç konuyu daha söyleyeyim. Bir tanesi şehirlerle ilgili. Konut 
meselesini biz ele aldık . Hiç bir iktidar devrinde ele alınmamıştlr. Biz· 
den evvel üç sene içinde sadece 20 milyar kredi verilmiş. Anavatan zama· 
nında 2,5 · 3 sene içinde 1 trilyon kredi verildi. Yılda 120 ıbin konut yapı
lıyor. Dahası var. Memuruma yepyeni bir sistem getirdim. İşçimede aynı 
sistemi getiriyorum. Önümüzdeki ay içerisinde kanun değişikliği yapıla
cak. 

Evi olmayan, lojmanda oturmayan memura, işçiye ve emekliye nor
mal maaş artışının üzerinde ev s:rlıi'bi olabilmesi iiçn bir imkan verece
ğim. Önümüzdei seneden itibaren ilk altı ay boyunca ayda 5 bin, ikinci 
altı ayda bu rakam 10 bin liraya yükselecek. 88 başında ıs bin, 88 orta
sında 20 bin, 89 başında 25 bin olacak. Ama bunu onlara vermiyeceğim. 
İsimlerine Toplu Konut'ta hesap açacağım. B uiki, üç sene birikecek, bir 
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taraftan faizi gelecek. Neticede üç sene sonra, ben etV sahibi olmak isti
yorum dediği zaman, trink para sayacağım. Bu hesaplar yapılm1ştır. İşçi 
içinde toplu sözleşmelere aynı sistem kanun hükmü olarak konacak. 
Emekliye de aynı imkan sağlanacak . İnşallah memurumu, işçimi, emek
limi önümüzdeki 10 - 15 sene içeriisnde kira derdinden kurtaracağım. E\' 
sahibi yapacağım. Esas ola da budur. 

İşin bir kolay tarafı da'l:ıa var. Ben bunu memurlarla konuştum. Ba
kııı! Bazıları dedilerki, biz toplu konut kredisinin taksitini ödemekte güç
lük çekiyoruz. 40 'bin lira geliyor ayda. Onu da kolayı var. Ek yardımı 
evi aldıktan sonra, dört-beş sene da!ha vermeye devam edeceğiz. O 40 
bin liraya onu ma!hsup edeceğim . O zaman toplu konut kredisini de öde
mek kolay olacak. 

Bütün mesele, memuru, işçiyi hakika ten kira derdinden kurtarmak. 
Lojmanda oturan bir memura bu imkanı vermeyeceğim. Bu da adalettir. 

Şimdi ; Toplu Konut ne yapıyor. Demin gelirken Kars'tan, Ağrı'dan 
gelemiş işçi arkadaşlarım elimi sıktılar. İnşaatta çalışıyorlar. Türkiye'de 
toplu konut yürüdüğü zaman 1becerisi fazla olmayan insana iş çıkar. 

Bu bakımdan inşaata önem veriyorum. Mümkün olduğu kadar art
tıracağım bu işi . Herşey bununla bitmiyor. İşçimizi düşünüyorsak ona 
beceri kazandırmarmz lazım. Duvarcı ustası !bugün çok zor bulunuyor. 
Düz işçi için yeni kurslar açıyorum. Öğreteceğim birçok şeyi. TV ikinci 
kanala geçiyor. 2. 3 sene içinde, uydu aracılığıyla 6 kanala geçeceğim. 2 
kanalı çocukların ve gençlerin eğitmi için kullanacağım . Büyüyen geli
şen Türkiye'nin çok daha iyi kadrolara ihtiyacı var. En iyi hocaları Tele
vizyona getiririm, herkes sözeder. Öyle değilmi? Akıllıca iştir bu. Bir 
başka konu daha . Türk Silll'lılı Kuvvetlerin modem ekipmana ihtiyacı 
var. Top, Tüfek, Tayyare gi'bi. Bunların pek azı Türkiye'de yapılıyor. Ço
ğu dışardan getiriliyor. Aldığımız yardımların tümü buraya gidiyor. Biz 
düşündük taşındık, içerde ve dışarda herkesle konuştuk ve geçen sene 
Savunma Sanayii Destekleme Fonu çıkardık. Burada 400 milyar lira para 
toplandı. Ne yapacağım? Savunma Sanayiinin mühim kısmını Türkiye'de 
kuracajtım. Ve inşallah - muhterem Manisalılar, iki sene sonra şu mavi 
göklerde gövdesi Ankara' da, motoru Eskişehir' de yapılan F - 16 uçakla
rını göreceksiniz. Güçlü olalım ki, bizi hudutta vurup kaçanlann üzer
lerine, tepelerine inebilelim. 

Hükümet 'bir gecede kanun gücünde kararname çıkararak Irak'taki 
şakilerin tepelerine indik. Ertesi gün Ana Mıihalefet Lideri •Meclise getir
meliydiniz• diye itirazda bulundu. Yahu kardeşim, kanun gücünde karar
nameyi Anayasa'ya göre çıkardım. Sonra bir düşiin ve in aflı ol biraz. 
Eğer bu könuyu Meclise getirip konuşsaydık, o adam dururnıuydu, iste
diği yere kaçardı. Yakalaya:bilirmisin o zaman? Baskın olur mu, baskın . 

e derler, baskın basanındır. Öyledir tabii. 
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Muhterem Manisalılar, Savunma Sanayii yatınmlan hem Türk Si
lamlı Kuvvetleri güçlenecek, hem de Türkiye'nin ekonomisne de fayda 
sağlayacak. Başkasına para vermektense, memleketinin içinde yapılacak 
tüm bunlar. 

Bir önemli konu da şu. Hani Televizyonda konuşmuştuk hep. Köprü
leri barajları satarız, yenilerini yaparız diye. Adam anlamadı ve sattır
mam diye itiraz etti. Halil. sattırmam diyenler var. Bunlar bir türlü an
lamıyorlar veya anlamak istemiyorlar. Veyahut da köprünün yerinden 
sökülüp götürüleceğini zannediyorlar. Kardeşim köprü, baraj yerinde 
duruyor. Hiç elektrik kesintisi oluyor mu? O ıbeğenilen devirlerde, ana
vatan gelmeden evvel şu sokak lambalann 2'sinden biri sıkıntı var diye 
söndürülüp, şehirler karanlıkta kalıyordu. 

Şimdi bakınız, bütün şe'Jıirler ve köyler 1988'e kadar pınl pırıl ola
cak. Bizim Avrupa'dan ne eksiğimiz var da, onların şehirleri pınl pırıl, 
biz ölü gözü gibi karanlık şehirlerde yaşayalım! Hayır. Mümkün değil. 
Bakın, elektrik ihtiyacı % 10 arttı. Ama hiçbir elektrik kısıntısı yok. 
Sebebi gayet basittir. Biz daha iyi idare ediyoruz da onun için. 

Bakınız, Karakaya barajı; Keban'dan elektrik !bakımından biraz da
ba büyük bir baraj. 76 senesinde yatırımı başlamış. Allah razı olsun baş
latanlaııdan. Fakat, 1984'e yani, Anavatan iktidara gelinceye kadar 8 sene 
içerisinde % 25'i yapılmış. Biz geldik, barajı, köprüyü sattık, 400 milyar 
topladık, verdik bu parayı ve Karakaya barajı 'bu sene sonunda devreye 
-giriyor, devreye. Bakın öte yandan. Atatürk barajı, dev bir baraj - gövde 
hacmi bakımından Keban'ın 6 misli-Türk mütealıhiti tarafından yapılı
yor. Bütün diğer büyük barajları ya'.bancı müteahhit yaptı. Eğer eski 
usul idare ile gitseydi, yemin ederim 20 senede bitmezdi. 1983'de Cum· 
burbaşkarumız temelini attı. Parasını b~ bulduk. 13 - 14 tane barajı hız
landırıyoruz böyle. Ne oluyor? Atatürk barajı yılda 200 milyar lira para 
harcıyor. 1988 senesinde su tutmaya başlayacak. Bu kolay değildir. Hiç 
su bırakmadan ancak 2 senede dolacak. Urfa tünellerini de hızlandırdık. 
26 km. uzunlukta, içine 3 katlı ev sığacak iki tane tünel bunlar. Harran 
ovalan sulanacak. Daha başka barajlar var, Diyarbakır'da, Siirt'te. Be
nim Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki insanım buralara gelme ihtiyacı 
duymayacak. Çünkü oraları da cennet 'haline gelecek; hele o su bir gel
sin. 

Muhterem ManisaWar, ıbiz bu işe başımızı koyduk. Biz bildiğimi 
yolda dosdoğru gideriz. Karşımızda hangi müttefik cephe olursa olsun, 
biz hiç yılmayız. Namık Kemal şunu söylemiş : efelek her türlü esbabın 
toplasın gelsin, dönersem kahpeyim millet yolunda bir hizmetten.• 

Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN SOMA KONUŞMASI 

24 Eylüi 1986 

Muhterem Somalılar, 

Hepsi bizim reklamamızı yapıyor. Bunun farkında bile değilJer. 
Efendim, başka birşey daha söyleyeyim. Türkiye'de karşımızda bu 11 
partinin dışında 1başka güçler de var. İşi bozulanlar, yani eskiden hava
dan para kazanmaya alışmış olanlar, karaborsacılardabizimkarşıınızda
lar. Çünkü, bu kaçak sigara işini normale soktuk. Kaçakçılann soktuğu 
yabancı sigaraları şimdi Tekel ithal ediyor ve biz aradaki farkı Konut 
Fonu'na veriyoruz. Ne kadar para geliyor Konut Fonu'na, biliyor musu· 
nuz? Yılda 100 milyar lira. Evet, bu 100 milyar lira demekk.i bazılarını 
besliyormuş. Bu duruda bunlar benim karşıma çıkmazlar mı? Besleme 
borularını kestim, besleme boruları kesilince türlü yollara başvurup, 
başka isimler altında ortaya çıkıp, hadi Özal'ı durdurun diyecekler. Yap· 
tıklan iş bu.dur. Ama milletimiz, neyin doğru, kimin haklı olduğunu öyle 
iyi biliyor ki ve 29 Ekim sabahı Allahın izniyle öyle bir şamar yiyecekler 
ki, ben ona eskilerin deyimi ile bir isim taktım. Osmanlı tokatı. Osman lı 
tokatını biliyor musunuz? Osmanlı yeniçerilerinin mi, sipahilerinin mi. 
öyle ağır elleri varmış ki, bir vurdularmı adam iki takla atarmış. İşte 
milletin şaman da öyle onun şamannı yiyen 'bir daha kalkamaz. 

Muhterem Somalılar, Türkiye'nin işlerinin iyiye gittiğinin delilleıi 
var. Bakınız, bir mfaal vereyim. IMF, Dünya Bankası gibi dünyanın meş
hur kuruluşları ekonomimiz konusunda şöyle kötü, böyle kötü diye ra
por hazırlar, bizim sol amigolarda bunlan alır, manşet yaparlar. Hükü
metlerin karşısına çıkıp, bak 1MF böyle söylüyor, sen bunları yapmı
yorsun derler. Dünya Bankası raporu böyle, hükümet yanlış yolda der· 
!er. Şimdi bakınız! Bazıları memleket çok kötü idare ediliyor diyorlar. 
Aynı zamanda gazetelere bakıyoruz. Küçük başlıklar altında, kenarda kö
şedeki bir haberlerde, cDünya Bankası raporu Türkiye'yi örnek ülke gös
terdi.» Hadi bakalım birbirini tutsun. Birincisinde Türkiye kötü idare 
ediliyor, öbüründe ise, Türkiye örnek gösterildi deniyor. Neresi kötü idare 
ediliyormuş. Bugün Türkiye - açık açık ifade edeyim hakikaten dünyada 
örnek gösteriliyor. Bütü ngelişmekte olan ülkelere Türkiye misali verili
yor, İMF'si, Dünya Bankası ve diğer bütün yabancı bankalar yapıyor 
bunu. 
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Ben buraya gelmeden evvel, seçime iki gün ara verip, Viyana'ya git
tim. Orada Avrupa Demokratik Partiler toplantısına katıldım. Biz Ana
vatan Partisi olarak orada üyeyiz. Türkiye'de Anavatan Partisinden baş
ka hiçıbir parti bu beynelmilel topluluğa üye değildir. SHP'yi daha Sos
yal Entemasyonel'e dahi almadılar. Orada ıbeni baş konuşmacı yaptılar. 
Gazeteler yazdı. Önemli bir konuşma yaptım, katılan bütün partiler din
lediler. Bu partHerin hepsi iktidar partileridir şu anda, Bizimle aynı gö
rüşte olan partilerdir. İngiltere'de Mulhafazakdrlar, AJmanya'da Kohl'un 
partisi Hristiyan demokratlar, Fransa'da yeni gelen Chirac, Kanada ve 
Japonya'daki iktidar partileri hepsi Anavatan gibi bu topluluğa üyedir. 

Toplantı arasında, Alınan Başbakan 'ı KdhJ ile ikili meseleleri, işçi
lerimizle ilgili konulan içeren bir görüşme yaptık. Bana, Türkiye'yi ya
klndan takip ettiğini, bizim yaptıklanmızı izlediğini söyledi. 1900 yılın
da Osmanlı İmparatorluğu boğazdaki hasta adamdı. Çok zayıflamıştı. 
Ekonomisi, siyaseti çok zayıflamıştı. Fakat inanıyorum ki, bu asnn so
nunda· Türkiye Cumhuriyeti dünyanın sayılı devletleri arasına muhak
kak girecektir dedi. Bunları söyleyen Alman Başbakanı, ben d~ğil. Ben 
diyorum ki, biz çalışkan milletiz, işin yolunu bulduk, inşallah o tarih
ten evvel Türkiye dünyanı nsayılı ülkeleri arasına girecektir. Bir şart 
var. Bu seçim - demin söy!edi~im gibi-çok önemli değil. Anavatan'ın 231 
MiUetvekiUiği var. 11 tane daha olmuş olmamış önemli değil. Fakat, hep
si bir cephe gibi Anavatan'ın karşısına çıkmışlar. Ne yapmak istiyorlar. 
Türkiye'deki istikran bozmak istiyorlar. Türkiye'yi tekrar 88'de koalis
yonlu döneme döndürmek istiyorlar. Ben, 1970'li yıllan hatırlıyorum. 
Türkiye'yi hem ekonomik hem de siyasi anarşi ortamına getiren koalis
yonlardır. Bir daha o noktaya asla gelmeyiz. Bu Türkiye'nin geriye git
mesi demektir. Almanya ve Japonya İkinci Cihan Har'binde yandı, yıkıl
dılar, ama bugün dünyanın en güçlü ülkeleri arasındadır. Sebebi ne bu
nun? Çalışkan insanları var. Bizde de var. Bunun dışında bir şey daha 
var. AJmanya'da ilk 25 sene aynı siyasi iktidar devam etti. İstikrar bozu]. 
madı. Koalisyon olmadı. Japonya'da 41 yıldır aynı iktidar devam ediyor. 
Hala aynı iktidar. Onun için Japonya aldı başını gitti. Birde bize bakın, 
-60'lı yıllara, 70'11 yıllara .. Efendim, şu partiyle bu partinin koalisyonu. 
Ne oldu? Ben hatırlıyorum. Birgün yurtdışına davet edilen ibir Başbakan 
gidemedi. Davet edildiği, program yapıldığı halde gidemedi. Sebebi ise. 
Başbakan dışanya giderken, bütün Bakanların imzaladığı bir kararna
me çıkar. Koalisyon ortağı Bakanlan imza .:tmedi. Türkiye rezil oldu. 
İşte koalisyon budur. Onun sonucun.da hiçbir netice alınmaz. Manisa'da 
şunu söylemeyi unutmuştum. Ekrem Pakdemirli oradan aday. Bana tele
fon etti, dediki bu üzüm meselesinde problem var. Üzümde aracılar tü
remiş, KDV'yi alıp vermiyorlar. Ne yapalım? KDV'yi kaldırmak lazım . 
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Peki, ıbu işi ben hemen inceleteyim dedim. incelettim, haklı. Birgün son
ra kararname çıktı. İşte bu kadar çabuk iş yapılır. Koalisyon olsaydı, 
aman benim koalisyon ortağım bunu kabul edecek mi gi!bi problemler 
çıkardı. Onun için, istikran hiçbir şekilde bozmayın. 

Şimdi size bir şiirle meseleyi tamamlayayım. Ladik'te bfr hak şairi 
yazmış ve pankartada koymuş. Bugün tekrar koltuklara dönmek isteyen
ler var. Gayret ediyorlar. Yani 'bu siyaset öyle bir şey ki, siz hancısınız, 
biz yolcuyuz. Geliriz biraz kalınz, sonra da gideriz. İşte 'bu kadar. Beğe
nirseniz devam ettirirsiniz, beğenmezseniz gideriz. Bu böyledir. Bakın 
şair ne diyor: «Kiracılar satamaz, bina bizim mal bizim; süvari değiş
se de kırat bizim nal bizim; çiçekli yaylalarda mevsim mevsim gezdirdim. 
hiç kimsenin hakkı yok, an bizim bal ibizim.» 

İşte bunun için diyorum ki, sizler hancı, bizler ise yolcuyuz. Geliriz, 
git denirse gideriz. Gitmenin de devamı Allah nzası içindir. Hesap günün
de daha iyi hesap vermek içindir. Başka 'birşey deği~dir. Onun içinde söy
le olacak böyle olacak demeye hiç lüzum yok. Alla'h nasip etmişse, sizler 
arzu etmişseniz, bizim iktidanmız, 'bir 10 sene daha giderse, bakın o za
man Türkiye'y i nereye götürüriiz. Tütün işi şöyle. Bir kere Özal aklını 
peynir ekmekle yemedi. Yani Türkiye'de 500 bin tane tütün üreticisi aile 
var. Çocuğu, çoluğuyla çalışıyor. Ben onlann yanındayım. Başkasının ya
nında olurmuyum hiç. Devletin, milletin bana verdiği imkanlan en iyi 
şekilde ·kullanmakla mükellefim. Yani o paralarda tüyü bitmemiş yeti
min hakkı vardır. O paraları yanlış saıfedersem, yarın huzuru mahşerde 
hesap veremem. Onuniçin tütün meselesini üretici lehine, Türkiye lehi
ne çözmenin yollannı da :biz bulduk ve biz tatibik ediyoruz. Diğerlerin 
söylediklerini hepsi yalan ve yalancının mumu da yatsıya kadar yanar. 
Ve 15 Ekim geldiği zaman da hepiniz görecek-siniz. Bir kere Ege tütünü 
dünya harmanları içeriisne girmek mecburiyetindedir. Bugün dünyadaki 
sıgara işi harmandır. Biz bunlann hepsini inceledik. Türk tütünü de % 
20'ye yakın Amerikan sigarasının içerisine girer. Bunu biliyor musunuz. 
O girmezse sigaranın tadı olmaz. Şimdi bunun besalbı şıi . Demek ki, as
len J 00 - 11 O bin ton tütün yurt dışına ihraç edilecektir ve bunun büyük 
ekseriyeti Ege'den olacaktır. 

Türkiye'deki sigara tüketimi 65 bin ton kadardır. Bunun 60 bin 
tonunu bizim fabrikalar üretiyor. 4 bin tonu da eskiden kaçak gelen, 
şimdi normal itibal ettiğimiz yabancı sigara da kullanılıyor. Tamam mı? 
Türkiye'deki sigara fabrikaların kapasitesi tam 100 bin tondur. O vakit 
şu soruyu bizden evvelkilerine sormak lazım ; Mevcut fabrikalar ihtiyacı 
fazlasıyla karşılarken, neden 6 tane fabrikanın temelini attınız? Bu şekil
de yanlış iş yapılmıştır. Keske bunların yerine 'başka fabrikalar yapılsay
dı. Oturduk düşündük, bu işi nasıl çözeriz diye. Türkiye'de sigara artış 
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hızı yüzde '3'den fazla değil. Ama gelişen bir hız var. Yabancılann da öner
geleri var. Gelsinler konuşalım ve bir şartla ortaklık da yapabilirim de
dim. Tekelin ortak olması ve yurtdışına ihraç etmek kaydıyla bu olabilir, 
çünkü kapasitemi ancak böyle arttırabilirim dedim. Bir kısmı ihraç edi
lirse, Türk tütünü de ihraç edilmiş olur, netice itirbariyle hem Türk tütü
nüne faydası olur, hem de sigara ihracı sebebiyle yeni falbrikalann bir 
kısmını çalıştırınm. İlk işletmeye koyacağım fa!brikalardan biri bu bölge
de - Akhisar-, diğeride Samsun'daki. Tabii birçok şey söyleyecekler. En 
önemlisi şu: Tekelin mevcut tütün işleme servisleri devam edecek; Te
kel, önemli ortak olarak işine gene devam edecek; Bütün Türkiye'de si
gara satışlarını sadece tekel yapacaktır. Tütün piyasası 15 Ekim'de açı
lıyor. Tekel de tüccar gibi aynı tarihte girecek. Şubat'a filan kalmayacak. 
haberiniz olsun. 

Muhterem Somalılar; 

Bütün seçimlerde söyledim. Aynı şeyi burada da tekrar ediyorum. 
Hele sizi böyle birlik halinde gördükçe, her zamanda söylerim. Gençler 
bizi tutuyor, tamam mı, Gençler? Analarımızın, B~balanmızın, Nineleri
mizin, Dedelerimizin, yaşWanmızın duası <bizimle. Orta yaşlılanı gelince, 
onlar zaten 'bizimle çalışıyor. Geriye çocuklar kaldı. Onlannda evgısı 

bizimle. Onun için bazı partililere diyorum ki, siz zuhura uğrayacaksınız. 
Çünkü babası siuleyse, çocuğu bizdedir. bizde. Aziz ve Muhterem So
malılar, hepinize sonsuz teşekkürlerimi arzediyorum. Sağolun, varolun. 

Sözümü bitirirken, Türkiye'nin birlik beraberliği için, bir daha anar
şiye düşmemek için, şöyle ellerinizi kaldınp ta birleştirelim bakalım . 
Görsün, bütün dünya görsün bunu. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN TBMM ANAVATAN PARTiSi 
GRUBUNDAYAPTICIKONUŞMA 

30 Eylül 1986 

Çok değerli arkadaşlarım, 

Eylül ayı toplantımızdan ve ara seçimleri tamamladıktan sonra ilk 
grup toplantısında sizlerle bir araya gelmek ve bu seçimin kısa da olsa - şu 
ana kadar ırekn bilgilere göre ufak bir tahlilini yapmak üzere huzurunu
za çıkmış bulunuyorum. Sözlerimin başında, bu seçim döneminde canla 
başla çalışan bütün arkadaşlanma, adaylara, parti teşkilatımıza, özellik
le 90k teşekkür ediyorum. 

Aslında, bir ara seçim olmasına rağmen zor bir seçim; memleke
tin içinde bulunduğu, tariıhi şartlar bakımından, gelişen şartlar bakımın
dan !biraz sonra anlatacağım şartlar bakımından fevkalade enteresan, bi· 
raz da genel seçim havasına bürünmüş lıir seçim geçirdik. Bütün dünya
da, normalde böyle bir ara seçim olsa, bu manada heyecan, bu manada 
bir telaş ortaya konulmazdı. 

Şimdi, gene bu gruptaki arkadaşlanmıza, ilk grup toplantımızdan 
bu tarafa muhtelif vesilelerle anlattığım bir konuyla meseleye başlayaca
ğım. Bu, tabiatıyla Türkiye'de, siyaset sahnesinde geçtiğimiz yıllarda 
yapılmış önemli değişikliklerdir; yani 'bir nevi-bir kelimeyle ifade eder
sem ve ondan daha ötede· ihtilal manasına yapılmış olan değişiklikler· 
den gelen bazı sebepler vardır. 

Hatırlayacaksınız, «1983, 6 Kasım Seçimleri önemlidir, ama en 
önemli kısım bundan sonra geçecek 5 senedir.» dedim. Bunu mulıtelif 
vesilelerle bu grupta da başından beri söylemişimdir. Ondan sonra gene 
söylemeye devam ediyoruz. Türk siyasi hayatının çizgilerini, Türk ekono
mik hayatının çizgilerini şu geçirmekte olduğumuz 5 sene kesin çizgiler
le ortaya koyacaktır. Hatta batta· bir bakıma ileriye gidebilirim. Tür
kiye'nin, asnn sonunda, asnn sonuna varmadan evvel farklı bir ülke 
olup olmadığını, bu içinde bulunduğumuz 5 sene belirleyecektir. 

Bu vesileyle huzurunuzda bir hatıramı anlatmak istiyorum. En son 
Viyana'da Demokrat Partiler Topluluğuna üye olarak gittiğimiz ve katıl
dığunız toplantıda, Alman Başbakanı Helmut Kohl'la bir sabah kahvaltısı 
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yaptık. Bu kaıhvaltıda. talbiatıyla ikili ilişkiler görüşüldü, onun yanında 
da Türkiye ile ilgili düşüncelerini bana söyledi. Sayın Kohl'un özetle söy
ledikleri, bilhassa altım çizmek istediğim cümleleri şudur: 

•Asnn başında, yani 20'nci asnn başında Türkiye zayıf bir ülkeydi, 
Avrupa'da •Hasta adam• diye anılıyordu. Bizlerle Türkiye arasında tari
hi, asken ilişki vardı, 'bir ittifak vardı o asnn başında.• yani Birinci 
Cihan Hat'bini söylüyor ve devam ediyor: •Bugün biz şuna inanıyoruz ki, 
asrın sonuna vardığımız zaman, Türkiye, tekrar eski güçlü Türkiye hü
viyetine kavuşacaktır. •Yani asrın başında 'hüviyeti 'budur, asrın sonunda 
da tam zıt Jıüviyete kaıvuşacaktır.• Bunu kendisi bana söyledi. 

Tabii, onlar meseleyi dışandao görüyorlar. [)ışandan sadece, belki 
işin parlak tarafını görüyorlar. Ama biz içeriden, sadece işin parlak ta
rafını değil, işin zor taraflarını da beraberinde görüyoruz; kolay olmayan 
taraflannı da lbera'ber görüyoruz. 

Onun için diyorum ki, 1983-1988, seçimler de da:hil (1988 seçim
leri de dahil} Türkiye Cumhuriyetinin geleceğini tayinde en önemli 5 se
nelerden biridir. Eğer tarihte 5 seneleri 1böyle ayırırsanız, en önemli 5 
senelerden !biridir ve şu naçiz gnfuumuz da, üzerine çok önemli görev 
almış bir Meclis grubudur. Ben, bir bakıma bunu Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin Birinci Meclisine benzetirim. Birinci Meclis de, böyle çok 
önemli görev almış bir Meclisti. Yurdun her tarafından, biraz has
belkader, biraraya gelmiş kimseler, o tarihte Türkiye Cumhuriyetinin 
temellerini kurmuşlardır. Ben de, zannediyorum, biz 'başanlı olduğumuz 
takdirde, 1988 ve ötesinde Türkiye, arul< geriye dönmeyecek tarzda, per
çinlenmiş bir tarzda ileriye, modem bir ülke olmaya, demin anlattığım, 
Alman Başibakanının söylediği giıbi, belki asrın sonuna da kalmadan sa
yılı ülkeler arasına girmeye namzettir. 

Bu söylediğimiz manadaki sözler sadece Alman Baş'bakanındao gel
miyor bize. Hemen hemen bütün tanıdığımız dost ülkelerden, •bu mana
da l!flar kulağımıza gelmiştir. En uzak Endonezya'dan-giden arkadaşla

rımız var-Çin'den-orayı gezen arkadaşlanmız var-yakın komşu halk
lardan, Suriye'den, Mısır'dan inanılmayacak kadar muhtelif yerlerden 
buna benzer görüşler bizim kulağımıza çok iyi lbk şekilde gelmektedir. 

Gene !bir hatıramı anlatacağım. 1981 senesinde Başibakan Yardım
cısı iken. ekonomik programla ilgili olarak Konseyde izahat vermem is
tendi. Şimdi hepiniz de çok iyi bileceksiniz, biz, bir evvelki iktidarda eko
nomik meselelerden sorumlu bir kimse olarak devam ederken 12 Eylül 
Harekatı olmuş, gene 12 Eylül Harekatını yapanlar tarafından rica edi
lerek, Konsey idaresinde Başbakan Yardımcılığı .görevine gelmiştik. 
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Tabii şunu söylemeden geçemeyecel!im : Bir evvelki idarenin bir 
nevi en önemli görevinde bulunan bir teknisyen-lbürokratın, onu devi· 
ren idarenin gene aynı manada güçlü bir adamı olabilmesi, ya ilk tarafa 
ihanet etmesiyle mümkündür, yani ölbür tarafın dostu olmasıyla milin· 
kündür lbu ki böyle ·bir hal vuku !bulmamıştır. Bu, sadece eşyanın talbi· 
atına aykın •bir durumdur. Yani şartlar o naktaya getirmiştir ki, bizim o 
göreve gelmemiz kaçınılmazdır. Dünyada Türkiye'nin bulundul!u durum 
bakınundan. Çünkü o tarihlerde dış dünya bizi yakından tanıyordu, Tür
kiye'nin iktisadi durumunun gelişmesi için dış destel!e !büyük çapta ihti· 
yaç vardı. O zamanki idareler, bu politikanın devam ettil!ini göstermeye 
mecburdu. Bu ekonomik politikanın selametle yürütülmesi lazımdı. Onun 
için de o ekonomik politikayı yürüten kimseyi işin başma getirmeye mec
bur kaldılar. Ama şunu müşaıhade ettim, tabii devamlı olarak bir taras
sut altındaydık; •Acaba yanlış ıbir şey mi yapıyoruz, veyahut da onlarla 
eski idare ile ilişkili olarak haber mi götürüyoruz, biz onlann adamı 

mıyız?• şeklinde devamlı lbir şüphe üzerimizde vardı. Talbii memlekette 
bu şüpheden istifade edecek çok çevreler de vardır; yani işi karıştırmak 
isteyen, işe •bir nevi, !birtakım hik!yeler sokmak isteyen çok muhtelif 
çevreler-başta basınımız olmak üzere, muhtelif gruplardaki basınımız 
olmak üzere-lher türlü yazılarda aleyhimizde neşriyat yapılıyordu. Bu 
tesir altında Konseyin kalmaması mümkün değildir. Nitekim, öyle gün
lerden biıindc, ekonomi aleyhinde o kaadr çok yazılar yazıldı ki basın· 
da olsun, veyahut da bunlara verilen, Konsey idaresine verilen birtakım 
raporlarda olsun hep aleyhimizde yer aldılar. Neticeden bizi bir toplantı· 
ya çağırdılar ; yani bir nevi !hesap sorma toplantısıdır. Konsey toplandı. 
Biz Planlama Teşkilatını aldık. ilgili birkaç bakan arkadaşım. gittik ora
ya, gerekli izahatlar verildi. Teknisyenler kalktılar, bütçe üzerinde olsun, 
ekonomik politika ıve teşvik meseleleri üzerinde ol un, hakikaten tatmin 
edici gayet güzel izahatlar verdiler. Ondan onra ben kalktım, ~ir 10- IS 
dakika, işin nasıl yürütüldüğünü, nereden nereye geldiğimizi anlattıktan 
sonra -hiUyenin esas anlatmak istediğim kısmına geliyorum· Konsey 
üyelerinin yüzüne lbaka baka dedim ki: o Ekonomik program tat!bikatı 
kolay değildir. Bunu 'bir yola !benzetirseniz, 'bu yolun her zaman düz oldu
ğunu veya yokuş aşağı olduğunu kabul edemezsiniz. Ekonomik program, 
hele bu manada bir ekonomik program, bir yapıs«I değişiklik meydana 
getiren ekonomik programda yokuşlar da vardır, inişler de vardır. Yani 
zorlandığımız , yokuş çıktığımız, yerler olacaktır. Bugün hiç görmüyor
sunuz bunları. Bugün size arz edilen hep böyle ini~lcr, tatlı tatlı el!imler, 
iyi neticeler ... Ama önümüzde öyle günler gelecektir ki· ben bunlan tah
min ediyorum- öyle günler gelecektir ki 'buralarda yokuşlar olacaktır, 
sert yokuşlar olacaktır. Önemli olan inişlerde ıberaberliğimiz kadar, yo
kuşlarda da beraberliğimizdir.• Bunu yüzlerine baka baka söyledim. 
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Aradan 1 sene geçti, meşhur Kastelli hadisesi çıktı. İşte Kastelli 
hadisesi o yokuşlardan lbir tanesiydi; yani ekonomik program tatlbik edi
lirken rastlama dwumunda olacağımız, ne kadar tedbir alırsak alalım 
rastlayacağımız, önemli yokuşlardan biriydi. O yokuşta devam edemez
dik. Devam edemedik ne oldu? Devam edemedik, hadise şu noktaya gel
di : Evet, Kastelli hadisesi geçti ama, ekonomik politikanın yönü değişti. 
Yeni bir ekip geldi, o yeni ekip daha farklı bir politika izlemeye başladı 
ve bunun sonunda da biz 1933 sonunda tekrar iktidara geldiğimizde, bu· 
rada tekrar anlatmışımdır, öyle tedbirler almaya mecbur kaldık ki ,o 
boşluğu doldurmak için, 1984 fiyat yükselmeleri , enflasyon, hatta 1985'te
ki yükseklik - gerçi aşağı düşmekle beraber· işte o şekildeki yapılmış 
değişikliklerin sonucudur. Eğer yokuşta da beralber gitmiş olsaydık, siz~ 
açıklıkla, çok ra!lıatlıkla söyleyeyim, Türkiye 'bugün vardığı sonuca, bu
gün 1986 yılı sonunda varacağı sonuca, belki 1,5 sene evvel varmıştı . Ve
ya!hut da bu sene çok da!ha ileri bir noktada olabilirdik. Bu da enteresan 
bir hatıramdır, geçmiş dönemle iligli olarak. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım; bir seçim geçirdik. Seçime kaı·ar 
verirken -Merkez Karar Yönetim Kurulu'ndaki arkadaşlanm çok iyi ha· 
tırlayacakJar-uzun uzun münakaşası yapıldı. Bir kısım arkadaşlanmız 
«Seçime bu sene gitmeyelim.• dediler, bir kısmı arkadaşlarım •Gide
lim.• dediler. Neticede, !biz gitmeye karar evrdik. Bugün hemen şunu 
söydeyelbilirim, bu kararı vermekle 'büyük isabet yapmışız. Yani seçimde 
tam istediğimiz neticeyi almamakla beıaber, arzu ettiğimiz neticeyi al
mamakla beraber, ıbu kararımızın doğru olduğu anlaşılıyor, bunu söyle· 
yelbilirim. Bu seçim bize, eğer bir yanlışlık yapıp 1987'de erken seçime 
karar vermiş olsaydık, ·alternatifi buydu· eğer bu sene seçime gitmesey
dik, 1987'de erken seçim meselesi güıideme gelecekti. Belki de zorla gele
cekti. O vakit çok daha zor 'bir duruma memleketi götürehilirdik. Bir 
kere bunu huzurunuzda ifade etmek istedim. 

Seçim, bize ve teşkilatımıza bir nevi doping olmu~tur. Yeni lbir par
tiden bunlara ihtiyaç vardır. Aslında meselenin gerisinde de bu var. Biz 
yeni bir partiyiz. 1980-12 Eylülü yapanlar, biraz meseleyi askerce düşü

nerek, Türkiye'deki siyaset sahnesini, aynı şekilde emir- kumanda ile tan· 
zim etmek istediler, aslı lbu. Partileri kapattık, yeni partiler kurduk. O 
partiler mazide kaldı, bundan sonra da yeni 3 - 4 parti ile devam edelim. 
Yapılmak is tenen hadise bu. Ama sosyai hadiseler böyle olmuyor; sosyal 
hadiseler emir-kumandaya girmiyor. Ta başından beri yapılmış tavsi
ler ·ama başka yolu var mıydı yok muydu, onu münakaşa ctmiyonım. 
Türkiye'de mevcut geriden gelmiş bir parti sistemi var; bu parti siste
mini ortadan kaldırıp yepyeni bir parti !>İstemi kurmak eşyanın tabiatına 
aykırı bir durumdur aslında ve muvaffak olması hemen hemen imkan ız 
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bir hadiseıdir. Eğe~· bir bakarsanız, ne olmuş? 1980'de partileı; kapatıldı. 
'fürkiye'deki partilerin bazı nedir? Tahlil ettiğiniz zaman şunu görürsü
nüz: İttihat Terraki ile başlıyor. İttihat Terraki, Osmanlı son Meclis-i 
Mebusaru, Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi olaraJ< toplandığında 
buna eksiklikleri ilave edildiğinde, Cumhuriyet Halk Partisi adını aldığı 
zaman, belli bir süre sonra Atatürk zamanında bu ayrılık başlıyor; içinde 
bir liberal kanat, bir de devletçi kanat var, görünen budur. Devletçi ka
nadı temsil eden İsmet İnönü'dür, liberal kanadı temsil eden de Cı;lıil 
Bayar'dır. Hadise ta o zamandan başlıyor. Sonra dönüyor bu, 1946'ya 
geldiğimiz zaman onlar Demokrat Parti'yi kuruyorlar, 1945 senesinde ay
rılanlar; öbür taraf Halk Partisi olarak kalıyor. Demek ki, iki ana kol 
var. 

1960'da Demokrat Parti kapatıldığı zaman gene tadh tekerrür edi
yor; kapatılan bir şeyin yerine başkası ikame edilemez; gene aynı fikir
ler tbu sefer başka bir mecra, başka bir isim altında devam ediyor. Ada
let Partisi, BTP derken tek başına Adalet Partjsi'nde hadise toplanıyor. 

Onun için, 1980'e geldiğimiz zaman aynı ifadeyi kullandım, bu~u 
<la o zamanki Konsey Başkanına ifade ettim. Dedim ki: •En önemli me
sele 1983 seçimleri değildir; en önemli mesele, 1983'ten sonra geçecek 5 
senedir. Türlciye'nin karakterine tesir edecek budur. Çünkü, bugün ka
patılan partilerin veya seçime girmesine müsaade edilmeyen partilerin 
hepsi piyasaya çıkacaktır.» Kaldı ki, 1960'a da benzemiyor bu. Liderleri 
ortadadır hepsinin. Hepsinin takımlan ortadadır, onlar da piyasaya çıka
caklardır. Önemli olan, Türkiye bakımından bu mücadelenin yapılması 
Lazım. 

Baştan söyleyeyim, 'ben mücadeleyi üç safhalı gördüm : Birincisi 
m~alli seçimlerdi. Bizim avantajlı olduğumuz bir sahaydı orası. O avan
tajı iyi kullandık; süratle mahalli seçimlere girdik. Buradaki müzakereyi 
de hatırlıyorum : Mahalli seçimlere giderken, •Gidelim, gitmeyelim. Kor
kunun ecele faydası yok, eninde sonunda gideceğiz, bir sene içinde gide
ceğiz; Anyasa öyle söylüyor. Ne kadar çabuk olursa o kadar faydalıdır .. > 

kanaatine vardık ve gittik Onları bir nevi hazırlıksız yakaladık, onu da 
söyleyeyim. Bu seçimler, bizim partimizin yerleşmesi bakımından önemli 
bir rol oynamıştır. 1000 tane belediyeye nüfuz ettik. Bugün 1000 den faz
la /belediyede Avatanal'lılar var. 

İk"lnci hamle 'bu ara seçimdi. Onlar bu sefer hazırlandılar, onu da 
söyleyeyim. Onlar bu rövanşı almak üzere hazırlandılar, Elimde, bana 
gelmiş ıbazı bilgiler var. Bu bilgilere göre, bu seçirode niçin yüzde 35 !Mı 
yapılmıştır, onu da söyleyeyim. Yani bi :.- yüzde 35 çizgisi çizilmiştir. Ken
dilerinin yüzde 35 civarında rey alacağını tahmin ediyorlardr. Bana ge-
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len ıbilgi bu. Bizim de yüzde 25 civarında kalacağımızı tahmin ediyor
lardı. Bana bu haberi getirene aynen şunu söyledim, dedim ki; •Bu tah
mini yapan zatı mulhteremi çok iyi tanıyorum; meşhur, Tahmin yapmak
la ün salmıştır; ama ıbir tahminini de soyleyeyim, artık tahmin yapamaz 
hale geldiğini biliyorum. MeŞhur, Anayasa oylamasında •Yüzde 55 hayır 
çıkacak.» diye tahmin etmiştir, aynı zat. Yüzde 92 evet çıkmıştır. Şu sebep, 
bu sebep; onun için onun tahmininin doğru olması mümkün değildir, gö
receksiniz. 

Ben bu tahminleri çok yakından biliyorum. Bakınız, bu ta'hminleri 
yapanlar ,aslında bu netice çıktığı zaman üzülmüşlerdir. Siz attıklarınJ. 
tuttuklarına bakmayınız. Fevkalade üzülmüşlerdir. Çünkü her !hazırlığı 
buna göre yaptılar. Şimdi hesap yapıyorlar, diyorlar ki : •Ekseriyeti kay
bettiniz. Yani böyle bir seçim olsaydı, Anavatan Partisi bugün iktidarda 
değildi.» Ben oturdum, 'hesabını yaptım . İşte hesap şurada : Bu seçim 
bölgesinde 5•1 tane mil1etvekilliği var; bu sayı aşağı yukarı tüm millet
vekili sayısının sekizde biridir. Bu 51 milletvekilliği nasıl taksim edilir
di? Seçim neticelerine göre şöyle gözüküyor: Seçim bölgesi olarak vil.i
yetler alınmamıştır; sadece İstanbul'un bu seçim bölgesini, Ankara'nın 
bu seçim ıbölgesini aldık . Tablo şöyle: 

Yeni Seçim Kanununa göre kontenjanlar var. Ankara'da kontenjanı 
biz alıyoruz. Bir kontejan da Gaziantep'te var, onu da biz alıyoruz. İstan
bul'da bir kontenjan var, onu da biz alıyonız. İzmir'dekini SHP alıyor. 
Manisa l'nci bölgede bir kontenjan var, onu da Doğru Yol Partisi alıyor . 
Demek ki kontenjanların 3'ünü biz, diğer 2 kontenjanı da -!birer tane 
diğer iki parti alıyor. Ankara 2'nci bölgede barajı aşamıyorlar; hiÇbirisi 
barajı aşamıyor, !hepsi barajın altında kalıyor. Orası 4 - 0'dır. 

Bingöl'de barajı aşamıyorlar; 3-0'dır. 

Burdur' da barajı aşamıyorlar; 3 -O' dır. 

Gazinatep'in durumu ise şöyledir : Rey dağılımına göre 3 bizim, 
1 DYP'nin, 2 SHP'nin. 

lstanbul'un 'bu bfügesinde 4 tane bizim. DYP barajı aşamıyor, SHP 
SHP 2. 

!zmir'de 2 bizim, 2 SHP'nindir. 
Manisa l'nci bölgede 2 lbizim, 2 onların . Yani 2 DYP, 2 ANıAP . 

Manisa 2'nci bölgede biz barajı aşamıyoruz, ~adece DYP barajı aşı-

yor; 3 . O alıyorlar. 
Niğde' de durum 3 · 2'dir. Yani 3 biz alıyoruz, 2 DYP alıyor. 
Samsun'da 3-0 onlar alıyorlar . Barajı aşamadığımız için 3'ünü de 

onlar alıyorlar. 
Zonguldak'ta 2-2'dir. 
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Buna göre, 26 bizim, 13 DYP'nin 7 SHP'nin. Kontenjanları ilave 
edersek 29 bizim, 14 D'YP'nin ve 8 tane de SHP'nin oluyor. 

Şimdi, bu sayılan Türkiye genelindeki millewekili sayısına oranla
dığlmız takdirde, Anavatan Partisi'nin milleııvekili sayısı 227, Doğru Yol 
Partisi'nin 110, SHP'nin 63'tür. Hadise "t:-u. Yani ekseriyet kayb"ı diye h0r
bangi bir şey yok. Biraz fazla gürültü yapmaya meraklılar. Rakamları 
ortaya koydum. Bütün bu gürültülere rağmen tablo budur. 

Muhterem arkadaşlarım, 

İşin bu tarafını, meseleyi sırf sizlere anlatmak üzere ortaya koydum. 
Yalnız kabul etmemiz icap eden bir konu var. Anavatan Partisi yeni bir 
partidir. Hakikaten yeni bir partidir ve demin söylediğim sebeplerden 
dolayı eski partilere göre dezavantajı vardır. Yani yeni bir parti olduğu 
için dezaıvantajı vardır. Bizim kemikleşmiş oyumuz onlar kadar değildir; 
bu bir. İkincisi : Teşkilatımız yenidir. E~ki Adalet Partisi teşkilfıtını alıp 
yılların getirdiği tecrübe ile, yılların getirdiği irtibatlarla düşününüz, ga
yet tabii onlar karşısında dezavantajlı oluruz. Bazı bakımlardan dezavan
tajlı oluruz, ama bazı bakımlardan da avantajlı oluruz, onu da söyleye
yim. Ancak, bu işte muvaffak olmaya mecburuz. Türkiye'nin geleceği ba
kımından muvaffalk olmaya meoburuz. Çünkü ben bu seçimde şunla.-! 
müşahade ettim : Biz, sadece eski bir siyasi teşekkülle mücadele etmedik, 
onların on yandaşıyla mücadele etmedik. Biz, çok daha geniş bir cephe 
ile, hatta bir ara sonunda dayanamadım dedim ki : Galiba karşımızda 
mukaddes bir ittifak var; onunla mücadele ettik. İçinde büyük çapta yem 
borusu kesilenler var ve dikkat edilirse, devamlı volsuzluk iddiasını or
taya atanlar, insafsızdırlar; çünkü Anavatan Parti~i'nin ekonomik politi
kası yem borularını kesmek üzere kurulmuştur, li1beral, seıbest bir poli
tikadır. Burada taıhsis yok, burada bürokrasi karan yok. Burada •şuna 
şunu ver, buna bunu verme• kararı yok, her şey serıbest. Bunun 'birçok 
misalleri var; bunlardan iki tanesini vereceğim : Oturdum, he ap ettim: 
Yabancı sigara ithalatının, şu anda Konut Fonu'na getirdiği faı:'k ıoo· 
milyar lira civarındadır. Kaldı ki, Tekel'in kan var, bayiin kan var, dev
letin aldığı vergi var. Bunları da ilıive ederseniz bu, 150-160 milyar li
rayı geçer. Bu söylediğimiz paranın ne!"eye gittiğini siz kendiniz takdir 
edin; bu büyük bir yem borusudur. Tabii bu yem borusu kesilmiştir, 

kesildiğine göre, bunlar da karşımızda olurlar. Kclay bir iş değildir bu . 
Ama bir memlekette birçok şeyleri değiştirmek istiyorsak, başka yolu
muz da yok. Onlarla ortaklık edemeyiz, mümkün değil . 

Bir başka misal : Bu nazarı, dikkatimizi sonradan celbetti. Millet 
kendi kendine oynuyor. Önümüze Ankara'dan, İstanbul'dan taksi plıika
lan getirdiler. Bunlar kura ile veril~kmiş, eskiden de öyle verilmiş. 
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Zannediyorum İstanbul' da 1000·1500 tane plaka ilavesi yapılacak. Güzei 
esbabı mucilbe. Şoförler Cemiyeti falan oturmuşlar. Neymiş? •. 1500 tak· 
si plakası ilave edilecek, kura çekilecek, şoför esnafına cjağıtılacak. Ga
yet namuslu gözüküyor. Hi~ir şey yok. Bunu duyar duymaz: «Yaıhu 
kardeşim, burada bir yanlışlık var. Bu taksi plakaları parayla satılıyor 
mu? Satılıyor. Yani taksi sahibi olmak isteyen adam, gidiyor, şoförden 
taksisini plakasıyla alıyor, 6- 10 milyon lira plakaya para veriyor. Demek 
ki, 'bu plaka bir nevi hisse senedi gibidir. Eğer ölçerseniz, o adamlann 
emekli ikramiyesidir. Sonunda ayrılırken plakasını satacak, cebine koya
cak, evini mi alacak, !başka şeyini mi yapacak, ne yapacak~a yapacak. 
Şimdi siz bunu sulandırırsanız onun hisse senedinin değeri düşmez mi? 
İsterseniz kura ile verin, kime verirseniz verin. Zanediyorum bu «kura• 
numarası altında birtakım adamlar, birtalkım istifadeler sağlıyorlardı. 
Biz emir verdik, kararname çıkardık, dedik ki: Bunlar ihale edilecek -bu 
bizim kendi ekonomik prensibimize uyuyor- ihalede şoför olmak kaydıy· 
la kim fazla para verirse plakayı o alacak. SOO'er tane ihale edilecek, iha
le kademe kademe olacak, lSOO'ü birden ihale edilmeyecek. Bakınız ne 
kadar para çıktı : 500 plaka 3 milyar li r:ıya satıldı. 3 milyar lira az para 
değil. Bu 3 milyar liranın yüzde 90'ı şoförlere dağıtılıyor. Hiç olmazsa ada
mın hisse senedine kıymetini iade ediyoruz. 3 milyar liranın yüzde IO'unu 
da Polis Vakfına verdik; trafikle ilgili birtakım işler yapıyorlar ve biz 
bu kararı verdiğimiz zaman tatbik ettirmemek için nasıl uğraşktıklarını 
ben biliyorum. Benim en son müdahalem mecbur bıraktı. Yani bu işleri 
kim yapıyorsa bürokrasi ile de güzel anlaşmışlar. Yürürlüğe koymadılar. 

Ben takip etmeseydim yürülüğe girmeyecekti. Gittik, neticede bulduk kı 
iş yürümüyor, emirler 'Verdim, yl.iıüttüm. Bir gazetede aleyhimize beya
nat çıktı. Efendim, para yatırmış, tabii ufacık bir depozito yatırmış adam
lar var, kuraya girecek. «Onların aleyhine iş yaptınız da, şunu yaptınız da, 
bunu yaptınız dao, Şoförler Cemiyeti ayağa kalktı. Ama şimdi hepsi tıs
pıs . Çünkü şoförler, 11 'bin tane şoför anladı ki, bu iş onların lelh.inde ve 
doğrusu da !budur. 

Bunun gibi daha birçok yem boruları var ve biz bunları da kesmi
şiz. Allah için, bu sistemde çalışan, havadan para kazanan adamların 
çoğu karşımıza gelecekti, bunu da kabul etmek lazım . 

Şimdi ben bakıyorum, biz iktidar partisiyiz bu seçimde finans ba
kımından bayağı zorlandık. İktidar partisiyiz, böyle olmamıza rağmen . 
İktidar partisi olmayanların harcamalarına bir bakın balkalım siz; bizden 
-çok daha para topladıkları kanaatindeyim. Kolay değil , bunlar iktidar par
tisi değil, anamuhalefet de değil. 

Hayır, şimdi bu eski yem borularının hikayesidir, onu söylemek is
tiyorum. Eski yem borularının tekrar açılmasını isteyenlerin, açık if~de 
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ediyorum, onlann desteğidir. Zaten söylememin selbebi de bu, blr parça. 
Son defa söylememin sebebi de budur. 

Tabii, bunun yarımda başka çevreler var, aldırmıyorum. İnanılma
yacak hadiseler olmuştur bu seçimde. Aşırı sol basın. Demir' den, ·bunlar 
aşağı yukan, lbir nevi, benim bildiğim kadanyla, tiksinme dereccsindc
nefret ederler. Evet öyledir; ama, manşete çıkardırlar, gördünüz. 

Biraz sonra ona geleceğim. Ta manşete çıkardılar, hayret ettim . 
Hatta o yüzden zanediyorum, o kadar ileri gittiler ki, SHP'yi kurtaralım 
derken, Anavatanı bölelim derken. SHP'nin canına okudular. Yani bu 
seçimde esas ka:Ybeden SHP'dir, dikkat ederseniz. Yani bir anamuhalefet 
partisine, düşen bu; anamıı'halefet partililiğinden 'bir nevi üçüncü parti 
durumuna düştü ve yanlışlık oradadır, yapılan bu yan lı şlıklardadır . 

Mulhterem arkadaşlanm, bunların hepsi bir tarafa, ara seçim bit· 
miştir. 1988 seçimleri başlamıştır. Ben size bunu söyleyeyim. İki-üç ba· 
kımdan, bu seçimlerde bize verilen mesajlar v;ıı dır; ister kabul ede
lim, ister etmeyelim. Dikkat edeceğimiz noktalar vardır. Neden reyleri
miz biraz aşağıya düşmüştür, neden ara seçimde daha iyi netice a lma· 
mışızdır? Bunların hepsinin sebepleri vard ı r. Ara seçi min iyi bir tahlilini 
inşallah yapacağız. Yalnız söylediğim bir şey var; diyorum ki, bugünden 
itibaren 1988 seçimleri başlamıştır . Arkadaşlarım, Hiikümet, Genel Mer
kezimiz ve Parti Meclis Grubumuz bu anlayış if;erisinde çalı şmaya mec
burdur. 

Bunu yapmaya medburuz. Ben birkaç noktayı söyleyeyim; bütün 
arkadaşlarım, seçim ıbölgelerinde gördüğüm için, her seçim bölgesine, 
bu sefer her ilçeye de gittiğim için, şunu hemen başta, yakaladığım nok· 
talar olarak söyleyeyim; bir seçim, seçimin son 10 günü kazamlmaz, ha
)'!r. Seçim evvelce kazanılır . Bir kere bunu çok iyi anlayalım . Yani, son 
ıo günde hizmet getirme hiçbir şey ifade etmez. Bunu anlamayan arka
daşlarun varsa -biz bunu !biliyorduk- şimdi da!ha iyi anlasın l ar. Biz, hiz
met yapacaksak, devamlı hizmet yapacağız. 

Şöyle bir organizasyon düşüncem var benim. Parti genci merke
zinde 21 kişilik bir Başkanlık Divanı ve yardımcılan var. İkincisi ; 21 
Bakanımız var. ,Bir araya getireceğim. Her birkaç ile ıbir Bakan ve bu 
arkadaşım düşecek. Ondan sonra, aynı grubun içine o illerin Milletvekil
leri, gruptan gelecekler. Muayyen fasılarlarla, şu önümüzdeki iki sene, 
bu iller ziyaret edilecek. Hem hükümet temsilcisi, hem parti genel mer
kezinden, hem de ilin milletvekilleri. Orada toplantılar yapılacak, il ve 
ilçelerin, Muhtarlar, bürokrasi ve genelde ilin meseleleri şimdiden baş

lanılarak kademe kademe götürülecek. Bunu önümüzdeki haftadan itiba
ren yapmak mecburiyetindeyiz. 
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İkincisi; arkadaşlarım şunu çok iyi ıbilsinler; iş, gezmekle, çok, kim
seyle tanışmakla mümkündür. Yani muhakkak hizmet götürmek deği l , 
el sıkmak da önemlidir. Ben onun için, 1belki yüıjbinlerce insanın elini 
sıkhm, öpüştüm. Bunun çok faydalı oldu~unu müşııhade ediyorum. Yani, 
illıl hizmet götürdünüz, hizmetin karşılığında bir şey olacak; o olmuyor 
çok. Yumuşak gözükmek, dost gözükmek, gönül almak, bunlar fevkalade 
önemli işler. Onu müşahade ediyorum. Buna devam etmemiz 111.zım. 

İkincisi; yine bu seçim kampanyasının bana öğrettiği bir şey daha 
var; sakın sertliğe gitmeyiniz. Yani kıırşı partiye anormal bir şekilde 
çalmayınız. İnce bir şekilde, zarif bir şekilde yapabilirsiniz. Bunun iki 
faydası var; birincisi, Türk halkı bu kavganın yanında değil. Bakmayın, 
belki heyecanla alkışlayanlar, böyle çok parlak lılf ettiğiniz zaman, kızdı
racak iM ettiğiniz zaman, alkışlayan insan olur; ama, işte o kadar. öbü
rü belki sizi alkışlamaz; ama, onun kulağında, lbu daha faıla yer eder, 
onun kafasınd:ı daha fazla sizin durumunuz yer eder. Ben son zamanlar
da partimizden -özellikle lbu seçim kampanyasında belki ben de yaptım 
aynı hataları- sertliğe doğru gidişe tekrar bir ·Our• dememiz lazım. 
Sertlik yok, yumuşak, dost, sevgi ve bunlar üzerinde gitmemiz lazım. 

Meseleleri tahsil ederek götürmek lazım, meseleleri anlatarak gö
türmek lazım. Kuru gürültüyle bir şey olmuyor. Yani milletin olgun oldu
ğunu, ta!hmin edemeyeceğiniz kadar olgun olduğunu ıifade edebilirim. 
Milletvekilleri, özellikle çok köy ziyaret etmelidirler. Yani onu hiç fümal 
etmeyin. Yoksa •Köylü benim ayağıma gelsin, mulhtar gelsin• hayır. Şu
nu açık öylüyorum, zamanımızın, bakın Mecliste toplantılar Salı Çar
şamba ve Perşembe günleri >Var. Cuma Cumartesi, Pazar Pazartesi köy 
gezmelerinde, başka çaresi yok. Bunu niçin söylüyorum; yani tekrar 
milletvekili olup olmamanız önemli değil. kaybedebiliriz de ama önemli 
olan Türkiye'nin •bir kere da'ha geriye dönmemesi lazım. Getirdi
ğimiz sistemi tam manasıyla oturtmamız lazım. Bu iki seçim, bi.tim 
partide bir oturma sağlamıştır. 1983'ü demiyorum, Mahalli İdareler 

seçimi ve 'bu seçim partimizde lbir kemikleşme sağlamıştır. Yani ANAP 
Türk siyası hayatında artık . ... Bize şöyle hücum etmiyorlar: Dört ya
malı torbadır dağılacaktır. Yok öyle şey, o bitti. Onun bittiğini onlar da 
biliyorlar. ıBundan sonraki hadise: •Acaba ne kadar çekeriz? • 

Bakınız, !benim lbu seçimle ilgili bir tahlilim daha var: Bizim tabii 
yeni parti olmamızdan dolayı geriye doğru, uca doğru teşkilatımızda ek
siklik var; köye doğru olan teşkilatımızda, mahalleye olan teşkilatımızda 
eksiklik var. Biz 1983 seçimini televizyonla kazandık. Öyle, televizyonla 
kazandık. Gerçi televizyonun ve diğer şeylerin önümüzdeki seçimlerde 
rolü inkar edilmez, önümüzdeki seçimlerde şehirler ve televizyon yayıl
dıkça bu rol inkar edilmez; ama unutmayın, iş mahalli detay propagan-
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daya döndüğü zaman işte o muhtar dediğimiz adamlar, mahalle temsil
cisi dediğimiz adamlar, kilit birtakım adamlar var her yerde; bunları 
Milletvekillerimiz arayıp bulmalı, teşkilatımız arayıp bulmalı, bünyenin 
içerisine koymalıyız. 

Şimdi, muılıterem arkadaşların, önemli gördüğüm bir konu daha var, 
onu da ·ifade edeyim : Şimdi teşkilat olarak açık olmak medıuriyetin
deyiz; yani ister millebvekilerimiz, ister ilçe, il başkanlnmız şu adam gel
mesin diyemez. Bir tek istisnasını söylerim : Mahkum olmuş, dev
lete karşı suç işlemiş; varsa onun ispatı, gayret talbii. Yani tam zıt
tımız 'böyle birtakım insanlar maksatlı giriyor; onu Genel Merkez bir 
noktada inceler itiraz olduğu zaman ama genelde biz kapalı parti olama
yız. Kapalı parti olmak, bir partiyi lbatınr, onu söyleyeyim. Ycnilcştir

mez, gençleştirmez, dinamizmini kaybettirir. Onun için burada da aynen 
ifade ettim; bir kere milletvekilleri arkadaşlarımın «ŞU geliyor, bu geli
yor, bunu abyorlaro şeklindeki itirazlarını kaldırıyorum, hiç kimsenin 
itirazını kabul etmiyorum. Parti teşkilatının da aynı şekilde itirazlarını 
kabul etmiyorum. Ana prensibi ·bu. Bu konuda açık seçik Genel Merkeze, 
ilgili arkadaşlarıma, Teşkilat Başkanına açıkça talimat veriyoruz ki, bu 
şekiLde olanlar hiçbir şekilde dinlenilemez. Kayıtlar yapılmadığı zaman 
da, biz o tlçe Başkanı kimse onu görevden alınz. Yani, burada yumuşak
lık yok, yumuşaklık bitmiştir. Bir devre yumuşak davrandık, bundan 
sonr::ı yumuşaklık bitmiştir. Herkes, kim giımek istiyorsa, partiye girer. 

MUhterem Arkadaşlarım , 

Şimdi 'bakınız, .bir şu hesap var: Efendini, benim tapulu malımı al
dınız. Kimsenin tapulu malı yok, bir. !ki; eğer hakikaten sana yakın in
sanlar varsa, gideceği kadar gitti, merak etmeyin, hunu söylerim. 

lstiklbalde dikkat edeceğimiz nokta şudur: Bir yeni parti olarak 
çok zor 'bir iş yapıyoruz. Bu çok zor işi yaparken, hakikaten dikkatli, 
hakikaten hesaplı, !hakikaten sağlam bir yolu tutmamız lazım. Nedir bu? 
Ben bu seçimde de gördüm, daha evvel de gördüm, çocuklarla, gençler
le ilgimiz çok fazla. Bugün bir oylama yapılırsa, gençlerin büyük ekseri
yeti bizim yanımızdadır, ·bunu her yerde müşalhade ediyorum. Çocuklar
da da aynı şeyi görüyonım. Yani, siyaset olarak söylemiyorum; ama 'bir 
partiyi geliş tirmenin yolu buradadır. Beş sene sonra,,, Ben bir çocuğun 
elini sıkanın, sarılır öperim. Benim rahmetli lbir ninem vardı ; evde bi
zim hepimizin Demokrat Partiliydik, o gider Halk Partisine, İnönü'ye o 
verirdi; «Yahu, niye İnönü'ye veriyorsun? diye de sıkıştırdık. Sonra 
öğrendik ki, - söyledi, itiraf etti - bir gün İnönü Malatya'yı ziyaret eder
ken bunun başını okşamış ve işte o tarihten beri 1nön.ü'ye rey veriyor. 
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Şimdi söylemek istediğim bu; tabii insanlar yakın temastan hoşla
nırlar. Onun için çocuklarla da çok allikaınız var, seviyoruz da. Gelece
ğin partisi de olabilmek için, bizim gerek hükümet programlarında, özel
likle bu spor meselesine çok önem vermemiz lılzım. Bu seçimde gördü
ğüm Çnemli konulardan ·biri lbudw·. Yani, köylere kadar inen, belki köy
lerde en önemli konulardan bir tanesi, önümüzdeki yıllarda spor tesis
leri olacaktır, haberiniz olsun . Yani köylü sizden top sahası istemeye baş
layacaktır; Tabii bütün köylerde değil; ama top sahası ·istenecek ve !bu
nunla yeni bir generasyonu yanınıza alacaksınız. 

Ben şunu çok rahat görüyorum : Önümüzdeki seçime kadar gelecek 
yeni 2 milyon oy daha 'Var, 2 milyon yeni seçmen var; bunun çoğunu lbiz 
almalıyız, bir. İki; ortada olan insanları daha fazla biz almalıyız ve ra
kamlar şunu gösteriyor: Bu dağılım altında yüzde 35 rey alan büyük 
bir ekresiyetle iktidara gelir. Kim ne derse desin, yüzde 35 değil, hatta 
deminki misal yüzde 32'dir, yüzde 32 ile iktidara gelir, tabii birinci par
tiyseniz. 

Türkiye siyasi tarihinde şu ayınının 1988'e kadar devam edeceğini, 
1988'de buna solüsyon bulunacağını zannediyorum: Soldaki bu baygın
lık 1988'de devam edecek, ıhalberiniz olsun. Ecevit bütün sol amigoların 
karşı çıkmasına rağmen yüzde 9'a yakın rey aldı, öyle değil mi? Öbür ta
raf da aşağı ir:di mi? Yüzde 35 umanlar yüzde 22,5'la iktifa ettiler, üçün
cü parti durumuna düştüler. Onun için, soldaıki mücadele bundan sonra 
da devam edecektir, hatta kendi içlerinde epey devam edecektir. Bizim 
tarafımızda da devam edecektir, ihmal etmeyiniz. Ama, bizim tarafımız

daki mücadelenin metodu iktidar olmanın avantajını en iyi kullanmak
tır; cKör, kör parmağını gözüne• der gibi değil, dikkatli, ince ıbir tarzda 
kullanmak llizım . Bunları seçimden önce yapmak ll\zım, seçim arefesin
de hlçlbir faydası yok. 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım, önümüzdeki bu iki seneyi çok iyi 
değerlendirme birkaç şekilde olur. Bir tanesi, Türkiye genelinde bazı 
icraatlarımız var. Ben 1987 senesini, -arkadaşlarım üzerime gelmesinler
özellikle şöyle düşündüm, seçimden önce de böyle düşündüm , şimdi de 
böyle düşünüyorum : Bir seçimin kazanılmasında en önemli faktör, genci 
olarak memlekette işlerin iyi gitmesidir; ekonominin iyi gitmesidir, fiyat 
hareketlerinin makul olmasıdır, ihracat, ithalat, yani genel ekonomi den
gelerinin, genel ekonomi göstergelerinin iyi olmasıdır. Bunlar iyi olduğu 
zaman, seçim en önemli puanı almış olursunuz yani seçim kazanma 
için en önemli puanı almış olursunuz. Ondan sonrakiler daha teferruat. 
Belki muhtelif sosyal gruplara akıllıca götürülecek icraatlar vardır. Bun
lardan bir tanesini söyleyeyim, hazırlığını yaptık, bu seçimde kullanma-
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dık. Birkaç .kere bahsettik, çok önemli değil; zaten bu seçime tesiri de 
düşünülmezdi. Bu söylediğim hususlardan bir tanesi, memur ve işçiler
le olan durumdur. Memur ve işçilerin ev sahibi yapılmasıyla ilgili konu
dur. Evi olmamış ev salhfui olamamış memur ve işçileri, önümüzdeki 
6- 7 sene içerisinde -bir sistem dahilinde- ev sahibi yapma meselesini şöy
le halletmeyi düşünüyoruz; !bunun için gerekli kanunu da bu devre çı
karacağız. Yani, 'bu düzenlemelerin bazısı için kanun icap etmiyor, bazısı 
için kanun icap edecektir, işçiler için kanun icap edecektir. Emekliler 
de var aynı kapsam içerisinde, Sosyal Sigortalar Kurumuna bağlı olsun, 
veyahut da Emekli Sandığına ıbağlı olsun . Biz devlet memurlan için şöy
le düşünüyoruz : 

Lojmanda oturmayın, mukaveleli çalışmayan, yurt dışında olmayan 
kişiler -zannediyorum bir- iki şart daha var- en çok kira sıkıntısı çeken 
kişiler de bunlardır. Bunlar için 1987 yılından başlayarak, mevcut top
lu konut sistemine ilave olarak yeni bir sistem daha getiriyoruz. O da 
şu: 1987 yılı başında, bunlara ilk 6 ay .için S'er bin Ura net kcnut yardımı 
yapacağız, ikinci altı ay içinde bu rakam 10 bin liraya çıkacak; 1988 yılı 
başında 15 bin liraya çıkacak, 1988 yılı ortasında 20 bin liraya çıkacak, 
1989 yılı ibaşında da 20 bin liraya yükselecek. Dalha sonra da 25 bin ve 
kademe kademe 5 bin, 10 •bin, 15 bin, 20 bin, 25 bin lira olacak Bura
kam kendisine verilmeyecek. Bu paralar, maaşına ilave olarak verilecek 
ve Toplu Konut Fonu'nda bir hesap açılacak. Bu nemalandırılacak; ya ge
lir senetleriyle -bizim 'her zaman satışa çıkardığımız Kcll:tan, köprü gibi 
veyahut da bankalarda faizle; hangisi münasip gelirse. Belli bir süre son
ra, bu birikmiş para memura verilecek, •Al arkadaş, bu senin birikmiş 

paran• denilecek . Bvi olan, evi olmayan şeklinde ayırmıyoruz; yalnız evi 
olmayan priyorite veriyoruz. Evi olmayanlar, aynca 750 bin lir-.ı da faiz
siz devlet kredisi alacaklar. Bu, bütçeden veriliyor. Ona ilaveten de 3 
küsur milyon lira toplu konut kredisi veriliyor. Yani tahmin ediyorum , 
şu söylediğim rakam 1,5 milyonu geçer. 750 bin lira da devlet kredisi 2 
milyon 250 bin lira, neticede 5 küsur milyon, 6 milyon Ura civannda bir 
para eline geçer. İster, herhangi ibir daireyi 'beğenir, isterse bir koope
ratifte ortak olarak işin içerisine girilir, alınır; her ikisi de mümkün. 

Burada, memurun en çok sıkıntı çektiği noktalardan bir tanesi, 
-yaptığımız incelemelerde- toplu konut kredisinin geri ödemesinde, öde
melerin yüksek gelmesinde. Aşağı yukan 35-40 bin liraya geliyor, toplu 
konut kredisinin geri ödenmesini aylık taksidi. Biz, bu 25 bin lirayı, bir 
5 sene daha ödemeye devam ediyoruz, yine kendisine venniyoruz, toplu 
konut kredisine malhsup ediyoruz. Bu suretle kendisinin ödeyeceği mik
tan 10 veya 15 bin liraya indiriyoruz. 6 sene sonra da, sen sağ ben sela
mcı. O işçinin veya memurun maaşı da artmıştır, belli bir seviyeye gel-
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miştir, keneli ödemeye devam edebilir; «Sen artık kendin ödemeye devam 
edersin, biz sana bu kolaylığı gösterdik» diyebileceğiz. 

İşçiler için aynı sistemin -bir kanun çıkararak- toplu . sözleşmelere 
ilave olarak koyulmasını getireceğiz. Yani şu sistem, toplu sözleşmeler ya
pıldığı zaman, normal toplu sözleşme dışında, yine lojmanda oturmayan 
işçi için, aynı kaide getirilecektir. 

Emekliler için -belli olmamak kaydıyla· eğer hiç evi yoksa emek
liye, aynı konut Emekli Sandığı marifetiyle yapılacak. Eğer hiç evi ol· 
mayan işçi varsa, ona da Sosyal Sigortalar Kurumu vasıtasıyla aynı sis
tem uygulanacak. Böyle bir sistemi, onlar için tabiatıyla gerekli kanuni 
değişiklikleri, içinde ıbulunduğumı.iz ay devreye sokacağız. 

Bu aslında, sosyal muhteva bakımından, özellikle birçok yerlerdeki 
memurlarımızı, işçilerimizi, yani ücretle geçinenlerimizi önemli bir dert 
olan kira meselesinderr kurtaracak. İkincisi, şunu da getirecek t~in 
ediyorum: Türkiye'de konut meselesinin çözümünde de çok önemli rol 
oynayacaktır. Sadece konut meselesi değil, onun yanında işsizlik meselesi
nin hallinde de önemli lbir rol oynayaca.ktır . Bugün dahi görüyorsunuz, 
yapılmakta olan konutların, yapılmakta olan inşaatların üzerinde çalışan 
insanlarımızı. 

Tabii sosyal programlan yaparken, akılcı davranmak lazım . Sos· 
yal programlar yapılırken akılcı davranılmazsa, biz Türkiye'yi tekrar eski 
günlere götürüriiz, çok rahat. Sosyal programlar masraflı programlardır. 
Onun için akılcı olması lazımdır; yani karşılığının muhakkak başka türlü, 
şu veya 'bu şekilde ortaya konulması, uygulanması lazımdır, konuya bir 
katkı sağlanmalıdır. Türkiye'de para dağıtmanın hiçıbir fayda vermedi
ğini gördük biz. Kimseye de bir fayda sağlamıyor, tembelliğe götürüyor. 
Bu da birçok mahzurlar meydana getiriyor. 

Şimdi, mı.ı!hterem arkadaşlarım . Bu seçimlerde bir müşa:lıadem de, 
belki bazı meseleleri çok iyi anlatamamış olmaktan kaynaklanmaktadır. 
Onu da müşabade ettim. lki yerde seçimi alabileceğimizi zannediyorduk , 
alamadık. 'Bunlardan biri Manisa'nın birinci bölgesidir, diğeri Samsun'
dur. Orada zannediyorum karşımıza, aleyhimize istismar edilmiş bir tü
tün meselesi getirildi. Tütün meselesinin evveliyatını ben iyi biliyorum, 
onu da huzurunuzda tekrar ifade edeyim. 

Tütün meselesi, Türkiye'de ,politikacının oyunu haline gelmiştir, 
o civardaki köylü kötü alıştmlmıştır. Yani çiftçi maalesef bu işe •O po
litikacı geldi bunu verdi, sen de bunu vereceksin» şeklinde alıştırılmıştır. 
Eğer namuslu bir politika götürmezsek, gene zikzak yaparsak altından 
kalkamayız, kanatim lbu. Herkesin dersini alması lazım. 
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Sebebi gayet açık : Tekel'in depoları ıhala 1960'lı yılların tütünleriy
le dolu ve yakılması icap eden tütünler var - ki nitekim geçen sene yak
tık, hiçbir işe yaramayan tütünle doludur- Bunun parasını kim ödedi? 
Bunun parasını, neticede, 'biz enflasyonla ödüyoruz. 

Yapılan iş budur : Taban araziye basmıştır tütünü. •Ta/bana bas, 
sat devlete.• Bu formülü çalıştırmışlardır. Siz t$an araziye tütünü ek
tiğiniz zaman randıman yüksek, kıraç arazide randıman düşük, ama ka
lite çok iyi. Türk tütününün aslı kıraç arazide. Alternatifi de yok, kıraç 
arazideki adamın . Yani tütün eker ya da hiçbir başka şey ekemez. Şimdi 
t$an arazideki adama para vereceğim derken, kıraç arazideki adamın 
parasını düşürüyoruz; •bütün politikacıların yaptığı budur. Veyahut da 
parayı fazla veriyorsanız, o vakit, kalitesiz bir sürü tütünü siz deponun 
içerisine koyuyorsunuz. 

Bu sistem değişti, geçen sene değiş tirdik. Geçen sene ilk tatbikatı 
yapıldı. Biraz o yüzden kullandılar, onu anlıyorum; ama açıkça söyle
dim. Dedim ki; (Biz lbu sistemden vazgeçtik, kıraç arazideki adamı biz 
düşünüyoruz, ona iyi para vereceğiz; ama t$andan tütün geliyorsa hiç 
para veremeyiz, istediği kadar bağırsın .• Dikkat edin kıraç arazideki ada
ma iyi para vereceğiz• diyorum, ama yarın gelir de başka türlü bağını-
sa hiç ondan da korkmayız. Bir sene sonra hepsi düzelir. Çünkü bu ikti
darın kime faydalı olduğu anlaşılır. Eğer öbür türlü gidersek, iki ami 
arasında kalmış beynamaz gfüi oluruz. Ne ona yararurız, ne öbürüne ya
ranınz. Bizim burada, işte akıllı sosyal politika dediğimiz nokta budur. 
Biz kimin yanındayız? Kıraç arazide tütün eken adamın yanındayız, ona 
iyi para vereceğiz. Taban araziye ektiyse, «git arkadaşım; istersen bana 
rey verme• diyeceğim . Bunu dediğimiz anda kıraç arazideki adam para ka
zanacaktır ve o bizim yanımıza gelecektir. Bu makuldür. Çünkü devlet de 
bundan· zarar etmez, Türkiye de zarar etmez, o kıraç arazideki adam da 
zarar etmez ve makulü budur. Onun için diyoruz ki, işin doğrusunu yap
tığımız zaman, zikzak etmediğimiz zaman iş düzelir. Ama ben şunu mü
şahade ettim: Arkadaşlarım, ıbiraz eski politikacıların tesirinde kalıyor

lar, • aman şunu da verelim, aman bunu da verelim• diyorlar. Geliniz 
zikzak yapmayalını ve •bundan dolayı bana rey vermedi • diyen adama 
da küsmeyelim. •Bundan dolayı bana rey vermedi, işte kızdı vermedi• 
demiyelim. Biz doğrusunu yaptığımız zaman verecektir. Bu yeni bir po
litikaydı, o yüzden iböyle oldu. Hiç başka türlü bir izahı yok. Onu da bili
yoruz, ama orada yanlışlığı tekrar döndürürsek, .ılımdan kalkamayız. 

Önümüze çıkarlar, bunları misal diye gösterirler. 

Aynı konu muıhteliI meselelerde de var. Bakınıl bir misal daha ve
reyim : Tabii, politikacı Jlep karşımıza çıkıyor. Buğdayda yıllar evvel tal· 
bik edilen bir sistem vardır. Ofise verirsin , Ofisin parası varsa verir, yok-
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sa •Bugün git yarın gel• olur; .öyle değil mi? Gider gider !gelirlerdi. Şim
di !biz bunu bir sisteme bağladık. Dedik ki cıArkada~, yüzde 60'1 peşin 
-hemen alıyorsun, Ziraat Bankasından, eskisi gilbi değil- yüzde 40'ı için 
de, al ısana şu vesikayı, iki ay sonra ıgelip paranı alırsın. (Bunu 2 lira 
far.kla veriyorum, o 2 lira farkı, eğer almayacaksan Ziraat Bankası bo
zuyor•. Bunu söyledik. Bunu bile istismar etmişlerdir, yani «11lfı heps: 
peşin olsun» demişlerdir. 

Devletin imkanı olduğu zaman bu yapılır. Belki önümüzdeki seni.! 
bunu böyle (Yapacağız, yüzde 60 değil de 'Yüzde 100 yapacağız, kurtula
cağız o işten. Kimse de sesini çıkarmasın, !belki bu noktaya gideceğiz. 

Tabii buğday meselesi böyle, Buğday eken çiftçi Türkiye'nin en z::ı · 

yıf çiftçisi Orta Anadolu şartlarında buğday eken çiftçi, Türkiye'nin en 
zayıf, en geliri düşük çiftçisi. Pancar öyle değil. Pancar, genellikle sulanı
lan yerde ekildiği .için, pancar eken çiftçi biraz daha iyi, biraz daha güç
lü çiftçidir. Pancarla çayda problem şu : 

Pancarı alıyorsun, /şekeri l senede salıyorsun; pancarı 5 ayda iş
liyorsun, öyle değilmi? Şekeri 12 ayda satıyorsun . Pancar için yüzde 
40 · 50 avaı;rs veriyorsun daha pancarı ıalmad~n. Öyle biliyorum ben, bu 

efer yüzde 60'a yakın avans verdik biz. Ondan ~onra da, •Pancarı al
dıktan 2 ay (şora geJ.. Ona da, gene eline senet verdik, •git, kırdır» ister
sen. 1Yani !bence :bu sistemlerin /hepsi !çok sağlam esaslara bağlanmıştır, 

kimsenin itiraz etmeye hakkı yoktur. Ben eski yıllarla mukayese ediyo
rum. Ee şikayetçi olalbilir: Efendim, caz para verdin, pancara biraz daha 
para ver•. Kimsenin gözü doymuyor kardeşim, •Daha fazla para ver•, 
ama daha fazla para verdiğiniz zaman, arkasından, şekere yapılacak zam
mı düşününüz, arkasından genel ekonomideki problemleri düşününüz; 
onlara da o cevabı vermek lazım. Karşımızdaki politikacı şunu söylüyor: 
•Pancara da!ha fazla para ver, şekere zam yapma.> Bunları arka ar.kaya 
söyleyenleri görmüşümdür, iki gün arayla. Pancar fiyatı ilan edildi, ba
ğırdılar «Pancar fiyatı az• diye. 2 gün sonra şeker fiyatı ilan edildi. «Bu 
ne biçim hükümet, <boyuna zam yapıyor• diye, ama bunlara hiç aldırma
yacaksınız. 

Genel olan ı:Iuruın şudur: Eğer Türkiye' deki fiyat hareketleri ya
vaşlamışsa. ki şu anda yüzde 25'in altına düşmektedir- Türkiye' deki fi. 
yat hareketleri yanında ekonomik !sistem hızlı ıbir şek.ilde çalışıyorsa , 
alış-veriş fena değilse; yani millet malını sattığında, aldığında problem 
gözükmüyorsa, eğer bu şartlar altında ibiz seçimi alaınıyorsa•k yanlış biz
dedir. O vakit, işimizi 'tanıtamıyoruz demektir. 

İşin tpropaganda tarafını aynca düşünmemiz lazım. \Benim demin 
tavsiye ettiğim, söylediğim sistem, seçimin teşkilatla ilgili kısmıdır; yani 
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teşkilat ve illerle ilgili kısmıdır. Bunu yaptığımız zaman meseleyi halle-
deriz. · · 

Şimdi muhterem. arkadaşlanm, sözün sonu ve kısası, öniımüzde 
zor, yokuşlu )iki yıl "1ar. Açık söylüyorum demin anlattığım hikaye gibi 
yokuşlu iki yol var. )'\çık söylüyorum, kolay değ.ildir. Bu yokuşlu yolu 
geçmek, memleketi düze çıkarmak bizim elimizdedir. Başkasının elinde 
değil, bu grubun elindedir. 'Ben size tersini söyleyeyim, ibunu hiçlbir şekil· 
de kendi şahsımla ilgilendirmiyorum, ilgilendirmek istemiyorum. Tür
kiye'nin dışarıda gidişini yakından takip edenler var. Türkiye'deki istik
rarın devamını hem isteyenler vardır, bem istemeyenler vardır. Türki
ye'nin dostları, Türkiye'deki istikrarın devamını isterler. Ta'bii düşman
ları da istikrarın devam etmemesini isterler. Türkiye'ye gelecek krediler, 
yapılacak yatırımlar, zikzak etmeyen devamlı ideallere !bağlıdır. Bunu 
hiçbir propagandaya kaçmadan söylüyorum, huzurunuzda açık olarak. 
l'if/7 senesinde Cafer Tayyar Sadıklar Merkez Bankası Başkanı iken, zan. 
nediyorum 18 veya 19 Şubat ... Özel sektörde çalışıyorum, hiçbir trans
fer yaptıramadık. Sadece zorunlu devletin birtakım transferlerini zar
zor yapıyorlardı. Sene 1977 ... Meşhw· DÇM felfıketi gelmiş, •dövize çev
rilir mevduat !hesabı. diye bir icat yaptılar, Türkiye'yi çok iyi idare eden
ler. Yaptıkları iş de şu, çok 'basit: •Getir dövizi biz harcayalım, karşılı
ğında Türk Parası olarak kredi verelim. • Kime? Getiren adama. Dışarıda 
Mark, döviz ıkaçakçılığı var hin içinde; .çünkü kur garantisi var. 'İsviçre 
Frangı'nı yüzde G'le alıyorsunuz, aslında dışarıda aynca !bir Ö'fude 10 
ödüyorsunuz, o yüzde 3'1e faizi alabilmek için. 100 milyon getirdiniz, 100 
milyonu size kredi olarak veriyorlar. Siz 100 milyon ödüyorsunuz, onu 
orta ya da kısa vadeli kullanıyorsunuz, devlet de dövizini alıyor, ihtiyacım 
görüyor. Bu şekilde 3 milyar dolar para geldi. Bir kısmı kendi parası , 
tahminim öyle. Yani dışarıdaki parayı getirdi, bu şekilde katladı. 

Bu söylediğim 1977 senesinde oldu. Yani biz bazen hep 1978 -1979 
deriz, aslı 1977 senesidir. 1977 senesinde seçimler yapıldı. •Bir an evvel 
seçimleri yapalım çıkalım• diye, tarihi erkene, yani 5 Haziran'a aldılar. 
Seçimlerden sonra ikinci Miliyetçi Cephe kuruldu. Bir müddet sonra 
-yani aradaki •Çankaya Hükümeli • mi ne diyorlardı - o kuruldu . Süley
man Bey beni çağırdı, •ille Meııkez Bankası Başkanı ıolacak ın• diye o 
devirde. Çünkü Türkiye'nin itibarı kalmamıştı, çeklerin karşılığı çıkmı

yordu. Hatırlarsınız, !gazetelerde okumuşsunuzdur, {.Japonya'a bizim 
devlet memurların gönderilen paranın karşılığı çıkmadı. Kendisiyle ko
nuştuk kabul ettik; fakat arkasından hükürnet devrildi. Allah'tan olma
mış. Böyle !tarihleri hatırlıyorum. O devirlerdeki idarenin yanlışlıklarını 
hatırlıyorum ve dış dünya bunlan çok iyi biliyor. 
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Huzunınuzda tekrar söyleyeyim, 1978 senesi başında Ecevit iktidanı 
gelirken bütün 'dış dünyanın desteği ile geldi. Sadece içerideki destekle, 
aldığı oyla değil. Dış dünyanın desteği ile geldi, maalesef böyledir. Sebep 
de gayet basit, esas Türkiye'yi çıkmaza sokan bir evvelki idare olarak gö
rünmüştür. Zavallı-kendisi de ısöylemiştir- l978'de oyle bir miras aldı 
ki -tabii çok yanlış hareketleri var o da ayn bir konu- altından kalkması 
mümkün değildir. Hele o yanlış bürokratik kadro ile. Birisi ile tarafa çe
ker, öbürü öbür tarafa çeker. İki derenin arasında kaldılar. Çünkü 
orkestra şefi de yok. İki defa IMF'ye gidilmiştir. Yani dışarıda
kiler yardım etmek için kolları sıvadılar, bunlar o yardımı kulla
naca k durumda değil, onların devraLd ığ ı da odur. Fakat bütün dün
ya, esas ·itilbariyle bir evvelki idareyi ve Sayın Demirel'i bilir, •memleketi 
bu çıkmaza soktu• diye. Öyle bilir. Biz gayet yakından biliyoruz hadise
yi. Çünkü hu meseleleri halletme )güçleri yoktu. ·Biraz dünyayı iyi tanı
mak lazım. Şimdi oraya da geleceğim, (bunları söylemenin lbazı 15ebep
leri var. Şuna çok inanıyörum, Türkiye, artık bugün l960'ların , 1970'1erin 
Türkiye'si değil. 1980'lerin, hatta 1990'ların Türkiye'si olmaya başlamış

tır. Hanki yaptığımız icra tı geriye çevirmemiz mümkündür? Bir misal 
vereyim : Diyelim ki liberasyon politikasını kaldırdık. Çok şikayet edi
yorlar, çok laf söylüyorlar, çünkü yem boruları tıkananlann bir kısmı da 
oradadır. Liıberasyon politikasını kaldırdığınız anda Türk.iye'ye şu ma
lın bu malın girmesi ya kotaya bağlanacaktır, ya 'lisansa /bağlanacaktır. On
dan sonra o mallan yapanlar fiyatlarını istedikleri gibi ayarlama imkanına 
kavuşacaklardır. Veyahut a da {malların bir :kısmı yasaklanacaktır. Hollan
da Peyniri ile sigara, ondan sonra da •karaborsa \sistem çalışmaya <başlaya
caktır. Biz kendimiz ·gördük: lbir ara altın irhalatını Merkez Bankası ~ur
durdu da halk karaborsaya giıti. Derihal yine o ithalat oldu, yine aynı dö
viz ödenmeye başladı; ama ıbaşka ıbaşka [yollardan, Bu sistemi değiştirmek 
mümkün değildir . 

Bakın elimde gördüğünüz OECD'nin son çıkan raporu, aynen şöyle 
diyor : "Birinci ve ikinci petrol şoklarından evvel , mUhtelif Türk hükü
metleri ekonomik gelişmeyle ilgili 'Ve \hızlanmış sanayileşmeyle 'ilgili -k i 
o hızlanmış sanayileşme esas itibariyle iınport substitution, yani it<hal 
ikamesi prensibine göre yapılan sanayileşme- ve onu takip eden ekono
mik gelişme üzerinde birçok problemleri çözmeye çal ı ştılar bu metot
larla. Fakat bu politikaların büyük kısmı içe dönük, kapalı ve pazar fi
yatlarını ilhınal eden market price - reka!beti ihmal eden ,nazarı itibare 
almayan- politiklardır. Bu devrede, 1960'1arda ve 1970'lerde -ilkin 1970' 
!erde- milli gelir artışı impressive yüzde 7'lerle ibüyümüştür. Şimdi , bu
giin de idida ettikleri budur dikkat ederseniz. «'Bizim devrimizde yüzde 
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7'lerle büyüdü• dedikleri budur. Fakat tabii şu cümileyi gönneme:ılikten 
gelmeyeceği:ıı: Productivity seviyesi, prodüktivite, birçok işletmelerde 
çok düşüktü ve özellikle steys sektörde fevkalade düşüktü. Steys sektör 
de .genelde competitive değildir, rekabete dayanır durumda değildir. Kro
nik cash açıklan vardı ve organizasyon, problemleı;, embesisman yatı
nın projelerinin ibüyük çapta gecikmesi ile sonuçlanıyordu ve birçok da 
cost artıştan beraberinde geliyordu, yani maliyet artışları ... 

1977 -1978'de ödemeler dengesi problemiyle karşılaşan Türkiye 'bu 
politikayı terketme medburiyetindcdir. Bırakıldı bu politika ve yerine pa
zara dönmüş lbir politika ikftme edildi. Ne vakit starting ınnomiating? 
1980 başından itibaren ve çok compre!l:ıenive çok detaylı bir ekonomik 
program ve yapısal değişil<lik programı tatbik edilmeye başlandı ve der
hal !bunun neticeleri de elde edildi. Ekonomik büyümeye tekrar hız ve
rildi. Ekonomik !büyüme son üç senesi de sıfıra düştü. Ödemeler denge
si performansı ve Tiirkiye'nin kredi verilebilirliği tekrar tesis edildi. Bu 
program 1983'de, yeni seçimlerle beraber işbaşına gelen yeni bir hükü
metle, tam manasiyle pazar ekonomisi ve liberal bir platforma getirildi. 
Ondan sonra anlatıyor. Raporun özetlediği de budur. Prdblemlerimizio 
akut hale gelmesinin 1977 - 1978 yıllannda olduğunu da çok aç~k 'bir su
rette gösteriyor. 

Mtlhterem arka.daşlanm, bizim ta'biatyla bu seçimden alacağımız 

çok dersler vardır. Onu da açık seçik, hi9bir endişeye kapılmadan, !hiç
bir şeyi mesele yapmadan, hepimizin kendine göre alacağı dersler vardır . 
Nerede eksikliğimiz var, neyi yanlış yaptık, neyi anlat&madık? Oturaca· 
ğız, bunları düşüneceğiz. 

Şimdi benim sizden özellikle istediğim birkaç şey var. Her mesele
nin çözümü -yaptığımız tecrUbelerle şudur - hep ifade ediyorum, birlik ve 
beraberlikle olur. K~a!batli lbulmarun bir faydası yoktur. Kabahati bul
manın faydası vardır, yanlışı bulmanın faydası vardır; ama ille filancaya 
kabahat atıp, falanyaca kab~at yüklemek yerine, bizim birliğimizi, 'be
raberliğimizi devam ettirmek, sadece kendimiz bakınundan değil, Türkiye 
bakımından fevkalılde hayatidir. ŞuıÖnümüzdeki iki senede çok da hücum 
olacaktır 10- 15 gün tahmin ediyorum epey boııibardıman yeriz; ama 
onların şamatasıdır; sakın kimse bunlara aldırmasın, 'bir bu. 

İkincisi, Türkiye Büyük Millet Meclisinde iyi bir çalışma örneği 
gösterelim. Ağır bir gnfuumuz var. Mevcudumuzu bozmayalım, mevcu
dumuzu devamlı !burada gösterelim. Daha fazla salonun içinde oturalım. 
tkincisi, kavga etmemeye çok dikkat edelim. Yani, kızdırmaya çalışacak
lardır; bana, başka arkadaşlanma sataşacaklardır. Metotlanru biliyorum 
ben onların, az ıbulunmadım. Onun için, bu gibi konularda da dik-
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ıı.atli olwı.ı;nasını özellikle tavsiye edeceğim. Ond,an sonra, arkadaşlan
mızm lbu çizeceği.ı;niz program tahtında ıbelli ilralık\arla, talbii kendi se
çim bölgelerine mümkün olduğu kadar, şu söylec}iğiı:n günlerde temas 
imkanlarını genelde bulmanız lazım. Köylerle, kasa/balarla, şehirlerle te
mas imkaİılarını bulmamz lazım. Parti teşkilatımızla yakın ilişkileri Mil
letvekillerimizin kurmaya devam etmelerini, Genel Merkezimizin devam 
etmesi ve bütün bunların yanında Hükümet üyelerimizin, bilhassa parti 
teşkilatıyla ı'90k daha .yakın ilişki kurmalannı özellikle istiyorum. 
Bu ziyaretleri bir program dahj]jnde yapacağız. Her kabine üyesi 
belli vilayetleri alacaktır. O belli vilayetleri aynı :zamanda genel merkez. 
den ibir arkadaşımız alacaktır. Aynı zamanda o bölgenin Milletvekilleri 
de katılacaktır. Gittiğimiz her seyalhatte muhakkak parti teşkilatıınızı zi
yaret edeceğiz. Partide toplantı yapalım . Ondan sotıra bürokrasiden iJ. 
gili kimseleri, Muhtarları alarak il ve ilçelerde toplantılar yapalım. Bazı 
yerlerde köy ziyaretleri yapmakta fayda vardır. Ya'.ni, işimizin, gerek ka
bine arkadaşlarım, gerekse millebvekillerim, işimizin çoğunun saıhada ol
duğunu unutmasınlar Gene Ankara'da yapılacak birçok işler vardır ta
bii; onun bir kısmını ibiz dizayn ederiz, oturur gider. Zaten geçtiğimiz üç 
senede sizlerin desteğiyle kanunların çoğunu çıkardık, birkaç tane kanu
numuz kaldı. Yani, benim üzerinde hassasiyetle duracağım iki-üç tane 
kanun kaldı. Bunlardan bir tanesi, söyleyeyim, demin ba!hsettiğim me
murlarla ve işçilerle ilgili kanundur; onu yakında getirir, süratle çıkarı
rız. Diğerleri, İl İdaresi Kanunu, Köy Kanunu, Belediyeler Kanunu; yani 
il genel meclisleriyle ilgili kanun, belediyelerle ilgili kanun, Ondan sonra 
SİT kanunu evet, dört-lbeş tane kanun var. Onlan bir an evvel 11BMM'
den çıkarmamız lazım. 

Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN ANAP GRUP 
TOPLANTISINDAN SONRA DÜZENLEDtGf 

BASIN TOPLANTISI 

30 Eyliil 1986 

Grupta ara seçimlerin değerlendirilmesini yaptım. Türkiye' deki par
tilerin bazının İtti•hat ve Terakki ile 'başladığını belirttim. İttihat ve Terak
ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi toplandığında Cumhuriyet Halk Partisi 
adını alıyor. Ancak belli bir süre sonra ayrılık 'başlıyor . İçinde bir lilberal 
kanat, bir de devletçi kanat var. 19%'ya geldiğimiz zaman liberaller De
milu-at Partiyi kuruyorlar, öbür taraf Halk Partisi olarak kalıyor . 1960'ta 
Demokrat Parti kapatıldığı zaman gene tariltı tekerrür ediyor. Gene aynı 
fikirler ibu sefer başka bir mecra, başka bir isim altında devam ediyor. 

Neticede, 1980'e girerken lilberal kanatta veya sağda bazı bölün
meler meydana geldiğini, 1980'de bütün siyasi partilerin kapatıldığını; 
yeni baştan oluşumlara imkan verildiğini fakat ibunun bir nevi genel ma
nada eşyanın talbiatına aykırı bir durum meydana getirdiği; Amwatan 
Partisi olarak her zaman ifade ettiğimizi, yepyeni kurulduğumuzu, eski 
bir partinin devamı olmadığınrnızı, fikirlerin devam edeceğini, partilerin 
devam etmeyeceğini ifade ederek çıktığımızı ve Türkiye'de lilberal kanadı 
temsil eden bir görüş olarak ortaya çıktığımızı anlattım. 

