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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN 10. BASIN TOPLANTISI 

13 Aralık 1986 

Muhterem Basın Mensuplan, 

Bugün iktidara gelişimizin üçüncii yıldönümüdür. Hükümetimizin 
dördüncü yılına girerken, Allaha şükür alnımızın akıyla, çeşitli meselele
ri halletmiş olarak, daha güçlü ve daha mutlu 1bir şekilde yine milletimi
zin huzurundayız. _ 

Hükümetimiz çok 1ıassas bir dönemde görev alarak 'icraatına başla
mıştır. Hükürnote geldiğimiz zaman iç ve dış kamuoyunda ibazı endişeler 
vardı. Acaba demokrasiye geçi lebilecek miydi? Huzur ve güven ortamı 
devam eltirilebilecek miydi? Ekonomik ve sosyal meseleler ele alınabile
cek miydi? A keri idarelenden sonra gelen hükümetler Türkiye' de ıcın ay
dan fazla dayanamamıştı, acaba bizimki ne kadar devam edebilecekti? 

İşte lbu şekilde beklentiler içerisinde iktidara gelen Anavatan Parti
si, kısa zamanda mahall1 seçimleri, ara seçimleri gerçekleştirmiş, huzur 
ve güven ortamını pekiştirmiş, ekonomik ve sosyal meseleleri !hal yoluna 
koymuştur. Bu durumun önem ; çevremizdeki ülkelere !bakınca daha iyi 
anlaşılmaktarur. Bugün Türkiy jfiljz, emniyet, asayiş, sulh ve sükun bakı
mından örnek gö terilecck ülkelerden biridir. 

Kıymetli Basın Mensupları, 

Hükümet Programında üç yıl önce yapmayı vaad ettiklerımizin bir 
çoğunu gerçekleştirdik. Verdiğimiz söz, ileri, modem ve müreffeh bir 
Türkiye'nin temellerini atmak ve gerekli refoııınlan başlatmak idi. 

Şu hu usu açıkça belirteyim, biz Türkiye'nin en büyük reformlarını 
en kısa zamanda yaptık. Yıllardır sadece edelbiyatı yapılan müzmünleş
mi~ ekonomik ve sosyal reformlar, üç yıllık iktidarımız devresinde ger
çekleştirilmiştir. Bazıları gerçek iktisadi ve sosyal ihtilal mahiyetinde 
olan 1bu icraatımız, Türk ekonomisinin, Türk toplumunun, Türk idaresi
nin yapısını değiştirmiştir. 

Bizim iktidarımız reformist bir :k ıidardır ; bizim Hükümetimiz 
rcf ormist bir Hükümettir. Bu !hakikati ıüzerine basa basa ifade ediyorum. 

Yaptığımız reform mahiyetindeki 'İcraatı özet olarak saymakla ye
tin iyorum. 



• «İdari Reform• u gerçekleştirerek Türk Devlet Teşkilatı'nı kö
kün.den değiştirdik ve dünyanın en modern idare sistemini kurduk. 

• «Personel Reformu• ile dinamik bir personel rejiminin temelle
rini attık. Kamu personelinin idari ve ma!J haklarında önemli gelişmeler 
kaydedilmiştir. · 

• «Hukuk ive Adalet Reformu • nu yaptık. Onbinden fazla kanun 
ayıklanarak binin 'altına indirilmiş ve tek metin ilıalinde derlenmiştir. Ya
kında yüce Meclise sevkedilecektir. 

İnfaz Kanunu'nda yaptığımız değişiklikle af meselesini sistematik 
bir şekilde hallederek, toplumda yara açmadan cezaların inclirimine git
tik ve pek çok kişiyi tahliye ettik. Pişmanlık Kanunu ile teröriz.min ön
lenmesinde ileri lbir a.dım attık. _ 

Yıllardır değiştirilemeyen usul kanunlarını ve bir çok temel kanu
nu değiştirerek adaJet sisteminde ferahlık sağladık. 

• «Vergi Reformu• nu gerçekleştirerek dünyanın en modern, ileri 
ve pratik vergi sistemini inşa ettik. Vergi Reformu programımızın ilk te
mel uygulaması, ıfaturaya vergi iadesi sisteminin kurulmasıdır. Faturaya 
vergi iadesi sistemiyle, dar gelirliye her ıtürlü ımalda yüzde 20'ye varan 
destekleme, yani ~ü.bvansiyon yapıyoruz. Vergi Reformu içindeki sadece 
bu sistem dahi ıbaşlıbaşına bir yenilik mahiyetindedir. 