Çok önceleri gıubta söylediğim bir söz vardı, onu tekrar ettim; 
1983 seçimlerinden sonra aynen grubta söylenmiştir; ·1983 seçimleri 
önemlidir, Türk siyasi bayatını yeniden kurmuştur, demokratik hayatı 
yeniden kurmuştur. Ama •bence önemlisi, önümüzdeki 5 senedir. 1983 -
1988 arasını kapsayan 5 yıl, Türkiye'nin siyasi, sosyal, iktisadi karakte
rine damgasını vuracak beş senedir. Bir nevi, yepyeni bir Türkiye'yi gö
receğiz veya geriye dönüş olup olmadığını ıbu devrede açıklıkla ortaya ko
yacağız.» Eski siyasi oluşumlar, gayet tabii ortaya çıkacaktır . .tik çı
kışları mahalli seçimlerle olmuştur. O seçimlerde biz süratli davranmı
şızdır, o seçimlerin tam gaHbi biz olduk. Bu ikinci seçime onlar biraz da
ha iyi hazırlandılar, Ara Seçimdir. Yalnız benim /bildiğim kadanyla, be
nim aldığım bilgilere .göre - yanlış olduğıınu zannetmiyorum - çok daha 
ileri bir atılım tahmin ediyorlardı. Misal vereyim, kendilerini % 35 umu
yor, !bize de % 25 tahmin ediyorlardı . Bu tahmini yapan kimsenin, meş· 

hur taihmin yapan 'bir kimse olduğıınu söyleyebilirim. Bu tahmin bana 
geldiği zaman aynen şunu söyledim: cVaktiyle çok güzel tahmin yapı-
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yordu. Ama son zamanlarda çaptan düştü. Talhminleri tutmuyor. Anayasa 
oylamasını da% 55 (lhayır) olarak tahmin etmişti, % 92 (evet) çıktı. Bu 
tafilninde yanlış çıkacaktır. Görürsünüz dedim•. Nitekim de yanlış çıktı. 
Aslında o kampta üzüntü vardır, benim bildiğim. Çünkü çok dalha parlak, 
büyük netice bekliyorlardı. Bakmayınız, siyasette tecrülbeler biraz daha 
fazla olduğu iç.in şamataları fazla olur. 

Şimdi, şunu da hemen ifade edeyim - arkadaşlanma da söyledim -; 
erken seçim meselesi piyasada yoktur. Bunu bir seçim farzetseydiniz, 
bu seçimde bir koalisyon bile yoktur. Bu seçimde gene Anavatan iktidar
dır. Hesap çok basit; şu 10 ilde yapılmış seçim 11 seçim bölgesindeki mil
letıvekillerinin hepsine şamil edelim. Bakın şöyle; mevcut seçim kamı
nuna göre 5 tane kontenjan var. Biri Anakara'da, bir İstanhul'da, bir 
Gaziantep'te biz alıyonız, İzmir'de SHP bir tane alıyor, bir tane Manisa 
birinci bölgede var, onu da DYP alıyor. Ankara' da netice 4-0'bitiyor, hiç
bir parti bizim haricimizde barajı aşamıyoı:. Bingöl'de 3-0 biz kazanıyo
ruz, hiÇbir parti aşamıyor. Burdur'da hiı;ıbiı: parti barajı aşamıyor, 3 · O 
kazanıyoruz. Gaziantep'te geri kalan milletvekillerinin dağılımı şöyle 
oluyor: 3 biz, 2 ISHP, 1 DYP.<İstanbul'da 4 'biz alıyoruz, DYP barajı aşamı
yor, SHP 2 çıkarıyor. İzmir' de 2 biz alıyoruz, D'YP barajı aşamıyor, SHP 
3 alıyor. Manisa birinci bölgede 2 lbiz alıyoruz, 2 DYP alıyor. Manisa ikin
ci !bölgede DYP 3 - O kazanıyor. Niğde' de 3 biz, 2 tane DYP alıyor. Sam
sun' da 3 - O onlar kazanıyor, biz barajı aşamıyoruz. Zonguldak'ta 2 biz, 
2 onlar alıyor. Buradan da şu netice çıkıyor; 29 tane AıNAP'ın 14 tane 
DYP'nin, 8 tane SHP'nin, 51 milletvekilinin dağılımı 'böyle. Bunu 400'le 
orantılarsak, 'lZl ANAP'ın 110 DYP'nin 60 tane de SHP'nin olur. Hesap 
bu kadar da basit. 

Onun için erken seçim gibi laflar, sadece şamatadan i!barettir. Neti
cesi mevcut olmayan. İnşallalh, 1988 seçiminde durumu bir defa daha 
görürüz. Bunu arkadaşlarıma anlattım. Bizim yeni bir parti olduğumuzu, 
Türkiye'nin geriye gitmeyeceğini, geriye gitmeyeceğinin de bu seçimde 
belirlendiğini, ama gayet talbii bize bazı ikazlar yapıldığını, bunu gözardı 
edemeyeceğimizi, hatalanmızm nerede olduğuna iyi 'bakmamız gerejtir, 
dedim. % 32 küsur oy almışızdır. Bizden sonra gelen % 23,5 oy almıştır . 

Hatta şöyle lbir hesalbım da var. İki tane il var .. . Manisa ve Samsun. Bu
ı:alarda tütün meselesi olduğundan çok fazla abartılmıştır. •Hemen açık
lıkla ifade edeyim, tütün politikamızda bu seçimden dolayı en ufak !bir 
sapma olmayacaktır» dedim. Taban araziye lahane yaprağı gibi tütün 
ekenlere para vermeyiz. Vereceğimiz para, ıhem de iyi para kıraç araziye 
tütün ekenedir. Bu politikamızdan da, bize oy vermiş, vermemiş, en ufak 
bir taviz vermeyiz. Bunun için lbu iki ili biran için çıkardığımız zaman, 
karşımızdaki siyasi partinin reyi % 20'nin altına düşüyor. Büyük illerin 
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hemen hepsinde neredeyse barajı aşamıyor. Memleketimizde cşu olacak, 
bu olacak» şeklindeki sözlerin bir atmasyondan fazla lbir şey olmadığı 
ortadadır. Bµnu arkadaşlanma ifade ettim. 

İkincisi, Türkiye geriye dönmez. Geriye dönmemesinin ana seibeple
rinden bir tanesi, Türk ekonomi sistemi öyle lbir noktaya gelmiştir ki, 
geriye dönmek isteyeni aynen 1978-1979'da Ecevit'e yaptığını yapar. Ba
şına öyle lbir 'bela açarki, mümkün değildir . Dışarda, Türk ekonomik sis
teminin kötüye gittiği yıllar olarak 1977-78 ve 79 yıllan gösterilmiştir. 
Bunu da OECD raporu çok açık bir şekilde ortaya koyuyor. Onu da arka
daşlanma anlattım. Onun için, bizim siyasi rakiplerimizin Türk ekonomi
sine getirecekleri hiçbir yenilik yoktur. 

1988 seçimlerine kadar geçecek iki yılın zor bir devre olduğunu, bir
lik ve beraberlik içerisinde Türkiye'nin meselelerini çözmek için birarn
ya gelen Anavatan grubunun hakikaten birinci TBMM' ne benzediğini, çok 
büyük icraat yaptığını, bu seçimde karşımızda 11 partinin yanısıra kar
şımızda cyem iborusu• kesilen çok muhtelif grıibların bulunduğunu, lbun
lann çamur ata!bilmek, başkalarına destek olmak için ellerinden gelenıgay

retleri gösterdiğini 'belirttim ve iki misal verdim. Birincisi, sigara kaçak
çılığının bizim tarafımızdan kaldınlmış olmasıdır. Bu kaldırılmış olma 
neticesinde, bugün 100 milyar lira Toplu Konut Fonu'na gidiyor. Buna 
tekelin ve bayilerin karlan, devletin aldığı vergiler de eklenirse, bu ra · 
kamın 150-160 milyar lira civannda olduğu görülüyor. Demek ki, yıllar 
evvelsi 1980'den önce çok ağır kara!borsanın olduğu yıllarda, karaborsa
nın kazancının ne olduğu lbu söylediğim rakamlarla ortadadır. Bir ikinci 
misal daha verdim, Ankara İstanbul ve İzmir'de taksi plakaları eskiden 
kura ile satılıyor veya veriliyordu. lstanbul'da taksi plakalarının tanesi 6 
milyon lira belki daıha fazla. Mevcut taksi şoförlerinin hiçmi hakkı yok? 
Bu, fonlann emekli emekli ikramiyesi veya hisse senetleri, Emekli oldu
ğu zaman taksisini satıp, plakasının karşılığı bir para alacak. Siz, bunu 
sulandırdığınız zaman, bedavadan tak!si plakası verdiğiniz zaman, ada
mın elindeki plakanın değeri düşer. Bu da bir yem borusu. Bazı kimseler 
'bundan istifade ediyorlar. Bir kararname çıkardık. Uzun zaman ben ta
kip etmeseydim neredeyse devreye ginn'iyordu. 500 tane taksi plakası İs
tanbul' da satışa çıkarıldı, 3 milyar li.ra toplandı. 3 milyarın % 90'nı tak· 
si plakası sahiplerine verildi. Bu onlara verilmeyip kimlere gidiyordu? 
Onu sormak lazım. Tabii bunun yanında ithalat liberasyonunu kardınn 
kimler kazanır, kotaları ihdas edin kimler kazanır, kotayı kimler satar, 
tahsisleri yeniden koyun kimler kazanır. Bütün bunlann bepsi de bizim 
devremizde kaldınlmış ve liberal bir düzen getirilmiştir. Onun için hika
ye, bu seçimde karşımızdaki bütün bu gruplara karşı mücadeledir. Bu 
mücadeleden gene ıbirinci parti olarak çıkmışızdır, rakamların gösterdiği 
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gerçek Anavatan gene iktidardır. Ama, önümüzdeki devrede mücadele 
devam edecektir. Bu mücadelede hiç taviz vermeyiz. Haksız olan hiçbiı 
yerin yanında değiliz. Haklının yanındayız. Hatta gelip söyleyeceklerdir; 
« Şuna şu imkanı verirsen, sen reyini kazanırsın• . Hayır. O doğru değilse. 
yapmamız mümkün değildir. Biz ekonomik politikadan en ufak bil· ta
viz venneyiz. Bunu da huzurunuzda açık seçik olarak söylüyorum. Arka
daşlarıma çok sıkı şekilde çalışmaya devam etmelerini özellikle ifade et
tim. Seçim neticelerini iyice tahlil edeceğiz. Gerekli çalışmaları, ibu tec
ıiibelerin ışığında, grupta, hükümette, parti teşkilatımızda istikametimi
zi değiştirmeden bazı yeni düzenlemelerle bir kere daha gözden geçire
ceğiz. Çok şamata yapılacağım açıklıkla ifade edeyim dedim. Araya nifak 
sokmak için hazırlıklar yapmak isteyenler olacaktır. Ama, Anavatan sağ
lam bir grubtur. Sağlam olduğunu iki-üç senedir he11kes tecrübe etti ve 
gördü. Ümit ediyorum, önümüzdeki 2 seneyi Türkiye'nin yararına en iyi 
bir şekilde geçirip, Ttirkiye'yi 1988 seçimlerine salimen götüreceğiz. 

Soru: - •Parti ve 1ıükümet kadrolarına gözden geçi recek misi-
niz? 

Cevap : - • Hayır şu anda hiçbir değişiklik yok. Ama ilerde oı 

maz değil. 

Soru : - «Kabinede revizyon K>lacak mı?» 

Cevap: - •HiQbir revizyon düşüncem yok. Tabii bizim hüküme
tiruizde daha önce bakan değişiklikleri oldu, ilerde de olabilir. Parti için
de yeni arkadaşlanmıza ilave ,görevler verebilirim ama 'başka bir şey ol
maz. Kongreye daha vakit var.• 

S o r u : - «Erken 'Seçim isteniyor. ıNe dersiniz? • 

Cevap : - •Eğer Doğru Yol yüzde 35 alsa, biz düşük alsaydık ha
kikaten erken seÇ:im gelirdi. Ama şimdi piyasada erken seçim yok.» 

Soru : - •Hala alternatifimiz yok göıiişünde misiniz? 

C e v a p : - •Gene söylüyorum, bizim alternatifimiz yoktur. Bi
zim ekonomik politikamızı daha onlann anlamaları mümkün değildir.• 

Soru : - «Milletvekili adaylarını siz tespit ettiniz. Şimdi kaybet
melerinden kendinizi sorumlu sayıyor musunuz? 
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C ev a p : - •Hayır saymıyorum .. 

o r '! : - •Keçeciler istifa edeceğini size söyledi mi?» 

Cevap ·: - •Bana biöyle bir' şey gelmedi. Zaten kabul etmeyiz. • 



Soru : - «Seçimden önce 29 Eylül sabahı şaman yiyecekler di · 
yordunuz, sizce kim yedi?» 

C ev a p : - cEn büyük şaman SHP'nin amigoları yedi. Tabii 
SHP'nin kendisi •de. Alternatif falan derken gördünüz işte.» 

Soru : - «Yasaklar •kalkacak mı?» 

C ev a p : - «Siyasi haklar gündemde değil. Zaten onların oyu 
yüzde 40'tır. Eğer referandum isteniyorsa bizim görüşümüz açık. Önce 
Anayasa'yı değiştirir, sonra 201 oyla yasaklan kaldırır referanduma gi
deriz•. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZA1.'IN ANKARA ÜNİVERSİTESİ'NİN 
1986-87 öCRETİM YILININ AÇILIŞINDA YAPTICI KONUŞMA 

1 Ekim 1986 

Çok değerli TBMM Başkanım, Sayın Rektörler, değerli öğretim üye
leri, sayın konuklar ve çok sevgili öğrenciler. 

Yurdumuzun önemli üniversitelerinden ve Ankara'nm ilk üniversi
tesi Ankara Üniversitesi'nin açılış töreninde bulunmak ve burada bir ko
nuşma yapmak, aynı zamanda 40'ıncı yılını idrak eden bu üniversitenin 
değerli mensuplarıyla biraraya gelmekten büyük mutluluk jduyduğumu 
ifade ediyorum. Hemen sözlerimin başında da, 1986-87 ders yılında An
kara Üniversitesi ve önümüzdeki 10 gün içerisinde açılacak üniversite
lerin huzurlu ve sulh içerisinde bir yıl geçirmelerini, Cenab-ı Allah'tan 
temenni ediyorum. 

Ankara Üniversitesi 40 yıl önce bir kanunla kuruldu. Bugün yur
dumuzda, 1950'lerde 3 olan üniversite sayısı 28'e ulaştı. Edirne' den Van'a, 
Trabzon'·dan Antalya'ya, Adana'ya kadar üniversitelerimiz var ve süratle 
gelişiyor. Belki önümüzdeki yıllarda başka üniversitelerde, gelişen Tür
kiye içerisinde açılacaktır. Ama hemen şunu da ilave edeyim; daha yo
lun başındayız. 5 nci Beş Yıllık Planın başında okullaşma oranı üniversi
telerde% 8 oranındaydı. Hedefimiz 1989 yılında % 12'ye çıkmak ileri ül
kelerde bu nispetler çok yüksek. Demek ki, bütün gayretlere rağmen bu 
yaş grubuna gelmiş gençlerimizin ancak % 12'si yüksek tahsil yapabile
cek. Onun için yolun başındayız, diyorum. Tabiatıyla şunu da unutma
mak Iazım; Türkiye gelişen bir ülke. Memleketimizin kaynakları mah
dutdur, bu kaynaklan gene son yıllarda önemli bir şekilde eğitim ve 
öğretim için harcamaktayız. 1983 yılında üniversitelerimize verilen ye
kfuı imkan 95 milyar liradır, tahmin ediyorum 1987 yılında bu rakam 3 
misline yaklaşacak ve 300 milyar civarında olacaktır. Bu kafi değildir. 
Daha fazla olması l!zım. Ama unutmamak l!zım; gelişen bir ülkede ihti
yaçlar o kadar çeşitli, o kadar fazla ki, her tarafa dengeli bir şekilde im
kfuı dağıttığımız zaman, imkfuıların bazı sektörlere veya genellikle bütün 
sektörlere kifayet etmediğini açık sıeçik görüyoruz. Gaye, tabiatıyla eko
nomik gelişmeyi hulandırmak, kaynaklarımızı artırmak, kaynaklarımızı 
artırarak da özellikle sosyal sahada eğitim ve kültür sahalarında daha 
fazla yatırım yapma imkamnı bulmaktır. 
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1980'lerde yeni bir sistem geldi üniversitelerimize ... Buna YÖK sis· 
temi diyoruz. Yüksek Öğretim Kurulu. Bu sistem uygulanmaktadır. Bü
yük çapta faydalarını .gördük. Gayet tabii, ·bir hükümet olarak da tatbi
kat sırasında çıkmış aksaklıkların, değiştirilmesi icap eden yerlerin de
ğiştirilmesi konusunda da kararlı olduğumuzu, her yapının, insan yapısı 
olan her yapının değiştirilecek yönlerinin bulunduğunu da her zaman 
ifade ettim. Bunun için muhtelif zamanlarda öğretim üyeleriyle temas· 
!ar yaptık. Bu temasları yapmaya devam edeceğiz. Bu temasların ille ne
ticesi olarak, Eylül ayı içerisinde YÖK Kanununda bazı değişiklikler ya
pan Kanun Kuvvetinde bir Kararname ile bazı yenilikler getirilmiştir. 
Bunların tabiatıyla bütün meseleleri hallettiğini söylemek istemiyorum. 
Ama yapılan işler şu şekildedir : Araştırma görevlileri ve yardımcı do
çentlerin gerektiğinde üniversitelerde geçirecekleri süreler % 50-100 ar
tırılmıştır. Döner Sermaye gelirlerinin % 20'si Araştırma Fonu'na tahsis 
edilerek, araştırma Fonu en az iki katına çıkarılmıştır. Nitekim, Sayın 
Rektörün de verdiği bilgilerle, geçen seneye oranla araştırma meselele
rine daha fazla ağırlık verildiği gözüküyor. Araştırma görevlilerine yurt 
dışına giderek devlet hesabına ihtjsas ve doktora yapma imkanı da sağ
lanmıştır. Bu amaçla gönderilecek bir kişinin devlete maliyeti 8-12 mil· 
yon lira arasında değişmektedir. Bir de gene bu Kanun içerisinde, büyük 
şehirler dışında görevli doçentlerin profesör olduktan sonra aynı üniver
sitede kalmalarına imkiin sağlanmıştır. 

Üniversitelerimizde, 1983-84 yılında öğretimdeki öğrenci sayısı 323 
bindi. 1989'da bu rakamın, okullaşma oranına göre 526 bine yükseltil
mesi planlanmaktadır. Halihazırda, 1986 yılında bu rakamın 400 bini geç
tiğini tahmin ediyorum. Önemli bir gelişme, öğrenci yurtlarında gerçek
leştirilmiştir. Türkiye' de 1984 yılına geldiğimizde, mevcut yurt kapasitesi 
. gerek Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun gerek üniversitelerimizin· 55 bin 
civarındaydı. İhtiyaca binaen, çok kısa bir süre içerisinde, 7-8 aylık bir 
süre içerisinde mühim bir kısmı tamamlandı. Bugün bu rakama, 42-45 
bin civarında bir yurt kapasitesi fiilen iliive edilmiştir. Bu da özellikle 
üniversitede okuyan öğrencilerimize verdiğimiz değeri gösteren, onların 
hakikaten öğretim maliyetlerini artıran yurt konusunu bu suretle çöze
rek hafifleşme yoluna gittiğimizin en açık delilidir. 

Bu vesileyle, burada Türkiye'nin önümüzdeki yıllardaki gelişmesi 
ve özellikle istihdam konulan üzerinde yaptığımız çalışmalar üzerinde 
Heyet-i Alinize /bilgiler ıvermek istiyorum : Türkiye gelişen bir ülke. Ge
lişme hızını çok fazla yükseltmede bazı sıkıntılar mevcuttur. Ama, bir 
taraftan da nüfus artışımızın % 2,5-2,7 arasında olduğu nazarı itibara alı
nırsa, gelişme hızının yükseltilmesi gereği kendiliğinden ortaya çıkar. 
Ama gelişme hızının yükseltilmesinin, bir taraftan Türk.iye'nin asırlık 

1073 



darboğazı olan ödemeler dengesi meselesinde bazı sıkıntılar meydana ge
tireceği bilinmeyen bir gerçek değildir. İşte, bütün bunlar birarada dü
şünüldüğü zaman, niçin son yıllarda ve özellikle geçtiğimiz 6 yıl içerisin
de Türk Ekonomik Politikasında çok büyük değişiklikler yapıldığını, isti
kametin tamamiyle değiştirildiğini ve bu değişmenin de hayırlı sonuçlar 
vermeye başladığını çok açık bir surette görebiliriz. İhracata niçin önem 
verilmiştir? İşte sebepler buradan ileri geliyor. Niçin döviz gelirlerimizin 
özellikle görünmeyen kalemlerde artırılmasına önem verilmiştir? Sebep 
gene buradadır. Türkiye aynı zamanda ihracatı geliştirirken şu noktaya 
dikkat etmiştir klasik ihraç mallarımızın gelişme imkanı mahduttur. He
men hemen bütün dünyada klasik ihraç mallarının istihlakinde artış nis
petlerinin elastisi yüksek değildir. Onun için zirai bir bünyeden, ihracat 
bakımından, sınai bir bünyeye geçme mecburiyeti kendiliğinden ortaya 
çıkmıştır. Ama 1960-70'li yıllarda bunda başarıya ulaştığımız söylenemez. 
Benim gene çok iyi hatırladığım, 1960'lı yılların sonunda -ihracatın ve 
sanayileşmenin teşvik edlidiği yıllarda- % 25 olan ihracatta.ki sanayi 
ürünleri payı 1979 yılında ancak % 35'e çıkabilmiştir. Yani 10-12 senede 
ancak % 10 puanlık gibi bir artış sağlanabilmiştir. Yeni ekonomik poli
tikayla, -1980 yılı başlangıcından beri u~ladığımız ve 1984 başından 
sonrada çok vurucu bir şekilde uyguladığımız ekonomik politikayla- 1985 
yılında yani 6 sene sonra Türk ihracatı 2 milyar dolardan 8 milyar do
lara ve bu ihracat içerisinde sanayi ürünlerinin payı % 35'den % 75'e 
yükseltilmiştir. Zannediyorum, kısa bir zaman içerisinde bütün dünyanın 
yakından takip ettiği ve hatta hayranlık duyduğu gelişmenin temelinde, 
ihracatta yapılan bu değişiklik, nazan itibara alınmalıdır. 

Bu sene kalkınma hızımız % 7.8 üzerinde epey tartışma yapıldı ama 
rakamın doğruluğu şü.phe götürmez bir şekilde ortadadır. Çünkü bunu 
destekleyen iki rakamı söyleyeyim; Bir tanesi Türkiye'nin elektrik tüke
timidir. Elektrik tüketiminin artış hızı % 11 'in üstüne çıkmıştır. Değeri 
de çimento tüketimidir. O da inşaatla çok yakından ilgilidir artış hızı 
% 30 civarına gelmiştir. Bu iki rakam, ekonomide hakikaten çok hızlı 
bir gelişme olduğıınu açık seçik göstermektedir. Özellikle sanayi. Nite
kim, sanayi gelişme hızı % 10'nun üzerine çıktı. Tarımda da etrafta gör
düğümüz bolluk tanm ürünlerindeki artışın ı ·n basit delilidir. Nitekim, 
tarımdaki istihsal artışının % 7'nin biraz üzcrinae olduğıınu görüyoruz. 
Bunun da önemli bir delilini, TMO'nin geçen yıl ald1ğı buğday miktarını 
2.S mı1yon tondan bu yıl 3 milyon 700 bin tona çıkarmasıyla görüyoruz. 
Herşeyin başı çalışmadır. Eğer, bir daha tarihimizdeki bunalımlara düş
mez; insanlarımızın önündeki engelleri kaldırır, daha serbest bir atmos
fer içerisinde ekonomik ve sosyal faaliyetlerini yapmalarına yardımcı 
olursak; cemiyetin düzenini bozmadan bu anlayış içerisinde birbirimizi 
sever ve sayarsak; hoşgörüyü geniş bir şekilde memleketimizde tatbik 

1074 



edersek ve kavga ile hiçbir yere vanlamıyacağı fikrine hakikaten inanır
sak; Ben inanıyorum ki, asnn sonuna kalmaz önümüzdeki 5-6 yıl içerisin
de Türkiye sayılı ülkeler arasına girer. Gene muhtelif zamanlarda bize ge· 
len komşu ülkelerin devlet büyükleri var. Hepsi Türkiye'nin gelişmesini 
büyük bir hayranlıkla ve yakından takip ediyorlar. Türkiye bir örnek ol
mak zorundadır. Vaktiyle birlikte yaşadığı !s!Am Ülkelerine aynı zamanda 
iyi bir örnek olmak mecburiyetindedir. Dün, beni ziyaret eden Tunus 
Sanayi ve Turizm Bakanı yeni bir ekonomik program hazırladıklarını, 
bunu yürürlüğe koyacaklarını bu programın bizim takip ettiğimiz prog
rama çok benzediğini ifade etti. Bizim programın esasında da, demin 
Sayın Rektörün ifade ettiği gibi «insanlara imk!n ve serbesti veren, on
ların önünü açan, teşebbüs gücünü geliştirme• vardır. Devleti bir •baba• 
değil, devleti insanların hizmetinde bir teşkilat olarak gören bir anlayı
şımız var. Ümit ediyorum ki, bu anlayışla önümüzdeki yıllarda daha ileri 
gideriz. 

Bu arada, kısaca gençlerimize de hitap etmek istiyorum : Sizler için 
aileleriniz büyük gayretler sarfediyor. Ben kendi gençlik yıllarımı hatır
lıyorum. O zamanki Türkiye'deki adet şöyleydi : Oğlum büyüsün de me
mur olsun• Bugün artık bu yoktur. Devletin memur kapasitesi sınırlıdır. 
« Oğlum büyüsün de iyi insan olsun, çalışsın, kendi gücünü göstersin, 
bilgi sahibi olsun• anlayışı vardır. Geniş iş sahaları var Türkiye'de. Yol
lar, köprüler, barajlar yapılıyor . Özel teşebbüs ve kompütürlerle birçok 
iş sahaları açılıyor. Bu imkhlardan istifade ediniz. Öğrencilik yıllarımızı 
sükıın içerisinde ve çalışarak geçiriniz. Unutmayınız ki, sizin ulaştığınız 
bu imkhlara daha % 90 gencimiz sahip değildir. Onlara da bu imk!n
lan verebilmemiz için, sizlerin sınıfta kalmadan, zamanınızı boşa geçir
meden en iyi bir şekilde bitirip memleketin iktisadi ve sosyal hayatında 
faydalı olmanız lazım. Tabiatıyla, devletin vazifesi herkese iş remin etmek 
değildir. İş, becerikli insanların kendilerinin yaratacağı bir meseledir. 
Devletin yapacağı genelde sistemi iyi, hatasız ve makro seviyede düzenli 
götürmektir. Bu düzenli götürüldüğü takdirde, insanlar, iyi bilgilerle 
teçhiz edilmiş insanlar yeni iş sahalarını daha rahatlıkla açarlar. 

Ben, gençlerimize büyük emek veren, göznuru döken J:ıocalanmızın 
önünde saygıyla eğiliyor, gençlerimizin gelecekteki Türkiye'nin gelişme
sinde çok daha iyi rol oynayacağına inanarak, hepinize tekrar saygılar ve 
sevgiler sunuyorum. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN GÜNEŞ GAZETESİ GENEL 
YAYIN YÖNETMENİ GÜNERİ CİVAOCLU'NUN 

SORULARINA VERDtCt CEVAPLAR 

2 Ekim 1986 

Cevap: - Şimdi söylemek istediğim, şu ufacık sayfada, Türkiye'
deki 2.5 senede yapılan işlerin ta!blosunu yapmış adam. Hakikaten bu iş
leri iyi bilen bir uzman grubunun hazırladığı bir rapor 

Ben daha Dünya Bankası raporunu görmedim Muhakkak orada da 
da birçok şeyler vardır. Ama söylemek istediğim, şu 2.5 sene içerisin.de 
ortaya konulmuş öyle şeyler var ki, rbir ara bana sordular: (Var mı baş
ka alternatifiniz?) 

Yok, çünkü bu meseleleri çok kimse anlamaz 
Yani şunlann bazılarının isimlerini dahi anlamazlar. 
Bunun manası nedir dediğiniz zaman bile anlamazlar. 

Soru : - Siyaset kadrolarında mı anlayan yok? 
Cevap : - Siyasi kadrolarda ... Maalesef öyle. Yani alternatif me

selesi denildiği zaman burada iş çuvallıyor. 

Soru : - Efendim daha açık konuşsak, bundan kastettiğiniz, İnö
nü ve Demirel mi? ... 

Cevap: - Demirel tabii şu anda siyasette değil ama, genelde şunu 
söyleyeyim, genel ekonomik şeyleri 'bilir ama, bu detaylan bilmez. 

Bilmesini bekleyemem. O'nun kadrosu da bilmez. 
Maale ef öyle ... 
Şimdi yeni kadro var. Bunları eğitiyoruz. Biz boş durmuyoruz, bo

yuna dışardan adam getiriyoruz. Onlara iyi pozisyonlar veriyoruz. Bugün 
politikacı kadrom da bunlan bilmeye başlamıştır. 

Soru: - Politikacı kadronuzdan mesela kimler? 

Cevap : - Maliye ve Gümrük Bakanım bilir, Başbakan Yardımcım 
çok iyi /bilir. Tııbii politikaya yakın kadrolar da bilirler. Hasan Celal Gü
zel bey bilir, artık bunlar yeni kadrolar. Ondan sonra Kahveci bilir. Poli
tik kadrolarda da olması lazım tabii. 

Soru : - Efendim. Sayın Erdal İnönü ile konuştum, seçim sonuç
lan ile ilgili olarak ... Kelime olarak bu aldığınız sonuçlan, haşan ya da 
başansızlık olarak niteliyor musunuz? 
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Cevap: - Bunların hepsi izafidir. lzafi derken şunu söylüyorum. 
Tabii ıl 1. O alsaydıkı çok daha da lbaşanlı derdik 6- 5 aldık. Gene başanlı
dır a~a. ll-0 gibi değil. Veyahut da ne bileyim, 9-2 kadar başanlı de
ğildir. Bunu da kabul etmek lazım. Ama sadece bu seçimler çerçevesinde 
ölçersek en başanlı parti !biziz netice itrbanyla. En ıfazla rey alan !da bi-
ziz. 

Bugünkü ölçülere göre, seçim kanununa göre, seçim bölgelerinde 
scçım l'er milletvekili için değil, o seçim çevresinin tüm milletıvekilleri 
için yapılsaydı, bu on ilin 51 milletvekilinin 29'unu biz alırdık. 14'ünü 
Doğru Yol, 8'ini SHP almış olacaktı. 

Yine ikisinin toplamından fazladır. Mevcut seçim kanununa göre 
burada 5l'in beş tanesi kontenjandır. 

Bunun üçünü biz alıyoruz, birini Doğru Yol, birini SHP alıyor. 
Mesela Ankara'nm bu bölgesinde geri kalan 4 milletvekiJliğinin hep

sini ıbiz alıyoruz. Çünkü hiçbirisi barajı geçemiyorlar. Burdur'da 3-0 alı
yoruz. Gaziantep'te üç 'biz alıyoruz, bir DYP, iki SHP alıyor. lstanbul'da 
4 biz alıyoruz, DYP barajı aşamıyor, iki tane SHP alıyor, İzmir' de iki ta
ne biz alıyoruz, üç tane SHP alıyor, DYP barajı aşamıyor. Manisa'da l'de 
iki biz, iki DYP alıyor, SHP barajı aşamıyor. Manisa 2'de üçünü de DYP 
alıyor.Niğdc'de üç biz alıyoruz, iki DYP alıyor. Samsun' da biz barajı aşa
mıyoruz, SHP de aşamıyor, üçünü de DYP alıyor. Zonguldak'ta iki biz, 
iki DYP, ondan sonra dediğim gibi, 29 biz, 14 DYP, 8 SHP alıyor. Bunu 
Türkiye'ye, teşmil edersen 4-00'e oranlarsan, 227 bizim, 110 DYP'nin, 63 
SHP'nin. Kaldı ki DYP Ankara'da barajı aşamıyor. 

Soru : - Oy oranlan açısından baktığınızda nasıl bir yorumunuz 
oluyor? 

Cevap : - Oy oranlan bakımından tabii ki ibu bir ara seçim. Belli 
bir bölgede yapılmış, bir misal vereyim. Şöyle bir kontrol daha yapum, 
iki il var. Manisa ile Samsun. Özellikle tütün bakımından bazı istismarlar 
oldu. Onu da biliyorum. 

Köylüyü, çiftçiyi daha fazla para vereceğiz veya paran çok daha de
ğer kazanacak diye istismar ettiler. 

Geçen sene az verdiler diye çok istismar ettiler. Bizim politikamız 
değ~ecek değil o konuda. Seçimler belki o yüzden farklı sonuçlandı bu 
iki ilimizde. Bunu çıkardığım zaman mesela Doğru Yol'un oyu geri kalan 
illerde yüzde 19 .. 

23.5 değil. Esas ağırlığını burada almış. 
Tabii ortalamayı o yükseltiyor. 
Büyük şehirlerde oyu fazla değil . 
Gerçi eskisine göre oyu artmış ama, şöyle kabul etmek lazım. 
Aslında oy potansiyeli Doğru Yol'un daha yüksek. 
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Yani mahalli seçimleri nazari itibare almazsak, mahalli seçimler 
aniden yapılmış seçimdi. Oy oranlannı artıramadılar, yüzde 13.5'te kaldı
lar. Sonra da dikkat ederseniz, kongrelerini yaptılar, Yazar, Cindoruk 
mür.akaşalan başladığı. sırada kamuoyu yoklamaları bunların oylannı 
yüzde 17- 18 gösteriyordu. Bugün oylarında çok ciddi bir artış yok. 

İşte artık söylediğim gfüi bunun üzerine koyarsanız 23.S'e varan bir 
beş puanlık artış gösteriyor. 

Bizimkini de 41 üzerinden alırsanız 9 puanlık bir azalış gösteriyor. 
Tabii şöyle kabul etmek lazım, 11- 12 parti olduğu zaman yüksek oy 

almanın imkanı yoktur. 
Biz bura.da o kadar partiyi sokmakla hata etmiş olabiliriz. 

Ama hadiseyi şöyle gördüm : 
Demokratik sistem bir kesintiye uğramıştı. Hem mahalli seçimde, 

hem bu seçimde kolaylık yapıp herkes ne yapabileceğini görmeliydi. 
Yani bütün partileri sokup, ondan sonra 88'de normalini göıiirliz 

diye düşündük. O zaman; üç parti, 4 parti, hadi bilemediniz bütün seçime 
6 parti iştirak eder, 6 parti iştirak ettiği zaman oy nisbetleri partilerin 
özellikle bu tecrübeyi geçirdikten sonra artar. Şimdi yüzde 6'da rey alsa 
bile parti hiçbir şey çıkaramayacağına göre, onun taraftarlan meeburdur. 
başka bir partiye doğru yönelmeye. 

Soru: - Bu ara seçimi bir referandum haline getiı'diler diyordu
nuz. Bu referandumun yorumu sizce nedir? 

Cevap: - Bu iki bakımdan bir referandumdur. Bir tanesi yasaklı 
liderlerle ilgili referandum, şimdi yasaklı liderlerle ilgili partilerin oyla
rını topladık, yüzde 40 ... DYP artı DSP artı MÇP artı Refah. 

İkinci bir referandum, aca!ba Anavatan iktidan rastgele gelmiş, 
şanslarla gelmiş bir iktidar mı? 

Bu da şunu göstermiştir ki, en fazla oy alan, iktidar Anavatan 'dır. 

Bazılarının hesabını biliyorum, yanlış anlaşılmasın. Biz de söyleriz, 
Koca Reis deriz. Onun bir tahminini getirdiler seçimden evvel, bizi yüzde 
25 görüyor, kendilerini yüzde 35 görüyor. Ve zanediyorum söylenmiş ra
kamlar da buradan kaynaklanıyor. Bana bu tahmini getirin dedim, gül
düm. (Vaktiyle iyi talbıırin yapardı, 60'lı yıllarda. Şimdi biraz çaptan düş
müş galiba) dedim. 

Anayasa referandumunun da tahminini o yapmış, yüzde 55 hayır 
diye. 

Bize gelen bilgi de oydu. Tam tersi yüzde 90'ı buldu. 
Bildiğim kadanyla yanılmıyorsam, o kampta çok daha büyük neti

ce bekliyorlardı. Aslında sükutu hayale uğradılar. 
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Bizi ikinci, üçüncü, dördüncü parti olarak, göıiiyorlardı .. Açık be
yanları vardır, şey bile olamaz, bazı yerlerde barajı bile geçemeyecekler 
diyorlardı. Böyle tabii bir kısmı atmasyondur. 

Parti sözcülerinin çok açık 'beyanları vardır. 

So r u : - DYP'yi geleceğin partisi olarak görüyor musunuz? Yorumu
nuz nedir? 

Ce vap : - Eski bir siyasi lider var. Birkaç kere düşmüş, kalkmış. 
Muhakkak ki eski kadrosu var. Bunların da eski adanılan var. Ama ben 
istikbali fazla görmüyorum. BelH lbir yerde kalır, yavaş yavaş dumura uğ
rar diye görüyorum. 

Kimse kusura bakmasın, herkesin fikri kendine muhteremdir. 

Bu da benim fikrim . Genç kadrolarla alakalan yoktur, hl~ir zaman 
da olmarruştır. 

AP'nin en büyük zaaflarından biri, gençlik yanlarına gelmemiş veya 
az gelmiştir. Gençliği hep sola kaYbetmişlerdir. 

Bugün gençliğin büyük ekseriyeti bizdedir. Biz gelişen bir partiyiz. 

Çocuklar, gençler hep etrafımızda, bunun çok büyük önemi var. Bu
na da özel önem veriyoruz, 'bir takım icraatımız da bunlara dönüktür. Bu 
bakımdan seçimler sırasında lda Söyledim, ıdedim ki, karşı tarafa geçmiş 
olanlar var, bu kadar yıllık parti bu kadar oy alması, ayıp aslında. 

Soru : - Süleyman Bey 1bütün ağırlığıyla çıktı, parti lideri gibi 
çıktı, öyle mi? 

Cevap: - Hakikaten çıkmamış olsaydı, diyebilirdik ki; azaldı, Sü
leyman Bey'in ağırlığı yok. Diyebilirdik. Rastgele bir kimse değil, bir par
ti lideri gibi çıkmıştır . Bir avantaj daha kulianmıştır. 

Ama bir taraftan konuşuyor, ·her şeyi rahatça yapabiliyor. 

Bir ara bizden o tarafa belki yaşlı eskiler gidebilir. Dedik ama, o dö
nemlerin çocuklan bizdedir. Yani bugün rey vermez, yann rey verecektir. 

S o r u : - Acındırmak, mazlum durumda göstermek .. 

Cevap : - Seçim geçti, şöyle söyleyeyim, bizim şu anda herılı.angi 
bir şekilde gündemimizde yok, ben daha önce de size ifade etmiştim, bu
gün de ifade ettim, anayasanın 175. maddesinin değişikliğine herkes Cum
hul'başkanlığını razı etsin. Ondan sonra bu konuyu hallederiz. 

Soru: - Yani siz, öncelikle anayasanın kolaylıkla değişebilir olma
sını ön şart görüyorsunuz. Sadece bu konuda mı, yoksa genelde mi? 
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Cevap : - Onlar şimdi kendilerine güveniyorlarsa, onlar madem 
iktidarı alacaklar, onların da işine gelir 'bizim anayasayı değiştirme for
mülümüz. 

Soru: - Sizce, anayasanın bu kadar sık değiştirilmesinin 'bir yara
n var mı? 

Cevap: - Hayır, hayır, anayasa değiştirilmez, lbunu ifade ettim. 
201 oy ile değiştirilmiyor, referandumla değiştiriliyor. Anayasa'nın deği
şikliği Meclis'te 201 oy gerektirir, ondan sonra da referandum ... Yani 
anayasa değişikliği öyle 201 oyla değil, Meclis'te 201 oy alması lazım, on
dan sonra referandum, referandumda, halkın yüzde 51 oyunu almak la
zım. Bazıları korukyor, Meclis'te 201 'i bulan anayasayı değ\5tirir diye. 
Şıındı 201 'i bulmak şu hesaba göre, yüzde 32 ile mukalbil, ama kan:ımız 
da ne k:ıdar var, yüzde 68 var. Böyle anayasayı iter zaman değiştircmez
siııi:ı:. Referandumda ka~bedersiniz. 

Soru: - Peki, siz siyasi açıdan 'böyle bir değişikliğin Anavatan'a 
faydalı olduğu kanısında mısıruz? 

Cevap : - Bir zaran da olamaz. 

Soru: - Oldu dediniz az önce, acmdırdı, mazlum rolü oynadı ... Si
zin aleybinize olmadı mı? 

Cevap: - Bugiinkü hal aleyhimize olmuş olabilir. Ama biz bunun 
sebebi değiliz. Ama ibu intiba öyle, bakın enteresan bir şey söyleyeyim. 
Süleyman Bey çok rahat konuşmuştur. Gerçi kendisi başka şeyler söylü
yor. Ama herhangi bir parti liderinden farklı değildir. 

Helikopter kullanmıştır, otobüsün üzerinde konuşmuştur. Geçend'! 
zannediyorum, İstanbul'da, seçim kampanyasını bitirmeden evveldi, biri· 
si bir kağıt verdi. Açtım, okudum. Aynen şöyle söylüyor: «Yasaklan kal
dır da görelim seni ey zalim arı» diyor. 

Bir kere bu imajı vermişler. İkincisi, yasaklar kalkmıyor diye kızan
lar var. 

Halbuki, yasak var veya yok, hiçbir şey farketmiyor. Bu seçim kam
panyası bakımından, hiçbir şey farketmemiş . Oradan anladım ki, bu bi
zim zaranmızadır. Değiştirmenin bir yolu da budur. Bunun haricinde b ı r 

başka yola gitmeyiz. 

Soru: - Seçim sonuçlarına bakarak, genel politikanızda parti kad
rolannızda, hükümette değişiklikler düşünüyor musunuz? 

Cevap: - Şu ana kadar planladığım heııhangi' bir şey yok. Gün<i 
gelir icabeder. Hatta ıbazı şeyleri planlar1:en, plarilar yapacağız .. : önümüz-
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deki iki sene için ... Şu arkad~ım burada, şurada olsa daha iyi olur diye 
düşünebiHrim .. . 

Soru: - Hüküınet için? 

Cevap : - Hüküınet için de, parti için de ... Ama MKYK'yı değiştir
mem. O kongre meselesi. 

Genel Başkan Yardımcıları şöyle ola'bilir diyebilirim .... 

Parti gru'bu içinde de bazı arkad~lara ilave vazifeler her zaman ve
rilebilir. 

Soru : - Hükümette değişiklik? 

Cevap : - İca'booerse yaparım . Ama bugün için hemangi bir pla
nım yok . 

Soru : - Bürokrasi? 

Cevap : - Bürokrasi her zaman yapılıyor zaten, açık olan yerler-
de var, her zaman yapılıyor. 

Soru : - Erken seçim için yok diyorsunuz, kesin yok mu? 

Cevap : - Hayır, kesinlikle yok. 

Sor u : -Artık sizi tanıdık, meşhur bir lafınız var, sol gösterip sağ 
vururum diye. Şimdi bu konuda ciddi bir kuşku var. Sizin erken seçim 
yapabileceğiniz . konusunda? 

Ce vap : - Öyle mi? Ben şöyle söyledim. Erken seçim 'bu hadiseden 
dolayı erken seçim istemek şamatadır. Erken seçim yok. 

Biz hurda az oy al ak, onlardan bizden fazla milletvekili çıkarsa bel
ki . Erken seçime biz karar veririz. Şu anda da böyle bir düşüncem yok, 
o kadar. 

Soru : - Siz bu ara seçimleri bir ara erken seçim olarak yapmayı 
düşünüp, konuştuğunuz kimseler oldu mu? 

Cevap : - Bir ara böyle düşündüm. Yani bir ara bu konuyu ara 
seçim yerine erken seçim diye. Böyle tavsiye edenler de oldu. Ara seçim 
öncesi erken seçim diye düşündüm. Hatta bir-iki arkadaşımla oturduk, 
müzakere ettik. Hatta son olarak ara seçim kararı verildiği MKYK top
lantısında görüştük. Toplantrda bir kısmı ara seçim yapmayalım, seneye 
ara seçim veyahut da seneye erken seçim olsun diye 'büyük bir kısmı söy
ledi . Ama bugün anıyorum ki , biz ara seçim yapmakla çok iyi etmişiz. Bu
gün biz zaaf noktalarımızı anladık. 

Soru : - Nedir bu zaaf noktalarınız? 
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Cevap : - o zaaf noktalar seçim propagandasıyla ilgili. Şimdi tabii 
açık söylemem. Onun hazırlıklarıyla propagandayla ilgili. Tabii biz yeni 
bir partiyiz. Her mücadele bize yeni bir şeyler öğretiyor. Öğrenme safha
sındayız. Karşı tarafın fikirlerini öğreniyoruz. Bunun için ıböylc lbir ara 
seçim yapılması bizim için büyük bir egzersiz olmuştur. Hatta benim bir 
nevi rehavete kapılmış teşkilatım lıareketlendi. Şimdi anlıyoruz ki iyi 
yapmışız. 

Soru: - Aday tespitlerinizde hata olmuş mu? 

Cevap : - Olabilir, o çok önemli değil. 

Soru: - Yani oldu mu? 

Cevap: - Olabilir, olmayabilir, aday tespitinden dolayı kaybettik 
diyemem. Herkes ibirşey söyler. Şurası kaylbetti, adaydan dolyı şurası ka
zandı, başka şeyden dolayı. Biz bugün değerlendirmemizi daha tam yap
madık. Genelde bir kanaat Ankara, İstanbul, İzmir haricinde genelde şu 
söyleniyor. Ma!halli aday gösteriniz. Mahalli adayla da kaybederiz. 

Soru: - Ekrem Pakdemirli'nin görevi ne olacak? 

Cevap: - Ekrem Pakdemirli zaten dönmeyecek. Bana daha evvel 
söyledi. Ona başka bir vazife, kendisi isterse her zaman başka bir vazife 
verebiliriz. Belki de istemiyor, onu da bilmiyorum, daha konuşmadık, 
gelsin konuşuruz. 

Soru: - Tarım politikasında bir değişiklik yapacak mısınız? 

Cevap: - Hayır, rhayır, tanın politikasında bir değişiklik yok. Bu 
çok istismar edilmiştir, çok kötü politik hadise yapılmıştır. Vaktiyle de 
yapılmıştır. Yeni değ.ildir. Bütün partiler yapmıştır. Kırsal kesimde, tü
tün meselesi politikaya alet edilmiştir. Türkiye ve Türk halkı bundan za
rar görmüştür. Tütünün iyisine de, kötüsüne de çok para verilmiştir. Ge
rek Ege'de, gerek Samsun' da tütün politikası 60'1ı yıllarda ve 70'li yıllar
da büyük çapta dejenere olmuştur. Bugün Tekel'in elinde yakılacak çok 
tütün vardır. Yakılacak diyorum, içmeye konulamayacak derecede kötii 
tütün vardır. Samsun'da lahana yaprağı gibi tütün çıkarmışlardır. Buna 
son ilci senedir, mani olduk. Ama çiftçiyi bu şekilde alıştırmışlar . Ek, sa
tabildiğin kadar sat. İşte buna karşıyız. Burada taviz vermeyiz. Ben bunu 
Samsun' da da söyledim. Belki Bafra' da bunun için bize rey verrriemiş ola
bilirler. İsterlerse vermesinler. Hiç farketmez. Kıraç ara.zideki adama acı
yorum. Onun ailesine acıyorum. Çünkü onun başka alternatifi yok. O ta
ban arazide tütün eken adamın başka alternatifi vardır, pamuk ekebilir, 
buğday ekebilir yılda iki ürün alabilir, ama kıraç arazide tütünden başka 
alternatif yoktur. Ve o tütün kaliteli tütündür. 
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Şimdi biz hepsini karıştırıyoruz. Ondan sonra tütüne para veriyoruz. 
«A grat», «B grat• diye. cA grata» yüksek fiyat veriyoruz. Zaten büyük bir 
kısmını tüccar alıyor, Tekel'e bir şey kalmıyor. Bütün kötüler Teke!'e ka· 
lıyor. Sonra Tekel para vermedi oluyor. O şekilde para vermem. Çünkü 
hem o kıraç arazideki çiftçi kaybeder, hem taban arazide başka üretim ya
pacak adamı ben zorla kötü tütün yetiştirmeye zorlarım. Türk ha!kJ da 
enflasyonla öder bunu. 

So r u : - Tarıma sübvansiyon yapmayacak mısınız? 

Cevap : - Geleceğim, ne yaptığımı da söyleyeceğim. Tarıma büyük 
sübvansiyon yapıyorum. Gübreye 250 milyar sübvansiyon var. Küçük çift
çi için bir ilave sübvansiyon yapacağım . Önümüzdeki sene tatbik edile
cek. Sözüm söz. Bunu yapacağız. Tarım sektörünün faizleri sanayi sektö· 
rünün faizlerinin yarısından aşağıdır. Yüzde 70'dir sanayide, tarımda yüz
de 30'dur. Hatta biz bunu hayvancılıkta yüzde 22'ye kadar indirdik. En 
büyük sübvansiyon buradadır, tarımda. Şimdi kalkıp da birisi, faizleri 
kaldırıyorum derse, biz gene eski günlere döneriz. Eskiden olduğu gibi 
kim e bankalara borcunu ödememeye başlar. Halbuki biz baktık, tanm 
sektöründe geri ödeme yüzde 98'dir. Sanayiden ve ticaretten ilerdedir 
Çünkü onun yüzde 70 faizi yok. Yüzde 30 en kabadayısı. Bir tanın sektö
ründe önemli olan, devletin aldığı ürünün bedelini zamanında ödemesi
dir. Kim ne derse desin, bu iktidarın 2.5 yıllık döneminde, bizim kadar 
zamanında ödeyen hiçbir iktidar yoktur, ta'bii hepsi yüzde yüz zamanın· 
da ödenmiş manası vermiyorum. 

Tütün iki ay içerisinde ödenir. Hep böyle olmuştur. Tekel aLdıktan 
sonra iki ay içerisinde parayı öder. Eskiden aylar sürüyordu, Tekel 'in 
ödemesi. Planlama Müsteşarı olarak, Ba$bakanlık Müsteşarı olarak bili· 
yorum. Pancar, IMayıs[ayı sonunaikadar ödenirdi, hatta Haziran'a kayardı . 
Bugün daha ürünü almadan yüzde 60 avans veriliyor. Sonra geı; ödeme
nin miktarları eline senet olarak veriliyor. Önce almak istiyorsa kırdırır. 
Yani durum, bugün git yarın gel değildir. Senedi vaııdır, çiftçi bu senedi· 
ni başkasına da ciro edebilir. Benzinciye de ciro edebilir. Bu şekle getiril· 
miştir. 

Toprak Mahsulleri Ofisi, en önemli problem sahasıydı. Toprak Mah· 
sulleri'nde adamınız, şansınız, dostunuz, ahpabınız varsa, işte oralarda 
rüşvet dönüyordu. Paranızı alıyordunuz. Ondan sonra buğdayı bugün git 
yarın gel, elinde bir kağıt, ne zaman para gelirse ben sana o zaman öde
yeceğim diyordu. 

Biz ne yaptık, yüzde 60'ını peşin ödedik, yüzde 40'ını da iki ay son
ra ... Vadesi belli, üzerine iki lira ilave edilmiş. Kilo başına, o iki lirayı al
mak istemezse gitsin Ziraat Bankası'na, iki lira eksiğine kırdırır, o kadar. 
Bunlar da mümkün. Belki seneye, Orta Anadolu çiftçisinin ürününe yüzde 
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yüz peşin ödüyor oluruz. Artık Türkiye'nin gücü artıyor. Çayda aynı şey 
olmuştur. Ödenme çok daha sıhhatli hale getirilmiştir. Ayçiçeği aynı şe
kilde, peşin ödüyoruz. Tanın politikasını maalesef istismar ettiler, bilhas
sa çiftçimiz, kim kolaylık getiriyorsa ... Yani ben şunu yapanın diyene 
inanıyor... Kimisiyle konuştum. Kimin parasını nereye veriyor. 
Yani o faizler kalkarsa birisi ödemiyor mu o faizleri. Sizler bizler ödeye
ceğiz, gene çiftçinin celbinden çıkacak. Enflasyonla çıkacak. Ben bugün 
faizleri sıfır yapayım, gene birisi öder bunu, ekonomide birisi öder bunu. 
Ödemeden kurtulamazsın, işin doğrusunu halletmek lazım. İstifade edene 
ödetmek lazım , kaidesi de gayet basit. Tanın politikasının temeli bu. Bi
zim tarım politikamız ·sağlamdır. 52 milyonluk memleketin manav dük· 
kanlarına bakın, pazarlarına bakın. Bu kadar bolluk hi9\Jir ülkede var 
mı? Tanın politikasında problem olsa, o bolluğun esamesi olmazdı. Ta
rım politikası iyidir, ama tenkit ederler, köylü traktörünü satıyor. Yok 
öyle şeyler. Baktık, yüz<le 98 geri ödeme sağlanmış. Gidin sorun Ziraat 
Bankası'na, kaç tane icrada alacak var? Yani fevkalade düşüktür. Çünkü 
öyle durumda bir felaket gelmişse, zaten erteleme yapılıyor. 

Memur ve işçi için yeni programlanın var. Geçen gün söyledim. Ki
radan kurtaracağım onları, evsahibi yapacağım . Herkese toplu konut ya
pıyorsunuz. Memurun sıkıntısı şudur. Toplu Konut kredisinin faizini öde
mekte özellikle 3-5 senelik memur sıkıntı çekiyor. Çünkü 40 bin lira ·ka
dar geri ödemesi var. Bizim getirdiğimiz formül çok ilginçtir. İnşallah 
kanunlarını yakında çıkaracağız. Formül şöyle: Bu yılbaşından itibaren 
memurlara şöyle yapacağız. İlk altı ay tabii lojmanda otunnayanlara, söz
leşmeli olmayan, yurt dışında çalışmayanlara ilk altı ay için ayda 5 bin 
lira, ikinci altı ay on bin liraya çıkıyor. 1988 başında 15 bin, orta ııula 20 
bine, 1989 başında da 25 bine çıkıyor. Bakanlar Kurulu'nun bunu artırma 
yetkisi de olacak. Bu rakam kendisine maaşından ayn olarak ödenmeye
cek. Toplu Konut'ta bir hesap açılıyor. o hesaba yatırılacak. Bu para bi
rikiyor, 3 sene, 4 sene, 5 sene yerine göı·e bekletiyorsunuz. Parayı isterse
niz peşin olarak, al arkadaşım denecek ... Nerede kullanacaksın, daire al
makta sana devletin faizsiz kredisi var. 750 bin lira, sana onu vereceğim 
diyoruz. Bir de bu birikmiş parasını nemasıyla beraber vereceğiz. Üç mil
yon 200 bin lira şimdi Toplu Konut kredisi vereceğiz. Al daireni geç otuı 
diyeceğiz. İyi güzel ama, bu üç milyon 200 binin konut kredisinin taksi.di
ni ödemek zorunda kalacak diyebilirsiniz. Ben bu 25 bin lirayı sana 5 se
ne daha ödemeye devam edeceğim. Ama gene sana vermeyeceğim. Toplu 
Konut'ta senin ödeme durumundan mahsup edeceğim. 40 binin 25 binini 
ben ödemiş olacağım. Sen sadece 10 bin, 15 bin ödeyeceksfo. 5 sene sonra 
zaten senin gelir seviyen 40 bini karşılayacak hale gelir. 
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İşçi için aynı sistemi toplu sözleşmelere ilave mükellefıyeti getirece
ğiz. Ek madde konulacak. Maaşından aynca bunları vereceksiniz diyece
ğiz. On.dan vergi alınmayacak. Maaş gibi saymayacağım. Emekli için, evli 
olmayana sadece. Evi olmayanlara öncelik olacak. Evi yoksa Emekli San
dığı eliyle yardım edeceğiz. Emekli işçiler için de aynı durum. Evi yoksa 
Sosyal Sigortalar'a da aynı kanunu getireceğiz. Büyük çapta ev işini hal
ledip önümüzdeki on senede evsiz adam bırakmayız. 

Soru: - Seçimlerde devamlı İstanbul dükalığı deyimini kullandı
nız, niçin? 

Cevap : - Bir ıkere, liki kere ıkullandım. Samsun'da kullandım. Çe
tin Altan'ın tabiridir o. Kusura bakmayın, sizler için değil ama, bu seçim
de hakikaten karşımıza çok gruplar çıktı . Bunları görüyoruz. İstanbul 
dükalığı dediğimiz !birkaç sey var, altında hatta •mafya• hile var. Türki
ye'yi yönlendirme isteğinde, gayretinde olanlar var. İsmi İstanbul dükalı
ğıdır. İsim olarak öyle. Hatta benim yem borularını anlattım. Yem bonı
su dedim, meşhur silah hikayesidir. «Marlboro, Marfüoro• diye köşeler
re bağırırlardı. 

Soru: - İstanbul dükahğı derken bunları mı kast diyorsunuz? 

Cevap : - Bunlar da var, daha başkaları da . 

.. Bakın bir şey söyleyeyim. DYP lbu ara 'Seçimlerde bizim kadar para 
harcadı. Otobüsleri vardı. Helikopter kullandı. Bizim 'bankada paramız 
var. 700-800 milyon faiz alırız . Gene de zorlandık. DYP 400-500 milyon 
lirayı nereden buldu?» 

Soru: - Benim bildiğim, dükalığın en büyüğü, en iyisi Özai 'dı.r di
ye mektuplar yazdılar. Konuşmalar yaptılar. 

Cevap: - Şimdi bunlar hep söylerler. O dükahk söyletiyor bunla
rı. Şimdi bakın, m.i'Sal ıvereyim. IHep !bizi tıoldinglerle !filan, 'benim namu 
suyla çalışan adamlara sözüm yok. Vehbi Bey'i filan kastetmedim. Gt.irün· 
meyen adamlar var. Bir de yönlendirmek isteyenler var. Bunları l:a;tct
tim . Adam, ekonomiyi, siyaseti yönlendirmek ister. Ve alışılmış. Dük:ı. de
diğim bunlar. Büyük sermayeyi kastetmedim. TÜSİAD filan değil. 

Soru : - Görünmeyen adamlar ... 

Cevap: - Görünmeyen adamlar ... Yönlendirmek isteyen ki r.o~dcr 
var. Hiç belli değildir. Dediğim gibi. alışılmış hususlar 'bunlar . 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN CUMHURBAŞKANI SAY)N 
KENAN EVREN'LE YAPTICI HAFTALIK GÖRÜŞMEDEN 

ÇIKARKEN YAPTIGI AÇIKLAMA 

2 Ekim 1986 

Sayın Basın Mensuplan, 

Sayın Cumhurbaşkam ile anı seçimler dolayısıyla bir müdett ır y'l
pamadığımız haftalık olağan görüşmeleri bugün yapmaya başladık. K.:n
disin , ara seçimlerle Viyana'da yapılan Demokrat Partiler toplantısıyb 
ilgili bilgiler verdim. Üçüncü olarak, memleketin ekonomik durumu ve 
bu arada Wasbington'da devam eden Dünya Bankası toplantısıyla i:gili 
bilgiler sundum. 

Türkiye'nin kredibilitesi artıyor. Tabii. lnsan hatırlamadan g·~~mi
yor, vaktiyle 110 ülke arasında sondan üçüncüydük. Şimdi Sl'nci ~ıraya 
geldik. Kabul etmek gerekir ki, ilk 25- 30 sırada ileri, sanayileşmiş ülke
ler bulunduğu için, Sl'den daha aşağı inmek zor bir hamledir. Ama, Tür
kiye son 3- 4 senede bu hamleleri yapmıştır. Gene aldığımız bir haber 
var ... Japonya, Türkiye'yi kredi sıralamasında oldukça yukan bir yere 
getirmiş. Japon piyasasında kredi imkanlarımız açılmıştır. Bunun yanın· 
da Amerikan Exim Bank ve diğer kredi grublanyla temaslar devam ccli
yor. Zannediyorum, Türkiye'ye kredi laynlarında daha açıklıklar görii
lüyor. Bu .da takip ettiğimiz ekonomik politikanın tutarlılığının-yıllardır 
devam eden tutarlılığının- devam ietmckte olduğunu gösteriyor. Bunlar 
hakkında ıbilgi verdim_ 

Dışişleri Bakanımız Birleşmiş Milletler'de. Shultz'la görüşme yaptı. 
Görüşmeye ait zabıtlar, bana henüz gelmecli. Bulgarların görüşme istl.'gi 
oldu. Zannediyorum, onlarla da görüşecek. Dış siyaset sahnesinde de 
önemli gelişmeler görülüyor. Bunu da ayrıca ifade ediyorum. 

İç siyasetle ilgili gelişmeleri, partilerin durumunu , aldığımız oyları 
buna göre çıkardığımız milletvekili ayısını , bir genel seçim aynı nispet
lerle yapıl aydı, nereye varacağımızı, diğer partilerin neler alabileceğini 

rakamJarla kendisine izah ettim. Anahatlanyla görüşmemizin esası bu
dur. 

Soru : - Sayın Süleyman Demirel'in .. bugün iktidarda olsaydık 
enflasyon % 5 olurdu• sözlerim nasıl değerlendiriyorsunuz? 

C c va p : - «Hiçbir şey söyleyemem. Gülüp geçerim sadece. Onla 
ra şunu sormak lazım; daha önce iktidardayken niye enflasyonu düşür-
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mediniz? Türkiye'de yüksek enflasyonun ilk parlama yılı 1977'dir. Yok
luklar, darlıklar başladı, enflasyonu ondan sonra durduramadılar. 1980'de 
enflasyon yüzde 100 oldu. Ama enflasyon 1981 -82'de inişe geçti. 83'te yük
seldi, 84'te artış sürdü. 1985'te inmeye başladı. Bu yıl Eylülü alırsak, 12 
aylık enflasyon yüzde 29'a inmiştir. Ekimde rakam düşük çıkarsa daha 
da aşağıya inecektir.• 

Soru: - 84. madde çalışacak mı? 

Cevap: - •84 madde artık çalışacak, bunu hep beraber görece
ğiz. 30 Eylül itibarıyla devreye girdi. Daha önce de devredeyd:i . ama par
tilerin feshi nedeniyle çalışamıyordu. Şimdi bu durumda iki örnek var. 
Komisyondalar. Genel kurulu gelirse düşebilir üyelikleri, Tevfik Güneş ve 
Nejat Resuloğlu, bağımsız olanlar partiye girdbilir ama bundan sonra bir 
partiden bir diğer partiye girenin üyeliği düşer. HOP fesh karan verirse, 
HDP'nin millewekilleri istedikleri partiye girerler. Biz vaktiyle 84. mad
de ıçin çok teklifte ıbulunduk, yanaşmadılar. Artık geçli•. 

Soru : - DYP'nin ANAP'tan 100 milletvekili alacağı iddiası var. 
Sizin 84'.de eskiye oranla bizden ısrarlı davranmanız bu haberlerle mi 
ilgili? 

Cevap : - Palavra, palavra o laflar. Çok yüksekten atıyorlar. Şim

diye kadar ne söylediler de doğru çıktı? 

Soru: - Ara seçimleri değerlendirebilir misiniz? 

Cevap : - «Ara seçim sonuçları tam bir ölçü değil. Seçim sonu un
da, şöyle bir tablo çıkmıştır. İktidar, sizin deyişinizle merkez sağda, mu
halefet de sağda. Bence bu doğru değil, bütün Türkiye'ye teşıni1 edilemez . 
.Belki anamuhalefet Meclis'te olduğu gibi, Türkiye genelinde de olmasr 
gerekir. Buna da sanıyorum soldaki gazete yazarlarının Ecevit 'e fazla yük
lenmeleri. SHP'yi fazla korumaları neden oldu. Aşırı mı gittiler biraz di
ye düşünüyorum. Mesela hep şöyle bir tema işlendi; Solda birleşme, tek 
parti istediler, sol amigolar ağır biçimde Ecevit'in üzerine gittiler. Ama 
dedikleri çıkmadı. Sağda bölünme olsun diye Demirel'i öne çıkardılar. 
Bir karikatürümü yapmışlar. iBen •sırat köprüsünden geçiyorum, elimde 
Eco::vit başlı bir değnek .. Şimdi bizim oylarımız DSP ve SHP oylaruun 
toplamından fazla. Değnek de yaramadı. Ben şimdi, Bu değneği ne yapa
yım?• diye soruyorum. Bazı amigoların siyasetle bu kadar uğraşmalan 
bence tepki doğurdu . Biraz da gazetecilik yapsalar iyi olur diyorum•. 
ANAP'ta oy kaybı olaca~nı seçim öncesinde «Oylarımız bira1. düşer• diye 
önceden tahmin etmiştim. Oy kaybını seçime 12 partinin iştirak etme i 
yol açtı. 6 Kasım'da üç parti girdi, yüzde 45 aldık . Mahalli eçinılerde 6 
parti girdi oylarımız yüzde 41.S'a düştü. Bu seçimlere 12 par li ıştirak etti. 
En umulmayacak parti bile 1 oy aklı . 6'sını toplasan yüzde 6 oy eder•. 
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Soru: - Siyasi yasaklar konusunu görüştünüz mü? 

Cevap : - Hayır görüşmedik. Referandumu da görüşmedik zaten. 
O konu gündemde değildi. 

Soru: - Kağıda zam yapılacak mı? 

Cevap : - Basın zam haberleriyle dolu. Bazen düşünüyorum; Aca
ba basın zam mı yapılsın istiyor diye. Kağıda zam yapmamızı istiyor ola
bilir belki, belki sonra da gazetelere, kendilerine zam yapacaklar, bilemi
yonım. Belki yaparız, belki hiç düşünmeyiz. Basın, sıkışık durumdayız, 
falan diyordu. Sübvansiyon istiyorlardı, zam yapmamak da bir sübvan
siyon diye düşünüyorum». 

Soru: - Sayın Kaya Erdem .ı987'de zıını yok• demişti. 

Cevap: -ıBir kere şuna bakmak lilzım; devlet 2-3 kalem hariç, eko
nomide bizzat fiyat tespit eden yer değildir. Birkaç kalem derken, petrol 
en büyük kalemdir. Yılbaşından buyana zam yapmıyoruz. Gelecek yılda 
petrol fiyatları 'böyle gittiği sürece -ta'bii dolara da bağlı- mühim bir kıs
mında zam (Yapmamız ıgörülmüyor ~ibi. iDevletin şu anda diğer iki kalemı 
daha var. Bir tanesi tüı:ün yani tekel bir diğeri PTT, elektrik şeker de bun
lar arasında. !Bu gibi konular umumiyetle üretim kalemleriyle ilıgilidir. 
Bunların içerisinde de tütün fiyatları önemli rol oynar. Bazen şu söyle
nir; «Tütün ve pancara fiyat verirsiniz, şeker ve sigaraya zam yapmaz
sınız•. Böyle şey olmaz. Her iki tarafa da ayarlama gerekir. Tabii, Tekel'
in bir başka konumu var: Tekel ayni zamanda devletin bir gelir kaynağı
dır. Bütün dünyada bu böyledir. Biz bugün gelir kaynağı olarak, tekel'i 
başka ülkeler kadar kullanmıyoruz. Sigara fiyatlarına baktığınız zaman, 
Almanya'da, lngiltere'de bizdeki sigara fiyatlarının 2-4 mislidir. Demek 
ki, oralarda devletin gelir kaynağı olarak kullanılıyor. Maliyeti o kadar 
yüksek değil, 30 sente malolan sigaranın 1,5 dolara satıldığını biliyorum. 
Bu da gelirle ilgili bir kalemdiı., Devlet gelirlerini artırmak isterse, bazan 
bu kalemlerde bir ayarlama yapıtbilir. Bunun yanında- KlT'lerin elinde 
olan konular, bizim genel prensiplerimiz içerisinde özel teşebbüsten farı.. 
lı değildir. Bugün gazeteye bakıyorum, zam diye bahsettikleri özel teşeb
bü ün yaptıklarıdır. Öyle değil mi? Devletin ne petrolünde, ne elektriğin
de, ne şekerinde ne de tekelinde bir zam var. Ama manşetlerde «bu da ge
lecek şu da gelecek> diye yazıyorlar. Gelebilir veya gelmeyebilir. Baktığı
nız zaman, bütün rakamlar serbest olarak teessüs eden fiyatlar üzerinde
dir. KİT'lerimizde fiyatların serbest olarak teessüs ettirebilirler. Onu da 
söyleyeyim. Demir- çelik fiyatları seçim öncesi ve sonrasında arttı. Biz 
ona karışmadık. Yalnız hemen şunu söyleyeyim; Türkiye'de enflasyon hı
zı ile orantılıdır genel zam seviyeleri. Şimdi % 25 civarında bir enflasyo
numuz var: Zamların hepsi bu seviyede olmayacak. Kimi az kimi yüksek 
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olacak. Ama ortalaması enflasyon rakamı civarında olacaktır. Önümilz
deki sene enflasyon hızının % 20 civarında olacağını tahmin ediyoruz. O 
vakit genelde zamlar da aşağıya inecek, demektir. Belki daha aşağı ola
cak. Ayarlamaların hızım kaYbettiğimizi görmemiz lazım. Onun için yeni 
bir politika değişikliği olarak göstermiyorum. Bizim yıllardır takip etti
ğimiz politikanın bir devamıdır. Şunu da hemen söyleyeyim; devlet mal
lannı zararla satarsa, açık verirse, bunu gene birisi öder. O ödeme de Mer
kez Bankası kanalıyla herkes tarafın.dan yapılır, enflasyon suretiyle öder
siniz. Neticede, kurtuluş yoktur. Fakat o vakit o malı kullanmayanlar da 
öder. Yanlışlık buradadır. O malı kullananların ödeyebilmesi içinde maim 
fiyatlarının normal piyasa şartlarına getirilmesi gerekir. Bizim genel po
litikamız da budur. 

n ~ı • 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN BAKANLAR 
KURULU TOPLANTISINDAN ÇIKARKEN YAPTICI 

AÇIKLAMA 

3 Ekiın 1986 

Bakanlar Kurulu'nun ara seçim sonrası ilk toplantısını yaptık. Bu 
toplantıda birikmiş bazı meseleleri göriiştük. Ara seçim dolayısıyla arka
daşlanmızı göremiyorduk. Bu toplantı vesilesiyle arkadaşlanmızı da gör
dülc. Bakanlar Kurulu'nda ara seçimin genel bir değerlendirmesini, her 
arkadaşımdan özellikle seçim bölgelerinde çalışanlardan istedim. Onlar 
seçim bölgesinde gördüklerini, düşüncelerini belirttiler. Aşağı yukarı 
uzun bir toplantı, bu değerlendirme üzerinde oldu. Başkaca bir şey yok. 

Soru : - Kanun tasarısı çıktı mı? 

Cevap: - Bugün yann memurlarla ilgili ev yasası çıkacak. Belki 
de Devlet Bakanlarının sayısını artıran kanun tasansı çıkacak. 

S o r u : - Çerçeve kanununda yalnız Devlet Bakanlannın sayısı mı 
arttınlacak? 

Cevap: - Devlet Bakanlıklanyla ilgili maddede •azami 7» diye 
yazıyor. cazami 9 veya 10• diyeceğiz. 

1()1)() 

Soru: - Bunlardan bir tanesi BaŞbakan Yardımcılığı olabilir mi? 

Cevap: - O zaten kanunda var. 

S o r u : - Sayın Hasan Cel!l Güzel için? 

Cevap : - Öyle spesifik sual sormayın. 



BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN OTOYOl.J..AR 
PROJESİNİN İMZA TÖRENİNDE YAPTICI KONUŞMA 

4 Ekim 1986 

Muhterem Misafirler, Değerli Arkadaşlarım ve Karayollannın Muh
terem Mensupları . 

Bugün burada, Türkiye'nin modern ve ileri ülkeler seviyesine gir
mekte olduğunu gösteren bir önemli projenin başlangıcını yapıyoruz. Bu 
otoyollar projesidir. Karayollanmız, 194-0'lann sonlarında ve 1950'lerin 
başlarında büyük bir arzuyla ve çalışmayla Türkiye'nin yol meselesini 
halletmek için seferber olmuştu. O günkü heyecanı hatırlıyorum. Ama za. 
man içinde mevcut yolların yetersiz kalması sonucu otoyollar :meselesi 
ortaya çıkmıştır. Hele memleketimizin Asya· Avrupa arasında köprü du
rumunda olması gözönüne getirilirse, otoyolları meselesinin önemi kendi
liğinden ortaya çıkmaktadır. Biz, Anavatan iktidarı olarak, başladığımız 
günden beri, devletin imkilnlarını daha çok alt yapı sahasına yönlendir
meye çalışıyoruz. Bu yönlendirnıede en lüzumlu olanını ve kendi kendini 
ödeyecek projelere ağırlık veriyoruz. Çünkü yabrdığınuz parayı, mümkün 
olan kısa zamanda geri almak düşüncesinden hareket ediyoruz. Düşünce
lerimizin ufku geniş . 3000 km'den fazla bir otoyollar ağı örüyoruz. Tür
kiye'nin hidro-elektrik ve termik santrallarıru çok süratli bir s1stem1e 
yapmak istiyoruz. Büyük limanlar, 50 milyon, 100 milyon kapasiteli Ji. 
manlar hayal ediyoruz. Allah izin verirse herbirini geliştirmek istiyoruz. 
Yapacağız. Bu nasıl gerçekleşir. İki kaynak var. İç kaynak, dış kaynak. 
Büyük projeleri gerçekleştirmek için dış kredilerin dışında yeni birtakım 
imkanlar bulmak lazımd ı r. 1şta kamu ortaklığı meselesinin geliştirilme. 
sine hurdan başlıyoruz. Basit bir formüldür. Gelir getiren bazı tesislerin 
gelirlerini halka belli süreler için satarsınız. Ondan al.clığıııız, kaynaklan 
yeni projelere yönlendirirsiniz. Bir taraftan yeni imk1nlann açıldığı, bü
yük projelerin realize ederek, o projelerle de yeni gelir sağlayarak aynı 
sistemi döndürürsünüz. 

Son iki senede Kamu Ortaklığı Sistemi içerisinde 400 \milyardan da
ha fazla bir finansman imkanı yarattık. Birçok hidro- elektrik antrallar 
bu yolla finanse edilmekte, otoyollar da bu şekilde finanse edilmektedir. 

Yakında temelini atacağımız Tabii Gaz Projesi, ta Bulgar hududun
dan 1988 senesinde Ankara'ya kadar gelecek, 1987 yılında da lstanbul'a 
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gelmiş 'Olacaktır. Finansman meselesi ılıalledildikten sonra, ibu projelerin 
hepsi çok daha kısa zaman içerisinde realize edilebilecektir. Otoyollar me
selesi uzun yıllar önce başlamış ama, maalesef ancak 50-60 km yapılabil· 
ıniştir. Fatih Sultan Mehmet Köprüsüyle beraber başladığımız ve bugün 
imzasını attığımız yollarla 560 km'lik bir projeye başlamış oluyoruz. Ve 
ümit ediyorum, 3 -4 sene içerisinde bunlarda tamamlanmış olacaktır. 
Türkiye'yi modern bir ülke haline getirmeye azmettik. Onun için otoyol
Jan, elektrik sistemleri, gaz boru hatları, petrol boru hatları, limanları, 
meydanları ve bütünüyle memleketi çok daha modern bale getirecek ça
lışmaların önümüzdeki 3 - 4 sene içerisinde realize edildiğini, hep beraber 
göreceğiz. 

Bu projede emeği geçen Bayındırlık ve İskan Bakanına ve mensup
larına, ıKarayo)lan Genel Müdürlüğümüze, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşar
lığına ve bütün emeği geçen herkese teşekürlerimi sunuyorum. Bu proje
nin süratle realize edilmesini cliliyorum. Bu suretlede memleketimizin gü
cüne yeni güçler ilave etmesini temenni ediyorum. Hepinize tekrar say
gılar sunuyorum. 

1()1)2 



BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜCtl 
iÇ GÜVENLİK ÖZEL HAREKAT TİMLERİ'NCE GÖLBAŞI 

POLİS ECİTİM MERKEZİ'NDE DÜZENLENEN 
TATBİKATTAN SONRA YAPTICI KONUŞMA 

5 Ekim 1986 

Türkiye ilerliyor, ıbüyüyor, gelişiyor, Her türlü imkana memleketi
miz kavuşuyor. Tabii polisimiz de bu imkanlara daha iyi kavuşacaktır. 
Son yılarda polisimize verdiğimiz önem açık-seçik ortadadır. Önem ver
meye devam edeceğiz. Çünkü bir memleketin huzurlu ve güvenli bir at
mo ferde çok daha iyi gelişeceğine, çok daha kolay ilerleyeceğine inanı· 
yorıız. Bunu tecrübe ettik, fiilen gördük ve geçtiğimiz J980 öncesindeki 
karanlık günlere bir \daha dönmek istemiyoruz. Dönmek listemememizln 
en önemli delili de buradadır. 

Polise yeni imkanlar sağlanacaktır. Yeni hazırlayacağımız kanun 
kuvvetin.deki kararnamede sizlerle ilgili birçok yenilikler getireceğimizi 
şimdiden öyleyebilirim. Memleketimizin bu fedakar a çalışan kardeşleri
mize her türlü imkanı, gücü içeri inde orantılı olarak vereceğini de bil
hassa belirtmek isterim. 

Güzel, başarılı, örnek bir tatbikat seyrettik. Bu tatbikatta görev alan 
bütün ilgililere, hepinize teşekkür ederim. Başanlan nızın devamını dile
rim. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN YILDIZ 
ÜNİVERSİTESİ'NİN AÇILIŞINDA YAPTICI 

KONUŞMA 

6 Ekim 1986 

Değerli Öğretim Üyelerimiz, Muhterem Misafirler ve Çok Sevgili 
Öğrenciler, 

Benim bu Yıldız Üniversitesi'nin açılış törenlerine katılmamın ikin
cisi. Biz Hükümet olarak Üniversitelerimize, gençlerimize çok önem ver
cliğimiz için her açılışa bir bakan arkadaşımız katılıyor. Üniversitelerimi
zin sayısı da bizim dönemimizde olduğu gibi 3 tane değil şu anda 28 tane
dir. Hemen hemen her ilimizde de bir Fakülte veya Yüksek Okulumuz var. 
Üniversitelerimizin sayısırun 28'e çıktığını demin belirttim. Bunun kafı 
olmadığını hemen ifade edeyim. Ümit ediyorum ki daha yolun başlangı
cındayız . Önümüzdeki yıllarda bu sayı daha fazla artarak yeni fakülteler 
kurulacak ve gelişen büyüyen Türkiye'nin ihtiyacı daha iyi karşılanacak
tır. 1980'den sonra yeni bir sisteme girdik. Biz buna Yüksek Öğretim Ku
rumu veya kısa adı ile YÖK diyoruz. Çok tenkitler de oldu çok yanında 
olanlarda oldu. Tabii herhangi bir yenilik getirikliği zaman epey müna
kaşa olur. Bununla ilgili epey münakaşa yapılıı·. Hemen burada hocaları
mızın huzurunda şunu ifade ederim. Gelirilmiş bir sistemde eksiklikler 
veya aksaklıklar varsa veya daha iyi hale getirilmesi gereken noktalar var
sa biz bunu devamlı olarak görüşür iyileştirilmesi yolunda adımlar ata
rız. Nitekim demin Sayın Hocamın bahsettiği Klanun Kuvvetinde Karar
name, yine İstanbul' da yaphğımız böyle bir büyük toplantıdan sonra gün
deme gelmiş ve şikayetler incelenclikten sonra YÖK'le iyi bir işbirliğinden 
sonra bu yeni Kanun Kuvvetindeki Kararname çıkarılmıştır. Ümit ediyo
rum ki bir kısım problemlerimizi çözer ancak başka prcıblemleriniz varsa 
gene hükümet bu konularda daha fazla yardımcı olmaya hazırdır. 

Üniversitelerimizin bütçeleri bizim başladığımız noktaya göre 3 ka
tına ulaşacak. 300 milyar lira civarına gelecek. Bunun kafi olmadığımda 
bi]jyorum. Ancak gelişen bir ülkede ihtiyaçlar okadar çeşitli ve değişiktir 
ki bunları dengeli bir şekilde karşılamaya kalktığımızda hemen hemen 
her sektörde böyle açıkla karşılaşmak durumu vardır. Ayrıca Üniversite
lerimiz esas itibarıyla bizde parasızdır. Gerçi öğrencilerimizden harç alı
yoruz. Ancak bir öğrencinin devlete olan maliyeti 500 bin lirayı geçmek
tedir. Aldığımız harç miktarı da 50 bin lira civarında.dır. Açık Öğretimi 
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nazari itibare alırsak bu rakam daha da aşağıya düşer. Bugün çok daha 
ileri ülkelerde devlet üniversitelerinde öğrencilerJen alınan harçlar bizim 
paramız ile 4-5 milyon civarındadır. Ama Özel Oniver itelerde bu rakam 
çok daha yukarı gitmektedir. Tabii sadece üniversiteler değil, devletin 
üzerin.de yük olan bütün eğitim si temi ilkokuldan üniversiteye kadar 
devletin üzerindedir. Gönül arzu ediyorki özel kuruluşların sayısı artsın. 
Kendi imkanları ile okuma yolunu bulanlara imkan sağlıyalım. Yurtdışı
na giden geçlerimize da'ha yeterli orta ve yüksek öğretimde eğitim imkanı 
sağlansın. Tabii sadece devletin üzerinde eğitim konusu yok. Bunun ya
nında hakikaten üzerinde çok durulması gereken bir sağlık sektörü var. 
Biz politikacı olarak memleketin her yerini her yerini gezdiğimiz için gör
düğüm yerlerde bizden iki şey istenmektedir. Bir tanesi Ortaokul, ikincisi 
su ve sağlık ocağwır. Tabii bütün bunların karşılanma ı kolay değildir. 
Bunlar sosyal amaçlı işlerdir. Sosyal amaçlı işleri iyi yapılmalı için eko
nomik gücümüzün olması gerekir. Ekonomimizin de iyi olması için elini-
7,e geçen imkanları ekonomiyi güçlendiren işlere sarf etmeniz lazım. Bü
tün bunlara rağmen rakamlara baktığımız zaman üniversite tahsili yap
ma yaşına gelmiş gençlerin ancak yüzde S'ne yüksek tahsil yapma im
kanı verebiliyoruz. 1989 yılında 5. beş yıllık kalkınma planının sonucunda 
hedef bu rakamı yüzde 12'ye yükseltmektir. Bizden çok da'ha ileri ülkeler
de bu rakamın bizden birkaç misli yukarda olduğu bilinen bir gerçektir. 
Türkiye'miz bir taraftan gelişiyor dedik. Bundan 5-6 sene evvel Marma
ris ve Bodrum'dan gelen yabancıların memleketlerine telefon edebilme
leri için karşı tarafa Yunan Adalarına geçme mecburiyetleri vardı. Bugün 
aynı yörelerden dünyanın her tarafına telefon etmeniz mümkündür. Hat
ta da'ha da ileri gideceğim, Hakkari'nin köylerinden veya Bingöl'ün köy
lerinden telefon etmeniz büyük çapta digital sistemle mümkün olmuştur. 
Hem daha ucuz hem daha emniyetlidir. Bunun gibi daha bir çok konular 
var. Ben yıllar evvelsi Ainerika'da Dünya Bankası'nda çalıştığım yıllarda 
şunları müşahade ettim. İlkokul çağlnda hatta daha küçük çocukların 
ufak bilgisayarla oynadıklarım gördüm. İnsan bunları gördükten sonra 
memleketimizdeki çocukların daha yeni telc.>vizyon görmeye başladıkla
nnı düşündüm . Tabii aranızda 10 - 15 senede kapataınıyacağınız bir fark 
meydana gelir. Nitekim memlekete döndükten sonra başbakan yardımcı
lığım süresinde bu konu üzerinde durdum. Dedim ki bizde bu işi serbest 
hale getirmeliyiz. Bab engellerin çıkması nedeniyle getiremedik. 

Bir sanayi koruma espirisi önümüze engel olarak çıktı. Veya onların 
parçalarını Türkiye'ye getiremedik. Ama Başbakan olduktan sonra bu ko
nu tekrar önemini kazandı. Bugün dikkat ediyorum ileri ülkelerle bu 
konudaki mesafe azalmıştır, onlardan geri değiliz. Artık şehirlerimizde 
bilgisayar kurslarının çoğaldığını görüyoruz. Yeni bir iş sabası açılmıştır. 
Buradan varmak istediğim bir sonuç daha var. Bir ekonoml serbestleştik-
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çc bizim takip ettiğimiz politikalar sonucu kendiliğinden iş sahaları açı
lır. Ekonomik sistem maksimum verim sağlıyacak bir şekle büriinür. 
Ama bunun için o ekonomik sistemi mümkün olduğu kadar kısıtlayacak 
müdaıhalelerden kaçınmak lazım. Devlet müdahalelere makro seviyede 
yapmalıdır. Bunun neticesinde de son yıllarda görülen büyük değişiklik
lerin gerisinde bu itici güç yatmaktadır. 

Biraz da sevgili gençlere hitap etmek istiyorum, Biz gençleri seviyo
ruz, çocukları belki biraz daha fazla seviyoruz. Çünkü geleceğin ümidi 
onlardır. Bir millet çocuklarına ne kadar önem verirse istikbalini o ka
dar garantiye almış olur. 

Belediyelere önem vermemizin sebeplerinden biri de budur. Sadece 
o yöre halkının ilitiyaçlannı karşılasınlar diye değil çocuklara ve gençle
re önem versinler diye. Yapılacak spor tesisleri gençlere önem vermenin 
belki en ucuz ve kolay yollarından birisidir. Meseleyi sadece bunda gör
müyoruz. Yurt meselesinin hallinde de aynı şeyi gördüm. Zanediyorum 
bu üniversitenin de aynı problemleri vardı. Nitekim 7 aydan kısa bir süre 
içinde mevcut 52 bin yurt kapasitesine 42 bin yurt kapasitesi ilave ettik. 

Sevgili gençler önümüzde istiklbal var. Bu istikbal bizim zamanımıza 
göre farklıdır. Tabii her devir kendine mahsus hüviyeti ile ortaya çıkar. 
Bizde Teknik Üniversiteden mezun olduğumuz zaman iş bulmada zorluk 
çektik. 1950 yılında pek özel teşebbüs olmadığı için en büyük işveren dev
letti. Aldığımız ücretlerde azdı. Evinizin ilıtiyaçlarıda bugünkü kadar faz
la değildi. Yurtlar fazla değildi. Türkiye ilerledikçe gelecek nesiller sizden 
daha iyi şartlara kavuşacaklardır. Önemli olan konulardan bir tanesi Tür
kiye'nin bir daha kendisi ile kavga eder bir sistem içerisine girmemesidir. 
Ben bunun için esas yolun sevgi olduğu kanaatin.deyim. Kavga etmek ko
lay ancak sonuçta kavga edenler netice elde edemezler. Zarar görürler. 
Zor olan iş sevgi ile memleketi götünnektedir ... Ama emindir. İnsanları 
sevmek aslında hakla sevmekle eşiUir. Bu anlayışla, sevgiyle memleketi 
daha ileriye götürmek mümkündür. Geçirdiğimiz 5- 6 sene bunun böyle 
olduğunu göstermektedir. 

İşsizlik konusu tabii önemli konulardan biridir, Sizlerde okulunuzu 
bitirdiğiniz zaman önünüze nerede iş bulacağım endişesi gelecektir. Biz 
bunlara rastlıyoruz. Bir yerde söyledim sanırım yanlış anlaşıldı. Devlet 
kimseye iş bulmakla mükellef değildir dedim. Doğru olan şeyleri söyle
mekte fayda var. Devletin işveren olduğu yerler demirperde ülkeleridir. 
lş vardır ancak yaratıcılık yoktur. Sistemlerinde büyük sıkıntılar vardır. 
Devletin büyük işveren olmadığı batı ülkelerinde esas işin insanlar tara
fından yapıldrğını görüyoruz. 
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Türkiye' de yepyeni, pırıl pınl bir nesil yetişiyor. Ümit ediyorum üni· 
versitelerimiz memleketimizin geleceği için çok daha bilgi ve iyi insıırılar 
yetiştirirler. Bu düşüncelerle 1986 · 1987 ders yılının Yıldız Üniversitesi 
ve bütün Üniversitelerimize hayırlı olmasını Cenab-ı Hak'tan diliyor hepi· 
nize en derin saygılarımı sunuyorum. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN TRT İKİNCİ KANAL 
YAYIMINI AÇARKEN Y APTICI KONUŞMA 

6 Ekim 1986 

Sayın Davetliler 

Sevgili Seyirciler (Sevgili Vatandaşlarım) 

Bugün burada Genel Müdürümüzünde belirttiği gfüi çok mutlu bir 
olay için biraraya gelmiş bulunuyoruz. 

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu güzel şehrimiz İstanbul için 
çok anlamlı bir günde ikinci televizyon programını başlatıyor. 

Milletimize ve devletimize hayırlı olsun. Hatırlarsanız 1986 yılını, 

ilk televizyon yayınlarını başlatırken bu yıl ikinci kanalı harekete geçire
ceğimizi açıklamıştık. 

İlk TV yayını bildiğiniz g.ibi 1967'de başlamıştı. Devletin kaynak 
tahsisinde pek cömert da~Tanmadığı bu yıllarda televizyon yayınlan Si
yah - Beyaz olarak, tam anJamı ile amatör sayılabilecek şekilde haftada 
birkaç gün basit programlarla başlamıştı . Sadece Ankara'ya yayın yapı
lıyordu. 

Esasen başka birşey yapmakta mümkün değildi galiba o imkanlarla. 

Televizyon yayıncılığı pahalı bir iştir. Eğer kaynak tahsis etmezse
niz sonuç almanız mümkün değildir. 

Bana göre işin birinci şartı modem alt yapısı olan bir yayın kurulu
şunu yaratmaktır. 

Bundan dolayıdır ki, biz 1984 yılının sonunda TBMM'ye TRT gelir
leri kanunu tasarısını sevk ettik ve kanunlaşmasını sağladık. Bakın ne 
oldu. 

1984 yılında renkliye geçişi başarılı bir şekilde gerçekleştiren TRT'
nin reklam gelirlerinde önemli bir artış sağlanmasına rağmen bütçesi 
22-23 milyar TL.'dan ibaretti. 

Bu yılki bütçeleri 140 milyar TL. na ulaşmış bulunmaktadır. 1987 
yılında bu rakkamın 220-230 milyara ulaşacağım tahmin ediyorum. 
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Bu rakamları şunun için zikrediyorum. 

İşle 1968 de haftanın birkaç gününde amatör sayılabi lecek program
larla yayına başlayan birinci program. Şimdi 63 saat buna ilaveten haf
ta.da 26 saat hergün çağdaş yayıncılık kurallann uygun bir yayın akışı ile 
karşınızda ikinci program. 

Bu kurum bugün belli bir seviyenin üstünde, haftada 90-100 saat 
televizyon yayını gerçekleştirebilecek hale gelmiştir. 

Bu küçümsenemeyecek bir başarıdır. Biz size bu iş için para veri
yoruz sizde size düşeni yapın dedik. Başan ile yaptılar. 

Şimdi şu noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Türkiye' de son bir
kaç yılda gerçekleşen ve bana göre fevkalade önemli olan bir husus var. 
O da şu; 

TRT Genel Müdürü bundan birkaç yıl evvel açıkladı. Ben 1986 yılı 
Ekim'inde üç büyük şehirde televizyon ikinci program yayını başlataca
ğım dedi. 

İşte 15 Eylül'den beri test yayını yapıyorlar. Bugün de resmen dü
zenli yayına başlıyorlar. 

Bu son yıllarda Türkiye' de GAP Projesi dahil, diğer önemli projeler
de de görülen bize mutluluk veren bir olaydır. 

İşi şu tarihte bitireceğiz diyoruz, o tarihte bitiriyoruz. Bu Türkiye'· 
nin gelişmişlik hanesine yazılması gereken önemli bir puandır. 

Televizyon yayıncılığı alanında da üzerimizdeki ürkekliği attık. Psi· 
kolojik duvarlan aşıyoruz. 

Türkiye bundan sonra üçüncü - dördüncü · beşinci progra:mlan şu 
anda sizlerin inanamayacağı kadar kısa zamanda gerçekleştirecektir. Ben 
bundan son derece eminim. 

Türkiye'yi •Muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkarmayı» hedef 
almış bir kadro şevkle, umutla ve ihtirasla sizin için çalışıyor. 

Biz Türk milletinin en güzel şeylere layık olduğıına içten inanıyoruz. 
ona hizmet etmeyi bir ibadet sayıyoruz. 

Yurdun dört bir köşesine en modern teknolojiyi de kullanarak sesle, 
görüntü ile ve çağdaş modern teknoloji ile ulaşıyoruz. Türk milletinfo ay
nlmaz unsurlarını bu suretle birbirine daha da yaklaştınp kenetlenmele
rini sağlıyoruz. 

Huzurlarınızda televizyon ikinci programının gerçekleştirilmesinde 
emeği geçen ve bize bu mutlu günü yaşatan Türkiye Radyo Televizyon K.U
rumunun bütün mensuplanm (başta Genel Müdür olmak üzere) candan 
kutluyor, ikinci programın milletimize hayırlı ve uğıırlu olmasını diliyo
rum. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN İSTANBUL 'DA TOPLANAN 
KUZEY ATLANTİK PAKTI ve TÜRK DIŞ POLİTİKASI 

SEMİNERİNDEKİ KONUŞMA 

Your Excel!encies, 

Di tinguished Guests, 

Ladies and Gentlemen, 

6 Ekim 1986 

It is indeed a pleasure for me to addrcss this distinguished gathe· 
ring. I am thankful to the International Herald Tribune, the Atlantic 
Institute for International Affairs and to the Turkish Foreign Policy 
Institute for organizing this Conference. This provides us with an excel
lent opportunity to assess Turkey's present relations with Europe and 
to express our views on their future. Also, I do hope, for our friends 
coming from abroad, that you may find some time during your stay to see 
and enjoy rlıis splendid city. 

1 woul.d like to start, firstly, with a brief word upon Turkey's past 
relations with Europe. During the Ottoman reign, the Empire's relations 
can be described in general, as a sort of «roll-on, roll-off. relationship. At 
tim~ they moved towards Central Europe and at times were forced back 
to their starting point. This resulted in a complex set of relations with the 
theıı powers of Europe. Fronts formed to contain the Ottoman expansion 
in Europe also made tbe Empire a force to ibe reckoned with. The Otto
mans played the game of power politics and shifting alliances, as they saw 
fit, to protect their territories and interests. From the 18th century 
onwards a balance of power in Europe turned to the disadvantage of thc 
Empire and the gradual decline came to an en.d with the First World War, 
terıninating, the exi tence of the Ottomans then over 600 years old, along 
with the empires of Russia, Germany and Austria -Hungary. 

The War of lndependence and the emergence of tlıe modern Repub
lic changed not only the geographical boundaries and the relations with 
Europ , but announced at t!he sarne time the formation of a new nation 
state whose conception of the «west • was substantially different. The 
]ast century of the Ottoman period, dominated with continuous attempts 
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to reform rbe society in Western lines, aimed lbasically to preserve an 
otıherwise outdated state. The new Republic, on the other hand, adopted 
western values and ideals profoundly and sincerely. it aspired to moder
nize fhe Turkish society and state and secularize thc relationship between 
tıhe two wit:hout destroying its identity. 

The clıanges in domestic social and economic patterns were paral
lelled in the external relations of the young Republic. A new set of con
tacts were built witıh the European states based on mutual respeot and 
cooperation. 

it goes wit'hout saying that Turkcy's external relations are deeply 
affected by geo-politics. Being Jocated in a most sensitive area wbere the 
natura! boundaries of Europe meet with tbose of the MicLdle East, whiclı 
embodies Europe's vital economic interests, Turkey was strongly com
pelled to stand up for the defence of Europe and tıhus geo-politically 
contribute to rlıe development ofa «European idea». 

in the light of the past and present, rhercfore, it is no surprise that 
Turkey is a founding member of tıbe Council of Europe, OECD and for 
that matter of IBRD and IMF. 

We are a member of rlıe NATO alliance since 1952. We are praised, 
rightly, by our allies for the responsible manner in which we carry out 
our duties within t'he Alliance. it is also a fact !'hat our cooperation in clıc 
field of defence with Europe sıhould be coupled with cooperation in cco
nomic activities. it was with this spirit that Turkey concluded the Ankara 
Agreement of Association witıh the EEC in 1963, aiming at fµU membcrs· 
bip of the Communities. This was no random choice, it formulated the 
Turkish will to consolidate her western vocation and fundamental values 
of democracy and human rights. 

it is true that tlıe Turkish democratic expericnce lived through 
certain hiccups in our recent past. During the second half of the seventies 
Turkish people witnessed a true crisis as a result of polarized domestic 
politics and economic difficulties. When the military intervened in 12 
September 1980 the country was at the brink ofa civil war. Restoration 
of law and order was rapid anıcl effective. it was followed by return to 
full parliamentary democracy with the general elections of Novembe.r 
1983. Democracy in our country was further consolidated by tbe loca! 
elections of 1984 and lastly with the by-elections of only !ast week. 

After 1980, the Turkish economy also underwcnt a major transfor
mation. This was not a simple face- lift but a major surgery. The opera
tion started just before the military stepped-in and, with some fluctua-
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tion, reaohed the general elcctions. Its unbending application gained 
momentum wit'h us becoming tl:ıe ruling party. Indeed tlhis was a true 
rcvolution. An apparatus dominated 'by the state, and called mixed eco
nomy, gave way to one in w'hicıh market forces were set frec to rationalize 
an c.-conomy where growth turned ncgative and inflatlon was running in 
thec digit figures. To this end we removed price controls and subsidies 
in oonsumption, made exchange rates realistic and intcrest rates positive, 
libcralizcd the tradc regimc and confincd public sector invcstrnents to 
infrastructure projects. 

We tricd to integrate our ccouomy to thc world market by radically 
opening it up. 'Jlhis was no easy task. Therefore wc also did not promise 
easy times to our electorate. Certainly t'his was a high exercise. Any half
hcartcd approaoh oould have inflicted irreversible damage. But we havc 
succeeded and now the new healthy econornic order have become irrever
sible. This shock treatroent brought about the desired results in a rather 
hort span of time. Exports ha ve risen four- fold in le s than six years, 

inflation was put under control and parallel market activities disappea
red. The percentage of industrial goods in overall exports have risen from 
35 % in 1979 to 75 % in 1985. Direct foreign investrnent increased and 
our debt repayments were realized smoothly. Last but not least Turkey, 
rccorded an excellent growth rate of 7.8 percent in t>he first half of this 
ycar. 

"But so muoh for our cconomic performance should suffice. For I 
think many other figures will be cited and sorne of our innovative ideas 
would be elaborated upon by others during t'he course of the conferencc. 

1 would, now, like to express my views on Turkey's economic rela
tions with Europe. As I have mentioned earHer Turkey concluded an 
agreement with the Communities as early as 1963. For the realization of 
its final aim of full membership, the Ankara Agreement envisaged ıhe 
accomplishment of a customs union in three stages between Turkey and 
t'lıe Communitics. 11hesc were the preparatory stage, the transitional stage 
and rhe final stage. 

l regret to have to observe at this point that t'here has been a gra
dual worsening of relations between Turkey and the Communities star
ting from the second half of the seventies, the the transitional period, until 
1983, Turkey's rctum to democracy. In the beginning this was mostly 
due to the ero ion of advantages envisaged for Turkey as a resulı of 
preferential agreements tlıe Coromunities lıave concluded with ıhird 
countries and protectlonist measures adopted by the Communities like 
quotas on Turkey's textile exports. Of course Turkey's prc- 1980 econo-
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mic difficulties also played its part. With thc military intervention in 1980 
relations were put to freeze between Turkcy and tlhe Community. As of 
1983 we expected that the rcturn to parliamentary democracy would 
trigger the process of normalization between Turkey and the Communi
ties. A~er almost three years of dragging under the pretext of short
comingıo in human rights and democracy, the Association Council was 
finally conveed on September 16, 1986. 

At this point 1 would Jike to make a frank assessment of the 
situation. 

Indeed one can observe a negative balance in the econoın.ic relation
ship between Turkey and the Community. Both not entirely fulfilling 
mutual obligations. 1'his is obviously a very Jow lcvei of equili'brium 
whıch holds no promise for future. Today the Community requests from 
Turkey to implement provisions regarding the Jowering of customs 
duties in order to establish the customs union between Turkcy and th 
Community. Yet while so doing there seems to he no indication on the 
part of the Community in connection with quantitative restrictions on our 
major export items. Wc cannot Jose sight of the fact that financial proto
cols are not operative since 1980 and apparently will not be so for some 
time to come. As for thc free movement of Jabour, whatever the reasons, 
only move was, backwards, despite the fact that deadline is approaching. 
In the !ast six years, nothing has been achieved in terms of adapting 
agricultural policies. Under vhese conditions, I hou.ld stress that prog
rcss towards customs union calls for reciprocal, equitable and ba.lanced 
cfforts from ıboth sides. 

Distinguished guests, 

A.llow me to move you once more in your ohairs gentlemen. For I do 
not think that Turkey can or should be satisfied with a customs union. 
Evcn if it is feasible. As provided in our agreemcnts it is only a stepping 
stone to full - membership. The norrnalization process is but the first 
step of this Jong-rnarch. For the sake of Turkey's westem vocation, afflu
encc of its people and defence of Europe, I believe even a perfect customs 
union wou.ld fail short of its desire for full integration with Europe. It is 
rherefore inevitable for Turkey to take her rightfu.I place in Europe. I 
hope, this intrinsic right of Turkey is recognized by all. rf so, Jet us begin 
to think how best we can achieve this end. We do not despair, for 1 am 
confidenı that what, on paper, seems like a developing economy today, 
is gcared to make wondcrs in not so distant a future. Our policies ha e 
crea•ed a frec-markct economy who e principles are idcntical to those 
of Europe and whose perforrnancc is perhap more liberal. Turkcy's 
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membership in European communities would mcan an addition of a 
nation state its land as big as France and Germany put togetıher, with a 
young dyna.mic population of 52 million people alınost totally literate 
quite soon, offering a vast potential for construction of infrastructure 
projects like danıs, power plants and highways. Also a rapidly growing 
market, a labour force hard working and with work ethics, ı1hc and 
untapped natura! resources and many otlJ:ıer advantages like proximity to 
Middle Eastern markets and oil routes. In short an asset in every aspect 
to a Europe nearing thc limits of growth and prosperity. 

I anı convinced, tıherefore, that tıhe time has come for our Allies and 
fri~nds in Europe to ask, firstly to themselves, wıhether tlJ:ıey are prepared 
to ı:egard Turkcy as an equal partner in the Europe of future. But Jet me 
teli you with ali humility that Turkey cannot acccpt to be treated as a 
country on the margin. it is only with a firm and positive reply to this 
question tıhat we can work togetıher to design ways and means to achieve 
the desired objective. And it is-only with such deterrnination tıhat wc can 
ovcrcomc the difficulties of today and aim at tomorrow. 

It is with these sentimcnts, distinguishcd guests that I wish you all 
the success in your deliberations. 

Thank you. 
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Distinguished Members, 

Ladies and Gentlcmen, 

6 Ekinı 1986 

It is indeed a pleasure for my wife and for myself to share this splcn
did evening with you here in the historic surroundings of the Yıldız Pa
lace Armory. It is also a privilege for me to address this distinguished 
gathering. 

1 am sure that you are already well briefed about our cconomic past 
and present. It is only when we look back that we can apprcciate fully the 
magnitude of the change we have introduced and established. Jn 1980 
when we launched our austerity programme, Turkey was at the brink of 
a civil war due to polarized politics and economic crisis. Our traditional 
structural imbalance in external payments had attained great propor
tions due to the second oil sbock. Domestic mismanagement of thc eco
nomy was at its worst wherc expansionist tendencies and an overvalucd 
Lira simply aggravated the situation. Finally the crisis reached its peak 
witb the declining national income in real terms, soaring inflation at 
three digits, growing public sector deficit and, inability to import even 
the most needed items. 

We have, therefore, tried to reverse the situation by eliminating in
terventionist policies. We have introduced an export-led adjustment prog
ramme by liberalizirıg trade. Subsidies were withdrawn, except for few 
items of consumption. Price controls were removed. We relied on a free 
market where allocation of resources was made by market forces. Public 
sıector investments were confined to infrastructure projects. Aı:ıd, the pri
cing system of state economic enterprises were adjusted to market prin
ciples. We made exchange rates realistic and interest rates positive. In 
short we have opened up our economy to integrate the Turkish market 
with thc world market. 

Since it will be of special interest to you, let me eJaborate on some 
of the policy changcs and structural reforms we have undcrtaken in the 
financiaJ sector. 
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In the !ate seventies the Jack of adjustment in nominal interest ra
tes to the increasing inflation led to negative real interest rates and sub
sequently to a high degree of financial repression. In order to liberaliııe 
thc financial system and to help ensure financial deepening, nominal in
tcrest rates arc regularly adjusted in such a way as to yield positive in
terest to savers. 

With thc introduction of thc financial stability programme exchan
ge rates werc also adjusted to reflect economic realities. From May 1981 
onwards the Central Bank began to annouoce exchange rates daily. The 
present flcxible exchange rate policy is used to maintain competitivcness 
of the economy through gradual depreciations. This is considered as a 
major incentive to exports and at the same time a tool to contain imports. 

Beside the changes in interest policy, a wide range of structural re
forms have greatly contributcd to the deepening and widening of the fi
nancial sector through increased efficiency in the allocation of rcsources. 
To this end, regulations regarding the tools of monetary policy wcre simp
lified and unified. Anda number of laws were enacted or the existing ones 
ameoded to provide efficiency and to channel savings into the financial 
system. 

By the cnd of 1983 in line with the irade liberalization programme, 
foreign exchange and payments systems were also streamlined, consequ
ently, commercial banks were given a substantial role in trade and finan
cial transactions. 

_ l'he fo!Jowing figures will show you the positive effects of this 
shock treatI)lent. After a negative growth rate in 1979 and 1980, GNP inc
reased in real terms 4.6 % on average between 1981-1985. It registered 
7,8 percent growth in the first half of this year. Inflation was brought un
der control from over 100 percent in 1980 to under 30 % by this Scptem
ber. And it is estimated to be around 25 percent by the end of the ycar. 
The percentage of industrial goods in overall exports has risen from 35 % 
in 1979 to 75 % in 1985 while exports have risen four-fold in the same pe
riod. Financial repression was reversed and savings were cbannelled back 
into the system. Savings at the banks increased enormously between 1980 
and 1985. Even a certain allowance is made for inflation, this is a remar-
kable result. · 

We are indeed proud of tbis outcomc. We service our debt smoothly 
and no balance of payments difficultics are in sight. Therefore, conditions 
fora stand-by agreement with IMF do not exist anymore, although we 
have excellent relations and consultations with them. In facı, we are now 
presented as a succcssful model to other countries. Now, voluntary len
ding has become the name of the game. 
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I am also glad Lo observe that Turkey has reached thc poinl where 
integration with the European economjes is placed on top of the agenda. 
Wc bclicve that our free market economy will obviously facilitate this 
process. We Lry to ex.plain to our partners the mutual benefits inhcrent 
to such integration, if it is achievcd in a balanccd ınanner. Turkey lies 
at the crossroad at whlch Europe mcets the Middle East where her vital 
economic as well as geopolitical interests lie. It should be, therefore, no 
surprise, that Turkey wants to take her rightful placc in the European 
Communities. Her involvement in Europe's defence can only be healthy 
in the long run if her participation in Europc's economic integration is 
realized. 

Larues and Gentlemen, 

I could go on, but I really should observe tbc golden rulc and spare 
you the details. May I ask you all to join me in a toast for success in your 
deliberations and to your health and bappiness. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN ANAP 
GRUBUNDAN ÇIKIŞINDA YAPTICI AÇIKLAMA 

7 Ekim 1986 

Sayın Basın Mensupları, 

Anavatan grubuna genel konular üzerinde izahat verdim. 28 Eylül 
seçimleriyle ilgili olarak şimdiye kadar yaptığımız çalışma ve görüşme
lerden- grup, Bakanlar Kurulu, Başkanlık Divanıyla Bakanlar Kurulu'nun 
ortak toplantısı - edindiğim izlenimleri anlattım . 

Milletvekillerinden de bir sayfayı geçmeyecek şekilde değerlendirme
ler istedim. Şimdi de Grup Yönetim Kurulu'nda görüşeceğiz . 

Tabi bu görüşmeler sonucunda vardığım onucu da aynca ifade ede
ceğim . Ama bazı ön neticeler var ... Bir kere Anavatan Partisi en büyük 
reyi toplayan partidir. Bu gerçeği hiçbir zaman unutmamak lazım . Şart
lar aleyhimizde olmasına, 11 parti karşımıza çıkmasına, basının sürekli 
aleyhimizde olmasına - bazı basın diyorum - ve menfaatleri bozulanların 
da karş.ımıza çıkmış olmasına rağmen, aldığımız netice en iyi neticedir. 
Bir kere bunu böyle bilmeye devam edelim. Tabii her seçimde olduğu gibi 
bu eçimde nerede hata yaptık, neresinde iyi davrandık, neresinde doğru
yuz, neresinde yanlışız gibi konular, her zaman da gözden geçirilir. Göz
den geçirilmiştir ve bunun neticesinde bazı ön fikirler vardır. Meselft, kü
çük yerlerde bu ara seçimlerde öyle anlaşılıyorki, mahalli aday göstermek 
daha doğrudur. Çıkan neticelerden bir tanesi budur. 

!kincisi, tarımda bazı problemler olmuştur. Doğrudur. Ama bu prob
lemler, bizden gelen problemler değildir, dünyadaki tarım politikasından 
gelen problemlerdir. Bunu açıklıkla ifade ettim. Son üç yıldır biz elimiz
den gelen gayreti gösteriyoruz. Tanın fiyatları bütün dünyada düşüyor 
buna rağmen biz fiyatlarımızı enflasyonla paralel yükseltiyoruz. Misali 
pamuktan vereceğim .. . Pamuk ihracatından bir zamanlar prim alıyorduk, 
şimdi ihracatta prim veriyoruz. Tersine dönmüştür. Bu da pamuk fiyatla
rının büyük çapta - dolar bazında - düştüğünü gösterir. Aynı şekilde buğ
day fiyatlannda da öyle. Bir zamanlar 150- 160 dolara alınan buğday, bu
gün 85 -90 dolara düşmüştür. Dünya genelinde on iki yıldır ham madde 
fiyatlarında büyük bir düşme vardır. Bu, birazda ileri sanayi ülkelerinin, 
müşterek pazarın Birleşik Amerika'nın kendi tanmcısını büyük ölçüde 
sübvansiye etmesinden kaynaklanıyor. İç fiyatları bu değil, dışarıya sat
tıkları fiyatları böyledir. Bunun karşısında, bizim gibi ekonomisi nispeten 
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zayrf ülkelerin aynı sübvansiyonu yapması çok zordur. Ama elimizden ge
len gayreti gösteriyoruz. Amerika'da tanmda çalışan nüfus % 3'ün altına 
düşmüştür. Bizde tarımla geçinen nüfus % 4S'dir.Tabii orada sübvansi
yon yapmak kolaydır. Avrupa'da tarımla geçinen nüfus % lO'un altında
dır. Orada da ekonomik şartlar altında sübvansiyon yapmak kolaydır. 
Türkiye'nin en önemli meselesi, - arkadaşlarıma da izah ettim - döviz den
gesi dediğimiz ihracat - ithalat ve görü.nmeyen kalemleri ihtiva eden genel 
dengedir. Türkiye'nin asırlık problemidir ve gelişmemizde en önemli dar
boğazlardan biridir. Bizim ana politikamızda, bunu sarsmamak yatar. 
Bu sarsıldığı, zaman bırakın iktidar değişikliklerini, Türkiye çok sıkıntılı 
günlere gitmiştir. Onun için, hedefleri tesbit ederken çok iyi tesbitler yap
mak ve derıgeli bir politika götürmek mecburiyetindeyiz. Tarımda hemen 
ilave edeyim; tarım taban fiyatlarının ıs Ekim'den önce ilan edeceğiz ki, 
herkes neyi ekeceğine neyi ekmeyeceğine önceden karar versin. Çiftçinin 
en çok bilmek istediği konuyu böylece çözümlüyoruz. Geçen yıl Ocak'da 
yapmıştı , bu yıl ıs Ekim'den önce ilan etmeyi kararlaştırdık. Bu suretle, 
herkes serbest piyasanın şartlarına göre, neyi ekip ekmeyeceğini bilecek
tir. Tabii, bu söylediğim klasik tanın ürünlerindedir. Pancar, buğday, 

pamuktadır. Tütün başfiyatlar daha doğrusu Amerikan tipi A grad B 
grad fiyatlar da bölgelere göre ıs Ekim'den önce ilan edilecektir. Artık 
eskisi gibi bölgelere gidip açılış yapmak yok. Herkes sıkıntıya düşme
den, işini gücünü yapsın. 

Anahatlarıyla izahatım bu. Fakat önemli bir konu daha var. Bunu da 
grupta açıkladım. Bu da Konut Edindirme Yardımı'dır. Bir kanun tasa
nsı bugün TBMM'ne sevkedildi. Bu kanun tasarısı esas itibariyle şu un
surları kapsıyor: 6S7 Sayılı Devlet Memurları, Kanunu, 926 Sayılı Türk Si
lahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2914 Sayılı Yüksek Öğretim Personel 
Kanunu, 2802 Sayılı Hakim ve Savcılar Kanununa göre, maaş almakta olan 
devlet memurları ile Emekli Sandığından emekli, vazife ve adi malilllük 
aylığı alanların kendilerine; toplu iş sözleşmesine tabi işyerlerinde 

ç;ılışanlar, -<kendileri bu kapsama dahil olsun olmasın- toplu - iş sözleş
mesi kapsamına dahil olmayan ancak en az 25 işçi çalıştıran işyerlerinde 
çalışan işçiler, birde SSK ve 991 Sayılı Kanunla Sigortaya devredilen San
dıklar mevzuatına göre yaşlılık veya malullük aylığı bağlanmış olanlar, 
Konut Edindirme Kanunundan yararlanacaklardır. Lojman tahsis edilen
ler bu kanundan istifade edemeyecekler. Şu :ında kanunları gereği sözleş
meli çalışanlarla ilgili hükmü belki Meclis'te değiştirebiliriz. Yurt dışında 
çalışanlar ancak Türkiye'de yerleştikleri zaman bundan istifade edebile
cekler. Bir de işçi ve memur emeklilerinden konut sahibi olanlar bu kanun
dan istifade edemiyecekler. 2S işçinin altında çalıştıran işyerleri ihtiyari 
olarak bu kanunun kapsamına girebiliyor. Çünkü verilen paralar vergi
den muaf olacak. Tabii ölüm halinde biriken paralar eşine, eşi yoksa ka-
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nuni mirasçılanna veriliyor. Konut Edindirme Yardımı, ilk 6 aylık dö
nem için 5 bin, ikinci 6 aylık dönem için 10 bin, üçüncü 6 aylık dönem için 
15 bin, dördüncü 6 aylık dönem için ayda 20 bin, kalan süreler için ayda 
25 bin lira şeklinde olacak. 120 ay süreyle bu Konut Edindirme Yardımı 
yapılacaktır. Bakanlar Kurulu bu miktarı - enflasyon durumuna göre-
5 katma kadar çııkarmaya yetkilidir. Bu Konut Edindirme Yardımı her 
türlü vergi, resim ve harçtan müstesnadır. İşverenlerce ödenen Konut 
Edindirme Yardımları, gelir ve kurumlar vergileri matrahından indirilir 
ve kıdem tazminatı hesabında nazara alınmaz. 

Şimdi yardımın ödeme şekline ait hükümlerden bahsedeyim; bu ya
pılan ödemeler EmHlk Kredi Bankasında Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı 

İdaresi hesabı adına açılacak . Devlet Memurları ve Emeklileri Konut 
Edindirme Yardımı • hesabına ödenecek. Yardıma müstahak işçilerin Ko
nut Edindirme Yardımı, işverenlerce tahakkuk ettiri lecek 506 Sayılı SSK 
Kanununun primlerin ödenm~sinc iüşkin hükümleri dairesinde tah il edi
len miktarın% l'ini masraf karşılığı olarak Kurum kesecek ve takip edi
len ayı müteakip de Emlak Kredi Bankasına yatıracak. Konut Edindirme 
Yardımı, 60 metrekareyi geçmeyen konutlar için kullanılacak. Çünkü 
mümkün olduğu kadar daha çok konut yapılmasını istiyoruz. Yardıma, 
en az 36 ay süreyle. para yatırmış olma şartı getirilmiş. Ama tahmin 
ediyorum, bu hükmü hiç konutu olmayanlar için belki daha evvel başlata
biliriz. Hiç konutu olmayanlar için diyebiliriz ki, • 12 ay sonra başlatabi
liriz. 12 aylık birikmiş parasını alıp ondan sonra biriken paralarını taksit 
taksit ödemeye devam ederiz. Bu da mümkün. 

İşin kolaylığı şurada: Konutunu elde ettikten onra, geri ödemesin
de problem vardır. Küçük memur geri ödemede zorluk çekiyor, konut 
kredisini - bu toplu konut kredisi bazı ahvalde 35 bin, 40 bin ve 45 bin 
lira gibi aylık taksitlere geliyor. Şimdi biz 20 aylık bir süre - 10 seneye 
tekabül ediyor - getirdik. Eğer evini 2, 3 senede almışsa geri kalan 7 yıl
lık sürede bu 25 bin Hra mahsup edilecektir. Yani bir nevi 35 bin lira öde
yeceğine 10 bin lira ödeyecektir. Bu da ona bir kolaylık getirecektir. Şu
na da dikkat etmek lazım; SSK emeklilerine de yardım yapılıyor. Bunun 
için SSK'ya bir kaynak ıbulmak lazım. Beyannameli mükelleflerden ve ge
lir vergisi, kurumlar vergisi mükelleflerinden - ki yanlarında memur ve işçi 
çalıştıranlar bunlardır - bu iş için % 2'si EEK'ya kesiliyor. Yani vergileıi 
% 2 artıyor. % l'de Toplu Konuta kesiliyor. Kaynağı ancak bu şekilde bu 
Iabildik. Bu kanunda yer alan hükümler, toplu iş sözleşmeleriyle değişti
rilemez. •Bu ayn bir konudur, toplu iş sözleşme i kap amma girmez• 
manası vardır. Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi biriken bu parala
n gelir ortaklığı senetleri, hazine tahvil ve bonoları veyahut geriye kalan 
bakiyelere Emlak Kredi Bankası 6 aylık veya bir yıllık vadeli mevduata 
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uyguladığı faiz oranını tatbik eder. Bu şekilde her yıl birikmiş paraya ila
ve bir gelir de sağlanacak. Bu suretle mesela 1 milyon birikecekse bu 1,5 
milyon lira olacak, devre sonunda. Tasarı önümüzdeki hafta Meclis'te gö
rüşülür ve kanunlaşır. Bu suretle, daha önce size ifade ettiğim, memurla
rı, işçileri, emeklileri ev sahibi yapma projesi gerçekleşir. Gerçi, Toplu 
Konut büyüle ölçüde işçiye, memura hitap ediyor ama bugün daha az pa
ra alan memura ve işçiye esas hitap edecek ilave proje budur. Senede 120-
130 bin konut yapıyoruz, tahmin ediyorum bir sene sonra bu rakamlar 
200 bin küsurun üzerine yükselir. 

Net kullanım olan 60 metrekare. Az bir rakam değil . Daha önce baş
lamış olan kooperatifler zaten Toplu Konuta girmiş. Ayaı aileden 2 kişi 
çalışıyorsa birine verilecek. Hiç evi olmayanı ev sahibi yapmak daha ma
kul geldi bize. Memur sayısı kadar emekli var. Altından kalkamayız. Gelir 
ve Kurumlar Vergisinde değişiklik bu tasarıda var. 

Soru: - Siyasi konulara girmediniz mi konuşmanızda? 
C e v a p : - Kendi iç konularımız, yaptığımız ve yapacağımız işleri 

anlattım. 

Soru: - Hükümette değişiklik olacak mı? 
C e v a p : - Bunları siz böyle yazıyorsunuz. Bu konuda karar vere

cek benim. Daha hiçbir karar vermedim. Hükümette değişiklik diye baş
tan bir düşüncem yoktu. Yalnız Devlet Bakanlıkları sayısını artırmak dü
şüncem vardı. Çünkü Devlet Bakanlarına epey fonksiyonlar verdik. İş
lerimizde artıyor. Yetiştiremiyoruz. Elimizde bir imkan bulunsun diye sa
yılarını artırmak istiyQruz. Hepsini kullanmayabiliriz. Devlet Bakanlıklan
run dışında kabinede şu anda bir şey düşünmüyorum. Ama ileride olur-ol
maz hiçbir şey söylemiyorum. Bir arkadaşım gider, bir başka arkadaşım 
gelir. Bu, her zaman böyle olur. Nöbet değişikliğidir. Şu anda böyle bir dü
şüncem yok. Ne desek, onlar karar verm.işler. 

S o r u: - Yaptığınız toplantılarda aldığınız sonuç, hükümet deği
şikliği yolunda mı? 

C ev a p : - Daha milletvekillerinin de fikirlerini alacağım. Herkes 
fikrini serbestçe söylesin. 

S o r u: - Parti üst yönetimi ile ilgili değişiklikler? 
C ev a p: -.Parti üst yönetimi Kongre'de seçilir. Başkanlık Diva

nında da herhangi bir değişiklik olur, olmaz mı? Bu konuda da bir düşün
cem yok. Kimseye spesifik olarak değişiklik konusundaki düşüncesini sor 
madım. Ama herkes serbestçe fikrini söyleyebilir. 

Soru: - Siyasi yasaklar konusu? 
C e va p: - Gündemde değil. Daha önemli meseleler var. 
S o r u : - Sayın Cumhurbaşkanının Diyarbakır konuşması? 
C e v a p : - Ben, Sayın Cumhurbaşkanımın konuşmasını tefsir et

mem. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN MİLLETLERARASI 
DENİZ TAŞIMACILICI KONUSUNDA İSTANBULDA 

TOPLANAN KONFERANSTA YAPTICI KONUŞMA 

8 Ekim 1986 

Distinguished Guests, 

It givcs me great pleasuı-e to address you on thc occasion of the opc
ning of tıhe symposium on «lnternational Maritime Transport and Trai
ning Issues• organized by the Turkish Ministry of Transport. 

I am bappy to note tbat tbere has been a wide international partici
pation in the symposium which we hope wiU foster better understanding 
of the issues to be discussed as well as explore the potcntial for grcater 
cooperation among the participating states. 

Turkey, has not onJy been a seafaring country for ccnturies, but has 
aJso been at the center of intense maritime activity due to her geographic 
position, situated as she is at the crossroads of tbree continents. Ovcr the 
centuries the Turkish coasts have been a prominent navigational pas a
geway for excbanges and contacts between Europe and Asia, the Medi
terranean and the Black Sea. 

With tbis historical background and cxperience, Turkey today. as a 
developing country, has initiated policics aimed at achieving highest staıı
darts of maritime safety, efficiency and advanced management. 

in this framework, the sbipping sector in Turkey has been givcn duc 
attention by our Government with no discrimination between the public 
and the private sector. 

Measures bave been taken within a liberal economic policy, to cnab
le the Turkish mercbant fleet to serve to thc international ports and com
pete with foreign merchant fleets. 

Adequate facilities are being provided to cater to transit traffic, inc
luding container cargo, and measures are being implemcntcd for facilita
ting custom forroalities for improving maritime transport efficiency. 

lncentivcs are also introduced to bring into ervicc new ve sels, thc
reby reducing the agc of the vessels of the Turkish fleet and enabling them 
to get a greater sharc in overseas frcight haulages. 
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These measures have already aobjeved substantial results. in 1980, 
thc total capacity of Turkish merchant fleet was 2.134.112 DWT (dead 
weight ton), it was 4.088.392 DWT in 1983 and in mid 1986 it reached app
roxinıately 5.500.000 DWT. We arc happy to note that as far as its tonna
ge is concerned, Turkish merchant fleet now is amongst the first 30 flects 
of thc world . 

As a result of this progress, 93 % of Turkey's export and import 
commodities are being carried by maritime transport. Thcreforc, its im
portance and contribution to the economjc dcvclopment of thc countrics 
can and hould not be neglectcd. 

An intensive programme has also been underway in order to build 
new ports, improve docking and ship-repairing facilities, maritime signal
ling and conımunication faciliıies as well as land-sea communications, 
and training of scamen. 

You will also observe during your crwse that Turkcy has great po
tential for touri m with more than eight thousand km of coastline. Tou
rism dcpends to a large extent on the protection and conservation of ma
rine environment to which wc attach high priority. To trus end, wc arc 
in closc cooperation with the IMO and other UN and regional organiza
tions, Turkey participales in regional meetings and schemes aimed at es
tablishing regional and sub-regional contingency plans for protecting thc 
marine environment. 

Within this context 1 would like to emphasize that several Marine 
Affai rs Institutcs of our Universities, are very active in Black Sea, Ae
gcan Sea and in the Mediterranean Sea. They are conducting diverse scien
tific studie on Marine pollution and movemcnts of ocean currents to 
assist the rcgional littoral states. The increasing density of Maritinıc traf. 
fic as well as thc technological changes in transport and their wide-ran
ging implications highlight the importancc of International Organizations 
on ıhc subject. in this connection J would like ıo reiterate Turkey's com
mittmcnt to the aims and ideals ofthe International Maritime Organiza
tion and other regional and sub-regional bodics. 

Turkey, up to now has ratified a number of international conven
tions adoptcd by IMO. Legal procedures for ratification of the «Ioterna
tional Conventioo on Standards of Trainıng, Certification aod Watchkec
ping for Seafarers• (STCW) of 1978, the clnternational Convcotion for 
thc Prcvention of Pollution from Ships, 1973» a.re well underway. 

We support the implementation of an intemational policy towards 
cnsuring safety at sea, thc efficiency of maritime transport and the pro-
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tection of maritime eovironment. But the gap between the developed and 
the developing countries should not be overlooked. Developing countries 
can be askcd to adhere to international maritime policy and cooperation 
only when they have been given the opportunity to participate in its for
mulation and the time to close the existing gap. 

Ladies and Gentlemen, the speedy developments in technology has 
brought about a revolution in transport in general. However it cannot 
be said that these developments have overtaken the need for maritime 
transport. The recent depression should rather be seen as thc adaptation 
process through which maritime transport has to go in order Lo adjust 
to a more technology-oriented cnvironment. But with ıhe dcvclopments 
achieved in the shipping industry today, maritime ıran port remains the 
most prcferred medium in world-wide ırade. This brings wiıh it thc neces
sity to improve the means, as well as to confronı thc problcms of mariti
mc transport. Training, of 'toursc, is a viıal element. 

Maritime training in Turkey, is offered in two establishmcnts. Thc 
Merchant Marine Academy is the principal agency responsible for trai
ning and educating the students for the Turkish merchant marine Ocet 
to serve as licenced deck and engineering officers ready ıo commcnce 
sea-going expericnce necessary for certificatioa under the provisions of 
STWC Convention. 

The second establishment is the Maritime Training Schools which 
give students a four-year training course in order to provide the inıermc
diate manpower needed in this scctor. 

Although the !eve! of training in these establishments arc quite sa
tisfactory, we are ready to associate with appropriate institutions such as 
IMO and UNCTAD in the provision of courses and updated training faci
lities. With this experience, Turkey is seekiog to establish a •United Na
tional Transport Training Center» based in Istanbul. We believe that 
this center will make a substantial contribution to the training needs of 
our region. 

I wish the participants success in their work and an enjoyablc stay 
in Turkey. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN AN AP MERKEZ KARAR VE 
YÖNETİM KURULU TOPLANTISINDAN SONRA 

Y APTICI AÇIKLAMA 

9 Ekim 1986 

TRT ve Basının değerli mensupları 

Sayın Cumhurbaşkaru'mndan çıktıktan sonra, Merkez K!arar ve Yö
nelim Kurulu toplantısına yetişmek zorunda kaldığını için gazeteci arka
daşlarla görüşemedim. Bu sebeple, basın brifinginde önce Cumhurbaşka· 
nı ile yaptığım görüşme daha sonra da MKYK toplanusı hakkında bilgi 
vereceğim. 

Sayın Cum'huııbaşkanımızla ekonomik meselelerle ilgili bir görüş
me yaptık. Türkiye'nin ekonomik durumunu, Dünya Bankası ve IMF top
lantısındaki meseleleri ve Müsteşarlar toplantısı ile ilgili bilgi verdim. Ay· 
rıca, bugün yürürlüğe koymakta olduğumuz taban fiyatlarıyla ilgili bilgi 
aktardım. 

Tütündeki sistem, esas itibariyle tüccarın da uyguladığı Amerikan 
A grad, B gra.d tipi denilen tasnif!erdir. Misal olarak Ege'yi vereyim. Ege'
nin A gradı 2800, B gradı 1100 lira, kabası da 320 l iradır. Bu geçen seneye 
oranla çok yüksek bir artışı ifade etmektedir. % 60'a varmaktadır. Pan
car, buğday, mısır, ayçiçeği ve 'bütün bu'bubat fiyatları Resmi Gazetenin 
mükerrer sayısında çıkacaktır. Bu suretle, çiftçimize önümüzdeki sene 
ekimden önce karar verme 'bakımından büyük bir kolaylık getiriyoruz. Ar
tık herkes, «Ben eğer~u bilgiyi alsaydım, şunu eker bunu ekmezdim• şek
linde birşey söyleyemez. Hangisini müsait görürse, onu ekecektir. Hay
vancılıkla ilgili olarak, faizleri % 22'ye kadar çekme formülü, verilen kre
dilerin belli bir kısmının devlet tarafından karşılanması suretiyle yapıl
mıştır. Diyelim, 100 kredi verilmiş, 93'ü çiftçinin borcu, 7'sini Devlet kar
şıl ıyor. Bir senelik kredi ise, faizi % 22 civarında oluyor. Maalesef bunu 
çiftçiye veya banka personeline anlatmak mümkün olmamış. Tecrübeler 
bunu gösteriyor ki, bu yeni sistemi faize alışanlar anlayamamış . % 93'üne 
% 34 taiz uygulanıyor, fiilen % lOO'üne % 22 düşüyor. Bu bir türlü anla
tılamamış. Onun üzerine sistemde ufak bir değişiklik yaparak onu da ifa
de ettik. Faizi % 22 uygulayıp bu sübvansiyonu çiftçinin kendisine değil. 
Ziraat Bankasına ödeyin. Aynı neticeye bu ek.ilde vamııs oluruz. Ta:bii, 
bu faiz sisteminin uygulanması problemi var. Aynı konuyu gübre finans-
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manında da yapacağız. Bugün-yann ilan edilecektir. Gübre finansmanın
da da Ziraat Bankası'na direkt sübvansiyon yapılacak Ye gübre kredileri 
de % 34'lerden % 22'ye çekilecektir. Bu da çiftçilerimiz için önemli bir 
aşama olur. 

Taban fiyatlar, ekonominin seyrine göre, önümüzdeki sene enflas
yon ve dünya fiyatları nazarı itibare alınarak çiftçinin bH!ıassa yaşadığı 
bölgelerde gelirlerini artırmak düşünülmüştür. Bugün Türkiye bazı im
kanlar verecek duruma gelmiştir. Özellikle bu imkanlan, Orta Anado
lu'daki hububat, buğday üreticisiyle pancar ziraatine ağırlıklı olarak ver
dik. Çünkü bu çiftçi genelde fazla alternatif şansı olmayan kurak arazide 
biraz daha zor şartlar altında çalışmaktadır. İnşallah, gelecek sene büyük 
bir aksilik çıkmazsa - çıkacağını da tahmin etmiyorum-, buğday pc.!raları
nı da peşin vereceğiz. Bu, en büyük reform hareketi olacaktır. Bunun ya
nın.da, geçen yıl 16 lira olan öaş pancar fiyatı 20.5 lira olacaktır, önümüz
deki sene. Bu da aşağı yukarı % 28 civarında bir artışı öngörmektedir ki, 
enflasyonun % 20 ve altında -kalma ihtimali kuvvetlidir, önümüzdeki sene. 
Ama, dediğim gibi, çiftçinin gelirini biraz daha yukarıya çıkarmak üzere 
bilhassa kuru ziraat şartlarında yaşıyan çiftçiye önem verilmiştiı-. Tütün 
politikasında da ağırlık kıraç araziye kaydırılmıştır. Nitekim, A grad tü
tünlerin elde edildiği özellikle daha ziyade kıraç bölge.de 'başka imkan ol
mayan yani tütünden başka bir ürün ekemeyen çiftçiye büyük ağırlık ve
rilmiştir. Taban arazide gördüğünüz gibi B grad kısmen ola'bilir, onun al
tında kaba gelirse, ıbu şunu Söylüyor ki •taban araziye gidiniz buğday eki
niz, pamuk ekiniz, ikinci ürüne geçiniz, mısır ekiniz her türlü ürünü ek
me şansınız vardır. Ama kıraç arazideki çiftçinin hakkına fazla rnüdahele 
etmeyiniz.» Politikanın esası da budur. Bizim geçen sene başladığımız, 
fakat anlatamadığımız bugün çok daha iyi anlatılma şansına sa'hip olan 
bir politikadır. Gübrede dikkat edilirse şöyle bir hadise oldu; uzun zaman 
münakaşa edilmiştir. Gübrede önümüze gelen durum şudur: Hatırlaya
caksınız, devlet fiyatları tesbit ediyordu. Biz bu Temmuz'da devletin fiyat 
te!fuit yetkisini kaldırdık. Devlet gübreye sadece 250 milyar lira civarında 
bir .destek veriyor. Diğer fiyatların te!fuitini fabrikalara bıraktık, ithalat 
imkllıılan da var. Herkes ilkönce fiyatlar artacak diye beklerken, şimdi 
zannediyorum gazetelerde de görüyorsunuz, fabrikalar arası rekabet 'baş
ladı ve fiyatlar da eski fiyatların altına düşme temayülüne girdi . Tabii, çift
çi G!ikkat ederse, pazarlık ederse bu fiyatların altında da ola'bilir. Çünkü 
rekabet vardır. lşte, serbest piyasa nizamının faydalı taraflarından 
biri de budur. Aksi takdirde, biz oturup fabrikatörle cbu fiyat uygun ge
lir gelmez,• diye pazarlık ediyorduk. «Az kazandırdık fazla kazandırdık» 
tartışmaları da vardı. Şimdi onların fiyatlarına karışmıyoruz. Ben kilo 
başına çiftçiye vereceğim sübvansiyonu bilirim. Bir de faizlerini indirdim. 
Bu suretle çiftçinin •büyük girdilerinde önemli bir değişiklik beklenmiyor. 
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Özellikle, mazotda bir değişiklik beklenmiyor. İkincisi gübre fiyatlannda 
bir azalma var.dır. Üçüncüsü, gübre kredi faizlerinde düşme vardır. Buna 
mukabil satış fiyatlarında, mesela buğdağda % 28-30 pancarda da ayni 
nisbette bir yükselme vardır. Demek ki, bu, Orta Anadolu' da yaşayan köy
lümüzün şartlarını düzeltici bir gelişmedir. Tütünde de Samsun, Ege ve 
Doğu Anadolu Bölgesinde kıraç arazide tütün yetiştirenlere büyük bir 
imkan getirilmiştir. Ve politika esas itibariyle tam rayına oturtulmuştur. 
Zannediyorum bugün Resmi Gazete'de bu fiyatlarla ilgili açıklamaları 
herhalde göreceksiniz. 

İkinci olarak MKYK'da benim seçimlerden sonra yaptığım toplantı
ların bir kısmı da bura.da yapıldı. MKYK'daki arkadaşlarımın bir kısmı 
bakan, bir kısmı da başkanlık divanında olduğu için zaten onlarla daha 
evvelki tarihlerde görüşmeler yapmıştım. Genel hatlarıyla şunu söyleye
bilirim: ANAP bütününde arkadaşlarımla şimdiye kadar yaptığım göıilş 
melerden aldığım intibft şudur: Biz Türkiye'nin en büyük partisiyiz. İkiı1-
cisi Türkiye'de ANAVATAN'ın sağlamlı~ı. gücü Türkiye'nin güçlü olma
sında en büyük faktörlerden birisidir. Bu da açık seçik ortadadır. Birçok 
defalar söylediğim gibi bizim daha alternatifimiz yoktur. Kim ne iddia 
ederse etsin. Onu da ifade ediyorum. Türkiye'nin problemlerini çözmekte 
geçirdiğimiz son 2,5-3 senede yaptığımız hamleler, bundan sonra yapaca
ğımız hamlelerin de en önemli teminatıdır. Arkadaşlarımızın gazetelerde 
yazılanların hilafına birlik ve beraberlikleri tamdır. Bu da açık seçik or
tada görülmüştür. Bütün yaptığım temaslardan çıkardığım sonuç budur. 
Hemen bunun üzerine söyleyeyim, birtakım değişiklikler yapabilirim. 
Ama bu değişiklikleri yapmadan evvel bütün arkadaşlarımın fikirlerini 
almak durumundayım. Bu fikirleri aldıktan sonra birtakım değişiklikler 
yapma durumunda da yetkinin bende olduğıınu bütün arkadaşlarım ka
bul etmişlerdir. Bunu da huzurunuzda tekrar ifade edeyim. Ana bir deği
şikliği ne zaman yapacağım? Onun için herhangi bir tarih veremem. Ne 
kadar yapacağım? Bunun için de bir şey söyleyemem. Arkadaşlarımın fi. 
kirlerini tam aldıktan sonra gerekli olanı yaparım. Meınleketin , partimi· 
zin, milletimizin hayrına bir değişiklik icap ediyorsa onu da yaparız. Yap
tığımız, söylemek istediğimiz esaslar bunlardır. Teşekkür ederim. 

Soru: - Efendim, İstanbul'daki toplantıda Sayın Dalan'la özel 
bir görüşme yaptığınız ve Sayın Dalan'ın «Ya ben, ya onlar• diye bir söz 
söylediği, parti içindeki aşın uçların güçlenmemesini istediği söyleniyor. 

Cevap: - «Ya ben, ya onlar» diye bir söz bana söylenmemiştir, 

söylenemez de; onu ifade edeyim. Gazetenizde yazılan doğru değildir. 

Soru : - Peki, başka bir şekilde bu konuyu aktardı mı size efen
dim? 
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Cevap: - Ben, herkesle konuşurum. Herkes fikrini söyler. Ama 
hiç kimse karşımıza çılop «ya ben, ya o• diyemez, demez de ... Ben bizim 
arkadaşlarımızdan bunu beklerim. Bu sadece araya nifak sokmak isteyen
lerin düşünceleridfr. 

Soru : - Efendim, konuşmanızdan kabinede değişiklik olacağı iz
lenimini çıkardım. Ama, bunu açık söylemiyorsunuz. 

Cevap: - Hayır. Yapabilirim dedim. Arkadaşlarım bütün görüş
lerini... 

Soru : - Ne zaman yapacağınızı .. . 
Cevap : - Ne zaman yapacağımı şu bakımdan söylemedim, daha 

temaslarımı tamamlamadım. Temaslarımı tamamlayacağım, ondan sonra 
ister kabinede, ister 'başkanlık divanında değişiklik yaparsak bu bana ait 
bir meseledir. Yaparsak bilirsiniz. görürsünüz .. 

Soru : - Efendim, bu bir kaydırma biçiminde mi olacak? 
Cevap : - Herhangi bir şey söylemiyorum. Şu anda şu şuraya, bu 

buraya gidecek diye verılmiş bir kararım yok. Daha fikirleri topluyorum. 
Fikirler tamam olur. Ondan sonra biz bu fikirlere - tabi o fikirlerin hepsi 
tamı:ımdır. Onlara uyulur. Böyle birşey de söylemiyorum. Bakarız, eğilim 
ne gösterecek. 

Cevap : - Siz, onu Dış işlerine sorun. 
Soru: - Dışişlerinin bir açıklaması var ama tatmin edici değil . 

Cevap : - Ne yapalım ... Sizin anlattığınız detayı bilmiyorum. 
Soru: - Peki, bu pazarlık yapıldı mı efendim? 
Cevap : - Ne pazarlığı? Bir pazarlık yok. 
Soru: - Türkiye'de atom başlıklı füzeler var mı? 
Cevap : - NATO'yla ilgili daha evvel varolan ne varsa onlara bi

zim zamanımızda hiçbir ilave yapılmadı. 
S o r u : - Gazetelerden birinde hükümetin istifasının en uygun şey 

olacağı şeklinde bir yazı yazmışlar. 
Cevap : - O arkadaşımıza da burada izah ettik, söylediğimi ters 

yatmış.Ne yapalım? 

Soru: - Efendim kulislerde başka, burada başka konuşuluyor. 
Cevap: - Bakınız söylüyorum, böyle bir söz söyledim ama, oma

n!da değil. Yani sorduğu sualle verdiği cevap arasında bir münasebet 
yok. 

Soru : - Efendim şimdi, il başkanınız valiyi tokatlıyor, milletveki
liniz bakam yumrukluyor, bir milletvekiliniz kabinenin istifasını isteyebi
liyor. 

Cevap : - Birşey daha söyleyeyim mi? Ne kadar nifak sokmaya 
çalışan olur a olsun bizim partiye bunlann hiçbiri tesir etmez. 
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S o r u : - Efendim, bu dıştan gelen bir şey mi yoksa içten mi? 
Cevap: - Dıştan gelen .. Seçimler sırasında da aynı hücumlar ya

pıldı. Biz bu çevrelerin çoğunu biliyoruz. Maniple edilen çevreler vardır . 

Partiye hücumlar yapılacaktır. Ama ANAP bütün bunların karşısında dağ 
gibidir. Hepiniz göreceksiniz bunu. Ve bu yani birşey değildir. Son iki 
senedir belki 10 defa kabine değiştirdiniz. Ama neticede birşey çıkmadı. 
Bir geriye dönün de bakın. Kaç defa ısrar ettiniz. Yazmaya devam edin 
siz. Size de malzeme çıkıyor fena mı? 

Soru: - Bakana milletvekilinizden biri tekme ve tokat atmış. 
Cevap : - BunJar doğru değildir. Öyle bir hareket yapanı derhal 

haysiyet divanına veririz. Öyle şey olur mu? Böyle bir şikayet gelmedi 
bize. 

Soru : - Herald Tribune Ga:ı:etesi'ne verdiğiniz bir demeçte siya
si yasaklar konusunda ... 

Cevap: - Herald Tribune'deki metni gördünüz. Yasaklar kalka
caktır. Ama yolunu da söyledim ben. 175. madde ilk önce değişecek. Biz; 
onun için hazırlığı yaparız. Biraz daha temaslarım var onu da tamamla
rım. 175. maddeyi getireceğiz, Anayasa'nın değiştirilme esasını getirece
ğiz. O değişiklik yapıldıktan sonra geçici 4. madde gündeme gelecektir. 

Soru : - Bir zamanlama yapmak mümkün mü? 
C ev a p : - Bunu da IJıerıbalde 1987' de tamamlarız. 
Soru:~ Kiminle temas edeceksiniz? 
Cevap: - Cumbutbaşkam'nın veto etmemesi lıizım. Onunla te

mas edeceğim. Etmedim daha. 
Soru: - Efendim, daha önceki görüşünüz 1988'den sonraki dönem 

içinde yasakların kalkması şeklindeydi ... 
Cevap : - Yalnız 175 olursa vazife bize düşer. 175 olmadığı takdir

de bu mesele 1988'den sonraya kalır diye bir sözüm vardı. 175'i teklif edi
yorum. 

Soru : - Devlet Bakanlıklarının sayısının arttınlnıası.-. 
Cevap: - Bu konuyu Cumhurbaşkanıyla göriiştünı. 
S o r u : - Efendim, bir madde daha ekleyeceğiz dediniz. O madde 

ne oldu? 
C e va p : - Onu da orada göriirsünüz. 
Soru: - O madde nedir? 
Cevap : - Söylemem ... 
S o r u : - Kabine değişikliği konusunu biraz açsanız efendim. 

CuınbıWbaşkanı ile bu konuda neler konuştunuz? 
Cevap : - Bu konuda, herhangi birşey konuşmadık. Ekonomik 

konulan konuştuk. 
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Soru : - Efendim, Sayın Cumhurbaşkanı son gelişen olaylarla il-
gili olarak .. 

C e v a p : - Hangi gelişen olaylar? 
Soru : - Seçimler sonrası. 
Cevap : - Geçen sefer konuşmuştuk. Bu sefer konuşmadık. 
Soru : - MKYK.'da bu konuyla ilgili olarak, Sayın Cumhul'başka-

nının görüşleriyle ilgili olarak .. 
Cevap: - Hayır ... Hayır ... Herhangi birşey ba:hsetmedik. 

Soru : - Efendim, arkadaşlarımın eğilimini alacağım dediniz. Ar
kadaşlarınızın eğilimi genellikle Kabinede ve Başkanlık Divanı'nda deği
şiklik yönünde mi? 

Cevap : - Şimdi, arkadaşlarıma seçimlerle ilgili olarak bana birer 
sayfayı geçmeyen notlar verin dedim. onlar gelecektir. Ben onları okurum 
bir gecede. 

Soru : - Sayın mill~tvekillerinin size verecekleri mektupta bütün 
göıiişlerini gerçek olarak iletebileceklerine inanıyor musunuz? 

Cevap: -Niye? 
Soru: - Kulislerde daha değişik konuşuluyor, sizle daha değişik 

konuşuluyor. 

Cevap: - Bakın, ben birşey söyleyeyim. Kimse daha benle konuş
masın. Biz onun içinde dedik ki cEğer herhangi bir arkadaşımız en ufak 
bir çekinme duygusu içindeyse dosdoğru bana yazar, dosdoğru bana verir. 
Benim .de kimseye bunu göstermeyeceğim tabiidir.» 

Soru: - Efendim, siz MKYK'da, başkanlık divanında ... 
Cevap: - MKYK'da değişiklik yapamam. 
Soru: - Başkanlık Divanında ve Kabinede değişiklik yapılması 

gerekli mi sizce? 
Cevap: - Arkadaşlarımın görüşünü aldıktan sonra, ben kendi ka

rarımı vereceğim. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN AKSARAY'DA OTOMARSAN 
FABRİKASI AÇILIŞINDA YAPTICI KONUŞMA 

11Ekim1986 

Muhterem misafirler, değerli Alman misafirler ve çok muhterem 
Aksaraylılar, 

Söz:lerimin başında bu güzel tesisin Aksaray'a ve Orta Anadolu'ya 
hayırlı u~lu olmasını temenni ederim. Eylül ayında Aksaray'ı seçimler 
dolayısıyla ziyaret etmiştim. O zaman, bu tesisin açılışına geleceğime dair 
söz vermiŞtim. O günkü sözümü bugün yerine getiriyorum ve açılışını da 
biraz sonra yapacağım. 

1975-76-77 yıllarında, muhtelif şehirlerde sanayileşme furyası içinde 
birçok tesisin temeli atıldı. Bunlann bir kısmının hesabı kitabı yapılma
dan, bir ' kısmıda isim olsun diye temeli atıldı . Bunların çoğu gelecek ik
tidarların <başına bela olmuştur. Nitekim bu tesisde BO'in başına geldiği
miz zaman aynı manzaradaydı. Türnasan bu tesisi yapmak istiyordu. Ama 
yepyeni .kurulmuş bir şirketin, tecrübesi olmayan bir şirketin, bu kadar 
büyük teknoloji isteyen, hem yapımda hem satışda bilgi isteyen bir işi 
yapmasını mümkün göremedik. 1980 yılının başında Türk ekonomisin
den sorumlu olduğumuz devrelerde, bu tesislerin birer birer içini dol· 
durmaya, yani yalnız makinelerle değil, insanlarla doldurmaya çalıştık. 
Bilgili, becerikli, işbilir ve işbitirici insanlar getirmeye çalıştık. İşte bu
raya dünyada tanınmış Mercedes firmasının gelmesi böyle oldu. 'Bugün 
inanıyonım ki, bu tesis sağlam kurulmuştur. 

Ülkeye zarar vermeyecek, fayda verecektir. Ortaklara zarar değil, 
fayda getirecektir. Çün~ü işi bilen insanlar işin başındadır. Ve bunun 
yanında, ümit ediyorum ki, bu tesis gelişecek, büyüyecek, biraz evvel bir 
Alman dostumun dediği gibi, belki de Aksaray, bir mercedes şehri ola
caktır. 

Şimdi, biz hükümet olarak Orta Anadolu'ya çok önem veriyoruz. 
Orta Anadolu'da, bu yaylalarda sağlam insanlar var. Gayet tabii iklim 
şartları, deniz kenarları kadar müsait değil. Ama toprağa ayağını sımsıkı 
basan insanlar var. 

Bir taraftan sanayinin, bir taraftan da tarımın gelişmesi için Orta 
Anadolu'ya gerçekten priyorite veriyoruz. Konya'da, Aksaray'da, Çankırı' 
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da, Çorum'da daha birçok yerlerde tesisler kuruluyor, tesislere destek 
olunuyor. Bu bölgelerin en önemli dertlerinden bir tanesi de tarımda 
destek almak. Orta Anadolu'nun en çok istihsal ettiği ürün, hububat ve 
pancardır. Hükümetimiz, Türkiye tarihinde ilk defa Ekimden evvel ta
ban fiyatlarını bu sene ilan etti. Orta Anadolu çiftçisine hububat ve pan
cara iyi fiyat vermek suretiyle destek olunmuştur. Hemen şunuda söyle
yeyim, gübre fiyatlarında önümüzdeki sene bir değişiklik olmayacaktır. 
Gübrede rekabet var. Ümit ediyorum ki, bu rekabet gübre fiyatlarında 
daha canlı olacaktır. Bir şey daha söyleyeyim. Dünya petrol piyasasında 
çok büyük değişiklik olmadığı takdirde, mazot fiyatlarında da değişiklik 
sözkonusu değildir. 

İşte bu iki ana kalem, çiftçinin girdisidir, ve bu değişiklik olma
dığına göre ve ürün taban fiyatlarında sağlam bir artış meydana getiril
diğine göre, Orta Anadolu çiftçimizin, Allahın yardımıyla, eğer iyi bir 
mevsimde idrak edersek, o zaman 1987, geçmiş yıllara nazaran çok daha 
iyi olacak. -

Burada bir sanayi tesisi kuruluyor, bu bir başlangıçtır . Bu sene 
programa organize sanayi bölgesini almaya çalışacağız. Almak mecburi
yetindeyiz, çünkü burada kurulan böyle bir tesisin yanında birtakım yan 
sanayiler kurulacaktır, bu yüzden şimdiden hazırlık yapmak lilzım. Tabii 
bütün bunlar, Aksaray'ı daha da geliştirecek, bu önemli merkezi daha da 
büyütecektir. İnşallah büyümenin sonuçlarını da hep beraber görürüz. 

Muhterem misafirler, bu tesisin memleketimize gerek ihtiyacı ol
duğu askeri-sivil vasıtalarla , gerekse ihracatımıza destek olmasını temenni 
ediyor ve tekrar bu tesisin kuruluşunu yapanlara ve bu yolda emeği ge
çen 'bütün arkadaşlarıma, bütün. Alman ve Türk dostlarıma teşekkür edi
yor, tesisin hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. Sağolun, varolun. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN ÇIRACAN OTELİNİN 
TEMEL ATMA TÖRENİNDE YAPTICI KONUŞMA 

12 Ekim 1986 

Muhterem Misafirler ve Değerli Arkadaşlanm; 

6 Kasım 1986 seçimlerinden sonra kurulan Anavatan Partisinin 
programını okurken şöyle bir cümle söyledim: •Biz Türkiye'yi modern 
ve ileri bir ülke haline getiımeye azmettik. • 

Bütün icraatımızın temelinde bu yatar. Büyük Atatürk'ün gösterdi
ği istikamette, yani •muasır medeniyet seviyesine• erişmek ve hatta ile
risine gitmek için işler ancak, böyle bir yoldan geçer. Bu nasıl yapılacak
tır. Memleketimizde bir altyapı eksikliği var; Yollar, elektrik santralleri, 
köyün yolu, suyu, elektriği ve sanayii geliştirme için daha başka alt
yapı ihtiyaçları gibi bütün meseleler masanın üzerine konulmuştur, se
çim beyannamesinde çareleri gösterilmiştir, o çareler istikametinde de 
fiili icraat yapılmıştır. 

Bugün memleketimizde oto yollar yapılmaktadır. Ve inşallah bu 
asrın sonuna eriştiğimiz zaman, memleketi baştan başa kapsayan 3 bin 
Km.'den fazla otoyol meydana gelecektir. Şu anda 600 Km.'den fazla~, 
inşaa halindedir. Elektrik enerjisi sahasında arka arkaya, santraller ya
pılıyor. Bu memleket yıllar yılı çok sıkıntılar çekti. Sanayicimiz, ev ha
nımlarımız, 14 ene süren elektrik kısıntısı programlan tarafından etki
lenmiştir. Ama bu sıkıntı bugün ortadan kalkmıştır. Ve elektrik enerji i 
ihtiyacı '!-o ll civarında artmasına rağmen, bugün artık bir sıkıntı mev
zubahis değildir. Büyük santraller yapılıyor. Hidro-elektrik, termik sant
ralleri. Türkiye'yi gene ileri bir ülke haline getirecek ve şimdiye kadar 
hayali bile edilemiyen gaz boru hatlarının bu sene içerisinde temelini 
atacağız. İnşallah 1988 senesinde tamamlanacaktır. Orta Anadolu rafine
risi tamamlandı, onun da açılışını yapacağız. Dün, Aksaray'da büyük 
bir yabancı sermaye tesisinin açılışını yaptım. Aksaray Motor Sanayii; 
Geniş bir fabrika ve ilerde çok daha büyüyecek. Köyün meselelerine eğil
dik. Elektriksiz, telefonsuz çok köyümüz var. Yol meselesi büyük çap
ta halledildi . Büyük yatının yapılacak makinalar aldık. Bunlar neti c 
itibariyle köye hizmeti daha iyı götürmeye yarıyor. Ama, inşallah, önü
müzdeki enenfo ortasına kadar Türkiye'de elektriksiz köy kalmayaca
ğı gibi, 88 yılına doğru da telefonsuz köy kalmayacak. Bu bir dengeli kal-
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kın.madır. Her tarafıyla beraber. Turizm bunun içerisinde ihmal edi
lemez. Turizm gelir getiren bir sahadır. Tabii, her konuya eğildiğimiz 
zaman, turizmin de nasıl çözüleceği konusunda çok görüşmeler yaptık . 
Bugün gibi hatırımda. Sayın bakanımız, işin başında iken 100 dolarlık 

fonu koyduğumuz zaman, bu fonları bana vereceksiniz, çünkü turizmden 
sağlanıyor demişti. Evet bu fondan bir kısmını, zannediyorum 4 milyar 
verdik. Ama bu rakamların memleketin turizm kapasitesinin çözümü kar
şısında bir şey ifade etmeyeceğini söyledik. Dedim ki, sen hiç merak et
me, parayı getirip, bu işi yapacak insanlar gelecek, bizim kredi bile ver
memize gerek kalmayacak. Biz krediyi daha çok, kendi insanlarımıza , 

pansiyon, ufak ve orta büyüklükte tesis yapanlara doğru yönlendirelim, 
biraz da kendi insanımızdan bu işi merak edenlere doğru yönlendirelim. 
Gerisi kendiliğinden gelecektir. Nitekim öyle anlaşılıyor ki, bugün bu iş 
hızını almıştır. Tabiiki, şunu hemen söylemek lazım. Türkiye'de yabancı 
sermaye yatırımlarının, hangi sahada olursa olsun, temelinde istikrar 
yatar. Temelinde istikrarla beraber idareye güven yatar. İktidarda bu
lunan idareye güveniyorsanız, gelir yatının yaparsınız. Tabii bunlar bir 
nevi gelenekler meydana getirir. O gelenekler yerine oturduğu zaman, 
artık Türkiye'nin bir Avrupa ülkesinden farkı kalmaz. Bizim de arzu 
ettiğimiz istikamet budur. Eğer biz Avrupayla müşterek pazarda birara
ya gelmeyi düşünüyorsak, onlarla ekonomik hiçbir fark olmaması la
zım. Aynı düşüncelere, aynı anlayışa sahip olmamız lftzım. Ve bunun so
nucunda Türkiye'ye daha fazla yabancı sermaye gelecektir. Yabancı ser
maye nedir? Sadece para değildir. Bence paradan daha önemlisi, bilgi
nin ve görgünün, pazarlamanın gelmesidir. Bunlarda büyük eksiklikleri
miz var. Aksaray Motor Sanayiisini eğer o yabancı firma gelmeseydi, 
belki yapardık, yapardık ama, devlete ağır yük haline gelirdi. Devamlı 
zarar ederdik. Binlerce insanı karşılık almadan beslemeye kalkardık. 
Hesabını kitabını bilen, neyi yapıp, neyi satacağını çok iyi bilen insan
ların gelmesinin çok büyük faydası var. Bunu sadece bir turizm saha
sında, bir sanayii dalında değil, daha birçok sa!halarda yapmak medbu
riyetindeyiz. Sağlık ve tarım sahasında da. Tarım sahası derken hemen 
şunu ifade edeyim; Bugün Türkiye'yc 23 tane yabancı yüksek teknoloji 
firması tarım sahasında gelmiştir. Türkiye'de artık yüksek verimli to
humlar yapılmaktadır ve dışarıya ihraç edilmeye başlanmıştır. Bugün 
gördüğümüz sebze tohumlarından ayçiçeği tohumuna kadar, hepsi mem
leketimizde fiilen yabancı ve yerli sermaye ortaklıkları tarafından yüksek 
teknolojiyle üretilmektedir. İşte tarımdaki verim artışının ana sebeble
rinden biri bu olmaktadır. Bütün bunları söylemekten maksadım şudur. 
Biz Türkiyc'yi ileri ve modem bir ülke haline getirmeye azmettik . Allah 
bize bu imkam verdi. Ama sadece meseleyi burada bırakmadık. Sadece 
Ankara'da hükümet kurmakla kalmadık. Arkasından yapılan seçimlerle, 
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bütün mahalli kontrolü elimize aldık. Bütün mahalli idarelerle beraber 
yepyeni bir kadro, Türkiye'nin kaderinde söz sahibi olmaya başlamış
llr. Son 2,5 - 3 senedir yapılan icraat meyvalannı vermeye başlamıştır. 
İşte şu gördüğünüz tarihi eser 1910'da yanmış, kimse dokunmamış. Do
kunmak 'bize nasip oldu. Bize nasip olduğu için Alla'ha şükrediyorum. Ay
nı şekilde, bu şehrin güzelleşmesi için, çok şeyler yapılıyor. Oteller ya
pılıyor, Haliç temizleniyor, Kadıköy kıyılarında çok güzel tesisler, lbu ta
ra~a Bakırköy kıyılannda doldurma işleri yapılıyor. İki seneye kal
maz bunlann bitmesi. İşte Türkiye'yi ileri ve modern bir ülke haline ge
tirmeyi azmettik dediğim zaman kastettiğim işler budur. Bu ülkenin 
Batıdan neyi eksiktir. Batıdan neyi eksik kalacaktır. Tabiatın verdiği gü
zellikler çok daha güzel bir şehir haline gelir. İnşallah önümüzdeki yıl
larda bunların tekrar tekrar realize edildiğini !hep beraber göreceğiz. Şu
rada ikinci boğaz köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsünün temelini 
geçen sene attık. Kulelerinin yüksekliğini herkes gözüyle görüyor. Nasıl 
bir çalışma yapıldığını göıiiyor. Bir sene evvel temelini attığımız Hami
dabat Termik Santralını, bir seneye varmadan hizmete koyduk. Taıbii 
gaz boru hattının temelini atıyoruz, diyorum ki, 87 senesinde İstanbul' 
a, 1988 senesinde de Ankara'ya tabii gaz verilecek. İşler bu şekilde hızlı 
bir tempoyla götüıiilmek mecburiyetinde, zaten Türkiye'yi ileri ve mo
dern bir ülke haline getirmenin yolu da hızlı çalışmadan geçer. Başka 
da hiçbir yolu yoktur. İstanbul'da çok daha büyük sayıda hotel yapıla
cak. Ben, bildiğim kadarını söyleyeyim. Taşkışla'da, Yedi Tepe Oteli; 
onun yanında aşağı Florya'daki tesisler, spor yazarlarının eski yeri, de
niz-dağcılık klübünün orda da. Daha bunlar gibi birçok oteller yapılacak. 

Üçüncü boğaz köpıiisünü de düşünüyoruz. Tüm bunların temelinde 
yatan hadise, memleketimizi ileri ve modern ülke haline getirmek için 
biraraya gelmiş insanların birlik ve beraberlik içerisindeki çalışmalarını 
sürdürmeleridir. Bu hizmetlerin karşılığında tek beklediğimiz şey •Al
lah razı olsun• denmesidir. Onları yaptığımız ve tamamladığımız zaman 
huzur içinde olacağız. Kim kızarsa kız ın; Demokrasilerde bir kaide var. 
Hoşgörü sahibi olmaktır. Kızana kızmamak, küfredene bile kızmamak 
gerekir. Tabii olan da budur. Demokratik si tem böyle gelişir. Böyle bir
takrm adetler yerine oturur. Ondan sonra da bütün insanlar kavga etıne
den fikirlerini söylemeyi daha kolay öğrenirler. Bizim bu yollarda epey 
mesafe almaya ihtiyacımız vardır. Bu da tabiidir. Ama şunu çok iyi bi
liyorum. Türkiye tuttuğu yol itibariyle doğrudur. İstikameti doğrudur. 
Geleceği parlaktır. Gönül, ·bizim gittiğimiz bu yolda ayağımız sürçmeden, 
sadece birlik ve beraberlik içerisinde memleketi düşünerek, Türkiye'yi 
modern ve ileri bir ülke haline getirmeye azmettik ve buna devam edece
ğiz . 

Hepinize saygılar.sunuyoı-um, sağolun. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN ANAP GRUP TOPLANTISINDA 
YAPTICI KONUŞMA 

14 Ekim 1986 

Muhterem Arkadaşlarım, genellikle Salı günleri grup toplantımızın 
sonunda bu kürsüden sizlere hitap ediyorum. Konuşmama bazen, Ana· 
vatan'ın kuruluş felsefesinden başlayarak ; bazen de yaptığımız işlerden 

başlayarak. Zaten, bu konuşmaların esas gayesi, birlik ve beraberlik 
içerisinde bir çok meseleyi aynı görüş istikametinde, paralelinde anla
mak içindir. Bu toplantılar, bir nevi bizi biraya getiren toplantılardır . 

Tabii her vesile ile de bazı şeyleri tekrar da olsa anlatmakta fayda mü
talaa ediyorum. Çünkü, insanlar tekrar edilmeyince, o konulardan vaz
geçilmiş intibama düşüyorlar. 

Bir kere sözleı·imin başında şunu söyliyeyim: Evet, 28 Eylül se
çimlerinden daha iyi netice almak düşüncemiz vardı, bu doğrudur. Ama, 
demin bir arkadaşımızın da burada söylediği gibi, 28 Eylül seçimlerin
de biz mağlup olmuş değiliz. Böyle birşey yoktur. Yani, 28 Eylül seçim
lerinin hesa'bını yaptığınız.da, seçimin galibi biziz. Bu seçimlerdeki oy 
nisbeti ile de ispat ettik ki, 227 Milletvekili çıkarabiliyorduk . Tabii üzül
düğümüz noktalar vardır. Yani, şu yeri alsaydık, şurayı da alabilirdik, 
burayı da alabilirdik diye. 6- 5 olmazdı da 8 · 3 olabilirdi. Burada, yap· 
tığımız bazı hatalar vardır. Onları da analiz ettik. Önemli olan, hataları 
görüp tecrübe sahibi olmaktır. 

İkinci olarak yüzde 32 oy meselesi, onu da söyliyeyim : İyice dü· 
şününüz, yüzde 45 oy aldığımız zaman üç parti vardı. Üçü de yeni partiy
di, üçü arasından Millet bizi tercih etti. O zaman bizim gerimizde hiç
bir güç de yoktu. Onların gerisinde bazı güçlerde olabilir. Ama, o günkü 
şartlar altında eski siyasi tabloların fazla tesiri olmadan veya çok az 
tesiri olarak, bu bölüşüm yapılmıştı. Arkasından mahalli seçimler geldi. 
Mahalli seçimlere çok süratli karar verdik, 4 ay içerisinde mahalli se
çimleri yaptık. Mahalli seçimlere eski siyasi güçler ağırlık koydular. Son 
ağırlıkları kadar olmasa da, o zamanki şartlara göre ağırlık koydular. 
Neticesi ne oldu? eticede, biz başanlı olduk, Meclis'te diğer iki muha
lefet partisinin oy k;ıybı oldu. Tablonun oradan değiştiğini müşaade et
tik. Bu son seçim tabiatıyla bir ara seçimdir. Ara seçimin kendine ha 
hususiyetleri vardır. Lehimizde olan hususiyetler de vardır, aleyhimizde 
olan hususiyetler de vardır. Üzerinden üç eneye yakın bir icraat geç· 

1126 



miştir. Bu icraatın, dikkat ederseniz her Allah'ın günü sadece menfi ta· 
raflan gösterilmeye çalışılmıştır. Niçin böyle olmuştur? Niçin böyle olu
yor. Onun ayn tahlili var. Ama, bir misal vereyim; yeni açıklayacağı· 

mız bir tütün alım politikası açıklıyoruz. Ondan gazetelerde tek satır 
söz edilmiyor. Nihayet açıklamayı TRT'de yapmaya mecbur kalıyoruz . 
Tabii bunların sebepleri var. Konu o kimseyi alakadar etmeyebilir. Ve
yahut onu anlayabilmek için derse iyi çalışmak lazım . Ama bunun yanın
da, •sigaraya şu kadar zam yapılmıştır• diye manşeti çekersin, sigara· 
nın tanesi 15 · 25 liraya geldi diye de yazabilirsin. Bu çok basit bir hesap 
tarzıdır. Daha doğrusu, meseleyi çok basit gösterme şeklidir. Ama, öbür 
tarafta tütünde bu şekilde davranmanın köylüye ve çiftçiye avantajı ne· 
dir? Niçin rbu ,usul getirilmiştir? Onu uzun uzun anlattığımız halde, bir 
şey yazılmaz. Çünkü, bu konuyu yazabi lmek için, o konuda biraz daha 
fazla bilgi sahibi olmak lazımdır. Öbürü çok basittir, kolayca tenkitinjzi 
koyarsınız ortaya. Biz bunlarla da karşı karşıya kaldık. Ben hatırlıyo· 

rum, 1985 senesinin ortasından sonra gazeteleri bir gözden geçiriniz, na
sıl tenkitlere maruz kaldık . 

Ara seçimler sırasında çıkan gazeteleri de inceleyin.iz. Bize 11 parti· 
nin hücum etmesi kafi gelmedi. Ama, bütün basın da karşımızdaydı . Şir.ı · 
di, bütün bu şartlar altında, Anavatan yüzde 32 oyu almıştır, kim ne der
se, desin. Ve bu arada, eski liderlerin hepsi de bütün ağırlıklarıyla kar· 
şımıza çıkmışlardır. Bizden daha fazla para harcamışlardır. Onu da açık 
seçik söylüyorum. Ama yapacakları şey bu kadardır. Kendilerini acın

dırmışlardır . Bütün bunlar da dahil, mesele işte bu noktaya gelmiştir. 

Ondan sonra da mesele şöyle bir havaya getirilmiştir. Sanki biz kendi 
aramızda ihtilafa düştük . Şu grupta ben şuna çok açık, seçik güveniyo
rum. Hiç bir arkadaşımız yoktur ki, Anavatan ana prensiplerine aykırı 
hareket etsin. Ama, işlerine öyle geliyor. Demin Göksel Kalaycıoğlu ar· 
kadaşımız 1- tane şeklinde konuşulduğunu söyledi. Bu laflar bana gel
di . Hiç andırmadım dedim ki, •Bırakın canım, yazıyorlar.• Yani, haki
katen uydurarak yazıyorlar. Yazsınlar, yazmaya devam etsinler. Bir 
müddet sonra inandıncı olmaktan çıkarlar. 

Millet bu yazılan lara inanmıyor. Benim endişem, sizler inanmayın. 
Evet, o yazılann çoğu sizlere tesir ediyor. Bana tesir etmez, açık söylü
yorum. Çünkü ben, bu insanlann hepsini tanıyorum; kabiliyetlerini bi
liyorum, kapasitelerini biliyorum. Türkiye'yi şuraya veya buraya götü· 
recek kabiliyetleri var mıdır, yokmudur bunları da biliyorum. Onun için, 
bunlara hiç aldırmam merak etmeyin. 

Şimdi de, bizim müthiş üzgün olduğumuzu tutturmuşlar. Bu sefor, 
bu hikayeye başladılar. O resimleri koyuyorlar. Bir insanın türlü, türlü 
resimleri olur. Yani, hep gülen resimleri mi olacak? Devamlı gülmek 
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mümkün değildir. Yüzlerce resim çekiliyor. Bakıyorum da, neaen bu ka
dar resim çekiliyor diye merak ediyorum. Günün birinde bir haber için 
resim !Azım oluyor. Onu çıkarıyorlar. 

Şimdi, bunları şikayet için değil, meseleleri daha iyi anlamanız için 
söylüyorum. 

Daha seçimin başında da ifade ettim, bu seçimde bizim karşımız
da 11 parti ile birlikte basın, bazı çevreler, menfaatleri bozulanlar da 
dahil yer almıştır. İnsan düşünüyor, biz iktidar partisiyiz. Bütçeden 800 
küsur milyon lira alıyoruz. Buna rağmen, bu seçimler sırasında sıkıntı
ya düştük . Onlar 30 -40 milyon para almazken, bizden çok daha rahat 
para harcadılar. Ben onu biliyorum. Arka, arkaya boş otobüsler, binler
ce arabalık konvoylar. Biz bunu birçok yerde yapamazdık, Arkadaşları

mız gayet iyi bilirler, son derece sıkı bir genci muhasibimiz var. Muha
sibimizin teşkilatlara gönderdiği paralar mahduttur. Birçok yerde de, 
teşkilatımız kendi bünyesinden harcama yapmıştır. Kendi arabalarıyla 
gelip, kendileri desteklemişlerdir. Kiralık arabalar da pek az kullanıl
mıştır. Söylemek istediğim şu; Nasıl bir işin karşısında olduğumuzu , bu 
tertiplerden anlaynuz. 

Anavatan kuruluşunda, şunu çok kesin olarak ortaya koymuştu r: 

Bizim kalkıpda, 1960'da olduğu gibi, bir eski partinin devamıyız deme
miz mümkün değildi, birincisi bu. İkincisi; bir partinin devamı olmak 
Türkiye'nin o gün içinde bulunduğu şartlarda, sadece kavgayı tekrar et
mekten başka bir işe yaramazdı. Muhakkak yeni bir partiye ihtiyaç var
dı. Ama, bu yeni partinin millet tarafından tutulup, desteklenmesi lazım
dı. Gerçi görüntü şöyledir, «Bunları devre dışı bıraktınız, siz geldiniz ve 
oyları aldınız .. Bunu her zaman iddia e ttiler. 1Ştc, buyurdunuz beyler, 
bütün ağırlığınızla geldiniz. Yapabildiğiniz nedir? Onu söyleyin . Yapa
bildiğiniz de bu kadardır. O zaman, şunu söylememiz doğru : «Hiçbir 
partinin devamı olamayız.» Olsak zaten, meydanlarda da söyledim; 
cEmanetçi • olurduk. O mümkün değil. İkincisi, Türkiye o şekilde bir 
yolla meselelerini de çözemezdi. O zihniyetler değişmiştir. Biz üç konu
da eskiden çok farklıyız. MiJliyetçi-Muhafazakarız dedik. Ben şunu çok 
iyi biliyorum, Türk halkının yüzde 90'ı geleneğine sahip, örfüne - adetine 
saygılı bir halktır. Bunu böye bilmemiz lazım . Kendisi namaz kılmayabi
lir ama, kılana da saygı gösterir. Kendisi başını örtmese de, örtenin inan
cına saygılıdır. Bunların hepsi, bir toplumu toplum yapan, yılların - asır

ların getirdiği karakterlerdir. Birbirini seven, sayan bir toplum, birbiri
ne yardım eden bir toplum. Ben küçüklüğümden çok iyi hatırlanın, bir 
evden cenaze çıktığı zaman, bütün komşular bir hafta o eve yemek verir
lerdi . Bu adet devam eder Türkiye'de. Başka hiçbir ülkede, Batı da bun
ları görmek kabil değil dir. Bunlar, bize has adetlerdir. Yani muhafaza. 
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kar olduğumuzu gösteren belirtiler, geleneklerimizdir. Bunların değiş· 
mesini ben kesinlikle istemiyorum. Bunlar, bizi başka toplumlardan ayı
ran hususiyetlerimizdir. Ve güzel hususiyetlerimizdir. Türk toplumu, bü
tün bunlann yanında, gerici bir toplum mudur? Kesin olarak hayır. 12 
Eylül akşamı Ankara Belediye Başkanımız Atatürk Spor Salonu'nda, 
Ankara'run Başkent oluşu sebebiyle büyük bir gece tertip etmişti. Ben, 
daha evvel düzenlenen gecelere iştirak etmiştim. lstanbul'da Stad'da dü
zenlenen geceye iştirak ettim. O gecelere gelen insanlanmıza bakınız, 
türlü bir kaynaşma var. 

Öyle bir gericilik yok orada, birisi bir tarafa çeksin, diğeri öbür 
tarafa çeksin, böyle birşey yok. Aslında, Türk toplumunu ayırıp, parça
layıp, bölüp idare etmek isteyenler var. Bundan menfaat sağlamak iste
yenler var. Buna gerici diyecek, şuna ileri diyecek, ondan sonrada bun
ları birbirleri ile kavga ettirecek ve bundan da menfaat çıkaracak. Biz 
bunları 12 Eylül öncesinde yaşadık, bu tecrübeleri gördük. Türk toplu
mu deminde söylediğim gibi, ileri bir toplumdur. Yani, ileriye bakan 
bir toplumdur. Hangi köye telefon götürdünüz de, gavur icadı diyerek 
karşı çıkmışlardır? Hangi köyde televizyonu seyretmeyip kapatmışlar
dır. Yok böyle birşey. Dahası, renkli var mı? İkinci kanal nerede diye so
r uyor. 

Bakınız, iki-üç senenin içerisinde, şöyle müşaade ediyorum : Ufak 
bilgisayarlara geçildi. Dünya'da, teknoloji o kadar değişti ki, eskiden 
milyonlarca dolara aldığınız bilgisayarlar, kapasite olarak büyürken, ha
o.:im olarak küçülmeye başladı. Artık çocuklar derslerine bilgisayarlarla 
çalışıyorlar. Nereden, nereye geldik. Bunlann hepsi topu topu üç ene 
içinde olmuştur. Hatta geçen gün şöyle birşey gördüm; Maliye Bakanlı

ğı, çok konservatif biı" idaredir. Hesaplarını elle yapıp, defter tutarlardı. 
Facit makinasından başka makinada kullanmazlardı. Geçenlerde me-; 
mur maaşları ile ilgili muhtelif altematifJer vardı. Bana getirip, alterna
tifler hakkında fikrimi almak istiyorlar. Maliye ve Gümrük Bakanımız 
yanında biriyle yanıma geldi. Adam çantasını açtı, ufacık bir kompü
ter, program hazırlamış. Hangi alternatifi istiyorsanız; katsayı bu, yan 
ödeme katsayısı bu, yakacak tazminatı şu kadar. Yük ne kadar oluyor? 
Yukarıdaki memurun eline ne geçiyor? Aşağıdaki memurun eline ne ge
çiyor? Birinci ve ikinci altı aylardan ne oluyor? Hepsini bir saniye içeri
sinde veriyor. Ve yanımızda yapıldı bunlar. Demek ki, herşeyde bir de
ğişme, modernleşme var. Bunu görüyoruz iki-üç sene evvel bu iş ancak 
şöyle olurdu; gidecek 2-3 adet hesap yapacak. Ancak ondan sonra bize 
getirebilecekti. Türk toplumu hakikaten ileriye bakan bir toplum, yoksa 
bizim bu kadar süratle yenilik getirmemiz mümkün olamazdı. Yeniliğe 
bu kadar çabuk intibak eden başka bir toplum göremiyorum. 
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Bakınız, başk:a şeyler de söyliyeyim: Lüks mal ithalatı, tabi han
gi mal lüksdür, hangisi değildir. Zamana ve zemine göre değişen bir ko
nudur. 1950'de buzdolabı lüks maldı. Buzdolabı Türkiye'de yapılmıyor
du. Bir ithal edildi. Bir kısım memurlar alabildi, biz alamadık. İşle o 
lüks maldı. Ama, bugün buzdolabı lüks mal değildir. Herkesin evinde 
bulunması icap eden, ilk evlenenin evinde dahi bulunması gereken bir 
mal olarnk düşünülüyor. Şimdi bir an için lüks mallardan diyelim ki, 
bu spor ayakkabıları bilmiyorum isimleri var, adidas diyorlar, nike di
yorlar. Çocukların ayağında görüyorum. Bunlar Türkiye'ye girmiştir. 
Eskiden biraz daha zengin olanlar, dışarıya gidenler alıyorlardı. Şimdi, 
orta halli olanlar da alıyorlar. Fakat, şöyle bir değişiklik olduğunu mü
şaade ediyorum : Hemen taklitleri yapılmaya başlanmış, aşağı-yukarı 
hepsinin taklitlerini veyahud da aynı isimde olanlarını bulabilirsiniz. 
Dışarıya gör~ fevkalade ucuz. Yani mukayese ettiğiniz zaman, dış fiyat
lara göre fevkalade ucuz. Bundan üç sene evvel Huston'da bulunduğum 
zaman egzersiz yapmak için bir lastik ayakkabı aldım, en iyisi nedir diye 
sorduğumda, bana şudur dediler. O zamanki parayla 100 dolar verdim. 
Bilmiyorum, burada kaç liradır o ayakkabılar. Bunlar da gösteriyor ki, 
toplum birçok yeniliklere süratle intibak ediyor. Hatta, onu yapacak 
insanlar çıkıyor, onu taklit edecek insanlar çıkıyor. Ben şuna inanıyo
rum ki, Türk toplumu gördüğüm kadarıyla Batı toplumlarından hiç de 
geri bir toplum değildir. Hatta, bazı bakımlardan daha ileriye açık bir 
toplumdur. Ben bunu Amerika'da da müşaade ettim, onlar bazı konu
larda daha da tutucudurlar. Ama, bazı konularda da bizim düşünce tarz
larımız onların sistemlerine uymayabilir. Bu bir örf-adet hiUyesidir. O 
bakımdan bir farklılığımız olacaktır . 

Bir de ekonomik sistem meselesine değinmek istiyorum; Bizim eski
lerden, milliyetçilik ve muhafazakarlıktaki farkımız, açıkça söylüyorum 
ki, ıbiz bu konuda samimiyiz . . Biz bu konuyu istismar eden bir tavır için
de değiliz. Açık-seçik farkımız buradadır. Yani, zamanı gelince milliyet
çi- muhafazakar ol, zamanı gelince başka türlü ol, o durumda değiliz. 
Yani eskiden yapılan yanlışların çoğu buradadır. Zamanı gelmiştir, ürk
müştür, muhafazakllrlığı bir tarafa bırakmıştır. Başka türlü görünmeye 
çalışmıştır. Ve bunun acısını da memleket sonradan çekmiştir. Çünkü, 
içinizden inanmazsanız, hakikaten bu meselelerde kesin kanaatleriniz 
yoksa, o vakit, şartlara, zemine, duruma göre yalpalarsınız. Öyle yalpa
lanmıştır vaktiyle. Ve benim bildiğim kadarıyla da bazı partilerin büyük 
oy kayıplarının sebebi de bu, yalpalamadan meydana gelmiştir. 

İkinci önemli konu, serbest ekonomi politikası. Vaktiyle, 1960'lardıı 
Türkiye'ye •planlı ekonomi» modası geldi. Arkasından şu laflar çıktı, 
•plan mı? pilav mı?• Ondan sonra ortaya bir nevi anlaşma mı diyelim; 
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uzlaşma mı diyelim. Başka bir izah tarzı çıktı, •Karma Ekonomi•. Her 
iki parti de Karma Ekonomi'de prensip itibariyle anlaştılar. Yalnız fark 
şudur: Karma Ekonomi' de liberal gözüken, biraz daha özel sektöre ağır
lık veriyor. Devletçi gözüken de devlete daha fazla ağırlık veriyor. Neti
ce itibanyJa, birisi özel sektöre ağırlığını veriyor. (O da lafta) öbürü 
de devlete ağırlığını verdiğini söylüyor, onunki de gene lafta. Aslında 
değişen hiçbir şey yoktur. Açın inceleyin, 1960'lardan 80'e gelinceye ka
dar, aşağı-yukarı sistem bu söylediğim şekilde devam etmiştir. Ve 1977' 
de bu sistem •dama• demiştir. Tabi, sebeplerini şöyle söylemişlerdir. 
Biz de hazan söyledik. 1973 petrol krizi, aslında hastalığı meydana çıkar
mıştır . Petrol krizi olmasaydı, biz o hastalığın farkında olmayacaktık . 

Bir müddet daha bu şekilde götürürdük. Geçenlerde İntemational He
ra ld Tribune'ün, yaptığı bir toplantı oldu. Ben orada açık konuşmasını 
yaptım, sonra o konuşmalar, seminerler devam etti. Gene Cumhuriye ı 
Gazetesi'nden, aynen yazıldığı gibi ifade ediyorum, OECD Genel Sekreter 
Yardımcılanndan biri o toplantıda konuşma yapıyor. Konuşmasını, eğer 
o gazeteyi görmüş olanlar varsa herhalde hatırlayacaklar. Orada diyor 
ki : • 1973 petrol krizi, Türkiye'nin ondan sonraki yıllardaki sıkıntısının, 
ekonomik çıkmasının sebebi değildir. Esa sıkıntısının sebebi, kötü eko
nomik idaredir.• Aynen söylediği budw·. Gene aynı yıllarda, 1976 yılında 
Alman Başbakanı Helmut Schınidt, Türkiye'yi ziyaret ettiği zaman dö
nüşünde, Spiegel Dergisi'ne verdiği beyanatta, aynen şöyle ifade etmiş: 
cTürkiye'deki ekonomik politika domuz ahındın. (Domuz ahın), dü
zeltilmesi fevkalade zor olan bir yer manasına geliyor, öyle anlıyorum. 
Bunlan söylemişler. Benim asıl söylemek istediğim şu, •Karma Ekono
mi Politikası » orada sona ermiştir. Aslında, 1973 petrol krizi, bu politi
kanın sona ermesi icap et tiğini açık-seçik ortaya koymuştur. Yanlışlık, 
esas itibarıyla oradan başlıyor. Karma Ekonomi ile ilişkili olarak bir mi
sal daha vereyim: Diyoruz ki, eğer 1973'deki petrol fiyatlanrun artışı 
doğru olsaydı, bütün krizlerimizin sebebi budur deseydik, 3-4 dolardan 
12 -13 dolara çıkan petrol fiyatları, 1979'a geldiğimiz zaman da bu ka· 
deme kademe artarak 17 dolara çıktı. Ama 1980 senesi içinde, bu rakam 
ortalama 35 dolara yükseldi. Yani, 1980 senesi içerisinde Türkiye, hem 
meşhur 24 Ocak programını tatbike başladı, bir de 1973 petrol krizinin 
tesirleri eksikmiş gibi •80 krizini• de üzerinde taşıdı. Ve 1982 rakamla· 
nna baktığınız zaman, iki sene sonra bu krizin at l atıldığını görüyoruz. 
Peki o vakit, şunu söylemek lazım; • Eğer 73 petrol krizi, bu hikıiyenin 
temelinde ise, J980'deki petrol fiyatı artışı çok daha fazlaydı, o zaman 
Türkiye'nin yıkılması, yerin dibine batması icap ederdi•. Tam tersi ol
muştur. Bugün serbest ekonomi politikası şu veya bu şekilde tenkit edi
lebilir, cevabını veririz, Ama muhterem arkadaşlarım, birşeyi açıkça söy
lemek istiyorum; • Bu· serbest ekonomi politikasından dönüş yoktur. O 
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dönüş noktasını çoktan geçtik . Zaten dönsek hep beraber yıkılırız, hiç 
mümkün değil. • 

Muhaliflerimizden kim dönüleceğini hayal ediyörsa, sadece hayal 
görüyorlardır. Belki şunları hayal ediyorlardır: (Serbest ekonomi po
litikasından dönelim; karaborsa başlasın. Bir takım, adamlar havadan 
para kazanmaya başlasın! Bunu hayal edenler vardır. Bugün de aslında, 
bunu mücadelesini yapbğımız kanaatindeyim. Bu mücadele, suyun üs
tünde gözükmüyor, suyun altındadır bu. Bir misal verdim, dedim ki, 
Mallboro 600 iken, devlet hazinesine ve Toplu Konut Fonu'na kalan 130-
140 milyar liraydı. Soı· fiyatlarla bu 200 milyar lirayı bulur. Bu sadece 
farkıdır, ayrıca diğer karlar vesaire yok orta.da. Yani hacim o kadar bü
yük ki, bunu siz kaldırın, ithal etmiyoruz deyin, yerli sigara içeceksiniz 
deyin. Bunlar Türkiyc'ye türlü şekilde gene gelecek. Ondan sonra da bu 
işin gerisindeki, sizin ismini duymadığınız büyük finansörler ceplerini 
doldursunlar. Ve geri dönüşü isteyen bir çok insan vardır. 

Ben 1978- 79 senesinde havadan para kazanmanın korkunç boyutla
ra \ızandığını ıbiliyorum. Yani hiç ummadığınız adamların altına Merse
desler çekilmiştir. Hiç tanımadığınız adamlann koca koca villalar alıp, 
korkunç paralar harcadıkları ortaya çıkmıştır. Gayet tabii, havadan pa
ra kazanma yollan olunca, vergi de vermezsiniz, vergi vermediğiniz 

gibi, bu paraların çoğu dışarıya kaçırılır hale de gelir. Kaçırmaya da 
mecburdur. Yurt dışına birçok şeyler götürülecektir. Bizim gördüğümüz 
şudur; serbest ekonomi politikası bunun ilacıdır. 

Şimdi bir misal vereyim, epeydir münakaşa ediyorduk, (Gübre fi
yatlarını serbest bırakalım) . Gübre fiyatlarını biz tayin ediyorduk, iki ta
ne fiyat tayin ediyoruz, bir tanesi fabrikalardan satın aldığımız fiyat, 
Türkiye'de fabrikalar var, onlara bir fiyat veriyoruz. İki, dönüyoruz köy
lüye de onu neye alırsak alalım, önemli değil, sana da şu fiyattan sataca
ğız diyoruz Tabii arada bir sübvansiyon var. Şimdi buradaki münakaşa 
şu, fabrikalarla devamlı pazarlık içerisindesin, adam diyor ki, «karım az, 
beni batırdın•. Bürokratın, her birisiyle ayrı ayrı münakaşa, pazarlık 
halinde rüşvet mi döner, başka şey mi döner. Bilmek mümkün değil ta
bii. ilci, öbür tarafta köylüyü de memnun etmek mümkün değil, çünkü 
devletin tesbit ettiği fiyat oluyor bu. Devlet tesbit etti bunu diyor, devlet 
satıyor diyor ve her seferinde de ufak - tefek zamlar şunlar, bunlar ge
liyor. Çünkü, kur değişiyor, fabrika fiyatını arttırıyor. Sizin sübvansiyo
nunuz bellidir. Bu sefer, fiyatı arttırmak mecburiyetinde kalıyorsunuz. 
Serbest Ekonomi Politikası'nda bunun olmaması Iıizım. Nasıl olacak? 
Serbestleştireceğiz, fabrikalar serbestçe satsın, ithal de yapılsın. Eğer 
köylüye ucuz vermek istiyorsan, ben sübvansiyonu vereyim yine. Kilo 
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başına şu kadar sübvansiyon vereyim ve fiyat ona göre teessüs eder. 
Uzun münakaşalardan sonra, buna Temmuz ayında karar verdik. Epey 
ürkerek, bürokrasi de ürktü. Çünkü, o da bir nevi kontrolü elinden kaçı
rıyor. Ama bugün, gübre kullanan çok büyük bölgelerde fabrikalar reka
bete girmiştir. Fiyatlar daha da aşağıya çekilmiştir. Hani vaktiyle, kaza
nıyorum, kayberuyorum diyenler hiç bizim yanımıza gelmiyorlar. Arka
daş neye satarsan ben karışmıyorum. Ve şimdi, fiyatlan eskisinden da
ha azdır. Bizim verdiğimiz sübvansiyon değişmemiştir. Doğrusu budur 
ve rüşvet mekanizması varsa, o da ortadan kalkmıştır. Kimse gelip de 
bana şu fiyatı verdin veya vermedin diye bir pazarlık da yapılmıyor. Aklı 
başında olan çiftçimiz bu avantajdan istifade etmiştir. Şimdi gübre kre
di faizini de düşürdük, buna göre daha fazla istifade edecektir. 

Serbest Ekonomi Politikası'nın daha birçok faydalan vardır. Bu
gün Türkiye ayaktadır. Komşu ülkelere giden birçok milletvekillerimiz 
var. Benimle beraber seyahat edenler var. Bir düşünsünler, demir perde 
gerisirıde Romanya'ya gittik, o ülke gibi olmak ister miyiz? Mümkün de
ğil. Gidin Suriye'yi görün, Suriye'ye yakın illerimiz var. Ne şekillerde
dir, ne zorluklar içerisindedir. Çünkü, yanlış bir ekonomi politikası sür
dürüyorlar. Ve bugün gelip bize şunu soruyorlar; cbu ekonomi politika
sı nasıldır?» Biz de onlara anlatmak, bir takım bilgiler vermek mecbu
riyetinde kalıyoruz. Bakınız en son Viyana'da toplantıya gittik. Biz bir 
takım partilerle aynı grubun içerisindeyiz, Avrupa Demokrat Partiler 
Birliği. Bütün bu partilerin de iktisadi politikalan birbirine benzer. Aşa
ğı-yukarı aynı lAflan, aynı sistemleri konuşuyoruz. Ve onun için, açık
ceçik ifade ediyorum, artık karma ekonomi dalaveresi ortadan kalkmış
tır. Dalevere tabirini kullanıyorum., veyahatta (yutturmacası• ortadan 
kalkmıştır. Onun yerine serbest bir ekonomi düzen, bu serbest ekonomik 
düzen bazı yerlerde daha eksik, onu biliyorum. Onlar da zaman içerisin
de düzelecektir. Yalnız şunu da söyleyeyim, serbest ekonomik düzende 
birçok Avrupa ülkesinden geri değiliz. Hatta bazılanndan daha iyi du
rumdayız. 