Yıllardır üzerinde 'konuşulan Katma Değer Vergisi'ni hazırlayarak 
çok kısa zamanda başarıyla uygulamaya koyduk. 

Vergi sisteminde sosyal adaletçi uygulamalar başlattık. Vergi ka
nunlarında palyatif değişiklikler yerine kalıcı reformlar yaparak ücret
lilerin vergi yükünü büyük ölçüde aşağıya çektik. 

Vergi gelirlerini arttırıp vergi kaçağını azalttık. 

• «Kambiyo ve Dış Ticaret Reformu • ıi le ekonomide gerçek bir ih
tilal yaptık. Döviz karaborsaeıhğının, döviz ve kota tahsislerinin ortaya 
çıkardığı haksız kazançları kökünden kazıdık. liıracaıı teşvik ederken , 
ithalatı da serbestleştirerek, tüketiciye !kaliteli ve ucuz ımal alma imkanı 
sağladı'k. Netice itibariyle ihracatımızda, anayi malları , çeşidi 3 binin 
üzerine çıkmış, sanayimiz gittikçe 'Claha verimli, daha kaliteli üretim yap
maya başlamıştır. 

Kıymetli Basın Mensuplan, 

• Mahalli İdareler Reformu'nu da yapmak bize nasip olmuştur. 
Yıllardır mevcut iktidarların elinde oyuncak olan mahalli idareler, Hü
kümetimiz döneminde sağlanan mali imkanlarla halka hizmet verebile
cek hale getirilmişlerdir. Belediyelere üç yıl önce 20 milyar kaynak veri-
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lirken, bugün bir trilyonun üzerinde kaynak aktanlmakadır. Yetkileri ve 
kaynakları çok az olan .mahalli idareleri 'biz, yetki ve kaynakla donattık. 
İşte gerçek demokrasi budur. 

Önü.müüdeki günlerde, li özel İdaresi Kanunu ve ti İdaresi Kanu
nu'nun tadil edilerek yürürlüğe girmesiyle, mahalli ve mülki idarelerin 
vetkiler ve kaynaklar daha da aktarılacaktır. 

Artık bütün şehirlerimize hizmet gitmektedir. Alt yapı hizmetleriy
le, spor tesisleriyle, parklarıyle, çocuk 'bahçeleriyle, ışıl ışıl, tertemiz cad
deleriyle şehirlerimizin ve Türkiyemizin çehresi değişmektedir. 

Büyük şehirlerimizin içme suyu meselesini halletmek için, Ankara, 
İstanbul ıve lzmir'e Kamu Ortaklığı Fonu'ndan yapmakta olduğumuz des
tekleme ve içme suyu projeleri 1987 vılı ,;onunda bitirilecektir. Her konu
da, her sahada yılların ihmalini telafi etmek de 'bizim iktidarımıza düş
mıiştür. Ama 'biz zorlukları çözmek için iktidar oLrluk; bundan gocunmu
yoruz. 

• Ekonominin kronikleşmiş ıbir meselesini 'halleden «K1İT Refor
mu» nu yaparak K1T'lerin karlı ve verimli çalışmalarını sağladık. 1983 
yılını 34 milyar liralık zararla kapatan KİT'ler, bu yıl 1,2 trilyon •lira kıir 
eder duruma getirilmişlerdir. 

KİT'lerin özelleştirilmesi konusunda .son iki yıldır yapılan çalışma
lar neticelenmek üzeredir. 1987 yılında pek çok KİT'imiz halka açılmaya 
başlanacaktır. 

Muhterem Basın Mensupları, 

Tktidara geldiğimiz tarihten itibaren sanki üç yıl değil de, otuz yıl 
geçmiş gibi köklü icraatla huzurlarınızda bulunuyoruz. Bütün icraatımızı 
hir saatlik 'bir basın toplantısına sığdıramayışımız, bizi bir taraftan ÜZÜ· 

yor, bir taraftan da halkımıza hizmet etmenin gurur ve mutluluğunu ya
şatıyor. 