Üçüncü önemli tarafımız, •Sosyal Adaletçilik» tir. Şimdi Sosyal 
Adaletçilik deyince, onu da yanlış anlıyorlar. Yani, Sosyal Adaletçilik 
solculuk değildir. Hatta biz bunu şöyle ifade ettik, dedik ki, cBizim ana
nelerimizde çok güzel şeyler vardır. İşte, komşusu aç yatarken, tok uyu· 
yan bizden değildir. Bu felsefemiz var. İnsanlara daha iyi destek olmak 
gibi•. 

Bugün sosyal adaletçilik konusunda neyi söylüyoruz; •hali-vakti 
yerinde olandan imkan nisbetinde alıp, hali-vakti yerinde olmayana 
vermektir bir bakıma.• Ama bunu çok kaba söylerseniz, zenginden alıp, 
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fakire vermek derseniz, işte o solculuk gibi oluyor. Ama biz bunu, hiç 
kimseyi sıkıntıya sokmadan yapabiliyorsak, işte sosyal adaletçilik bu
dur. Nitekim bakın, sigara içenler var, Mallboro içenler, sevenler var. 
Onlar parasını ödüyorlar, biz de Toplu Konut'a 100 milyar lira para alı
yor. Toplu Konut'tan, orta halliye, fakirin eline kredi veriyoruz. Bu
nun gibi, lüks mal ithalatından alıyoruz, sistem böyle kurulmuş, bu da 
bir sosyal adalet mekanizmasıdır. Yani bir nevi gelir dağılımını düzelt
me mekanizması, ona da bakın! 

Şimdi gelelim daha başka konulara, gecekondu meselesi, imar affı 
meselesi, Toplu Konut meselesi, şehirlerin hizmetlerinin daha iyi görül
mesi. İşte, son bir kanun daha hazırladık. Bugünlerde sevk edeceğiz. O 
da, il özel idareleriyle ilgili. Osmanlı Devleti zamanından kalma, •Vila
yet-i Umumiye Kanunu•na ilaveler yapan, il özel idarelerine biraz daha 
imkan vereıı, kanundur. Bütün bunlann hepsi, sosyal adaleti daha iyi 
sağlamada, bizim düşündüğümüz formüllerin getirilmesidir. Hatırlaya

ca ksınız, çok üzerinde duruldu •Sosyal Dayanışmayı Geliştirme Fonu •. 
Şimdi hiç kimsenin sesi çıkıyor mu? Her tarafta çok memnunlar. Göre
ceksiniz, çok hayır duası alacağız. Çünkü bu fonun gelirleri, hakiki fa
kire, ihtiyaç sahibine gidiyor. Yoksa ben eskiden biliyorum, 65 yaşında
kine ver 3 bin lira, 5 bin lira, «Kardeşim, ihtiyacı yoksa niye vereyim• 
Ama artık böyle değil, vakıf biliyor, kim fakirdir, kim değildir. Onun 
tahkikatını yaptırıyor . Bir çok çocuğun tahsil meselesi halledildi, onu 
biliyorum. Daha vakıflar güçlü olmadığı halde, bugün bir çok il ve ilçe
de meseleler iyi hale getirilmiştir. Milletvekillerimiz, bu işleri takip et
sinler bana kalırsa, gittiğimiz illerde, ilçelerde, nasıl oluyor? Kimlere 
para veriliyor? Çünkü, bizim umumiyetle belediye başkanımız, veyahut
ta oradaki eşrafta bir-iki kişi muhakkak vardır. Şunu açık-seçik olarak 
söyliyeyim ki, biz bu işi siyasi maksatla ele almıyoruz, fakire-fukaraya 
yardım eden bir cemiyet, sağlam bir cemiyet olur. Kaymakamlara ge
lince muhterem arkadaşlarım, Kaymakamlar gayet tabii ki, devlet me
murudur. Ama, tayinlerini biz yap.ıyoruz. Ve mümkün olduğu kadar da 
iyi kadroları tayin etmeye çalışıyoruz . Şu kadarını söyliyeyim, belki 
şimdiye kadar hiç bir devirde olmadığı kadar çok iyi tayinler yapılmış
tır. Seçe seçe tayinler yapılmıştır. Ve bazı hazırlanmıştır. O kadar söy
lüyorum. Yani işin içinde iki-üç tane öyle misal söyleyebilirsiniz ama, 
genelde hadise öyle değildir, çok iyi incelenmiştir. Çünkü şunu çok iyi 
biliyorum, bunlar idarenin elemanlarıdır, devleti temsil eden eleman
lardır. Bunlann çok sağlam olması lazım. Bunlann anlayışlarının iyi ol
ması lazım. Aşın taraflara kaymamaları lazım, ona fcvka!iide dikkat 
edilmiştir. Ve benim aldığım bilgiler, yaptığım incelemeler bu konuda 
hakikaten çok iyi tayinler yapıldığını göstermektedir. Baz, sağlam bir 
baz haline getirilmiştir. Eskiden ep<..'Y problemimiz vardı. 
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Şimdi muhterem arkadaşlarım, 

Önümüzde bazı problemler var, problemler var derken, şunu söy
lemek istiyorum: Anavatan'ın bu memlekette her zaman birliği, bera
berliği tem il ettiğini içimizde duyduğumuz gibi, herkese de gö terme
miz lazım . Çünkü biz hepimiz, misaliz. Onun için de dikkat eder eniz, 
yapılan bütün hlıcumlar, bizim bu kuvvetli tarafımıza doğrudur. Acaba 
birlik, beraberlik var mıdır? Yok mudur? Problemleri ortaya getiriliyor. 
Bir takım isimler ortaya atılıyor. Bir takım kimselere şu veya bu öy
leniyor. Ben açık-seçik şunu ifade ediyorum: •Bu birlik ve beraberliğin 
sağlanması benim vazifem. Sizlerin de vazifesi. Ve ben de bunu sım
sıkı tutmakla görevliyim. Ve 1988 seçimleri de dahil, bunu böyle götür
meye, Türkiye'nin menfaatleri bakımından da mecburuz. 

Şimdi Türkiye'de, bir taraftan demokrasi ortamından bahsediyo
ruz. Demokratik sistemde liberalleşmeden bahsediyoruz. Böyle balı e
denler var. Ama ben bakıyorum, bunlann çoğu işlerine geldiği zaman 
bu liberalleşmeden bahseder, gelmediği zaman da en koyu bir şekilde 

liberalleşmenin aleyhinde olur. 

Liberalleşmeden bahsederler. Ondan sonra, diyelim ki bir bakan 
arkadaşımız; bir kur'an kursunun açılışına kendi seçim bölgesidir diye 
Diyanet İşleri Başkanı ile gider. Tabii Kur'an Kursu olduğu için, orada
ki harumlann başlan örtülüdür; kimse birşcy diyemez. Bunu daha son
ra manşet yapıp, «böyle şey olur mu?• derler. Kardeşim, başka resim
leri koyuyorsun, hiç kimse birşey demesin diyorsun da, bu resimleri ko
yunca niye birşey diyorsun? Bu doublc standart değil midir? Çifte stan
dart diye ben buna derim. Şimdi, söylemek istediğim şu : Bir memleket
te hürriyet varsa, biz kimsenin ne şekilde giyineceğine kanşamayız. 

Ama bu demek değildir ki, memlekette bir takım tehlikeler var ve biz on
lara hiç aldırmıyoruz. Öyle bir şey yoktur. Biz fevkalade dikkatliyiz. 
Ama şunu da çok iyi biliyorum; bu gibi konularda haksız olarak, bir ta
kım ithamlarda bulunmak, haklı olduğunuz irticai bir takım meseleler 
varsa, sizi orada hakikaten zayıflatır. Esas itibarıyla da konu budur. Ya
ni diyelim ki bir grup var ve Türkiye'ye hakikaten o manada bir takım 
rejimleri getirmek istiyor. Şimdi siz haklı olmadığınız bir meseleyi nasıl 
savunursunuz. Bu müdaafa edilir bir mesele değildir. İnsan haklan bakı
mından da, anlayış !bakımından da müdaafa edilecek yanı yoktur. Ama 
ben, kalkıp da müdafaa etmeye yani bu böyle olmamalıdır diye zorlamaya 
lrnlktığım zaman, o vakit karşı tarafın eline kozu veririm. Ve onun söy
lediği. başka şeylerde doğru olarak telakki edilmeye başlar. Maalesef 
Türkiye'de geçtiğimiz yıllarda olaylar bu şekilde gelişmiştir. Yoksa şuna 
inanıyorum; aşın fanatiklerin Türkiye'deki reyleri yüzde 3-4ü geçmez. 
Siz sadece onlara lüzumsuz imkanlar vermeyin, ellerine koz vermeyin. 
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ormal olarak haksızlık yapmayın ki, onların eline llızumsuz koz geç
mesin. Bizim esas görüşümüz buradadır. Biz, nasıl ki, bu memlekette 
iyi bir kompozisyon, ileriye bakan bir toplum görmek istiyorsak, in an
ların vicdanlarından gelen bir takım hislerle yaptıkları hareketlere de 
karışmamamız lazım . Ben seçim gezilerinde çok gördüm; muhtelif iller
de hanımlar yola çıkmışlardı. Kiminin başı örtülü, kiminin başı açık . 

Her ikisi de, elimize sarılıp elimizi öpmüştür. Hatta, sarılıp öpenler var
dır. Yani Türkiye budur. Meseleyi bu kadar abartmanın faydas ı yoktur. 
Bu memlekette aslında, bazı fikirleri ortaya atıp, onların kavgasını yap
mak, bizi yanlış neticelere götürür. 

Geride esas mesele nedir? Esa mesele, ilerideki devreye varmak
tır. Ben size şunu söyHyeyim; Türkiye'de Anavatan, birlik ve beraberlik 
içerisinde. 1988'de dahil, devam etmelidir derken; bir, vaktiyle, edinilmiş 
tecrübelerden istifade ediyoıum. İkincisi şunu çok iyi biliyorum ki, bu
gün uyguladığımız pı-ograma sapasağlam devam eder, zikzak yapmazsak, 
tekrar tekrar vurguluyorum. YanJış yola sapmayız. Zikzak yapmak ne
dir? Şunları yazmışlar, bunları manşet yapmışlar, biz de korktuk isti
kametimizi şöyle kaydırdık derseniz; işte o zaman yanlış yaparsınız. Eğer 
biz şimdiye kadar onların dedikleri yola gitmiş olsaydık, kuyunun dibin
deydik ve çıkmamız da mümkün değildi. Misaller vereceğim; hiç bir ga
zetemizde, memura çok para verdiniz diye bir haber çıkıyor mu? Hayır, 
az para verdiniz diyorlar. Çünkü öyle yazarsa, gazetesini satamaz. Son
ra, taban fiyatları ilan ettiğiniz zaman, gidip konuştuğu kimselerden ta
ban fiyatlar kafidir diye bir laf duyabilir misiniz? Bu da mümkün de
ğildir. Arkasından, iki -üç kalem mala zam yapsanız, en büyük manşeti 
de bu konuda çekecekleri de doğru değil midir? Ama kardeşim, şeker 
pancarına fiyat verdiğiniz zaman, şekere zam yapmaya mecbursunuz. 
Başka türlü mümkün değildir. Bu denge meselesidir. Hatta bakınız, ben 
şunu müşahade ettim; şeker pancanna iyi fiyat verdik, şeker pancarına 
yüzde 30'a yakın fiyat verdik. Şekere yaptığımız zam ise yüzde 20'dir. 
Ama, işi öyle bir havaya soktular ki, yakıcı bir zam yapmışız. Daha ev
vel, bundan yüksek nisbetlerde de zam yaptık. Ben şunu göremiyorum, 
bir taraftan memleketi ekonomik bakımdan iyi idare edeceksiniz, ama 
zam yapmayacaksınız. Taban fiyatları iyi vereceksiniz, işçiye, memura 
çok münasip, uygun maaşlar tesbit edeceksiniz; ama yatırımlan da sa
kın kısmayın. Şu işimizi de yapalım, bu işimizi de yapalım. Bu mantık 
tutarlı değildir. Eğer bu söylediklerimiz yapılacaksa, bunJarın bir den
ge hesabı vardır. Böyle salla-parti olmaz. Yoksa, zevkimizden yapmıyo

ruz, bu işleri. Ve şunu da kabul ediniz; ertesi günü bunların manşete çı
kacağını biz bilmiyor muyuz? Na ıl çıkacağını çok iyi biliyoruz. Ama, 
bir noktay~ da çok iyi bilmemiz lazıı:ı;ı ; buralarda yanlış yapar ak, o söy-
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lenen sözlere dikkat etmezsek, biz kendi politikamızda onların söyledik
lerine göre zikzaklar çizersek, işte o zaman büyük sıkıntılara düşeriz. 

Türkiye birlik ve beraberlik içinde gitmelidir derken, bu beş sene 
ve arkasındaki beş senenin de Türkiye için elzem olduğunu söylüyoruz. 
Memleket çok daha ileriye gidecektir, bunda hiç kimsenin şüphesi ol
masın. Yurt dışına gidip, gelen arkadaşlarımızla, yurt içinde gazeteleri 
okuyan arkadaşlarımız arasında çok büyük farklar var. Yani, yurt dı

şından Türkiye'nin görüntüsü ile yurt içinde Türkiye'nin gazetelerdeki 
görüntüsü arasında çok fark var. İçerideki gazeteleri okuduğunuzda 
batan bir memleketten bahsedeliyor. Yurt dışına giden bir çok arkadaşı
mız var. Meseleyi bir de onlardan dinleyin, yurt dışındakiler ne düşünü
yor diye. Oradaki görüntüyü incelediğiniz zaman görecek iniz ki, bu söy
lenenlerin hiçbirisi doğru değildir . Türkiye'nin kredi itibarı, Türkiye ba
tarken yükselir mi? Biz nereden nereye geldik. İşte o, memleketin çok iyi 
idare edildiği iddia edilen devrelerde Türkiye'nin kredi itibarı, 106 ülke 
içerisinde 103'üncüdür. Şimdi 114 ülke arasında, -ülke sayısı biraz arttı
Sl'e gelmiştir. Ve daha aşağıya inmek de kolay değildir. Çünkü büyük 
sıınayileşmiş ülkeler var. Listenin başında, zengin petrol ülkeleri var. 
Yani, insek insek en fazla 40'a ineriz, onu da söyliyeyim. Oma o da biraz 
zor. Bütün bu söylediklerim 4-5 sene içerisinde yapılmıştır. Ama bütün 
bunlar başka tÜr!ü gösterilmeye çalışılıyor. Ben bunlara aldırmıyorum. 
Arkadaşlarımdan da rica ediyorum, aldırmasınlar. Siz elinizden geldiği 
kadar, size verdiğimiz dökümanlarla meseleyi anlatmaya çalışın; başka 
çaremiz yoktur. Çünkü bu mücadele, basit bir mücadele değildir. Şöyle 
ki, bir iktidar gidecek, öbürü gelecek. Hayır, bu iş böyle değildir. Çok 
kompleks bir mücadeledir, onu biliyorum. Ve işin kolay olmadığını da 
çok iyi biliyorum. Karşımızda çok çeşitli güçler var. Belki, ittifak halin
de, belki değil. Şartlara göre ittifak kuran güçler var. Eğer, çok pekü
latif düşünürseniz, güzel romanlar da yazılır. Ama bildiğim kadarıyla 
Türkiye'nin siyasi ve coğrafi konumu, Türkiye'ye bir çok sorunlar ge
tirecek bir konumdur. Zayıf bir Türkiye'den fayda uman çok ülke var. 
Onun için onların menfaati var. Arkasından, demin söylediğim şartlar 
var. Şu geldi, bu gidecek. Politikalar değişecek, biz tatlı karlarımızı yap
maya başlayacağız. Sanayinin bünyesi değişti. Sanayinin bünyesi öyle bir 
değişti ki; gayet tabi, iyi çalışan, hesabını bilen, fazla krediye bulaşma
yan kar e tmeye başlar. Onlar yerine oturdu. Ama bunun yanında da bir 
takım gruplar da sarsılmıştır. Bu da doğrudur. Ama serbest ekonomiler
deki ana sistemlerden biri de budur. İşini iyi götüremeyen batar. Eğer 
biz karma ekonomi veya devletçi bir ekonomi deseydik, kimse batmazdı. 
Ama kimse de çıkmazdı onu da söyliyeyim. Hiçbir revolüsyon da olmaz
dı. Neticede, kendi halinde ağır-aksak gider. Eğer ilerideki ülkelere yetiş
mek istiyorsak, muhakkak çok daha yeni metodlarla çalışmak mecburi-
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yetindeyiz. İnsanımızdaki kabiliyeti ortaya çıkartmak mecburiyetinde
yiz. Onun için diyorum ki, serbest ekonomik sistem, insandaki kabiliye
ti meydana çıkartır. Ben bugün bakıyorum, ayakta duran, hakikaten ge
lişen şirketler çok büyük şirketler değil, hatta orta büyüklükteki şirket
ler daha başarılı. Büyük ihracatlar yapıyorlar. 

Bakınız, bir şey daha uyduruyorlar : Biz holdinglerin yanındaymı
şız. Yok böyle bir şey. Aslında bizim getirdiğimiz politika, bir çok hol
dinglerin eski politikalarına, yani karma ekonomi devrindeki politika
larına taban-tabana zıttır. Adamın ürettği malların gümrük vergisini aşa
ğıya düşürürseniz, alıştığı hazır pazarı sarsmaya başlarsanız, kötü mal 
üretirsen, ithalat gelir diyebiliyorsanız. O zaman sizin yanınızda olur
lar mı? O zaman yanınızda kimler yer alır, biliyor musunuz? Bu siste
me yüreğiyle inanmış olanlar, yanınızda olur. Öyle kimselerde var. Çün
kü onlar şunu biliyorlar, ancak o sistem içinde yaşayabilirler. Sistem de
ğiştiği zaman, onlara hayat hakkı yoktur. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN HÜKÜMET DEGİŞİKLİGİYLE 
İLGİLİ AÇIKLAMASI 

16 Ekim 1986 

Değerli Basın Mensupları. 

Sayın Cumhurbaşkanımızla haftalık olağan görüşmemizi yaptık. 
Ben, bu görüşmenin detayına girmek istemiyorum. Tabii günün konusu 
olarak en fazla üzerinde durduğunuz ve muhtemelen suallerinizin daha 
fazla olabileceği iki konu üzerinde durmak istiyorum. Bunlardan bir ta
nesi kabinede yapılacak olan değişiklik konusudur. Bu konuyla ilgili ola
rak değişikliğin yarın tamamlanması ihtimali çok kuvvetlidir. Değişiklik 
nasıl olacak? Onun hakkında şu anda herhangi birşeyi söylemek istemi
yorum. Değişikliği yaptıktan, Sayın Cumhurbaşkanımıza arzettikten 
sonra, sizlere bw·ada aynca izahat veririm. Ama, değişikliğin büyük ol
mayacağım söyleyebilirim. Yani geniş bir kabine değişikliği olmayacağı
nı başta söyleyebilirim. 

Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısını da yarın yapma ihti
malimiz var. Orada da, Başbakanlık Divanında gene fazla büyük olma
yan bir değişiklik yapabileciğimizi ifade ediyorum. Onu da yann yap
tıktan sonra -eğer yann olursa- size gene izahat vereceğim . 

Suallerinize geçmeden evvel, ikinci konu olarak memur maaşlarıy
la ilgili konuşacağım. Memur maaşları bizim önümüze geldiği zaman, he
pinizin de çok iyi bildiği gibi, maaşlann artış nispetini önümüzdeki yı
lın enflasyonu ile ilgilendirerek ve iki senedir tatbik ettiğimiz bir sistem
le, memurumuzun eski kayıplarını kısmen telafi etmek için çalışıyoruz. 
Misali şöyle vereceğim . Tabii herkesin farklı düşünceleri olabilir. Onla
ra da saygımız vardır. 1985 yılında memur maaşlanna % 50 civannda 
ayarlama yaptık. Bunlara tabiatıyla faturalı vergi iadesi de dahildir. 
Eğer enflasyon emsali % 38 civannda olmu.şsa 12 puanlık biı· ayarlama 
yapılmış demektir. Yani 12 puanlık bir ilave imkan getirilmiş demektir. 
Bu ölçüler vardır. Muhtelif memur gruplanna göre geçen sene yapılan 
ayarlamalann % 45 ile % 50 küsür arasında memurun maaşına ilave 
getirdiğini biz yakından biliyoruz. Bu sene aynı şey şöyle gözüküyor. Ha
lihazırda en yüksek enflasyon rakamı, en yüksek toptan eşya fiyatları 
endeksi % 29 - 30 civarındadır. Memur maaşlarına gerek faturalı vergi 
iadesi yoluyla 'gerekse genel yolla yapılan ilaveler-ortalama olarak· % 38 
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civanndadır. Bunun üzerinde olanlarda vardır. Bu vaziyette, eğer enf
lasyon emsali tahmin ettiğimiz gibi % 25 civarında kalırsa, bu sene de 
10- 12 puan kadar bir iyileşme getirmiş olacağız. Önümüzdeki senede, 
her sene olduğu gibi bir yılbaşında, bir de 6 ay sonra, yani Temmuz ba
şında ayarlama yapacağız. lkinci ayarlamanın katsayısını ve diğer ele
manları söylemedik. Çünkü sebebi var. Bu arada, elimizdeki bir yetkiyle 
genel gösterge tablosunda bir değ.işiklik yapılması ve 5 sene için memur 
ve emeklinin durumunu daha iyi bir sistem altında düzeltilmesi hedefi 
var. Onun için ikinci 6 ay ne vereceğimizi net olarak söyleyemedik. Çün
kü birincisi bu gelişmelere bağlı olarak kalacak. İkincisi, tabii vergi ge
lirlerinin tahminlerimize ne derece tutacağına bağlı kalacaktır. Kaba 
olarak şunu söyleyebilirim. Düşüncelerimiz şudur. Memurlarımıza yapı
lacak ayarlama geçen seneye nazaran asgaride % 34 - 35 civannda ola
cak. Eğer enflasyonu % 20 civannda düşünürsek, o zaman 14 - 15 puan 
bir ilave gelir sağlanmış demektir. İşte son 2- 3 senedir, memur ve emek
lide bir iyileştirme operasy9nunun başladığını, ama bu operasyonun ta
bii seneler aldığını ifade etmem lazım. Birden bire büyük artışları yap
mamız, devletin imkanları bakımından mümkün değildir. Takip ettiği
miz politika bakımından da mümkün değildir. tik defa memur olan ilk
okul mezunu kişinin eline geçen para 43 bin lira civanndadır. Buna 7-8 
bin vergi iadesi ilave ederseniz, 50 bin lira çıkar . Bu memurumuzun eli
ne, Temmuz ayında tahminen 65- 67 bin lira civarında net bir para geçe
cektir. Faturalı vergi iadesiyle beraber. Tabii gönül istiyor ki, ilk defa 
memur olan ilkokul mezununa daha fazla para verebilelim. Ama devle
tin irnkam bu şekildedir . Eski yıllarla mukayese ettiğiniz zaman, olduk
ça geniş bir arttırma yapılmıştır. Hatta bazılan, bu artırmanın bizim 
ekonomik programımıza ters düştüğünü söyleyeceklerdir. Hayır, ters de
ğildir. Biz milli gelirdeki artırımı nazarı itibare alıyoruz. Devletin kay
naklarının artmasını nazan itibare alıyoruz. Bütçenin denkliğini nazarı 
itibare alıyoruz. Yani denkliğe yaklaşmasını ve bütçe açığının makul sı
nırlan içerisinde kalması faraziyesinde hareket ediyoruz. Buna göre öl
çülü bir tarzda memurumuzun, emeklimizin durumunu düzeltmeye doğ
ru gidiyoruz. Bu konuda söylemek istediğim bunlardır. Nitekim, katsayı 
niye daha fazla olmalı sualinin cevabı da, alt taraftaki büyük memur küt
lesinin gelirini, katsayı ile düzeltmek mümkün değildir. Katsayı artışı 

daha çok yukandaıti memura birşey getirmektedir. Çünkü yukardaki 
memurda, evvelki personel reformuyla ek göstergeler getirilmiştir. Biz 
bu sefer -geçen seneden beri- geçen sene bu vakit 13 bin 500 lira olan 
yakacak tazminatını bu sene başında 30 bine çıkarmış oluyoruz. Böyle
ce yakacak yardımı ile alt kademeye daha çok imkan sağlanmıştır. tlerde 
katsayı ne olabilir? Onu şimdiden söylemiyorum. Ama, herhalde 70'den 
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aşağı olacağını tahmin etmiyorum. Yakacak zammının da benzer ölçü
lerde artabileceğini ifade ederim. 

Bugün burada size söylemek istediklerim ana hatlanyla bunlardır. 

Soru : - Milletvekili olmayan alaylannıza Sn. Cumhurbaşkaııının 
bir engellenmesi oldu mu acaba? 

Cevap: - Herhangi bir şey olmadı. Sn. Cumhurbaşkanımızın, 
şunu yapııı, bunu yapın diye bir telkini olmam ı ştır. 

Bir de şunu ifade edeyim, bazı gazetelerde İkinci Özal Hükümeti 
gi bi başlık l ar gördüm. Böyle birşey sözkonusu değil. Zaten değişikliği 
gördüğünliz zamanda bunun yanlı ş olduğunu göreceksiniz. Arkadaşlann 
istifalannı hükümetin istifası şeklinde düşünmemek lazım. Bana kolay
lık olsun diye yaptılar bunu. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN ESENBOCA HAVA LİMANINDA 
BASIN MENSUPLARININ SORULARINA VERDtCt CEVAPIAR 

19 Ekim 1986 

Soru : - Sayın Taşcıoğlu'nun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan
lığına getirilmesinin Türk - lş'Je ilişkileri yeniden düzenlemeye matuf bir 
hareket midir? 

S o r u : - Efendim, bir grup i im söyleyip, onlardan bazılarını ba· 
kan yapabileceğinizi mi söylediniz? 

Soru : - «Artık herkes nereye çekerse öyle. Gayet tabii birkaç de
ğişiklik yapılmıştır. Üç arkadaşımızın atanmasından başka, yer değiş
tirmeler olmuştur. O yerlerde daha başarılı olabilecekleri esprisine riayet 
edilmiştir. Bundan, meseleyi sadece iki üç değişiklik olarak görmemek, 
biraz daha büyük değişiklik olarak görmek lazımdır . Gayet tabii (bir 
taşla iki kuş vurulur mu) diye de düşünmek lazım• . 

Soru : Atamalardan sonra uygulanan politikada biı: değişiklik ya
pılacak mı? 

Cevap : - . Yok, hayır, Bugüne kadar bir hata yok. Genelde bizim 
şu ana kadar işçilerle ilgili olarak getirdiğimiz bütün teklifler lehlerine
dir. Hiçbir zaman aleyhlerine bir teklif getirmedik. Belki tek söylenecek 
şey, emeklilik sürelerinin sadece işçiler için değil, memurlar için de uza
tılmasıdır. Ama bu Türkiye'nin gerçeğidir. 40 yaşında, 49- 50 yaşında 
emekli olursa, Türkiye'nin sosyal sigorta sistemi buna tahammül ede
mez. Bunu da tabii mevcut müktesep haklara dokunmadan yaptık. Bu 
süre yeni girenler için 60 yaşına kadar uzatılıyor.• 

Soru : Mesut Yılmaz'ın Devlet Bakanlığı ve Genel Başkan Yar
dımcılığı'ndan alınması kendisi açısından bir darbe olarak yorumlanıyor. 

Cevap : - • Ü sizin yorumunuz. Göreceksiniz, kesin olarak doğru 
değil . Kültür ve Turizm Bakanlığı önemli bir bakanlıktır. Kültür ve Tu
rizm Bakanlığı Türkiye'de bugün yatırımların hızlandığı, turizm saha
sında büyük çapta gelişmenin devam ettiği bir bakanlıktı r. Kültür hiz
metlerinin önemi de fevkalade büyüktür. Dışarda ve içerde Kültür ve Tu
rizm Bakanlığı'nın çok geniş faaliyeti var. Biz bu konulan düşünürken, 
gayet tabii oraya lisan bilen, bu konularla hususiyeti olmuş, Türkiyc'nin 
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tanıtılmasında da önemli bir rol oynamış arkadaşımızı getirdik. Benim 
kanaatim bir bakıma bu görev bir terfidir. Bakan arkadaşlarımızın Baş
kanlık Divanı'nda görev almalarını istemedik. Çünkü orada problemleri
miz oluyor. Başkanlık Divanı'nda olmak hem de bakanlık yapmak, ikisi 
bir arada gitmiyor. Bu bakımdan değişiklik yapılmıştır.• 

Soru : Alternatifli liste demiştiniz? 

Cevap : - •Ben böyle bir şey söylemedim. Öyle anlaşılmış. Dü
şündüğüm kimselerin ismini verdim.• 

Soru : - Bütçeden sonra boş devlet bakanlığına atama olacak mı? 

Cevap: - •Hayır, şu anda düşünmüyorum. Başta da söyledim, 
hepsini kullanma ihtimalim yoktur demiştim. Tabii gelişen durumlara 
göre, başbakanlığın görevlerinin ağırlığına göre bu konular gözden geçi
rilir. Mesela, Prof. Dr. Ali Bozer'e müşterek pazar ile koordinasyon gö
revini verdik. Çünkü müşterek pazarla münasebetler hızlanmaya baş
lamıştır.• 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN ERZURUM KONUŞMASI 

20 Ekim 1986 

Muhterem Hemşehrilerim, 

Erzurum'a son gelişimden bu yana bir seneden fazla oldu. Onun için 
sizleri çok özlemişim. Şimdi bakınız bir ara seçimden çıktık. Dikkat et· 
tinizse her seçim dönemini Erzurum'da başlattım. Bu sefer Erzurum'da 
seçim yoktu. Ama gene Doğu Anadolu'da Bingöl'den başladım. Bu, Doğu 
Anadolu'ya verdiğimiz önemi gösteren en önemli deWdir. 

Allah ve sizler şahidimizsiniz. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya en 
büyük hizmetleri ANAVATAN götürüyor. Buna büyük bir hızla devam 
edeceğiz. Bakınız birkaç misal vereyim. 1983 senesinde Erzurum'da ya
pılan yatının 7 milyar. 1986 senesinde bu miktar 28 milyara çıktı. Dah:ı 

da yükselecek. 1983'te Erzurum'da 490 köyde elektrik vardı. Yani Er
zurum köylerinin ancak % 47'sinde 1986'da bu rakam 908'e çıkıyor. Üç 
senede % 87 artış . İnşallah önümüzdeki sene sonunda ne Doğu Anado· 
lu' da, ne de Türkiye' de elektriksiz köy kalacak. Bir misal daha vereyim : 
1983'te 448 köyümüzde telefon vardı. Bu sene sonunda 750 köyde telefon 
olacak. 1988'e geldiğimizde telefonsuz köy kalmayacak. Biz iktidara gel
diğimizde sadece Erzurum'un içinde otomatik telefon vardı. Şimdi 14 
ilçesinde de otomatik telefon var. Erzurum' da bir sene öncesine göre bü
yük değişiklikler var. Yollar binalar yapılıyor, kanalizasyon yapılıyor, 

toplu konut yapılıyor ... 

Toplu Konut meselesi nedir? Bunun parası nereden geliyor? Biz 
iktidara geldiğimiz zaman Erzurum'da eski devrede başlamış toplu ko
nutlar vardı. Para bittiği için tamamlanamamış. Biz tamamladık. Bizden 
evvelki dönemde, toplu konut için, 3 senede 20 milyar TL. verilmiş. Ben 
şöyle söyledim: «Biz bu iş için para bulacağız. İş bilenin kılıç kuşananın 
derler,.. Nasıl yaptığımızı söyleyeyim. Yabancı sigaralar kaçak geliyor 
ve Mafya bu işlerden para kazanıyordu. Yabancı sigara ithalatını Tekel'in 
yapmasına karar verdik. Şimdi yabancı sigaradan devlet hazinesine ve 
Toplu Konut Fonu'na bir yılda ne kadar para geliyor biliyor musunuz? 
150 milyar 'iL. Gerçekten şaşırtıcı. Bugün Toplu Konut Fonu'na bu ve 
bunun gibi tam 350-400 milyar 'iL. para geliyor. İşte Erzurum'da bele
diye ve toplu konut yapanlar 36 bin konuta bu sa~de başlıyabiliyorlar. 
Konut kredisini bu fondan veriyoruz. Toplu konutıın avantajı nedir? Sa-
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dece insanlarımız ev sahibi olmuyor, onun yanında malzemesini satan
lar, nakledenler, inşaatlarda çalışan binlerce işçimiz para kazanıyor. İşte 
akıllıca iş budur. Yoksa eskiden olduğu gibi sigara kaçak gelseydi, 150 
milyar TL . .kaçakçıya, karaborsacıya, Bulgar'a gidecekti. Ara seçimde 
şunu çok iyi gördük ki, karşımızda meydana gelen mukaddes ittifakın 
içinde kaçakçılar, karaborsacılar da var. Onlar eski günlerin tekrar gel
mesini istiyorlar. Ama Allah'ın izni, sizin desteğinizle o günlere geri dön
meyeceğiz ... Bu memleketin insanı, bu memleketin nereye gittiğini çok iyi 
biliyor. Civarınıza bakın, İran'a, Irak'a bakın. Ne kadar büyük sıkıntıları 
var. Neden? Eskiden Türkiye'den buralara hayvan kaçakçılığı yapılırdı. 
Yanlış olan bu işe son verdik. Yanlıştı, çünkü paralarının değeri bizim
kinden 4 -5 misliydi. Şimdi tersine döndü iş ... Bu durum şunu gösteriyor : 
Memleket bugün iyi idare ediliyor. Kimse bunun aksini söyleyerek, mil
leti kandıramaz. Çünkü benim milletim akıllıdır ... 

Bu memleket için pek çok şey yaptık. Biz iş bitiririz. Bir işi bitire
bilmek için parasını bulmak lazım. Lafla peynir gemisi yürümez. 1983'te, 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yüzseksen milyar TL. yatırım yapılı
yordu. Bu sene ne kadar biliyor musunuz? Tam 1 trilyon TL ... Dev gibi 
barajlar yapılıyor, eskilerin başladıklarını da biz tamamlıyoruz. Kara
kaya barajı ... 8 milyar kilowat saat elektrik üretecek. Büyük rakam. Ne 
vakit başlamış? 1976 senesinde ... Temel atılmış o kadar. 1984 başına ge
linceye kadar sadece yiizde 15'i yapılmış. Kaç senede? 8 senede. İşte he
sap ortada. Anavatan iktidarı sayesinde yüzde 90'ı bitirildi. Bu baraj 
önümüzdeki sene elektrik üretmeye başlayacak. 

Şimdi bakın birşey daha söyleyeyim. Diyeceksiniz ki, nereden bul
dun bu parayı? Eskiler bulamadı , sen nereden buldun? Para bulmanın 
üç yolu vard1r. Bir tanesi milletine güvenirsin, televizyonda söyledim, 
köprülerin, .barajların gelirlerini satarız, yenilerini yaparız, dedim. Bunu 
gerçekleştirdik. Üç sene için barajların gelirlerini sattık. Parayı aldım. 
Karakaya Barajı'na yatırdım . Karakaya bitince ne olacak? Onun gelirini 
de satacağım. 8 milyar kilowatlık Karakaya'run geliri, 25 TL. dan hesap 
edersek, 200 milyar TL. eder. Ben bunun gelirini sattığım zaman 800-900 
mi1yar TL. para toplarım. Nereyi yaparım? Atatürk Barajı'ru tamamla
rım. Burda barajlar var. Kuzgun Baraj ı var, Günbağı var ... Onları ta
mamlarım. Kuzgun Barajı'nın geçen sene temelini attık. Gidin görün, 
nasıl çalışılıyor. Eskisi gibi temeli atıp bırakıyoruz zannetmeyin. 

Yollar meselesine gelelim. Erzurum Türkiye'nin genelinde önemli 
bir il. Buradan İran'a transit yol geçiyor, Geçen gün İran' dan birisi geldi. 
İran Başbakanı haber yollamış. Zannediyorum yakında Türkiye'yi ziya
rete gelecek. Aramızdaki ticaret biraz yavaşlad1. Yavaşlamasının sebebi 
var. Petrol fiyatları düştü, hepiniz biliyorsunuz. 13 -14 dolara düştü. 
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Tabii onların gelirleri azaldı. Bir de harp var. İran'la alışverişimiz ar
tarsa ne olur? Erzurum'a bunun faydası var mı? Çok faydası var. Çünkü 
kamyonlar buradan geçiyor. Bu meseleyi halledeceğiz, merak etmeyin. 
Para bulmanın ikinci yolu, gücü olandan biraz daha fazla vergi alma·ktır. 
Biz esasında işçimizden, memururnuzdan, esnafımızdan aldığımız ver
gileri azalttık. Ama, fazla harcayandan da, Katma Değer Vergisi olarak, 
daha fazla vergi alıyoruz. Geliri az olanlardan aldığımız vergiyi daha da 
azaltacağız . Vergileri kimseyi üzmeden, sıkmadan alıyoruz. Para bulma
nın diğer bir yolu da dışardan kredi almaktır. Dışardan kredi almak zor
dur. İflas etmiş bir tüccarsan, kimse kredi vermeye yanaşmaz. Memle· 
ketlerde böyledir. Türkiye 1980'e gelirken bu durumdaydı . Hepiniz iyi 
hatırlarsınız. Memleket o dönemlerde, iyi idare edilmediği için her yerde 
benzin •kuyruklan vardı . Açıkça söyleyeyim. Bunu dışarda bu işi bilenler 
de söylüyor. Eskiden kredi itibarımız sıfırdı , 1 milyon dolar krediyi bile 
zorlukla aldığımız zamanları hatırlarım. Ama bugün bakın Türkiye ne
reden nereye gıeldi. Yakın komşularımıza, malımızı satmak için 1 milyar 
dolardan fazla kredi vermişiz. Bundan birkaç gün evvel 600 km. otoyola 
başladık. Arkasından doğal gaz boru hattı, Orta Anadolu Rafinerisi ... Bun
ların bir 'kısmını bitirdik, bir kısmınında temelini atıyoruz. Korkmadan 
söyleyeyim. SSCB ile konuştuk . Mal satacağım. Nasıl satacağım? Karşı

dan birşey almam lazım ki, mal satayım . Tabii gaz aldım. Karşılığında da 
Türkiye'nin mallannı satacağım. Kars'tan yapılan hayvan ihracatını ko
laylaştıracağım. Tütün satacağım. Sanayi mamülleri, tekstil ürünleri sa
tacağım . Alış veriş arttıkça memlekete hayatiyet gelir. 

Erzurum'da kışın biraz sıkıntı çekiyorsunuz, öyle değil mi? Meşhur 
Evliya Çelebi'nin bir hikayesi var. cErzurum'da 11 ay kaldım. Yazın gel
diğini görmedim. Ben gittikten sonra geldiyse bilmiyorum» der bu hika
yesinde. Şimdi kömürü ucuz veriyoruz. Kok kömürünü arttıracağız. Niye 
kok kömürü? Çünkü 25 bin TL. devletin sübvansiyonu var. Fakir fuka
raya da fon çıkardık, haberiniz olsun. Reis, fakire, fukaraya fon çıkardık. 
Kömür alamayanlara kömürünün parasını oradan ver! Hasta varsa, has
talığının tedavisi için parayı orda ver! Bugün ilk defa olarak kaymakam
lar, belediye başkanlan, valiler çok mesuttur. Çünkü hepimiz biliyoruz, 
ne kadar söylesek, memlekette fakir fukara vardır, güçsüz insanlarımılf 
vardır . Onlara e.limizi uzatabilmemiz lazım. İşte gazetelerimizin fakir 
fukara fonu dediği, bazılarının da hayırlı fon dediği fondan birçok kim
seye yardım ediliyor. Bundan fovkalade memnunuz. Çünkü kendi faki
rine yardım etmeyen millet iflah olmaz. Devlet de, millet de kendi faki
rine el uzatmaya mecburdur. Okuyamayan çocuğa biz muhakkak el uza
tacağız. Çok aç insanlar gördüm, pırıl pırıl gençler ... Onlara yardım ede
ceğiz. Bu imkaru sağlamışızdır. İnşallah 400 milyar TL. ya kadar çıkacak 
bu fon. Türkiye'nin en büyük fonlardan biri olacak. Doğu Anadolu'da 
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Güneydoğu Anadolu'da bir çok yerlerde fakirliğin, fukaralığın kökünü 
kazıyacağız, insanlarımıza destek olacağız. Bakınız geçen sene Kuzgun 
Barajı'nın temelini attık, Kamu Ortaklığı Fonu'ndan destek aluyoruz. 
Hızlı gidiyor. İktidara geldiğimizde DSİ'ye «Doğu ve Güneydoğu Ana
dolu' da ne kadar su imkanı varsa, projeleri çok hızlı hazırlayacaksınız, 
hazırlanan projeleri de teklif edildiği zaman hiç düşünmeden programa 
alacağıro,• dedim. Başka yerde düşünürüm, ama burada düşünmeden 
alırım . Açık söylüyorum. 

Türkiye'nin ikinci Cumhurbaşkanı C'.!lal Bayar'a tören yapmak bize 
nasip oldu değil mi? Herhalde öbür taraf da bize nasip olur. Bu işi de 
halledeceğiz, merak etmeyin. Çünkü Muhterem Erzurum'lular biz bu 
memlekette hizmet eden herkesi, eğer vefat etmişse rahmetle, eğer vefat 
etmemişse minnetle anarız. Hiç kimseye karşı en ufak bir kötü düşünce
miz yoktur. Çünkü herkesi seviyoruz, ayırım yapmıyoruz. Bu memlekete 
rahmetli Menderes'in çok büyük hizmetleri olmuştur. Bunu açık seçik 
ifade ediyorum. 

İstanbuJ'da ikinci bir boğaz köprüsü kuruluyor. Gidenler kulelerin 
yükseldiğini, gece gündüz çalışıldığını görürler. 1988'den evvel de hiı.· 

rnete açılacak, ismini de koyduk: •Fatih Sultan Mehmet Köprüsü• Kim 
koyabilmiş şimdiye kadar bu ismi? Niçin, birinci köprüye koyamadılar? 
tnsan atasından, dedesinden çekinir mi? Atasıyla dedesiyle iftihar eder. 

Muhterem Erzurum'lular, Doğu Anadolu'ya bir çok hizmetler ge
tirdik. Fakat kafi görmüyorum. Burada çalışan insanların vergilerini 
azalttık. Nasıl azalttığımızı da söyliyeyim: Asgari geçim indirimlerini 
yerine göre 5 katma, 6 katına çıkarttık. Yeni kanun var. Devletin imkan
ları elverdiği zaman bunu 10 katına da çrkartacağız. Burada çalışan işçiırı 
ve memurum daha iyi para alacak. Vergi azalacak, asgari ücretle çalı
şanlar aşağı yukarı sıfır vergi verecekler. Buraya gelecek memurlara özel 
ilgi gösteriyoruz. Başka bölgelerde bu kadar lojman yaptırmıyoruz. Ama, 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu' da hakime de memura da, subaya da, öğ
retmene de lojman yapacağım . Böylece onların buraya gelmelerini temin 
edeceğim. 

Şimdiye kadar, Doğu ve Güneydoğu Anadolu' dan hiçbir kabinede bu 
kadar bakan olmamıştır. Ben de Başbakan olarak Malatya'danırn . 

Muhterem Erzurum'lular, Erzurum'un en büyük eksikliklerinden 
birisi, hep şik!yet edersiniz, dersiniz ki: •Devlet buraya fabrikalar yapsın• 
Biz genelde devletin fabrika yapmasını istemiyoruz. Kalkınmada önce
likli yörelerde devletin fabrika yapmasına ise hiçbir itirazımız yok. Hatta 
bunu teşvik ediyoruz. Bu konuda bana itimat edin. Çünkü bu işleri iyi 
biliyorum. Benim iyi bildiğimi siz de biliyorsunuz, dünya da biliyor. Yani, 
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fabrika yapmayı, memleketin ekonomisini kalkındırmayı iyi biliyorum. 
Devletin parasında, tüyü bitmemiş yetimin hakkı vardır. Sizden vergi 
olarak aldığımız paralar ve başka paraların hepsi de bize emanettir. Ben 
iyi kullanmazsam vebal altına girerim. Ama akıllıca işler yaparsam, yap
tığım yatırımlar memlekete fayda getirirse, karlı olursa, yeni yatırımları 
doğurur. İşte o zaman memleketin işi iyi gider. Ben kötü manada poli
tikacı değilim. Sizi ve memleketimi hiçbir zaman aldatmak istemem. 
Her şeyin doğrusunu söylemeye mecburum. Buraya yanlış bir fabrika 
getirirsem, devlet de zarar eder, millet de zarar eder. Siz de kavga eder
siniz. Buraya öyle bir fabrika açmalıyım ki, Erzurumlu bundan memnun 
olsun. Onun için, gittiğim bazı yerlerde benden olmayacak bir yerde 
çimento fabrikası istiyorlar. Lütfen bu işi bana bırakın, ben başka bir şey 
düşüneyim, diyorum. Bunu yaparım. Çünkü şunu çok iyi biliyorum. Er
zurum'un mert, sağlam ve çalışkan insanları var. Ben onları Libya'da, 
Arabistan'da, Almanya'da gördüm, doğru değilmi? Bugün <birçok inşaat
larda temel atıyoruz, yeni iş sahaları açıyoruz. Temel atarken işçiler ya
nıma geliyor, nereli olduklarını soruyorum, Sivaslı, Erzurumlu, Karslı 
çıkıyor. Benim Doğu Anadolum, Güneydoğu Anadolum tabiatıyla iş isti
yor. Bakınız söz verdik. Sivas'ta bizden evvel bir demir-çelik tesisinin te
melini atmışlar. Kusura bakmayın, milleti kandırmışlar. O iş orada yü
rümez. Ama ben Sivaslılara dedim ki : «Size namuslu, dürüst, sağlam bir 
tesis yapacağım• Şimdi koskocaman bir haddahane orada yükseliyor, 
hem de siiratle yanma bir konfeksiyon fabrikası yaptım. O iki fabrikada 
epey adam çalışacak. Tabii onun yanında daha başka fabrikalar da ku
rulacak. Bakınız eğer biz dördüncü demir çelik fa'brikasını Sivas'a kur
maya kalksaydık, Allah bilir on senede, onbeş senede bitiremezdik. On
dan sonra da devletin, daha doğrusu milletin sırtına kambur olurdu. Enf
lasyon, parasızlık, dövizsizlik hep yanlış iş yapılması nedeniyle ortaya 
çıkar. Bakınız size iki tane misal vereyim. Alman Başbakanı gelmiş Tür
kiye'ye ... Almanlar akıllı, işini bilen adamlar. Açık söyliyeyim. Dünyanın 
bugün en ileri ülkelerinden biri, Alman Başbakanı Schmith gelmiş, 1976 
senesinde Türkiye'yi gezmiş, Ankara'da yetkililerle konuşmuş, memle
ketine dönmüş. Ondan sonra sormuşlar, Türkiye'nin durumu nasıl diye, 
resmen yazılı bu, cTürkiye'nin ekonomisi bir domuz ahırına benziyor» 
demiş. Bunu bizim için bir hakaret diye düşünmeyin. Ekonominin ne 
ıcadar kötü olduğunu görüyor. Arkasından birşey daha söyleyeyim. Ge
çenlerde İstanbul'da bir toplantı oldu. O, İktisadi İşbirliği Teşkilatı ki 
biz de oraya üyeyiz. Dünyanın en ileri ülkeleri üye. Bu teşkilatın Genel 
Sekreter Yardımcısı geldi. Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanan bir ko
nuşmasında aynen şöyle söylüyor: cl970'li yıllarda Türkiye'nin karşılaş
tığı sıkıntıların sebebi petrol sıkıntısı değildir, memleket ekonomisinin 
lı:ötü idaresidir.• Şimdi onun için söylüyorum; memleketin ekonomisini 
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iyi idare etmemiz lazım ki, hepimizin yüzü gülsün. Biz hesapsız iş yapar
sak, politikacı olarak çıkarız, size herşeyi kolayca vaadederiz. Bizim kar
şımızdakiler öyle bir atıyorlar ki haddi hesabı yok. Arkadaş bunları na
sıl yapacaksın iktidara gelince? Ama şurada hepiniz şahidim olun, se
çimi kayıbedeceğimi bilsem dahi, sizi hiçbir zaman aldatmam. Ama söy
lüyorum, bu kahraman Enurum'da iki sene içinde belki önümüzdeki 
sene, akıllıca bir tesise başlamak Turgut Ôzal'ın boyunun borcudur. 

Bugün bakınız bütün belediyelere imkanlar verdik. Bazen basında 
duyuyorsunuz, işte çarçur ediyorlar diye... Varsa öyle çarçur edenler 
veya yanlış kullananlar hiç merak etmeyin ensesindeyiz. Her zaman söy
ledim benim nefesim enselerindedir. Ama bunun birçoğunuıı uydurma 
olduğunu da biliyorum. Çünkü istiyorlar ki, es'ki düzen gelsin, herşey 
merkeze gelsin, herşey merkezden, Ankara'dan verilsin ... Ankara'dan ve
rilince bir sürü dalavere oluyor. Tahsisler, şunlar bunlar ... Burada bele
diye reisini siz seçiyorsunuz öyle değil mi? Eğer belediye reisimiz iyi ha
reket etmezse bir daha rey verir misiniz? İşte ben ıbunu söylüyorum. Yani 
Ankara'daki bürokratı siz seçmiyorsunuz, ben tayin ediyorum, başkası 
tayin ediyor. O yanlış yaparsa sizin hiçbir hükmünüz olmaz. Ama bele
diye reisini siz seçiyorsunuz. İcap ederse onu alaşağı edersiniz. Bakın de
mokrasi budur. İşte onun için diyorum : Ben demokrasinin yanındayım. 
Demokrasi demek sizin reyiniz demektir, sizin reyinizin kıymetli olması 
için de, sadece Ankara'daki milletvekillerini değil buradaki belediye baş
kanını, belediye meclisi üyelerini, il genel meclisi üyelerini seçip onlar
dan hesap sorabilmemiz lazım. İşin aslı budur. 

Bugün bakınız Enurum'u farklı gördüm. Reis dedi ki, bana, asfaltı 
tamamladım aşağı yukan. Doğrumu? Toplu konut diye başımızın etini 
yiyor, her zaman geliyor; cAman bana 1 milyar kredi bulun, toplu konut 
için arsa alacağım• diyor. Kanalizasyon işiniz başladı. Arkasından içme 
suyu meselenizi de tamamlayacağım. Ama bu imkanlar nasıl oluyor? 
Sadece Erzurum değil bütün Türkiye'de irili ufaklı bütün şehirlerde ka
nalizasyon meselesi, yol meselesi belediyelerin hizmetleri meselesi, 11ler 
Bankası'nın yaptığı birçok hizmetler katlanarak yapılıyor. Nasıl yap ılı

yor? Para verdik de onun için. Para verdik, imkan bulduk. Her işin başı 
paradır, değil mi? Bakın, üç senede, Anavatan İktidarı 11 milyar dolar 
kredi aldı. Hangi devrede alınmış? Bu kredilerle ne oluyor, hesabını 
vereyim. Yol oluyor, inşaat oluyor, baraj oluyor, elektrik oluyor, mem
leketin gücüne güç katılıyor. Bakınız memleketin iyi idare edildiği iddia 
edildiği 12 senelik bir devrede programlı elektrik kısıntısı yapıldı mı? 
yapılmadı mı? Şimdi varmı elektrik kısıntısı? İşi iyi idare ediyoruz da 
onun için yok. İnşallah Televizyon'a da biraz daha iyilikler getireceğiz. 
Televizyonla eğitim getireceğim. 
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Muhterem Erzurumlular, demin de sözlerimin başında söyledim. 
Hakikaten sizi özlemişim. Burada kalmak istiyorum ama, başka taraf
larda öyle dümenler var ki, başımıza çorap örmeye çalışıyorlar. Görü
yorsunuz, biliyorsunuz, O'kuyorsunuz bunları ... Ondan sonra bir taraftan 
memleketin görülecek bir sürü işi var. Herkes birşeyler söylüyor. Mem
lekette demokrasi de var, herkes rahat konuşuyor. Buyursun, konuşsun, 
aldırmayız. Ben memleketin iyi idare edilmesi için gecemi gündüzüme 
katmaya mecburum. Sizden güç almasam zaten yapamam, mümkün değil. 

Şimdi balnn, şu kısa zamanda, son onbeş gün içinde neler yaptık. 
An'kara'da bir büyük parkın -park deyip ge9meyin ismi park... İçinde 
oteller, eğlence yerleri, çocuk sahaları olan ·bir yerin temelini attık. Ora
dan İstanbul'a gittik, 5 bin üniteli Ayakkabıcılar Sitesi ile 1500 iiniteli 
bir küçük sanayi sitesinin temelini attık. 600 km. otoyolun anlaşmasını 
inceledik. Şimdi gideceğim Orta Anadolu Rafinerisi açılıyor. Kınkka

Je'de 5 milyon tonluk bir rafineriyi açacağım. Ondan sonra gideceğim, 
Trakya'da Rusya'dan gelecek tabii gaz boru hattının temelini atacağım. 
Nereye kadar geliyor? İstanbul, İzmir, Bw·sa, Eskişehir, Ankara ... Bir
şey daha söyleyeyim. 1Belki Kars tarafından da alacağım, buraya da gele
cek inşallah. Akıllıca ticaret herkesle yapılır. Yalnız aklın olsun. Bu he
saplan iyi biliyoruz. 

Muhterem Erzurumlular, ben Erzurumlulara şunu söylüyorum. 
Diyorum ki, bütün Erzurumluları seviyorum. İster rey verin, ister ver
meyin. Zaten bütün milleti seviyorum. Şimdi bunun bir hikayesi var. 
Vaktiyle İbrahim Ethem Hazretleri bir dağın kenarında oturuyormuş. 
Yanına bir melek gelmiş. Hikaye bu ya .. Elinde bir defter, birşeyler ya
zıyor. Sormuş ne yazıyorsun, demiş. Dünyadaki iyi insanları yazıyorum, 
demiş. Benim ismim var mı orada diye sormuş. Melek olmadığım söyle
miş. Onun üzerine İbrahim Ethem Efendi Hazretleri «Ama ben bütün 
insanları severim• demiş. Biraz sonra melek şunu söylemiş : «Bak emir 
geldi, senin ismini listenin başına yazıyorum •. Şimdi kıssadan hisse: Biz 
bütün insanları seviyoruz. Yalnız ufak bir ayrımnnız var, onu söyleye
yim. Çocuklarla, gençleri biraz daha fazla seviyoruz. Onlar da bizi sevi
yor. Türkiye'nin geleceği bu genç kuşaklara ıyi bakmaktan geçer, öyle 
değilmi? Nasıl aileler çocuklarının iyi tahsil yapması, iyi adam olması 
için her türlü feda.karlığa katlanırsa devletin de gençler ve çocuklar için 
bu şekilde her türlü fedakarlığa katlanması lazım. Çünkü gelecek, büyük, 
güçlü, modern Türkiye onlara emanet. İnşallah o Türkiye'yc biz mu
hakkak varacağız. O yolu aştık bile. Bütün dünya biliyor, varmak istedi
ğimiz hedef ileri, güçlü ve muazzam bir Türkiye. 

Muhterem Erzurumlular, hepinize beni can kulağıyla dinlediğiniz 
için sonsuz teşekkürlerimi, sonsuz sevgilerimi sunuyorum. Sağolunuz, 

varolunuz. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN ERZURUM ODALAR BİRLİGİ 
TOPLANTISINDA YAPTIGI KONUŞMA 

21Ekim1986 

Odalar Birliği'nin Erzurum'da yaptığı toplantıya, Başbakan olarak 
iştirak etmekten büyük bahtiyarlık duyduğumu, sözlerimin hemen başın
da belirtiyorum. Sizlere Türkiye'nin ekonomik, sosyal, politikaları hak
kında, belki biraz uzun sürecek bir konuşma yapmakta fayda mütalaa 
ettim. 

Burada sadece Odalar Birliğimizin mümtaz mensupları değil, Ziraat 
Odalan Birliği'nin mehsuplan, Esnaf ve Sanatkilrlar Konfederasyonu'
nun mensupları, üniversite mensupları, değerli valilerimiz ve yöneticile
rimiz de var. 

Türkiye'nin iktisadi politikasından başlayalım. 1980'de Türkiye'nin 
iktisadi politikasında çok büyük bir istikamet değişikliği olmuştur. Buna 
neden ihtiyaç duyulmuştur? Bu değiştirmenin tarihi 24 Ocak 1980'e, o 
günkü demokratik iktidar devresine rastlar. Benim değerlendirmeme 

göre bunun ana sebebi şudur: Artık eski polilikalar, dünyanın değişen 
şartlan, Türkiye'nin vasıl olduğu seviyeler itibarıyla geçerliliğini kay
betmiştir. Artık o eski politikalarla Türkiye'yi iktisaden yönetmemizin 
mümkün olmaktan çıktığı tarihte bu kararlar alınmıştır. Bir kere teme
linde şu yatıyor; Türkiye dışarıya açılacaktır. Kapalı bir ekonomiden 
açık bir ekonomiye gidecektir. Açık ekonomi, rekabet ekonomisidir. 
Kapalı ekonominin başlangıçta bazı konuları geliştirmede faydası görül
müştür. Bunu inkiir etmiyorum ve bunu tartışmıyorum . Ama vardığımız 
ııoktadarı itibaren artık o kapalı ekonominin sürdürülmesi şansı kalma
mıştı . Çünkü, eğer onunla gitmiş olsaydık, döviz darboğazından kurtula
mazdık. Döviz darboğazından kurtulamayan Türkiye'nin, kalkınması 

mümkün değildir. Döviz darboğazı devam eden bu ülkede, milli gelir ar
tışı, yani kalkınma hızı , 1979 - 1980 senelerinde negatif olmuştu. Yani 
kalkınma hızında artış yerine, kalkınma hızında eksiliş olmuştu. Bunun 
sonucu da işsizlik ve fakirliktir. Refahın aşağıya doğru gitmesidir. Hat
ta. bölgelerarası farklılıkların büyümesidir. Daha ileriye gideceğim, ge
lir grupları arasındaki gelir dağılımının daha da kötül~mesidir. 

24 Ocak 1980'den beri getirilen ve özellikle 1983 sonunda Anavatan 
iktidarıyla istikameti çok daha belirli hale gelen ve birtakım ke in ka-
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.ıunlarla, kararnamelerle kanaatime göre geri dönülmez bir noktaya da 
ulaşan bu politikayı şöyle ifade etmek istiyorum : Gerek ekonomide, ge
rek idarede, gerek sosyal gelişmede, bizim getirdiğimiz modelle randı

man, verim, azamiye çıkıyor. Eğer bunu şirketler için söylersem, en be
cerikJiler bes2bım en iyi bilenler daha yukarılara çıkıyorlaı·. Serbest reka
bet sistemi dediğimiz zaman, serbest ekonomik düzen dediğimiz zaman, 
bu sistem kendi içinde en iyi noktaya gelen sistemdir. Esasta da bu ya 
tıyor. Zaten bu planın, en iyi şekilde tatbik edilmesinin bir kaç önemli 
sebebi vardır. Kaynaklarınız belli ise, bu kaynakları en verimli projelere 
yatırmanız lazımdır, deriz. Verimli projelere yatırırsanız, bu projeler en 
kısa zamanda netice alınacak projeler olursa, netice itibarıyla kaynakla
rıııız artar. O kaynaklan yeni baştan, aynı şekilde daha verimli projelere 
yatırmaya devam ederseniz, kalkınma biı nevi hızlanan bir daire halini 
alır. Gelişme hızlanmaya devam eder. İşte, yıllar evvel, 1950 sonrasında 
Japonya'nın yaptığı iş budur. 1950 ile 1960 arasındaki dönemde, Japon
ya'nın kalkınma hızının yiftde 7'1erin üzerinde olduğu, hatta 1960'lara 
geldiğinizde bu hızm daha da arttığını g0rürsünüz. Japonya'yı 20 senede 
gelişmiş, büyük ülkelerin seviyesine g<::liren bu tempo olmuştur. Gene 
zannediyorum ki, Japonya'daki hadisenin temelinde yatan, serbest bir 
ekonomik düzendir. Çünkü, iş serbest rekabete geldiği zaman, o serbest 
rekabette mücadele etmek ve netice almak, esas itibariyle kimin daha 
kabiliyetli olduğuna, kimin konusunu daha iyi bildiğine, kimin daha fazla 
çalıştığına ba/thdır. Bir konuyu daha ifade edeyim, bu yeni sistemle ve 
özellikle J983'den sonra çok belirli olarak getirdiğimiz yeni ekonomik 
sistemle, - bir yazarımızın tabiri - •karma ekonomi yutturmacası » bit
miştir. Artık, karma ekonomi yoktur, serbest bir ekonomik düzen vardır 
Serbest ekonomik düzende de, kaideler açık - seçik bellidir. Herkes, bu 
kaidelere göre oynar. Devletin rolü de, bu kaidelerin iyi çalışıp çalışma
dığına bakmaktır. Yani serbest sistem, serbest çalışıyor mu, yoksa, bir 
rakım müdahalelerle bu serbestlik ortadan kalkıyor mu?, buna iyi bak
mamız lazım . Devletin en önemli rolü de budur. 

Geçtiğimiz yıllarda, 80 öncesinde, iktidara gelmiş ve sözde farklı 
ekonomik konseptleri olan iki siyasi gnıba baktığımız zaman, her ikisin
de de karma ekonomi anlayışı bulunduğunu, aradaki farkını acaba dev
let biraz daha mı fazla, biraz daha mı <>Z müdahale etsin, şeklinde mü
t~laa edildiğini görüyoruz. Ama , tatbikata baktığımız zaman, karma eko
nomide devletin rolünün daha az olmasını isteyende, devletin rolünün da
ha fazla olduğunu, tersine karma ekonomide özel sektörün rolünün ol
mamasını isteyende ise, özel sektörün rolünün daha da fazla olduğunu 
müşaade ediyoruz. Onun için diyorum ki; Artık serbest bir ekonomik 
düzen bunların yerine gelmiştir ve Türkiye'nin düzeni de budur. Geriye 
dönmesi de mümkün değildir. Aslında gönül, bu serbest sistemin bütün 
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ünitelerde tatbikini istiyor. Bu, zamanla olacaktır. Hatta idarede de tat· 
bik edilerek, kabiliyetlilerin daha yukanya çıkması sağlanacaktır. Kabi
JiyetlUer yukarıya çıkarsa, havadan para kazanma yolları kapanır. Sa
dece çalışmayla, bilgiyle, beceriyle bir takım neticeler elde edilebilirse, 
işte o zaman, cemiyetin verimi artar. Temel de budur. Bizim getirdiği
miz sistem budur ve bunun üzerinde :luruyoruz. 

lktisadi politikada genelde devletin rolü, sektörün rolü nedir? De
min söyledim, devletin rolü, bir nevi ekonomiye sahip olmak, ekonomiyi 
bu manilda .vönetmek, yani ekonomide fiilen yükü üzerine alıp götürmek 
değildir. Devlet ekonomide tanzim edicidir, hakemdir ve yanlışlıklar ol
maması için makro seviyede müdahalecidir. Mikro seviyede devletin mü
dahale etmesi kadar yanlış bir hadise yoktw·. İşte o zaman hepimizin şi
kayet ettiği bürokrasi, kırtasiyecilik hadiseleri başlar. Ama muhterem 
dinleyiciler, şunu hemen söyliycyim ki, ne kadar gayret sarfetsek, !bazen 
bizde <bürokratik muamelelere, kırtasiyecıJiğc kolay kolay mani olamıyo
ruz. Bürokras inin genci bir eğilimi var. Bira~ da basın buna yardım edi
yor. Nc.:ticcdc, bürokratik formaliteler o kadar anormal bir hale geliyor 
ki, sonunda hepimiz şikayete başlıyoruz. Bir tane misali var; demin Sayın 
Odalar Birliği Başkanımız da bahsetti, hayali ihracat meselesi. Şimdi 
bakınız, hayali ihracat meselesinin aslı nedir? Hayali ihracat meselesine 
öyle.: bir anlam verilmiştir ki, ihracat yapılmamış, döviz gelmemiş de bir 
takım adambr havadan para kazanıyormuş gibi bir görüntü meydana 
getirilmiştir. Hayır, böyle değildir. Döviz geliyor. Belki hadise şöyledir, 
fiilen JOO dolarlık dövizin gelmesi icap ederken, 200 dolarlık döviz geli
yor. Yani ihracat 100 dolarlık ama, onun karşılığında 200 dolar geliyor. 

için geliyor? 100 dolara yüzde lJ vergi iadesi varsa, 110 dolar alıyor 
diyelim, 200 dolar getirirse 220 dolar alıyor. Şimdi öbür 100 dolan ban
kaya getirir c, 100 dolar alır, vergi iadesi yok. Sistemin icabı vergi iade. 
.sini kaldırsak. hayali ihracat diye bir hadise olmaz. İkinci bir konu; ih· 
rac;ıtçıya düşük faizli kredi veriyorduk. Bu doğruydu. Sistemde şu nok
tava gelindi; ben hatırlıyorum, düşük faizli kredi verilmesini o zamanki 
Odalar Birliği ile otunıp konuştuk. Benim Başbakan Yardımcılığını sıra
ı;ındadır. Piyasada faiz yüzde 60-70, biz indirdik yüzde 20-15'e. Şimdi yüz
de 70 ile yüzde 15 arasında öyle büyük fark var ki, adam ihracat yapma
ya bir nevi zorlandı. Yapamadı, yapamayınca da 100 dolarlık ihracau 200 
dolar diye gösterdi. Dışarıdan para geldi ama, çünkü o ihracatı yapma
dığı takdirde biz ceza koymuşuz. Yüzde 15'lik faiz yerine, yüzde lOO'lük 
faiz ödeyecek bu sefer. O da batmasına sebep olacak. 1983 senesinde ik
tidara geldiğimiz zaman yaptığımız ilk iş, vergi iadelerini indirmek oldu. 
Bugün veı-gi iadeleri yüzde 30, yüzde 25 değildir, yüzde 6'ya inmiştir; 
ı•asatisi budur. İkincisi, bu süre içerisinde faizleri normale indirdik ve 
onun yerine «Kaynak Kullanım Destekleme Fonu' adında bir fon koy-
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duk. Aslında faizler yükseldi. Şimdi hala bu şartlar altında, hayali ihra
cat konusunu konuşmak mümkün müdür? Bunu konuşmaya devam 
ederseniz, veyahut da geçenlerde gazetelerden birinde yer alan haberde 
olduğu gibi -Ayvalık'tan 100 milyar liralık hayali ihracaat yapıldı- diye. 
Yani bu insafsızlıktır, 100 milyar liralık ihracat nereye sokuldu? Bu se
fer rakam o kadar büyütülmüş ki, netice olarak, nereye geliriz biliyor 
musunuz? Namuslu ihracatçıyı, ihracattan ürkütürüz. Herkes bu gemi
nin içindedir. Türkiye'nin gemisidir. Nereye gittiğimizi çok iyi bilme
miz lazım. Yaı ın Türkiye dövizsiz kalırsa bundan hangimiz istifade ede
cek? Kimin i&ıifade edeceğini söyliyeyim; eski kaçakçı ve karaborsacı
lar. Hatta iddia ediyorum, diyorum ki, eğer bunlar böyle devamlı ola
rak söyleniyorsa; gerisine bakın. Gerisinde muhakkak o düzenin kurul
masını isteyenler vardır. Bunu çok iyi bilmemiz lazım. Herhangi bir si
yasi endişeden dolayı söylemiyorum. O yılları yasadık, ne muazzam pa
ralar kazanıldığını biliyorum. Çünkü, sanayide bulundum. Hiç ummadı
ğınız insanların altında lüks mersedeslerin bulunduğunu göt'düm. 1973-80 
yıllarını hatırlayınız. Tekrar aynı noktah>.ra dönmemek istiyorsak, bazen 
yaptığımız yanlışların da bizi nereye götüreceğini çok iyi bilmemiz lazım. 

Tabii hayali ihracat lafları sadece burada kalmıyot', bürokrasiye de 
tesi r ediyor. Bu sefer bürokrasi ihracatçıyı inim inim inletmeye başlıyor. 

Siz istediğiniz kadar buradan emir verin. Gazeteler yazdı ya, bu adam şu 
kadar milyar dolar kaçınyorsa, ben bunun ıcığım - cıcığını kontrol ede
rim, diyor. Bir daha, bir daha kontrol edin, verml!yin vergi iadesini. On
dan sonra da bu adamların hepsi size gelip, cbiz nasıl ihracat yapalım-. 
derler. 

Bir misal daha vereceğim, geçenlerde aynı şeyi gördüm. lstanbul'
da taksi plakaları satışa çıkıyor. Daha doğrusu, sahşa çıkmıyordu da biz 
satışa çıkarttık. Mesele nasıl? Taksi plakasının bedeli vardır, 8-10 mil
yon civarında. Bana gelip dediler ki; cKura ile çekeceğiz ve yeni müra
caatçılara vereceğiz• Düşündüm, serbest bir ekonomik sistemde bu yan
lış, yani bizim uyguladığımız sistemde bu yanlıştır. Çünkü ne yapıyoruz? 
Taksi plakasının sayısını arttırdığınız zaman mevcut taksi sahiplerinin 
- ister para ile almış olsun, isterse 15 senelik emekle o noktaya gelmiş ol
sıın- bir nevi emekli ikramiyeleri yerine geçecek olan taksi plakalannın 
değerini düşürüyoruz. 8 milyon ederken, 6 milyona düşecek. Peki bunu 
nasıl karşılayacağız. Bu bir hisse sened;dir. Ben meseleyi böyle gördüm. 
11 bin taksi sahibi varsa, 11 bin de hisse sahibi vardır. Bu hisse senetle
ri de kendilerinin taksi plakalandır. Şimdi ben buraya 500 tane ilave 
edersem, o 500 taneyi satarım, açık piyasada farkı da götürüp o taksi sa
hiplerine öderim. Yaptığımız iş bu, ama bir baktım, bu yapılanlar kara
borsaya sebep oldu. Eskiden beri bu taksi plakası alınıp satılıyor ama, 
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bizim yaptığımız iş, taksi sahibinin eline plakasının değerini vermektir. 
Doğrusu da budur. Yoksa siz kura ile çektiğiniz adama, bal gibi 6 mil
yonu hediye ediyorsunuz. Öyle şey olmaz. Kur'a ile adam para kazanmaz, 
çalışarak para kazanmak lazım. Sonra ne olacak? Götürüp o plakayı 8-10 
milyona satacak. Şunu çok iyi bilmeliyiz ki, havadan para kazanma yol
l arı açık olduğu zaman, cemiyette adaletsizlik meydana gelir. O adalet
sizlik, çalışan adamları da çalışmaz hale getirir. İşte randıman da bu 
yüzden düşer. Bunun için sistemde rekabeti getirmeye mecburuz. Kimse 
haksız kazanç sağlamamalı. Temelde yatan espri de budur, getirdiğimiz 
ekonomik model de budur. 

Daha büyük bir misalini vereyim, biraz sonra sosyal adalet konu
sunda da anlatacağım, eski iktidarlar devresinde Türkiye'ye kaçak siga
rn giriyor muydu? Giriyordu. Bu kaçak sigarayı ithal edelim desek, hep 
karşımıza dövizimiz yok, dövizimiz yetmez diye çıkıyorlar. E kardeşim, 
Döviziniz var ki, bu mal Türkiye'ye giriyor. Dövizsiz mi alıyoruz, gene 
bir döviz ödüyoruz. İşçi dövizi ödüyoruz oraya. Size gelmiyor döviz. Siz 
.:ğer kaçak sigarayı sistemin içine alırsanız, normal ithali yaparsanız, o 
döviz size gelecektir. Hesap, bu kadar basit. Arada ne kadar fark var, bili
yor musunuz? Kaçak sigarayı devlet ithal ettiğinde, Toplu Konut Fonu'· 
na, devlete ve tabii bayilere gelen fazla 150 milyar liradır. Şimdi bunun 
geri dönmesini isteyenler var. Çünkü çok tatlı bir kazanç. İşte temeldeki 
mücadele budur. Karma ekonomi aldatmacası ile serbest ekonomik dü
zen mücadelesinin temelinde yatan budur. Devletin rolünü bu ekonomik 
di.izende biz çok açık ifade ettik. Dedik ki, devletin rolü, hiç kimsenin ya
pamıyacağı al! yapı meselelerine el atmaktır. Ekonominin makro sevi· 
yede düzenlenmesine yardımcı olmaktır. Devlet aslında baba değildir. 
Halka müesseseleri ile hizmet eder. Yanlışlardan bir tanesi de budur, 
baba olarak görmeye devam ettikçe, devletin bizi döveceğini de kabul 
ederiz. Bu anlayışı değiştirmemiz Uızım. Modern toplumlarda devlet hiç
bir zaman baba değildir. Bizler bükümet olarak devleti yönetiyoruz, dev
let müesseseleri ile halka hizmet ediyor. Böyle anlamamız lılzım ada da
ha Türkiye'de devleti baba olarak gören çok kütleler vardır. Biraz daha 
babalık rolü devam edecektir. Ama zamanla bu anlayış deitişecektir. 
Devletin sanayi ve ticarete girmesi gene1de do~ru değildir. Özel hallerde 
istisnası var. Biz, bu istisnayı , kendi ekonomik programımızda kovduk. 
Kalkınmada öncelikli yörelerde, yani Güney ve Doltu Anadolu'da devlet 
fiilen sanayi yatınmına girer. Fakat, imkıln bulunduğunda bunun halka 
devredilmesi j!erekmektedir. Dikkat ederseniz biz, devlet olarak Güney 
ve Doıhı Anadolu'da bu konuda yatının yapıyoruz. Devlet olarak tesvik 
ediyoruz, devlet olarak iştirak edivoruz, hatta •Kamu Ortaklılh Siste
mini • de burada efektif olarak kullanıyoruz. Ama, sadece bu yörelerde. 
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Biz Türkiye'de teşebbüs sahibi insanlarımızın ekonomiye sahip olmasını 
istiyoruz. Teşetbüs sahibi deyince herkeı.in aklına, - tabii basınımızın bu 
konudaki yayınlarının katkısıyla da- ya Koç, ya da Sabancı geliyor. Ben 
böyle düşünmüyorum. Teşebbüs sahibi dediğimiz insanlara milyonlarca 
çiftçi de giriyor. Bu adamların arazisi yok mu? Ekmeklerini topraktan 
çıkarmıyorlar mı? İşte bunlar da teşebbüs sahibidir. Kendi ürününü 
çıkarıp satar. Bazen ürün azdır, Allahtrm, ona göre idare eder, bazen 
Ziraat Bankası malına haciz koyar. Netice itibariyle, çiftçimiz hür teşeb
büstü. Ama şunu da söyleyeyim ki, çiftçimiz hesabını, kitabını ve politi
kayı herkesten iyi bilir. 

3 milyona yakın da esnafımız var. Bunlar için de diyorum ki, çiftçi
miz ekmeğini topraktan çıkarıyorsa, bunlar da taştan çıkarıyorlar. Bun
lar da teşebbüs sahipleri. Aynca devlete yükleri d.: çok az, hiç sübvansi
yonları yok, olan sübvansiyonları da faizden geliyor. Biz, biraz daha 
gayret sarfederek sanayi sitelerine ağırlık verdik. Ben istiyorum ki, es
naf sanayi sitelerinden yararlanarak çok daha güzel yerlerde çalışsın. 
Çünkü, şuna da inanıyorum; zannetmeyiniz ki, biz sadece büyük teşeb

büs sahiplerinin yanındayız. Büyük teşebbüs sahiplerinin yanında olma
mız esnafın karşısında olmamız demek değildir. İhracaatı yapanların 
veya ihracatı destekleyenlerin küçük ve orta müteşebbisler olduğunu ben 
çok iyi biliyorum. Eğer onları yaşatmazsak, onları geliştirmezsek Tür
kiye'de ihracat olmaz. Büyükler bu işi sadece organize ederler. Aşağı
da hazırlayanlar küçüklerdir. Gidin Ankara'da Ostim'i bir görün baka
lım, neler var orada, neler yapılıyor? Buradaki et fabrikasının bir çok 
ünitesi orada yapılmış. Daha yeni 106 milyon dolar kredi aldık: Ne için? 
Küçük sanayi sitelerini finanse için. Bütçeye koyduğumuz paradan fazla. 
Bütçeye koydı.;ğumuz 40 milyar lira, buradan alacağımız 70 küsür mil
yar lira ve daha da alacağız onu da söyliyeyim. 

Banka ve kredi sistemimizde çok başka düşüncelerim var. Çünkü, 
ekonomi belli noktalara geldikten sonra bazı birimler daha rahat çalış· 
maya başlar. Bu sektörlere daha dikkatli, hesaplı netice alıcı, ihracata 
yöneltici krediler vermeyi düşünüyorum. Belki büyük devlet bankaları
nı, belki de yeni kurulacak İhracat Bankasını bu konulan finanse etmek 
üzere devreye sokmamız lllzım. Hatta birara düşündüm, Türkiye'nin en 
büyük bankası olan Ziraat Bankası sadece çiftçiy~ değil, esnafa da ağır
lık vermeli. Ziraat Bankası fonların en fazla olduğu bankadır. Türkiye'
de demokratik sistemi hakikaten oturtmak istiyorsak, serbest teşebbüsü 
güçlendirmeljyiz. Serbest teşebbüs deyince, sakın aklınıza sadece hol
dingler gelmesin. İşte çiftçilerle esnaflar, rakamlar da ortada. 

Bizim iktisadi ve sosyal politikamızda bir de «sosyal adaletçilik» 
var. Ben sosyal adaletçiliğin de çok iyi anlaşıldığı kanaatinde değilim. 
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Ama, ümit ediyorum ki, bu tip toplantılar daha fazla yapılırsa ve bu şe
kilde sosyal adaletçiliği forumlarda anlatırsak, buralardan yayılması da
ha kolay olur. Sosyal adaletçilik deyince, çok basit bir ifadeyle şöyle 
anlatabiliriz: Hali-vakti yerinde olandan alıp, hali-vakti yerinde olma
yana-zorla değil• gönül rızasıyla transfer. Aslı budur. Ama bunu yapar
ken zor metodlar kullanırsanız, komünizm olur. Zorlamayla netice alın
dığı veya böyle bir transferin yapılabildiği kanaatinde değilim. Bir grup 
en yüksekte oturuyor. Onun altındakiler fakirliği paylaşıyor. Bence ser
best sistemde bu işi yapmanın yolları vardır. 

Misaller vereceğim : Bir toplumda ev sahibi olmak, kira ödememek 
-hele Türk toplumunda - iki odalı bir ev sahibi olmak çok önemli bir ha
disedir. İşte mülkiyetin temeli de, serbest rejimin temeli de burada yatı
yor. Biz herkesi kiracı yaparsak yarın o kiracılar -hani bir ara söylen
mişti- •Toprak işleyenin, ev de oturanındır.• deyiverirler, olur biter. Biz 
herkesi ev sahibi yapmaya mecburuz. İşte sosyal adaletçilik budur. Nasıl 
yapacağız? Formülünü bulduk. Sigara kaçak geliyordu. 150 milyar, ka
çakçıya gidiyordu. Bu parayı kaçakçıdan, karaborsacıdan aldık. !Şimdi 

çoğu Toplu Konut Fonu'nda. Aynca akaryakıta zam yaparak oradan da 
bir miktar yüzdeyi bu fona aktarıyoruz. Nedeni çok basit, bir taşla, iki 
kuş . Türkiye'de maalesef petrol yok, çıkan petrol topu topu yılda 2 mil
yon. Halbuki bizim kullandığımız petrol 18 milyon ton. Eğer biz bunu 
düşük fiyatla satarsak, çok kısa zamanda 25 milyona çıkar, ona da pa
ramız yetmez. O vakit petrolü yani enerjiyi az kullanan sanayi sektör
lerine doğru gitmek mecburiyetindeyiz. Yapacağımız iş enerjiyi pahalı 
hale getirmektir. Yoksa adama, sen enerjiyi yüksek kullanan sanayi kur
ma diyemeyiz. Ama enerji pahalı olursa. kendiliğinden olur. Hadise bu
dur. Serbest ekonomik sistemde yapacnğunız iş J:.udur. Onun için bir 
miktar vergi koyduk. O vergi veya fon, konuta gidiyor. Bu parayı toplu 
konuta lüks araba kullanan da ödüyor, sigara için de, içki için de ödüyor. 
Bunların toplamı 350-400 milyar lira. İşte toplu konutun temeli burada
dır. Benim kanaatimce bu bir sosyal adalettir. Toplu Konut Fonu'ndan 
verdiğim kredi yüzde 15 faizlidir. Bunun, bir kısmını da devlet kredi i 
olarak verdiğime göre, bu, netice itibariyle orta tabakaya, aşağı tabaka
ya bir gelir transferi demektir. Rakam da ufak değil, aşağı-yukarı 3-3,5 
milyon lira. Evi olmayan için, 750 bin lira devlet kredisi var. Bu kredi
nin yüzde 80-85'i memur ve işçiye gidiyor. Geriye kalan yüzde lS'i de es
naf alıyor. Tabii kredi alanlar arasında işadamları yok. Çünkü bu konut
lar, lüks yerlerdeki 50-100 milyon liralık konutlardan değil. Maliyetleri 
6-7 milyon olan konutlar. 

Bunu da kafi görroed.ik. Şimdi, devlet memurları ve işçiler için, 
eğer lojmanda oturrouyarlarsa, bir ek imklln getirdik. Nedir bu imklln? 
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Kanun geçerse, önümüzdeki yıldan itibaren aylık, ilk 6 ay için S bin, ikin
ci 6 ay için 10 bin, üçüncü 6 ay için 15 bin ve dördüncü 6 ay için 25 bin 
lira verilecek. Bakanlar kurulu bu miktarları arttırabilir. Vergisiz bir pa
ra. Özel teşebbüs tarafından masraf olarak gösterilebilir. İşte bu para 
işçiye, memura konut edinmesi için bir yardım olarak veriliyor. En fazla 
120 ay. Bir kısmı Toplu Konut kredisini gel"i ödeme de kullanılacak. 
Yarın kredi miktarı artarsa ödemesi zorlaşır, diye. Belki bu suretle önü
müzdeki on sene içerisinde, memur ve işçiyi ev sahibi yapabiliriz. 

Bir önemli sosyal adalet tatbikatını da, ben elektrik ve su tarifele
rinde görüyorum. Bunu da belediye başkanlarına tavsiye ediyorum. Di
yorum ki, suyu satarken karşılığını alın. ama şöyle bir tarifeyi tatbik 
edin, eski usulü değil. Fazla kullanan daıha az para vermesin, tersine uy
gulayın. tık 5 metreküp çok düşük bir fiyatta olsun. Ondan sonraki 10 
metreküpün fiyatını artırın. Her belediye, kendi ölçülerine göre, yükse
len bir tarife uygulasın. Fazla kullanan zengin fazla, az kullanan fakir az 
ödesin. İşte sosyal adalet foı:mülü budur. Aynı konu elektrikte de vardır. 
Nitekim elektrik tarifelerinde ilk 150 kUowat - saate daha az para alırız . 
Ondan sonra kademe olarak yükselir. Bunu yapmaya mecburuz. Telefon
da da böyle olması lazım. Çünkü elektrik, telefon ve sudan bugün şehir
lerimizin mutena noktaları yararlanıyor. Şehirlerin kenar mahalleleri ise 
daha bu hizmetlerden yoksundur. Oralara hizmet götürmem Hlnm, o 
hizmetleri de havadan götüremem. Tabii ki parasını alacağım. Yani, Tür
kiye Elektrik Kurumu, PTI para kazanacaklar. Demin de söyledim, en 
çok para kazanan KİT'ler bunlardır. Ama bu KİT'ler de bir sosyal hiz
meti yerine getiriyorlar. Köye, kenar mahallelere elektrik, telefon hiz
metlerini bunlar götürüyorlar. Turistik tesislerin bulunduğu en ücra 
yt:rlcre kadar otomatik telefon götürüyorlar. Ama bunları yapmak kolay 
değildir. Bu bir yatırım meselesidir. O vakit, bu imkfınları kullanandan 
karşılığını alıp, kulJanmayana imk§.n yaratmalıyız. İşte sosyal adalet 
budur. 

Bir de, «Gecekondu İmar Affı » dediğimiz bir konu var. Yıllardır 
insanlar gecekondu yapıyorlar. İyice analiz ederseniz, gecekondunun 
mecburen yapıldığını anlarsınız arsa yok, ruhsat (yok, nerede oturacak 
bu adam? Gidiyor kendisine bir tarla buluyor, •bazısı hazine arazisi, bazı
sı kendi arazisi oluyor- oraya evini yapıyor. Ondan sonra da biz gidip 
yıkıyoruz. O yapıyor biz yıkıyoruz. Bu sistemi değiştirmemiz 1§.zım . Ni
tekim •İmar Affı• ile büyük çapta değiştirildi. En son başvuru tarihi, 
9 Kasım 1985'e kadardı. İnşallah bundan sonra yapılmaz. Ama yapılma
ması için belediyelerimizin arsa bulrnrısı lazım. Ruhsat meselesinin de 
basitleştirilmesi 1§.zım. Yani, başvuranın ruhsatı hemen verilmelidir. Ge
cekonducu vatandaşımız ruhsatın formalitesinden ürküyor. Alamazsam, 
yanlış yaparsam diye. Ona basit yollar gösterilmesi konusunda, İmar 
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Kanunu'nda hüküm var. Eğer planları yapılmışsa ruh at almadan da ev 
yapabilecekler. Ama bunların tatbikatı için zamana gerek var 25-30 yıl
dır tapusunu alamayan insanlar var. Biz bunlara tapu verdiğimiz zaman, 
ne kadar sevindiklerini biliyorum. Bu icraatm, en önemli icraatımız ol
duğuna inanıyorum, Çünkü, mülkiyet meselesini bu şekilde halletiğimiz 
zaman, isyan eden insan kalmaz. Aksi taktirde bu insanlar günün birin
de isyan ederler. 

Bütün bu politikaların tatbiki, netice itibarıyla, kaynak meselesine 
bağlıdır. Yani herşeyi programlayıp, yazıp, çizeriz. Ama kaynak olmazsa 
icraat yapılanrnz. Ben kaynaklan üç türlü düşünüyorum; Bir tanesi, dev
letin vergilerle elde ettiği kaynaktır. Biz buna genelde •Bütçe» diyoruz. 
Diğeri fonlar. Fonlar meselesi 1930'dan beri var. Ama biz bunları bir 
sisteme, bir kanuna bağladık. Bir de temelini iyi kurduk. Üçüncü bir 
kaynak da, dış kaynaktır. Krediler ve yabancı sermaye. Türkiye bu nok
talarda nerede? Ne yapıyor? Bir kere hemen şunu söyliyeyim ki, vergi 
meselesine büyiik önem verdik. Çünkü vergi de bir sosyal adalet mese
lesidir. Sosyal adalet için, vergi kanunlarını basitleştinnek, vergi kanun
larını tatbik edilebilir hale getirmek, gelir vergisini aşağıya çekmek 
-düşük ücretliler için aşağıya çekmek- lazımdır. Nitekim, dikkat eder e
niz, bizim zamanımızda yüzde 40'larda:ı yüzde 25'lere indi. Bir de fatu
ralı vergi iadesi geldi. Düşük ücretlilerin bugün ödediği vergi, tahmin 
ediyorum, yüzde 5 ile 10 arasındadır. Doğu ve Güneydoğu'da bilhassa 
vergi indiriminin yanında, bir de geçim indirimini 5 katına çıkarttığı
mızda, ben öyle zannediyorum ki, ba.ıı vatandaşlarımızdan vergi almı
yor, ilave para veriyoruz. Bu da bir sosyal adalet icabıdır. Ama vergiyi 
toparlayabilmek meseledir. Bizim vergi kanunlarını çıkardığımız yıl 
1984'tür. 85'de de bu kanunlarda bir revizyon yaptık. Bütün bunların so
nunda vergi tahsilatı yüzde 60 civarında arttı. Modern bir vergi daha ge
tirdik, •Katma Del!er Vergisi.• Bugün, Avrupa ülkelerinin bir kısmında 
tatbik edilemiyor. Türkiye bu ülkelerden sözde çok geriydi. Ama biz, bir 
sene içinde Katma Değer Vergisini tatbik edilebilir hale getirdik. Bugün 
tahmin ediyorum ki, vergi gelirlerimizin yüzde 30-33'ü Katma Değer'den 
gelivor. Bu oran giderek artıyor. Zaten Katma Değer Vergisi iyi takip 
edilir, iyi uygulanırsa, diğer vergi gelirleri de artacaktır. Vergi kaçırma 

işi iyice zorlaşacaktır. Zincir kurulmuştur. 
İkinci kaynak olarak da «Fonları• söylemişt,;m. Bir tanesi «Toplu 

Konut Fonu•, 350-400 milyar lira. Arkasından •Kamu Ortaklığı Fonu• 
geliyor. O da çok basit bir sistem. Bütün dünya şimdi bizim bu sistemle
rimize bakıyor. Barajların, köprülerin, yani iktisadi tesislerin ıı:elirlerini 
sattık, karşılığında aldığımız paraları, yine aynı yerlere yatırdık. Simdi, 
soruyorlar bana, Karakaya Barajı 2 senede nasıl hızlandı diye. 19'76'da 
temeli atılmış, 1984'e girinceye kadar 6 yılda yüzde l5'i yapılmış. Son iki 
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enede yüzde 90'a gelmiştir. 1986 sonu, 1987 başında Karakaya'nın tri
bünleri elektrik üretmeye başlıyacaktır. Eğer, ayru tempoda gitseydik, 
Türkiye'nin parası yok diye, 5-6 sene daha sürerdı. Biz Kamu Ortaklığı 
Fonu'ndan 70-80 milyar lira verip işi tamamladık. Şimdi Karakaya Ba· 
rajı, Kamu Ortaklığı Fonu'na yılda 200 milyar lira para getirecektir. Onu 
bir daha satıp belki SOQ-600 milyar lira daha alacağız. O paralarla da 
Atatürk Barajını tamamlayacağız. Çünkü Atatürk Barajı da senede 200 
milyar lira istiyor. Bu paranın bir kısmını da buradan karşılıyoruz. Bu
nun gibi bir iiçüncü fon da «Savunma Sanayii Destekleme Fonu»dur. 
Savunma sanayinin rasyonel hale getirilmesi açık-seçik olarak kanunda 
yazılmıştır. Yabancı sermaye ile Türk özel teşebbüsü bir araya gelerek 
savunma sanayinin esas ünitelerini kuracaklardır. Bir tek Makina Kim
ya ile bir yere gidemedik. Belli şeylerin dışına çıkamadık. Asgari iki-üç 
projenin, şu anda dünya standartlarının üzerinde yapılabileceğini tah
min ediyorum. Bu projeler sadece Türkiye'nin ihtiyacını karşılamakla 
kalmayacak yurt dışına ihracat imkanını da beraberinde getirecektir. 
tştc modernleşme budur. Burada da 250-300 milyar lira vardır. 

Hır Fonumuz da, basınımızın «Fakir Fukara Fonu» dediği, bazıları
nın «hayırlı fon• dediği, Türkiyc'nin her tarafında tatbik edilen bir fon
dur. Bir nevi vakıf sistemidir. Bugün bakıyorum bu fonun tatbikatın

dan mevkaU\de memnunum. Her gittiğimiz yerde, dul hanımlar gelip bi
zimle konuşuyorlar, hiçbir destekleri yok. Türkiyc'nin sosyal sistemi 
bunlara uzanıncaya kadar yıllar geçer. Hangi sosy;ıl sistem uzanacak onu 
da düşünmek lflzım. Sosyal sistemin bir takım şartları var. Bu nedenle 
sistemler çalışmıyor maalesef. Köydeki , ilçedeki insanlara ulaşması ise 
mümkün değil. 

Geçen gün gazetelerde gördüm, Sivas Valisi, atı ölen at arabası sahi
bi bir vatanda~ımıza Fon'dan para vererek, at almasını sağlamış. Güzel 
bir şey, doğru olan da budur. Her zaman devamlı olarak değil, bazıları
na da bu şekilde •ardım edilecek. Erzurum'cla, 25 yıl hapis yattım diye 
birisi geldi. Bu adamın yardımın dışında tutulmasına imkan yoktur. 25 
yıl hapiste yatan birine kolay kolay iş vermezler. Bizim bunların da elin
den tutmamız !hım. Bu adam tekrar hapise mi düşsün? Yapacağımız iş 
budur. Bunun gibi daha bir çok konu var. Hep ine el atmamız mümkün 
değildir. Ama, bu yolla fakir- fukaraya yardım etmek mümkündür. Ben 
bunların hepsine neticede, «sosyal adaletçilik» diyorum. Sosyal Adalct
çiliğin yanında bir fon sistemi, kaynak sistemi de getirdik. Türkiye'dc 
1970'lerin sonlarına doğru kaynaklar iyice azalmaya başladı. Kaynakla
rımm kötü yollarda kullanıp, onlardan istifade yoluna gitmez ek, pro
jeler 6-10 yıl sürer. cticede verimli olmaz. Kaynaklarımız da gitgide 
aıalır. 
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Türkiye'de tasarruf biz iktidara geldiğimizde yüzde 16-17 civarın
daydı. Önümüzdeki sene yüzde 22 tahmin ediyoruz. Yüzde 22 Türkiye 
için büyük bir rakamdır. Ama tasarrufun artması, vergiyi doğru-dürüst 
almakla ve foıı sisteminde yeni kaynak yaratılmasıyla mümkün olmuş
tur. Bir de Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve belediyelerin yaratmaya baş
ladıkları kaynaklar sayesinde. Bu kaynaklar da neticede ekonomiye giri
yor. Ekonominin canlanmasının sebebi budur. İçinde bulunduğumuz se· 
ne kalkınma hızımız niçin yüzde 7,8 dir? Nedeni, bu kaynaklann yatırım· 
lara gitmesidir. Bugün ekonominin sıkıntılı bir halde olması icap ederdi. 
Çünkü Türkiye'nin dışarıdan aldığı bir takım imkanlar azalmıştır. Hangi 
imkanlar? Libya'dan, Suudi Arabistan'dan, Irak'tan, lran'dan aldığımız 
işler azalmıştır. Bütün bunların yanında, müteahhitlerimizin işleri azal
mıştır. Halbuki bu kaynaklar Türkiye'ye geliyordu. Ama ben, şunu gör
düm; o müte:.ıhhitlerimizin mühim bir lasmı, Türkiyc'de artan işl eri al
maya başladılar. Türkiye'de yeni iş sahaları açılmaya başladı. Bunu, 
karşılayabildiğimize göre, bir şeyler değişiyor. 1983 yılında çimento lü· 
keti mi, 11,5 milyon ton. Bu sene ne kadar tahmin ediliyor, biliyor musu
nuz? 21 milyon ton. Üç senede 10 milyon ton ilerleme var. Bu çimento 
havaya gitmiyor herhalde, inşaata gidiyor. İnşaat demek, yatırım de
mektir. Ve benim inancıma göre fevkalade randımanlı yatırımlara gidi
yoruz. Eğer bütün bu hakikatleri bilir de, ihracat konusunda çok daha 
dikkatli olursak, Türkiye hiçbir problemle karşılaşmadan ve kalkınma 
hızını da % 7'nin altına düşürmeden gidebilir. Mahalli idarelerden bah
setmivorum. Onlara çok geniş imkanlar verilmiştir. 1985'te belediyelerin 
yatırı~ları 50 milyar liraydı. Bu sene tahminen 1 trilyon liradır. Belki 
de daha fazla. Erzurum'da birkaç senedir büyük bir gelişme var. Türki· 
ye'nin bütün şthirleri böyledir. Hepsinde yılların biriktirdiği problemler 
çözümlenmeye başladı. Kolay da değil. Tabii 30 senenin, 40 senenin bi
riktirdiği problemleri 2 senede 3 senede çözmek mümkün de~dir. Hat
ta belki doğru da değildir. Alıştınız bütün bunlara, demek ki bunlar böy
le götürüyor memleketi. Değil, bu o kadar kolay d ğil. Türkiye'nin lcredi 
itibarı çok yüksek. Tabii bu kredi itibarının sar ılmaması !Azım. Sarsma
manın yolu ihracatın geliştirilmesidir. Bu sene ihracat geçen seneden 
yüksek olmayacak, aşağı olacak. Sebebi var. Petrol fiyatlarının düşmesi 
büyük problem getirmiştir. Bir taraftan petrol fiyatlarının aşağı inmesi 
petrol tüketimimizi oran itibariyle artırıyor. Öte yandan aldığımız kre
dilerin büyük kısmı yatının mallandır. Mesela, uçak getirdik. Bir uçak 
55 milyon. Uçak aldık, 7 tane. Her ay uçak aldık. Her biri 55 milyon do
lardır. Bir ayda gelen iki tane uçak ithalatımm 110 milyon dolar artırır. 
İşte artıslann ana sebebi budur. Ama b~n şunu gördüm; Bu sene sonuna 
doğru ihracat ve ithalabmız geçen seneden az olacak. Tahminimiz böyle. 
Muhtemelen cari işlem açığı belki biraz fazla olacak. Ama zannediyorum 
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bunda da kabahat Avrupa Müşterek Pazarının. İleri ülkeler keneli pazar
larını hala kapatmış durumdadır. Maalesef hep serbest rekabetten bah
seden bu insanlaı·, keneli pazarlarını kapauyorlar. Tekstil başta olmak 
üzere mallarımız orada birtakım engellemelerle karşı karşıya. Bu prob
lemleri çözmek için bir süı·ü mücadelenin içine girdik. Bunda da inşal
lah muvaffak olacağız. Türkiye son 3 senede 11 milyar dolara yakın kre
di almıştır. Hepsi önemli projeler içindir. İlke olarak gelmekte olan kre
di fiilen artmış değil. Ama imzalandı. Bu Türkiye'nin kredi itibarını gös
teriyor. Ben haurlıyoıum 1980 senesinde meşhur bir mecmuanın kredi 
sıralamasında 106 ülke arasında Türkiye 103'üncüydü. Sondan üçüncü. 
Afrika ülkeleriyle aynı sevideydi. Bu listede yukarı çıkmak fevkalade zor
dur. Bugün Türkiye'nin geldiği nokta ~ynı listede Sl'incidir. 40'tan aşa
ğıya inmek de hemen hemen imkansızdır. Bunu da söyleyeyim. Çünkü 
40'm altında zengin bakır ülkeleriyle, zengin petrol ülkeleri var. Onların 
tabiatıyla kredi itibarı bizden fazla olacaktır. Bu kredi itibarıyla Türki
ye sağlam işlem yapabilir. -Yapmaya devam ediyor. Önümüzdeki yıllarda 
yabancı sermaye konusunda da önemli adımlar atılacak. Yabancı ser
maye nazlıdır. Hiç kimse zannetmesin k:, vaktiyle Türkiye'de anlaşıldığı 
gibi yabancı sermaye sömürmeye gelir. Hayır. Yabancı sermaye ürkektir 
bir kere. Emniyet vermediğiniz taktirde namuslu yabancı sermaye gel
mez. Bu nedenle şartlar makul olmalıdır, güven vermelidir ve memleket
te politik istikrar olmalıdır. Memlekette politik istikrar olursa, güven 
olursa yabancı sermaye fazlasıyla gelir. Bugün politik istikrar var. Ben 
hissettim. Herkese aynı şeyi söylüyorum. Bu gemi aynı gemidir. Bu ge· 
mi tektir. Türkiye'nin itibarı tam. Bizden başkası gelebilir. Demokratik 
bir sistemde halk bizi seçmeyebilir. Ama seçimi kazanabilmek için yanlış 
yollara girip Türkiye'nin itibarını sarsmamak lfı.ıım. Sonradan bunu ya
panlar da zarar ederler. Bunu kaldırmak o kadar zordur ki, ben bunları 
yaşadım. 1980 senesinde, Türkiye'nin k:-edi itiban 103'üncü sıradan 51. 
sıraya gelinceye kadar ne sıkıntılar çektiğimizi biliyorum. Onun için di
yorum ki Türkiye'de bir mücadele, demokratik biı mücadele yapılacak
sa bu namuslu, düzgün bir şekilde yapılmalıdır. Türkiye'nin itibarına 
dokunmadan yapılmalıdır. Türkiye'nin itibarı bizim seçilip scçilmemc
mizden çok daha önemlidir. Gelecek bundadır: Biraz da sektörlerden 
bahsedeyim. İhracattaki poUtikayı anlatıım. İhracatın bir numaralı me
selemiz olduğunu söylüyorum. Türkiye'nin bir numaralı meselesi ibra
catur. Kesin olarak söyleyeyim. Çünkü ihracat Türkiye'nin döviz dar bo
ğazını açan en önemli araçur. Kalkınmanın temelinde de bu vardır. Hiç 
kimse bunu unutmasın. İhracatın gelişmesinde de açık ifade ediyorum; 
kur meselesi çok önemHdir. cKur'da çok kararlıyım. Açık serbest bir ku· 
ra doğru gidiyoruz. Belki tam manasıyla serbest kura gideceğiz. Bilmi
yorum ne vakit. Ama esas hedefimiz budur ve hiç bir zaman da bazıla-
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nnın söylediği gibi ithalatı kolaylaştırıcı ucuz kur politikası uygulaya
mayız. İhracatı geliştirici kur politikası uygularız. Bunda içerideki sana
yinin korunması da yatar, bunu da söyleyeyim. Bunda içerideki paranın 
korunması da yatar. Kur politikası budur. Doğrusu da budur. Yoksa 
gümrüklerle mesele çözülemez. Gümrüklere gittiğimiz zaman ihracatı 
teşvik etmeyiz. Evet gümrüklerle dahili sanayiyi koruruz ama, dahili pa
rayı da koruruz. Ama ihracatı geliştiremedikten sonra hiç bir işe yara
maz. İhracatı geliştiren en önemli koruma aracı kurdur. Ayıu zamanda 
sanayi ve tarım da beraberindedir. Sanayide önemli bir politika daha var
dır. Sanayideki politikayı söyledim; serbest rekabete gidiyoruz. Şunu 
açık konuşalım. Ben 2-3 senelik mücadeleden sonra hakiki sanayicinin 
geldiği noktanın şu olduğuna inanıyorum; evet yüksek faizlerden şika
yet ediliyor, ona geleceğim. Ama uyguladığımız politika doğrudur. Dışa 

açılan Türkiye için üretilen sanayi ürünleri rekabet edemediği takdirde; 
biz o sanayide adım atmış sayılmayız. Yani, sanayide ilerlemenin yolu 
sizin mallarınızın başka yerlerde, başka pazarlarda, başka ülkenin mal
larıyla rekabet edebilir hal gelmesidir. İşte o zaman ben sanayiciye sa
nayici derim. Bunun yolu nereden geçiyor? Kur politikası. İşte oraya ge-
1 iyorum. Bunun yolu, dışarıya açılmaktır. Dışarıya rahatça gidemedik
ten sonra oradaki örnekleri göremezsin. Bugün 3 seneye bakınız şöyle, 
Türk sanayisi dışarıyla içeride rahat rekabet ediyor. Misal vereyim, buz
dolabı. birtakım lüksler haricinde, büyük miktarda Türkiye'ye geliyor 
mu? Bu kadar da fonu indirdik, gümrüğü indirdik. Demek rekabet edi
yor. Bunun gibi televizyondan tutun bir çok sanayi dalına bakın . Doğ
ru dürüst ithalatı yoktur. Bakmayın siz ithalat serbest ama, hiç bir şey 
gelmiyor Türkiye'ye. Lüks tüketim malı diye gelenlere bakınız. Lüks tü
ketim malı ithalatı 150 milyon doların içinde sigara ile araba vardır . Onu 
söyleyeyim. Büyük kalemler bunlar. Bilmem Hollanda peyniriyle, filan
ca devede kulak kabilinden. Ondan sonra oyuncak devede kulak kabilin
den. Ama şunu gördük. Spor ayakkabısı olsun, oyuncak olsun geldikten 
bir müddet sonra Türkiye'de yapılmaya başladı. B~ka türlü öğreneme
yiz ki ; gelsin, görsün halkımız tadına baksın. Demek ki bu satılıyor de
sin adam. Ondan sonra kendisi taklidini yapsın . Yaptılar. Bizim halkı
mızın kabiliyeti fevkalade fazladır. Çok da ucuz satılıyor. Ama bunları 
getirmeseydik nereden bilecekti adam bunları. Onun için serbest reka
bet düzenini beğeniyorum . İranlı geliyor Türkiye'den mal alıyor. Iraklı 
geliyor Türkiye'den mal alıyor, Yugoslav geliyor Türkiye'den mal alıyor. 
Yunanlı bile gelip Türkiye'den mal almaya başladı. Polonyalı gelip alı
yor; bu sevindirici bir hadisedir. Vaktiyle biz bir bavulla gider, on ba
vulla dönerdik. Neymiş Almanya'da şu var, Türkiye'de bu yok. Bugün 
tersine döndü. Ben gidenlerin büyük bavullarla döndüğünü görmüyo
rum. Çok pahalı geliyor dışarısı. İçerid:ı herşey var. Esas sistem budur. 
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İşte serbest rekabet budur. Ama karşımıza poUtikacı çıkar, «Efendim 
Japonya'dan çiçek mi gelir; Hollanda'dan peynir mi gelir?• diye. Bun
lan rahatça söyler. Ondan sonra da milJeti kandırdığını zanneder. Yok 
öyle şey. Bunların rakamları rakam değildir. Ama bir sistemi serbest 
yaptığınız zaman o da gdecek öbürü de gelecek. Ben bunlan ayırmaya 
kalkarsam, bürokrasinin eline yetki verirsem canınıza okur. Mümkün de
ğil bir daha çözemezsiniz onu. Bugün beni en çok uğraştıran mesele bü
rokrasinin yetki almasına mani olmaktır. Hep önümüze geliyorlar, bir 
yönetmelikte bir virgül daha oynatıyorlar, bakıyorum işler uzuyor. Aman 
bunlara dikkat edin!.. Devletin, hükümctin en önemli vazife i bürok:-a· 
siyi azaltmak. O da serbestleştirmekle mümkün. Sistem basitleşirse böy 
le olur. Sanayide güzel bir kalkınma hızı var bu sene. Zannedersem yüz
de 11 civarında .12.7 imalat sanayiinde. Elektrik de gösteriyor. Tüketimi 
yüzde 12 civarında artıyor. Ondan sonra milli gelir yüzde 7,8. Çimentoyu 
söyledim, elektriği söyledim. Şimdi biraz da tarıma dokunmak istiyo
rum. Tarımda problemlerimiz vardır; doğnıdur. Çünkü problemlerimi
zin temelinde tarımda hava şartlarına çok bağlı olmamız var. Allah gös
termesin doğru dürüst bir yağış yağmazsa Orta Anadolu'da perişan olu
ruz, onu biliyorum. En zor yerler Orta Anadolu'dur. Doğu Anadolu'dur. 
Doğu Anadolu'da da yağmur yağmazs:ı ot bitmez, hayvancılık perişan 
hale gelir, onu da biliyoruz. Tarımın h:ıva şartlarına bağlılığını ortadan 
kaldırmayız ama hiç olmazsa asgariye iJ,dirmemiz lazım. İşte Doğu Ana
dolu'da, Güneydoğu'da büyük sulama projelerine gitmemizin ana sebep
lerinden birisi budur. Türkiye, belki eninde sonunda bugün 3 küsur mil
yon hektar suluyorsa, bu sulanan miktarı önümüzdeki 20 senede 8-10 
milyon hektara çıkarmalıyız. Zaten tamamı 24 milyon hektardır. De
mek ki hiç olmazsa üçte birinde hava şartlarının tesirini azaltmış olu
ruz. Tabü başka metodlar mesel1\ iyi tohumlan yani teknolojiyi de bera
berinde getirmemiz lazım. Biz son iki üç senede sulamanın yanında tek
nolojiye de çok önem verdik. Türkiye'ye belki şimdiye kadar görmediği 
yüksek verimli tohumlar ilk defa geldi. Tarımda, sebze-meyve tohumla
rından buğdaya, ayçiçeğine, patatese kadar bir çok sahada yeni tohum
lar geldi. Yeni tohumlan sadece başlangıç için ithal ettik. Artık bunla
rın şirketleri geldi. Bana söylenen rakam yanlış değilse, tohum üreten ve 
satan 23 tane yabancı şirket faaliyettedir. Tohum ihraç ediyor. Bakın bu 
3 senede olmuş. Kimse farkında değil. Hibrit tohumlar, yüksek verimli 
tohumlar. Biz bunları ayan diye biliyorduk 34 sene evvel. Hayvancılık 
da birtakım gelişmelere gebe. Amerika'dan Avrupa'dan 30 bin tane mi 
40-50 bin tane mi ne kadar çok yüksek verimli inek getireceğiz. Bunu köy
lümüze ucuz fiyatlarla verece~z. Onlar çünkü satmaya mecbur: fazla
ları var. Dağlar gibi süt tozlan birikmiş. Mecbur satmaya. Krediyle sa
tacak. Biz de çiftçimize biraz ucuz vereceğiz. Bizim de bunlara ihtiya-
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<-'lmız var. Çocukların daha fazla süte ihtiyacı var. Belki birtakım prog· 
ramlar yapacağız. 

Hayvancılığa özel bir önem verece~imizi, verdiğimizi söyleyeyim. 
tık faiz indirimini orada yaptık. Baktık, kaynak kullanınııru destekleme 
konusunu 'bir türlü Ziraat Bankasına anlatamadık. Bunun üzerine dedik 
ki, Ziraat Bankası Umum Müdürü'ne •Bırak sen bu işi de dümdüz % 
20'ye indir. Dünya Bankası ne kadar kızarsa kızsın, ne yapalım, indire
lim yüzde 20'mi, yüzde 22'mi, ama dikkat et üç ayda bir % 22 olmasın.• 
diye. Hesap ettim yüzde 4'e geliyor. Çünkü kaynak kullanımında hesap 
öyleydi. Onun için gübrede aynı şeyi yaptık. Bakın gübrede di' faizleri 
% 22 yaptık. Şimdi arkasından biriken besicilik meselesine iyi bir kredi 
sistemini yeni baştan oturtacağız . Hem hayvan almamız hem arzetme
miz lazım. Yalnız •burada bir şey daha söyleyeyim. Şimdi basında bazen 
çıkar; et bin liraya vurdu. Bundan 3 sene evvel. Şimdi et 2 bin liraya vur
du. Manşet böyle. Tabi ne yapacağız? Et 2 bin liraya vurduysa hemen 
ithal edeceğiz. O geliyor akla. Ondan sonra da Osman bey bağırıyor; it
hal ediyorsun benim hayvancımı öldürdün diye. İthal etmek iyi bir şey 
değil aslında. Onun psikolojisi öldi.irüyor. Aslı odur. Kardeşim açık söy
leyeyim; et fiyatlarının yüksek olması lazım. Temelde bu yatıyor. Japon
ya' da neye yiyorlar? Ben o kadar fiyat istemiyorum. 30-35 dolar. Kilosu 
bu. Almanya,'da kaça yiyorlar. Onu da aslında et biraz pahalı olsa hay
vancılığımız, Doğu Anadolu'muz bundan istifade eder. Şehirlerde gaze
telerimiz bu kadar reklam yapmasalar; ben etin pahalı olmasını tercih 
ederim. Tercih ederim açık söyleyeyim. Çünkü hayvancılığımızı başka 
türlü yetiştirme imkanı yoktur. Bugün biz 2 bin lira keseriz. Erzurum' 
da öğrendim 1400 lira değil mi? 2 dolar. Yeminle söylüyorum 30 dolar 
40 dolar dışarıda. Etin cinsine göre değişiyor. Rakamlar böyle. Bu ka• 
darına gitmeyelim ama 2 dolar olmasında 3 dolar olsun. Şimdi bunu 
yapmanın yollan vardır. Biz o yüzden hayvancılığı kurtaralım diye 
yemde sübvansiyon yaptık . Belki bu si.ilbvansiyona da ihtiyaç yok fiyat 
normal olursa. Ondan sonra döndük; olmuyor dedik, faizi de düşürdük. 
Şimdi başka sistemler üzerinde de duracağım. Ama bu işin temelinde 
seııbest fiyat politikası yatıyor. Müdahale etmeden gelen bir politika ya
tıyor. Bu olduğu zaman hayvancılığımız gelişir. Bir misal daha vereyim; 
hatırlayacaksınız, 1980 öncesi canlı hayvan ihracatı resmen yoktu. Ka
çak olarak yapılıyordu. Adamlar çok eziyet çekiyorlardı. Bacaklarını, 
ayaklarını mayın tarlalarında kaybediyorlardı. Peki bunların günahı ne
dir? Bu devletin yanlış politikasıdır; açık söyleyeyim. Doğru dürüst bir 
kur politikası olsa hiç bunlar olur mu? Nitekim olmuyor şimdi. Öyle 
tehlikeli isler kaldı mı? Buradan İran'a hayvan kaçtığını biliyorum. Kur 
farkındandır. Biz hudutları kapsamışız, içeride de düşük bir kur koy
muşuz. O kurla hayvanın ihraç edilmesi mümkün değil. Ondan sonra 
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adamlar ne yapsınlar, dışarıya götürecekler, karşılığında bir şey alacak
lar. Ancak Öyle idare edecekler. Normal bir kur politikasında hayvan ih
racatı kendiliğinden olur. Ba•kın rakamlara. Talbii bir çok şey söylenme
sine rağmen. 83'de 2 milyon; 70 'bin 'baş 6 aylığı 435 bin, 84'de 2.117 bin 
baş 6 aylığı 402 bin. 1985'te 1.772 bin 303 bin baş altı aylığı. 1986'da 6 
aylığı 908 bin. Bu sene fazla olmuş. 7 aylığı da 1 milyon 256 bin. Hayvan 
azalıyor diyenler ibu ihracat rakamlannı görsünler. Azalıyorsa ihracattan 
dolayı azalıyordur. «Fonu 15 dolardan 7 dolara indirdiniz, ondan oldu» 
diyorlar. Fon koymamızın sebcıbi şu: Canlı hayvan ihracatı yeıine kesil
miş hayvan ihracatı yapılsın diye fon koyduk; aslı ıbudur. Ama o da bir 
nevi alt yapı istiyor. Alt yapının yanında bir de karşı tarafın buna alış
masını istiyoruz. Teyyarelerle sevkiyat istiyor, 'belki ortak teşebbüslerin 
kurulması l!\zım. Onun için daha orada canlı hayvanı tercih edenler var. 
Bir müddet canlı hayvan göndermeye mecıburuz. Onun için fonu daha 
fazla indirirsek bu sefer öbür ihracata mani oluruz. Tanmda bu sene ta
ban fiyat politikasını ilk defa 9 Ekim'de ilan ettik. Bundan sonra böyle 
olacak. Yani, ekim yapmadan evvel çiftçi neyi ekeceği konusunda karar 
vermelidir. Bunu yıllar yılı bütün iktidarlar söyledi; yapamadı. Belki iyi, 
belki kötü diyecekler. Kim ne derse desin işin doğrusu budur. Kimse, şe
ker pancarına Mart ayında verilen fiyat düşüktü, biz perişan olduk» de
mesin. İster şeker panean eksin, ister buğday eksin, ister ayçiçeği eksin. 
Neyi tercih ederse, isterse mısır. Hepsinin fiyatlan belli. Ona göre otur
sun karar versin. Ama şunu da söyleyeyim. Bu taıban fiyatları da ilk defa 
enflasyonun epey üzerinde. Pancar çiftçisi ile !buğday çiftçisine biraz 
daha fark gözettik. Onu söyleyeyim. Bu Orta Anadolu'nun ve Doğu Ana
dolu'nun çiftçisidir. Bunlara biraz daha fazla. Çünkü talbiat şartlan da 
burada biraz daha zor. Yani sosyal adalet dersek bu çfüçiye biraz daha 
fazla ağırlık vermemiz ica!b ediyor. Yüzde 30 civarında fiyat artışlan ver
dik. Enflasyonun % 20 olduğu devrede, fiyat artışlarına bakmayın. Çift
çinin 2 büyük girdisi var. Bir tanesi petrol, mazot; diğeri gü'bre. Her iki
sinde de fiyat artışı olmayınca gelir artışı çok daha fazla olur. Yani önü
müzdeki sene gübrede de seııbest fiyat politikasını tatbik ettik ilk defa. 
Bilmiyorum çiftçiler memnun mu; gübrenin yeni politikasından. Bana 
bat1dakiler biraz memnundur gitbi geliyor. Çünkü orada çok rekabet var. 
Gübre fabrikalan 'bi~irine girdi. Fiyat kırmaya başladılar. Ondan sonra 
o daha ucuz veriyorum diyor, öbürü daha ucuz veriyorum diyor. Serbest 
bir ekonominin esasıda böylece kuruldu ve biz de fabrikalarla oturup 
fiyat pazarlığı yapmaktan kurtulduk! Türlü laflar lbize geliyordu : Ona 
verdin, bize vermedin diye. Bundan da kurtulduk. Benim bildiğim iş çift
çiye vereceğim sübvansiyondur. Onu biliyorum o kadar. Başka bir şey 
tesbit etmiyorum. Gerisini se.rbest mekanizma teSbit ediyor. Zannediyo
rum eğer çiftçi akıllılık ederse 'bu Ekim ayında gübre fiyatlan epey dü-
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şüktür. Bahar ayına da bir tarafa !biraz koyuversin. Ziraat Bankası, ucuz 
kredi veriyor, % 20'lik. Ben olsam öyle yaparım. O vakit ilkbahar'da da 
ucuz olur gübre haberiniz olsun!.. Talebiniz fazla olmaz, fabrikalar indi
rir. Kısaca, Doğu Anadolu'ya fazla laf kalmadı ama birçoklarını demin 
meydandaki konuşmada söyledim, hemen bir kaç şey ilılve edeyim. Doğu 
Anadolu'da ıbiz 1984 yılı 15 Ağustos'ta yeni uygulamayı ilan ettik. Yani 
üzerinden 2 sene geçmiştir. İki sene, bir iktisadi hayatta çok kısa zaman
dır. İki senede şu gelişme olmadı, bu gelişme olmadı, bu gelişme olmadı 
derseniz haksızlık edersiniz. İki senede bütün 'bunlara rağmen çok ge
lişme oldu. Hangi saıhalarda? Bir kere devlet yatırımlan Doğu-Güneydoğu 
Anadolu'dadır. Ben 18 vilayetten bahsetmiyorum; 28 tanedir. Bunun 13 
tanesi kalkınmada 1. derecede öncelikli yöredir. 15 tanesi 2. derecede ön
celikli yöredir. Şunu müşahade ettim : Burada devlet yatınını 180 mil· 
yar liraydı. Şimdi bu sene l trilyon lirayı geçiyor. Ben tahmin ederim 
daha fazla olur. Çünkü, aşağıdaki baraj fazla yüklenmeye başladı. Çok 
büyük ovaların sulanması projelerine 'başlanmıştır ve bu hızla devam edi
yor. Bunun en önemli işlerden biri olduğunu zannediyorum. Doğu ve Gii· 
neydoğu'nun makus talihini şu fabrika, bu fabrika değiştirmez . Yapılır 
bu fabrikalar ama, 'benim kanaatim Dicle ile Fırat arasındaki büyük ova
ların sulanmasıdır .. Belki nüfusun 'bir kısmı buradan oraya gidecektir. 
Yani iklim şartları, tabii şartlar mümkün olmayınca insanlar en müsait 
yere gider. Türkiye hepimizin. Yani, Türkiye'de batı sadece batıda oturan· 
!arın değil. Doğu'da da oturanlar gelir batıya. Ben gördüm; Foça'da ga
yet güzel Kıbrıs'lılar yerleşmiş. Bayağı para kazanıyorlar. Neden olma
sın? Olabilir. Ama şunu da söyleyeyim; Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da 
en büyük gelişme potansiyelimizi bir ekonomist olarak o Dicle ile Fırat 
arasında ıı:örüyorum. Çünkü, oralarda çok büyük bir zirai potansiyel var. 
Adana Ovasını geçer. Biz oraya çok özel bir plılnlama ünitesi kurduk. 
Çünkü, inanıyorum ki orada öyle bir gelişme olacak ki , eğer hiç plıınlama 
yapmazsak, yanlış olur. Yani şehirleşmeyi, sanayileşmeyi, tarımı, yollan 
birlikte ele alan bir plıınlama ünitesi kurulmuştur. Ona göre birtakım 
hareketler yapılacak. Diğer bölgelere geliyorum. Malatya, Elazığ, Er.tin
.can, Erzurum. Şimdi Erzurıım'a, Ağn'ya geldiğimiz zaman rakımlar yük
selıyor. Bu rakımlarda mahtud ürünler yetişir. Gördüğüm kadarıyla pa
tatesle, toprağın altında yetişen pancar en önemlileri. Ağn'da belki işler 
daha fazla. Çünkü rakım biraz daha düşük. Ağrı mıntıkasında nitekim 
şeker fabrikası da var. Erzurum ovalarında dediğim gibi patates, pancar. 
Sulama da olursa, bunlardan büyük imkanlar yaratılabilir. Tabiö hayvan
cılık yanında. Dağlık bölgelerde meralara Kırsal Kalkınma Projesinde 
de önem verilmiştir. Burada birtakım geniş potansiyeller var. Bunun 
yanında bölgede madencilik var. Yani bölgede maden meselesi de önemli. 
Ben bölgedeki gelişmeyi tabii gelişmeye, yani kaynaklara dayalı geliş-
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meye götürürsem, zarar etmem, kılr ederim. Nedir bunlar? İnsan gücü 
de tabü kaynak. Yani insan gücünü kullanan sanayiler olabilir. Mesela 
halıcılık. Güce iıhtiyaç var. Dokuma sanayi, iplik. Bunlar büyük çapta is
tihdam, insan gücü isteyen sektörlerdir. Pamuğun getirilmesi çok önemli 
bir hadise değil . Bunlar olabilir. Bunun yanında bazı maden sanayi dal
lan da olabilir. Fakat benim 'bölgede gördüğüm önemli işlerden biri-<hep 
bölgeyi gezdiğimiz zaman müşaade ediyoruz- iş bilen insan sayısı az, yani 
eğitilmiş, kolunda bileziği olan insan sayısı az. Bir sanayide çalışma bil
gisi becerisi yok. Korkuyor oraya gitmeye. Sivas'ta dikkat ederseniz Si
vas'lılann büyük bir kısmı demir-çelik ve maden sanayünde çalışırlar. 
Neden biliyor musunuz? O demir yollan tünellerinin yapılma'Sından gel
mişlerdir. O civarda yapılan tabii Divriği vs. oradan buranın halkı ma
dende çalışmayı öğrenmiştir. 

Birçok yerde, 1stanlbul'da gördüm, ağır sanayide Sivas'lılar çalışır. 
Şimdi Doğu Anadolu'da, Güneydoğu Anadolu'da en büyük eksiklik bu. 
Onun için bu beceri kazandırma programlanna buralarda çok önem ver· 
mek mecburiyetindeyiz. İnsanlara iş bulmanın yollanndan birinin on
lara bir şey öğretmek olduğu kanaatindeyim. Öğretmezsek, bir tarafta 
işsiz adam olur, diğer tarafta da işçi bulamadığımız saha olur. Bugün 
maaselef Türkiye bu durumdadır. İnşaat sanayinde dün işçi bulmakta 
zorluk çekenleri 'biliyorum. Günlüğü 5 bin liraya İstanbul'da adam bul
mak zorlaşmıştı, inşaat sanayiinde. Ama o da bir beceri istiyor gene. 
Onun için geliyor; Devlette ille diyor lbana !bir odacılık, bekçilik verin. 
Tabii devletin avantajı var. Maaş az gibi gözüküyor. Ondan sonra gazete
lerde şikayet ediyorlar. Efendim 50 bin lirayla geçinilir mi diye? Ama 
başka şeyleri unutuyorlar. Yemek veriyorsunuz. Üstünü giydiriyorsunuz. 
Ailesine bakıyorsunuz. Bunların hepsi bir ilave imkan değil mi? Kimse 
hesap etmiyor bunları .. Halbuki o 5 bin lira alan adamın ailesine bakmı
yor kimse, üstünü de giydirmiyor, yemek de vermiyor. Onun için 50 bin 
lira, 51 bin lira az para gibi gözüküyor ama aslında gelişindeki imkan
larla beraber topladmız mı ... Tercih edildiği şuradan da belli oluyor, her· 
kc talip. Temmuz aymda asgari eline geçecek para vergi iadesiyle bera
ber zannediyorum 68, 69 bin lira olacak. İlk girişte ilkokul mezununa, bu 
az para değildir. Yani Türk devletinin imkfını !budur. Bazan daha söylü
yorlar, «Niye az para veriyorsun.• Elimde mi? Daha fazla para vereyim. 
Çok da isterim ama Türkiye'nin imkfınlanru da har vurup harman savu
ramam. Aksi halde gelecekten yemiş olursunuz. Geleceğinizi inşa ede
mezsiniz. Mesele buradadır. Doğu Anadolu'da bu rakamlar daha yüksek. 
Bir kere demin söylediğim gibi biz şunu yapıyoruz. Beş misline, 6 mis
line kadar giden asgari geçim indirimi var. Bu bugün yeni kanunda 15 
katına kadar çıkarılmıştır. Çıkaracağız; yani, kademe kademe çıkaraca· 
ğız. Benim bildiğim bu yolla, bu bölgeye 40-50 milyar lira geliyor. Bu he-
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sapların içinde yok. Burada işverenlerin böyle bir avantajı var. Daha az 
para verirler; adamın eline da'ha fazla net para geçer. Bunun yanında biz 
buraya devlet yatırımlarını arttırdık. Bugün bütçe yatırımlan yüzde 30'a 
gelmiştir. Genel bütçe yatırımlarının % 30'u bu bölgeye geliyor. Biz gel
diğimiııde yüzde 22-23 mertebesindeydi. Çok fazla da gidemeyiz. O zaman 
gayri rantabl yatırımlara para vermiş oluruz. Yani ekonomiyi çok den
geli kullanmak lazım. Kabul etmek lilzım ki, batı'da bazı projeler bura
dan çok daha rantabl. Ama denge için buraya ağır yatırım yapıyoruz 

Mümkün olduğu kadar da çok kar getirecek projelerden başlıyorum. 
Devlet yatınmlan ağır. Köylerin durumu. 1988 yılından evvel telefonsuz 
köy kalmayacak. Bu bölgede de Türkiye'de hatta zannediyorum Bingöl' 
de kalmadı. Biraz seçim bölgesi diye erken !bitirdik orayı. Ağrı' da da kal
mamış. Seçim bölgesi olmadığı halde. Erzurum'da aynı şekilde. Elektrik
siz köy sayısı çok azaldı zannediyorum, 160 tane kaldı. Bin küsur kOyü
müz var değil mi? Öyle biliyorum. 7043 köyden 880'ine elektrik götür
müşüz. Erzurum'da, biz iktidara geldiğimiz zaman adece merkezde oto
matik telefon vardı. Şimdi 14 ilçesi de otomatik telefona kavuştu. Tür
kiye'nin her tarafından Almanya'yı, Avrupa'yı otomatik telefonla araya
bilirsiniz. Bir de Kamu Ortaklığı Fonu var. Kamu Ortaklığı Fonu'ndan 
aldığımız 1 milyar lira ile bu bölgeye imkan götürmeye başladık . Hemen 
şunu söyleyeyim; birara burada 'bir şikayet oldu. Özel teşebbüs gelmiyor 
şeklinde. Genelde doğrudur, yıı:bancı sermaye nasıl gelmiyorsa özel ' te
şebbüs de öyle gelmiyor. Çünkü bu bir imkan meselesidir, pazar me ele
sidir, eleman meselesidir, sosyal imkıln meselesidir. Ama şimdi telefon 
sağlarsak, elektrik kesilmezse, burada da yavaş yavaş işler gelişecektir. 
Batı'dan kalkınmada öncelikli yörelerdeki 28 ile gidiş başlamış. Mesel~ 
kendi memleketim Malatya'yı söyleyeyim. Maraşda aynı şekilde. Bunun 
gibi Çankın ve Çorum'da de tesisler kurulmaya başladı . Mardin'de aynı 
şekilde. Yani ·bölgede buralara doğru ilerleme başladı. Ağn'da da var 
zannediyorum. Şimdi ıbunlar gerek Kamu Ortaklığı Fonu'ndan destekle
nerek, gerekse özel teşebbüsün gelmesiyle kademe kademe i!E'rleyerek. 
Yalnız biraz sabırlı olun! Sabrınızın son sınırına geldiğini de biliyorum. 
• Niye bunlar gelmiyor?• diye. Doğulu üzülüyor. Ama biz daha iki senedir 
bu programı uyguluyoruz. Yine de çok mesafe aldık, yani tahminimizin 
üzerinde mesafe aldık. 

Bir de akıllıca projelere girmek ldzım . Eskiden her tarafa bir tesisin 
temelini atmışlar. Hem de netice almak mümkün olmayan fabrikalar, 
şurada ayMkalbı fabrikası; burada ayakkabı fabrikası; S tane ayakkabı 

fabrikası. Mümkün değil. Ayakkabı fabrikasının yeri İstan'bul'dur. Bura
larda çok zor. Eğer ihracat da yapmak istiyorsanız, o da zor. Ee ne yapa· 
caksınız? Hadi girdik, çevirdik yerini kullandık, ondan sonra başka alan
lar bulduk. Fabrikayı değiştirdik, sattık. Öyle bir tane Sümerbank'ın 
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vardı. Fabrika özel teşebbüse satıldı, açıldı. Şimdi iplik fabrikası oldu. 
Arkasından dokuma geliyor, çalışıyor. Buyursun yapsın. Ucuz da vere· 
üm. Bakınız Sivas'ta bir temel atmışlar. Büyük bir şaşaa ile. 4. demir -
çelik. 2,5 milyar dolar mı desem, 3 milyar dolar mı desem. Nakit oranı 
işte bir Petkim Aliağa, Sivas, yeni bitiyor dıilia 1969-70 de başlanmıştı. 
Belki 71'de. 15 sene sürdü. Tesis bitti ama bazı teknolojileri demode oldu. 
Evet, çok daha yeni teknolojiler var. Tesise onlan bulmak gerek. Yanlış 
kurulmuş. Bir tesis küçükten başlayarak ıbüyüyerek gider. İster devlet 
kursun, ister özel teşeblbüs kursun. Hiç unutmayın bu kaide, sağlam kai
dedir. Küçükten başlayarak ıbüyür; büyümeyi de kendi imkanıyla yap
ması lazım. Yoksa borçla harçla yapmaya kalktı mı sonunda batmaya 
mahkumdur. Bütün teşelbıbüslerin böyle olduğunu gördüm. Gittik Sivas'a. 
Sivaslıyla konuşuyoruz. Sivaslı selam vermiyor. Selamün Aleyküm di
yor unuz, demir-çelik diyor. Selam yerine demir-çelik lafını tutturmuş. 
Ne yapalım? Vatandaşımız, oturduk, düşündük, düşündük, gelip buraya 
400-500 bin tonluk modern 'bir haddehane kuralım, dedik. Arkasından da 
ark ocağını getiririz. Bu tesis çıksa çıksa 50 milyon dolara çıkar. Evet. 
500-600 kişiye iş verir. Arkasından bir sürü kamyoncuya iş verir. Alış -
verişi artırır. Birçok şeyler getirir. Tesis Kamu Ortaklığı Fonu'ndan fi
nanse edilecek. Japonlar, şunlar, bunlar teklif verdi. Gayet modern bir 
haddehane kuruluyor. İş iyi gidiyor. Çelikhaneyi de kuracağız. O da ilıale 
ediliyor. Nereden getireceksiniz hurdayı? İskenderun'dan getireceğiz, İs
kendeıun~da demir-çelik tesisi var. Orada hurda kırpacak tesis kuruyo
ruz. Hurdayı yükleyeceğiz, cevher vagonlarıyla buraya gelecek. Akılcı yol 
bu. Cevher vagonları İskenderun Demir Çelik'e cevher götürüyor, döner
ken hurdayı da bu tarafa getirecek. Bu suretle Sivas'ta, belki ileride 1 
milyon tona çıkacak çelikhanesiyle, ark ocağıyla, haddehanesiyle modern 
çelik tesisi kurulacak yanına da bir konfeksiyon tesisi kuruyoruz. Onda 
da gene Sivas'lılar çalışacak. İşte Demir,Çelik rüyası böyle tamamlandı. 
Ekonomik olarak tamamlandı. Böyle olınası lazım. Şimdi Erzurum'da 
bir tesis istiyor. Sigara fabrikası kuracağız diye, kocaman bir şey yapmış
lar. İnanın Türkiye'nin 5 yerine sigara fabrikası yapılmış. Şimdi ne yapa· 
cağımızı şaşırdık! Akhisar'da, DiyaI'bakır'da, Erzurum'da, Samsun'da, 
bir de İzmir'de var. Hepsinin inşaatları da tamamlanmış. Bugün Türki
ye'deki mevcut kapasite ihtiyacımız fazladır. Beş tane daha fabrika ku
ruluyor. Şimdi bu ekonomik mi? Bu memleketin parasını, sokağa atmak 
demektir. Çünkü ben oturup düşünüyorum; Bunlardan iki tanesini ya
bancı sermaye ortaklığıyla yaparsak Bafra ile Akhisar'ı, Çiğli'yi ne yapa
cağız. Kocaman tesis orada duruyor. Ondan sonra burada, Pasinler'de bir 
tesisi var. Öbür tarafta Diyarbakır' da var. Bunlar yanlıştır. Bu memleke
tin ihtiyacı olan tesisler yapılmalıdır. Ve hakikaten ille bir tesis kuraca
ğım deyip de yanlış işlere başlarsanız parayı havaya savurursunuz. Yan-
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lışlık ouradad ır. Ben Doğu-Anadolu'da çok daha iyi işler yapılacağı kana
atindeyim. Biz burada önem veriyoruz işte, 14 Ağustos 84 kararlan bunu 
gösteriyor. Enteresan bir tesadüf de ilk bölücü hareket o gün başladı. 
Yatırımlar fevkalade hızlanmıştır. Köy yollanndan tutunuz, köy elektri
fikasyonuoa, buouo yanında devletin hizmetlerine. Kamu Ortaklığı da 
çalışıyor. Özel teşebbüs de kademe kademe gelecektir. Bundan hiç şüp
hem yok. Özel sektör için bazı tedbirler aldık. Ama dikkat edelim, çok 
anormal artırırsak da yanlış yapanz. Bunlar çok dikkatli olarak 
ya'Pılması gereken şeylerdir. Doğu'da nüfus artışı yüksektir. Bu nüfus 
artışını normale getirmemiz lazım. Nüfusun fazla olması milli gelirin in
san başına düşen miktarının hızlı artmamasına neden oluyor. Tabii bu
nunla beraber eğitim meselesi, sağlık meselesi ve diğer bir çok meseleler 
de geliyor. Dikkatli olmak mecburiyetindeyiz. Ben yalnız şunu burada 
ifade edecegim; biz ülkenin Doğu'suyla Batı'sını ayırmıyoruz. Bu ülke
nin Doğusu da birdir, Batı'sı da. Bugün kalkınmada öncelikli yöreler diye 
takip ettığimiz politikanın temelinde ayırmama esprisi yatar. En önemli 
eksikliklerimizden bir tanesinin bu bölgede eğitim konusunda olduğunu 
bilıyorum. Eğitim konusunda da özel bir program uygulamaya başlıyo
ruz. Bu sene yılda 16 milyar lira ilave bir imkanla bu bölgedeki eğitim 
meselesine çözüm getirecek programa başlıyoruz. Aynca demin söyledi
ğim beceri kazandırma programlannı bu bölgede daha da fazla genişlete
ceğiz. 

Ben sözlimü çok uzattım. Ama Türk ekonomisiyle ilgili olarak geniş 
bir izahat verdiğimi sanıyorum. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN BÜYÜKESAT TELEFON 
SANTRALİNİN AÇILIŞINDA YAPTICI KONUŞMA 

22 Ekim 1986 

Muhterem Misafirler, Ulaştırma ve PTT'nin değerli mensupları ve 
Sevgili vatandaşlarım; 

1983 yılı sonunda bükü.met programını Türkiye Büyük Millet Mec
lisi'nde okuduğıım zaman aynen şunları söylemiştim : «Biz, Türkiye'yi 
ileri ve modern bir ülke haline getirmeye azmettik.• Bu sözümüzün üze
rinden 3 seneden dall:ıa az lbir zaman geçti ve hemen l1emen birçok sahada 
Türkiye'nin modern ve ileri bir ülkıe olması için çok gayret sarfettik. Bir
çok sahanın detayma girmek istemiyorum. Bugün burada açılışını yapa
cağımıt PTT'mizle ilgili hizmetler birçok sahada yaptığlmız modem hiz
metler için güzel bir örnektir. Daha 4 sene evvel Türkiye'nin turistik sa
hillerinden Marmaris'ten, Bodrum'dan yabancı turistlerin kendi memle
ketlerine telefon edebilmek için Yunan adalarına gittikleri devreyi unut
madık. O devrenin yerine bugün plajlara kadar uzanan ankesörlü tele
fonlarla dünyanın her tarafıyla konuşmak mümkün hale gelmiştir. 

Ankara'daki bir durumu hatırlıyorum ; Ben Ankara'da, telefonu mü
racaatımdan 12 sene sonra al.ciım. Bu bekleme 1950'li, 60'lı, 70'li YJllarda 
da vardı. Bugün artık Ankara'da süratle, beklemeden isteyen telefonunu 
alabilir. Tabi aklımıza şu geliyor ... Telefon niye beklesin , karlı bir iş . Çün
kü çekilen her hat 2 sene sonra kendisini ödüyor. Bu şartlar altında te
lefonu bekletmek bir ekonomik cinayet olur. Onun için zamanında tele
fon vermenin yolunu ·bulmak lazım . Öyle zannediyorumki, Ankara'da 
bu sene sonunda telefon beklemek inşallah o!mıyacaktır. Ama ben PTT 
yetkililerini ikaz ediyorum. Hesaplarınızı bir yüzde SO'li fazla tutup, daha 
fazla telefon verme imkanı sağlayın. Çünkü biç belli olmaz millet bir tele
fon kullanmaya başlarken iki telefon kullanmaya başlar. 

Şimdi burada, yeni yeni hizmetler var. Ancak çoğu kim e bu hizmet
lerin ne olduğunu bilmiyor. Bu hizmetleri daha iyi anlatmak için televiz
yonda programlar yapmak lazım. PTT Genel Mü.dürü geçen günkü ko· 
nuşmamızda çocuklara telefonda masal anJattıldığını söyledi, ama bu tür 
hizmetlerin reklamını yapmak lazım. Hizmetlerden bir tanesi de araçlar
dan telefonla konuşmak. Artık araçlardaki telefonlan yalnızca televizyon 
filmlerinde görmiyeceğiz, Türkiye'de de var diyeceğiz . Yakında inşallah 
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60-70 bin aboneye çıkarız. İşte teleteks ve çağrı sistemi. Bütün bunlar 
Türkiye'nin modern ülkeler seviyesine geldiğini açık seçik göstermekte
dir. Neyimiz eksikdir? Demek ki bunlar yapılabildiğine göre eskiden niye 
yapılmıyor .diye sual sormaya hakkımız var. Demek bugün bu tür hizmet
ler yapılabiJiyorsa, memlekette bir takım şeyler değişmiştir. İşte o değişen 
şeyler, ülkeye ileriliği ve modernliği getirmektir. Diğer ülkelerle bir ya
rışa girdiğimiz zaman bunları unutmamak gerekir. Aynı konuyu televiz
yon için de söyliyeceğim. Televizyon ve haberleşme hizmeti büyük bera· 
berlik gösterir. Birbirlerine destek olmaları lazımdır. Önümüzde 2-3 sene 
içersinde gelişen teknolojinin imkanlarıyla memleketimizin heryerine ha
berleşmeyi s:ığlamak ve televizyon yaymlarını da 6 kanala çıkarmak müm
kün olacaktır. Tabii bu hizmetler gelişince, insanlar bu hizmetlerden ya
rarlanmak için daha fazla çalışacaklardır. Daha fazla çalışan bir cemi
yetin randımanı, geliri, refah seviyesi de yukarıya gidecektir. Bütün me
sele bundan ibarettir. Biz Türkiye'yi modern ve ileri bir hale getirmeğe 
azmettik. Bunu yerine getirmek için de büyük bir ekip halinde geceli gün
düzlü çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. 

Bu hizmetleıi getiren bakan arkadaşıma, genel müdüre ve PTT'nin 
bütün çalışanlarına candan teşekür ediyor, memleketimize hizmetlerinin 
en iyi şekilde devamını Cena'b-ı Hak'tan diliyor, hepinize teşekkür edi
yorum. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN HAMİTABAT GAZ 
BORUSU'NUN TEMEL ATMA TÖRENİNDE 

YAPTICI KONUŞMA 

Değerli Misafirler ve çok sevgili Kırklareli'li 
Trakya'lı vatandaşlarım, 

24 Ekim 1986 

Sözlerimin 'başında hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Sağolun, 
varolun, 

Biz bu mıntıkaya sık sık geliyoruz. Geçen sene hatırlıyacaksınız, şu 
ilerde görülen büyük gaz santralının temelini Sayın Cumhurbaşkanımız 
1985'in Mart -Nisan aylarında attı. Ve aynı sene sonunda da ben geldim, 
ilk üniteyi hizmete açtım. O kadar hızlı bir tempoyla iş bitti ki, -7, 8 ay
lık bir sürede- santralın ilk ünitesi ve şimdi de gördüğünüz gibi 4. üni
tesi, 400 megavat devreye girdi O gün karar verdik: Bu santralı iki misli 
büyütelim, diye. lnşalah, yakında bu santral, iki misli büyüyecek 1200 
megavatlık hale gelecek. Onu da temelini atacağız ve süratle tamamlaya
cağız. 

Şimdi, burada gene Türkiye için çok önemli bir tesisin temelini 
atıyoruz. Bu, gaz boru hattıdır. Gaz deyince nedir? Çok temiz bir enerji 
kaynağı. Sovyet Rusya'dan Bulgaristan üzerinden gelecek, -anlaşmasını 
yaptık- burada şu büyük santralı besleyecek, arkasından lstaıı.lbul'dan lz
mit'e geçecek. Oradaki tesisleri besleyecek. Aşağıya inecek, Bursa, Eski
şeihir ve Ankara'ya kadar uzanacak. Burada temelini atığımız işin, inşal
lah, 1987'nin Mart -Nisan veya Mayıs'ında bu santrali beslediğini ve ls
tanbul'a kadar uzandığım göreceğiz. 1987 içerisinde 'bu gaz İstanbul'a ge
lecek, 1988'de de Ankara'ya uzanacak. Tabii, şimdiye kadar böyle sü
rat!: iş yapıldığı görülmemiş. Herkes şaşırıyor. Ben buraya gelirken, İs
tarıbul'da yapılan tesislerin üzerinden helikopterle gezdim. Filmler çe
kildi. il. Boğaz Köprüsü'nü yani Fatih Sultan Mehmet köprüsünü gör
dük. Kuleler tamamiyle çıkmış, bir süre sonra halatları da çekilir, ikinci 
köprünün silueti de ortaya çıkar. Bu da bir sene evci temelini attığımız 
bir iştir. Bir sene evvel. O da 88'den önce bitecek ve üzerinden vasıtalar 
geçecek. 

Şimdi, muhterem vatandaşlanm, bütün bunlar niçin yapılıyor? Bü
tün bunlar, Türkiye'nin daha ileriye gitmesi, modern - ileri bir ülke ol-
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ması için yapılıyor. Hükümeti ilk kurduğumuz zaman, TBMM'de hükü
met proğramını okurken aynen şöyle söyledik : «Biz Türkiye'yi ileri ve 
modem bir ülke haline getirmeye azmettik». İnşallah bunu başaracağız. 
Ve görüldüğü gibi de bugün memleketimizin baştan aşağıya bir şantiye 
halindedir. Dünyanın alakasını çekmiştir. Her sahada ilerleme vardır. 
lşt~ bakınız, şu geçtiğimiz yıllara 1980 öncesini bir hatırlayınız. Elektrik 
kısıntısı 14 sene devam etmiştir. Bugün elektrik kısıntısı var mı? Bu sant
raller yapılıyor da, onun için yok. Bu kadar kısa zamanda bu kadar bü
yük işler başarılıyorki, onun için yoktur. Ve memleket hem de dev adım
larla ilerlerken, hiçıbir elektrik sıkıntısı çekilmiyorsa, bu memleketin iyi 
idare edildiğini çok rahatlıkla söyleyebiliriz. 

Her sahada böyle. Şu Trakya bir tarım bölgesi. Trakya'da barajlar 
yapılıyor. Bizim zamanımızda başladı. Suyun hayat olduğunu biz çok iyi 
biliyoruz. Tarımda yeni tohumlar getirdik. Trakya çiftçisi bu tohumların 
kıymetini iyi öğrendi. Ayçiçeğinde buğdayda mısırda var. Kavun ve Kar
puzda da olduğunu biliyorum. Daha çoğunu getireceğiz. Çünkü bizim 
memleketimiz, bizim milletimiz ilerlemeye hasret bir memleket, bir mil
lettir. Her türlü yeniliğin yanındadır, yeniliğin karşısında değildir. İleri 
olmaya azmetmiş bir ülkedir. 

Tabii gaz boru hattı 300 milyon dolara çıkıyor. Bu, 210 milyar lira
dır. Bakınız, enerji bir memleketin kan damarlan gibidir. Elektrik ener
jisi, petrol, gaz, kömür ... Enerji olduğu zaman, herşey olur. Onun için 
biz bu konuyu fevki\lade önem veriyoruz. Karşılığında ne yapacağız? So
rarlar •bu kadar gaz alıyorsunuz, parasını nasıl ödeyeceksiniz?• Onun 
hesabını da yaptık. Karşılığında ticaret yapacağız. Bu gazın karşılığının 
% 70'i Türkiye'den Sovyetler Birliği'ne ihraç edilecek mallarla ödenecek. 
Demek ki, bir taraftan gaz alacağız diğer taraftan alış- veriş yapı\cağ.ıı. 
İşte, akıllı ticaret budur. Memleket bu şekilde ileriye gider. Memleketin 
ileriye gitmesi demek, herkesin ileriye gitmesi demektir. Geride kimse 
kalamaz. 

Mu'l::ı terem vatandaşlarım, bu gaz boru batının biran evvel tamam
lanmasını, ilgiWerden özellikle istiyorum. Çünkü, bu tamamlanırsa şu 
santral 2 misli daha süratli büyütülür. 2 misli büyütülüp 1200 megawatt 
olursa, 1stanbul'daki Ambarlı Santralinin-ki, bir vakitler Türkiye'yi kur
tardığı iddia edilmişti- 2 misli büyüklüğünde bir santral burada olur. Ne
reden nereye geldiğimizi, şu kısa sürede, 3 yılı doldurmayan iktidar dev
remizde açık- seçik göstermişizdir. Bundan sonra da aynı dev adımlarla 

Türkiye ilerleyecektir. Dost alaka ve gıpta ile bakacak, düşman ürkecek. 
Bunun belirtilerini her tarafta görüyoruz. Onun için tekrar tekrar bu iş
lerin m0mleketiınize, milletimiııe hayırlı olmasını temenni ediyor. Kırk
lareli'ne de bu yatırımların hayırlar getirmesini diliyorum. Hepinize sev
giler saygılar sunuyorum. Sağolun varolun. 
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BA~BAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN TABİİ GAZ BORU HATTI 
İNŞAATINA BAŞLAMASI TÖRENİ AÇIŞ KONUŞMASI 

24 Ekim 1986 

Değerli Misafirler, 

Ülkemizin enerji kaynaklanın arttırma ve çeşitlendirme konusun
daki çabalarımızın önemli bir halkasını teşkil eden Türk· Sovyet Boru 
Hattımn gerçekleştirilmesi vesilesi ile sizlere hitap etmekten büyük mut
luluk duyuyorum. 

Hiç şüphesiz enerji, bir ülkeye hayat veren kan gibidir. Bu şekilde 
baktığımızda ulaşım ve iletim sistemlerini ülkenin kan damarlarına ben
zetebiliriz. Bu benzetme bugün inşaatına başlanacak olan Doğa l Gaz Boru 
Hattında en müşalıhas ifadesini bulmaktadır. Biraz sonra inşaatına baş
lanacak olan Boru Hattı, güzergahındaki Doğal Gaz Elektrik santralla
nnı, Gübre tesislerini be !emekle kalmayacak, kılcal damarlar gibi çalı
şacak dağıtım şebekeleri ile sınai bölgelere ve kentlerimizin en ücra kö
şelerine kadar yayılarak, tesislerimizin ve evlerimizin enerji ihtiyaçlarını 
karşılayacaktır. 

Burada bir hususu daha önemle ifade etmek isterim : Diğer enerji 
türlerinden farklı olarak doğal gaz ticareti, ülkeleri birbirine bağlayan 
boru hatları ile yapılmakta olduğundan ülkelerarası münasebetleri de 
uzun süreli ve kalıcı biçimde geliştirmektedir. Nitekim hükümetimizin, 
SSCB hükümeti ile imzaladığı anlaşmada da bu hususu görmek mümkün
dür. SSCB'den alınacak doğal gazın bedelinin % 70 oranında Türk Mal
lan ihracı ile ödenmesi suretiyle bu komşumuzla mevcut ticaret hacmi
miz milyon dolarlar seviyesinden yakın bir gelecekte milyarlarla ifade 
edilecek seviyelere çıkacaktır. 

Bu arada memnuniyetle ifade etmek isterim ki, yakın 'bir geçm işte 
dış kredi bulmakta zorlanan ülkemiz, bugün hiçbir güçlük çekmeden ve 
her geçen gün da'ha da iyileşen şartlarla kredi bulalbilmektedir. Nitekim 
bu proje için teklif veren bütün firmalar, kredi tekliflerini de getinnişl cı· 
ve bu büyük tesis için gereken dış krediler temin edilmiştir . 

Takdir eder iniz ki, tabii kaynaklaruruz yeraltı ve yerüstü zengin
liklerimiz, beyin gücümüz, ne kadar büyük olursa olsun, eğer bazı önemli 
girdiler eksik olursa girişilen kalkınma hamleleri hedefe ulaşamu veya 
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yarım kalır . Atalarımızın bizlere armağan ettiği bu güzel yurt üzerinde 
gerekli altyapıyı süratle ikmal edemezsek ve bilhassa inşa ettiğimiz güzel 
tesisleri yeterli enerji kaynaklan ile besleyemezsek, çalışmayan ve üret
meyen büyük tesislerin fakir bekçileri olarak kalabiliriz. 

Daha bir kaç yıl öncesine kadar enerji yetersizliğinden günlük ha
yatlarını, hatta ticari faaliyetlerini dar programlar içerisinde sürdürme
ye çalışan vatandaşlanmız bugün aklığımız köklü tedbirler sayesinde is
tediği tür enerjiyi istediği anda bulabilme imkanına kavuşmuştur. Pek
çok önemli konuda olduğu gibi bu konuda da mutlu geleceğimize imza
sını atan hükümetimiz, geleceğin daha müreffeh Türkiyesi için enerji 
konusundaki teşebbüsleri ile kalkınma hamlemize büyük hız kazandır
mış, itici güç katmıştır. 

Gcn.: kli yerli, gerekse başka dış kaynaklan değerlendirmek suretiy
le doğal gazı hem bütün ülkeye yaymak, hem de daha önce belirtli~im 
gibi bu alanda dünya ticaretindeki yerimizi almak başlıca hedefimizdir. 

Birazdan inşaatına başlanacak olan bu boru hattının . aziz milletimi
ze hayı rlı ve u~rlu olmasını diler, hepinizi sevgi ve saygı ile selamlarım. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN İSlAM ÜLKELERİ 
BANKA TEMSİLCİLERİ TOPLANTISINDAKİ KONUŞMASI 

Mr. President, 
Distinguislhed Delegates, 

25 Ekim 1986 

It gives me great pleasure to address tıhis inaugural session on tıh .e 
General Conference of Islamic Banks. I am especially happy ııhat my 
country is hosting t!his conference on the first decadc of existence of llhe 
International Associatron of Islamic Banks. 

Decisions to hold international Islamic activities in Turkcy are not 
just coincidence. Turkey's spiritual, cultural and commercial involvement 
in the Islamic world has served as a landmark in world history. We are 
proud of this. I won't attempt to take you back to the riclh memories of 
the past now, but 1 would certainly like to assure you, once again, tlhat 
tlhe present Turkis<h Government is determined to !ive up to its proud 
history of close and fraternal ties with the brotiherly Islamic countries. 

1 would like to explain firstly the recent development in our fi nan
cial system. To fully grasp tıhem and the on-going structural changes, let 
me start by explaining tihe circumstances whiclı Jed us to adopt suah a 
comprehensive adjustment programme. 

In addition to persistent structural irnbalances in external paymcnts, 
Turkey faced a worsening external economic environment in thc second 
half of seventies due mainly to tıhe oil shocks and subsequent deteriora
tion in terms-of-trade. Gradually these and some other adverse develop
ments led t!he economy into a severe crisis where the national income 
declined in real terms, inflation soared to three digits, ııhe country was 
unable ro import even the essential items due to s'hortage of foreign 
exchange, public sector deficit increased dramatically and the financial 
system sıhrinked in real terms. 

In order to reverse the situation, a far reaching adjustmcnt prog
ramme wat initiated in January 1980 The main aim of the programme 
was to achieve sustainable growth rates with via'ble balance of payments 
in a stable environment. To this end, the programme cbanged the econo
mic strategy from a traditional inward Jook.ing one with hcavy slate inter
vention to an export-led one 'by trade liberalization and with the full play 

1178 



of market forces. To eliminatc the distortions in ıhe market ali price 
controls were abandoned and pricing sysıcms of State Economic Enter
prises wcre adjusıed to market principles. Realistic exchange rate and 
positivc interest ratcs were introduccd. 

in the financial sector besides the changes in intercst policy a widc 
range of structural reforms were made to ensure financial deepening and 
widening through increased efficicncy in the allocation of resources. To 
this end whilc regulatfons regarding tıhe tools of mooetary policy were 
simplificd and unificd, a number of Laws were enacıed or amcoded ıo 
providc cfficiency and to dhannel saviogs ıo vhe financial systcm. 

in ordcr to liberalize forcign trade, the trade policy and exdhangc 
restrictioos wcre relaxed. Witıh this liberalization and dercgulation appro
ach, trade rcstrictions were simplificd and imports wcrc freely allowed 
whilc resırictions against exports werc removed altogeı:her. 

1 feci thc results we aohieved so far are quite imprcssive. Following 
the inlroduction of adjustment policics Turkey resumed gı·owth again in 
a relatively sta'blc and market oriented environment. GNP increascd 4.6 
pcrcent in real terms anoually betwecn 1981-1985 and this yea.r is esti· 
matcd to grow 7.8 percent. Exporls which were only $2.2 ·biUion in 1979 
reached $8 billion in 1985 und tıhe current account deficit in GNP Which 
was 5.5 perccnt in 1980 is expected to come under 2 percent t!his ycar. 
Thc strucıural clhangcs in the financial sector wcre fruiı:ful, financial 
repression was reversed and savings were chanoeled to the financial 
ystem providing financial deepening and widening. Savings deposits at 

rhc banks increased fourteen times lbctwccn 1980-1985 and tlhe system 
ha bcen enridhcd by the introduction of several new types of assets. 

Similarly, these positive developments were soon reflected in Tur
kcy's external cconomic relations. Not only that Turkey has set a good 
example to dcveloping countries but also participated fully in multilateral 
copcration schemes. in rhis context cooperation among Islamic coun· 
Lries has a special place. Turkey, therefore, assumed the responsibility <>f 
thc Presidency of clıe Standing Committee for Economic and CoırunerdaJ 
among OIC Member States (COMCEC). Presided by His Exccllency the 
Prnsident of tJ:ıe Repıiblic tlhc mandate of this standing ibody covers o 
widc range of economic and commedcial activilitcs. Turkey, produly 
hosted and provided ali necessary teohnical and financial assistance for 
tıhe mcetings of this Cornmittee and for the follow-up committee estab
lished to assist the committee on economic and trade related mattcrs. 

I can cite the following as good examples of Islamic cooperation, 
wherc much more stili needs to be done; 
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- The Jonger tenn trade financing facility to be establishcd wi~hin 
thc Islamic Development Bank reaohcd its final stage of preparations. 
l'his facility will initially usc a fund amounting to 600 million dollars. 

- An export credit guarantee scbeme is being designed for thc 
promotion of exports within the Islamic world. 

- Studies are underway on the feasibility of establishing a mult
tilateral Islamic Clearing Union. 

- Serious consideration is being given to the establishment of an 
Islamic Development Investment Bank jointly 'by thc members of thc 
Economic Cooperation Oı:ıganization, Iran, Pakistan and Turkey. 

- Efforts are being made to furtlıer promote cooperation between 
Islamic commercial and central banks on bilateral and subregional lbases. 

- With the close cooperation of the IDB, ali these projccls offer 
a very promising future for the development of tıhe Islamic economic life 
in the spirit of Islamic solidarity. 

Indeed banking activities have taken a high priority in vhe economic 
aspirations of our countries. Banks serve as the main circulation system 
that gives life to our economies. Turkey has already set thc legal frame
work for the establishment of Special Finance Houses which collect and 
lend funds lborrowed domestically and from abroad on intercst-free 
banking principles. Presently two special finance houscs namely, «Faisal 
Finance Enterprise» and «Al-Baraka Türk Special Finance Enterprise» 
are operating in Turkey. 

1 am confident that your deliberations during this session will 
Shed light to t'he future prospects of financial cooperation among the 
Islamic countries. 1 would, therefore, like to extend my warmest congra
tulations to tlhe lnternational Association of Islamic Banks on its tcnth 
anniveı·sary af Foundation and wish you a pleasant stay in Turkey. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN ORTA ANADOLU RAFİNERİSİ 
AÇILIŞ KONUŞMASI 

25 Ekim 1986 

Değerli Misafirler, 

Bugün /burada Türkiye'mizin beşinci petrol rafinerisi olan Orta 
Anadolu Rafinerimizin açılışını yapmak üzere toplanmış bulunuyoruz. 
Böylece Cumhuriyetimizin 1942 yılında kurulan Maymune Tecrübe Ra
finerisi ile başlayan hampetrolü ürüne çevirme çalışmaları bu güzel ve 
modern rafineri ile yeni bir potansiyele ulaşmakta ve açılışını yapmakta 
olduğumuz bu rafineri ile kurulu rafinaj kapasitemiz 28,S milyon Ton/ 
Yıl'a ulaşmaktarur. 

Yumurtalık'tan 100.000 ton hampetrol ile ancak doldurula'bilcn 447 
km. uzunluğundaki boru hattı ile gelen petrolü işleyerek bu bölgemizde 
bulunan 14 ilimizin petrol ürünleri ihtiyacını karşılayacak olan bu güzel 
tesis ülke ekonomimize sayısız faydalar sağlayacak, aynca yaklaşık 1300 
kişiye istihdam imkıinı yaratarak aziz milletimize büyük katkılarda bulu
nacaktır. Bu arada, kurulacak olan yeni sanayiler dolayısı ile cumhuriye
timizin ilk yıllarından 'beri bünyesinde barındırdığı çok önemli sanayi 
kuruluşlanmızla haklı bir şöhrete sahip bulunan güzel Kırıkkale'miw 
de yeni ıbir zenginlik ve yeni bir hareket sağlayacaktır . 

Bu tesisin etüd çalışmalan 1976 yılında başlamış ve o yıllarda in
şaatına da !başlanmış olmasına rağmen, uzun yıllar çekilen döviz darbo
ğazı s<fuclJi ile ikmal edilememiş ve Hükümetimizin gayretleri ile 1983 yılı 
sonundan itibaren hızlanrunlan çalışmalar kısa sürede semeresini vere
rek bugün açılma safhasına gelebilmiştir. Bu güzel olayı da gayretli ve 
azimli çalışmalarımızın ve işi biran evvel bitirme prensibimizin açık bir 
delili olarak ıhuzurlarınızda dile getirmek istiyorum. 

Değerli Misafirler, 

Bu vesile ile ülkemizdeki enerji kullanımı polikasına da kısaca bir 
göz atmak istiyorum. 

Bugün için enerji kııllanımı içerisinde petrolün yeri, ülkemizde odun 
ve tezek ruşında % 5' civarındadır. Bu rakam Batı Avrupa Ülkcri için 
% 46 mertebesindedir. Batı Avrupa'da enerji tüketimi içerisinde nükleer 



enerjinin % 10, tabii gazın da % 16 seviyesinde yeri bulunmaktadır. Bu 
sonuca göre Türkiye'mizde petrole bağımlılığın Batı Avrupa'ya nazaran 
daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. İşte 'bunun içindir ki, özellikle tabii 
gazın enerji kullanımımız içerisinde oranını artırmak ve petrole bağım
lılığımızı mümkün ölçüde azaltmak gayesi ile daha dün enerji politikamız 
yönünden önemli ıbir gün daha yaşadık ve Sovyetler Birliğinden gelecek 
olan tabii gaz projesinin en önemli safhalarından birisini teşkil eden boru 
hattının yapımına ıbugünkü gibi anlamlı bir törenle başladır. 

Sizlerinde müşahede etmiş olacağınız gibi Hükümetimiz yıllardır 
yüz üstü bırakılmış pekçok projeyi hızlandırarak uzun zamandan beri 
konu edilmesine rağmen bir türlü cesaret edilerek başlanılamayan önemli 
projeleri realize ederek kalkınmamızın en büyük itici güçlerinden birisi 
olan enerji problemimizi en kesin şekli ile çözmeye gayret sarf etmekte 
ve bunu başaracak makro planlar yaparak hedefe hızla ulaşmaktadır. 

iBugün açılışı yapılmakta olan Rafineriınizin kurulu kapasitesi 5 mil
yon ton/yıl olacak ve ıbütün kapasitesini kullansak dahi Türkiye'mizdeki 
kapasite kullanımı % 69 olacaktır. Özellikle son yıllarda yaşadığımız 
petrol piyasasındaki durumlar dolayısı ile lbu oran Batı Avrupa ülkele
rinde % 62, Amerika Birleşik Devletlerinde ise % 78 civarındadır. Bu 
arada tevsi çahşmalan devam etmekte olan İzmir Rafineriınizin kapasi
tesinin 10 milyon ton/yıl'a çıkarılması ile, kurulu rafinaj kapasitemiz 
yılda 33 milyon ton'a çıkacak ve İzmir Rafinerisinin tüın kapasitesini de 
devreye soktuğu.muzu farzedersek, kapasite kullanım oranımız düşerP.k 
% 59 olacaktır. Bu sonuç 1bir yerde bire ülkemizde de atıl Rafineri kapa· 
sitesi doğmakta olduğu neticesini vermekte ve bu kapasitenin milletimi· 
z.in ve ekonomimizin yararına kullanılmak üzere teşebbüste bulunmamız 
gereğini göstermektedir. Bunun için, petrol politikamızı mümkün olduğu 
kadar değişen Dünya politikalarını takip edecek şekilde planlamamız ve 
atıl kapasitemizden yabancı kaynaklı hampetrolü proses edecek tarzda 
yararlanmak ürere yapmamız ve bu doğrultuda çalba göstermemiz gerek
mektedir. 

Bu arada bu rafinerinin yapım çalışmalarını birlikte yürürttüğümüz 
dostumuz Romanya'nın industrialexport • import firmasına da gösterdik· 
leri çalışma anlayışı ve işbirliği dolayısı ile teşekkür etmek isterim. 

Orta Anadolumuzun bu güzel yöresinde ülkemiz ekonomisine çeşitH 
yönlerden faydalı katkılar getirecek olan bu güzel tesisin Türk ve Romen 
milletleri arasındaki yakın dostluğu perçinleyen çok anlamlı bir bağ ol
duğunu da huzurlanruzda dile getirirken, rafinerimizin böyle güzel te· 
sislerin pekçoğuna layık olan yüce milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını 
diler, hepinize sevgi ve saygılarımı sunanın. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN ODALAR BİRL1Ct 
TOPLANTISINI AÇARKEN YAPTICI KONUŞMA 

Odalar Birliği'nin Değerli Üyeleri, 
Muhterem Misafirler, 

26 Ekim 1986 

Sözlerimin başında hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. 

Odalar Birliği'nin düzenlemiş olduğu bu toplantıyla şimdiye kadar 
yapılmış ve yapılacak olan hizmetlerin değerlendirilmesini ve siz sayın 
hür teşebbüs mensuplarının konulara bakış açısını yerinde dinleme im
kanına kavuştuğum için memnunum. 

Bilindiği gibi, hükümetimizin programında yer alan altı temel he
deften birisi cBaşta Doğu ve Güneydoğu olmak üzere kalkınmada önce
likle yörelerin geliştirilmesi» dir. 

Bu konu, Hükümetimizce hazırlanarak Türkiye Büyük Millet Mec
lisi'nin tasvibini alan Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planında önemle yer 
almıştır. Planın bu konudaki temel hedefi, bu bölgeler ile diğer bölgeler 
arasındaki gelişmişlik farkının zaman içinde azaltılarak giderilmesi şeklin
dedir. Bu hedefe ulaşmak için sözkonusu bölgelerin mevcut ve potansiyel 
kaynaklarının harekete geçirilerek ekonominin emrine verilmesi gerekli
dir. Hükümetimizin icraatı planda yer alan politika ve tedbirlerle lbir 
uyum içerisindedir. 

Hükilmetimiz icraatının üçüncü yılını tamamlamak .üzeredir. Bu 
zaman süresi içinde sözkonusu bölgelere ilişkin icraatımızı ve Hilkümeti· 
mizin bu konuda.ki ileriye dönük programlarını sizlere açıklamak istiyo-
rum. 

Öncelikle ıbu 1bölgelerde çalışanlann durumlarını ele aldık. Bu böl
gelerde fiilen çalışanların ücretlerinin vergilendirilmesinde özel indirim 
nisbetini ilçe ve illerin durumuna göre 5 kat arttırdık. Son çıkan vergi 
kanunuyla bu miktarı 15 katına kadar artırma yetkisi Bakanlar Kurulu'
na verilmiştir. Bu bölgelerde çalışanlara daha ileri bir imkan verebilme
nin gayret ve çalışması içerisindeyiz. 

Genel olarak toplam yatırımlar içinde kamu sektörü payının giderek 
azaltılması politikası Hükümetimizce benimsenmiştir. Buna rağmen kal
kınmada öncelikli yörelere tahsis edilen kamu yatınmlan nisbi önemini 
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korumaktadır. 1984 yılı kamu yatırımları içinde bu yörelerin payı% 26 
iken bu oran 1'985 yılında % 29 olmuş, 1980 yılında ise % 30'a ulaşması 
'beklenmektedir. Yatmmlann 'gerçekleşme nisbetlerinde de benzer geliş
meler olmuştur. 1983 yılı sonu gerçekleşmesi (Nakti) % 78 iken bu oran 
1984 ve 1985 yıllarında sırasıyla % 86 ve % 102 olmuştur. Bu bölgede 
1983 yılında sadece 180 milyar TL. - olan kamu yatınmlan 1986 yılında 
1 trilyon TL. -'na ulaşacaktır. 

Bölgede kamu kaynaklarının önemli bir bölümü enerji, madencilik 
ve tanın sektörlerine taıhsis edilmektedir. Bölgenin mevcut ve potansiyel 
kaynaklan genellikle bu sektörlerde yoğunlaştığından bölge kalkınmasını 
bu kaynakların harekete geçirilmesine dayandırmak kaçınılmaz olmuştur. 

İmalat sanayii için Devlet artık yatırım yapmama tercihini ortaya 
koymuş bulunmaktadır. Ancak bunda da 'bu bölgeler istisna edilmiştir. 
Bu cümleden olmak üzere ve Bölge Tanm ve Hayvancılığına büyük fayda 
sağlayacağı düşüncesiyle iktidanmız şeker sanayiinin giderek bu bölgeye 
kaydınlması politikasını -benimsemiştir. Bu yüzden Van-Erciş, Çankm
Çorurn fabrikaları için programlarda ödenek tahsisi yapılırken Kars ve 
Hakkari- Yüksekova için de yeni fabrikaların etüd edilmesi hususu da 
Hükümetimizce kararlaştırılmış lbul~aktadır. 

'farım kesimindeki verimliliği arttırması ve ilave istihdam meydana 
getirmesi bakımındart arz eiti~i önem dolayısıyla sulama projelerine ya
tırım programlarında büyük önem verilmektedir. Hayvancılığın gelişme

şine im1can vermek üzere 1985 yılından itibaren hayvan yeminin sübvan
siye edilmesi de (Direkt iade yoluyle) Hükümetimizce kararlaştırılmıştır. 

Bunların dışında, daha önce başlatılan bazı projelerin çalışmaları 
ilave imkanlarla hızlandırılmıştır. Bunların başında Güneydoğu Anadolu 
Projesi gelmektedir. 

Diğer taraftan başta köy yolu, köy elektriği, köy içme suları ve PTT 
olmak üzere temel altyapı ile, okul ve sağlık gibi sosyal hizmet yatırım
larına büyük önem verilmiştir. 

Kalkınmada öncelikli yörelerdeki köylerin 1983 yılı sonuna kadar 
% 43'üne elektcik getirilmişken, bu oran 1984 yılında % 52'ye, 1985'te 
% 71'e ulaşmıştır. 1986 yılı sonunda köylerin tamamının elektriğe kavuş
turulması hedeflenmiş olup, 1987 yılı ortalarında Türkiye'de elektriksiz 
!,cöy kalmayacaktır. 

Bu yörelerde telefonlu köy sayısı 1983'te % 21 iken, 1985'te bu oran 
% 35'e çıkmıştır. 1986 yılı sonunda .% 56'ya yükselmesi planlanmıştır. 

1988 yılı sonunda Türkiye'de telefonsuz köy kalmayacaktır. 
Bu yörelerde içme suyu getirilen köy sayısı oranı 198ı3'te % 44.'5 iken 

bu oranın 1986 yılında % 51.5'e yükseleceği anlaşılmaktadır. 
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Köy yollarına ge])nce 1983 yılında yörelerdeki köy yolu uzunluğu 
124 'bin Km.'dir. Bu miktar 1986 yılında 14'8 bin Km.'ye ulaşacaktır. 

Hükümetimiz köy hizmetlerine verdiği önemi gösteren Cumhuriyet 
Taıihi'nin en büyük parti (2.000 adetlik) Greyder-Dozer-Loder alımından 
gelmekte olan araçlar öncelikle bu bölgelere, illere tahsis edilrnektedlr. 
Bu yıl köy hizmetlerine bütçeden daha fazla ödenek ayırdık ki hizmetler 
biran önce yapıla!bilsin. 

Eğitim ve sağlık sektörlerindeki yatının ve işletme faaliyetlerini 
kapsayan teşvik mevzuatında da önemli yenilikler getirmiş bulunmakta
yız. J987'den itibaren üç yıl süreyle eğitim ve sağlık hizmetlerine yatırım
lan hızlandırma fonundan her yıl ilave 16 milyar TL.'lık ek imkan sağ
lanacakur. 

Özel sektör yatınmlanna gelince: Uzun bir dönem geriye gidilerek 
'bölgede kümüle olmuş sıfuit sermaye yatırımlan, yani kurulu tesisler, 
tatminkar bir durum ortaya koymamaktadır. Ancak 1984 yılında Hükü
metimizce alınan teşvik kararlarından bu yana bölgede yatırım yapma 
konusunda ilgi duyan müteşebbislerin olduğu memnuniyetle müşahade 
edilmektedir. 

1983 yılında lbu bölgeler için verilmiş teşvik belgesi adedi 76 iken 
bu rakam 1985 yılında 260, 1986 yılının ilk dokuz ayında ise 290 adet ol
muştur. Benzer gelişme yatırım tutarlarında da görülmektedir. 1983 yı
lında verilen ıbelgelerin toplam yatırım tutan 75 milyar iken lbu rakam 
1985 yılı için 434,0 ve 1986 yılının ilk dokuz ayı için ise 347 milyar 'J'L. 
olmuştur. 

Kanaatimizce, şu anda yatırımlara yönelik olarak uygulanmakta 
olan mali teşvikler müteşelbbislerin/tasarruf sahiplerinin bekleyişleri pa
ralelinde ve ölçüsündedirler. Sistemin daha iyi çalışmasına yönelik haklı 
öneriler hükümetimiz tarafından devamlı dikkate alınmaktadır. 

Bu arada yarım kalmış ve çoğunluğu bu 'bölgede yer alan kamu ya
Urırnlannm ekonomiye kazandırılması yönünde önemli çalışmalar yapıl

mıştır. Bu projelerden bir kısmının mülldyetinin özel sektöre devri söz
konusu olmaktadır. 

Bölge insanına beceri ve kazanç sağlamak gayesiyle Sümerbank 
faaliyetleri arttırılmıştır. 1983 yılına kadar Erzurum'da 150 adet el do
kuma tezga'.hı, 4 adet halı atölyesi, 500 adet halı ile iştigal eden dokuyucu 
varken ve 479 m2 ·halı üretimi gerçekleştirilmişken 1983 yılından 1986 
Eylül ayı sonuna kadar tezga!h sayısı 958'e, halı atölyesi 25'c çıkarılmış
tır. Toplam balı üretimi ise 1300 m2 dir. 

Kars -Iğdır Pamuklu Tesisi Toplu Konut ve Kamu İdaresi Başkan
lığı ve Sümerbank tarafından özel ektöre satılmış ve te is 1,5 yıl içinde 
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tamamlanarak işletmeye alınmıştır. Erzurum -Tortum Yünlü Tesisleri ve 
Erzurum-İspir Ayakkabı Üretim Tesisleri de özel sektöre satılmış olup, 
ikmal edilerek 987 kişiye iş imkanı sağlanacaktır. Erzincan-Kelkit ve 
Sinop -Boyabat Ayakkabı Üretim Tesisi ve Erzurum- Durnlu Elbise ve 
Halı Tesisleri ise satışa çıkarılmış bulunmaktadır. Mardin -Gercüş Ayak
kabı Üretim Tesisi, Malatya-Darende İplik Tesisleri ve Sivas Hazır Giyim 
Sanayii projelendirilmiş olup, kısa zamanda yatırıma başlanacaktır. 

Diğer bazı projelerin devamına imkan vermek üzere Kamu Ortak
lığı Fonundan finansman desteği sağlanmıştır. 

Bu amaçla 30 Eylül 1986 tarihine kadar bu yörelerde muhtelif sek
törlerde yer alan projelere toplam olarak 60 milyar liralık finansman des
teği sağlanmıştır. Bunların içinde Vanet, Karset, Sivas Demir Çelik gibi 
bu bölge için çok önem arz eden projeleri hemen söyleyebilirim. 

Bunlara ilaveten bu 'bölgedeki 8 baraj projesine de yaklaşık olarak 
176 milyar liralık finansman.desteği sağlanmış ve bu projeler program
lanan sürelerinden daha önce bitirilecektir. Nitekim Karakaya Barajı'nın 
1983 sonunda, 8 yılda inşaatının ancak % 25'i yapılabilmiş iken, Anavatan 
iktidarının yepyeni uygulaması Kamu Ortaklığı Fonundan sağlanan 11·8 
milyarlık destekle % 75'i 2,5 yılda tamamlanmıştır. 1987 başından itiba
ren Karakaya elektrik üretimine başlayacaktır. 

Atatürk Barajı'na da benzer şekilde destek oluyoruz, ve şimdiden 
bitme i bir ytl evvele alınmıştır. Atatürk Barajı'nda ytlda 200 milyarlık 
iş yapılıyor. Aynca bu bölgede 14 yeni büyük sulama projesi başlatılmış 
bulunmatkadır. 

15 Aralık 1984 tarihli kaynak kullanımını destekleme fonu kararıyla 
da kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerin yatınmları için % 20, 
ikinci derecede öncelikli yörelerin yatırımları için ise % 15 prim imkanı 
getirilmiştir. 

1950'lerden bu yana müşahade edilen hızlı şehirleşme ile beraher be
lediye hizmetlerinin aksadığı görülmüştür. Bu aksaklığı telafi ederek va
tandaşlarımıza yeterli hizmet sunabilmek ve mahalli kalkınma faliyetle
rinde etkinliklerini sağlamak üzere belediyelere Genel Bütçeden (geçmiş. 
le kıyaslanmayacak) mali imkanlar sağlanmış bulunmaktadır. 

Bölge kalkınmasına ruz kazandıracak entegre nitelikli bazı özel pro
jelerin uygulanmasına da önem verilmektedir. Bunlar arasında Erzu
rum 'da uygulanmakta olan Entegre Kırsal Kalkınma Projesi zikredile
bilir. 

Erzurum kır al kalkınma projesi uygulaması 1982 yılında başlatıl
mıştır. maliyeti 137 milyon dolar olan bu projenin 60 milyon dolar civa-
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rındaki dış finansmanı dünya bankası (İBRD) ve Uluslararası Tarımsal 
Kalkınma Fonu (II:AD) tarafından karşılanmaktadır. 

Proje uygulamasını 1986 yılı sonunda tamamlanması planlanmış an
cak daha sonra dış para kullanımı açısından proje hedeflerine ulaşılma
sını sağlamak üzere uygulamanın 30 Haziran 1988 tarihine kadar uzatıl
ması kararlaştınlmıştır. 

Buraya kadar genellikle yatının ve teşvik konularındaki icraatımızı 
özetledim. Bölge açısından önem arz eden tarım ve hayvancılık faaliyet
lerinin gelişmesine yönelik olarak da önemli kararlar almış bulunmakta
yız . 

Evvela şunu ifade etmek istiyorum. Şu anda, iktidar olarak tarıma, 
çiftçimize; kredi faizleri, gübre, hayvancılık, yer, tohum ve zirai mücadele 
konusunda sağladığımız destek yılda 750 milyar TL,- nın üzerindedir. 

1983 yılında ülkemizde kullanılan tarımsal kredi toplamı 446 mil
yar TL.- olmuştur. Aynı dönemde kalkınma öncelikli yörelerde kullanı

lan kredi miktarı 64 Milyar'dan 141 Milyar liraya ulaşmıştır. Bu ra
kam % 120'lık bir artışı ifade etmektedir. 1986 yılı için tarım sektörü 
için ta!hsis edilen miktar ise 1,8 trilyondur. 

Ziraat Bankası tarafından Erzurum, Ağrı, Bingöl, Erzincan, Kars, 
Muş, Tunceli ve Van'a tahsis edilen tüm krediler 1983 yılında toplam 15,6 
milyar TL. iken bugünün tarihi itibariyle 62,l milyar liraya ulaşmıştır. 
Artış yaklaşık % 4-00'dür. 

Bu yıl tarihte ilk defa bütün tarım ürünlerinin taban fiyatlarım 9 
Ekim'de açıkladık. Yani çiftçimize mahsulünü ekmeden tercih imkanını 
sağladık . Buğday ve şeker pancarı taban fiyatlarını yüksek tuttuk. Çün
kü Buğday ve pancar esas iki ana üründür. Gelecek yıl buğday alımlan 
T.M.O. tarafından peşin parayla yapılacaktır. 

Hükümetimiz, çiftçilerimizin zirai kredilerden zamanında ve yeterli 
miktarda faydalanabilmesini sağlamak için 1986 yılında birçok yenilik 
yapmış ve 'bunları tatbikata koymuştur : 

- Bu yıl hayvancılık, su ürünleri ve gUbre kredi faizleri % 34'den 
% 22'ye indirilmiştir. 

- Hayvancılığın desteklenmesi amacıyla ilk defa hükümetimiz ta
rafından yapılan yem sübvansiyonu 1985 yılında 26,5 Milyar TL.- olup, 
1986 yılı Temmuz sonu itibariyle yem sübvansiyon miktarı 37 milyar TL. 
dir. Bu miktara Eylül ayı tahmini olan 8,5 milyar TL.- nin eklenmesi 
ile 1985 - J 986 yılında kullandırılan yem sübvansiyon miktarı 72 milyar 
TL.- na ulaşmaktadır. 

- 1983 yılında yalnızca traktörü olanlara verilmekte olan akarya
kıt kredisi, 1986 yılından itibaren traktörü olmayan çiftçilerimize de ve-
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rilebilecek şekilde nakit ikraz birimleri içine dahil edilmiş, bu suretle 
tarlasını traktörle ücret karşılığı sürdüren çiftçilerimize yeni bir kredi 
imkanı sağlanmıştır. 

- 1986 yılında çiftçilerimizin kolaylıkla traktör alabilmeleri için 
traktörün kredili satış fiyatının % 85'ine kadar kredi verilmeye başlan
mıştır. 

- Biçer-döver kredilerinde 1983'de 2,5 milyon TL.- !ık limit, 1985 
yılında 7 milyon TL.-'na yükseltilmiştir. 

- Römörk, pulluk, mibzer, su motoru, kültüvatör, tınaz makinası 
gibi araç ve gereçleri için açılacak kredi miktarı 1983 yılında 450.000 TL. 
iken 1986'da 2 milyon TL.- na yükseltilmiştir. 

- Hiç veya yeterli toprağı olmayan çiftçilerimize verilmekte olan 
arazi edindirme kredisi miktarı 1983 yılında 150.000 TL. iken 1986'da 6 
Milyon TL.- ye çıkarılmıştır. 

- Çiftçilerimizin Zİr\!i kredilerden zamanında süratle ve ihtiyaçları 
ölçüsünde istifade edebilmesi için Ziraat Bankası şubelerinin kredi açma 
yetkileri arttırılmıştır. En düşük kredi açma yetkisi 1983'de 750.000 TL.
iken, 1986'da 2.500.000 TL.-'na yükseltilmiştir. 1986 'bununla da yetinil
meyerek şubelerin bulunduğu bölgelerin özelikle dikkate alınarak en dü
şük hat olan 2.500.000 TL.- ile 25.000.000 TL.- arasında şubelere kade
meli olarak yetki tanınmıştır. 

- Tarım kredi kooperatiflerindeki 1983'de 500.000 TL.- olan ortak 
şahı haddi 1986'da 2.500.000 TL.- na çıkarılmıştır. 

Diğer yandan 1986'da tercihli ürünler durumundaki ayçiçeği, soya, 
mısır ve patates ürünlerindeki şahıs haddi 3.000.000 TL.- na yükseltil
miş ve bunun % 50'sinin nakdi olarak kullandırılması esası getirilmiştir. 

- Bir tarım işletmesine açıla'bilecek azami kontrollü zirai kredi li
miti 1983'te 6 milyon TL.- iken 1986 yılında 25.000.000 TL.- na yüksel
tilmiştir. 

- Toprak- Su kaynaklarından yeterince yararlanılmasında önemli 
rolü bulunan ve 1983'de 3.000.000 TL.- olan toprak ve su kredilerinden 
6.000.000 TL. lık sınır yeterli görülmeyerek projelerde hesaplanacak ya
tırım tutarına göre kredi açılması esası getirilmiştir. 

Türkiye son nüfus sayımında yaklaşık 52 milyon kişidir . Nüfus ar
nş oranı % 2,7'dir. Bu artış iilkemizdeki konut ihtiyacını da artınnakta
dır. 

Bu alanda da Anavatan iktidannın akılcı sosyal adaletçi programı
nın ve uygulamasının en güzel örneği toplu konut fonu'nun devreye gir
mesiyle yılların meselesi çözüm yoluna girmiştir. Yılda 400 Milyar'dan 
fazla bir imkan orta halli insanımıza (durumu iyi olandan alınan fon-
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)arla) yılda 120 bin konut yapacak şekilde verilmektedir. Toplu Konul 
Fonu'ndan Erzurum, Kars, Ağrı, Van, Bingöl, Muş, Elazığ, Erzincan ve 
Malatya illerinde 451 kooperatifin 18944 üyesine 44 milyar TL.- kredi 
sağlanıruştır. 

Bütün bu göstergeler ülkemiz ekonomisinde olduğu gibi bölge eko
nonıisinin de iyi bir performans gösterdiği, yani iyi bir yolda olduğunu 
göstermektedir. 

Sayın Başkan, 

Değerli Üyeler, 

Bu toplantıda, öne sürülecek görüşler, belirtilen sorunlar bize ışık 
tutacak, Türkiyemizi Doğusuyla -Batısıyla bir bütün olarak, birlik ve be
raberlik, huzur ve güven ve istikrar içinde ileri ve modern bir ülke ha
line getirme çabalarımıza katkıda bulunacaktır. 

Toplantının faydalı ve başarılı geçmesini diler, saygılarımı sunarım. 
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BANGLADEŞ CUMHURBAŞKANININ SAYIN BAŞBAKANIMIZ 
VE EŞİ ONURUNA VERDtCt YEMEKTE SAYIN BAŞBAKANIMIZIN 

YAPTICI CEVABİ KONUŞMA 

Mr. President, 
Begum Raushan Er had, 
Distinguis'hed Guests, 

31 Ekim 1986 

it is witlh greatest pleasure that 1 listened lo Your ExceUency'~ 
speeoh. My wife ıand 1 would like to cxprcss our most sin ere thanks 
to you, Mr. President and Begum RauShan Ershad, for having hosted 
this superlb banquet and also for your kind words and gracious feeling 
ıfuout us and bhe Turkish nation. 

We always nourished a heartfelt desire to visit your beautifui 
oountry. However, as Your Excellency also knows, reasons beyond our 
control prevented us from fulfilling this wish up to now, except for a 
brief stopover in Dhaka !ast year to express our deep son·ow fur tıhc 
disastrous cyclone whic<h caused so many suff'erings and Joss of life 
oontrol prevented u form fulfilling this wishup to now, except for ı. 
in this brotherly country. I am now very happy to have this opportu
nity to stay for a longcr period of time. Ever since our arrival in Bang
ladeSh, we have been embraced wiıh warm friendship. I wi h to t•hank 
you and througlı you to tıhe people of Bangladesh for Lhe hospitality 
which has been so .generously extended to us. 

As Your Excellency also knows very well, thc 'brotıhcrly tic:; 
which link our two countrics are deep · rooted in history. Turkish and 
Bangladesh peoples havc always had closesl cultural aııfinities as ref
lected in our ways of life, our architecture and our art. Of more recent 
times, we cheri h with deep appreciation thc memory of matcrial and 
moral support so readily and generously given us, during our war of 
independence led by Mustafa Kemal Atatürk by the peoplc of East 
Bengal, together with tıhcir muslim brethern in tıhe Indian sub-conti
nent. Similarly, t'he Turki h people have always had the greatest 
sympalhy for and stood by the pcople of your country in times of need 
and difficulty. 
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Mr. President, 

We have followed with interest the developments aohieved in 
the political, economic and cultura1 fields in Bangladesh since its fo
undation. We are very pleased to see that a genuine atmosphere of 
peace and stability is established in your country under Your Excel
lency's wise and a'ble Jeadership. On this occasion, l would, once again 
like to extend lo Your Excellency my heartrfelt congratulations on your 
recent election as thc President of the People' Republic of Bangla
desh. Your ef'forts to promote the economic and social slandards of 
your people are followed in Turkey with sympat!hy and admiration. 
We wholehearlcdly wish you ali success in your noble endeaxours. 

Mr. President, 

An irı'lportant domain of cooperation between Turkey and Bang
ladesh bears upon our converging foreign policies, whjch for 'both our 
countries are based on well known internationa1 principles of respect 
for sovereignty, territorial integrity, non-interference in internal affairs, 
tıhe non-use of force and peaceful settlement of disputcs. Both our 
counlries are determined lo promote peace and stability in our rcs
pective regions and in thc world. 

In thls connection we are particularly pleascd with the establish
ment o[ thc South Asian Association for Regional Cooperalion du
ring the Dhaka summit at ıhc end of the last year I would like to exp
rcss our appreciation for rhe laudable efforts made by ıbc Governmenl 
of Bangladesh and by Your Excellency as its first Ohairman, towards 
the realization of this important regional organisation. I wish and hope 
that the coınmon will of alJ the countries of t'hc region wh:ich founded 
this association will also usher them in a ncw cra of cooperation and 
greater understanding thus promoting peace and prosperity of their 
peoples and contributing lo betler relaıions with ali countries. 

Mr. Presi'Clent, 

In the same way, Turkey has always pursued peaceful policie of 
her great leader Kemal Atatürk and does her 'best for the maintenanC<! 
and development of friendly relations witlı her neigbbours and othe: 
countries. Somc of our neighbours, however, do unfortunatcly ııoı share 
the same attitude. Bulgaria, for cxample, has 'been resorting to a policy 
of oppression in order to assimilatc more than onc million muslim Turks, 
lo forcefully change their names and to destroy their religious beli
efs. We earnestly hope that in that country reason will ultimately pre
vııi l to put an cnd to lhis policy and ıclieve th<! anxicty il creates not 
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only in Turkcy and muslim countrics, but all over the world Turkey 
Feels compelled to pursue this problem Lo the end. 

We are grateful to the people and Government of Bangladesh for 
tıbeir invaluable and exemplary support Lo thc Muslim Turkish Cypriot 
people and to ilieir just cause. "I1he problem remains unresolved duc to 
the intransigencc of t.he Greek Cypriots. They apparently lack an incen
tive for reaching a negotiated solution. "I1his is why we believe tbat the 
equal treatment of the Turkish Cypriots by the international community 
is a nccessary step towards inducing thc Greek Cypriots to the negoti
ation table. 

Your Excellency, 

1 would also like Lo dwcll on few ot•her problems of our region 
which are interesting lo t.he Islamic world as well. 

The war between our immediate neighbours Iran and Iraq which 
has entered its 7th yeai is one of the major sourccs of sorrow and con
cern for us. it is unlfortunatc that ali efforts havc so far failed to yield 
any positive result and the war keeps causing bloodshed and loss of 
wealt'h in the tw.o Muslim countries, constituting at the samc time se
rious dangers to our region. However, it is our conviction that, we 
should remain determincd to explore, :ıs bc-fore, all ways and means in 
search of an early, honourable and lasting scttlement. 

lihe developments in the Middle East have always beea a sourcc 
of deep concern for us. As we have reiterated on various occasions, thc 
Pı.lestiaian Question lies at the corc of ~he prcseat instability in thc 
Middle East. We lbelieve clıat the solution of this question would only 
be possible through tıhe recognition df tılıe legitimate rights and aspirati · 
ons of the Palestinian peoplc and by the withdrawal of Israel from thc 
occupied territories, including Jerusalem. We also believe tha: ali co
untries in the region have a right to livc wirhin secure and recognizerl 
boundaries. We welcome all peace effort~ to this end . 

Mr. Prcsident, 

Turkey attaches great importance to the further promotion of bi
lateral cooperation with all mo lem countries, with which she enterta
ins ties based on common history and moral values. Within this context, 
Bangladesh occupies a special place. 

I am pleased to ob erve that the relations between Turkey ancl 
Bangladesh have been dcveloping to our mutual satisfaction. Our talks 
during my vi it will undoubtedly provide u with an opportunity to 
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cxamine the ficlds of potential cooperntion with a view to expanding 
and promoting furVhcr our cconomic and cultural exchanges to thc be
nefit of our peoples. J believe that there arc many uncxplored arcas in 
whioh Turkey can fruitfully cooperate with Bangladcsh. 

We in Turkey havc established a broad indu ·trial base and a pro
ductive capacity for manifacture as well as consumer and capital goods . 
Our activities in enginecring and consultancy spill over the national 
[rontiers. Turkish contractors work on important housing, and public 
works projects in the Middle East and North Africa. Wc would be 
happy to share and exchange witıh brotherly countrics like Yours the 
experience we have garhered in t!hc process of industrial modcrnization 
and contracting. 

With ıhese thoughts and feelings, J would now Jikc to invite all 
present here to join me in a toast in honour of thc President of rbe Pe
an official visit to Bangladesh. lL is a grcat plcasw·c for me, my wife and 
prosperity of the people of Bangla'desh and to thc development of the 
relations 1betwcen our two broLherly cowltries. 

Thank You. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZı\L'IN BANGLADEŞ BAŞBAKANI 
SAYIN SHOWDAURY ŞEREFİNE VERİLEN YEMEKTE YAPTICI 

KONUŞMA 

Mr. Pnme Mınıster, Begurn Chowddury, 
Dıstınguıshed Guests, 

1Kasım1986 

First of ali I would like to express our sincere thanks for your 'kind 
invitation. 1 feel privileged to be the first Turkish Prime Minister paying 
an official visit to Bangladesh. It is a great pleasure for me, my wife and 
my delegation to have the opportunity to meet Your Excellency, Begum 
Ohowdhury, tıhe d.istinguished Members of your Govıernınent and the 
brotherly people of Bangladesh. 1 bring to you ali the cordial greetings 
of my Government and deep fraternal sentiments of the Turkish people 
for their brothers in Bangladesh. We are deeply appreciative of the warm 
welcome and hospitality extended to us throughout our visit since our 
arrival in Dhaka. This is yet another manifestation of the brotherly ties 
between our two countries. Wy wife joins me in expressing to you, Mr. 
Prime Ministerjand Begum Chowdhury, our tbanks for your kindness and 
hospitality. 

Your Excellency, 
Our peoples share a common heritage and values which profess 

cultural fraternity and love for eaoh other surpassing the limits of state 
to state relations. 11he founder of the modern Republic of Turkey, Mus
tafa T<cmal Atatürk and his struggle for independence has been a ource 
of inspiration also for the people of this country as immortalized in the 
verses of your great poet Kazı Narul Islam. We, on our part, spared no 
effort to develop friendly relations with Bangladesh and we have been 
fully reciprocated by you. 1 am happy to observe today the concrete 
and important results we have achieved so far in our relations in a rela
tively short span of time. But, Jet me emphasize that there remains a lot 
to be done, given the existing potential for cooperation between our two 
countries. 

The progress achieved in your country in the same period of time 
is equally worthy of praise. We are aware of thc immense problems and 
cl.ifficulties you face in your endeavours. We are confident, however, that 
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under Your Excellency's able Premiership, the Govemment of Bangla
desh will successfully carry on the enormous task of improving economic 
and social conditions of your country and secure a brighter future for 
your people whicb they rightly deserve. I assure you, Mr. Prime Minister, 
that Turkey will always stand by you in this regard and will be ready 
to contribute all sbe can to the searoh for avenues of cooperation in eco
nomic, technical, industrial and commercial fields. 

Our talks and discussion today have already enabled us to determine 
new areas of cooperation in order to promote further our economic and 
cultural exchanges. 1 am particularly pleased to stress the progress We 
have achieved in this direction. 1 wisb and hope that my visit will con
tribute to tbe development of our relations in accordance with the feelings 
and aspirations of our two brotherly peoples. 1 am sure that the politi
cal will which has been mutually expressed at highest level will facilitate 
common efforts commensurate to our potential. 

Mr. Prime Minister, 

I would like to take this opportunity to extend to your Excellency 
and Begum Chowdhury a cordial invitation to visit Turkey, for giving 
us the occasion to reciprocate your wamı hospitality and being able to 
see for yourself the deep sentiments of friendship of the Turkish people 
towards Bangladesh. 

Now, 1 would like to invite ali present bere to join me in a toast in 
honour of the Prime Minister of tlıe People's .Republic of Bangladesh and 
Begum Chowdhury, to the progress and prosperity of the people of Bang
Jadesh and to the development of relations between our two countries. 

Thank You. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN DAKKA BELEDİYE 
BAŞKANININ ŞEREFİNE eVERDiCt YEM.EKTE YAPTICI KONUŞMA 

HONOURABLE ADMINISTRATOR OF DHAKA MUNICIPAL 

Horsoucable Administrator Corporation and 
Begum Malek, 
Excelleocies, 

Ladves and Gentlemen 

2 Kasını 1986 

J would like to express our most sincere ıhanks to you, Mr. Admi
nistrator and Begum Malek for having organised this great and colourfu] 
reception to us. 1 would like to thank for the Golden Key you have prc
sented to us, which will open up in a most symbolic way, the door of 
friendship of 'ı:he ccitizens of your great city to me, to my wife and to 
the members of my delegation. 

Since we arrived yesterday to your beautiful capital city, we have 
been accorded gracious hospitality by the Bangladesh Government and 
people and been iromersed in a friendly and cordial aımosphere. I am 
most pleased today to have the opportunity to meet with personalities 
from various circles and sections of Dhaka as well as the heads of dip
loınatic missions to Bangladesh. 1 would also like to take this opportu
nity to convey the cordial greetings and best wishes of the Turkish 
people to the people of Bangladesh and the citizens of Dhaka. 

in fact, our two brotherly people share the same heritage of moral 
values which are enshrined in our history and culture. 1 feel very much 
at home, when 1 look arround to this splendid ga~hering. This is my 
first visit to your beautiful country and we are still at the beginning of it. 
We al] feel,)howcver, that the coming days and contacts will serve to bring 
us much closer and further strengıhen ~he exccllent relationship and 
cooperation which so 'happily exist between our two countries. 

Your beautiful capital is rhe political, economic and cultural center 
of Bangladesh, a city rcnowned in history in South Asia. Not long ago, 
the first summit meeting of heads of state or government of the seven 
South Asian countries was held here and adopted the Dhaka Declaration 
to set up the IS<>uth Asian Association for Regional Coopcration. The anci-
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ent city of Dhaka has thus made a new contribution to the cooperation 
and development in the region. 

1 am also very pleased to observe your important ac'hievements in 
the municipal construction and socio-economic development which serve 
as an epitome of the continuous progress of the whole country. 1 wish 
to extend my heartfelt congratulations to the industrious and intıelligent 
citizens of Dhaka and wish the Bangladesh people continued success on 
its way to prosperity on the years to come. 

Bangladesh Zindabad, 

'llhe friendship between Turkey and Bangladesh Zindabad. 
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MR. CHAIRMAN, DISTINGUISHED GUESTS, 
LADIES AND GENTLEMEN, 

2 Kasım 1986 

il is a pleasure to lhavc this opportunity to speak to you today. 

Turkey and Bangladesh are two brotherly natioııs attached to each 
other with strong bonds of friendship ;md affection. We share the same 
cultural and social heritage and are part of the Islamic Community. 

Founded in 1923, the new Turkish Republic represcnts the aspira
tions of the Turkish people for a progressive, d)namic and modern 
society. Our country went through a very difficult period between 1976 -
1980. The oil shock of 1973 caught Turkey unprepared for the new 
challenges in thc .international economic system and we faced the worst 
economic crisis in our history. 

In early 1980 adopted a new cconomic program with the purpose 
of putting the Turkish economy on a completely new track. We 'based our 
cconomic model on free enterprise and private initiative. This liberal 
cconomic poücy has been strengtheneı.l and broadened in 1983 when we 
came to power after the general elections. 

Our new economic programmc constitutes a basic departure from 
our traditional economic system. In tht! past, the Turkish economy was 
administered largely through State Economic Enterprises. Our industri
aHsation policy had emphasized import substitution. Now we have open
cd our ıeconomy to extemal competition by rcducing import duties and 
.::liminating restrictions. We have relaxed foreign exchange controls and 
:ıdoptcd a flexiblc and realistic exchange rate policy. State Economic 
Enterprises which placed a heavy burden on government finances are 
being modernised and we intend to privatise them in time. We are enco
uraging foreign investment and have simplified the bureaucratic forma
lities. We also changed our growth strategy. Instead of import substitu
tion type of growth we have chosen an export led one. 

The implementation of this new cconomic programme has brought 
:ı new dynamism to the Turkish economic system. In 1979 the total 
exports of Turkey stood around 2 billion $. They are now over 8 billion 
$.in 1979, 35 % of our exports were o( industrial origin. Today, 75 % k>f 
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our exports are industrial goods. Our growth rate which was negativc 
in 1980 has picked up. It was about 5 % in 1984 - 85. This year it rose to 
7,8 %. There is no difficulty in servicing foreign idebts, wheo in 1980 
wc said wc could service 3 billion $ per year, nobody believed us at tbat 
time. 

5-6 years ago, Turkey's main trading partners were predominantly 
the 'industrialised western European Countries. At present Islamic 
countries represent close to 45 % of our foreign trade. 

In our region we have ali the pre - requisities for large scale ccono
mic cooperation. We havc a highly skilled labor force. Wc are all dynamic 
and young societies. We are rich in natura! resources. We havc a large 
surplus in energy. We have enough farmlands to foed all of us and export 
our surplus. What we lack however, is a sense of overall cooperation 
and thc absence of a common direction. If our combined potential could 
be activaıed towards a common goal, we would all be enjoying high 
~tandarts of living. As you •know, President Kenan Evren is the Head of 
the Standing Committee of Economic Cooperatior among the Islamic 
countries. We assumed this responsibility with a serious mandate to eli
minate the obstacles hfodering the economic cooperation among Islamic 
nations. We are trying to cstablish an export credit facility among the 
Islamic countries. We are also working for the elimination of customs 
tariffs for intra - Islamic trade. 

While 'We work towards the attainment of these goals, I think it is 
essential that we focus on the de..:dopment of bilateral relations as well. 

The volume of bilateral ırade and the scope of cconomic cooperati
on between our two countries is, as you will agree, far from being satis
factory . There arc only few items that are traded between Turkey and 
Bangladesh. The total volume of our trade is negligible. 

We must therefore pay more attention to bilaıeral trade and discard 
old and traditional pattems of trade. 

During my visit to Bangladesh, I held very useful and constructive 
Jiscussions with H.E. President Ershad and H.E. rrime Minister Chowd
hury. Our discussions concentrated on the further development of our 
economic relations and we agrced to make every effort to increase the 
volume of our trade. I would Jike to say that I arr. very much pleased 
with the results of my talks and feel confident that Turkey and Bangla
desh will in due course engage in a mutually advantageous economic 
cooperation. 

In order to accomplish greater trade and cconomic cooperation 
between our two countries, the main initiative howcvcr, must comc 
from the private sectors. As Governments, we can prepare the necessaı-y 
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infrastructurc and framework. During my visit to your country we 
agreed lo eıctend an cıcport credit facility to Bangladesh. We also signed 
a maritime transport agrcemcnt. On our part we will do what<!ver is 
nccessary to lay lhe groundwork for bıılter cooperalion. But, without 
the active support and participalion of ıhe busincss community we can
not achievc much. This is why a large number of Turkish businessmen 
is accompanying me to seek and discu s with you possibilities of coope
r,\lion .They are represcnling a wide range of sectors including industry, 
construction, banking and services. I am .confident that as a rcsult of 
their discussions with you, we will achieve tangible results . 

Thank You . 
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KORE CURHURBAŞKANI CHUN DOO HWAN VE EŞİ'NİN SAYIN 
BAŞBAKANIMIZ VE EŞİ ONURUNA S KASIM ÇARŞAMBA GÜNÜ 
VERDİKLERİ öCLE YEMECİNDE SAYIN BAŞBAKANIMIZIN 

YAPTIKLARI cTOAST• KONUŞMASI 

5 Kasım 1986 

Mr. President, 

I would like to express on behalf of myself ::ınd my wifc our mo t 
sincere thanks to Your Excellency and Mrs. Cbun Doo Hwan for having 
hosted us hert! today. I am particularly appreciative of Your kind and 
gracious words, you have so generously addressed us. 

The word Korca is a sourcc of nostalgic emotions for most of us 
Turks. It is the blood that we both shed over thls land that brings the 
two nations so closc together. 

Today our challenge is for sccuring the progress and prospcrity of 
our peoples. I am convinced that with wide and intensive coopcration 
we can also contribute to eaoh othcrs 'wcll•being'. 

Turks regard Korca as a country of bard working people where 
important progress has been acbieved in a short span of time. After 
1980 a new dynamism was introduced in ıhe economic sphcre in Turkey. 
During the last five years Turkey did not only C.Jmpletely changed her 
economic stnıcture but its activitie gained an intemational dimension. 
That is why so many Turkish businessmen accompanied me on this trip. 
For I am confident that the contacts with their Korean counterparts will 
bear fruit and we can benefit from youı exemplary ecooomic progres . 

I sincerely believe that my visit ıo your beauıiful country will pro
vide us also with thc opportunity to have fruitful t'xchange of ideas with 
your Govemment with a view to further strengthening the relations bet
ween the Repubüc of Turkey and the Rcpublic of Korca. 

Allow me, Mr. President, to propose a toa t ıo the health and hap
siness of Your Excellency and Mrs. Chun Doo Hwan, to the continued 
progress and prosperity of tbe Korean people and to the friend bip and 
ı;ooperation in our relations. 
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KORE BAŞBAKANI'NIN SAYIN BAŞBAKANIMIZ VE EŞİ ONURUNA 
VERDtCt AKŞAM YEMECİNDE SAYIN BAŞBAKANIMIZIN 

Y APTICI KONUŞMA 

Mr. Prime Minister, 

Madame Lho Shin Youn, 

Honourable Members of tbe, 

Government of the Republic of Korea, 

Ladies and Gentlemen. 

5 Kasım 1986 

1 wi h to express my appreciation for the warm welcome extended 
to me an to my delegation \since our arrival in Korea. 

My wife and 1 are deeply touched by your hospitality this evening 
and your ıkind and gracious words about us and our country. 

We arc dclighted to be in this beautiful country, among the hard 
working and valiant Korean people. 

The name of your country arouses in us profound emotions. The 
blood we shed together over this land has created an unbreakable bond 
of brotherhood between our two nations. We are no strangers here. For 
Turks, heroism in a right struggle ha.> the highest temporal value. We 
found the samc in the Korean Soul. Therefore, we do not regret the 
sacred blood of our sons here. I prostrate beforı: our martyrs and pray 
that God's grace be on them. 

Today, almost a half century Jater, Panmunjom stil! remains un
fortunately asa symbol of the division between thc two Koreas. 1 would 
like to stress, Mr. Prime Minister, that our Government follow carefully 
thc continuing efforls spent by the leaders of the Republic of Korca for 
ıhc peaceful unification of the Peninsula. 

It gives mc great pleasure to express our admiration for the imınen
se economic progress that your country made in the )ast two decadcs. 
This impressive performance is undoubtcdly due to the exceplional 
dcdication of your entire nation as well as the remarkable ability and 
wi dom of your statesmen, economic experts and bussinessmen. 
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We are happy to observc that your country is playing an increa- . 
singly important role in intemational forurns and events. The tcnth 
Asian .Games are an example of brilliant organisation ıand the choice of 
Seoul as thc vcnue of the 24th Olympic Games is significant with rcgard 
to the ever growing intcrnational prestige of your country. 

Mr. Prime Minister, 

Contacts between our peoples in thc carly fifties havc played a vital 
part in the developmcnt of the solid frieodship now cxisting between the 
two countries. Visitors from Korea ı always witness thc fcclings of 
sympathy and friendship cherishcd by the people in Turkey for the 
Korean nation. Tbesc feelings are inevitably reflected in our official 
relations. The frequent high )eve! visits between our countries help to 
realize tbe objectives of our cooperation. 

Although a considerable distance is covcrcd in strenghtening our 
friendship, certainlv we should scek forther dcvelopmcnt in our coope
ration to the mutual benefit of our nations, in ali domains, and particu· 
larly in the economic field. 

After a politically and economically difficult pcriod, a new cra was 
inaugurated in Turkcy witb the general elections of No'\ember 1983. 

Once stability was restored and parliamentary odemocracy 'began to 
fwıction again, Turkey has been conc-ntrating its efforts on economic 
development. in our case parliamentary democracy ha to go hand in 
hand with a liberal economy. 

The economic program of our Government is designcd to reate a 
modern market economy. What we havE. been doing with a time - lag is 
imilar to what you had done in tbe recent pası. We have gone a long 

way in this path. in quite a sbort time. We Jiberalızed our foreign tradc 
in order to open our economy to international competition. The growth 
strategy has given much greater role to exports. A a result, our exports 
have increased four times since 1979 anrl the share of the industrial pro
ducts in our exports bas risen to 75 % from 35 ,% in the same period. 
This is yet another sign that Turkey is rapidly becoming industrialized. 
Turkish contractors have expanded their activitic~ abroad and formed 
joint-ventures with their foreign partners. Free trade zones arc being 
established in Turkey for the service of Turkish ımd foreign industrie 
aiming at mid • eastern markets. These cfforts bave brought about a rate 
of growth ıuite superior to other members of the OECD and created 
conditions conducive to cooperation with other countries. We hope, our 
countries will seize ,this jopportunity with their vast potential in almo t 

cvery sector. 

1203 



Mr. Prime Minister, 

Tbcre are also some specific similaritjes between ıhe geographic 
and gcopolitical locations of our countries. They are situated in regions 
known to 'be critical. This situation, wbile imposinn certain responsibi
litics on our respective countries, also help us to undcrstand each othcr 
bet ter. 

ln this dificult age Turkey finds berself located at the crossroads 
of three continents in a turbulent area where she ıs compelled to play a 
key role in global as well as regional strategic balances. 

We are deeply distrcssed by the continuation of the destructive 
war between our two neighbours and friends, Iran and Iraq . The war 
which has already caused heavy loss of human lives and attrition of 
the resources of the two countries pos~s a real threat to the peace and 
security in the region. 

Turkey has pursued a strict policy of neutrality since the beginning 
of the war while sparing no effort to pave tbe way for an early, honou
rable and lasting solution. We hold the belief that we should remain 
determined to pursue with our efforts to end the war without further 
destruction. 

Developments in the Middle East have always been a source of deep 
concem for us. As we have reiterated on various previous occasions, the 
Palestinian Question Jies at the core of the present instability in the 
Middle East. We believe that the solution to this question would only 
be possible by the recognition of the legitimate rights and aspirations 
of the Palestinian people and by the withdrawal of Israel from the occu
pied territories, including Jerusa.lem. We also believe that ali countries 
in the region have the right to !ive within secure and recognized bound
ries. Therefore, we welcome ali peace efforts to this end. 

We believe that Afgban and Kampuchean problems could be sol
ved lby ending the foreign occupation in those countries and by implemcn
ting the resolutions of the United Nations. 

In our bilateral contacts with tbe countries of our region we are 
guided with the desire of establishing poodneighbourly relations and 
mutually profitable cooperation. But, to our regret, not ali of our neigh
bours share the same interest in their relations witb us. For example, 
Bulgaria, for nearly two years now, has been resorting to a state policy 
of violence and oppression in order to assimilatc the one and a haH 
million stroog Turkish minority through changing by force their names 
and religious beliefs. Tuııkey is determined to follow this matter in or
der to bring about an end to this human tragedy. 
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The Cyprus problem, on thc other hand, rem:ıins unresolved due to 
the inlran igence of thc Greek Cypriot side which persistently rejccts 
thc proposals of the U.N. Secretary General. Thcir attitude clearly points 
to a lack of inccntivc in reaching a ncgotiated solution. We belicve, 
thercforc, that ıhe equal treatment of ıhe Turkish Cypriots by the inter
national community is a necessary step for bringiııg the Greek Cypriots 
to thc negotiation table. 

Mr. Prime Minister, 

Lct me express oncc again how gratified wc are in being among 
you this cvening and invite ali present here to joiıı me in a toast to the 
health and happiness of Your Excelleucy and Mrs. Lho Shinyoung, to 
the prosperity of the Korean nation anrl to the fricndship and coopcrati
on betwecn our nations. 

Thank You. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN ASYA ve UZAKDOCU 
GEZİSİNDEN DÖNÜŞÜNDE ATATÜRK HAVA LİMANINDA BASIN 

MENSUPLARINA YAPTICI AÇIKLAMA 

8 Kasım 1986 

Sayın Basın Mensupları, 

30 Ekim günü çıktığım Asya ve Uzakdo~ gezisinden döndüğümüz 
şu anda, size •bu ziyaretimle ilgili genel bir değerlendirme yapmak iste
rim. 

Bangladeş ve Güney Kore'yi resmen ziyaret etmek için yaptığım bu 
gezide, gidişte Bahreyn, dönüşte ise Malezya ve Oman'daki kısa durak
lamalarımızdan da istifaÇe ederek, cemman 5 ayrı ülke ile gerek ikili ge
rek bölgesel ve uluslararası konulan ele alıp görüşmek imkanını bulduk. 

Ziyaret ettiğimiz bu ülkelerin özeJliği, siyasi bakımdan Türkiye'ye 
yakın olmalarına rağmen, ekonomik bakımdan münasebetlerimizin henüz 
istenilen düzeyde gelişmemiş olmalarıdır. 

Bu itibarla yaptığım bütün görüşmelerde, daha verimli ve geniş 
kapsamlı bir işbirliği için gerekU ekonomik altyapının hazırlanması, 
ticari mübadelelerin arttırılması, ortak sanayi tesisleri kurulması üze
rinde durdum. Tabiatıyla ziyaret ettiğimiz ülkenin özelliğine göre bazı 
spesifik işbirliği konularını da görüştük. Mesela Bahreyn'de mevcut ser
mayenin ülkemize celbi yolunda bazı temaslarımız oldu . Bahreyn emiri 
ve Başbakanı, Petro-Kimya, Aliminyum ve Demir Çelik Sanayiinde iş
birliği arzularını izhar ettiler. Bankacılık alanında da bu ülke ile verimli 
bir işbirliği potansiyeli mevcut. 

Güney Kore'de ise sanayi işbirliği üzerinde durduk. Kore'nin en 
önde gıelen şirketlerinin başkanları bana bu konuda yaptıkları l:ıazırlıklar 
hakkında bilgi verdiler. Kore Devlet Başkanı ve Başbakanı, Devlet ve Hü
kümet olarak Kore iş çevrelerini Türkiye ile daha yakın bir işbirliğine 
özendirmek ve teşvik etmek için her türlü tedbiri alacaklarını ifade et
tiler. 

Kore'de gerek Hükümet, gerek iş çevreleri ile temaslarımın bende 
yarattığı intiba çok müsbettir. ıôyle sanıyorum ki, yakında bu ülke ile 
ekonomik ilişkilerimiz büyük bir gelişme gösterecektir. 

Yeni iş'birliği sa'.haları olarak üzerinde durduğumuz konuların ıbaş
hcaları şunlardır : 
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( 1) Elektronik ve haberleşme alanlarında Türkiye' de ortak yatı
rımlara gidilmesi, 

(2) Bazı elektrik ev aletlerinin müşrereken Türkiye'de üretilerek 
özellikle üçüncü ülkelere ihracı, 

(3) Bazı savunma sanayii ürünlerinin müştereken üretimi, 
( 4) Türk ve Kore Dış Ticaret Şirketleri arasında üçüncü ülkelere 

ihracata dönük işbirliği, 
(S) Kore şirketlerinin Türkiye'deki serbest bölgelerde üretim yap

maları, mallarını stoklamaları. 

Saydığım bütün bu alanlarda somut adımlar atılmış bulunmaktadır. 

Bangladeş'de ise, bu ülkeye yönelik ihracatıroı;ı:ı kolaylaştırmak ve 
Türk yatırımlarını teşvik etmek amacıyla 60 milyon dolarlık bir kredi 
imkanı tanıdık. Bu kredinin 30 milvon dolarlık kısa vadeli bölümü 
Bangladeş'in ihtiyacı olan Türk mallarının ihracı için kullanılacaktır. 
Geri kalan 30 milyon dolarlık kredi ise Türk yatırım mallarının ihracını 
kolaylaştıracaktır. Ayrıca bildiğiniz gibi, bu ziyaretim sırasında Bangla
deş'le bir deniz ulaştırma anlaşması da imzaladık. 

Malezya'da üzerinde durduğumuz en önemli konulardan birini ticari 
mübadelelerin nisbi bir denge içinde geliştirilmesi teşkil etmiştir. 

Sayın Basın Mensupları, 

Bu gezimde ziyaret ettiğim her ülkede, ekonomik konuların yam
sıra, ikili siyasi ve kültürel ilişkilerimiz ile bölgesel ve uluslararası o
runlar hakkında çok yararlı görüş alışverişinde bulunduk. 

Siyasi ilişkilerimizde hiçbir pürüz ·bulunmayan bu ülkeler liderle
rine, Türkiye'nin siyasi ve iktisadi gelişmesi hakkında ayrıntılı bilgi ver
dim. Dış politikamızın esaslarını anlatırken, bilhassa Bulgaristan'daki 
Müslüman Türk Azınlığa reva görülmekte olan muameleyi etraflı şekilde 
ve misaller vererek anlattım. Bu konuda istisnasız bütün muhataplarım
dan anlayış ve destek gördüğümüzü ifade edebilirim. Aynı şekilde Kıbrıs 
sorunu hakkındaki görüşlerimizi tüm veçheleri ile izah ettim. Kıbrıs Rum 
tarafının bu gün adanın yegane temsilcisi olarak kabul görmesinin çö
züm yolunda bir mesafe alınmamasının başlıca nedeni olduğunu anlat
tım. Kıbns'daki gerçek durumun yaptığımız bu temaslar sonucunda daha 
iyi anlaşıldığını ifade edebilirim. 

Görüşmelerimizde bölgesel sorunlar üzerinde de durduk. Tabiatıyla 
ortadoğu'daki durum ve Irak-İran savaşı hakkındaki görüşlerimize ilgi 
duyuyorlar. Biz de uzak doğudaki sorunlar hakkında ilk elden bilgi almak 
fırsatını bulduk. Faydalı müşahedelerimiz oldu. 
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Günümüzde uzakdoğu ve pasifik, dünyamıZlll en hızlı gelişen ve ka
zandıklan ekonomik güçle uluslararası siyasete giderek ağırlık koymaya 
başlayan ·bir bölgedir. Dış alemle bağlarını her geçen gün arttıran ülke
mizin, bu bölge ülkeleri ile belki de daha sık bir şekilde temasta bulun
masmda fayda görmekteyim. Bu açıdan bakıldığında Bangladeş ve Gü
ney Kore'ye yaptığımız resmi ziyaret ve Bahreyn, Malezya ve Uman'daki 
görüşmelerimiz ilişkilerimizin güçlendirilmesi, ticari ve ekonomik planda 
yeni işbirliği konularının hazırlanması ve ülkemizi ilgilendiren bazı ko
nuların anlatılması bakımından gerçekten yararlı olmuştur. 

Bu vesile ile ziyaretimde bana refakat eden değerli basın mensupla
rımız ile gittiğimiz ülkelerde faydalı olduğunu sandığım iş temasları ya
pan özel sektör temsilcilerine dıe aynca teşekkür etmek isterim. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN ANAP GRUP TOPLANTISINDAN 
ÇIKIŞINDA YAPTICI AÇIKLAMA 

11 Kasım 1986 

Değerli TRT ve Basın Mensupları, 

Bugün Anavatan Partisi'nin Meclis grubunda, grubtaki arkadaşla
rımızı da dinledikten sonra yaptığı konuşmada, ilkönce son seyahatimle 
ilgili açıklamalarda bulundum; gezdiğimiz yerleri, orada karşılaştığı
mız durumları , ülkelerin durumlarını, aramızdaki münasebetleri mi al
ler vererek etraflı bir şekilde anlattım. Bunu bir defa daha açıklamıya
yım, çünkü muhtelif vesilelerle basınımızda yayınlanmıştır. G rek bizim
le gelen basın mensuplarına gerekse Ankara'ya döndüğümüzde yaptığı
m ı z açıklamalarda kafi derecede bilgi verdim. Onun için bu detayı ver
meyeceğim . 

Ondan sonra, özellikle üzerinde durduğumuz konulardan biri, geç
tiğimiz haftalar içinde basınım ızda çıkan ve biraz da grubumuzu rencide 
eden bazı haberler oldu . Özellikler, •bir Bakanımızın gazetemize yaptığı 
itirafları şeklindeki haber üzerinde duruldu. Ben de bunu vesile ederek, 
basınla olan münasebetleı·de nasıl davranılma ı gerektiği konusunda ba
zı açıklamalarda bulundum. Özellikle öylediğim konular şudur : Tabii 
olarak, basının bizi methetmesini bekleyemezsiniz. Ba ın, kendi inandı 
ğı şekilde vazife ini yapıyor. Gayet tabii basın da bir ticari kuruluştur, 
tiraj onlar için fevkalade önemlidir. a ıl bizim için seçimde rey almak 
önemli ise tiraj da onlar için önemlidir. Bazı haberler an asyona da kaçsa 
bu şekilde verilmesi adet haline gelmiştir. Bunlardan fazla gocunmamak 
lazım. Yalnız yanlış gördüğümüz, hakikaten düzeltilmesi icap eden ha
berler var a. zamanında açıklama yapılsın . Ama bazı haberler, açıklama 
ihtiyacı da olmayacak şekilde kimin açıklama yapacağı da belli olma
yan, çok ortadan getirilmiş haberler şeklinde oluyor. Biz mümkün oldu
ğu kadar ilgili bakanlıklanıruzı hedef almış, yanlış veya hatalı yazılar 
varsa, bunlara süratle açıklama yapılması doğrudur. Bu bir. İkincj i, 
eğer hakaret ihtiva eden ifadeler varsa, tabii onun da kanunlarda yeri 
var. Ona göre müracaat edersiniz. Yapacak başka bir şey yoktur bu k~ 
nuda. Ama buna da dikkat edin, netice alabileceğiniz konulara gidersi
niz. Onun haricinde ba ınla durup dururken bir mesele çıkarmanın, fay
da getirdiği kanaatinde değilim. Bunu ifade ettim. Bizim kendi tutumu
muza da söyledim: Bizim tutumumuz, basın karşısında dürü t ve «ŞU-
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nun bunun yanında olmayan» bir tutumdur. Biz adaletle muamele ede
riz. Bunun manası şudur: Taviz politikamız hiç bir sektöre yoktur. Hiç 
kimseye taviz vermedik, vermek istemeyiz. Çünkü bize emanet edilmiş 
imUnlar, netice itibariyle milletin vergileridir. İçerisinde tüyü bitmemiş 
yetimin hakkı olan paralardır. Onun için yaptığımız her harekette buna 
dikkat ederiz. Bunu da önemli bir konu olarak söyliyeyim. Bizim basın
la olan ilişkilerimizin genel felsefesi, onlarla herhangi bir probleme düş
memeye, durup dururken mücadeleye girmemeye, herkese mümkün ol
duğu kadar güleryüz göstermeye güleryüz göstermediğimiz zaman /ba
sına kızdınız ırnı, küstünüz mü laflan geliyor, dedim dayalıdır . Onun için 
herkesin bu konularda daha sakin olmasında fayda mütalaa ederim. Tür
kiye' de herşey gelişiyor. basınla ileriye gidiyor. Basının da kendine has 
problemleri vardır. İnsanlar geliştiği gibi orada da gelişmeler olacaktır. 
Ben neticelerin sabırla, dikkatle alındığı kanaatindeyim. Yoksa kavgayla 
gürültüyle hiçbir yere vanlmadığını biz çok iyi biliyoruz. Meseleyi böy
lece özetlemiş bulunuyorum. 

Bir bu konu üzerinde durduk. Bunun haricinde herzaman söyledi
ğimiz birlik-beraberlik konumuz üzerinde durduk. Arkadaşlanmızın, 

özellikle milletvekillerimizin birbirleriyle münasebetlerini daha iyi tut
malarının hem partimize, hem memleketimize fayda sağlayacağı teması
nı tekrarladım. Bunu da ifade ediyorum. 

ANAP'ın bu memlekette özellikle çok yenilikler getirdiğini, bu ye
niliklerden çoğunu biz bu seyahatlerimizde başka ülkelerde görcr..,k ka
bul ettiğimizi, benimle beraber seyahate gelen basın mensuplarının baş
langıçta bundan üç-dört sene evvel misal ı0larak verirsem benim işadam
Jannı niye bu seyahate götürdüğümün çok tenkit edildiğini, ama bugün 
artık herkesin bu konularda l,ir anlayışa vardığını, işte bunu <la basınla 
olan ilişkiler bakımından örnek olarak gösterdim- söyledim. Demek ki , 
zamanla birçok şeyler kendi rayına oturuyor, kendi anlayışı içerisine gi
rebiliyor. 

A!NıA!P, memlekette çok köklü değişiklikler yapmıştır. Bu değişik
liklerin tekrar geriye dönmesi mümkün değildir. Mesela bugün hemen 
hemen dükkanlarımıza, mağazalarımıza, bakınız bütün şu gezdiğimiz ül
kelerin ileri olanlarında görülenlerin hepsi bizde var. Ş imdi bunu tekrar 
1980 öncesine döndürmek mümkün değildir. Tekrar yoklukların oldu
ğu bir döneme döndürmek mümkün değildir . Biz ileri, modem, gelişme 
yolunda hızlı adımlarla yürüyen bir ülke hayal ettik ve bu hayali adım 
adım gerçekleştiriyoruz. Onun için «Şunun bunun ifadesine hiç aldırış 
etmeyiniz. Çünkü netice itibariyle memleketin bir numaralı meselesi ge
li, me ve kalkınmadır, refahtır, toplumun her kesiminin istediği daha iyi 
bir yaşama seviyesidir. Tabii, bunu elde etmek için de çalışmak lazım-
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dır. Bunu da unutmayalım. Biz, kimseye herhangi bir avantaj tanıma
yan, herkese adaletle muamele eden, haksız para kazanmayı kaldıran 
onun yerine çalışarun kazandığı bir rejimi getiren partiyiz. Yeniliğimiz 
de buradadır. Bunu da açık -seçik ifade .ediyorum•. dedim. Aşağı yukarı 
ANAVATAN'ın ana görüşleri de bu şekilde özetleyerek konuşmamızı ni
hayete erdirdik. Söyleyeceğim bundan ibaret. 

Soru : - Sayın Başbakanım. ABD'li parlamenterin size Barış Der· 
neği konusunda mektup yazdığı basında yeralıyor. Bu konuda .. 

Cevap: - Efendim, yüzlerce mektup geliyor. Hiç aldırmıyoruz. 
Çoğu Af Örgütü'nden geliyor. Bazılarına cevap veririz, bazılarına verme
yiz. Hiç önemli değildir. Çünkü biz de aynı şekilde talepleri başkalarına 
yapıyoruz. 

Soru: - Bir sorum daha olacak izin verirseniz ... FKÖ Temsilci· 
si'nin gideceği söyleniyor. Türkiye'nin böyle bir talebi var mı acaba? 

Cevap : - Hayır, hayır.. Hiç öyle birşey yok. Şu anda bana gel-
miş böyle bir bilgi yok. 

Soru: - Efendim, demokrasi gündeminin hruıgi maddesi acaba ... 
Cevap: - Demokrasi her zaman var. Demokrasiden kastınız ne? 
Soru : - DernekJer Kanunu ... 
Cevap: - O kanunlar Anayasa içersindeki yerini almış. Anayasa' 

da ana hükümleri konmuş ve ona göre o kanunlar çıkarı lmış. Anayasa 
değişmedjkten sonra onlara hiç dokunulmaz bile. 

Soru : - Demokrasiye geçiş tamamlanmış mıdır? 
Soru : - Çok genel bir soru. Her zaman söylüyoruz. 
Soru : - Efendim, dar bölge seçim sistemi konusunda herhangi 

bir görüşme yaptınız mı? 
Cevap : - Hayır. 

Soru: - Biz buradayken ANAVATAN, dar bölge seçim sistemini 
getirecek diye bir yayın yapıldı da efendim ... 

Cevap: - Bir arkadaşımızın çalışmaları .. Olabilir. Herkesin bir 
fikri vardır. Ama biz herhangi bir kimseye şu kanunda bir çalışma ya· 
pın demedik. Ben genellikle seçim kanunları üzerinde fazla değişiklik 
yapmanın da pek faydalı olmadığı kanaatindeyim. 

Soru : - Efendim, dün Milli Savunma Bakanlığı bütçesi görüşü
lürken SHP'liler Amerika Askeri Yardımı'nın redderulmesini istediler. 
Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Cevap : - Eğer, iktidara gelebilirlerse günün birinde kendileri 
yapsmlar. Onun tabiri şöyle «bekara kadın boşamak kolay gelir.• 
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Soru: - Bazı, Ortadoğu ülkelerinin Türkiye'ye yönelik eylemler 
planladığı görülüyor. Bu Türkiye'yi bir yere çekme planının parçası mı
dır? Türkiye üzerinde bir oyun mu oynanmaktadır? 

Cevap : - Tıfrkiye, çok önemli bir stratejik bölgededir. Bunu he
pimiz çok iyi biliyoruz. Gayet tabii, Türkiye'yi -hele bugünkü Türkiye'yi
yanında görmek isteyen, karşısında görmek istemeyen veya düşmanın ın 

karşısında görmek isteyen ülkeler vardır. O, o tarafa çekmek ister; bu, 
bu tarafa çekmek ister ... Bizim politikamız -dördüncü seneye giriyoruz
çok açık bir suretle dikkatli bir taraf tutmadan komşularımızla en iyi 
şekilde geçinme politikasıdır. Bunun özellikle güney komşularımız için 
söylüyorum. Nitekim dikkat ederseniz, İran, Irak, Suriye Başbakanları 
Türkiye'yi ziyaret etliler. Biz oraya gittik. Suriye'ye daha gidemedim. Bu 
politikaların gerisinde iyi geçinme arzusu yatar. Bizim kimsenin topra· 
ğında gözümüz yoktur. Kendi memleketimizde sulh içinde gelişme yo· 
!unda devam ·etmemiz lazım. Bu, memleket daha çok uzun zaman öncesi 
değil, Cumhuriyet kurulduğu yıllardan -altmış küsur sene- bu tarihe ilk 
defa kavgasız, gürültüsüz bir harp vesilesi olmadan ufak şeyler Kore, 
T(:!.ıns hariç- devam elmektedir. Bunun memlekete neler getirdiğini hepi
miz çok iyi biliyoruz. Hangi idare olursa olsun. İşte Türkiye belli bir 
noktaya gelmişse bu sayede gelmiştir. Bir kavgaya girmek bir yanlış 

politikayla Türkiye'yi ağır bir duruma götürmek, zannediyorum çok yan
lış olur. Biz, böyle bir politikanın hiçbir zaman yanında olmadık. Ma
ceraya katiyyen ablmak istemeyiz. Memleketimizde istikrarın, sulhun 
devamından yanayız. Çünkü gelişmenin, kalkınmanın temelinde bunun 
olduğıına inanıyoruz. Ama, Türkiye'nin coğrafi pozizyonunun da fevka
lade kritik olduğunun bilincindeyiz ve şu ana kadar da Türkiye'yi kim
seye karşı getirmeden, zor duruma düşürmeden fevkalede dikkatli bir 
şekilcle götürmüşüzdür. Dikkat edilirse bütün ülkelerin -tabii Yunanis
tan'la Bulgaristan'la olan durumumuz ayrıdır- Türkiye'ye karşı itibar
ları, içinde bulundukları durum, eskisiyle kıyas kabul etmeyecek kadar 
yukarıya çıkmıştır. Ben bunun bir misalini bugün grupta anlattım. 1980 
senesinde Başbakanlık Müsteşarı olarak o bölgeye gittim, -Türkiye'ye ba
zı imkanlar temin etmek amacıyla- hatta bazı yerlere o zaman ki Başba
kan'ın mesajını da götürdüm. Çok zor kabul gördük. Randevu alabilmek 
için 3 gün beklediğimiz yerler olmuştur. Randevu alamadığımız, gide
mediğimiz yerler olmuştur. Bugün tam bunun tersine herhangi bir seya
hate giderken aynı bölgede •size şu gün geleceğiz. İki saat kalacağız, üç 
saat kalacağız, Başbakanla, Emirle, Kralla görüşmek istiyoruz• şeklin
deki talebimiz hiçbirisi tarafından reddedilmemiştir. Derhal yerine geti
rilmiştir ve oraya vardığımız zaman genellikle askeri merasimle, milli 
marşlarla karşılannuşızdır. Şehirleri Türk Bayraklarıyla donatmışlardır. 
Bu, Türkiye'nin bölgedeki itibarının en güzel işaretidir. Onun için bu 
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itibarıını.ı:ı muhafaza etmeye çok büyük gayret arfediyoruz. Şurala, bu
raya filancanın tesiriyle gitmemek için dikkatli bir siyaset götürüyoruz. 
Açıkça söyleyeyim, bugün çarpışan tarafların her biri de Türkiye'yi ta
biatıyla kendi yanında görmek ister. Her iki tarafta da bize yakınlık du
yan insanlar vardır. 

Soru: - Muhalefetteki partilerle diyalog kurma konusunda ne 
gibi girişimlerde bulunuyorsunuz? Bunlardan söz eder misiniz? 

Cevap : - Şimdi, bakın şöyle söyleyeyim. Gayet tabii ana muha
lefet partisi lideriyle -eskiden tanının kendisini- insani, iyi münasebetle
rimiz vardır. Herhangi biryerde karşılaştığımız zaman veya yanyana 
oturduğumuz zaman -muhtelif vesilelerle yanyana da oturuyoruz- proto
kolda kendisi bana çok yakın oturuyor. Onun için onunla çok yakın ir· 
tibat kurabiliyorum. Nitekim muhtelif konularda da ana muhalefet par
tisine ilgili bakanlanmı gönderip bilgi de veririm. Bunlar tabiidir. Bun
lar siyasetin, memleketin geleneğinin, eğer gelenek yoksa, bizim koymak 
istediğimiz geleneğin icabıdır. Tabii bunu bütün siyasi partilerle aynı öl
çüde yapmak mümkün değildir. Ana muhalefetin tabii ayn bir y ri var
dır. Bu demek değildir ki, benimle görüşmek isteyen siyasi parti lider· 
!erini kabul etmeyeceğim. Kabul ederiz ... Yalnız görüşler bir olabilir, ol
mayabilir .. Onu da öyle kabul etmek lazım. Ben, memleketin bir numa
ralı meselesini şöyle görürüm; onlar başka türlü görebilirler. Bunlan da 
normal kabul ederim. Ama bugün Türkiye'nin benim kanaatime görf' 
ciddi bir Anayasa meselesi yoktur. Zaten getirilen konu da belli siyasi 
yasakların kaldırılması şeklindedir. Onun için o manada bir Anayasa me
selesidir. Tabi Anayasa'nın şurası bura ı değişsin diyenler var. Anayasa 
değiştirilmesi konusu kolay bir konu değildir. Her zaman kolaylıkla ya
pılamaz. Yapılması icap ederse, usulünün tesbit edilmesi, biraz kolay
laştırılması lılıım dedik; fikrimizi söyledik. Onun lbaricinde de çok dik
kat ediyoruz. Başkalarının yaptığı gibi de yapınıyoruz. Bu konuda da fev
kalede dikkatliyiz. Çünkü kavganın sonunda ana muhalefet değil, ikti
dar kabahatli olur. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN TOBB TİCARET 
MERKEZİ'NİN AÇILIŞINDA YAPTICI KONUŞMA 

12 Kasıın 1986 

ayın Cumhurbaşkanım, Değerli Misafirler; 
Bir m mleketin gelişmesi ve kalkınması onun sadece memleket da

hilinde bazı mallar yapması ile kafi değildir. Bir memleketin gelişmişli
ğinin ve kalkınmasının en güzel işareti o memlekette yapılan sanayi mal
lanrun başka ülkelerin. mallarıyla yine başka ülkelerde rekabet edebil
mesidir. Eğer biz bunu başarabilirsek, o memlekette ciddi bir rekabet 
ede!bilir bir sanayi gelişimi varılır. Zannediyorum son yıllarda Türkiye' 
nfa en çok üzerinde durduğu konulardan biri de bu olmuştur. Biz ihra
cata dayalı, ihracatla gelişen bir sanayi sistemini çok ciddi bir şekilde 
tatbik ediyoruz. Bugün Türk sanayi yurtdışında başka ülkelerin malla
rıyla rekabet edebilir bir duruma gelmiştir. Aynı şekilde Türk Sanayii 
yurtiçinde de başka ülkelerin mallarıyla da ciddi bir şekilde rekabet 
eder hale gelmiştir. Bugün Türkiye'de çok geniş bir şekilde liberasyon 
politikasının yürütillmesine yani gümrüklerimizin duvarlarının, yasak
larının kaldırılmış olmasına rağmen başka ülkelerden çok ciddi şekilde 
bir sanayi akımınm olmadığını, demekki bizim sanayimizin yurtiçinde 
bunlarla çok iyi şekilde rekabet edebildiğini göstermektedir. Tabii bu gtı
lişmcnin daha iyi olabilmesi için yaptığımız işlerinde başkalarına anla
tılması l azımdır. Nasıl bir siyasi iktidar yaptığı işleri anlatırsa bir te
şebbüsde aynı şekilde yaptığı işleri anlatmak zorundadır. İstanbul'da da 
Tüı·k mallarının tanıtıldığı bir teşebbüs var. Otim diyoruz. Bir özel te
şebbüs tarafından kuruldu. Belki çok muntazam bir yer değil ancak fay
dalı işler görüyor. Birçok misafirimizi onlara götürdük ve orada Türk sa
nayi mallarını gösterdik. Şimdi İstanbul Ticaret Odası bir büyük dünya 
ticaret merkezini İstanbul'da kurmaktır. Ankara'da da böyle bir teşeb
bü ün kurulması ve tahmin ediyorum İstanbul'daki teşebbüsten daha 
muntazam hale getirilmesinden biz büyük ferahlık duyuyoruz. Gelen 
misafirleri Odalar Birliği'nin bünyesinde karşılamak yerine bu ticaret 
merkezine getirip hem mallarımızı gösterip hem de yaptıklarımızı anla
tarak onları ağırlamak mümkün hale gelmiştir. Bu bakımdan bu tesisin 
çok faydalı iş göreceğini tahmin ediyorum ve ümit ediyorum ki, ilerde 
İzmir, Adana, Bursa, Samsun ve başka illerimizde de bu tesislerin açıl
ması gerçekleşecektir. Türk firmalarının mallarını teşhir etmesi hem dı
şarıya hem içeriye faydalı olacaktır. Kim neyin nerede yapılacagını daha 
iyi görme fırsatını bulacaktır. Bu bakımdan bu teşebbüsü gerçekleştiren 
Türkiye Odalar Birliği ve Ankara Ticaret Odası yetkililerine teşekkür 

ediyorum ve bu tesisin memleketimize, milletimize hayırlı olmasını Ce
nab-ı Haktan niyaz ediyorum. 

1214 



BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN SHP GENEL BAŞKANI 
SAYIN ERDAL İNÖN'O'YO KABUL'Ü SIRASINDA 

YAPTICI KONUŞMA 

13 Kasım 1986 

Sayın Erdal İnönü, ben Uzakdoğu seyahatine çıkmadan evvel bir 
Avrupa seyaJrn ti yapm ıştı. Bazı temastan oldu. O seyahate gitmeden ev
vel de zannediyorum ilgili bakan arkadaşımız kendisi ile temas etmişti. 
Orada muhtelif Sosyal Demokrat Milletvekilleri ile veya gruplarla temas
ları oldu. Bu konularda dönüşünde kendisiyle Meclis'te görüştük. Bana 
bilgiler vermek i tediğini söyledi. O s ı rada seyahate çıkmak üzere oldu
ğum için bunu dönüşte yaparız dedik. Bir bu konu vardı. Tabii kenclisi
nin de getireceği başka konular varsa on larda görüşülecektir . Söyliy ce
ğim bu kadar. 

BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN GÖRÜŞME SONRASI 
AÇIKLAMASI 

Benim fazla bir açıklamam olmayacak. Zannediyorum Sayın İnönü 
açıklama yapmıştır. Kendisinin Avrupa'da yaptığı seyahatle ilgili bilgi 
verdi. Bende kendisine gazetelerde gördüğümüz Suriye - I rak, İran ile 
ilgili konularda düşüncelerimizi ve bildiklerimizi özetled im. Onun hari
cinde kendisi geçici 4. maddeyle ilgili fikrini söyledi Biz de sizlerin gene 
bil cliğiniz fikrimizi söyledik. Tabatıyla kendileri getirebilirler, biz ona hiç
bir şekilde mani olmayı düşünmüyoruz. Meclis ne k:uıır verirse o ı) lur. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN KUZEY ATLANTİK 
ASAMBLESİ 32. GENEL KURULU NEDENİYLE ATATÜRK 

KÜLTÜR MERKEZİ'NDE YAPTICI AÇIŞ KONUŞMASI 

Sayın Başkan, 

Sayın Parlamenterler, 
Sayın Konuklar, 

17 Kasım 1986 

Kuzey Atlantik Asamblesi 'nin 32. Ylllık Toplantısı vesilesiyle hoş

geldiniz diyerek, sizleri Türkiye'de selamlamaktan mutluluk duymakta
yım. Bu fırsattan istifadeyle değerli çalışmalarınız.dan ötürü sizleri kut
luyorum. Kuzey Atlantik Asamblesi 'nin barış ve özgürlük yolundaki ba
şarılı ça1balarını ayn; inanç ve kararlılıkla sürdüreceğinden eminim. 

Bu toplantı, in anlığın geleceğini yakından ilgilendiren önemli si· 
yasi konular üzerinde Doğu ile Batı arasında yoğun görüşmelerin cereyan 
ettiğibir dönemde yapılmaktadır. 

Başkan Reagan ile Genel Sekreter Gorbaçov arasındaki Reykjavik 
Zirvesinde herhangi bir somut sonuç alınmamış olmakla birlikte, iki ta
raf, sila'hlann kontrolu ve silahsızlanma gibi çok önemli konularda gö
rüşlerini birbirlerine yaklaştırmayı başarmışlardır. Türkiye, ABD ile Sov· 
yetler Birliği arasındaki diyaloğun sürmesini ve Reykjavik'te ulaşılan or
tak anlayışın korunmasını bütün gücüyle des teklemektedir. Nükleer alan
da bir anlaşma umudu Avrupa'daki konvansiyonel dengesizliğin düzeltil
mesi için önlemler alınması ihtiyacını gündeme getirmektedir. Gerçekten 
de, nükleer silahların sayısında yapılacak azaltmanın, tttifakımızın gü
venliği üzerinde olumsuz etkilere yol açmasına müsaade edilmemelidir. 

Konvansiyonel silahların kontrolu ve si lahsızlanma konularında İt
tifak içerisindeki danışmalara etkin bir şekilde katılmaktayız. Herhangi 
bir ülkenin güvenliğinin tehlikeye düşürülmemesi kaydıyla, Doğu ile Batı 
arasındaki konvansiyonel dengenin mümkün olan en alt düzeyde tesisini 
savunuyoruz. 

ATO'nun kuruluşundan beri, Avrupa'da barış ve güvenliğin korun
masında önemli bir rol oynadığı görüşündeyiz. Bu sonucun .İttifakın inan
dırıcı caydırıcılık strateji i ayesinde ağlandığı, ilahların kontrolu ve 
si lahsızlanma görüşmeleri sırasında gözönünde tutulmalıdır . 
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Türkiye, Avrupa'da ve Dünya'da yumuşama ve i~birliğini amaçla
yan girişimleri her zaman desteklemiştir. Değişik sosyal sistemlere sa'l:ıip 
ülkeler arasında ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi yönünde 
çaba '.harcıyoruz. Bu tüı· ilişkilerin yoğunlaştırılmasının karşılıklı anlayışı 
geliştireceği, bölece bir yumuşama ortamı kurulmasına katkıda buluna
cağı kanaatindeyiz. 

Bu hedefleri sadece iyi niyetli olmakla ekle edemeyeceğimize göre, 
savunma kabiliyetlerimizin idamesinc ve daıha güçlendirilmesine özel 
önem vermek zorundayız. 

Bu 'hususu gözönünde tutan Hükümetimiz, Türk Silahlı Kuvvetleri
nin modernizasyonu için uygun tedbirler almış bulunmaktadır. Bu amaç
la, her yıl yüz milyonlarca dolar gelir sağlayacak olan •Savunma Sanayii 
Geliştirme ve Destekleme Fonu•nu kurmuş bulunmaktayız. Bu fon, sa
vunma sanayine ilişkin Türk ve yabancı yatırımlara mali destek sağlaya
caktır. Federal Almanya, İtalya, İngiltere, Fransa ve AJBD gibi müttefik· 
(erimizin kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla savunma sanayi alanında İŞ· 
birliği için tema !ara başlanılmıştır. 

Türkiye, askeri dengenin büyük ölçüde ittifak aleyhine olduğu NA
TO'nun Güney Doğu Kanadında, Silahlı Kuvvetlerini modernleştirme 
yönünde çaba harcamakta.dır. Bu çabalar, müttefiklerimizce daha etkin 
biçimde desteklenmelidir. Bu hususta, NATO ülkeleri arasında ekono
mik ve ticari işbirliğinin geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır. 

İttifaklanmız inandırıcı caydırıcılığının, herşeyden önce ekonomi ve 
sa.vunma alanındaki gücümüze olduğu kadar üyeler arasındaki dayanış· 
maya bağlı bulunduğuna inanıyoruz. Bu nedenle, ekonomik ve askeri 
gücün etkili, dengeli ve adil dağılımı İttifak için özel bir anlam arzet· 
mektedir. Savunma, ekonomik ve siyasi işbirliği, Batı İttifakının öncü· 
!eri tarafın.dan temel ilke olarak tasarlanmıştır. Aslında, NATO Bakan
lar Konseyi 30 Kasım 1956'da üç Akil Adam Koınitesi'nin önerisi üzerine, 
bu ülkeyi şu şekilde 'belirleyen bir karar almıştır: • Dayanışma ve güç 
üzerine kurulu bulunan NATO ittifakının caydırıcılığı sadece, üyeleri 
arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin işbirliğine dayanması ve yakın 
olması halinde sağlanabilir. Bi11birlerinin çıkarlannı dikkate almayan, 
aralannda siyasi veya ekonomik uyuşmazlıkları olan, birbirlerine karşı 
şüpbe besleyen üyeleri olan bir İttifak ne caydırıcılık ne de savunmada 
etkili olamaz.• Bu değerlendirme bugün iher zamankinden daha geçer
lidir. Siyasi , askeri ve ekonomik işbirliğinin birbirleriyle çok yakından 
ilgili olmaJan nedeniyle İttifakın üyeleri arasında ekonomik işı'birliği or
tamı yaranlması zorunludur. Bu meyanda, esas sorumluluk büyük müt· 
tefiklerimize düşmektedir. Gelişmemizin ıberşeyden önce kendi çabalan· 
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n:ııza dayanmasının gerektiğine inanıyoruz. Ancak, aynı şekilde inanıyo
ruz ki, müttefiklerimizin ihracatımıza uyguladıkları himayeci engelleri 
ortadan kaldırarak ve doğrudan yaıbancı yatınmlarla orta vadeli kre
dilerin ülkemize gelmesini kolaylaştırarak bize yardımcı olmaları gerek
mektedir. Bu çerçevede, Türkiye'nin Avrupa'ruo siyasi ve ekonomik bü
tünleşmesi dışında kalması düşünülemez. Bu nedenle, Hükümetimizin, 
en uygun zamanda en uygun zamanda AET'ye tam üye olmak için gerekli 
adımları atmayı kararlaştırmıştır. Bu karar, nihai amaç olarak Türkiye'
nin AET'ye katılmasını öngören Ortaklık Anlaşmasını Toplulukla J963'dc 
imzaladığımızdan beri Türkiy.;'nin politikası olagelmiştir. 

Aynı zamanda, demokrasi ve insan haklan konuların.da ortak ide
alleri paylaştığımız AET üyeleı-iyle daha iyi ve kapsamlı ilişkiler kurmak 
istediğimizden, Topluluğa katılmakta kararlıyız. Aslında, parlamenter 
demokratik rejim, CLımhuriyetimizin en önemli inkılaplarından biridir. 
Türk ulusu, demokrasiyi bir yaşam biçimi olarak ıbenimsemiş ve modern 
Türk toplumu özgüı-lük ve hukuk devleti kavramlarının sağlam temeli 
üzerine kurulmuştur. 

Son yıllarda Türkiye bürokratik müdahaleleri ortadan kaldırarak 
ve uluslararası pazarlara açılarak ekonomisini li'beralleştirme yönünde 
önkınler almıştır. Uygulamakta olduğumuz .liberal politikalar çok olum
lu ve cesaret verici sonuçlaı· vermiştir. Altı yıl önce temel maddelerin 
kıtlığından sıkıntı çeken, borçlannı ödemekte güçlüklerle karşılaşan Tür
kiye, 'bugün Dünyanın en hızlı gelişen ülkelerinden biri haline gelmiştir. 
Bu yılın ilk altı ayında GSMH'mızda % 7.8 bir artış sağlanmıştır ki, bu 
OECD ülkeleri arasında en yüksek orandır. 1.lhracatımız son yedi yılda 
üç kat artmıştır. Altyapı, ulaştırma ve haberleşme alanlarında önemli ya
tınmlar gerçekleştirilmektedir. Bölge ülkeleriyle yakın işbirliğimizden de 
de somut sonuçlar alınmıştır. Türk müteahll:ıitler tarafından üstlenilen 
projelerin tutarı 17 milyar dolara ulaşmıştır . . 

Siyasi gerginliklerin ve silal1lı çatışmalann hüküm sürdüğü çalkan
tılı bir bölgede barış ve istikrar unsuıu olması nedeniyle, Türkiye'nin 
hür ve demokratik bir ülke olarak hızlı ve sağlıklı gelişmesi, Batı Dün
yası içinde de 'bir kazanç olacaktır. 

Türkiye, birlik ve beraberliği hedef alan ve yurtdışından kaynakla
nan terör hareketlerine maruz kalmaktadır. Yurtdışında görev yapan bir
çok Türk diplomatı da terörist saldırıların kuroanı olmuştur. Nedeni ne 
olursa olsun tüm terörist hareketleri kınıyoruz. Terörizm felaketinin Or· 
tadan kaldırılmasının, ancak bütün ülkelerin terör karşısında taviz ver
mez bir politika izlemeleri ve bu amaçla etkin bir uluslararası işbirliği 
yapmalarıyla mümkün olabileceğine inanıyoruz. Son terör eylemleri hiç-
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bir ülkenin terörist saldırılardan masun olmadığını bir kez daha göster
miştir. Gecikmiş olmakla birlikte bu konuda işbirliği gereğinin daha iyi 
anlaşılmış olmasını memnuniyetle karşılıyoruz. 

Bizim için diğer bir endişe kaynağı, statüleri uluslararası ve ikili 
anlaşmaların yamsıra Helsinki Nihai Senediyle de güvence altına alınmış 
olan Bulgaristan'daki Türk azınlığının temel hak ve özgürlüklerinin ihlali 
konusudw·. Bulgaristan'daki Türk azınlığını zorla asimile etme kampan
yası tüm hızıyla sürmektedir. 1nanılması zor olmakla birlikte, 1.5 milyon 
Türk' isimlerini değiştirmeye zorlanmıştır. Kültürel ve dini özgürlükleri 
de acımasızca ortadan kaldmlmıştır. Türkiye'ye göç etme hakları ellerin
den alınmıştır. Durumu, göç anlaşması imzalanması, dahil, ikili görüş
meler yoluyla çözüme kavuşturma çabalanmı.z, Bulgar Hükümetinin uz
laşmazlığı yüzünden henüz bir onuca ulaşmamıştır. Uluslararası toplu
muıı durumun ciddiyetiyle orantılı olarak gö tereceği ilgi ve dayanışma 
Bulgar Hükürrıetioin makul ve sorumlu bir tutum içine girmesini sağla
yacaktır. 

Sayın Başkan, 

Konuşmama son vermeden önce, Hükümetimizin uluslararası bütün 
sorunlan diyalog ve görüşmeler yoluyla çözüme kavuşturma arzusunu 
tekrarlamak istiyorum. Komşumuz ve müttefikimiz Yunaoistan'm, ısrar
lı diyalog çağnlanmıza şu ana kadar olumlu bir cevap vermemiş olma
sını esefle karşılıyoruz. Bir kez daha önemle belirtmek isterim ki, Tür
kiye ile Yunanistan arasında mevcut 1bulunan diyalog eksikliği ve Ege' de 
komşumuz tarafından yaratılan suni gerginlik, Yunan halkının hayati çı
karlarına yarar sağlamaz, sadece tııifakımı :ı:ın gücüne ve dayanışmasına 
za;-ar verir. 

İttifak dayanışmasının idamcsinin ortak hedefimiz olduğuna inanı
yoruz. Türkiye bu yönde sürekli olarak yapıcı bir rol izlemektedir. 

Bu görüşlerle, İstanbul' da yapacağınız yararlı çalışmalarda hepinize 
ba arılar diliyorum. 

Teşekkür ederim. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN GÜNEŞ GAZETE 
GENEL YAYIN YÖNETMENİ MEHMET BARLASIN 

SORULARINA VERDİCİ CEVAPLAR 

17 Kasım 1986 

S o r u : - Üzerinde çok spekülasyon yapılan, Suriye - Türkiye ilişki
lerine ve Türkiye'deki Ortadoğu kökenli terör örgütlerine dönük 'haber
lere girmek istiyorum. Dış poli tikada yoğun gelişmeler yaşan ırken, bir de 
Bbu Firaz olayı ve bununla ilgili iddialar gündeme geldi. Hatta basına 
yansıyan lbu iddialar yüzün.den, sizin Milli lsti'hbarat Örgütü'ne (MİT) 
uyanda bulunduğunuz halberleri de yayınlandı. MİT'e böyle bir ihtard:ı 
bulundunuz mu? 

Cevap: - Hayır ... Şimdi şöyle. Neden yazıyorlar. İnsan bazen şaşı
rıyor havadislere. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben seyahat strasında da takip 
ettim. Hergün basın bültenleri geliyor. Ama detaylardan ziyade başlıklar, 
biraz özetler geliyor. Her gittiğimiz yerde bu işi takip ettik. Bu Ürdün 
Sefareti'ı:ıde öldürülen diplomat konusu epey eski bir hadise. Uzun müd
dettir emniyet bunun üzerinde çalışıyor. Neticede bundan epey evvel ba
zı ipuçları arkasından, operasyonlar yapıldı. Biz gazetelerde bu yayınlar 
çıkmadan evvel bu hadiseyi biliyorduk. Mese1enin, Türkiye'de bir örgüt
lenmeyle ilişkili onlarla ilgili bir hücrenin bulunduğuyla ilgili bilgiler ba
na daha önce gelmişti. Ama ben esas itibariyle böyle soruşturmalarda, so
ruşturma henüz tamamlanmadan dışarıya çıkmasının yanlış olduğu ka
naatindeyim. Soruşturmanın eğer uzantıları varsa onları yakalamamız 
mümkün olmaz. Tabii bununla ilgili olarak zannediyorum bir takım iti
raflardan başka örgütlerle ilişkiler veya başka ülkelerde ilişkiler de mey
dana çıkıyor gibi itiraflar var. Tabii bu itiraflar ne dereceye kadar doğru

dur ve bu itiraflar yarın mahkeme huzuruna çıktığı zaman «Baskı altın
da bunları söyledim. Hiç biri doğru değildir• de diyebilir. Gerçi imzala
tıyorlar, baskı altında alınmamıştır ama, hakimler bunu nazarı itibare 
almaz. Bunlar tabii ileride çıkacak olan hadiseler. Şimdi şunu sezmemek 
kabil değil. Tesadüf olan tarafı vardır ha.disenin . Bir de dışarıdan yönlen
dirilmek istenen tarafı da vardır tahınin ediyorum. Çünkü biç alakası 
yok yani. Şöyle yazıların dış basında çıktığını müşa1ıade ettik. Mesela 
Türkiye'de bir baraj yapılıyor. Suriyeliler bu barajın yapılmasını istemi
yorlar. 

Soru : - Dış tahrikler ciddi ölçüde mi? 
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Cevap : - Da'ha ileriye gideyim. Kerkük meselesi. Dışarıdan önce 
enjekte edildi konu, yani «Türkiye Kerkük konusunda bir plan hazırlı
yor» gibi. Alman gazetelerde de sanıyorum yazılan çıkh. Arkasından 
memleketimiz içinde de bu yayınlar hemen akabinde başladı . Şimdi ben 
genelde şunu söylerim bütün ilgililere, Bakanlar K.lurulu'ndaki arkadaş

lara da güvenlik kuvvetlerine de .. Cumhurbaşkanı ile de son görüşme· 
mizde bu konuda 'bir mutabakatımız var. Türkiye'nin herhangi bir şekil 
de, komşularıyla ilişkili olarak yanlış 1bir tarafa yönlenmesine, başkasının 
manipüle etmesine karşıyız. Türkiye sulha ihtiyacı olan bir ülkedir. Biz 
Osmanlı devrinden bu yana tadhimizde bir sulh devri yaşıyoruz. (60 se
neden beri ... ) Bunun kıymetini bilmemiz lazım . Hatla misali şöyle ver
dim. Dedim ki, İran'Ja Irak arasında bir harp başladığı zamanı çok iyi 
hatırlıyorum . Bir tarafın bu harbi 15 günde bitireceği, 20 günde netice 
alınacağı gibi laflar çıkıyordu. Şu veya bu şekilde başlayanlar, başlatan
lar, bunun 7 sene süreceğini hiçbir zaman düşünmemişlerdir . Ama ben 
bugün görüyorum ki, iki ülke için de bir felaket halini almıştır. Harbi o 
kadar kolay görmemek lazım. Ben memleketleri bu gibi şeylere bulaştır
mak kadar tehlikeli lbirşey müşahade etmiyorum. Ben en son, 'bunu ana 
muhalefet partisi başkanı ile de görüştüm . Zannediyorum, o konuda bir 
mutabakatımız var. Türkiye'nin herhangi bir badireye atılmasını, kimse 
arzu etmiyor. 

Soru : - Yani şöyle özetleyebilir miyiz? Türkiye Ortadoğu'daki 

statükonun yanındadır. 
Cevap : - Türkiye bir kere Ortadoğu'da komşularıyla iyi müna

sebetler kurmak isteyen bilhassa güney komşularıyla .. Ve doğu komşuJa
rıyla iyi münasebetler kurmak isteyen 'bir ülke. Türkiye'nin şu anda kom
şularından bir Bulgaristan'la, o da belli sebeplerle, e kiden bu yoktu. 
Soydaşlarımızla ilgili yapılan kötü bir muameleden dolayı arasında bazı 
problemler çıkmıştır. Yunanistanla problemlerimiz eski. Onu söyleyebi
lirim. Bunun yanında kalkıp da, 'birden güney komşularıyla müna ebet
leri bozuk rbir ülke haline getirmek. Türkiye'nin menfaatine değildir, yan
lıştır. İkincisi 'biz Ortadoğu'da bir istikrar unsuruyuz, kanaatim bu. Gez
diğim bütün ülkelerde bu seyahatler sırasında, orada nasıl muamele gör
düğümüzü müşa:hade etsinler. Şimdi, bir tarafa veya öbür tarafa eğildi
ğimiz, şunu veya bunu yaptığımız takdirde bu şeyimizi kaybederiz. Be
nim dış politikadaki ana ilkem şu: Bir kere Türkiye dürü t olmalıdır. 

Türkiye'nin kimsenin toprağında gözü yoktur. Türkiye şu hudutları içe
risinde kalkınmanın peşinde olmalıdır. İnsanlarına daha mutlu bir hayat 
vermenin peşinde olmalıdır. Bi r maceraya kesin olarak gitmemek lazım
dır. 

Soru « - Türkiye'nin iradesi dışında güney komşularımızın birbir
leri aleyhine bir statüko değişikliği olursa? .. 
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Cevap: - B n zannetmiyorum. Bu konulann o kadar kolay ola
bileceğini zannetmiyorum. Yani bugün bu İran-Irak llıaroi öyle noktaya 
geldi ki, iki taraf da kendisini mahvettikten sonra, diğerin galebe çalması 
pek mümkün değil. 

S o r u : - Peki birbirleri içinde yabancı unsurlar, etnik grupları 
kullanmaya çalışmalan. Bar7..ani - Tala'bani birleşmesi Kerkük'te bir telı
dit yaratırsa. 

Cevap: - Birşey yaratmaz. Biz bu konularda dikkatliyiz. Ben bu 
konularda birşey olabileceğini sanmıyorum. 

Soru: - Bu konuda Türkiye:' de çalışan bazı diplomatların da, dik
katli davranması gerekir mi? Örneğin FKÖ Temsilcisi Ebu Firaz'ın, Türk 
polisini basında eleştirmesi konusu sizin de dikkatinizi çekti mi? 

Cevap: - Bu durum kendisine hatırlatılmıştır. Şimdi söylemek 
istediğim şu. Bu gibi konularda diplomatik staWye sahip kişilerin dik
katli olma ı lazım. Yani bu kendilerine ikaz edilmiştir. lkaz edilmesi de 
normaldir. Biz genelde, ben şahsen bunun daha ötesine büyütmenin bir 
alemini görµıüyoı'tım. 

Soru: - Suriye ile aramızdaki ilişki l eri nasıl değerlendiriyorsu

nuz? 
Cevap: - Bütün güney ve doğu komşularımızla olduğu gibi, Su

riyle ile de iyi ilişkiler içindeyiz. Gerek İran'la, gerek Irak'la, gerek Suri
ye'yle biz şimdiye kadar çok iyi münasdbet kurduk. 1ran'la aramız iyidir. 
Oradaki idare ne şekilde olursa o kendi bilecekleri iş. Ben öyle düşünü
rüm. Irak'la da aynı şekilde münasebetlerimiz iyidir. Sw·iye'yle de. Gene 
hepinizin çok iyi bildiğiniz gibi ilk defa bir Suriye Başbakanı Türkiye'ye 
geldi. Ben .de karşılığını vereceğim, ama zamanı tespit edilmiş değil. Zan
nediyorum önümüzdeki sene içinde duruma göre gitmemiz mümkün olur. 

Soru: - Suriye'yle aramızda Fırat sulan ile ilgili bir sorun var 
mı? 

Cevap : - Efendim sularla ilgili ... Yeni bir konu değil bu. Sularla 
ilgili olan konu üç ülkeyi de ilgilendiriyor. Suriye, Fırat'la ilgilidir ama 
Dicle' den de hudut olarak geçer. Dicle, Suriye· Irak sınırını teşkil eder. 

Soru : - Atatürk Barajı'nın su toplamaya başladığını düşünelim . 
Kaç senede dolar bu baraj? 

Cevap : - Vallalıi Atatürk Barajı'nm hacmi yanlış hatırlamıyor
sam 48 milyar metreküp. Tam seviyeye geldiği zaman. Ama ıbu minimum 
işletme seviyesi .değil. İşletme seviyesi bunun epey altında. Eğer tam bu
nu doldurmaya kalkarsanız, iki seneye yakın süre alır. Yani aşağıya hiç 
su gitmez diye düşünüruz. Ben bazen bunu söylüyorum. 

Soru : - Karakaya'da da durum aynı mı? 
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Cevap : - Kara kaya ufak, 9- 9 buçuk milyar metre ... Önümüzdeki 
senenin başında zaten işletmeye girecek. 

S o r u : - Peki Suriye'yle aramızda Fırat suJarı için herhangi bir 
anlaşma var mı? Verilmiş bir söz? 

C e v a p : - Hayır. Herhangi bir anlaşmamız yok. Karakaya için bir 
söz var. O ifade edilmiş. Vaktiyle Enerji Bakanı olan Deniz Baykal tara
fından Millet Meclisi'nde yapılmış bir konuşma var. Dünya Bankası'na 
verilmiş bir söz var. Baraj dolarken şu miktar suyun aşağıya bırakılaca
ğına dair. Atatürk Barajı için sözümüz yok ama, gayet tabii aşağıyı çöle 
çevirmek mümkün değildir. 

Soru: - Yani 'bu barajı tam doldurmaya kalktığmuzda, iki sene 
Suriye kuraklığa girebilir mi, demek istiyorsunuz? 

Cevap: - Hayır .. Onu o şekilde yapmamız mümkün değil. Makul 
bir şekilde düşünmemiz lazım. 

Soru: - Peki Suriye tarafındakı terörist üsler, terörist örgütlerin 
kampları konusunda ... 

Cevap: - Ekonomik konulan, siyasi konularla bağdaştırmak ve
ya onu onun aleti gibi kuJlanmak yanlıştır. Aynı konu, bakınız mi al vere
ceğim. Irak'tan Suriye üzerinden geçen boru hatları var. Boıu hatlarını 
kapattılar. Siyasi olarak. Kanaatimce Irak bir daha Suriye'yle araları iyi 
de olsa, o boru hatlarım bir daha kullanamaz. Ama Türkiye'yle bir boru 
hattı var. İkincisi yapılıyor. Aramızda belki boru hattı yapıldığı sırada 
belki yapılmadan evvel, gerginleşen bir takım siyasi dummlar olmuştur. 
Daha evvelki diyorum. Ama Türkiye bunu bir nevi siyasi araç olarak kul
lanmayı düşünmemiştir. 

Soru : - Ulusların karakterleri farklı tabii . Biz iki sene sonra 
Sovyet doğal gazını almaya başlıyoruz. Ankara ısınacak, o bölge üzeı;nde
ki tüm sınayi tesisler bu gazdan yararlanmaya başlayacak. Sovyetler Bir
liği, Suriye'nin Irak'a yaptığı gibi davranıp ckesiyorum• derse ... 

Cevap: - Zannetmiyorum, böyle birşcy gelmez Sovyetler'den. 
Yalnız şöyle söylemek daha doğru olur : İktisadi ilişkiler artarsa, yani 
birl>irine bir nevi depcndence .. 

Soru: - lnterdependence yani c Kaq.ılıklı bağımlılık• 

Cevap : - Ya da bunu iki türlü söyleyebilirsiniz. Ticari olarak o 
pazarı dumura uğı·aımak ist ınezsiniz. Başka şekilde muamele etmek is
temezsiniz. O vakit siyasi kararlar alırken iki kere düşünürsünüz. Düşün
mek mecburiyetinde kalırsınız. Onu söylüyorum. Aslında bu siyasi sert
likleri de yumuşatır. Doğrusu da budur. Bizim şimdiye kadar yapamadı
ğımız hadi elcrdcn biri budur. Belki siyasi yumuşama, bizim güney ülke
leriyle ilişkilerimizin artmasından sonra olmuştur. 
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Soru: - Bu arada Amerika ile ilişkiler karşılıklı iŞbirliği ve eko
nomik yardım konusunda olumlu adımlar atıldığı görülüyor. 

Cevap : - Arnerika'da son bütçe kesintilerinden sonra iki şekilde 
Amerikan idaresi bizi tatmin yoluna girdi. Bir tanesi, bu yardımların bü
yük çapta hibe şekline dönüşmesidir. 490'ın 312'si. Zannediyorum. eko
nomik yardım olarak 100 milyon dolar var, 490'ın üzerine. 178 de düşük 
faizli kredi olarak verildi. İkincisi, en son çıkan bir kanuna göre de ihti
yaç fazlası malzemeyi ücretsiz verme yoluna gittiler. Bu kanun güney ül
keleri ile ilgilidir. Güney kanatta, Portekiz .. 

Soru: - Yunanistan, İtalya, Türkiye ... 
Cevap : - Evet. yal nı z, Türkiye ö11emlı şekilde istifade edeceK. Bir 

takım önemli malzemeler olduğunu tahmin ediyorum. Fantom uçakları 
gibi. Bu şekilde eksiği tamamlama imkanlarına kavuşuluyor, zannediyo
rum. 

S oru: - Sayın Başbakan .. •24 Ocak» la ekonominin içine girdiği 
yeniden-yapısallaşma, doğal olarak bazı sektör ve kesimleri zorlamaya 
başladı .. Hacizler, iflaslar ve sıkış ıklıkla r ortada .. Bu konuda ne düşünü

yorsunuz? 
Cevap: - Belirttiğiniz gibi, gayet radikal biçimde ekonominin 

yapısı değişiyor .. Şu serbest faize bakalım .. 1980'in Temmuz ayında ser
best ya da reel faize geçtiğimizde, bankalarda 50 milyar vadeli, 200-250 
milyar vadesiz para vardı .. Ekonomiye yön veren ağırlıklı etken ise emis
yondu .. Para anını topladığınız zaman, en büyük bölümü emisyondu .. Bu 
yüzden de «emisyon arttığı zaman enflasyon artar• kuralı işliyordu. Bu
gün ise, tedavüldeki para, yani emisyon, 1 .8 trilyon civarında. Belki biraz 
daha yukarıda. Buna karşı toplam mevduat 10 trilyondur. Bunun büyük 
kısmı da vadeli mevduattır. Bu gelişme, finans sisteminin monetarizas
yonudur. Ben Bangladeş'te sordum, rakamlarınız nedir, diye. Bana ver
dikleri, yanlış hatırlamıyorsam, emisyon 100 ise, vadesiz mevduat 50, va
deli mevduat 18. Emisyon rakamı bizden büyük. İleri ülkelerde bu nis
betler 8'e kadar çıkıyor. Burada en önemli konulardan birisi bankaların 
veııdiği kredilerin geri dönüşüdür. 24 Ocak başladığında bunlar tabii çok 
ufak rakamlardı. Ne olmuştur? O tarihlerde bir söz vardı, •yatlarınızı 
satın.• Bu mecazi anlamdadır. Yat satmakla olmaz. Bir de cberkes kol
tuğuna alamayacağı karpuzu almasın• dedim. Yani, idare edilemeyecek 
şirketler elden çıkanlmalıdır. Birkaç defa Vehbi Koç'a şunu söyledim : 
«Siz büyük bi r grupsunuz. Ne var utanacak, bir Bozkurt Mensucat var, 
hep zarar ediyor. Demek ki bu işi iyi idare edemiyorsunuz. Verin başka
sına.• Dünyadaki beynelmilel firmalar bunu yapıyor. Yan fiyatına ya da 
zararına. Zararın devam etmesi kötü. Devletteki arka:laşlara da şunu tav
siye ediyorum : Eğer, bir şey satmanız gerekiyorsa sıfır fiyatına da ver-
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meniz gerekiyorsa ve devamlı zarar ediyorsa, o fiyata da verin. Yükü üze
rimizden kaldıralım, diyorum. Banka sisteminde de bazı hatalar var. İşler 
büyümeden bankalar müşterilerinden tahsil yoluna gitselerdi, işler bu 
duruma gelmezdi. 

Soru: - Ben bankacılarla da konuştum. Şimdi şimdi büyümeye, 
güçlenmeye başladıklannı, ancak şimdi takibe geçtiklerini söylüyorlar. 
•Bilançomuza ibunları zarar yazmak eskiden bizi yıkardı» diyorlar. 

Cevap: - Orada şu hataları var, o zaman rakamlar küçüktü. O 
zaman şunu tercih ettikler. Krediyi verdiler, faizi üzerine koydular. Ban
kaları da zora düşürdü bu. Halbuki bazılarını sıfırlamaları ica'bederdi. 
Burada da bir problem oldu. 

Soru: - Peki, bunu neden anlatmadınız. Söylemediniz mi? 
C ev a p : - Söylenmiştir. Her zaman söylenmiştir. Bankalara açık 

söylüyorum. Devlet bankaları da olsa ne kredi muamelelerine, ne de şuna 
kredi ver, şuna verme gibi konulara girmesinler. 

Soru : - Ama devlet bankaları, mesela Anadolu Bankası bir dev
let 'bankasıdır. Buna bükümetin sözü, Maliye Bakanı'nrn sözü geçmiyor 
muydu? •Kardeşim bizim politikamız budur. en bunu tasfiye et• diye
cek gücü yok muydu hükümetin? 

C e v a p : - Zaten biz göreve geldiğimizde bu işlerin çoğu devreye 
girmişti. 80'in sonunda bu batık kredilerin mühim bir kısmı meydanı! 
gelmişti. Tasfiye şekline bankalar razı olma.dı. 

Soru: - Kendi bankalarınız da mı? Yani devlet bankaları. 
Cevap : - Bir araya gelmeleri lazım. Bir tane ile olmuyor. 
Soru: - Mesela, Anadolu Bankası'na sizin sözünüz geçmedi mi? 
Cevap : - Tek başına yaparsın. Ama tek başına olur. Yapmayan-

lar olmuştur, ama ben şimdi yaptınyorum. Sound bankacılık prensiple
rine göre hareket edin diyorum. Devlet bankalan içerisinde bu durumda 
olan pek azdır. Sadece Anadolu Bankası. O da eskiden kalma. 

Soru: - Peki kamunun hissedarı olduğu büyük bankalar var, on
ların da büyük problemli alacaklan var. 

Cevap: - Evet, 'birkaç 'bankada hissemiz var. Fakat müdahale et
meyiz. Benim kanaatim csound• bankacılık, yani sağlam bankacılık pren· 
siplerine göre hareket ederlerse, her şey yoluna girer. Ben müdahale et
mem. 

Soru: - Benim anlamadığım mesele yani 51 milyon Türk'e yen.i 
bir model anlatmaya çalışıyorsunuz. 15 bankaya bunu anlatamazsanız, Si 
milyon insana nasıl anlatırsınız? 

C e v a p : - Bankaların anlamadıklarını iddia etmiyorum. Anlamış
lardll", fakat kendilerine göre izah tar.darı vardır. Diyebilirler ki, •ben 
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adama destek verip kurtarayım.• Bu da bir çeşit· sağlam bankacılık. Öy
le müşterileri olabilir ki, faizi aşağı çekebilir. Ondan sonra biraz daha 
kredi verebilir, müşterinin dönmeye başladığını görürse mesele biter. 
Zorla tasfiye et, denmez. 

S o r u : - Şu anda, bu gecikmenin sonucu 2.2 trilyon, yani bu mik
tarda geri dönmeyecek alacak var. Bankalar Birliği'nin 1985 raporlarını 
inceledim, 2.2 trilyon. Bunu mevcut 7.5 milyarlık plasmana yansıttığınız 

zaman yüzde lO'a 10 puana yaklaşan bir maliyet var plasmanın üzerinde. 
Şimdi başka bir çözüm yolu aramak doğru olmaz mı? 

Cevap : - Devleti herlhangi bir şekilde işin içine sokmam. 
Soru : - Özel tasfiye bankası kurulalbilir. 
C e v a p : - •İş devlete geldiği anda, bunu halk öder. Tasfiye ile 

olmaz. Genel manada, sermaye piyayası ile ilgili düııenlemeler yapılabilir. 
Kurtarma şeklinde de değil, adamın elinden alarak bir !başka idareye 
devrederek, onları sermayeye kaydederek, bir şeyler yapılalbilir, o da 
hepsinden değil. 

Soru : - Bu enflasyonla ... Eğer kredi faizi maliyetinin yoğun 
puan payı var ise, bu da enflasyonu finansman maliyeti yönünden etkili
yorsa, bir yerde ıbunu kesmek lazım. Güney Kore'de göı-dünüz. 72'de kes
mişler. 

Cevap : - O ekonomik maliyetine girmiş. Birisi öder bunu. 
Kore'de halk ödüyor. Razı mı, bizim halkımız? 

S o r u : - Ben de diyorum ki, teminatları da alınarak, böyle ıbir 

yol düşünülse. 
C e v a p : - Ben prensip olarak söyleyeyim. Devlet bir kurtarma 

operasyonu yapmaz. ABD'de de yapılsa, biz yapmayız. Bankalar alır, ken
di !hesaplarına geçirirler, değişiklik yapabilirler. Bunu zamanla satarlar. 

Soru: - Türkiye' de alacaklı olmak çok zor iş. Bir dosyanın açı
lıp nihai safhaya gelmesi 90 milyara varan problemli borçlar, 3-5 sene 
sürüyor. Bazen 10 sene sürüyor. 

C ev a p : - O, icra iflas konusu. 
Soru : - İcra tflas ise, yavaş işleyen bir sistem. 
C e v a p : - O vakit gider tapularını getirir. 
S o r u : - İpotek yani... 
C ev a p : - Hayır öyle de veriyorlar. 
Soru : - Bütün bunların sonunda, Türkiye' de bir iki !büyük grup 

kalacak gibi görünmüyor mu? Çünkü kamuoyu, her yeni girişimciye, (ba
takta• gözü ile bakıyor. 

Cevap : - Bu doğru değil bir kere. Hep belli şahıslarla temas et
tiğimiz için öyle zannediliyor. Türkiye'deki endüstri altyapısında (müte-
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şebbislerde) yaygınlık olduğu kanaatindeyim. Bir kere bizim memleketi
mizde çok geniş bir küçük sanayi var. Ankara'ya gelin . OSTİiM'İ gezdi
reyim size, 3 - 4 'bin girişimci var. Orada ciddi iş yapılır. Hepsi kendi 
işinin sahibi müteşeMlislerdir. Türkiye'de şu anda 30 binden fazla kü
çük sanayi ünitesi yapıyoruz. Metrekareye vurursanız, çok 'büyük fılbri
ka sayısı eder lbu. Şe!hirlerin etrafında sanayi kuruluşları yapılmakta. 

Bunlann isimleri belli değildir. Ne Koç'tur, Ne Sabancı, ne de Ecza.cıba
şı'dır isimleri. Orta veya ıbiraz üzerinde ya da altında ebatta olan kuruluş
lardır. Her gittiğimiz yerde, bunlara rastlıyoruz. İhracatın çoğunu da ya
pan bunlardır. Bir kısmı çeşitli şirketler eliyle, bir kısmı da kendisi ya
par. Ben Kore ile mukayese ettim. Türkiye'deki sanayi sahipliği 'bakı
mından biz onlardan çok daha ilerideyiz. Çok daha yaygın bir sahiplik 
var. Orada bütün işin sahibi 10-15 tane büyük gruptur. İhracatın da bü
yük sa'hi!bidirler, sanayinin de büyük sahibidirler. 

Cevap ; - Orta ve küçük müteşel:fuise ne verdiniz? 
Cevap : - Hepsi de kredi sahibidirler. Ama ben şwm tavsiye et

tim. Yani şu geçtiğimiz devrede mümkün olduğu kadar kredileri azaltın, 
öz kaynağa dönün. Ortak !bulun kendinize. Bunların hepsi söylenmiştir. 

S o r u : - Peki, hazine taıhvilinin faizi ıbu kadar yüksekken ve 
mevduat faizi bu kadar düşükken, bir yanlışlık yok mudur mantıkta? 

C ev a p : - Hazine ta'hvilinin faizi düşecek. Önümüzdeki 3-4 ay 
içinde. Mevduat faizinin altına da inebilir. Aslında bankaları zorlayan 
hadise sadece mevduatlar değil. Mevduatların artması 'bankalarda genel 
faizleri düşürmüştür. Biz hala 'bazı sübvansiyonlar yapıyoruz. İlıracata, 
yatırımlara kaydırdığımız noktalar var. Yani faizi yükselten sebeplerden 
bir tanesi vergidir. Yüzde 10. 

Soru: - Kaldıracak mısınız? 

Cevap: - Onu kaldıramayız. Ben faizlerin normal şartlarda, 

yani bugün yüzde BO'e gelenin 'belki bir seneye kalmaz yüzde 60'a · SO'ye 
ineceğini sanıyorum. Bankalarımız yüksek faiz almakla yüksek trafik el
de edemezler. 

S o r u : - Ekonomide son sorum. İhracatı teşvik için o kadar çok 
gerçekçi kur uygulamasına gittik ki. Türkiye'nin fiyatı çok ucuzladı. Tür
kiye'ye lbir adam ıgelse, cebine bir milyar dolar koysa en !büyük bankalan 
bile satın alır? Türkiye bu kadar ucuz mu? 

C ev a p : - Eğer söylediğiniz doğru olsa, bugün Türkiye'ye çok 
para akması lazım. Türkiye'ye gelen para 300 milyon dolar. Gelen para 
da değil daha. ıMüsaadesi verilen. Hatta istediğimiz bir şey daha var. Bu 
sıkıntıya düşen şirketleri, gelip söylediğiniz rakamlarla adam etmek 
mümkün. Yani biz ona çok da çalıştık. Ama Türkiye'nin gelişmesinde eo 
önemli faktörlerden !bir tanesi serbest faiz olması lazım. İkincisi serbest 
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kur politikası. Bunda da tam serfbest değiliz . Realistik kur politikası, 
bunda da daha tam serbest değiliz. Kur politi'kasında biz şunu yapmışız
dır. Türk parasını, sanayiyi dışanya açarken, •under value» yapmışızdır. 
Hakiki hesaba göre 100 olması gerekirken 70 yapmışızdır. Yüzde 30 olmuş
tur, daha aşağıya çekmişizdir. Öyle bir sanayileşme modelinden geçtik ki, 
şu geçtiğimix 30 senede, çok ekonomik olanlar olduğu gibi gayri ekonomik 
sanayi dalları da var. Ekonomiyi gerçek hale getirme yolu paranm değe

rinin biraz daha aşağıya çekilmesi ile mümkündür. Sanayi korumasında 
yaptıklarımız onu gösteriyor. Bugün sanayi koruması derken, lüks tüke
tim malı ya da tüketim malı genelde Türkiye 500 milyon dolar alır. Bu 
500 milyon çoğunlukla ham yağdır. İthal ettiğimiz, buğday, arpa ve mı
sırdır. Ondan sonra gerisi, sigaradır, otomobildir. Bunlar yüzde 5 civa
rında bile değildir, kuru eğer bugün 750 lira yerine 350 liraya düşürsek, 
bir Japon arabası Türkiye'ye girer ve bazı mallar çok ucuza ülkeye girer. 
Bugün insanlarımız dışarıya gidip bavulları boş geliyorlar. Eskiden ba
vullar dolu geHrdi. Şimdi , Türkiye'den mal almak yabancılara daha Urlı 
geliyor. Milli gelliimiz 1000 dolara düştü deniyor. Bunlar izafidir. Belli 
bir şekilde gelişme başlayınca, bunlar tersine dönecektir. 360 yen, 1 do
lardı , ben hatırlıyorum . 4 mark 1 dolardı. 1960'lı yıllarda. Şimdi bu ra
kamlar döndü. Bunlar nasıl bir prosesten geçti. Almanya için kolay 
olmadı . Almanya, ekonomisi için her zaman saP;lam mal yapar. 
Japonya'da bile Alman malı vardır. Kalitevi tuttuımuslardır. Fakat Ja
ponlar, ilk mal ürettiklerinde 'bu kadar kaliteli deP;ildi . Simdiki Kore malı 
gibiydi. Ve 1963'te bir kamera aldım, zamanla her tarafı döki.ildü . «Japon 
malı 'budur• ded.im. Aradan sekiz-on sene gecti, malların kalitesi vük· 
seldi, yenin de)ieri arttı. Ben ona inanıvonım ki, 'bizim dısarıva acılma 
prosesini tamamlamamız lazım. Hem dışarıdan içerive mal l!'elecek, lbiz 
örnekleri göreceğiz, hem de !biz dışarıya mal satacaltız. Bu da'lıa iyi 'bir 
model sanıyorum. Daha adaletli 'bir gelisrne modelidir bu yöntem. Bir 
traftan mevduat sahibine faiz verece~m. fnanıvor musunuz, va~lı hanım
lar gelivor, faizleri indirmeyin, diye. Faiz düşünce tepki geliyor. Onun 
da 'bir lcıbisi var. Enflasyon düşerken düşecek. Bir tara~an da malların 
fiyatlarının artış hızı yavaşlavacak. Bizim gibi gelişmekte olan ülkeler 
için yüzde 3 -4 seviyelerde enflasyona inmemiz mümkün demldir. Çünkü 
ülkemiz büyük değişiklikler geçirmektedir. Bu şehrin nüfusu yüzde 4 
büyüyor ama, Avrupa şehirlerinin nüfusu artmıyor. Servislerin, her şe
yin yeni baştan yapılması ve 'büyütülmesi lazım. Ekonomide enflasyonist 
baskılar mutlaka olacaktır. Bugün konut yapımını hızlandırdık, çimento 
tüketimi 11 milyon tondan 20 küsur milyon tona yükseliverdi, üç sene 
içinde. Sade konutta değil tabii, inşaat faaliyeti de arttı, beraberinde. 
Bütün 'bunlardan geleceğim nokta şu : Peki 'bunların hepsi olacak, 'bun
lar olurktın de tabü, !bir taraftan istihdam artacak, Eskiden az tüketim 
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yapanlar, bu sefer biraz daha fazla tüketim yapacak tabii, işte enflasyo
nist baskı ordan gelir. Hadi bana enflasyonist baskıyı indir ... Enflasyo
nist indirmenin çok çok kolay yolu ıvar. Hemen söyleyeyim; bütçeyi bir 
sıkanın, fonları da •bir sıkarım, açık söyleyeyim, siz başkta olmak üzere 
herkes geUr, «Biz öldük biz bittik, satışımız aşağı indi» der. Bunun o 
tarafı da var. Bizim problemlerimiz, ileri !bir sanayi ülkesi ile eşdeğer 
değil. Biz !bunu geçire geçire anladık. Hatta ben her zaman şunu söylüyo· 
rum : Yani herkesin kendine göre ekonominin genel prensipleri doğru
dur, ama .bunu tatbik ederken bu nasıl taVbik edilecek hususunda bizim 
onlardan farklı olacağımız noktalar vardır. Biraz yavaş gittik, doğrudur. 
Mesela bu sene tıd>an fiyatlan, yerine göre yüzde 30 verdik. Hallbuki enf
lasyon yüzde 20 diyorum. Taban fiyatları yüzde 30 demek ne? Yani yüz
de 30-28'e yakın. Mazot fiyatı artmıyor. gilbre fiyatı artmıyor. Hatta düş

tü. Ondan sonra, bu ana iki girdi artmadığına göre eğer bunun masrafı 
yüzde 50 ise, ben öbüı:ıgün yüzde 50'yi yüzde 30 artırırsam, yani lOO'ü 130 
yaparsam, yüzde 60'a yakın geliri artmış olur. Şimdi bu neden, gayet tabii 
biraz daha kendini toparlayacak, ama bizim köylümüz akıllıdır .. Götürüp 
bunları tüketime 'harcamaz. En fazla altın alır. O da aslında çok kötü 
değil. O da bir yatırım. Ama ev yapacaktır, şehirde gelip bir şeyler ala
cabır veya bankaya yatıracaktır. Veya bizim köprü senetlerini, şu bu 
alacaktır. Ondan endişe etmiyorum, ama bunun tersini yapabilirdik, iyi
ce daha düşük yapalbilirdik. Enflasyonu daha hızlı aşağı çekerdik. Ama 
şunu da .gördük, üretim de beraberinde artmalıdır. Biz bunu de görüyo
ruz. Çünkü gelişen •bir ülkesin, talep gelecektir, buna mani olamazsınız. 
Aksi takdirde işsiilik de gelecektir. Şimdi hem işsizliğe cevap vermeniz 
lazım, hem talebe cevap vermeniz lazım, hem enflasyona. Bu, tabii üçü 
birden zor. Üçü zor derken, biraz da'ha yavaş karşılıyoruz. Ama tüm bun
lara rağmen bu sene sonlarında enflasyonun yüzde 25 civarında olaca
ğım söylerim. 

Soru : - İşçiye, memura bir şey var mı? 

Cevap: - Şimdi şeyler var. Memuru.o ve işçinin konut yardımı 
çıktı. Mevcut aldığı ücrete ilaveten. Ücretinden kesilmiyor, bu aslında 
önemli bir aıvantajdır. Evsahipliği yapacağız dedik, en önemli kalemler
den biri de bu. Ücret artışlarında, bütün bunlara rağmen memurlara 
söyleyeyim. yüzde 35 civarında olacaktır. 1987 yılı için. 

Soru: - Dış ödemeler dengesi açısından bir diyeceğiniz var mı? 

C e v a p : - Şimdi şöyle, dış ödemeler konusu. Türkiye'nin her za
man bir numaralı problemidir. Bu problemler hlç değişmemiştir. Ben 
bunu taa 1967-68'den beri söylüyorum. Ekonomide gelişmeyi durduran 
dış ödemeler dengesidir. Bütün ülkenin sadece bir hükümet meselesi de-
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ğildir. Onu söylemek istiyorum, 'bizim bir hayatiyet meselemizdir. Her
kes bunu böyle ıbilmelidir. Basın da bunu !böyle bilmeli, işadamlari da, 
başkalan da böyle ibilmelidir. Ve burada ne kıskançlık, ne benden daha 
iyidir veya kötüdür, ne «onun yerine ben geçmek istiyorum» gibi konu
ların hepsini bir tarafa bırakmalı, bu kadar önemli bir konudur, Ben 
şuna inanıyorum: Bu mesele tam manasıyla çözüldüğü zaman Türkiye, 
batı aleminde layık olduğu yeri alır. Yani bugün 1bizi Ortak Pazar'a al
mayacağını söyleyenleı-in hic;lbirisi lbunun karşısında duramaz. Burası bü
yük bir ülke. 50.60 milyonluk nüfusu var. Dış ödemeler konusunda bir 
problemimiz olmaz. Hepsi gelir, cbizim ortağımız ol» diye kucak açarlar. 
Ondan sonra hakikaten gelişmiş ülkeler arasına gireriz. Anahtar hurda
dır. Bunu böyle bilmemiz !azını. Biz bunun çözüm yolunu gördük. Tür
kiye'nin sulh ve istikrar içerisinde olması lazım. Sulh içerisinde olursa 
turizm geliri artar. Tütltiye ucuz bir ülkedir. İkincisi, işçiler gelip Tür
kiye'de yatırım yapacak, ev alacak. Üçüncüsü ihracattır. Grev konusu : 
Biz üç senelik iktidarız, bir tane dahi grev tehiri kararına imza atmadık. 
Eskiden sürekli yapılırdı. Önüme iki tane geldi, bakanlar imzalamışll, ben 
reddettim ve bir şey de olmadı. Olmadı derken, grev de olmadı. Oldukya da 
çok kısa sürdü. Anlaştılar. YÖK mök diyorlar. Orda da fazla bir şey yok 
aslında . Yazıyorlar, şu bu yazıyor. Bir şey olmuyor. Yani memlekette sulh 
olduğu zaman gelişme daha fazla olur. İhracat konusunda benim ümi
dim var. öyle fazla propaganda yapıldı ki, hayali ihracat deyince sanki 
havadan para veriyoruz. Yok öyle birşey. Bugün vergi iadeleri yüzde 6 
civarındadır. En fazla hayali ihracat olsa yüzde 6 dövizine prim alıyor. 
Bu o kadar büyütülecek bir konu değildir. Tedbiri de budur : İhracatı 
teşvik etmeliyiz. lihracat:çının dışarda büro açmasına yardım etmeliyiz. 

Soru : - Önümüzdeki yılda döviz darboğazı var mı? 

Cevap: - Hayır, öyle 'bir şey görmüyorum. Yani lbütün sıkıntı

mız dıdıa ziyade şudur. Türkiye bu devirde büyük bir dış ödeme yapıyor : 
4 küsur milyar dolar. Türkiye tarihinde şimdiye kadar görülmemiş. Bu
nun karşluğı kademe kademe hazırlanıyor. Türkiye'nin kredi iti.ban var. 
Tabii şunu yapmamız gerekiyor : Ödediğimiz kadar borçlanmamız la
zım. İkincisi, cari açığı kadar borçlanmamız !azını . 

S o r u : - Kısa vadeli 1borçların arttığı yolunda eleştiriler var. 

C e 'V a p : - Oradaki yanlışlık şu, tabii 8 milyar dolar bir rakanı 
gösteriyorlar. Onun yansı Türk vatandaşlannın mevduatıdır. Umumiyet
le 4 milyar dolann çoğu da ihracat finansmanıdır. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN ANAP GRUP TOPLANTI 
SONRASI BASIN MENSUPl.ARINA YAPTICI AÇIK.LAMA 

18 Kasım 1986 

Değerli TRT ve Basın Mensupları; 

Bugün Meclis Grubumuz.da yaptığımız konuşma dün İstanbul'da 
Nato Asamblesi'nde yaptığımız konuşma ve Amerikalı Temsilciler Mec
lisi Üyeleri ve Senatörleri ile yaptığımız konuşmalarla ilgili izahat ver
dim. Önemli konulardan biri şudur. Dış politika sahasında özellikle Ana
vatan İktidarıodan bu tarafa Türk dış siyasetinin belli 'başlı önemli mer
halelere vardığını ifade etmem gerekiyor. Hatırlıyacaksınız, daha Parla
mento ilk açıldığı zaman bizim Avrupa Konseyi'ne kabul edilip edilmiye
ceğimiz sual konusuydu. Hatta bazı arkadaşlarım ı z gidilmemesini tavsiye 
cttıicr. Biz 'buna rağmen gittik ve Avrupa Parlamentosu'na kabul edildik. 
Arkasından uzun üre başka konular konuşulmuştur. Hatırlıyacak;sınız 
Tili'kiyc için dört beş ülke insan hakları üzerindeki Mahkemeye müracaat 
etmişti. Bu konuda bir karşılıklı anlaşmalı çözüme gidjldi. Onlar bu da
vaıarından vazgeçtiler ve bu konu Türkiye'nin lehine çözumlendi. Arka
sıııaan 'benim OECD'de başkanlığım konusu gelmiştir. Orda herharıgi kar
şı bir teklif olmadan bu sene hemde OECD'nin 25. kuruluş yıldönümünd 
1986 yılı içinde başkanlık yaptık. Bugün de Dışişleri Bakanımız Avrupa 
Kor. eyi'nde başkanlık yapmaya gitmiştir. Dün Nato Asamblesi'nde Ogan 
Soysal o Asamble'nin başkan yardımcılığına seçilmiştir. Bütün bunların 
gösterdiği bir işaret var. Türkiye'nin batı aleminde özellikle önemi art
maktadır. Ayrıca evvelde belirttiğim gibi İslam Alemi'nde de lbilyük 
çapta artmaktadır. Bunu yaptığımız bütün seyahatlerde basın mensup
larımızla beraber müşahade ediyoruz. Bir önemli konu da Ortak Pazar 
ile olan ilişkilerimiz. Gene yakından takip edildiği gibi Ortak Pazar ko
nusunda ıbize müracaat etmeyiniz, Türkiye Ortak Pazar'a hazır değil, mü
racatınız red edilir gibi bir takım telkinler yapıldığını siz .ele yakından 
müşahade ediyorsunuz. Bir nevi Tül'kiye'nin Ortak Pazar'a üye olamıya
cağına dair göıi.işler bunlar. Ama, son gelişmeler ışığı altında şunu söyli
yebılirim. Türkiye mevcut programını uygulamaya devam ettiği, Siyasi 
istikrarı bozmadan 1988 seçimlerinde zannediyorum ki, !büyük ekseriyet 
le çıknğı.mız zaman Ortak Pazar için hiç 'bir endişemizin olmaması lazım . 

Hatta bazı ülkelerin destekleme vaadinde bulunduğunu da söyliyebilirim. 
Bununla şunu kastetmek istemiyorum. Hemen müracaat edeceğiz ve bizi 
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Ortak Pazar'a alacaklar. Ancak, şunu söylemek istiyorum. Çok zor gibi 
görünen bir konu için limit ışıkları belirmiştir. Şunu da ifade edeyim. 
Türkiye gelişmekte olan ıbir iilke. Büyük barajlar inşa ediliyor bu ay so
nuna kadar bin kilometrelik bir oroyolun inşaatı başlamış olacak. Bü
tün !bunların 1.5 milyon dolarlık kredisi elde edilecektir. 600 kilometre
lik kısmın kredisi zaten sağlanmıştır. Bu gibi işler devam ettiği s'ti.rece 
Türkiye Ortak Pazar için lbiı· yük değil bir kıymet ifade edecektir. Talbi i 
1Urkiye Ortak Pazar'a ıgirdiği zaman Türk köylüsü, çiftçisi ibaşta olmak 
üzere ekonomiye çok büyük katkılar gelecektir. 

10 milyon nüfuslu bile olmayan Yunanistan'a son 4 senede Ortak Pa
zar'dan yapılan direkt yardım 5 milyar dolar civarında.dır. Öyle tahmin 
ediyoıum ki, Türkiye Ortak Pazar'a yeni giren ülkelerden daha hazır du
rumdadır. Çünkü 6 senedir kendimizi uyguldığımız program dahilinde 
hazırladık. Tabii Anavatan Grubunun bu konularda çok önemli rolü ol
duğu kanaatindeyim. Biz Türkiye'.de son üç senede çok büyük değişiklik
ler yaptık. Bundan 3-4 sene evvel dışanya çıkmanın 2 senede bir oldu
ğunu aldığınız dövizin 400 dolar geçmediğini , bir bavul ile gidenin yurda 
10 bavul ile döniiüğünü de çok iyi hatırlıyoruz. Bugün tam tersi olmuş
tur. Herkes istediği zaman istediği kadar çıkıılbilir. Bugün bir bavul ile 
gidip 10 ıbavulla dönme olmuyor. Aksine Yugoslavya, Polonya daıhil kom
şu ülkelerden Türkiye bir bavul ile gelip 10 bavul ile dönüyorlar. 

Bir misalde elektrik kısıntısınden verdim. Elektrik kısıntısı Türki· 
ye'de yıllarca devam etti. Sanayide ve evlerde kısıntı yapıldı. Bugün dik
kat edilirse programlı bir elektrik kısıntısı yoktw·. Bütün şehirlerimiz 
pırıl pırıl hale gelmiştir. Biz buna özel bir önem veriyoruz. Hem elektrik 
kesintisi yok hemde elektrik üretmii yüzde 11 gibi bir süratle artıyor. 
Bu da modernleşmenin, ilerlemenin bir işaretidir. 

1982'de Bakanlar Kurulu'nda şunun münakaşa edi1diğini biliyorum. 
Renkli yayına geçildiği zaman renkli televizyon ihtiyacı 400 bin civarında 
olacak denildi. Her birine 100 dolardan toplam 40 milyon dolar döviz 
açığı yaratacağı düşüncesi ile renkli yayından vazgeçtiler. 

Biz geldik 1985 senesinde 1 milyon 300 binin üzerinde televizyon sa
tıldı. Ve şimdi ikinci kanal yayına başladı. 4-5 sene içerisin.de ikinci ka
nalı tüm illerimize yayıp 6 kanala çıkaracağız. 

Atatürk Barajı'nı yapmak için hiç bir şeyden kaçmadık. Bu barajın 
hemde süratli şekilde yapmanın tam sırasıdır . Herhangi bir siyasi hesap 
peşinde olmadığımızı söyliyeyim. Gazetelerimizde iki aydır baraj inşa
atında ödemeler yapılmıyor diye 'haberler çıkıyor olabilir. Bugün önü
müze karar getirdiler, akaryakıt istikrar Fonu'ndan bi r miktar para ak
tardık ve baraj inşaatı eskisinden hızlı gidecek. İnşallah 1988 senesi sc-
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çimlerinden önce barajın su tutma işlemi başlayacaktır. Karakaya Ba
rajı'nın Şubat ayında ilk ünitesi devreye girecektir. Hamitalbat'da 1985 
senesi Mart ayında temeli atılan termik santralın ilk ünitesini de aynı se
ne sonunda hizmete koyduk. Şimdi 4 ünitesi devrededir. lki tane buhar 
türbünlü grubu Mart, Nisan aylarında devreye giriyor. İşte size Kelban 
Barajı'ndan daha fazla istilJ:ısal yapacak bir ünite. Bütün bunlar süratle 
yapıldığı için, enerji i'htiyacımıır.la hjç bir kesiti yapılmaması sağlanıyor. 
Bunları söyleyerek Anavatan Grubu'nun birliği, beralberliği, Türkiye'run 
gelişmesinde çok önemli bir rol oynadığını söyledim. Bir de Üniversite
lerle ilgili geçen günkü konuşmamın bir benzerini yaptım. 

Soru: - Aycan Çakıroğullan'nın AET'ye girişte bir tarih açıkla
ması oldu, bu konudaki düşünceniz? 

Cevap: - Ben kendisine sordum, böyle bir beyanatım olmadı 

dedi. Bir yanlış anlama olmuş. Şu anda herhangi bir tarih tesbilimiz yok. 

Soru : - Efendjm, AET'ye başvuru için sanının belli bir sür , 
söz konusu. 

Cevap: - Yok, başvuru için, herhangi bir süre bahis konusu de-
ğil. 

Soru: - Atatürk Barajı için gönderilen para miktarı ne kadar-
dır? 

Cevap: - Rakam hatırımda değil, ancak 70- 80 milyar üzerinde. 
Yıllık harcama 180 milyar civarında. 

Soru: - Efendim, elektrik üretimi konusuna değindiniz. Halkın 
elektrik yanında su talebi var. Ankara'da semtlere 3 günde bir su veri· 
liyor. 

Cevap: - Maalesef belediyelerin şehirlerimizde yıllann birik
tirdiği problemleri var. Türkiye'de şehirlerimizin son 20 sene içcrsinde 
yüzde 4 · 6 arasında büyüme göstermiş. Yani birçok yerde 10 sene içer
sinde iki misli olmuş. Bu kadar hızlı gelişen şehirlerin problemlerinin 
çözülmesi için bu şehirlere imkanlar vermek lazım. Mahalli seçimlerle 
beraber şehjrlere genel bütçeden alınan hisseleri artırıcı tedbirler ge
tirdik. 1983 yılında Beleruyelerin yapbğı yatırunlar 50 milyar liraydı . 
1986 da yapılan tahmin 1 trilyon liranın üzerindedir. Yani rakam 20 mis
line çıkmıştır. Enflasyon emsalini kullansanız bile rakam yine de asgari 
10 misline ulaşmıştır. İçme suyu meselesinde misal olarak İstanbul ve An
kara'yı alalım. Biz içme suyu meselesiill sadece belediyelere bırakmadık. 
Devlet Su lşleri'ni de büyük çapta devreye soktuk. İstanbul'da Büyük 
Çekmece Gölü'nün projesi vardı. Programa göre, 5 senede bitecek. Bunu 
3 seneye düşürdük. Ama gördük kj, tahminlerimizden daha fazla para 
sarfetmek gerekti. Buradan da anlaşılıyor ki, yapını süresi olarak dü-
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ştiııülen 5 ene normal şartlarda 8 seneyi bulacak. Ama zannediyorum, 
Büyük Çekmece'den önümüzdeki sene içerisinde İstanbul'a büyük çap
ta su gelecek. Arkasından Darlık Barajı'nı Kamu Ortaklığı Fon'undan 
de tek vererek İstanbul Belediyesi ihale etti. Tahminen bir, 1.5 sene içer
sinde o barajda devreye girecektir. Aynca, İsaköy Barajı'nı destekliye
rek rcalize edeceğiz. Şimdi, şu 3 projenin getirdiği su İstanbul'a 50 se
nede verilmiş suyun miktarından daha fazladır. Ankara'da içme suyu 
projesi için Kızılcahamam'da bir baraj yapılmış. Ankara'ya su getirmek 
için Kınık Tüneli açılıyor. Müteahhiti çağırarak işi hızlandırdık ve bu 
günlerde tünelin delinmesi bitmek üzere. Ankara'nın 2000 küsur senesi
ne kadar su ihtiyacı karşı.lanmış olacak. Şunu rahatça söyliyebilirim. 
1988 senesinde büyük şehirlerimizdeki su sorunu eskiyle kıyaslanmıya
cak şekilde düzelmiş olacak. 

S o r u : - İran ve Suriye'nin Türkiye' deki terör olaylarının arka
sında olduğu ortaya çıktı. Size ve Atatürk Barajı'na suikast yapılacağı 
ortaya çıkarıldı. Bu konudaki düşünceniz? 

C c va p : ~ Siz, hemen hüküm verdiniz, böyle bir şey yok. Hüküm 
verebilmeniz için bu işin mahkemeden geçmesi lazım. Sadece alınan ifa
delerle biz, böyle bir hüküm verirsek, siz arkadan Türkiye'de işkence 
var dersiniz. Bunlar ifadelerdir, mahkeme ona göre karar verir. Yalnız 
şunu söyliyeyim. Türkiye'de hiçbir örgütün faaliyetine müsaade etme
yiz. Bu, onun bir misalidir. İlişkilere ve Konsolosluk anlaşmalarına gö
re muamele yapılır. 

Soru: - Akdeniz oyun lan ile ilgili olarak Suriye tarafından yapı
lan haritada Hatay Suriye sınırlan içersinde gösteriliyor. Basın da oyun
lara katılıp, katılmamış gibi çeşitli görüşler var. Bu konuda herhangi bir 
girişiminiz olabilir mi? 

Cevap: -Yıllardır bu meselenin böyle olduğunu biliyoruz. Ha
tırımda kaldığına göre, ben başbakan yardımcısıyken Suriye'ye gitmiş
tim. Zannediyorum eski sefirlerimizden birinin şöyle bir hikayesini an
latılar. «O tarihlerde, sade böyle haritalar değil, gidip bazen nümayiş de 
yaparlarmış sefaretimizin önünde. Sefirimiz kalkmış balkôna çıkıp de
miş ki : cNe bağırıyorsunuz? İştı! Hatay orada gücünüz varsa gidin alın .• 
Zannediyorum en güzel misali budur. Gerisi palavradır. 

Soru : - Efendim, yani şimdi siz de gücünüz varsa Hatay'ı alın 
mı diyorsunuz? 

Cevap : - Görelim bakalım, güçleri varsa gelip alsınlar, onu söy
lüyoruz. Bu gibi şeyleri üzerinde fazla önem verilecek hadiseler değildir. 
Ben böyle görüyorum. Kaç seneden beri böyle devam ediyor. Biz protes
to ederiz, onlar çizerler, çizmezler hi~ir şey ifade etmez. 
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Soru: - Efendim, Hükümet üyeleri ve parti Bakanlık Divanı üye-
lerinden aldığınız istifalannız hala duruyor mu? 

Cevap: - Yırttım, attım. Bitti o iş. 

Soru: - Boş devlet bakanlıkları doldurulabilir mi? 

Cevap : - Olabilir, olmıyabilir. Ama şu anda ihtiyaç gözük mü-
yor. 

Soru : - Son günlerdeki haciz olayları ile ilgili ne düşünüyorsu
nuz? 

Cevap: - Haciz olayları olduğundan fazla abartılıyor. Şirketlere 
öz sermayelerini azaltmaları, kredilerini azaltmalarını 24 Ocak Kararları'n
dan bu yana anlatmaya çalışıyoruz. Beş karpuz bir koltukta olmaz. Kol
tuklarının altındaki karpuzların iki tanesini başkalarına bırakmalarını 

söyledik. İcap ederse öz sermayenize göre, daha az iş yapın. Veya yeni 
ortaklar bulun. Çok yolları var. Elinizdeki değerlenmemiş mallarınızı a
tınız. Bunları yapanlar bu sisteme uymuşlardır. 

Bugün Tilrkiye'de yatırım yok, bu yüksek faizlerle iş yapılmaz mü
talaaları var. Oyse 1.5 milyar liralık ithal malı yatırım rnallandu-. Petrol 
faturasının azalmasından doğan fark özel sektörün yatırım mallarına 
kaymıştır. Birçok şirket kuruluyor. Bu aslında bir sağlık işaretidV-· Bir 
ekonomide, ABD ekonomisinde binlerce iflas olur, iflaslar olur; ~ni şir
ketler kurulur. Yeni idareciler gelir. Şirket daha iyi idare edenlerin eline 
geçer. Bu, o kadar korkulacak hadise değildir. Genel çerçeve içerisinde 
bu şirketler el değiştirir, bankalar sahip olur. Bankalar zaman içerisin
de onları piyasaya satarlar, bu onların bileceği iş. Biz hiçbir zaman bu 
şirketlerin sahiplerini kurtarmayız. Kurtarılması icap eden varsa, mües
ses.enin kendisidir. Tabii genel kaideler içersinde, Sahiplerini kurtanna
yız. Başka ülkelerde yapılsa da bizde yapılmaz. 

Soru: - Efendim, bu şirketler halka açılsalar, DESİYAB yardım 
kolunu uzatabilir mi? 

Cevap: - DESİYAB'ın işi değil o. Zarar etmiş şirketleri halka 
açamazsınız . Ancak, kara geçtikten sonra halka açılabilir. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN İKİNCİ KtlÇtlK 
KONGRE'DE YAPTICI KONUŞMA 

23 Kasım 1986 

Anavatan Partisinin, Anavatan Partimizin, İkinci Küçük Kongresi'
nin burada ilk konuşmasını yapmaktan, aynı zamanda siz değerli Millet
veltilJerimiz ve il !başkanlarımızı ve diğer kuruculanmızı birarada g'Ör· 
mekten çok büyük bahtiyarlık duyduğumu ifade ederek sözlerime baş

lıyonım. Hepinize en derin sevgiler, saygılar sunuyorum ... 

Partimizin kuruluşunun 4. yılı için.de bulunuyoruz. Anavatan olarak 
iktidara gelişimizin 3'üncü yılını tamamlamak üzereyiz. Belediyelerde da
ha 3'üncü yılımm tamamlamadık. Bu kadar genç, bu kadar yeni ama aynı 
zamanda Türkiy~'de emsali görülmemiş bir seçimler galebesinin partisi
yiz. Rakamlar elimizde. Bugün parlamentoda 232 Milletvekilimiz var. 
Türkiye genelinde 1037 belediye olduğu düşünülürse, bu rakamın büyük
lüğii kendiliğinden ortaya çı kar. İllerde ekseriyetimiz çok dalha fazla . 
Yanlış söylemiyorsam, 67 ilin 56'sında belediyelere sa'hibiz ve 3 büyük 
şehrimizde, büyük şehir içindeki bütün belediyelere sahibiz. ti genel mec
li i içinde, bütün Türkiye sathında 2030 üye var; bunun 1247 tanesi Ana
vat:ınlılardır. Yine Türkiye genelinde 10 bin 337 belediye meclisi üyesi 
var; bunun 8500'ü Anavatanlıdır Netice itibariyle, gerek mahalli idare
lerle gerekse, parlementoda çok büyük ekseriyetimiz var. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, biraz geriye gU:lelim. Çünkü, birçok 
hadiseleri çok daha iyi anlayabilmek için geriden, yani yakın tarihimiz
den ders almamız icab eder. Ben çok geriye gidecek değilim . Sadece, Ana
vatan kuruluş dönemini, o zamanki sıkınulanmnı ve hükümetin kuru
şupdan önceki safahatı size kı aca hatırlatmak istedim. Bu partiyi çok 
zor şartlar içinde kurduk. Memleket içinde o zamanki söylenenleri hepi
miz biliyoruz. Kenarda köşede yazılan hele seçimler sonrası daha geniş 
bir şek:iLcle yazılan, dedikodu mu diyelim, başka şeyler mi diyelim. Biz 
1983 6 Kasım seçimlerine çok zor şartlar altında girdik. Kurucu üye sa
yısı, vetolardan sonra tam 30 olmuş . Yani limitteydi. Hatta şöyle söylen
tiler çıktı; kurucu üyelerimizden bir tanesi kendiliğinden ayrılırsa seçi
me giremezsiniz. Bizim bir başka partiyle birleştirilmemiz çabalan ol
muştur. Her zaman ifade ettiğim gibi, hiÇbir zaman bunlara itibar etme
dik. Çünkü şuna inanıyorduk; bu memleketin meselelerini çözebilmek 
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için mıiha·kkak süretle milletin reyiyle, milletin tercihiyle bu sandalye
ler..: gelmek Iiizım . Yoksa, mesele bir sandalye meselesi değildir. Biz bu
raya hizmet için geldik. Şununla, 'bununla, şöyle veya böyle meselemizi 
çözmeyi düşünmedik. Her zaman ifade ettiğim gibi, biz bu işe huzuru
nuz.ela bir defa daha tekrar ediyorum; Allah'ın rızasını temin için geldik, 
başka hiçıbir şey için değil. 6 Kasım seçimleri oldu; o seçimlerden büyük 
başarıyla çıktık. Ama muhterem arkadaşlarım o seçimlerin hemen aka
binde, parlamento açılıncaya kadar hükümet kurma görevi bize verilin
ceye kadar, hatta hükümet listesi ilan edilinceye kadar olan hadiselerin 
basınımızda yazılanları bir bir hatırlayınız . Ve o zamanki şartları düşü
nerek bugünkü nasıl geldiğini bir kere daha gözden geçiriniz. Çünkü in
sanlar unuturlar. Meşhur bir laf vardır; belki bugünkü gençler anlamaz
lar. Ama 1950'lerde söylenmişfü. «Hafıza-ı beşer nisyan ile malüldür.• 
Yani insan hafızas1 unutmaya musaittir. Onun için nereden nereye gel
diğimizi değerlendirirken, bu noktalan özellikle hatırlatmak istedim. Bi
ze şunu söylediler, bugün demokrasi aşığı olduğunu ilan edenler, yazan
lar- çizenler Anavatan'a iktidar verilmeyecek. Millet Meclisi Başkanı fi
lanca olacak. Şu üç bakan, şu şekilde tayin edilecek. Bunları çek.inmeden 
yazdılar. Bir nevi ilan ettiler. Ve zannediyorum öyle olsaydı memnun ola
caklardı. Yani sadece bunları bir dedikodu değil, kendi arzulan olarak 
yazdılar. Ama hiçbirisi tahakkuk etmemiştir. Hiçbir söyledikleri doğru 
çıkmadı. Bugün de inanıyorum bu meseleyi başka türlü düşünenlerin 
yazdıkları, çizdikleri doğru çıkmayacak. Kaç defada ispat edilmiştir. 
Ama, yenilen pehlivan güreşe doyamazmış, onlar yazmaya, çizmeye de
vam edeceklerdir. Yine hatırlıyacaksınız, hükümeti kurduk 13 Aralık'ta. 
19 Aralık'ta hükümet programım okuduk. 24 Aralık'ta da güven oyu al
dık . Demek ki, bizim iktidarımızın pratik olarak başladığı yıl 1984. Bu 
şartlar altında üçüncü senemizi tamamlıyoruz. Ben şöyle baktım mese
leye, biz iktidarı askeri hükümetten, asl,ceıi idareden devraldık. Türki
ye'dc aynı konu, bir 196l'de olmuştur; bir de bir bakıma 1973'de olmuş
tur diyebilirim. Her ikisini de incelediğimız zaman iktidarlar 10 buçuk 
ay dayanamamıştır. Yani demokratik iktidarlar her iki dönemde de 10 
buçuk ay dayanamamıştır. Yani, değişmiştir, başkası gelmiştir. Biz de ik
tidar olduğıımuz zaman aynı kehanette bulunanlar oldu. Bir sene daya
namazlar. Yok şöyle olacaktır., yok böyle olacaktır. lşte bugün 4'üncü 
senemize başlamak üzere bulunuyoruz. Memleketin tablosu nasıldır? Na
sıl bir ülke devraldık, bugün Türkiye nasıldır? bir genel tablo çizeyim. 
Bugün 1983 sonunda devraldığımız Türkiye'nin her tarafında sıkıyöne
tim var. Evet, 1980'in aDdrşisi yok. Ekonomik meselelerde epey mesafe 
alınmıştır. Ama yine ekonomik meseleleııde problemler var. Hiç uzağa 
gitmeye lüzum yok. Yurtdışına çıkma izni ıki senede birdi. Yani turistik 
olarak yurtdışına çıkmak istediğiniz zaman ancak 2 senede bir defa izin 
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al~iliyordunuz, gidebiliyordunuz ve size sadece 400 dolar veriyorlardı. 
Eğer ekonomik durumu ölçmek istiyorsanız, işte bu tablodan söyleyebi
lirim. Yurdun ·her tarafında sıkıyönetim vardı. Hatta şu söyleniyordu; bu 
iktidar sıkıyönetimsiz idare edemez. Sıkıyönetim kaldınldığı zaman 
memlekette bir takım problemler başlıyacak. Şu günlerde bütün yurt ta 
dört beş yer hariç sıkıyönetim kaldırılmıştır. Sıkıyönetim kaldırılan yer
lerde sulh, sükun çok açık bir suretle görülmektedir. Türkiye, bugün Av
rupa Ülkeleriyle mukayese edildiğinde en emniyetli yerlerden biridir. 
Turistler rahatlıkla gelip gezebilmektedirler. 

Başkaları çok rahatlıkla görüyorlar. Köylerde, ka abalarda en iyi 
bir şekilde karşılanıyorlar. Güleryüzlü insanlar diyor. Türkiye'den çok 
memnun bir şekilde aynlıyorlar. 1980 öncesi lbu memlekette anarşi, kan 
gövdeyi götürmüştü. Günde 20'ye varan cinayetler oluyordu. Bunlar da 
bizim gazetelerimizde ve dış basında devamlı olarak işleniyordu. Nastl 
böyle bir memlekete turist gelsin? Bugün ıbakınız Avrupa ülkelerinin her 
tarafında bombalar patlıyor. Devlet adamları veya tanınmış işadamları 
birer birer öldürüliiyor. Türkiye'yi de bulaştırmak istiyorlar. Ama biz bu 
konuda fevkalade hassasız. Her tarafta emniyeti, asayişi çok iyi bir şekil
de sağladık. Bunu izafi olarak söylüyorum. Mukayese ettiğimiz zaman Av
rupa' dan da, daha birçok ileri ülkelerden de çok daha iyi olduğumuz açık 
seçik görülecektir. 

Ekonomik faktörü de çok kısa olarak söyleyeyim. tlerde biraz daha 
bahsedeceğim. O da şöyle : Eskiden iki senede ıbir yurt dışına çıkma hak
kı vardı. Bugün herkesin istediği zaman çıkma hakkı var. Hiçbir tehdit 
yok. 400 dolar değil, 2000 dolar alıp gidebilir. Hatla çek defteri, kredi 
kartı varsa onları da kullanabilir. Eskiden 400 dolar aldığı zaman -çok 
iyi hatırlıyorum- bir /bavulla giden vatandaşımız, on bavulla geri dönerdi. 
Bu nasıl iştir diye sorardık. Çünkü Türkiye'de yokluklar vardı. Dışarıya 
çıktığınız zaman 'hangi şey yoksa hangi, şey Türkiye' de para ediyorsa on
dan getirtilirdi. Bavul ticareti olarak - tabir ediyoruz bunu- Şimdi durum 
ne? Şimdi yurt dışına çıkanların büyük bir kısmı bir bavulla gidiyorsa 
bir bavulla geri dönüyor. Çünkü herşey Türkiye'de var. Almanya'ya lü
zum yok. Hatta Türkiye'de daha ucuz. Biz, yanımızda birçok işadamıyla 
yurtdışına çok seyaahtler yaptık. Söylenen şey şudur: «Her elektronik 
eşyadan tutunuz da her türlü tekstile kadar herşey Türkiye'de. En iyi şe
kilde mevcuttur ve dışardan almaya hiçbir ihtiyaç yoktur.» Eğer dışardan 
almak kolay olsaydı herkes alırdı. Bugün tersine olan birşey var. Irak'
tan, İran'dan, Suriye'den, Polonya'dan hatta, Yugoslavya'dan, Yunanis'
tan'dan Türkiye'ye gelmektedirler ve muhtelif eşyalar satın alıp, Türki
ye'den -aynen bizim vaktiyle Avrupa ülkeleriyle yaptığımız gibi- bavul ti
careti yapmaktadırlar. Şimdi nereden nereye geldiğimizin en güzel delili, 
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örneği budur. Türkiye'nin bugün bir Avrupa ülkesinden farkı yoktur. 
Vaktiyle yurtdışına 2-3 senede bir gitme imkanı bulanlar veyalıut sade
ce Kıbrıs'a gidebilenler bavullar dolusu eşyalar getirirken, şimdi tersine 
dönmüştür. Tam tersine yabancılar buradan gelip bavullarla mal alıyor
lar. Türkiye'nin lehinedir bu. İşte onun için diyorum ki Türkiye Anava
tan idareciliği altında ileri modern bir ülke olma yolunda hızla ilerlemek
tedir. Hükümct programında açık bir şekilde ifade ettiğimiz gibi aynen 
şöyle söyledik •Biz Türkiye'yi ileri ve modern bir ülke haline getirmeye 
azmettik». 

6 Kasım seçimlerinden sonra bu memleketten bir seçim daha ya
pıldı. 6 Kasım seçimlerine itiraz edenler var. Üç parti seçildi, başkasına 
müsaade edilmedi ... • Bu bizim yaptığımız bir iş değildir; bunda bizim 
herhangi bir kusurumuz mevzubahis değildir. Neticede 25 Mart 1984'te 
biz mahalli seçimlere gittik. Belediyeler bir tarafta, il genel meclisleri 
diğer tarafta ... Seçim yapılacak... Karar verildi ve seçim kanununa göre 
kongresini yapmamış, mecliste grubu olmayan parti giremez. Buna göre 
de gene kanunda değişiklik yapmazsanız 6 Kasım genel seçimlerine giren 
üç parti girebilir, onun haricinde hiçbir parti seçime giremez. Çünkü 
kongrelerin o tar.ihe kadar yapılması mümkün değildir. Netice ne oldu? 
Hepiniz hatırlıyacaksınız, kanunda değişiklik yaptık -son anda- 6 parti 
seçime girdi. İddia ettiler biz Türkiye'nin eski güçlü partisiyiz, biz daha 
fazla rey alacağız diye. 1980 öncesinin partileri yeni isimler altında bu 
seçime girdiler. Aldıkları netice ortadadır. O tarihte parlamento da bulu
nan partiler ya birleşmek suretiyle veya feshedilmek suretiyle tab is olan 
partiler, bizimle beraber 6 Kasım seçimlerine giren partiler, bu seçimde 
büyük oranda oy yitirdiler. Sadece o oldu. Ama Anavatan çok büyük 'bir 
ekseriyetle burada da galip çıktı. 

Şimdi gelelim son seçime ... Son seçim. Türkiye çapında bir seçim 
değildi. Çok muhtelif şekillerde tefsir edilmiştir. İşine gelen şu şekilde, 
bu şekilde tefsir edilmiştir. Ama gerçekten «Güneş balçıkla kapatılmaz• 
Hakikat ortadadır. Ama seçimler genellikle iktidarın aleyhinedir. Önceki 
seçimlerde olduğundan daha fazla aleyhine olmuştur. Bu doğrudur. Çün
kü ufak seçimdir. Vatandaş çok büyük önem vermez, iktidar değişikliği 
yoktur. Bazı sloganlar atarsınız•, «mani olun• diye. Bunların bazıları tu
tabilir. Tabii şu iddia vardır: «biz sahneye çıkmadık. Biz sahneye çıkar
sak, Anavatan yüzde 10 bile rey alamaz• bu iddia edilmiştir. Hatırlayın, 
gazeteleri bir bir gözünüzün önüne getirin. 1986 ara seçimlerinden önce 
bunların hepsi teker teker iddia edilmiştir. «Anavatan üçüncü parti bile 
zor olur.• Bunu dahi söylemişlerdir. 

Netice ne oldu? Bütün zor şartlara rağmen, karşımızda oldukça mu
kaddes bir yapı olmasına rağmen, her türlü durum da aleyhimize olma-
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sına rağmen, televizyonda 12 partiden 11 'nin aleyhimize konuşmasına 
rağmen -tam 68 gün- seçim yapılan iki yerde bir meselenin çok anormal 
bir şekilde istismar edilmesine rağmen ANAVATAN birinci partiliği, hem 
de büyük farkla muhafaza etmiştir. Eğer insafla öy1emek icap ederse 
asıl onlara ayıptır. Daha bu memlekette 1979'da yüzde 50'ye yakın ve 
senato seçimlerinde yüzde 48 civarında, ara seçimlerinde ve milletvekili 
ara seçimlerinde de yüzde 54 rey alanların ve iddia edenlerin aldıklan 
rey ortadadır. Gerçeği söyleyeceksin bu kadar, fazla değil ... 

Ama Allah için şunu da söylemek lı1zım: Bu işi biraz büyütmeye, 
cıbartmaya gelıdimi bizden iyi yapıyorlar. Bizim öyle bir huyumuz yok. 

Şimdi ıbakınız, biz yüzde 32 küsur oy aldık. DYP yüzde 23,5 rey aldı. 
SHP yüzde 21,75 civannda oy aldı. Yani aralarında fark 'bir puan bile 
değil. Birisi bir tane çıkarıyor, diğeri dört tane çıkarıyor. Neden acaba? 
Şans veya seçim bölgeleri bir parça Doğru Yol'un lehine olmuştur. Ha
dise bu kadardır. Çünkü iki yerde Manisa ve Sarosun'da dediğim tütün 
meselesinden büyük istismar yapılmış. O istismarın hesabı tütün mese
lesi şu Aralık sonunda ayan beyan ortaya çıkıldığı zaman -çok güzel gö
rülecektir. Hesabi görülecektir, onu da söyleyeyim. Kimin kimi aldattığı, 
vatandaşın nasıl aldattığı açık seçik ifade edilecektir. Büyük şehirlerde 
bar&jı dah.i geçememişlerdir. Normal milletvekili seçimi olsa barajı ge
çemiyorlar. Yanlış bir dağılım, biraz lehlerine bir dağılım neticede 4 tane 
milletvekilliği çıkarlanna neden olmuştur. SHP gibi durumları olsaydı, 
size söyleyeyim ya bu 9-2 biterdi, ya da 10-1 'biterdi. Ha.di c 'bu kadar 
da basittir. % 32 reyi Bir kere şöyle hesap ettim. Bunu da normal kabul 
edin. Birinci seçimde, % 45 oy aldık. İkincide % 41,5. Demek ki; 
4 küsur puan aşağı çektik. Bu normaldir. Çünkü 6 partide da
ğılım fazla olur, Ana seçim genel seçim değil, milletin takdiri ıbira.l 

farklı olabilir. Bu seçime oniki parti girdi. Bazıları tam manasıyla 
kendilerinin dizayn ettiği, partilerdir. Yandımcı partiler, destek partileri. 
Televizyonda imkan veren partilerdir. Seçime 12 parti girdi. Bu 12 par
tide reyler daha fazla dağılacaktır. Hatta buralarda biri saha olarak se
çime girdi. En fazla reyi onlar partilerden biri oldu. Evet yanlışlıkla oldu. 
Ama neticesi şudur : Anavatan ekseri milJetvekillerini aldı mı, siz ona ba
kın, en fazla reyi aldı mı, siz ona bakın. Gerisi laf-ı güzaftır. Bugün mem
leketimizde sulh var, sükun var, gelişme var, kalkınma var, kavga yok. 
Ama kavgayı çıkarmak isteyenler çok. Bizim vatandaşımız akıllı, hiç bun
lardan gelmiyor. Bu iktidarın bütün iddialara rağmen 'hiçfuir grev kararı

nı ertclememiştir. 80 öncesinde grev ertelemelerinin 11addi hesabı yoktu. 
Demokratik devir deyip özledikleri devirde yani. Yüksek Hakem Kuru
lu'ndan şikayet ederler. Yapılan incelemeye göre maalesef en çok sendi
kalar Y.H.K.'na gidiyorlar. Hem YHK'ndan şikayet ederler, hem de onun 
hakemliğine müracat ederler. 
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Bugün demokrasi var mı yok mu diye münakaşa ediliyor mu? Kim· 
se münakaşa edebilir mi? Hergün gazeteleri açınız. Bu memlekette de
mokrasi yoksa o yazılanların onda biri yazılamaz. Hergün gazetelerde 
boy boy ben ve arkadaşlarım tenk.id ediliyoruz. Bundan da çdk hoşla· 
nıyorum, lhiç aldırmıyorum hiç, onu da söyleyeyim. Çünkü, böylece bizim 
propagandanuz devamlı yapılıyor bu bir. İkincisi millet bunlara hiç bir 
şekilde inanmıyor. İstedikleri kadar yazsınlar, yazdıkları sadece propa· 
gandadan ibarettir. Bazen neşn:ttikleri anketlerde en fazla konuşulan ki· 
şi olarak biz, hiç aşağılara inmedik. Bu anketler bizim için birşey ifade 
e tmiyor. Önemli olan Türkiye'de herkesin her istediğini . kanunların sı· 
ııırları içinde, rahatça söyleyip söyleyemediğidir. Ben bunun için diyo
ru m ki Türkiye'de demokrasi 1980 öncesinden çok daha sağlam bir su
r~tte vardır. 1980 öncesinde bu memlekette demokrasi olduğunu iddia 
ederler, anarşiyi özleyenlerdir. Çünkü onların istediği demokraside her
gün yürüyüşler olacak, hergün memlekette şurada, burada kavgalar ola
cak, onlar manşetlere geçilecek. Birtakım tahrikler de yapılacak Sendika· 
]ar, dernekler işlerini bırakacak, siyasetle uğraşacaklar. İşte onların öz· 
!edikleri budur. TBMM'ye verilen geçici 4. maddeyle ilgili teklifin gerek
çesinde ubu anayasanın değişecek çok yeri var, ilk kademe olarak bunu 
getiriyoruz • diyor. Nereleriymiş onlar, sendikalarla ilgili, sendikaların si
yasetle uğraşmasıyla ilgili, derneklerle ilgiU, yani 80 öncesinde nerede 
kargaşa varsa, onların geri getirmeyi düzenleyenler var. Bu memlekette 
1982 anayasasına % 92 evet demesinin ebebi şudur : Millet bir daha o 
kavgaya dönmemek için 82 anayasasına evet demiştir. O gerekçeye imza 
atanlar şunu çok iyi bilsinler ki; arkasından Avrupa Konseyi'ndeki sos
yalist arkadaşları da dahil, hepsi Türkiye'nin üzerine tekrar baskı koyup 
«madem geçici 4. maddeyi değiştirdiniz, gelin bakalım şu sendika, der· 
nek maddelerini de değiştirin diyecekler. Bu memlekette maalesef bir za· 
manlar hizmetler yaptığını hiçbir zaman inkar etmediğimiz insanlar, hiz
metlerini her zaman takdirle karşıladığımız insanlar, devrin tamamlan
dığının farkında olmayacak, bir <biçimde maalesef bunlara alet olmakta· 
dır. 

Muhterem Arkadaşlarım , biz üç senedir iktidardayız. Yakında üç se
nenin hesabını vereceğiz. Ama burada 2. küçük Kongremizde ibenim dava 
arkadaşlarıma hesap vermek istiyorum. Milletime hesap vermenin en gü
zel yerirun burası olduğunu kabul ediyorum. Çünkü bu davayı omuzlayan 
sizlersiniz. Bugün Türkiye bir noktaya gelmiştir. Bu, sizin eserinizdir, bize 
rey verenlerin destekleyenlerin eseridir. Onlara minnet borcumuz var
dır. Şimdi Türkiye nereden nereye geldi? Biraz daha açmak istiyorum. 
Gene 83'e dönelim. 1<983' te biz idareyi devraldığımız zaman, Türkiye'nin 
dış siyasetinde çok büyük problemler vardı . Avrupa Konseyi'ne seçildi
ğimizde acaba Türkiye parlamentosundan heyeti kabul araçamyan mi 
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suali 'Vardı, öyle değilmi? Yazılar yazdılar, • Sakın gitmeyin sizi kabul 
etmeyecekler» diye. Tabi ·bu yazılan su üzerine yazdıklarını kabul edi
yorlar. Nasıl olsa unutulur diye. Arkasından bir yazı daha yazar, tam söy
lediltinin tersine söyler. Mayıs'ta gidin, şimdi gitmeyin. Çünkü 'giderseniz 
Türkiye'de demokrasi olmadığını söyleyecek ve sizi kabul etmeyecekler. 
Emir verdik. Gideceğiz. Hiç kabul etmeyiz, gi.decekler. Gittiler Avrupa 
Konseyi'ne hiçbir problem olmadan kabul edi ldik. Bir dava vardır. Tür
kiye'nin bir nevi dışarda itibarını b'tiyük çapta yıkan, 5 ülke Avrupa İn
san Haklan Kk>misyonu'na müracat edip Türkiye'yi dava etm işler. Ta'bi 
önemli bir dava. Türkiye'de insan haklarına riayet edilmiyor diye .dava 
açrr:ışlar. Bunu /bizim iktidarımız zamanında geri aldılar. Dışardan Türki
ye'yc ziyaret yapılmıyondu. Yani belli başlı ülkelerin bakanları, başba
kanları Türkiye'ye gelmiyordu, Türkiye dışarıya davet edilm iyor. Türki
ye'de demokrasi yok diye, Türk başbakanı, Türkiye'nin Dışişleri Bakanı 
veya falanca bakanı oraya giderse, memlekette prdblem çıkar diye kimse 
bizi davet etmiyordu. Bu bütün dünya için doğruydu. Anavatan iktidara 
geldi, bu engellerin hepsi birer birer kalkmıştır. Bütün ülkelere davet 
edildik. Birçok büyük ülkenin dışişleri bakanı, devlet başkanı, başbakanı 
bizi ziyarete geldi. Ben hatırlıyorum, gittiğimiz yerlerde o tarihlerde baş
bakanlık müsteşarı olarak zamanın başbakanından yazılı özel mesaj gö
türdüğüm halde, birçok Arap Emirleri veya bakanlan 'bizi 1- 2 gün bek
letmişler, bazılarını görememişizdir yani kabul etmemişlerdir. Sadece 
batıda değil, doğuda da kabul edilmedik. Ama son üç senedir, Arap Ülke
lerinin hepsine, Uzak Doğu'ya seyahat yaparken ya bir günülğüne ya dört 
saatliğine uğradığım yerlerde, sadece geleceğimi haber veriyorum. Şu gün 
şu saatte uçağımın orada olacağın ı bildiriyordum. Emir hazretleriyle, 
başbakanla, kralla görüşmek istiyorum diye, hiçbir talebimizi geri çevril
memişdir. Hepsi kabul edilmiştir. Her gittiğimiz yerde resmi merasim, 
şehirleri donatılmış olarak kabul edilmişiz. Bu Türkiye'ııin nereden ne
reye geldiğini gösterir. Amerika'ya, Almanya'ya, lngiltere'ye, Sovyet Rus
ya'ya, Japonya'ya, Çin'e, Hindistan'a gittim. Bütün ·bunlar davetli ola
rak gittiğim yerlerdir. Diğer ülkeleri saymıyorum. Cezayir, Pakistan, 
Bangladeş'den ve Fransa'yı saymıyorum. ltalya'dan <la davetliyiz gide
miyorum, daha bir türlü vakit bulamadık. Muhtemelen Fransa Başba
kanı yakınlarda Türkiye'ye gelecek. Bunlar Türkiye'nin semtine uğramaz
lardı. Bu sene OECD teşkilatının ilk defa hem de 25. yıl dönümünde Tür
kiye Başkanlık yapmıştı. Ben başkanlık ettim. Bizi kabul etmez diye, ilk 
zamanlarda çok gürültü çıkaranla r Avrupa Konseyi'ne şu anda Dışişleri 
Bakanımız başkanlık yapıyor. Bütün bunlar, Türkiye'nin siyasi itibarının 
nereye geldiğini çok açık surette gösteren endikatörlerdir. Hiçbir devirde 
açık söylüyorum - tabi Atatürk devrini hariç tutunuz- Türkiyc'nin siyasi 
iti'barı bu kadar yukanya çıkmamıştır . 
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Tabi bütün 'bunları kıskançlıkla seyredenler var. «Kedi erişemediği 
ciğere tüh dermiş• derler. Bu sefer de tutturdular, «Özal, çok geziyorsun• 
diye. Kendi devirlerinde Türkiyenin dışarıya davet edilmediğinj biliyor
lar. Onu bildikleri halde bu sefer çok geziyorsun diye !bahane buluyorlar. 
Ben gezmekten çok hoşlanmıyorum, onu söyleyeyim. Gittiğim her yerde 
Türkiye'yi çok özlüyorum. Ama memleketin itibarı için memleketimi dı
şarda tanıtmak için, dünya siyasetinde daha fazla söz sahibi olmak için 
gilmek zorundayım. Hangi devrede, bütün İslam ülkeleri Türkiye'de top
layabildik? Bizim devremfade. Ticari ve ekonomik. İki defa topladık. 84'te 
ve 86'da topladık. Başkanlığını Sayın Cumhurbaşkanı, Yardımcılığını da 
ben yaptım. Bütün İ•slam ülkelerini biraraya getirdik. Ticaıi ve ekonomjk 
toplantıyı yaptık. O işi de biz takip ediyoruz. Türkiye'nin bugün İslam 
ülkeleri üzerinde ağırlığı artmışsa, bunu tanıtma faaliyetlerine yakın· 
!aşma faaliyetlerine borçluyuz. Tül:'kiye'de huzur, istikrar, geİişme var, 
Bunu da kıskanıyorlar. «% 7.8 geliştik dedik, kıyamet koptu • Yanlış 
söylüyorsunuz, rakamlar doğru değil, uyduruldu. İstatistik Enstitüsü 
şöyle yaptı, böyle yaptı, şeklinde de gazetelerde yazılanları hatırlayın. So
nunda •2. altı ay rakamları çıkarsa bu rakamların aşağıya düştüğü görü
lecek.• dediler. 2. rakamlar çıktı. 9 aylık rakamlara göre, 7, 8, 7.9 olmı.:.ş. 
Şimdi ne diyorlar, biliyor musunuz? «Ekonomiyi kızdırdınız, ısıttınız, 
fazla ısıttınız • Yani ne yapsanız boştur, herşeye bir kulp takacaklar. 

Türkiye' de ekonomik çark dönüyor. Kalkınma hızı % 3 küsur 78'dc 
2 küsurdür. Yani muhtemelen milli gelir nüfus başına artmaz hale ge
liyor. 1979'a geliyorum, milli gelir artışı negatif. Yani azalma var. 1980'e 
geliyoruz, azalma da!ha da büyüyor. Bunun manası ne, bu memleket gi· 
derek fakirleşiyor. Bir ülkenin milli geliri devamlı aşağıya doğru giderse 
ne olur? O memlelrette genelde fakirleşir. 198l'de başlıyor. 81 'de%4, l, 
82'de % 4.6, 83'te % 3.6, Anavatan İktidara geliyor. İlk sene yani 84'te 
% 6, ikinci sene % 5.1, son sene yani 86'da % 7.9 !belki 8 olur. % 7'nin 
üzerine 3 senede erişmişiz. Nüfus artışını da düşünürseniz, 81'den bu 
yana Türkiye fakirleşmiyor daha fazla zenginleşiyor, demektir. Ama kar · 
şınıza gelip, diyecekler ki siz ne kadar söylerseniz söyleyin, ağızlarındaki 
sözün haddi hesabı yok, rahatça «Türkiye fakirleşiyor• diyecekler,. «Köy
lü sıkıntıda, işçi şöyle, memurun sıkıntısı böyle» diyecekler. Hayır bütün 
bunların hiçbirisi doğru değildir. Şimdi bakın bir-iki rakam daha vere
yim. Devlet memurları sendikalı işçiden daha az para alırlar, genelde. 
Biz bunu değiştirmeye çalışıyoruz. 1986 Temmuz'unda ikinci katsayı da 
değiştikten sonra, ilk defa o gün devlete girecek ilkokul mezulu memu
run, faturalı vergi iadesi de dahil. Eline geçecek net 70 bin lira civa
rında olacak. Şimdi karşıma çıkacaklar, asgari ücret şudur, budur diye 
birtakım laflar edecekler. Asgari ücreti de inşallah önümüzdeki sene art
tıracağız, onu da söyleyeyim. Bu kadarla bitmiyor. Öğretmene, polise ve 
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hakime ma'.hkemelerdeki zalbıt katiplerimiz de dahil, birçok gruplara, öğ
retmenimizde dahil 100 'bin liradan aşağı para almayacak. Gerisi laf-ı gi.i
zahtır. Bu memlekette biz insanlarımızı çok düşünüyoruz. 

Dün akşam televizyonda seyredenler varsa, son olarak çıkan bir 
kanun var. Bu söylediğim rakamların içine 'bu kanun da"hil değildir. Ko
nut edindirme yardımı memura ve işçiye ister özel teşebbüste çalışsın, is
ter devlette çalışsın. Emekli de dahil evi olmayan emekliye konut sahibi 
yapmak için memur ve işçinin evi de olsa gene bu yardım yapılacak . Tek 
şartı lojmanda oturmasın . Bu da sosyal adalet. Bu yardım 3.500 TL. dan 
başlıyor 7000 liraya çıkıyor. En son rakam 16.000 liradır. 15 sene müddet
le lbu yardım yapılıyor. Tabi rakamlar iktisadi duruma göre Bakanlar Ku
rulu kararıyla arttırılıyor. Nedir gayemiz? Çok önemli, hepiniz biliyor
sunuz. Burada 'belediye başkanlarımızın bir kısmı var, il genel meclisi üye
leri, ilçe başkanlarımııı var. Şunu çok iyi biliyoruz. Toplu Konut mesele
sinde bu iktidar şimdiye kadar hiçbir iktidarın yapamadığı., hatta hayal 
edemediği icraatı yaptı ama bunu bile kafi görmedik, işte bu kanunu çı
kardık. Çünkü her gittiğimiz yerde hakla konuşuyorum. Bana şunu söy
lediler: «Toplu Konuta çok iyi başladınız, ama ben5senelik •bir işçi veya 
memur olarak bu Toplu Konut'un kredisini ödeyemiyorum. Çünkü aldı

ğım para o krediyi ödediğim takdirde gerisine kafi gelmiyor... Düşün
dük, ne yapalım? Bugün hayat pahalılığı dedikleri şeyin en önemli kısmı 
ev kiralandır. Onun için Toplu Konut'a bu kadar önem verdik. Bu mesele 
yılların biriktirdiği bir meseledir. Bizim iktidarımızın meydana getirdiği 
bir mesele değildir. Bizden evvelkilerin biriktirdiği, önümüze koyduğu 
bir meseledir. Onun için dedik ki herkesi ev sahibi yapacağız. Benim meş
hur bir lafım var. Eğer herkesi kiracı y:ıparsak, günün birinde su kulla
nanın, toprak işleyenin dedikleri gibi , kiradaki evde kiracının deyip çı
karlar. Onu kaldıracağız, nasıl? Herkesi ev sahibi yaparak. Ev sahibi ola
mayan ufak memur var. Ben şunun yanında değilim. Eskiden efendim 
emekli ikramiyesini alınca ev sahibi oluyordu . Biz insanı emekli oldu
ğunda değil, memuriyette çalışırken ev sahibi yapmak istiyoruz. Gelir 
ortaklığı senetlerine yatıracağız, bankalara yatıracağız ve neticede 
bu ;>ara artacak. Birkaç sene sonra evi olmayana dalha çabuk, evi 
olana biraz daha sonra gel arkadaş paranı al diyeceğiz. O zaman 
birikmiş para diyelim 2 veya 3 milyondur. Buna ilaveten toplu ko
nut kredi i neyse o tarihte 3 milyondur, 5 milyondur o tarihte onu vere
ceğiz. Hiç evi yoksa şu anda verdiğimi"l faizsiz kredi 750 bin lira. Belki 
o tarihte 1 veya 1,5 milyon lira olur, onu da vereceğiz ve istediği evi ala
bilecek. İster yapsatçıdan al, ister bir kooperatife girerek al. Şimdi ha· 
disenin ikinci tarafı geliyor. Ben bu paraları ödedim. Aldım evi. O toplu 
konut kredisini nasıl ödiyeceğim? Aylık ödeme miktarı 25 bin, 30 bin 
lira. İşte sana o parayı veriyorduk. Belki o tarihte 20 bin lira veriyonız. 

1244 



O tu sene daha verilmeye devam edilecek. Ve verilen para krediye mah
sup edilecek. Evi olanın ödiyeceği para 5'er bin, 10 bin lira gibi ufak ra
kamlar olacak. Biz bu yardımı 15 sene yapacağız. Dünyanın 'hiçbir yerin
de böyle bir formül getirilmemiştir. Şimdi bir memurumuzu ve işçimizi 
önümüzdeki 10 seneye kalmaz belki daha kısa süre içersinde Allah'ın iz. 
ni ile ev sahibi yapacağız. İşçimi ev sahibi yaptığı zaman bize •sizi Türk 
s iyasi tarihinden koruyacağız• diyenler de itiraf edeceğiz. Kim işçinin 
dostudur, kim işçinin dostu değildir onlarda öğrenecekler. Biz işçinin 
dostuyuz. Ama sendika ağalarının değil. Açıkça söylüyorum. Çünkü onla
rın özledikleri işçi hakkı değildir . Onların özledikleri sendika ağalarının 
hakkıdır. Yani gayri intizam! sendika ağalarının hakkıdır. Şunu da söy
Iiyeyim. Bu kanunlar çıkarken o iddiaları yapanların hepside imza at
mıştır . Anayasa da çıkarken kanunlar da çıkarken hepsi imza atmıştır. 
Ama şimdi kabahati bizde buluyorlar. 

Muhterem arkadaşlarım, üç senedir iktidardayız. Şurada, sizin hu
zurunuzda hiç çekinmeden, Alla!h'ın huzurunda yemin ederim ki şu 3 se
nede bizim yaptığımız icraat, tabii Atatürk devrini hiçbir zaman mukaye
se etmiyorum, hiçbir devrede yapılmamıştır. Hemde bu kadar zor şart
lar altında. Bakın şu 3 senede yaptıklaıımızın ana başlıklarını söyliye.ce
ğim. İdari reformu biz yaptık. Bütün bakanlıkların reorganizasyonunu 
yaptık. Taşra teşkilatını reorganizasyonunu yaptık. Bazı arkaıdaşlanm ge
lerek bakanlık sayısını, umum müdürlüklerini indirme dediler. 150 
umum müdürlüğü sayısını 80'e indirdik. İmar ve İskan Bakanlığını kal
dırıp, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı yaptık. Personel reformunu biz 
yaptık. Personel idaresini biz düzgün hale getirdik. Devlette çalışan insa
na itibar edeceğiz. Çalışana para çalışmayana gille güle diyeceP'· 

İnşallah, Menderes ve arkadaşlarının naaşlarını da biz nakledeceğiz. 

Onu da makul yerlere getirmek bize nasip olacaktır. Nasıl, Türki
ye'mizin 32. Cum'hurbaşkanı Celal Bayar'a layık olduğu merasimi !bizim ik
tidarımız yaptıysa, öbür tarafı da, Türkiye'de 1banşı sağlayacak -vc eski 
hadiselerin açtığı yaraların tedavisini de biz yapacağız. 

Türkiye'nin mali reformunu biz yaptık. Bakın yıllar evvelsi, açın 
gazeteleri bakın, es'ki hükümet programlarına bakın, cesaret edemedik
leri, dokunamadıkları işlerin hepsini biz yaptık. Eski hükümet program
larında bir kısmı vardı; ama dokunamamışlardır. Servet beyanını kim 
kaldırdı? Servet beyanını biz kaldırdık. Açın bakın. Servet beyanını kal
dırmak değil, onların söyledikleri vaktiyle, «servet beyanlarını iade ede
ceğiz, bir daha doldurun verin, yanlışsa düzeltin• diye. Bunu ancak dü
şünebilmişler. Biz geldik, servet beyannamelerini kaldırıverdik. Vatan
daşımıza itimat ediyoruz. Esası budur. Sonra, sanmayın servet beyanla-
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rında vergi fazla toplanıyor. Adamları sadece sıkıntıya sokuyoruz o 
kadar. 

İkincisi, serbest bölgeler. Çok evvel çıkmış 1950'lerde. Hiç çalışma
mış. Biz yeni baştan tanzim ettik, serbest bölgeler kuruluyor Türkiye' de ... 
Mersin'de, Antalya' da, Adana' da. Uerde tahmin ediyorum İzmir' de ... 

Şimdi, bütün bunlar niçin? Birşey daha söyleyeyim, kiralama kanu· 
nunu yine mali sistem içinde biz getirdik. Yani açık ifade ediyorum, Tür· 
kiye'deki mali sistemi; sermaye piyasasıyla, Merkez Bankasıyla, Ban· 
kalar Kanunuyla söylediğim diğer hususlarıyla serbest .bölgeleriyle ve ki· 
ralama kanunlarıyla en modern şekli ile biz meydana getirdik. Bu kadar 
kısa zaman içinde ... Yani eskiden 10 senede yapılamamıştır. Düşüneme· 
mişlerdir; onu da söyleyeyim. 

Vergi sisteminde en büyü'k reformu biz yaptık. Reform değil, as· 
lmda ihtilal demek llıım. Reform'den ileri... Çünkü bakınız, eski hükü
met" programlarını gözden geçiriyoruz, eski zabıtlara bakıyoruz. Bıra· 
kınız vergilerde yeni baştan reform yapmayı, vergileri düzenlemeyi dahi 
yapamamışlar. 1979 senesinde Meclis'e gelmiş, geri dönmüş. 1980 sene
sinde gelmiş, gene geri dönmüş, yani sadece mevcut kanunları dahi dü
zenleme imkanını bulamamışlar. Biz bunları bir tarafa bıraktık. Türki
ye'de bütün vergi sistemini alt-üst edecek şekilde reforma tabi tuttuk. 
Bugün bütün batı alemi şunu iyi biliyor•ki, vergi sistemi içersinde «Türk 
vergi sistemi• en modern vergi sistemlerinden biridir. Bizim programı
mızda söylediğimiz herşey aynen teker teker yapılmıştır. İşte . KDV ... Ne 
kadar getiriyor. biliyor musunuz? 1 trilyon 595 milyar TL. hesap etmi
şiz, bu sene yanılmıyorsam 1 trilyon 800 milyar TL. yı .bulacak. Yani her 
zaman bütçe, tahminlerin altında olurdu. Şimdi üstüne çıkıyor. Türki
ye'nin vergilerini arttırdık. Daha kafi değil; yani kaçaklar var onu bili
yoruz. Ama eskisiyle mukayese edilmeyecek şekilde arttırdık. lki senedir 
vergi gelirlerinin artışı yüzde 60'a geliyor. Her sene yüzde 60 artıyor. 
Tabii bizim Maliye Bakanlığı'nın televizyonda yayınlanan güzel güzel slo
ganlan var: «Faturayı alın ki, bunlar size hizmet olarak geri dönsilz•. 
«Baraj olsun, köy elektriği olsun• v.b. olsun diyor. Biraz da sempati·k gö
rünmeye çalışıyoruz. Biliyorum, biraz fazla küçük esnafın üzerine gidi· 
yanız. Onun için de emir verdik, fazla üzerine gitmeyin diye. Çünkü şunu 
söyleyeyim; Maliye Bııkanımtzla açık açık konuştuk. Kendisi söylüyor, di· 
yor ki : «Bizim esnafımız başkaları gibi devlete yük değildir. Ekmeğini 
çıkarıyor, devletten <herhangi bir subvansiyon almıyor. Herhangi bir yükü 
yok-. Ben bunun üzerine daha fazla gidersem ne olacak? O zaman gele
cek devlet kapısına dayanacak, cbana iş ver• diyecek. Bırak adam ça· 
lışsın. Esnafımıza sevgimiz sonsuzdur. Açık söylüyorum. Biz ortadireğin 
partisiyiz dedim. Demin ifade ettim; işçimi, memurumu, çiftçimi, emek· 
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ilini ve esnafımı çok düşünürüm. Gerisi ldfı güzaftır. Onlar boyuna takma 
takıştırma bir sürü laf söyleyecek. Şimdi ne diyorlardı, cAnavatan hol
diglerin partisi» Şimdi geçersiz olduğunu nereden anlıyorsunuz, gazete
lerde manşetler var iflas ediyorlar diye. Peki Anavatan holdinglerin par
tisiyse bunlar nasıl oluyor? Bunu düşündünüz mü? Yani hep bir taraftan 
kaçacaksınız, ondan sonra da iş geldiği zaman holdinglerin peşinde kim
lerin olduğu meydana çıkıyor. Eğer bu holdinglerse. 

Bakınız, biz bu memlekete hizmet eden, bu memlekette namusu ile 
çalışan herkesin yanındayız. İster holding olsun, ister esnaf olsun. Na
musuyla dürüst çalışan herkesin yanındayız. Hiç kimsenin hususi olarak 
karşısında değiliz. Karşısında olduğumuzu söyledim. Yani sendika ağa
lığının karşısındayız onu söyledim. O, belli oluyor zaten. Ama işçinin ya
nındayız. Bütün icraatlarımız da bunu açık seçik gösteriyor. Ama, maale
sef sendika ağalan kendi gelirleri için, kendi işleri için bizi beğenmeye
ceklermiş. Varsın beğenmesinler ne yapalım, bizi kimin beğendiği ma
lumdur. Biz milletten rey alıyoruz. O milletin içinde işçi de vardır, es
naf da vardır, çiftçi de vardır. Emekli de, memur da vardır. 

Türkiye'nin en büyük reformlarından birisi mahalli idareler refor
mudur. Tabii bu konuda da bize çok takıyorlar. Sebeplerini de söyleyece
ğim, niye takıyorlar? Mahalli idareler deyince aklımıza neler geliyor? 
Belediyeler, il özel idareleri geliyor. Şimdi bakalım ... Belediyelerin -demin 
söyledim 1723 belediye var. Türkiye' de- 1037 tanesi Anavatan'du·. Aslında 
160 tanesi sonradan bize katıldı. İçinde, 30 küsuru DYP'dendir. Diğer
leri MDP'dendir, bağımsızdır, SHP'dendir. Yani muhtelif yerlerden Ana
vatan'a, şu geçtiğimiz 2 sene içinde katılmalar olmuştur. 1037 belediye ... 
56 il belediyesi... Buralarda yaşayan nüfus yüzde SS'in üzerindedir. Tür
kiye'nin nüfusu artıyor. Nüfusu arttıkça şehirleşme de artıyor. Netice 
itibariyle ilerde, •belediyeli yerlerin önemi gitgide artacaktır. Biz Anava
tan İktidarı olarak ne yaptık? Mahalli İdareleri güçlendirme programına 
başladık. İlk önce belediyelerden başladık. Belediyelere bütçeden veri
len, yani gelirlerden verilen payı arttırdık. Bununla kalmadık, belediye
lere yetkiler verdik. İmar yetkisi de dahil... Çünkü şunu çok iyi biliyo
rum, bir takım şikayetler olmasına rağmen belediyelerimiz demokrasinin 
temel taşlarıdır. Seçilmiş insanlar var burada. Belediye meclisi üyeleri 
var. Hepsini biz seçmedikmi? Biz seçtik bunları. Size hizmet edenler 
ister başka partiden, ister bizim partimizden olsun, neticede sizin de
ğiştirebileceğiniz, reyle değiştirilebileceğiniz insanlardır. Beğenmiyorsa
nız vermezsiniz reyi... Bu kadar basit. Ama hizmet eğer merkezden geli
yorsa, biz ne kadar gayret sarfetsek onun içine bürokrasi karışır. İşte, 
o zaman da problemlerimiz çıkar... Ben, reylerin sadece milletvekilleri 
için değil, mahalli idareler için de aynı şekHdc önemli olması lazım, diye 
düşünüyor ve buna inanıyorum. 

1247 



Türk Belediyeleri 1983'te 50 milyar TL. yatırım yapıyordu. -Yıllık 
yatının miktarı-, 1986'da -rakam belki daha fazladır- nedir yatınmları 

biliyor musunuz? 1 trilyon ... Bu yatırım nereye gidiyor? Asfaltlarınız ya
pılıyor, içme suyu getiriliyor, birçok hizmetler yapılıyor. Hiç bir belediye 
başkanı görmedim şunu söylemesin -ister muhalif partiden olsun, ister 
bizim partimizden olsun- hepsinin söylediği •Allah sizden razı olsun. Bi
ze bu imkıinlan verdiniz, daha fazla hizmet ediyoruz.• 

Ama, şimdi muhterem arkadaşlarım, sakın bu tuzağa düşmeyin . 

Belediyelerle teşkilatımızın arasını açmaya çalışıyorlar, •şudur, budur• 
diye ... Yazılar var ... Çok iyi takip ediyorum ben. Şunu unutmayın beledi
yeler, merkezi idare, teşkilatımız hepsi bir siyasi iktidardır. Kim ne der
se desin. Bu, birarada oldukça, yumruk gibi oldukça birşey ifade eder. 
Ayrıldığı zaman, birbirine düştüğü zaman iktidarı kaybedersiniz. Onun 
için burada üzerinde durduğumuz en önemli konulardan bir tanesi, be
lediyelere verdiğimiz imkanları katiyyen fazla görmeyelim. Türkiye'nin 
geleceğinde Anavatan'ın söz sahibi olmasını, daha uzun seneler Söz sa
hibi olmasını, dahi çok uzun seneler söz sahibi olmasını istiyorsak, ma
haJli idareleri daha fazla güçlendirmemiz lazım. Çünkü ıbundan korku
yorlar bundan ... Haberiniz olsun. Şimdi ikinci kısma geçiyorum. Mahalli 
idarelerin ikinci kısmı, il özel idareleri. Burada il genel meclisinden üye
ler vardır herhalde ... Kanunu sevkettik, il genel meclislerine daha fazla 
yetki veriyoruz; İl özel idarelerine daha fazla imkan ve yetki veriyoruz. 
Yavaş yavaş bir sistem dahilinde il bütçeleri sistemini getirmeye başlı

yoruz. 11 bütçeleri aynen bizim nasıl TBMM' de memleketin bütçesi kabul 
ediliyorsa, il genel meclislerinde de -o ilin merkezden gelen paraları da 
dahil- bazı hizmet dallan tamamen orada kararlaştırılacak. Nedir bun
lar? Köy hizmetleri, Bakanlar Kurulu karar verecek hangi hizmetler ol
duğuna -köy hizmetlerinin yanında muhtemelen sağlık hizmetleri, daha 
i.lersine gidersek eğitim hizmetleri, zaten yapılıyor; ama daha genişleti
lecek. Yani ilkokula, ortaokula, belki liseye gidecek-. Bu hizmetlere il 
özel idareleri, il genel meclisleri karar verecek. Programlarını bunlar ha
zırlayacak. Merkezi idarenin tasdiki var, o ayn ... Bakanlığın tasdiki var 
ayrı. Ama esas ünite orası olacak. Parayı da onlar verecekler. İşi de onlar 
yapacaklar. İşte, bu suretle il genel meclisi üyelerinize hem daha fazla 
önem vermiş, hem de birçok hizmetin çok daha kolay yapılmasını temin 
edeceğiz. Çok daha süratli yapılmasını temin edeceğiz. Şu şikayetler de 
ortadan kalkacak : cEfendim Ankara' dan köy hizmetini idare edemeyiz• 
doğrudur. Köy hizmetini yerinden idare ederez. Bu kanun sevkedildi. 
Kanunu Meclis'ten geçirirken -ne vakit geçireceğimizi bilmiyorum ama
il genel meclisi üyelerimizi bir toplayalım, Meclis'teki salona getirelim. 
Şöyle alkı lar arasında o kanunu bir geçirelim. Oldu mu? 
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Şimdi muhterem arkadaşlarım, ben sizlere kalkınmanın nerelere 
,geldiğini anlatmak istemiyorum. Bunu yakından takip ediyorsunuz. Ama 
şu kadannı söyleyeyim, eski idarelerle hiç mukayese edilemeyecek nok
talardayız. Bugün Türkiye'nin birçok dev projesi başlamış ve hızla yü
rümektedir. Kim ne derse desin. İşte, Atatürk projesi, GAP projesi... Bi
zim zamanımızda birçok büyük baraja başlandı ve süratle devam edili
yor. Sadece bir Atatürk Barajı Projesine yılda 200 milyar TL. harcıyo
ruz. Haberiniz var mı? Nerede görülmüş? Nerede görülmüş bu kadar pa
ra harcamak? İş bilenin, kılıç kullananın derler. Parayı bulabiliyor mu
sun? Eslci devirde iki yaka biraraya gelmezdi. Şimdi Türkiye, Atatürk 
Barajı Projesini nasıl yapacağını düşünmüyor. Onu yapıyor. Eskiden 
Dünya Bankası bunu finanse etmez, biz bunu nasıl yapacağız diye kara 
kara düşünürdük. Finansmanın hiçbirisi temin edilmiş değildi, biz geldi
ğimizde. Hem dış finansmanını, hem iç finansmanını büyük çapta temin 
-ettik. Kamu ortaklığı ile millete gidip borçlandık, ondan borç aldık. Ge
lir ortaklığı senetleri çıkardık. Daha çıkaracağız. Memleketin kaynakla
rını biz harekete geçirdik. 600 km. otoyola başladık, inşallah, yıl sonu
na kadar bu 1000 km. olacak. Edime'den gireceksin, Ankara'dan çıka
.caksın. Öyle 15 sene de sürmeyecek. İnşallah dört senede tamamlanacak. 
Bakın ne kadar süratli gittiğini herhalde gördünüz. Boğaz Köprüsü'nün 
ismini de koyduk •Fatih Sultan Mehmet Köprüsü• Kuleler yükseldi, ha
latlar çekildi. Bir zamanlar da yazdılar •köprü durdu» diye, hatırlıyor
musunuz? 

Muhterem arkadaşlanm, biz Anavatan'ı tarif ederken pürcesareti 
getirdik. Başta dedik ki, biz milliyetçi ve muhafazakiir bir partiyiz. Sos
yal adaletçiyiz ve serbest bir ekonomik düzenden yanayız. Şimdi müsaa
de ederseniz, bir parça üzerinde durmak istediğim konu milliyetçilik
tir. Zannediyorum benim milliyetçilik anlayışım, milliyetçi-muhafazakar
lık anlayışımla birçok arkadaşımızınki ile paraleldir. Biz milliyetçiliği, 
muhafazakarlığı, bazılarının dışarda anlatmaya çalıştığı gibi sadece laf 
yapan, gürültü yapan milliyetçilik olarak algılamıyoruz. Milliyetçi - mu
hafazakar akıllı insaııdır. Bir kere söyleyeceğim, hesabım iyi bilir. He
sap deyince ekonomik meseleleri söylemiyorum. Tabii, «ekonomik me
selelerde milliyetçiler birşey bilmez,. derlerdi. Şimdi anladılar ki, onlar 
birşey bilmiyormuş. Biz örfümüze, adetimize, ananemize bağlıyız. Ta
rihimizle iftihar ediyoruz. Yalnız gayet tabii kaderimiz Türkiye'yi birçok 
ülkenin gerisine götürmüştür. Bunun kabahati bizde değil. Parlak devir
ler geçmiş, Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde gerileme dönemi 
başlamış; bunu da biliyoruz. Birçok ileri ülkeden maalesef geriyiz. Türk 
milliyetçilerinin gayesi, bu Herdeki ülkelere yanaşmaktır. Bunun için da
ha fazla çalışmaya mecburuz. Yani benim milliyetçilik anlayışım bura
dan geliyor. Daha fazla çalışmaya mecburuz. Fedakarlık etmeye mccbu-
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":'"~· Geleceğin büyük, ileri, güçlü Türkiye'sini kurmak için bugün de ken
dı ımk{inlarımızı tasarruf ederek, daha az yiyerek, daha fazla gayret sarf
ederek ileriyi inşa etmeye mecburuz. Çünkü, eğer bunu yapmazsak kuru 
bir milliyetçilikten başka bir netice elde edemeyiz. Türkiye'de birçok iş
ler yapacağız. Türkiye'yi modern, ileri bir ülke haline getireceğiz. Bunun 
için milliyetçiler birleşin! Biraraya gelini 

Bu millet, en sıkıntılı zamanlarda millet aşkıyla, Allah aşkıyla bir
araya gelmiştir. İşte Erzurum'un müdafaasında, Çanakkale'de, işte Sa
karya'da, iste Dumlupınar'da, hele Urfa'da, Gaziantep'de, Kahramanma
raş'ta ... Sıkıntıyla karşı karşıya geldiğimizde biraraya gelmesini o kadar 
güzel bilmişiz ki... 

Fakat, sıkıntı geçer gibi olunca aynlıklar başlamış. İşte o zaman 
diyorum ki, biz sıkıntıları kısa vadeli göremeyiz, meselelerimiz uzun va
delidir. Bazen bakıyorum; kendi milletvekillerimiz, arkadaşlanmız, 
dastlarırnız, beraber başladığımız insanlar beraberce yürürken ufak me
selelere dalıyor, büyük meseleleri görmüyorlar. Belediye meclisi üyeleri
miz birçak yerlerde- bakıyorum birbirleriyle dalaşıyorlar , o onu itham 
ediyor, bu bunu itham ediyor. Kaybeden kim oluyor? Kendileri kaybedi
yor, memleket kaybediyor. Milletvekilleri miz de çok ender olmakla be
mber aynı şeye ra tlıyoruz. 

Benim anladığım milliyetçilik, çok geniş perspektife sahip olan, 
memleketini muassır medeniyet seviyesine eriştirmeyi, ileri bir ülke ha
line getirmeyi bir nev'i yemin gibi kendi içinde azmettiren insandır. Bu
nun için de yolunda hiçbir zikzak yapmadan yürüyen insandır. Sağa so
la bakmadan, ufak me eleleri büyütmeden .. Bunu yapmaya mecburuz. 
Türkiye'nin meselelerini belki 36 senedir tahlil ediyoruz. Bu tahlil devam
lı bir proses halinde gidiyor. Yazılar yazılıyor. Birçok iktidarlar gelip 
geçiyor. İnsanlar değişiyor. Ama değişmeyen gerçek var. Değişmeyen 
gerçek Türkiye'nin ileri, büyük bir ülke olma gerçeği. Ben, bunu kapı 
aralığından göriiyorum. Ama o hedefe varmanın kolay olmadığını da bi
liyorum. O hedefe varmak için benim söylediğim m{inada becerikli , akıl
lı milliyetçilik yapmak gerekir. 

Biz milliyetçiyiz, biz Allah'a inanırız. İçimizde Allah korkusu var ... 
Bu memleketi ileriye götürmeye öyle bir azmettik ki, önümüzde hiçbir 
engel duramaz. Hiçbir engeli, Allah'ın izniyle tanıma:tız . Tek vücut halin
de birarada gitmek mecburiyetindeyiz. Bunu hiçbir zaman unutmayın . 

Bütün gelmiş geçmiş iktidarları inceledim. Hepsi çok güzel gaye
lerle başlamış. Hepsinin gayesi kötü değildir. Hepsinin gayesi memleketi 
bir yerlere getirmek. Ama o iktidarların zaafa uğradıkları noktanın, ken
di içlerinde problemler çıktığı zaman olduğunu gördük. Bazan iktidar 
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olunca asıl meseleler, hedefler unutuluyor; ufak, tali meselelerle uğraş
maya başlıyoruz. Şunun şu tarafı var ... Şu niye bunu söyledi, bu niye 
bunu söyledi? Esas hedefi her zaman unutuyoruz. 

Bizim bir zaafımız var. Bizim partimizin ... Biz muhalefet yapmacıan 
iktidar olmuş yegane partisiyiz. Muhalefetle başlasaydık, belki bazı şey
leri daha güzel öğrenirdik. Onun için öğrenmeye daha fazla ihtiyacımız 
var. Biııbirimizi sevmeye, birbirimizi saymaya, birbirimize sımsıkı tutun
maya ihtiyacımız var. Bunu kendimiz için söylemiyorum. Bunu büyük 
gayemiz için söylüyorum. Bana Alman Başbakanı aynen şunu söylemiş
ti, Viyana'daki sabah kahvaltısında. Dedi ki, «Sayın Özal, bu asrın ba
şmda Türkiye, çok kötü durumdaydı. Hasta adam tabir ediJiyordu. As
rın sonunda inanıyorum ki, sizlerin bu yaptığınızla, şu geliştirdiğiniz sis
tem lçersindc Türkiye'nin gelişme perspektifini yakından takip ediyo
ruz. Asnn sonunda inanıyorum ki, asnn başındaki durumunuzun tam 
180 derece tersi olacaktır. Türkiye büyük ülkeler arasına girecektir.• 

Ben şunu söylerim: «Bunun şartı bu meseleleri çok iyi anlayarak, 
birbirimizi severek, sayarak mümkündür. Biz akı llı bir milletiz. Çok 
memleketler gördüm, çok insanlarla tanıştım. Ama açık söylüyorum: Bi
zim insanımız kadar kabiliyetli, bizim insanımız kadar leb demeden leb
lebiyi anlayan pek az millet biliyorum . Fevkalade kabiliyetli bir hamur 
var elimizde. Ama bütün mesele o imkanlardan istifade ederek helvayı 
en iyi şekilde yapmak. 

Muhterem arkadaşlarım, biraz da şu son z.ımanlarda olan hadise
lerden bahsedeyim. Etrafımızda kan var. ateş var. Türkiye'yi bu kan ve 
ateş olan yerlere şu veya bu şekilde dahil etmek için gayret sarfcdenler 
var. Hiç ummadığınız yerde birtakım manipilasyon ihtimalleri beliriyor. 
Çok dikkatliyiz. Huzurunuzda bir kere daha söylüyorum; bizim kimse
nin toprağında gözümüz yok. Türkiye son 60 senedir· Cumhuriyet'ten bu 
tarafa-ilk defa tarihinde sulh içinde yaşamıştır. Sulh içinde yaşamıştır 
ki. kalkınma hamlelerini yapabilmiştir. Memleketine, in anına daha faz
la refah getirmektedir. Ama şunu da ifade edeyim : •Kim eye verecek en 
ufak bir toprağımız yoktur.• 

Bu topraklar, bize Ata yadigarıdır, şehit kanlarıyla her tarafı be
zenmiştir. Bu topraklar üzerinde kimsenin bak iddia etmesi mümkün 
değildir. Bizim kadar bu toprakları kanlarıyla sulayan bir millet de yok
tur. Onu da söyleyeyim. Bayrağımızı nasıl seviyor ak, vatanımızı nasıl 
seviyorsak, Allah .a nasıl sevgiyle bağlıysak, bu şekilde bütün toprağımı
za, memleketimize böyle bağlıyız . Bunun dışında başka birşey düşüne
miyorum. 

Ama, Türkiye Devleti istikrarı muhafaza ettikçe etrafında çok ge
niş bir saygı uyandıracaktır. Bu daha şimdiden olmaya başlamıştır. İşte, 
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Harbin getirdiklerini bizim kadar iyi bilen bir millet yoktur. Çünkü son 
150 senemizde kaç tane harpten geçtiğimizi bilmiyoruz. İşte İran-Irak 
Harbi ... Nasıl başladığını gördük. Bitiyor mu bu harp? Milyonlarca in
san öldü. İki ülke de perişan hale geldi. Çok dikkatli olmamız lazım . 
Hükümetimiz Allah için çok dikkatlidir. Hiçbir şekilde Türkiye'nin bir 
maceraya atılmasına imkan vermez. Zaten İslamın da gayesi bu. Vaktiy· 
le okuduğum bir mektupta aynen şöyle söylüyor : •Memleketi badireye 
atmayacak şekilde en büyük /gayretle çalışırız• diyor. Harp veya bir mü
cadele en son müracaat edilecek şeydir. Her türlü imkan kullanılır. On
dan sonra ... Türkiye, geçirdiğimiz devrede sulbün önemini çok iyi anla
yacaktır. Biz bu vaziyetimizle !bütün komşu ülkeler nezdinde fevkalade 
itibar uyandıracağız. 

Muhterem arkadaşlarım, iki konu üzerinde daha duracağım. Çünkü 
arkadaşlarımdan bazıları sordular. Esnafla ilgili olarak çok önemli işler 
yapıyoruz. Sanayi sitelerini bizim kadar ele almış hiçbir iktidar yok. Bu
mı arkadaşlarımız çok iyi biliyorlar. Bıı sene bütçede 40 milyar TL. var, 
sanayi siteleri için_ . Bu kafi değildir . Gittik Avrup.1 İskan Fonu'ndan 106 
milyon dolar daha aldık. Eşdeğeri bunun 75-80 milyar TL. dır. Bütün 
bunlar da sanayi sitelerine gidecek. Daha gerekirse yine alacağız. Çünllü 
nası l işçimizi. memurumuzu nasıl ev sahibi yapmak istiyorsak, esnafı 
mızı da kendi dükkanının sahibi yapmak istiyoru~. 

Esnaf kredileri meselesinde de yen : düşüncelerimiz var. Esnaf kre
dileri meselesıni sadece Halk Bankası'na bırakmak istemiyoruz. Ziraat 
Bankası'nı da lbu meselenin içerisine sokmak istiyoruz. Kredinin artması 
için bu yollara gitmek lazımdır. 

Köylü ve çiftçiye gelince ... Koylünün en önemli girdisi iki tane, 
kalem. En önemli i.lci kalemi var. Bir tanesi gübre. Üç kalem diyeyim 
hatta. En büyüğü gübre ve mazottur. Traktör sürüyor. Gübrede yeni bir 
sistemi Temmıız'dan itibaren uygulamaya başladık. Serbest rekabeti ge
tirdik. Bütün üreticiler bu serbest rekabet sistemi içersine girdi. Biz süb
vansiyonu veriyoruz. Kilo başına izan edilmiştir. Bu sübvansiyon ile her
kes rekabet ediyor. Aynı miktarda sübvansiyon veriyoruz. Aşağı yukarı 

verdiğimiz sübvansiyon 250 milyar TL. dır. Belki bir daha fazla ... Fakat 
ne oldu? Serbest rekabet sisteminde fiyatlar inmeye başladı . Fabrikalar 
birbirleriyle rakebete daldılar, netice itibariyle başladığımız noktadan 
daha uygun fiyatlarla şimdi Türk çiftçisi gübre almaktadır. Bu sene, ümit 
ediyoruz ki. önümüzdeki sene gübre fiyatlatında bu inme devam etsin , 
hiç olmazsa hiçbir artma meydana gelmeyecektir. İkinci önemli girdi 
mazottur. fiyatlarında da önümüzdeki sene bir değişiklik olacağını hiç 
zannetmiyorum. Bunun dışında da tohum fiyatlarında makul indirimler 
yaptık. Onda da sübvansiyonumuz var ve en iyi tohumları da temin ettik. 
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Gerek pancarda gerekse buğdayda taban fiyatlar yüzde 30 civarında art
tırılmışttr. Girdilerde, önemli girdilerde, hiçbir artma olmadığını düşün
düğünüz takdirde, .normal lbir '~ahsul olursa, aşağı Yilkan eski zayiatla
rını da karşılayacak şekilde- yüzde 5~ civarında belki de daha fazladır. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, Türkiye'nin zirai meselesinin te
melinde Haziran ortası veya sonundan başlayarak zirai üretim elde edil
meye başlar. Nereye kadar devam eder? Ekim sonuna kadar ... Dört ayda 
bütün mahsul piyasaya veyahut kooperatiflere teslim edilmiş olur. Pan
car, biraz da çay istisna. Şimdi netice ne olur? Dört ayın içersinde bü
tün parayı ödemeye kalkarsanız, o vakit para basmaktan başka çare yok
tur. Ama biz ne yaptık? Biz geçmiş devirlere göre çiftçinin parasını en 
iyi şekilde ödeyen iktidarız. Hiçbir çiftçi aksini iddia edemez. Çünkü ben 
eski devirleri de çok iyi biliyorum. Uzun yıllar DPT Müsteşarlığı yaptım. 
Hiçbir şekilde böyle ödeme olmamıştır. Ben hatırlıyorum TMO'nde bu
gün git, yarın gel... Sözde peşin veriyor parayı. Aylarca çiftçinin bekletil
diğini bilirim. Biz ne yaptık? Yüzde 60'ını peşin ödedik; yüzde 40'ı için 
senet veı·dik. •İki ay sonra gel, paranı al» dedik. Bu bir aşamaydı. Ama, 
5unu hemen söyleyeyim; buğday çiftçisine parasını yüzde 100 peşin öde
yeceğiz. Onun da sebebini söyleyeyim, buğday çiftçisinin ekseriyeti Ana
dolu' da kurak şartlar içersinde çalışan çiftçidir. Ona peşin vermek mec
buriyetimiz vardır . . Diğer ıbütün bölgelerde üzümü peşin aldık. Pamuğu 
hemen hemen peşin gibi aldık. Ayçiçeğinde ödemeler en fazla bir ay far
ketti ve ayçiçeğinin ödeme miktarı 160 milyar TL. dır. Rakamlar çok 
büyük rakamlar haline geldi. Geçtiğimiz sene ayçiçeğinin verimi maximu
ma geldi. Bu sene, tahmin ediyorum önümüzdeki sene, iklim şartlan bi
raz iyi olursa, herkes bu yüksek verimli tohumu kullanacak, o vakit çok 
daha fazla ayçiçeği elde edeceğiz. 

Türk köylüsü ile ilgili bazı yeni çalışmaların içindeyiz. Şu anda söy
leyemem ama biz bu meselenin nasıl gittiğini, hele bu seçimde neyin is
tismar edildiğini çok iyi biliyoruz. Akıllıca meseleye yaklaşınz. Tütünde 
bakınız, şimdi geliyorlar gazetelerde gördük ana fiyatı belli etme. Niye 
belli etmeyelim? Tekel de tüccar gibi meseleye yaklaşarak, iyi tütüne iyi 
fiyat verecek. Vaktiyle şunu bunu söyleyenlerin de mumu yatsıya kadar 
yanacak, pancar parasını da geçen seneden dah:ı iyi ödeyeceğiz. Onu da 
söyleyeyim. 

Muhterem arkadaşlarım, sözlerimin sonuna geldim. Biz iktidara 
geld i ğimizden bu tarafa bu memlekette, ekonominin, siyasi hayatın hu
zurlu ve memıeketin güzel bir memleket haline gelmesi için canla başla 
çalıştık. Unutmayınız, biz bu iktidarı bir askeri idareden devraldık. Söz
lerimin başında da ifade ettim; bu gibi devirlerde umumiyetle siyasi ik
tidarların, seçimle gelmiş iktidarların ilk kuruldukları devre 10,5-J 1 ayı 
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geçmemiştir. Biz üçüncü seneyi tamamlayıp dördüncü seneye giriyoruz. 
Memleketimize çok büyük yenilikler getirdik. Tabii bu yenilikleri ge
tirirken !başladığımız noktayı, başladığımız \şartlan lhiçJbir ;zaman unut
madık. Çünkü şunu çok iyi biliyoruz. G~çmiş tecrübeler, memleketimizin 
demokratik bir sistem içersinde 1988 seçimlerine en iyi şekilde götürül
me>i bizim başlıca idealimiz olmuştur. Türkiye'de demokratik sistemin 
tam manasıyla yerleşmesi, bir daha kesintiler olmaması, bir daha sıkıntı
lı giinlere düşmememiz için fevkalade dikkatli davrandığımızı ifade ede
rım. Fevkalad~ hayati görüyoruz. Geçmiş bütün tecrübelerden istifade 
ediyoruz. Türkiye'nin 1960'da, 197l'de, 1980'de başına gelen hadiselerden, 
hepsinden ders almışızdır. Biz siyasi iktidar olarak eski devrelerin öngör
düğü şekilde partizanlık yapmadık, partizanlık yapılmasını da hiçbir za
man arzu etmedik ama arkadaşlarım ışunu da söyleyeceklerdir, •par
tizanlık yapmadık ama, particilik de yapmadık » diyeceklerdir. 

Şimdi bizi hiç kimse yanlış anlamasın; partizanlık yok ama siyaset 
var. Siyaseti de yapmadığımızı söyleyenler de göreceklerdir ki, en iyi şe
kilde siyaseti yapahz 

Muhterem arkadaşlarım, eski usül particilik kalmamıştır. Bunu bi.i 
tün partili arkadaşlarımın bilmesini öz..ıllikle istiyorum. Eski usül parti
cilik neydi? 1980 öncesinde parti mensupları gelir filancanın tahsisini 
filancanın ithalatını, filancanın traktör almasından otomobil almasına 
kadar takip ederlerdi. Bunların hepsi bitmiştir. Particilikte bu manada 
bir menfaat kalmamıştır. Zaten bugün mücadelesini yaptığımız durum 
da budur. Karşımıza çıkanların istedikleri de budur. Tekrar Türkivc es
ki hesapsız, kitapsız günlere dönsün ki , döviz darlığı olsun, yokluklar 
o.lstm, tahsislf'r, karaborsa herşey başlasın; bu işlerden para kazanmaya 
başlasınl ar. Bu particilik bitmiştir; onu söylüyorum. Bizi m particiliği
miz memlekete hizmettir. Onun için bakın izah edeyim, il genel meclisle· 
nne, mahalli idarelere yetki vermemizin sebebi parti teşkilatını daha 
daha güçlendirmektir. Evet... Sebebi budur. Parti teşkilatımız, gayet tabii 
o yörenin dertleriyle gayet yakından ilgilidir. O, ıyakından ilgili olduğu için 
de yörede onun sözü daha fazla geçecektir. Onu da söylüyorum. 

Biz hiçbir zaman adam kayırmanın yanında olmadık. Yok, öyle bir
şey. Biz hizmet için varsak, ıbu hizmet için varolan parti teşkilatımızın 
mahalli idarelerdeki ağırlığının daha fazla olması icabeder. Birincisi bu ... 
İkincisi yarın da söyleyeceğim; bugün de söylüyorum, parti, lıükümet, 
mahalli idareler •bir bütündür. İktidarı temsil eder. Sizin haklı ve mem
leketle ilgili, yörenizle ilgili :meseleyi sadece incelendiği zaman yanlış 'Ol 
mayacak, bizi yanlış yollara götürmeyecek her meselenizde yanınızdayım. 
Bakanlarımıza, milletvekillerimize aynen şunu söylüyorum: «Parti teş-
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kilatımızdan gelen her telefona kendiniz çıkamazsanız o gün, muhakkak 
ertesi gün, 'öbür gün arayınız» 

Teklifleriniz olur, size verilecek cevap yerine göre evet, yerine göre 
hayır olur. Şimdi bir dakika, Genel Merkez de burada. Aynı şekilde tele· 
fonlarıruza onlar da cevap verecek. 

Üçüncü bir şey daha var; Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde önümüz
deki aydan itibaren, Milletvekillerim ile bütçe müzakereleri sırasında ikili 
görüşmeler yapacağım. Gününü de söyliyeyim, Salı günü. Çarşamba gün
leri de Başbakanlıkta, da'ha önceden haber vermiş, teşkilattan heyetleri 
kabul edeceğim. 

Derdinizin çok olduğunu biliyorum. Bizim de derdimiz çok. Kolay 
değil, bu yükü taşımak kolay değil. Herkes kendisini dertli görür. Ben 
de kendimi dertli görüyorum. Yalnız önemli olan bir şey var, o da nedir 
biliyormusunuz? Birbirimizi anlayabilmektir. Milletvekilleri bazen bir
birleriyle münakaşa ediyorlar. Hatta ben, aynı ilin milletvekillerinin bir
birlerine zıtlık yaptığını müşahade ediyorum. Teşkilat da bazen ikiye bö
lünüyor. Biri bir tarafta, öbürü diğer tarafta onu da görüyorum. Bütün 
teşkilat mensuplarına burada şunu söylemek istiyorum: «Hiç bir zaman 
bölünmeyin, bölündüğünüz zaman ufalanırsınız. » Aynı konuyu Milletve
killeri için de söyliyeyim; zannederlerki, ben daha üstünüm veya öbürü 
daha üstün, ikisi de kaybeder. Bazen kendi arkadaşlanmız arasında, ba
sına biraz daha sempatik göıiineyim diyenler olabilir. Görüniivorum zan. 
neder, aslı hiç de öyle değildir. Çünkü, basın vazifesini yapıyor. Kimse
nin de dostu değildir. Buna çok dikkat edin. 11 başkanlarımıza da aynı 
şeyi söylüyonım, belediye başkanlanmıza da aynı şeyi söylüyorum. Ba
sın vazifesini yapıyor, onların vazifesine yardımcı olun . Ama zannetme
yin ki, benim dostumdur, onun düşmanıdır. Hiç kimsenin dostu değildir. 
Basın kendisinin dostudur. Doğrusu da budur. Biz bütün bunlnrı hayatı
mız boyunca yaşadık. Çok acı tecrübeler geçirdik. !Bu tecrübelerden çok 
şeyler öğrendik. 

Benim Anavatanlı arkadaşlarım, kardeşlerim; Biz bu memlekete 
canla, başla hizmet için geldik. Benim şahsen çalışma saatim, bir çok ah
valde 17-18 saati bulur. Tabii sizlerin, milletin duası olmasa çalışmam 
mümkün değildir. İşimiz kolay değildir. Türkiye kalkınan bir ülkedir. 
Yüzlerce problem var. Bu meseleler birer birer çözülür. Çözüldüğü zaman 
bittiğini farzetmeyin. Çözüldüğü zaman yenileri gelir. Şimdi bakınız, bi
zim kadar köylere hizmet eden bir iktidar çıkmamıştır. Erzururn'un köy
lerindeki durum. Burada Erzurumlular da var, söylesinler. Acaba biz gel
diğimizde kaçında telefon ve elektrik vardı? Şimdi kaçında var? Bir çok 
yerde bu hizmetleri yaptık. Eski yıllarda hatırlıyorum, suyu köyün orta 
yerinde çeşmeden akıttığınızda, su götürmüş oluyordunuz. Şimdi bir çok 
yerlerde evlerine su istiyorlar. Bir çok yerden 'bize dilek~ler geliyor, «ŞU 
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köy yollarım asfalt yapalım» şeklinde. Hatta 'bazı yerlerde, köylerden 
kanalizasyon tal~i var. Bunu söylemekten kastım şu, bunlar aşırı talep
lerdir demek istemiyorum. Diyorum ki, memleket gelişiyor. Bu gelişme· 
ilerleme sürdükçe, 'biz meseleleri •;özdükçe yeni meseleler çıkacaktır. 

Kalkınma biten bir proses değildir, kalkınma devam eden bir prosesdir. 
Önemli olan nedir? Önümüzdeki 5-10 sene içinde Türkiye'yi bulunduğu
muz noktadan çok daha ileri bir noktaya götüre'biliyormuyuz? İşte 'be,1 
buna -milliyetçilik- derim. Ve korkmadan, tehlikeler geldiği zaman bir
birimize sımsıkı sarılarak. Birbirimizi itham etmeden. Güzellikle, dedi· 
koduya bulaşmadan. Bakınız, 'bu çok önemli. Dedikodu yapmadan, bir
birimiz hakkında kötü söz söylemeden, -arkadaş sen 'benim hakkımda 
şöyle söylemişsin, gel seninle bir yüzleşelim- en basitinden bunu kişinin 
yüzüne söyleyerek. Arkadan söy'lemeyerek. Bu gibi [konuları büyütme
den meselerimizi halled~iliriz. 

Muhterem arkadaşlarım, batının yıllardır doğuya karşı üstünlüğ[ 
hurda yatmaktadır. Ben (gezdim, gördiim biliyorum. Tek üstün tarafı, 
uzlaşma yolunu bq)abilmeleridir. Yani, karşı•karşıya gelip, en zor mese
leleri dahi tatlı tatlı konuşa:bilmeleridir. Bizim tek zayıf tarafımız budur. 
Biz maalesef meseleleri hep kavgaya götürmüşüz. İşte 1980'e gelişimizin 
sebebi de burada yatıyor. Siyasette de, başka meselelerde de işi kavgaya 
götürmüşüz. Bir şeyi isterken, bir şeyi rica ederken eskiden Anadolu in· 
sa:-\, çok böyle roahcupkar isterdi. Siyasetçilerimizde kendi aralarında 
kavga etmeden anlaşmanın yollarını 'bulmalıdırlar. Açıklıkla ifade ede
yim. Biı:'birimize l)rotü söylemeden, ben, çok daha fazla iş yaptırabile
ceğimize kaniyim. Ve yaptığımız iş de katlanarak gider. Hayatımda çok 
tecrübe ettim. Gençken bayağı ateşliydik, derhal kavgaya hazırdık. Bir 
münakaşanın sonunda kavga ederdik. Ama baktım ki, hiç bir fayda sağ· 
lamıyor. Her seferinde, kavga ettiğimiz insan da, biz de kaybediyoruz. 
Sonunda dedik ki, «Bu işin temeli anlaşmadır.» Birbirini seven insanların 
daima anlaşma noktasmı bulmaları lazımdır. Aynı yolda yürüyen, aynı 
gayeye hizmet eden insanların anlaşma !yollarını bulmaları lazımdır. Tür
kiye'yi düze çıkaracak sistem de budur. Biz bunu Anavatanlı olarıık kendi 
içimizde tatbik edelim. Kendi teşkilatımızda, belediyelerimizde, Millet 
Meclisi Grubumuzda ve Hükümetimizde tatbik edelim. Göreceksiniz ki, 
herkes bize hayranlıkla bakacak, bizden örnek alacaktır. Memleketin 
durumu da, bize bakarak düzelecek ve çok daha iyiye gidecektir. Çok 
yerde gördüm, çok küçük bir münakaşayı biraz sonra kavgaya çeviriyo
ruz. Aman bundan vazgeçiniz. Tatlı tatlı, kızmadan, sakin konuşmadan 
daha iyi bir şey yoktur. Bugün tenkit ediliyorum. Öğrendim ki, hiç kız
mamak lazım. Bana arkadalanmda onu tasviye ediyorlar, « Sakın GeneI 
Başkan kızma» diyorlar. Kızmıyoruz, gülüp geçiyoruz. Çünkü, kızdığımız 
zaman, o kızdırmak isteyenin ekmeğine yağ sürülüyor, onu da iyi bilin. 
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Anavatan bu memleketle üç senesini daha yeni ikmal eden ama, bu
gün Turkiyc'nin en güçlü partisidir. Tabii Anavatanın nasıl tuttuğuna

cümle lilem şaşıyor. Bu kadar kısa zamanda yepyeni bir partinin, bir 
araya gelmiş insanlann hem Türkiye' de iktidar olması, hem de hareketli 
bir parti teşkilatı haline gelmesi bir çok çevreleri şaşırtıyor. Bakınız sö
zümün sonunda bir misal vereceğim; Hatırlayacaksınız, Eylül seçiml~
rini bitirdikten sonra, bir hava yaydılar. Sanki Anavatan bu işten kay'bet
miş gibi, yaysınlar. Arkasından bir düzen hazırlandı, nasıl bir düzen bi
liyormusunuz? Silifke seçimi yapılacak. Gün 26 Ekim'dir. Aynı gün An
talya'da miting hazırlanmıstır. Bütün gazeteler dikkatleri Silifke seçimi
nin üzerine çektiler, dikkat ediniz. Büyüttüler seçimi, çünkü biz, vaktiyle 
orada kazanamamışız. 26 senedir de sağ Silifke'de seçim alamamış. Bu
rada, normal şartlar altında Anavatan'ın kaybetmesi llizım. Doğru Yol' da· 
rakibimiz görünüyor orada, onlar da büyük rey alıp, ikinci parti olacak
lar. Bütün ·hava şöyle, Anavatan üçüncü parti olacak ya SHP, ya Doğru 
Yol kazanacak. Ondan sonra da, aynı gün Antalya'da büyük bir miting 
yapılacak. Ertesi gün de bir tablo; «İşte Anavatan gidiyor.» Allah bütün 
bu düşüncelerini tersine ceviriverdi. Onlann hiç ummadıkları şekilde. 

ama biz umduk. Silifke seçimini 26 sene sonra biz aldık. Hem de epey 
farkla aldık. Sadece o kadar değil, geçenlerde Derinkuyu'da bir seçim 
oldu. Bakın, Silifke seçimi aldıktan sonra gazetelerde sadece ufacık bil" 
haber, ya kaybetseydik mazallah ne olacaktı? Derinkuyu seçimine dikkat 
ediniz, enteresan bir seçimdir o. Orada eskiden Adalet Partisi 30-40 oy
dan fazla alamamış. Sağ hiç ·bir zaman doğru dürüst oy alamamış. Biı. 
de ik seçimde 400 küsur oy almışız. Bu seçimde de, arkadaşlanmız fazla: 
rey almıyacağız diye -onlar da biraz endişe etmişler- adayda da belki 
problemimiz var. Onu da bilmiyorum. 735 rey aldık, öbürleri de 990 rey 
aldılar. Yani, aramızdaki fark büyük çapta azalıverdi. 2 bin rey almış 
öbür taraf, 900'e düştü. Biz 730'a çıktık. Ve Doğru Yol da giremedi bu
raya. 

Bütün bunlar gösteriyur ki, bir türlü inanamadıkları bir hadise 
meydana gelmiştir. Havsalaları almıyor. Bu parti nasıl olur da, meşhur 
bir tabir ·var, •Bizim arazide gecekondu kurdular.» diye. Gecekondu fa
lan kurmadık. O arazi de milletin arazisi. Sağlam bir bina kurduk, A.na
vatan binası. Ona da pek aldınş etmiyorum. Ama şunu çok iyi biliyorum 
Anavatanlı kardeşlerim, biz bu memlekette büyük hizmetler yapmak için 
geldik. Allah'ın yazdığı şekilde, neyse yazdığı kaderimiz, o çizgiden gide
ceğiz. Ama bizim vazifemiz. çalışmak, gayret etmektir. Gerisi Allah'ın bi
leceği. iştir. Ben bu işe girerken de böyle söyledim. İşin içinde de böyle 
söylüyorum. İşi bitirdiğim zaman da böyle söylemeye devam edeceğim. 
Hepinize en derin saygılar, sevgiler sunuyorum. Sağolunuz, varolunuz. 
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"BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN DANIŞMA·S TOPIANTISINDA 
YAPTICI KAPANIŞ KONUŞMASI 

24 Kasım 1986 

Ço'k Değerli Arkadaşlarım, 

5. Danışma Toplantısının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu toplantı, 
-önemli bir dönemde oluyor .. 28 Eylül seçimlerinden sonra Anavatan Par
tisi üzerinde estiri lmek istenen bir havanın nasıl bozulduğunu göster
mesi bakımından, Kongre ve Danışma toplantısının büyük önemi vardır. 
Dün Küçük Kongremizde, bugün Danışma toplantımızda ..Şimdiye kadar 
yaptığımız en büyük toplantımızda- partimizin birlik ve beraberliğini 
bir nevi mühürledik, umuyorum. Bu bakımdan, bütün il, ilçe ve Belediye 
Başkanlarıma, hepinize bu hususta teşekkürlerimi arz ediyorum. 

Tabii, burada şikayetler de olmuştur. Bu şikayetler, hiçbir arkada
şımızı gücendirıtıesin. Şikayet ve dertlerin, meselelerin ortaya konması, 
netice itibariyle bir iyasi partinin canlılığını ifade eder. O canlılık ol
malı ki, yeni meselelere başka türlü bakışlar veyahut ta hatalarımız varsa 
bu hatalarımızı düzeltme imkanı böylece elde edilebilsin. Onun için, bu· 
rada ne şekilde olursa olsun, teklif, temenni ve tenkitlerini belirten ar· 
kadaşlarıma, Jllızurunuzda tekrar tekrar teşekkür ediyorum. ağolsunlaı·. 

Tabii bu arada bir noktayı da -biraz şaka olarak· arzetmeden geçe· 
miycceğim. Anavatan iktidarı çok çalıştı, çok işler yaptı. Eskisinden fark· 
lıyız. Bazen şikayet ediliyor, • telefonlarımıza cevap verilmiyor» diye. 
Hakkari ti Başkanımız telefon açıyor, Yük ekova'dan telefon ediyorlar, 
Van'ın filanca kazasından telefon geliyor. Şimdi ben düşünüyorum; Aca· 
ha 3 sene evvel o telefonları edebiliyor muydunuz? Kaç saat bekliyor· 
dunuz. Yani Ankara' da oturanlar bu bakımdan çok rahattı, telefon gelmi
yordu ki. Biz, şimdi bu telefonları otomatik yaptık, arayıp duruyor unuz. 
Bundan memnunuz, yüksünmüyoruz. Daha fazla çalışma azmimiz var. İs
tiyoruz ki , memleketimizin birçok meselesini, şu geçirdiğimiz 3 senede 
hallettiğimiz gibi halletmeye devam edelim. Tabii unutmamak lazım, me
seleler halledildikçe yenileri çıkacaktır. Misal vereyim; tahmin ediyorum 
1987 ortasına kalmaz, Türkiye'nin bütün köyleri elektriklenecek. Zaten 
% 90'nın üzerinde elektriklenmiş vaziyette. Telefon meselesinde eksik 
olanlar 1988'e kadar halledilecek, çoğu otomatik. Bunun gibi daha bir 
çok mesele hal yoluna giriyor. Ama hemen şunu ifade edeyim, bunları 
hallederiz, ama yeni istekler gelecek; •yolumuz var ama asfaltlayın», 
cSuyıımuz var ama evde akmıyor». Eskiden çeşmeyi getirip köyün orta· 
sına koyar, suyu getirmiş olurdunuz. Ben böyle biliyorum. Şimdi birçok 
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yerlerde evlerine su istiyorlar. İnşallah onların da istekleri de yerlerine 
gelecektir. 

Türkiye büyük bir ülkedir. Türkiye güçlü bir ülkedir. Vatandaşla
rımız bize bu isteklerini getirdiği zaman, bizim memnun olmamız lazım. 
Çünkü bu isteklerin gelmesindeki sebeb bunların yerine getirileceğiyle 
Ugili güvendir. Aksi takdirde getirmezsiniz ... Bir getirirsiniz, iki getirir
siniz, üçüncüsünde getirmezsiniz. Bizim memleketin dertlerinden bir ta
nesi, yol, su, elektrik ve telefondan başka, sulama meselesidir. Bunu, bir 
·çok yerde müşahade ediyorum. Ve şunu huzurunuzda çok rahatlıkla ifade 
ederim. Hiçbir iktidara nasip olmayacak tarzda bu meseleye el atmışızdır. 
Çok baraj yapılıyor, çok sulama tesisi yapılıyor, kanallar yapılıyor. Tür
kiye'nin her tarafında icraat var .. İşte misali, çimento tüketimi, 1983'de 
bizden evvelki dönem olarak 10.5 milyar tondur. Zannediyorum, 1986'da 
rakamlar, bunun 21 milyon tona çıktığını gösteriyor. Oç senede nere
deyse iki misli olmuş. Bir taraftan konutlar, bir taraftan yollar, barajlar 
yapılıyor. Bütün bunlar, Türkiye'de büyük bir kalkınma hamlesinin ba
şarıldığını gösteriyor. Bana ekonomik program uyguladığımız yıllarda, 

şunu söylerlerdi: «Güzel, enflasyonu aşağı çekiyorsun, ama kalkınma 
ne oluyor?• Bana yapılan tenkitlerden birisi buydu. Şimdi kalkınmayı 
7,9'e çıkardık, şimdi •enflasyon ne oldu?• diye soruyorlar. Enflasyonda 
aşağı iniyor, merak etmeyin. O da inecek, daha da inecek. 

Anavatan iktidarı, memleketin birçok meselesine çözümler bul
muştur. Hepsini en iyi hale getirmiştir, daha da iyi hale getirecektir. Bir 
tek şartımız var, her zaman söylüyorum, tekrar ediyorum. Tekrar etmekte 
de fayda var. Tekrar edilen konular, insanlarımızın kafalarına daha iyi 
yerleşiyor. O da şudur: Biz bu memlekete hizmet için geldik, daha fazla 
hizmet etmek istiyoruz. Hizmetin temelinde birlik ve beraberlik yatar. 
Belediyelerimizle il ve ilçe teşkilatımızla parti Meclis grubumuzla hükü
metle hepimiz bir arada bir yumruk gibi olmalıyız. Sabahleyin söylediğim 
gibi, cöyle bir harcımız var. Onlar bizi birbirimize sımsıkı yapıştırmış
tır. Çünkü o harcın içinde çok büyük dua vardır.• Buna inanıyorum. 

Memleketin gözü, bizim üzerimizdedir.. İnsanlarımızın, yaşlıları
mızın, gençlerimizin, çocuklarımızın hatta, gözü bize bakıyor. İstikbale 
bakanlar, kendi çocuklarının, geleceğini düşünenlerin, hepsinin gözü üze
rimizdedir. Dışarının da gözü Türkiye'nin üzerindedir. Benim gezdiğim 
birçok İslam ülkesinde Türkiye'yi bir önder olarak görüyorlar. Bunu 
çok yakından gördüm. Türkiye' de bizim başarılarımızı, ileriye gitmemizi, 
onlar sanki kendileri ileri gidiyorlarmış gibi görüyorlar ve bizden örnek 
almak istiyorlar. İnşallah, aynı konulan çok daha iyi bir şekilde yap
mağa devam eder ve başka ülkelere, kardeş ülkelere de elimizi uzatırız. 
Bugün şunu söyliyeyim; vaktiyle kredi -alan kredi almak bir şey değil
ama kredi almak için elini, avucunu açan, dilenen Türkiye gitmiş, onun 
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yerine kendisine güvenilen bir ülke meydana gelmiştir. Bu ülke, ilk defa 
komşu ülkelere kredi vermiştir. Komşu ülkelere verdiğimiz kredi ne ka
dardır, biliyor musunuz? 1,5 milyar dolara geliyor. Geçen gün ziyaret et
tiğim Bangladeş, fakir, geri kalmış bir ülke. Size «60 milyon dolar kredi 
verebiliriz. Hem de 30 milyon dolarını 12 sene vadeli, çok düşük faizli 
olarak da verebiliriz,. Bunları da söyledik. Çünkü, Türkiye yavaş yavaş 
dışarıya açılacak ve kendisini başka ülkelere, dost ülkelere daha fazla 
tanıtacaktır. İşte, Anavatan iktidarı bunları da yapmaktadır. Onun için 
cbugün dışarıda itibarımız var• derken, gayet tabii sadece lafla olmuyor. 
Güçlümüsünüz, imkanınız varını? Bütün bunlarla beraber oluyor. 

Muhterem arkadaşlarım, birliğimizi, beraberliğimizi güçlü bir şe
kilde devam ettirelim. Belediyelerimizle teşkilatımız bir yumruk gibi 
olmalıdır. Ben bunu istiyorum. Çünkü unutmayınız; bu bir Anavatan ge
misidir. Hepimiz içerisindeyiz. Gemi salimen limana yanaşırsa, onda he
pimizin payı vardır. Kavga edenlerden hiç kimsenin başarılı olduğu gö
rülmemiştir. Kavgadan herkes kaybeder. Birlikten beraberlikten, çok
şey meydana gelir .. Türkiye büyür, biz büyürüz. En büyük eksikliğimiz 
olan birşey var; -iktidarlarda devamlılık olmuyor. Bir iktidarın 10 sene 
gittiği görülmemiştir. İstiyoruzki, bir iktidar programıyla prensipleriyle 
tatbikatıyla 10-15 sene devam etsin. Bunun en güzel misalini dışarda 
gördük. .. Bizimle aynı görüşte olan siyasi partilerin hakim olduğu Al
manya'da 1946'dan sonra gelen iktidar, ta 1969'a kadar sürmüştür ve 
1969'dan 1980'e, 8l'e kadar iktidar başkalarına geçmiş, ondan tekrar al
dılar. Zannediyorum, önümüzdeki seçimleri de alacaklar. Muhterem ar
kadaşlarım, Japonya' da da aynı şey var; 1945'den sonra aynı siyasi ikti
dar gidiyor. Bunu söylediğimiz zaman «Ôzal 25 sene iktidarda kalmayı 
garanti ediyor• diyorlar. Öyle 0bir şey yok, öyle bir şey yok. Ama, iste
ğim, Anavatan'ın iktidarda kalmasıdır, 25 sene, 30 sene, Çünkü, bu, Tür
kiye'nin menfaatinedir. İşte, bunu bilerek, bunu özellikle içlerinde his
sederek, bütün arkadaşlarımın hiçbir ayrım yapmadan birbirlerini sev
melerini, birbirlerini saymalarını, birbirlerine sımsıkı sarılmalarını isti
yorum. Türkiye'nin geleceğinin buna çok bağlı olduğunu hiçbir şekilde 
unutmayın. Yapılan icraatları, nerede olursa olsun, ılıepiniz Anavatan 
hanesine kaydedin. İnanıyorum ki, millet bunu böyle bildikçe ve birliği
mizi beraberliğimizi -bütün bu menfi faktörlere, her türlü karıştırmaya 
rağmen- kaya gibi devam ettirdiğimiz sürece, önümüzde hiçbir engel ta
nımıyacağız. Allahın izniyle de 1988 seçimlerini çok büyük bu başarıyla 
kazanacağız ve önümüzdeki 5 seneyi aşacağız. 

Anavatanlılar, illerinize döndüğünüz zaman, oradaki partili arka
daşlarımıza, belediyelerimizdeki bütün vatandaşlarıma, hiçbir ayrım yap
madan sevgilerimizi, saygılarımızı götürün. Hepinize tekrar tekrar sev
giler, saygılar sunuyorum. Sağolun, varolun. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN İCRAATIN İÇİNDEN 
PROGRAMI İÇİN YAPTICI KONUŞMA 

30 Kasım 1986 

Sevgili Vatandaşlanm, 

Uzun bir aradan sonra yeniden bir icraatın içinde programı vasıta
~;ıyla evlerinize, kahvelerinize misafir olmaktan, sizlerle sohbet edebil· 
mekten büyük mutluluk duyuyorum, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. 

Bu akşamki konumuz, sizlerin de programın ilk kısmında izlemiş 
olduğunuz gibi konut meselesidir. 

Vatandaşımızın başını sokabileceği, uygar şartlar altında yaşayabi· 
leceği bir eve sahih olabilmesi me efesidir. 

Sevgili Vatandaşlanm, 

Bundan yaklaşık 3 yıl önce, yani 19 Aralık 1983 günü Türkiye Bü· 
yük Millet Meclisi'nde hükümet programını okurken şöyle demiştim : 

•Milletin ve devletin bütün meseleleri her siyasi iktidarında mese
lesidir. Ancak temel mesele saydığımız belirli konulara büyük önem ve 
ağırlık verilme ini, gayretlerin ve kaynakların bu konular üzerine tek
sif edilmesini zaruri görüyoruz. 

İşte bu özünü etmiş olduğum temel meselelerden biri de konu t 
meselesiydi. 

Süratli nüfus artışı, kırsal alanlardan göçün sonucu şehirlerde ya
şayanlann sayısının hızla artışı ülkemizde konut sorununu geride bırak
tığımız yıllar içinde büyük boyutlara çıkartmıştır. 

Şöyleki; konut açığına bağlı olarak arsa, altyapı, inşaat maliyetle
rinin ve kiralardaki artış, bilhassa alt ve orta gelir gruplarının mülk sa
hibi, ev sahibi olmalarını imkansız hale getirmiştir. 

"Daha kötüsü, kiralar vatandaşın aylık maaşınm yansına, bazı yer
lerde ise yarısından da fazlasına eşit olmuştur. 

3 yıl önce bu konut meselesine belirli bir süre içinde tatminkar bir 
çözün1 getirilmediği takdirde büyük sosyal patlamaların meydana gelme
sinin kaçınılmaz olduğunu söylemiştim ... 
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Ve bu mesele için alacağımız başlıca tedbirleri sıralamıştım. 

Neydi bu tedbirler? 

l - Daha kullanışlı ve daha ekonomik konut yapımını teşvik et
mek. 

2 - Konut fonu kurmak. Ama bu fon bütçe dışı kaynaklardan sağ
lanmalıdır diye ilave de etmiştim. 

3 - Vatandaşın daha kolay konut sahibi olabilmesi için vergi indi
rimleri ve muafiyeti sağlanacaktır demiştim . 

4 - Konut yapımıyla ilgili formaliteleri basitleştirip imar planla
rını süratle tamamlayarak, bu konularda mahalli birimlerin yetkileri art
tınlmalıdır demiştim. 

5 - Toplu konut yapımım hızlandırmak, aynı zamanda vatandaşın 
kendi evini kolaylıkla yapabilmesine imkan vermek için, devletin konut 
arsası tahsisi ve J:>unun için destek sağlamasını öngörmüştüm . 

6 - Toplu Konut Kanununu tadil edeceğiz sözünü vermiştim. 

7.- İmar affından söz etmiştim. 

Ve son olarak da, memurumuz, işçimiz ve emeklimiz için kiranın 
büyük bir yük haline gelmesinden ötürü bütün yurt sathında toplumumu
zun bu bölümünün konut sahibi olabilmeleri teşvik edilecektir demiştim . 

Sevgili Vatandaşlanm, 

İşte 3 yıl önce konut meselesi hakkında söylediklerimiz ortada. Kı
saca, yeniden sizlere hatırlatmak istedim. 

3 yıl içinde alman me afe de ortada. Hepinizin de çok iyi bildii:'!niz 
gibi işe imar affı ile başladık . 

1,5 milyon gecekondu sahibi şimdiden tapusuna kavuşmuş , açıkta 
kalma korkusundan kurtulmuştur. 

Ayrıca birçok gecekondu bölgesinin imar islah planlan tamamlan
mış; altyapı hizmetleri bu bölgelerimizde yeniden düzenlenmeye başla

mıştır. 

Daha sonra ne yaptık? 

2982 sayılı Kanunu çıkarttık. Bu kanunla 1988 yılı sonuna kadar ko
nut inşaatlarını her türlü harç ve vergiden muaf tuttuk. 

Arkasından Toplu Konut Fonunu kurduk. 
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Bu fonun kaynaklannın bütçe dışından sağlanması esaslannı getir-
dik. 

Nasıl yaptık 'bunu? Ne düşündük? Bir zamanlar kaçakçıya, karabor
sacıya giden paralar, lüks tüketim mallarından sağlanan kaynaklar bu 
fonun büyük bir kısmını meydana getirmiştir ve halen de getinneye de
vam etmektedir. 

Bu kanunun yürürlüğe girmesiyle 2,5 yılda toplanan kaynak mikta
rı 551 milyar liraya ulaştı. 

Yani daha önce gayri meşru yollardan sağlanan bu karlar kaçak
çıya değil , hayırlı 'bir işe yaramaktadır artık. 

Sevgili vatandaşlanm, 

Bundan 4 yıl önce Toplu Konut için 4 milyar lfrayı dahi biraraya 
getirememiştik. Bunu siz bilmez iniz. Oysa şimdi, geride bıraktığımız 2,5 
yıl içinde biriken bu fonun yüzde 90'nı konut yapımı ve konut alanlan
nın kamulaştırılması, al tyapı tesislerinin tamamlanması için kullanılmış
tır. 

Sadece 2,5 yıl içinde bu fondan 378.984 konuta kredi verilebilmiş
tir. Başka bir tabirle, 2,5 yılda 400 'bine yakın aile ev sahibi olmuştur. Bu 
2 milyona yakın vatandaşın ev sahibi olması demektir. 

Sevgili vatandaşlarım, 

Şimdi düşünüyorum da dalıa önceki 40 yılda çeşitli devlet kurum
ları aracılığıyla yapılan toplam konut sayısını yıla böldüğümüzde ne ya
zık ki yıl başına 6000 konut düşmektedir. Bunu da he aba vurursanız. 
2,5 yılda 15.000 konut düşer. 

Halbuki son 2,5 yılda bu rakam 378.984'e çıkmıştı r. 15.000 nerede, 
378.984 nerede? 

Bu ülkemizin haynna, vatandaşımmn haynna bir gelişme değilmi
dir.? 

Sevgili vatandaşlarım, 

Görüyorsunuz, 3 yıl gibi kısa bir sürede dahi akılcı, sosyal adaletçi 
bir politika izlediği taktirde bu neticeler alınabiliyor. Bunu do tta görü
yor, düşmanda, Çok şükür, artık konut meselesinin belirli bir sistem için
de çözüm yoluna girdiğini hep birlikte görmekteyiz. 

Ama biz bu kadarı ile de yetinmedik. Bu kanunun uygulanmasının 
sabit gelirli, memur ve sigortalı vatandaşlarımıza yaygınlaştınlması için 
de bazı ek düzenlemeler yaptık. 
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Bu vatandaşlarımıza ek olarak ve en mühimi faizsiz. 15 yıl vadeli 
150.000 liralık kredi imkanını getirdik. 

Az şey midir bu? 

Aynca; Toplu Konut Fonu'ndan alacakları krediye bundan boyle 
bu 750.000 lirayı da ekleyebileceklerdir bu vatandaşlan;;m:. 

Sevgili vatandaşlarım, 

Bütün bu sağlanan yeni reform mahiyetindeki imkanlara rağmen 
yine de toplumumuzun alt gelir seviyesindeki !bölümü için ev sahibi ol
mak kolay değildi. Bunu biliyorduk, Neresinden baksanız, sonuç olarak 
.aldığınız krediyi de, yani ·borcu da günü geldiğinde ödeme;, zorundasınız. 

Bu da dar gelirli vatandaşım için hiç de kolay değildir. 

İşte bu yüzden iki hafta önce yeni bir kanun çıkarttık : 

«Memurlar ve işçiler ile ıbunlann emeklilerine Konut Edindiıme 
Yardımı» Bu l<anuna göre 1 Ocak 1987 tarihinden itibaren yaklaşık 
3.000.000 vatandaşımıza Konut Edindirme Yardımının ilk ödemeleri ya
pılmaya başlanacaktır. 

İsteyen, istemeyen herkes birkaç yıl içinde ev sahibi olalbilecek, açık
ta insan kalmayaccl>.tır. 

Bu kanun üstüne ben daha fazla konuşmayacağım. Çünkü az önce 
yetkili arkadaşlarımca tüm teferruatı ile açıklandı. 

Sevgili vatandaşlanm, 

Netice olarak bütün Türkiye, her köşesiyle bir şantiyeye dönüştü. 
Yurdun dört bir yanında toplu konut inşaatları 'hızla lbaşlacb, işsize de iş 

·sahası açıldı. 

Üç yıl gibi kısa bir süre önce verdiğimiz sözleri Al1ahın izniyle pey
·der pey yerine getirmiş olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. 

İnşallah önümüzdeki yıllar için planlayıp tatbikatına giriştiğimiz 
tüm işleri de tamamlamaya kararlıyız . 

Yeter ki güven içinde, istikrar içinde huzur içinde olalım. Gerisi 
kolaydır. 

Hepinizi en iyi dileklerimle selamlıyor bu kanunun da çıkarttığımız 
öteki kanunlar gibi hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum benim Sevgili Va 

tandaşlanm. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN İSKİ'NİN AÇILIŞINDA 
Y APTICI KONUŞMA 

29 Kasım 1986 

Sayın Cumhwbaşkarum ve değerli arkadaşlarım, muhterem konuk
lar ve İSKİ'nin tınuhterem mensupları, bugün oldukça hareketli bir gün 
geçirdik. Sabahleyin Kartal'da önemli bir merasim yaptık. Aşağı yukan 
son 1-1,5 sene ~çinde diyebilirim; Köy Hizmetleri'ne, greyder, dozer ve 
yükleyici olarak 2 bine !Yakın makina almıştık. Tabii bu makinalann bir 
kısmı peyder pey geldi. Takriben yüzde 10 kadarı da son parti .olarak 
kalmıştı. Onlar için bir merasim yapalım dedik. Kartal'da Köy Hizmet
leri'nin Bölge Müdürlüğünden bu makina]arı ayrı ayrı illere yolcu ettik. 
Üzerine isimleri yazıldı ve Kars'tan Edime'ye, !Adana'dan Sinop'a kadar 
bütün illere yolcu ettik. Büyük bir hizmet kervanı gibi gözüme geldi. 
Y anyana \koysaydık bu makinalan, 25 metre aralıklarla aşağı yukan 50 
km. yol boyunu işgal edecekti. Bu yeni aldığımız malcinalarda mevcut 
makinalann aşağı yukan iki misli kapasite var. Demek fki, köylerimize 
büyük hizmet götiirüyoruz. Nitekim, çok \büyük değil ama, 12 bin km. 
asfalt yol yapılmış köylerde. Bunun 6 lbin knı.'si son 3 senede, bizim 
iktidarımız döneminde yapılmış. Yani şimdiye kadar yapılan 12 bin(km.'
nin 6 bin 800 krn.'si son üç senede yapılmış. Bunu az '.görüyoruz. Çok 
daha artırmamız l~zım. Şimdi ıgelelim şehirlere. Şehirlere büyük önem 
verdik, mahalli idarelere çok önem verdik. tık jkademede şehirler için 
en önemli idareler belediyelerdir. Belediyeleri güçlendirmeye ve yetki
lendirmeye karar verdik. Her "konusu Ankara'ya gelen, her çözümünü 
Ankara'da ıarayan belediye reisliği olmaz. Hatta zamanı gelince söyleriz. 
Daha bundan 5 -6 sene evvel veya 6- 7 sene ewel ben belediye başkanla.. 
rının gelip Maliye Bakanının 'kapısı önünde yatıp, -yatJnm parası falan 
değil istedikleri - işçinin, (memurun parasını istediklerini gördüm yani, 
bu kadar gelirleri düşük idi. Bugün bu noktalar çok geride kalmıştır. Be· 
lediyelerimiz bir bakıma daha ekonomik çalışmayı öğrenmişlerdir. Ve 
hemen hemen hepsi, ibüyük çapta da yatının yapıyorlar. 1983'te belediye
lerin yaptığı yatının bundan 4 sene evvel 50 milyar lirayken, bu sene 
tahminimiz 1 trilyon lira. Zaten İstanbul'un rakamları da bunu kendi. 
liğinden gösteriyor. :tstanbul'un zannederim 1983'te 2<> milyar bütün 
yatınını. Bu sene İstanbul belediyesinin 400 milyar lira. Tahmin ediyo. 
rum; gördüğüm o rakamlar doğruysa o 600'ü de ııeçecek. Bedrettin bey 
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600 milyar yatının (Yapacağım demişti önümüzdeki sene için, fakat ra
kamlar onu geçeceğini gösteriyor. Aslında niye bu (kadar çok yatırım?' 
iki şeyi öğrenmemiz lazım. Şehirler büyüyecektir; buna mani olamayız. 
Yani dünyaya baktığımız zaman 'şehirleşme hareketi bizden ileri ülkeler
açık seçik ortada. 'Tarımda nüfus azalacak, köylerde nüfus azalacak. Bu 
tabiidir. Şehirlerde nüfus artacak, sanayi 'Ve hizmetler sekıtöründe insan
lar daha fazla iş bulacaktır. İkinci olarak da şunu bilmek lazım. Bu şehir
de )raşamak ucuz bir şey de değildir. ıOnu da bilelim. Yani şehri eğer sağ
lam, yaşanılır bir yer halinde tutmak istiyorsak, modern bir şehir olarak 
muhafaza etmek veya modernleştinnek istiyorsak, burada oturmaktan, 
yaşamaktan !gurur duymak istiyorsak bunun külfetine de ,katlanmamız 
lazım. '.Ben bunu söylüyorum hemen arkasından Özal hep zamdan bahse
diyor diyecekler ama, bu bir prensiptir. Kullanıcının, kullananın, yaşaya
nın kullandığının karşılığını vermesi lazım. Vermezse ne olur? Vennezse 
şehirler işte eskiden gördüğünüz gibi gecekondularla )>evrilir. Çok kötü 
sokaklarınız olur. Su olmaz. Nitekim, biz bugün aynı durumla karşılaş
mışızdır. \Niçin çırpınıp duruyoruz? 30 senelik, 20 (Senelik 'birikmiş mese
leyi çözmeye çalişıyoruz. 1 milyon metre mikap su varmış bunu 1 milyon 
700 bine çıkartıyoruz. İki senede 'bu ıkadar ihtiyaç artmaz ki bir şehirde. 
Bu /mümkün değil . Bu eskiden geri kalmış, eskiden karşılanmamış bir 
ihtiyacın karşılanmasıdır. 20 senelik birikmiş bir meseledir. Bu sadece ts
tarlbul'da değil Ankara'da da böyle. Halen Ankara'da 3 günde, 4 günde su· 
alan yerler var. ;Zannediyorum İstanbul' da .da var. Bunlar son 3 senenin 
getirdiği meseleler de değil. Baktığınız zaman bunlar 20 senenin ibiriktir
diği, güçsüz belediyelerin, güçsüz idarelerin neticesinde vasıl olduğumuz 
noktadır. Tabii hep '<şu söylenmiştir; tpolitika kolaydır. İnsanlara bir şey 
verirsiniz karşılığını almazsınız, hep verirsiniz, sonunda iflas eder mem
leket. Herkes beraber aşağıya idoğru gider. Biz her zaman doğrusunu ya
pacağız jdedik. Doğrusunu ;da milletimize teker teker anlatacağız. İşte bü
tün eski, yeni siyasi rakiplerimizle ana fark budur. Yani, Türkiye modern
leşmek istiyorsa, gelişmek istiyorsa çalışmak mecburiyetindedir. Çalış

mak, kazanmak ve harcamak mecburiyetindedir. Son bütçe rakamını bil
miyorum ama önümüzdeki sene blitçemizin, devletin bütçesinin 10,S tril
yonun üzerinde olduğunu zannediyorum. Bütçe plfın komisyonundan ge
çen asgari 10 trilyon 600 milyardır. Vergi gelirlerimiz son jki senede her 
yüzde 60'a yakın artmıştır. Enflasyonun çok üzerinde artış vardır. De
mek ki işler dönüyor. Memleket hareket içerisinde. !Şehirleri bir gezin. 
İşte, İstanhul'un .her tarafında kule vinçler"=· Eskiden yoktu böyle şey
ler. Daha bu son iki senenin /işleridir. Binalar çıkıyor, yükseliyor. Bunla
rın hepsi bizim toplu konut değil. Toplu konut çok var. Biz orada r;:ok 
hamleler :Yaptık ama, vatandaşta parasını koyuyor. ;Neden konut yapılı-
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yor, neden bir çok ,yeni binalar yapılıyor, niçin herkes yatırım yapıyor? 
İşte bütün şikayetlere rağmen bu sene yatının malı~~halatında çok büyük 
artış var. Çok yatırım yapılıyor. Ben bir tek sebep biliyorum; ı vatandaş 

istikbale ümitle bakıyor. İstikbale ümitle ıbakıyorsa orada yatırım vardır . 

Herkes işini genişletmek ister, daha iyi 'bir meslek sahibi olmak ister, 
daha iyi bir 'işe sahip olmak ister, onun için )gayret sarfeder. Bir önemli 
husus daha müteala ettim. Burayı gezdik. •Kompitur Merkezini gördük. 
Bu manzarayı vergi dairesinde de görüyorsunuz. Yani, 'Vaktiyle köhne 
vergi dairesi dediğimiz yerler dahi bilgisayarl:ırla techiz ediliyor. Doktor 
muayenehaneleri, tüniversitelerimiz, hastanelerimizin girişleri bilgisayar. 
!arla techiz edilmeye başlandı. Bu ·da, Türkiye' de o söylediğimiz modern· 
!eşmenin, ileriye gitmenin en güzel ölçülerini vermektedir. 

Ama bütün bunların yapılabilmesi temelde 'gene insan unsuruna 
bağlıdır. Çalışmaya bağlıdır, gayret sarfetmeye bağlıdır. Bir de elimizden 
geldiği kadar bir hoşgörü atmosferi içerisinde birbirimize kızmadan, 

kavga etmeden meselelerimizi çözmeye bağlıdır. Ben iddia ediyorum. 
Geçtiğimiz yıllara baktım. Bugünkü durumlanm!Zl gözden geçiriyorum. 
Bizim toplumumuz eskiden belki bazı tesirler altında diyebilirim çok ça· 
buk kavga etmeye hazır bir toplum haline getirilmişti. Yani kibriti yaktı· 
nızmı hemen tutuş1urabilirdiniz. Aslında insanlarımız 'böyle değil. Niçin 
böyle oluyor diye uzun uzun dü~ündük . Tabii diyebilir İ..l ki, balık baştan 
kokar. Baştaki insanlar kavga etmezlerse aşağıya doğru da kavga az olur. 
Onun için biz ~avga etmemeye çok dikkat ediyoruz. Zaten toplumun kav
gayı sevdiğini de hiç düşünmüyorum . Toplum aslında kavgayı hiç SC\'ffii· 
yor. Fakat birtakım yakıştırmalar yapılmış. Biraz sansasyon haberlere 
fazla merakımız var. Veya öyle 1..anncdiliyor onu da bilmiyorum. Dikkat 
edeceğimiz konulardan biri de bir hoşgörü atmosferi içinde demokratik 
sistemi çok iyi benimseyerek birbirimizi severek, ayarak aynı zamanda da 
çalışarak hareket etmek,tir. ~ürkiye bunları yaparsa, insanlarımız bunlan 
yaparsa önümüzde hiçbir engelin olacağını düşünmüyonun. Bütün engel
leri aşarız. Bundan üç sene evvel veya 2,5 sene evvel bu belediyeye yeni 
seçilmiş arkadaşlarımızın 3 sene ısonrayı tahmin etmeleri çok zordu gibi 
geliyor. O günkü şartlar altında bizim bugünkü icraatı yapabileceğimizi 
tahmin etmek, ilıele o trendin içerisinde mümkün değildi. Yatırım tempo
suna 'da baktım, U984'de 20 ımilyar, 21 milyar veya toplam yatırımı öyle 
gözüküyor. Ondan sonraki rakam yanılmıyorsam 48 milyar. Ondan son· 
raki rakam 100 küsur milyar, 113 milyar yani 1976 senesi. 1987'de çok 
büyük gözüküyor; 900 küsur 'milyar. Tabii o zaman bunu tahmin etmek 
o günlerde mümkün ıdcğildir . 
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Ama bugün bakıyoruz bir •taraftan Haliç temizlenirken, bir taraftan 
da büyük kollektörletyeraltı tünelleriyle, antrna tesisleriyle, büyük deşarj 
tünelleriyle idare . edenlerin hayalinden bile ıgeçememiş. Yani acaba bu 
olur mu? Çünkü olması mümkün değil. Aynı şekilde sahillerimize bakı
yoruz. Geçenlerde (bir yaıarımız o sahillerdeki villalardan denizi acaba 
görebilecek '.miyim, benim torunlarım görecek mi diye düşünüyordu. 

/\damlar geldiler, realize ediverdiler denizi. Nitekim, Kadıköy sahillerine, 
bu taraftaki Bakırköy sahillerine bakın fevkalade de güzel oldu. Kimseyi 
de rahatsız etmedik. Kimsenin malına da göz .dikmedik. Yanlış bir anla
yışa da sokmadık. Hatta benim kanaatim vaktiyle o deniz kenannda de
nizi kapatan villaların manzarası daha da güzel pldu. Ama deniz de halka 
açılır. İşte yapılacak yol budur. Zaten İstanbul'un, büyük şehirlerimizin 
dertleri fazla. Onun için «Büyük Şehir Kanıınu»nu biz çıkardık. Memle
ketimizin dertleri genelde fazla. Birikmiş dertler var. Çünkü şunu müşa
hade ettim; "1980'e gelinceye kadar. Son i70'li yıllarda çok sıkıntılar çek
mişiz. Koalisyon idareleri, yatırımlardaki realizasyon pisbetlerinin düşük
lüğü gibi. İşler büyüyerek gitmiş. Bir taraftan da anarşik meseleler gel
miş. Tabii io açığı kapatmamız lazım. Orada büyük açık \Var. 1980'den 
1983'e kadar da bunu tamirle uğraşmışız. İşte bizim üzerimize gelen yü
kün aslı buradadır. Biz <bütün eski devirlerin eksikliğin!, gediğini tamam
lıyoruz ve Türkiye'yi ileri, modern ülkeler arasına sokmaya gayret ediyo
ruz. Bunda başarılı olacağımızdan hiç şüphem yok. Çünkü (bizim arka
mızda halkın desteği '\-'ar. Onu da ben açık seçik göriiyorurn. Gittiğimiz 
her yerde de modernleşmek ~steyen, ileı;ye gi tmek isteyen bugünkünden 
çok daha iyi bir yaşama ·;;eviyesine erişmek isteyen çalı~kan insanlar var. 
lstanbul'un meseleleri muhakkak çözülecektir. Daha iyi hale gelecektir. 
İstanbul, Türkiye'nin incisidir. Dünyanın en güzel şehirlerinden birisidir. 
Eksiğimizi, "gediğimizi de tamamlarsak, tabiatın verdiği, Allah'ın verdiği 
bu güzellikleri hakikaten daha iyi hale getiririz. 1981 yılında, İzmir 2. İk· 
tisat Kongresi'nde kapanış ıkonuşmasını yaparken, o tarihte daha Anava
tan ortada yok, bizim iktidanmız bahis konusu bile değildir. Yalnız şunu 
söyledim; dedim ki, Türkiye'ye söylediğimiz 10.12 .esası uygularsak ve 'ça
lışırsak, 10 ene sonra nereye varacağımızı ben bugün tahmin edemem. Bu 
sözümü aynen muhafaza ediyorum. Biz ·1983 sonunda, S4 başında geldik; 
inşallah 10 ~eneye kalmaz Türkiye'yi ıçok daha ileri noktalara götüriirüz. 
1ski'nin bu yeni 'binasının İskililere hayırlı uğurlu olmasını temenni cdi. 
yorum. İstanbul'a hayırlı uğurlu olsun. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN İZMİT'TE SSK. KONUTLARI 
TEMEL ATMA TÖRENİNDE YAYfICI KONUŞMA 

29 Kasım 1986 

Değerli arkadaşlarım, çok kıymetli İzmitliler. Sözlerimin başında 
hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Sağolun •Varolun. 

Biraz ıevvel oturduğumuz yerde ·sayın Mükerrem Taşçıoğlu, Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanımız bana, 3,5 sene eV'td buraya geldim, bura
da Ana vatan \l'artisinin ilk teşkilatını ben kurdum dedi. Aradan ne kadar 
zaman geçti. Şimdi ıburada, büyük törenler yapıyoruz. Tabii bunu başlan
gıçta düşünmemiz, tahmin etmemiz mümkün değildi. Burada önemli bir 
şey yapıyoruz. İki konu var. 1Bu iki konu, bizim iktidara yeni geldiğimiz 
günlerde vatandaşımıza \hizmet babında söz verdiğimiz iki önemli konu
dur. İkisi de aslında konutla ilgilid.ir. Türk ai lesinin temelinde bir yuva 
sahibi <>lmak yatıyor. Kendisinin sahip olduğu, hanımın çeyiz sandığının 
içine koyacağı bir tapu senedi. Ben bunu, bütün Türkiyc'de herkesin çok 
özlediğini biliyorum. Bir evim olsa da başımı sokabilsem, çocuklarımla 
mutlu sıcak bir yuvada yaşayabilsem. Biz iktidara geldi~imiz sırada, nü
fusu hızla artan, .şehirleri düzensiz gelişen, bu meseleleri iyi bilmeyen in• 
sanların elinde, bu şehirlerin meseleleri çözülmez noktalara gelmişt i. 

Ama bugün Allah'a çok şükür bunlar çözüm yoluna girmiştir. Bir 
toplu konut meselesi, bir gecekondu imar affı, bütün bu meseleleri çözen 
ana kanunlar, beled.iyelere ıyani mahalli idarelere verilen yetkiler, 'irnkin
Jar, imar kanunu, çok süratli bir tempo içerisinde çıkanlmış ve vatanda
şımızın derdi halledilmeye başlanmıştır. Gecekondu imar affıyla, aşağı 
yukan hisseli arsalar, imar dışı yapılan konutlar ve gecekondular yani, 
arsası başkasının olan, hazinenin olan gecekondular dahil şu ana kadar 
müracaat 2,5 milyonun üzerindedir. Yani, eğer bu kanunları çıkarmasay
dık, bu insanlar ıoturduklan yerlerde fevkalade huzursuz olacaklardı. 
Şimdi bunların hepsi çözüm yoluna girmiştir. Burada zannediyorum his
seli ve imar affından favdalanan 5 bin insanımıza tapu verecej:Uz. Tabii 
ben misal olarak 10 tanesini vereceğim. Ondan sonra gerisini belediye ve. 
rir. Burada aynı şekilde 1500 konutun 'Veya 1400 konutun temelini ataca· 
ğız. Aslmda burası 6 bin konut için planlanmış bir yer. Çok seneler ewel 
para toplanmış ama bir şey yapılamamış. Bugün yapılır hale gelmi~. Se
bebini söyleyeyim, hem 'belediyenin irokdnlarının çalışması hem de bızim 
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getirdiğimiz, bizim iktidarımızın getirdiği yeni kanunlar sayesinde. Hava 
soğuk, tabii kimseyi ıüşütmek istemiyorum. Ama anlatmadan da geçeme· 
yeoeğim. Toplu Konut Kanunu bizden evvel /çıktı, fakat öyle bir şekilde 
çıktı ki; bu kanuna verilen imkan bizden evvelki dönemde, üç senede tı.o 
milyar liradır. Bugün 2,5 sene geçmiştir. Biz ~Toplu Konut Kanunu çıkar
dığımızdan, tatbikatına başladığımızdan lbu tarafa toplu konuta gelen 
para miktarı 570 küsur milyardır. Nereden geliyor bu para? Evet •içtiği· 

niz, vaktiyle içtiğimiz kaçak sigara devlete geçti. Kaçakçıya, karaborsacı
ya gideceğine o/paralar Toplu Konut.Fonuna geliyor. Yılda takriben Top· 
lu Konut Fonuna, devlete gelen para aşağı yukarı 150 milyar liradır. Bun
lar karaborsaya, kaçağa gidiyordu. Aynı şekilde lüks ;birtakım mallar ge· 
liyordu, !el altından ... Gümrüklerden kaçak giriyordu. Onlann hepsini de 
normal düzene soktuk. Onlardan gelen farklarda Toplu Konut Fonuna ive 
devlete gelir olarak geliyor. Orada da büyük paralar var. Hem kaçakçılık 
önlendi, hem karaborsa önlendi !hem ide orta halli insanımıza, dar gelirli 
insanımıza konut kredisi temin ettik. Yoksa bunların hepsi birer hayaldi. 
Bugün 374 bin konut inşa edilmekte, aynca 120 bin konutta tamamlan
mış ıdurumda. Bununla da yetinmedik. Yeni bir kanun daha çıkardık. 

Daha dar gelirli, daha yeni evlenmiş, işe başlayalı 3 · 4 sene ancak 
olmuş işçimize, memurumuza ve emekli olduğu halde ev sahibi olama· 
mış emeklimize, -İster sosyal sigortadan ister emekli sandığından· yeni 
bir imkan getirdik. İlave bir imkan. Mevcut roplu konul kredi ine, dev
letin verdiği krediye ilaveten aynca bir imkan getirdik. 15 sene müd· 
dede o kanunda öngörülen parayı hem devlet, yerine göre işveren ver 
meye mecbur tutulmuştur. Bu para toplu konut kredisini geri ödemekte 
de kullanılacaktır. Aynca başlangıçtan 3 · 4 sene sonra toplu konut kre
disine ilave olarak kendisinin de parası olacaktır. Bunların hepsini an
latıyoruz, anlatmaya devam edeceğiz. Biz Türkiye'yi ileri ve modern bir 
ülke haline getirmeye azmettik demiştik. Buna ilaveten de diyorum ki, 
biz Türkiye'dc memurumuzu, işçimizi, emeklimizi, esnafımızı, çiftçimizi, 
evi olmayanı ev sahibi yapmaya karar \'erdik. İnşallah herkesi ev sahibi 
yapacağız. Onun için muhterem İzmitliler bu iş güzel iştir. Bunun yanın
da bir güzel iş daha var. Kartal'da köy hizmetleri için alınmış dev gibi 
makinalan yola çıkardık. Bütün illere yolcu ettik. Ne kadar biliyor mu
sunuz? Köy hizmetlerindeki mevcut makinaların tam iki misli bizim 
aldığımız roakinalar. Tam 2 'bin tane. İş bu kadarla da bitmiyor. İzmit 
belediyesi de almış, onları da servise koyacağız. Her taraf bir şantiye 
halinde. Bir etrafınıza bakın, İstanbul'la İzmit birleşti artık. Arada bir 
şey kalmadı. Her tarafta binalar çıkıyor. Nereden geliyor bu paralar, na
sıl yapılıyor? Memleket hareket içindedir. Onun için ben huzurunuzda 
bu işin tahminlerimizden daha ileri gideceğini, her zaman söylediğim 
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-gibi bir sözümü burada bir daha tekrar edeyim; bizim siyasi muhalifle
rimizin hayali bizim icraatımıza yetişemez. Bu icraatı onlar hayal dalhi 

.edemezler. Göreceksiniz Türkiye'de, tahminlerin üzerinde iş yapacağız. 
Dev gibi barajlar, otoyollar ve daha birçok işler arka arkaya gidecek. 
Belki sene sonunu bir iki ay geçer. 600 km. otoyolunu bin km. otoyola 

.çıkaracağız. İzmitliler iyi bilir; 50 km'lik otoyolu kaç senede yapıldı. 15 
sene sürdü. Onu da biz bitirdik. Ama inşallah 600 km'si başlanan, 400 
km'si de tahmin ediyorum 2 · 3 ay içerisinde başlanacak otoyolları, biz 
4 sene içinde tamamlayacağız. Dört sene, fazla değil. Türkiye güçleniyor, 
büyüyor. Talbii vatandaşımız şunu görecektir. Yapılanları kimse inkar 
.etmez. Demin orada da ifade ettim; kule vinçler her tarafta yükseliyor, 
binalar yapılıyor. Bakınız, şuralardaki inşaatlara. İnşaatlar artık eski 
yöntemlerle yapılmıyor çok daha basit yöntemler var. Demek ki bütün 
bunlar gelişen ve modem bir Türkiye'yi, ilerleyen bir Türkiye'yi gösteri
yor. Onun için muhterem İzmitliler bunun hayırlı uğurlu olmasını, bu
rada yıllarca !beklemiş olan insanların derdine çare bulduğumuz için de 
fevkalade mutlu olduğumuzu huzurunuzda ifade ediyorum. Sağolun, var
-olun. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN KÖY HİZMETLERİ 
GENEL MÜDtlRLüCü'NtlN İŞ MAKİNALARI 

DACITIMINDA YAPTICI KONUŞMA 

29 Kasım 1986 

Köy Hizmetlerinin getirltiği makinalann sembolik dağıtımını, bir 
nevi açılışını, genişlemesini, büyümesini yapmaktayız. İktidara geldiğimiz 
günden itibaren üç yıla yak laşıyoruz. Bizim iktidarımız, Anavatan ikti
darı her konuda reformist hareketler yapmıştır. Hatta bir balama re
formdan da daha öte bir nevi devrim hareketleri yapmıştır. Her sahada 
bu böyle olmuştur. Köy hizmetleri hepinizinde bildiği gibi, biz iktidara 
belgeden evvel iki ayn bakanlıkta, Loplanıyordu. Tarım, Orman hizmet
leri bir bakanlıkta. Köy işleri bir başka bakanlıkta . Yol, Su, Elektrik ayn 
bir teşkilat, Toprak Su ayrı bir teşkilat, Toprak İskan ayı"l bir teşkilat, 
Orman yollan ayn bir teşkilat . Geldik dedik ki, geliniz hizmetleri birleş
tirelim. Binadan tasarruf, makinalardan tasarruf. Çok daha fazla iş yap
ma ihtimalimiz vardır. Tabii bu birleşmenin sancısı da vardır. Onu da ka
bul ediyorum. Ama hiçbir yeni hareket, karşısında bir mukavemet olma
dan çö-zülmüyor. Her seferinde karşımızda bir mukavemel görüyoruz. 
Mukavemet göreceğiz diye yeniliklere geçmemezlik edemeyiz. Türkiye bü
yüyecek, ıgelişecek. Buna göre yepyeni bir organizasyon kurulması icabe
diyorsa, kurulacak. Biz bu yepyeni organizasyonu kurmaya karar verdik. 

İşte, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü bu düşünceyle kurulmuştur. 
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, bugün bünyesinde eski Toprak Su'yu, 
Yol, Su, Elektrik'i (YSE) Toprak lskan'ı ve Orman Yolları'nı da bir ara
ya getirmiştir. Bu çok büyük bir hizmettir. işte rakamları Sayın Tarım, 
Orman ve Köyişleri Bakanımız bildirdi; 410 milyar. Bizden de bir 40- 50 
milyar ilave etti. 450 milyar dedi. 450 milyar gibi büyük bir rakam, bu 
ene köylerimize gidiyor. Şurada gördüğünüz makinalar, kendisinin açık 
şekilde ifade ettiği gibi mevcut güce, mevcut dozer ve grayder gücüne iki 
misli daha ilave yapıyor. 

Şimdi Bakınız , sadece bir rakam vereyim. Aşağı yukarı yol bakımın
dan, ister tesviye, i ter stabilize, biz son üç yılda, 30 · 35 yılda yapılan işin 

% 30'undan fazlasını yapmışız. 12 bin km. a faltın 6800 km.'si son üç yıl
da yapılmış. Bu kadar büyük bir gelışme var. Tabii bu makinalar devreye 
girdi. Önümüzdeki 2 senede çok daha fazla iş yapacağımızı şimdiden söy
leyebilirim. Karadeniz 'in zor dağlarında yol açacağız. Doğu'nun zor kı-
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sımlannda da yol açacağız. Güney - doğu' da susuz köylere su getireceğiz. 
Tabii Batı'da asfalt faaliyeti çok hızla gidecek. Ümit ediyorum ki asfalt
lama kapasitemizi veya yılda asfaltladığımız yol uzunluğunu 3 bin k.m.'
den 5- 6 bin km.'lere, yıllık miktarlar olarak çıkarabiliriz. Çünkü, şunu 
görüyorum: köylümüz her taraftan geliyor, asfalt isterim diyor. Artık yol 
meselesi bitti. Sadece onunla kalmıyor. Eskiden içme suyunu köyün mey
danına kadar götürüp bir de çeşme koydunuz mu tamamdı. Şimdi öyle 
değil; herkes evine su istiyor. Değişti Türkiye. Şu makinalan alırken kar· 
şılaştığımız bir enteresan hikaye daha var. 75 milyon dolarlık makina ah· 
mırra çıktık. Belli sayıda. O kadar büyük bir kırma oldu ki, sonunda ma· 
kina miktarlarını yüzde 50- 60 artırmaya karar verdik, artırdık. Aynı ra· 
kama geldik. Kredi verdiler, yüzde yüz finansmandır. Biz hiç peşin para 
ödemedik. Bu da, Türkiye'nin itibarını gösterir; kredi itibarını gösterir. 
Daha 5 · 6 sene evvel, Türkiye'ye acaba bu krediyi verebilir miyim diye 
düşünen, 10 defa düşünen adamlar, bugün artık düşünmeden her türlü 
krediyi getirip veriyorlar. Çünkü, Hibanmız var. 

Her İstanbul' a gelişimde şöyle bir bakıyorum. Binaların yükseldi
ğini hepimiz görüyoruz. Bu sadece şehirlerde değil köylerde de böyle. Ba· 
km etrafınıza eskiden hiç olmayan kule vinçlerin sayısı ne kadar arttı. Bir 
mukayese edin. Memleket nereden nereye gidiyor. Tabii bunu görmeyen· 
!er vardır. Kule vinçler ne kadar büyük olursa olsun, hala görmeyenler 
vardır. İnşallah görecekler, onlar da görecekler. 

Köy Hizmetleri önümüzdeki iki yılda bugünkünden çok daha büyük 
bir atılım dönemine girecektir. Bu makinalarla beraber, tarla içi faaliyet
lere sulama faaliyetlerine, içme suyu, asfaltlama gibi bir çok faaliyetlere 
çok büyük bir hızla girecektir. Elimizde para var, makinalar var, insanı
mız var. Burada gördüğünüz makinalar gelenin yüzde lO'u bile değil. Ya
ni, bunun 10 misli daha makina var. Bu gelenlerle birlikte, bu makinalan 
çalıştıracak aşağı yukan 3-4 bin kişiye de iş veriyoruz, onu da söyleye. 
yim. Hem de bunları işletecek olanlar, operatördür, teknisyen arkadaş
lanmızdır, bakımını yapacak insanlarımızdır. Demek ki, bir taraftan da 
iş sahası açıJıyor. İşte Anavatan İktidarının memleketimizde görmek is
tediği durum budur. 

Muhterem Arkadaşlanm, Tarım, Orman ve Köy İşleri Bakanlığı köy
lünün bütün hizmetini gören tek bakanlık haline geldi. Artık köylümüze 
top gibi oradan git demeyeceğiz. Bir yere gidecek işini görecek. Bu kadar 
basittir. Bu makinalann köyümüze, köylümüze ve çalışanlarımıza hayırlı 
ve uğurlu olmasını temenni ediyor ve memleketimizin önümüzdeki yıllar
da çok daha ileri gitmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Hepinize sev
giler, saygıJar sunuyorum. Sağolun, varolun. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN CUMHURBAŞKANI 
SAYIN KENAN EVREN İLE OLACAN GÖRÜŞMESİ 

SONRASI BASINA YAPTICI AÇIKLAMA 

4 Aralık 1986 

Muhterem TRT ve Basın Mensupları, Sayın Cumhurbaşkanımızla 
-0lağan haftalık görüşmemizi yaptık. Bu görüşmemizde önemli olarak 
söyleyeceğim konular şunlardır : 

Ekonomik meselelerle ilgili almakta olduğumuz, özellikle ihracatı 
teşvik edici tedbirler ile para piyasalarıyla ilgili gelişmeleri ve düşünce
lerimizi kendilerine anlattık. Şimdi bildiğiniz gibi, ihracatın, özellikle bu 
sene petrol fiyatlarının düşmesinden dolayı, bizim ihracatımızın nere· 
<leyse % 43,49 civarında bir kısmını :kapsayan Orta Doğu ülkeleri ki, bun

ların birçoğu petrol üreten ülkelerdir. Onların ithalatında önemli düş
meler olduğunu, yani bizim ihracatımızr, bu yönden tesir ettiğini, netice 
itibarıyle de Türk ihracatının diğer gelişmiş ülkel<!re veya diğer gelişmek
te olan ülkelere bir sene içerisinde çok büyük çaplı yetiştirilmesinin 

mümkün olmadığını, onun için bu sene ihracatımızda bu bakımdan bir 
gerileme olduğunu, tabii bununda kısmen pet,rol fiyatlarının düşmesi do
layısıyla karşılandığını, ama bizim yeni pazarlara ve mevcut gelişmekte 
·olan pazarlara daha fazla girmemiz içıı'ı, ihracatta bir takım yeni ilave 
tedbirler almakla beraber, önemli sıkıntının daha çok gelişmiş ülkelerde 
kotalar ve bununla ilgili tahditler olduğunu ifade ediyorum. Bu konuda 
.da çok ciddi çalışmalarımız var. Yani, gerek Amerika pazarı, gerekse Av
rupa Müşterek Pazarı üzerinde, bildiğiniz gibi son aylarda yoğun temas
lar yapmaktayız. Tabi ne netice alacağımızı kesin olarak söyleyemem. 
Ama derdimizi, meselelerimizi en iyi şekilde anlatmaya çalışıyoruz. Ve 
dış basında da, bizim basınımızdan çok daha geniş biçimde bu çalışma
lar ve gayretler, akis buluyor. Tahmin ederim, 1 Aralık ,günü Wall Street 

Journal'da çıkan önemli iki makale bu konudaki çalışmalarımızı açık
lıkla ortaya koyacaktır. Yani Türkiye'nin özellikle Ortak Pazar için, ge
Tek görüşü halinde bir yük olmayacağı konusundaki iddialarımız, gerek 
ilerde serbest dolaşım meselesinde aslında bu i~in onların düşündüğü 
kadar olmadığı konusunda, yani serbest dolaşımın netice itibarıyle Or-
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tak Pazar'ın kuruluşunda konulan ana prensiplerden biri olduğunu ifade 
eden yazılar çıkmaktadır. Bunlara bilhassa nazarı dikkatinizi celbetmek 
istedim. Sayın Cumhurbaşkanına bunları da anlattım. İnancım şu ki, Türk 
ekonomisi bütün bu şoklara rağmen, yani 1980 yılındaki petrol yüksel· 
ıne şoku, 1986'da da petrol fiyatlarının Jüşüklüğü şokunu yaşadı. Bu dü
~üklük bizim ihracatımıza da tesir etti. İran ve Irak'a yapılan ihracatı· 
mıza. Ama serbest ekonomik sistem bütün bu şokları absorve edecek hu· 
susiyete sahiptir. Nitekim bütün bu sıkıntıların normal şartlar içerisin
.de geçiştirildiğini geçtiğini görmekteyiz. 

İkinci konu Müşterek Pazarlardır. Müracatımız ve serbest dolaşım 
konusu üzerindeki görüşlerimi anlattın .. Ne zam&n müracat yapacağız 
konusunda herhangi bir tarih teshil etmiş değiliz. Ama bize bunu soran
lara ifade ettiğim gibi, bu yakın zamanda da olur, önümüzdeki sene için 
de de olur. Türkiye Ortak Pazar'a müracat etmede herhalde en münasip 
zamanı tercih edecektir. Bunun da takdirini yaptığımız araştırmalara 

göre ortaya koyacağız. Zannediyorum, önümüzdeki sene içerisinde böyle 
bir müracat çok uzak bir ihtimal sayılmasa gerek. 

Serbest dolaşım konusuna gelince, hepinizin bildiği gibi 1 Aralık ta
rihinde başlaması icap eden bu serbest dolaşım konusunda Avrupa müş
terek pazarı bir nevi bu anlaşmalara uyamayacağını söylemektedir. Bu 
konuda da biz ısrarlı gayretlerimize devam edece;tiz. Onu da Sayın Cum
hurbaşkanıma ayrıca arzettim. Son bir konu olarakta, irtica meseleleri 
son günlerde basıoınuzda önemli boyutlarda işlendi. Bu konuda da fi. 
kirlerimizi ifade etlik. Tiirkiye'de hem din hem de vicdan hürriyeti var
dır. Ancak Anayasamız aşırı cereyanlara kapalıdır. Bunu da Türk Ceza 
Kanunu 141, 142, 160. maddelerinde b ir nevi Anayasa güvencesi altına 
almakla yapmıştır. Eski devirlerden kalmadır. Bu konu Cumhuriyet Hü· 
kümetleri tarafından yakından devamlı takip edilmiştir. Ama şu ana :ka
dar aldığımız bilgiler, işin bu manada :ıbartıldığı kadar olmadığıdır. Ga
yet tabii bir takım hareketlerin dünyanın her yanında olduğu gibi, aşın 
solda olsun, aşırı sağda olsun, Türkiye'de de duracağını kabul etmek 
mümkün değildir. Devam edecektir. Bölücü h:.treketler de devam ede
cektir. Bu mücadele sönecek bir mücadele değildir. Devlet ilmi yoldan 
ve aynı zamanda da güçleriyle bu mücadeleyi sürdürür. Mümkün olan 
bir konu, halkı rahatsız etmeden, halka korku salmadan normal ibade
tini, dinini, dininin kaidelerini uygulamak isteyen insanları da rahat bı-

1275 



rakarak· bu meseleleri çözmektir. Biz memlekette kardeşliği, birliği, be
raberliği teşvik eden, geliştiren ve bununla beraber huzuru ve sükunu 
götüren bir partiyiz, iktidarız. Onun için bu konularda dikkatli olduğu
muzu söylemekle beraber, meselelerin fazla abartılmasının da Türkiye'
nin menfaatine olmadığını söylemek istiyorum. 

- Sayın Cumhurbaşkanımızın Denizli'de ve Kayseri'de 6, 9, 10 y?.
şındaki çocuklara din eğitimi veren yurtların devlete bağlanmasını ;sıedi 
ve gerekirse kanun çıkartılır dedi. 

Şimdi bakınız, din eğitimi veren hiçbir özel kurum yoktur. Bunlar 
~aıiece öğrenci yurtlarıdır. Kastınız eğer Kur'an dersleri vs. ise, bur.lar 
tamamıyle Diyanet İşleri tarafından açılmaktadır. Epey evvelden beri 
özel mahiyette din, Kur'an kurslarına müsade edilmemektedir. Bu yerin· 
d..:dir. Bütün bunların hepsi Diyanet İşlerinin kontrolü altındadır . Öğ

rend yurtlan, sadece şu veya bu cemiyetler tarafından değil, işt.! bir mi-
51 vereyim, Adıyamanlılar Cemiyeti veya Talebe Cemiyeti veyahut Öğ

rencileri Koruma Cemiyeti gibi cemiyetler bir yurt yaptırır ve Adıyam . ın· 

lıları içerisine koyar. Üzerinde durulan bu manadaki yurtlardır. Bunlar 
hem üniversite, hem de lise ve ortaokul talebeleri için var. Genellikle bu 
)'urtlarda, hali vakti yerinde olmayan, okuma imkılnları bulunmayan 
köy çocukları kalıyor. Bizim bildiğimiz kadarıyla bu dernekler, talebele
rinin yatmasını kalkmasını, yiyeceğini, giyeceğini temin ediyorlar. Bazı
ları da bunları ücret mukabilinde yapıyorlar. Fakat bütün bu söyledi~i
miz yurtlar İçişleri Bakanlığı'nca neşr.?dilıniş bir eenelgeyle her ay Kay
makam, Milli Eğitim Müdürü, ilgili emniyet memurları tarafından teftiş 
edilir. Bu genelgemiz her tarafa gönd.!rilmiştir. Herhangi bir problemi 
olan varsa, onların da işlemi yapılmaktadır. Ama şimdiye kadar çok cid
di bir probleme de rastlanmamıştır. Üzüldüğüm nokta, Türkiye bugün 
çok önemli problemlerle karşı karşıya. Bir tanesi Müşterek Pazar mese
lesi, işçilerimizin serbest dolaşımı, ondan sonra bazı basın organları-· 

mızda belirtildiği gibi SElA anlaşması. Biz bu meseleleri bir tarafa bıra
kıyoruz. başka konularla uğraşıyoruz. Ve fazla abartılmamalı, tehlike
lerine işaret ettim. Yoksa, aşırı sağın ve aşırı solun tehlikeli olmadığını 
söylemedim. Bunlar üzerine emniyet güçlerimiz, ilgililer gayet dikkatli 
bir şekilde gitmektedirler. Ama lüzumsuz heyacanlara da sebep yoktur. 
Bir de, kendi halinde dini icaplarını yerine getiren insanlarımızı da ür
kütmeye gerek yoktur. 
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S o r u : - Efendim, bu yurtlarda barındırılan öğrenci sayısı belli 
mi? 

C ev a p : - Ben, şu anda rakamı bilmiyorum. Ama Milli Eğitim 
Bakanlığı'nda bu bilgi vardır. Veyahut İçişleri B.ı:kanlığı'nda da vardır. 
Kontrolleri onlar yapıyor. 

S o r u : - Efendim, Hiikiimet ohrak bu yurtların Bakanlığa bağ
lanmasını görüşecek misiniz? 

C ev a p : - Şimdi, bu suali lütfen burada 'bırakalım. Biraz daha 
ciddi konularla uğraşalım. 

Hep aynı sualleri soruyorsunuz. Cumhurbaşkanıyla bizi karşılaştLr· 
maya çalışanlar var. Satış için bu gibi konulara müracaat etmeyiniz. 

Soru : - Efendim, Cumhurbaşl.anı hem Denizli'de hem de Kay
seri' de yaptığı konuşmada aynı şeyi tt:krarladı. Ancak siz dün akşamki 
konuşmanızda, yurtların denetim altıntb olduğum .. ve böyle bir şeye ge· 
rek olmadığını ifade ettiniz. 

C e v a o : - Söyledim, şu anda yurtlar denetim altındadır. 

S o r u : - Efendim, bu görüşünüzü de Sayın Cumhurbaşkanı'na 
da aktardınız mı? 

C e v a p : - Evet, evet söyledim. 

Soru: - Sayın Cumhurbaşkanının yaklaşımı nedir efendim? 

C e v a p : - Biraz başka meseleleri sorun. 

S o r u : - KKTC ile sportif temaslanmız mutlaka olacaktır de· 

miştiniz. Israrınız hala sürüyor mu efondim? 

C e v a p : - Evet sürdüriiyorum. 

Soru : - Efendim, Ocak ayındıki Milli Takımlar maçı yapılacak 
mı? 

C c v a p : - Bunu şu anda bilemiyorum. 

S o r u : - Efendim Sayın Barlas Doğu'nun beyanatı varcb. Dışiş· 

!eri Bakanlığı mensuplarıyla ilgili. 
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Cevap : - Benim söylemek istediğim şu. Basınımız malesef bir 
beyanatm yarısını yazıp, yarısını yazmamak sureıiyle meselelerin yanlış 
anlaşılmasma sebep oluyor. Ben kendisine sordum. Dışişleri mensupla
rından bazılarının fazla soğuk kanlı olduğunu; bunların yanında çok de
ğerli gençlerin de olduğunu söyledim diyor. Burada sansasyon tarafı ya
zılmış öbür tarafı nazan itibara almmamış. Bu ciddi bir gazetecilik an
layışı değildir. Biz bunu her tarafta görüyoruz. Bugün yine bir gazete
miroe aynı şeyi müşahade ettim. Bundan 3-4 ay evvel bizim İstanbul il 
başkanımızla ilgili olarak bir sahteci grubun neşrettiği bir mektup var. 
Sanki il başkanımız neşretmiş gibi, mesele 4 ay gazetelere çıktı ve hal
ledildi. Şimdi temcit pilavı gibi aynı hadise bir daha getirilmiş, ve sanki 
yepyeni bulunmuş gibi söyleniyor. Yani bu hakkatcn utanılacak bir ha
disedir. Yani satış için bu kadar yanlışlıklar yapılması, satış için herşe
yin mübah görünmesi fevkalade gayri ciddidir. İnsanlarımız bundan şi
kayetçidir. 

Teşekkür ederim. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN KKTC İLE TÜRKİYE 
ARASINDAKİ EKONOMİK İŞBİRLtCi PROTOKOLÜ İMZA 

TÖRENİNDE YAPTICI KONUŞMA 

5 Aralık 1986 

Değerli Basın Mensupları, Muhterem Arkadaşlarım; 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yaptığım geziden sonra, araya 
ara seçimlerin girmesi ve KKTC hükümetinin değişmesi sebcbleriyle im
zalamayı düşündüğümüz protokol, biraz zaman alarak (bugün inızala
nabilmiştir. Bu protokol, KKTC'nin ekonomisinin güçlenmesi, kendi 
ayaklan üzerinde daha kuvvetle durabilmesi ve KKTC halkının refahının 
sağlamlaştırılması, aynı zamanda tabiyatıyla kendisini müdafaa edebile
cek ekonomik güce eriştirilmesi gibi esasları sağlamak üzere hazırlanmış, 
uzmanlar tarafından uzun süre münakaşa edilmiş, nihayet KKTC Baş
bakanı Sayın Dervis Eroğlu'nun ve Bak::ınlannm Türkiye'yi ziyaretleri sı
rasında son şekline getirilmiştir. Bu protokolla, Türkiye Cumhuriyeti 
olarak bize düşen vecibeleri -bütün ilgili arkadaşlarımdan da özellik! 
burada rica ediyorum- zamanında ve eksiksiz yerine getirmeyi ümit edi· 
yorum. Bunun yanında, aynı şekilde dostumuz Sayın Eroğlu ve arkadaş
larından da ricam, özellikle kendilerine düşen vecibeleri, yapmaları ge
reken hususları süratli bir . şekilde yerine getirmeleridir.Y\ncak bu şekilde 
süratli bir hareketle, uzun süreler ızdırap çekmiş ve nihayet biraraya ge
lebilmiş KKTC'deki soydaşlanmızın, oradaki halkın mutluluğu ve refa
hının daha iyi olacağına, daha sağlam güvencelere bağlanacağına inan
maktayım. Bu protokolün her iki memlekete de hayırlar getirmesini, ara
daki bağların daha da kuvvetlenmesine yardımcı olmasını özellikle dili
yor ve çalışmalarınızda başarılar diliyorum. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN ÇANKIRl'DA UÇAKSAVAR TOP 
FABRİKASININ AÇILIŞINDA YAPTICI KONUŞMA 

6 Aralık 1986 

Çok Sayın Cumhurbaşkanım, değ-rli Misafirler ve sevgili Çankırılı-
lar; 

Sözledmin başında hepinize sevgiler saygılar sunuyorum. Bugün 
burada Sayın Cumhurbaşkanımızın uğurlu elleriyle, hem Türkiye için, 
hem de Orta Anadolunun çok sevimli bir ili olan Çankırı için önemli kat· 
kılarda bulunacak bir tesisin açılışını yapacağız. Şimdi bu tesis 1976 yı
lında başladı. Ama başka bir tesis olarak başladı. Hepinizin bildiği gibi . 
muhtelif sebeplerle. biraz da politik gayelerle hesap 'kitap yapılmayarak 
başlayan tesislerden biri idi. Onun için devam edemedi. 1980'den sonra 
bu tesisin üzerinde, Çankın'ya bir hizmet vermek ve önemli bir tesis ka
zandırmak için çalışmalar yapıldı. Ve karar verildi ki, burada bir Savun
ma Sanayii Tesisi kurulabilir. Makina Kimya etüd yaptı. Ve ilk önce 20 
bin metrelik hava müdafaa topları yapımı konusunda mütabakata va
rıldı. Hızla da inşaatına devam edildi. Ondan sonra daha büyük bir silah 
tesisi yapılması için 1985 yılında tekrar anlaşmalH yapıldı. Şunu söyle
mek istiyorum, şu ana kadar daha yatırım harcamaları ilave alınacak. 
Böylece 120- 130 milyarlık bir tesis Çankırı da komple olarak inşallah 
1990 senesinde üretime geçecek. Geçen sene savunma sanayi konusunda 
önemli bir tedbir aldık. Savunma Sanayini yurtiçinde yaymak, Türk Si
lahlı Kuvvetlerimizin ihtiyacının önemli bir kısmını yurtta temin etmek 
gayesiyle bir Savunma Sanayii Destekleme Fonu kurduk. Bu fonun ilk 
tatbikatı bu gördüğünüz projedir. Bu projeye hızlanıp biran önce tamam
lanması için bu sene içinde Savunma Sanayi Destekleme Fonu'nda 19 
milyar lira verilmiştir. Ümit ediyorum ki, Savunma Sanayi konusunda 
hem ihtiyacımızı karşılama'k, hem de ihracatçımızı geliştirmek, yurttaş
larımıza daha kaliteli iş bulmak, imkan dahiline girecektir. Bütün bunlar 
önümüzdeki yıllarda birer birer realiz~ olacaktır . Bundan hiçbir şüphe 
yoktur. Aradan 1- l ,5 sene geçtikten sonra Çankın'yı tekrar ziyaret etti· 
itimizde Çankın'nın çok değiştiğini gördük. Burada bütün ilgilileri, baş
ta Belediye Başkanı olmak üzere tebrik etmek istiyorum. 

Gayet iyi biliyorsunuz. Çankırı'da üç milletvekili var. Üçü de bizden. 
Onun için burada ifade ediyorum ki, 4. milletvekiliniz de ben olacağım. 
Çankırı'nın bu şekilde gelişmesinden, milletvekillerimizin, Belediye Baş-
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kanımızın, diğer yetkililemi çalışmasından fevkalade mutluyum. İnanıyo
rum ki, Çankırı diğer bütün illerimize bir örnektir. Bu çalışma sonucun
da hakkınız olan, başka tesislerde gelecektir. Bundan hiçbir şüpheniz 
olmasın. Şeker fabrikasının etüdünü bu sene tamamlıyor. İnşallah ber
şey müsbet bitecek. Biz de gelir temelini atarız. Çünkü Orta Anadolunun 
kaderinde tarımının gelişmesinde şeker fabrikalarının çok büyük hizmeti 
vardır. Pancar yetiştiren çiftçi, bu işi özellikle şeker sanayiinin yardımıyla 
başka tarım şekillerini öğrenme yolunda çok büyük gelişme göstermiştir. 

Onun için Orta Anadolu'da önümüzdeki yıllarda daha fazla şeker fabri
kası kuracağız, hem bu yolla memleketin ihtiyacını karşılayacağız, hem 
de bu yörelerdeki çiftçimize, köylümüze daha büyük destek olacağız. 
Bunları da bu güzel tesisin açılışı vesilesiyle sevgili Çankırılılara bildir
mek istıedim. Memleketimiz süratle gelişiyor, Çankırı biraz daha hızla 
gelişiyor, •öyle gördüm. İnşallah diğer illerimiz de aynı gayreti gösterirler 
de şehirler ve köyler daha güzel, daha mutlu hale gelir. Bu tesisin yapıl
masından, bu hale gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor. Te
sisin bütün memleketimize, Çankırı'ya bayırlar getirmesini Cenab-ı Hak
tan niyaz ediyorum. Hepinize saygılar sunuyoıum. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN ÇANKIRI'DA HALKA HİTABEN 

Y APTICI KONUŞMA 

6 Aralık 1986 

Sevgili Çankırılılar, 

Hepinize ~n derin sevgilerimi, saygılanmı sunuyorum, sağolun, 
varolun ... 

Bugün benim Çankırı'ya dördüncü gelişim. Her gelişimde Çankın'yı 
biraz daha farklı, biraz daha değişmiş, biraz daha güzelleşmiş, biraz daha 
modernleşmiş bir şehir olarak görilyorum. Bundan da büyük mutluluk 
duyuyorum. 

Anavatan'la beraber milletimizin makus talihi artık yenilmiştir. Çün
kü biz bu bölgelere, bu illerimize ckalkınmada öncelikli iller• vasfını ver
dik ve onlara ayrı bir ihtimam gösteriyoruz, ayrı bir şekilde destekliyo
ruz. Bu suretle bu gibi illerden başka şehirlere göçü asgari seviyeye dü
şürmeye büyük gayret gösteriyoruz. Fabrikalar açılıyor, çalışkan belediye 
başkanlarımız an gibi çalışıyor. Bu bir taraftan, yollar açılıyor, binalar 
yapılıyor, demin de Türkiye'nin en önemli tesislerinden birini Çankırı'da 
açtık: «Uçaksavar top fabrikası. .. • 1976'da temeli ahlmış. biraz politik 
bir temel · ama birşey yapılmamış. Seçimden sonra özellikle son 2 senede 
biz bu fabrikayı bitirdik. Daha da yapılacak. Yatırımın miktarı 13S mil
yar TL. ya ulaşacak . Türkiye'nin savunma sanayiinde önemli bir tesis olu
yor. Geçen sene dikkat ediniz, savunma sanayi ile ilgili önemli bir kanun 
çıkardık. Fonlan biraraya topladık, savunma sanayii ni destekleme fonu
nu kurduk. İşte bu sene fabrikaya o fonlardan l S milyar TL. verdik. Önü
müzdeki sene de vereceğiz. ıs. 20 milyar TL .... 

Yoksa bu imkaıılar olmasaydı, o fabrikalan tamamlamak mümkün 
olmazdı. Ama şunu hemen söyleyeyim biz söylediğimiz her sözü bir bir 
yerine getirdik ve getirmeye de devam edeceğiz. Memleketimizi ileri ülke
ler arasına sokmaya, gelişmiş bir ülke yapmaya Allah'ın izniyle azmet
tik ... 

Tabiatıyla çalışkan, fedakar ve hakikaten inançlı milletimizin bu ko
nuda bizi yürekten desteklediğini de çok iyi biliyoruz. Onun için, önümüz
de hiçbir engel tanımayız. Kimseden de korkmayız, Allah'tan başka . .. 
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Bugün güzel yurdumuza çok büyük yatınmlar yapılıyor, yollar ya
pılıyor, otoyollar yapılıyor. Eskiden 40- 50 km. lik otoyol - Çankırı' da tah
min ediyorum Almanya'da çalışan işçiler vardır. Burası fakir bir ildi. 
Onun için yurtdışına gitme hususunda öncelik verildi buraya. Orada oto
ban denir bu yollara - yapıldı Türkiye' de. Biz bitirdik. Bugün 600 km.'ye 
başladık . Ümit ediyorum birkaç yıl içinde bu başladığımız otobanlann 
uzunluğunu 1000 km.'ye çıkaracağız. Öyle 15 sene de sürmeyecek, 4 sene
de tamamlayacağız. İşte televizyonlardan takip ediyorsunuz. İstanbul'da 
Fatih Sultan Mehmet Köprüsiiııün temelini geçen sene attık. Bu sene ku
lelerin yükseldiğini, tellerin çekildiğini ve gövde inşaatının süratle yürü
düğünü görüyoruz. Beraberinde de 216 km. otoyol yapılıyor. Onu da in
şallah 1988 seçimlerinden önce hizmete koyacağız. 

Türkiye'nin en büyük barajına biz başladık. Atatürk Barajı. .. Bü
yük bir hızla gidiyor. Yılda bu baraja 200 milyar TL. para harcıyoruz. 
Dile kolay. İnşallah o baraj da 1988'de su tutmaya başlayacak . Fırat'ın 
suyu 12 sene aksa barajı ancak dolduracak. Aşağıya hiç su yollamazsak. O 
kadar büyük bir gölü var. Tabii bu demek değil aşağıya su vermeyeceğiz . 

Muhterem Çankırılılar, demin de söyledim; biz Orta Anadolumuza, 
Güneydoğu Anadolumuza, iklim şartlanmn, tabiat şartlarının biraz daha 
zor olduğu bu bölgelere aynca önem veriyoruz. Şeker Fabrikaları önü
müzdeki yıllarda bu böl,ırelere kaydınlacak. Birçok sulama projesi de baş
lattık bu bölgelerde. Kızılırmak Projesi. .. 120 milyar TL... Kızılırmak'taıı 
geniş arazileri sulayacağız. Ne ekeceksiniz sulayınca bu arazilere? Gayet 
tabii pancar ... Onu ben de biliyorum. Bu sene ve önümüzdeki sene pan
cara iyi fiyat verdik. Gübrenin fiyatı da artmıyor, mazotun fiyatı da art
mıyor. Köylünün geliri ona göre artacak. Köylere telefon veriyoruz, köy
lerin hemen hemen hepsi elektrikleniyor. Hanunlaı· renkli televizyon isti
yor değil mi? Onun için eline biraz fazla para geçsin de köylüm televiz
yonunu da alsın, telefonunu da, buzdolabını da atsın ... Şehirde ne varsa 
orada da olsun. 

Şeker Fabrikasına gelelim şimdi. Fabrikanın alınması için milletve
killeri, belediye başkanları v. s. gelir giderdi. Sonunda siz derdinizki - bu 
işi almak ne kadar zormuş. - Öyleydi eskiden. Şimdi biz bu usulleri değiş

tirdik biraz. İnsanları o kadar yormuyoruz. Çünkü politikayı o ma11ada 
yapmıyoruz. Buranın derdi mi var? Burada bu tesis ekonomik mi? Bura
da bu te~is, memlekete yararlı mı? Geliyor, söylüyorlar. Biz inceliyoruz. 
Diyoruz ki, bu işi biz buraya yaparız. İşte size de burada söylüyorum. Bi
zim Çankın'ya bir şeker fabrikası borcumuz var. İnşallah önümüzdeki yıl 
içinde yerini tesbit edeceğiz. Onun kavgasını yapmayın sakın. Onun tes-
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bitini bize bırakın. Teknisyenler karar verir, şeker fabrikasının da tl!me
lini inşallah gelir, Sanayi ve Ticaret Bakanımızla, milletvekillerimizle bir
likte hep beraber atarız. Oldu mu? 

Çankırı'ya hizmet etmek bizim için bir şereftir. Bunu unutmayın. 

Bütün memlekete hizmeti biz aslında bir ibadet gibi görüyoruz. Çünkü, 
halka hizmet, hakka hizmettir. Bakınız bizim anlayışımızda bir husus var 
cbiz bütün insanları seviyoruz.» Hele bu insanlar bizim insanlarımız olur
sa daha fazla seviyoruz. Şimdi bana soruyorlar, hepsini seviyorsunuz, ay
rımınız var mı? Biraz ayrımımız var söyleyeyim, çocuklarla gençleri biraz 
daha fazla seviyoruz. Çünkü çocuklar ve gençler Türkiyc'nin gelecek ku
şaklarıdır. Onlara ne kadar sahip olursak, o kadar güzel Türkiye'ye erişi· 
riz. Türkiye o kadar büyür, o kadar güzelleşir. Çocuklarımızla gençlerimi
zi eğitmek için yeni yeni programlar yapıyoruz. Bakınız şimdi televizyonu 
renkli yaptık, bir de ikinci kanal çıkardık. İnşallah ikinci kanal Çankı
rı 'ya gelecek onu da söyleyeyim. İkinci kanalı önümüzdeki 1,5 senede bü
tün Türkiye'ye yayacağız. Bununla da bitmiyor. Bir de üçüncü kanal var. 
Üçüncü kanal demin söylediğim çocuklar ve gençler için eğitim kanalı ... 
En iyi hocalar ders verecek. Asnmız bilgisayar asrı değil mi? İnşallah eği
tim ve öğretimde önümüzdeki yıllarda büyük çapta kullanacağız. Bunun 
programı hazırlanıyor. Belki önümüzdeki 5- 6 sene içinde Türkiye' deki bü
tün okullara, - köylerde, kasabalarda, kentlerde.- bilgisayarı sokacağız. 
Anavatan İktidarı, Türkiye'yi modern, ileri bir ülke haline getirmeye az
metti. Bakınız hepsi birer birer yerine geliyor. 

Programlı elektrik kısıntısı var mı? Elektriğiniz kesiliyor mu? Yok 
değil mi? Termik Santrallan, hidroelektrik santrallan hızlı hızlı yapıyo
ruz. Türkiye bir daha o eski karanlık günlere dönmeyecek. Şehirler, köy
ler pınl pırıl olacak. Çankırı'nın yollan tamamıyla aydınlatılmıştır. Eski
siyle mukayese edilemez. Çok daha güzel olacak onu da söylüyorum. 

Ama tüm !bunların yapılmaya devam eırrnesi için tek bir şart var
dır. O da milletimizin 1birlik ve beralberlik içinde !birbirine sımsıkı sarıl
masıdır. O vakit Türkiye'nin önünde hiÇ'bir şey duramaz. Bundan emi n 
olmalısınız. • · 

Şimdi bakın eskiden lbizi Avrupa'nın yanına sokmazlarken. Şimdi 
bana Avnıpa'nın devlet adamlarından:mektuplar geliyor. Aman bu işi bana 
öğret. Şimdi bir memleket güçleni.rs , o mcmlekette ·daha çok iş yapılırsa 
herkesin gö-ıü onda olur. Dostlukların . gerisinde biraz da ticaret vardır, 
hab11riniz 014un. O.nun: için Türk.iye'nin itibarı eskisiyle mukayese edile· 
meyecek kadar yukarı gidiyor, Biz bugün pünyanın her tarafına davet 
edildik. Her taraftan da devlet adamları ıgeldi. Amerfka'sından, Avrupa'
sından, Japonya'sından, Arap aleminden ... Hepsi Türkiye'yi tanıyor. 

1284 



Bu sene •kalkınma hızımız, son 10 senenin en yüksek kalkınma hızı
dır. Ama çekemeyenler de var onu da söyleyeyim. Yazıyorlar, çiziyorlar. 
Yıazsınlar, çizsinler hiçbir şey ifade etmez. Çünkü biz milletimizi çok iyi 
tanıyoruz. Milletimiz akıllı, kandırmak o kadar kolay değil. Millet her
şcyin doğrusunu o kadar güzel biliyor iki ... Yalnız şunu da jtabii görüyo
rum herşey dönüyor dolaşıyor Anavatan lktidan'na dayanıyor. Hedef bi
ziz, Jıedef tahtası gilbi. Başka alternatif var mı? Göstersinler bakalım bir 
tane alternatif ... Ama muhterem Çankınhlar tabii bunlar olacak. Çünkü 
demokrasi yolunda sağlam bir şekilde gideceğiz. Şuna yürekten inanı

yorum •demokrasiye sımsıkı sarılın, o sizin en tabii hakkınızdır.• De
mokraside kalkınma daha iyi olur. Reyiniz olacak ki ben geleceğim. Be
nim raldbim de sizden rey isteyecek, kendini 'beeğndirmeyc çalışacak. 
Neticede vatandaşa hizmet gelecek. Aslı da budur. Bakın burada belediye 
başkanım çalışkan bir insan. Demin Sayın Cumhurbaşkanımıza iza'hat 
veriyordu. Dedi ki şu /kadar konuta başladım . Hem \Şehri düzenliyoruz, 
hem konutları, kooperatifler yükselmeye başladı. Biz de yardım ederiz. 
Geçen gün televizyonda da anlatum. Seçimlerde dedim ki, bu konut prob
lemini ·biz halledeceğiz. Bizim karşımızdaki rakipler nasıl halledeceksin 
dediler. Öyle yağma yok kopya verirmiyim dedim. Toplu Konut Kanunu'· 
nu çıkardık, İmar Kanunu'nu çıkardık, Ondan sonra sigaradan, muhte
lif yerlerden fonlar almaya başladık. Bugün toplu konuta gelen parala
nn çoğu, eskiden kaçakçıya, karaborsacıya giden paralardı. İstiyorlar ki, 
Anavatan gitsin tekrar eski günler gelsin. Yağma yok, o iş bitti. Bugün 
toplu konuta 250 - 300 milyar TL lbu şekilde para gelmektedir. Türkiye'de 
şu anda 525 bin konut inşa halindedir, 150 bin tanesi de tamamlanmış· 
tır. Dile kolay . .. İşçiler, memurlar ve evi olmayan emekliler için de yeni 
bir konut yardım kanunu çıkardık. Şurada söylüyorum. İnşallah herke
si ev sahibi yapacağız. Hesabımızı biliriz. Herkez lhesa'bını bilsin. Ondan 
soru-a biz yardım edeceğiz, destek olacağız, kredi vereceğiz. İşçiyi , me
muru, evi olmayan emekliyi inşallah önümüzdeki 10- 15 ·sene içinde ev 
sahibi yapacağız. Esnaf da aynı şekilde. Bu konut meselesini köylere ka
dar götüreceğiz. Onu da söyleyeyim. Bu bizim en büyük idealimizdir. 
Başka birşey daha var. Esnafı kendi işyerinin sa'lıi'bi yapacağız. Her ta
rafta. 

:Bu sene Türk köylüsüne önemli kolaylıklar getiriyoruz. Gübrede 
ve hayvancılıkta Ziraat Bankasının kredi faizlerini 10 puan aşağı indirdik. 
Orta Anadolu köyülmüzün iki önemli ürünü var. Birisi pancar, diğeri 

buğday . Bu iki üründe yani hububat ve pancarda en yüksek taban fi. 
yat artışını verdik. Önümüzdeki sene inşallah hava ışartlan da Allah'ın 
izniyle müsait giderse Orta Anadolu köylüsünün yüzü daha iyi gülecektir. 

Son birşey daha yaptık. KDV'yi traktörde, 'tanm ilaçlarında v.s.'de 
% 5'e indirdik. Bunlarda da ucuzluk ~lacaktır. 
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Şimdi Muhterem Çankırılılar, biz tabii memwumuzu da düşünüyo
ruz. Öğretmenlerimizin sıkıntısı vardı. Bu sene o sıkıntıyı büyük çapta 
hafiflettiğimizi zannediyorum. Zor oldu biraz ama, öğretmenlerin hall
nnı kıramayız dedik. önümüzdeki yıl inşallalb Türkiye'de yatırım mese
lesinde aynı şekilde devam ederiz. Yollar yapılacak, barajlar yapılacak, 
fabrikalar yapılacak, daha çok yapılacak işler var. Bütün bunlan yap
maya siz arkamızda olduğunuz müddetçe hızla !devam ederiz. 

Aziz ve muhterem Çankırılılar, bu dördüncü ziyaretimde sizleri gene 
böyle lbirarada, mutlu görmekten, birbirine sımsıkı sarılmış görmekten 
büyük bahtiyarlık duyuyor ve hepinizi sevgiyle, saygıyla selamhyoru.m-
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