Aslında, sadece biraz önce saydığım konulanda 'değil, devlet ve mil
let hay:ıtını tanzim eden hemen her sahada, reform vasfında değişiklikler 
ve yenilikler getirdik. Çünkü biz, yenilikçi ve ileriye bakan bir iktidarız. 
Çünkü biz, Türkiyemizi ileri ve modem bir ülke yapmaya azmederek yola 
çıkt ık . 

Konut. eğitim, spor, işsizlik, kalkınmada öncelikli yöreler, orta di
rek, fonlar sistemi ve daha bir çok alanlarda yaptıklarımız, başlıbaşına 
reform mahiyetindedir. 

Yıllardır çıkarılamayan, değiştil"ilemiyen reform kanunları da hi-
1: im hükümet dönemimizde kabul edilerek yürürlüğe girmiştir: İmar Af-



fı Kanunu, Kıyı Kanunu, Türk Parasının \Kıyme~ini Koruma Kanunu, Ka
çakçılığın Men ve Takibi Hakkında K:anun, Toprak ve Tarım Reformu 
Kanunu, Maden Kanunu, Askerlik Kanunu, Usul Kanunları, Orman Ka
nunu ... Ve yenilikler: Finansal Kiralama Kanunu, Seroest Bölgeler Ka
nunu, Pişmanlık Kanunu, Tımıtma Fonu Kanunu, Savunma Sanayii Ka· 
nunu, Film ve Video Kanunu, Spor Kanunu, Sosyal YardımJaşma ve Da
yanışmayı Teşvik Kanunu, Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunu, Memur, 
İşçi ve Eıme'klilere Konut Yardımı Kanunu ... 

Şimdi sizlere soruyorum, hangi Meclis, hangi Hükürnet, 'hangi ikti
dar döneminde -bunlardan tek bir tanesi yapılmıştır? 

Bu arada, Hükümetimiz döneminde, süratli icraatımızın bir göster
gesi olarak, 82 'Kanun Hükmünde J(ararname, 3678 Bakanlar Kurulu Ka
rarnamesi hazırlandığını ve parlamento tarihimizde görülmemiş bir şevk
le çalışan TBMM tarafından 352 adet kanun kabul edildiğini beli rtmek 
isterim. 

Kıymetli Basın Mensupları, 

Hükümet Programımızda temel meseleler olarak seçtiğimiz saha
larda da, vaad etıtiklerimizi büyük ölçüde gerçek leştirme yolundayız . 

Hatt! bazı konularda vaadlerimizin de ötesine geçmiş bulunuyoruz. 

HUZl,}R ve GOVEN'in temini ve devamı konusunda Hükümct ola
rak lüzumlu bütün tedbirleri büyük bir azim ve kararlılıkla uyguladık . 

Etrafımız kan ve kin çemberi ile çevriliyken, Türkiye, tarihinin en istik· 
rarh en sakin üç senesini geçirmiştir. Bugün, Batı ülkelerinde terör Tür
kiye'den 'daha fazladır. Türkiye, ditnyanın en istikrarlı ve en huzurlu ül
kelerinden 'biri olmuştur. 

Çiftçi, işçi, memur, esnaf ve emeklinin meydana getirdiği ORTA Dİ 
REC1N güçlendirilmesi için yapılanların sadece bi r kısmını sayalım : 

• Vergi diliminde yaptığımız düzenlemelerle, en düşük vergi dili
mi yüzde 36'daıı yüzde 25'e düşürülmüştür. Buna, faturalı vergi iadeleri 
ile maaş ve ücret artışları da ilave edildiğinde, orta direğin gelir artışla
nnın enflasyonun üstüııde seyrettiği görülecektir. 

• Gelir Vergisinin ücretler üzerindeki yüzde 65'Jik yükü, yüzde 
30'lar civanna indirilmiştir. 

• 1984 Yılı başında 40 olan maaş katsayıs ı , 1987 yılı başında 66'ya 
çıkarılmıştır. Yan ödeme ve yakacak yardımları ile aile, çocuk, doğum 
yardımlan 've harcırahlar da 'buna paralel olarak arttınlmıştır. 

• Memurlara da genel kadro kanunu ile yıllann ihmaline son veri
lirken, bu uretle maaşlarında ek artışlar sağlanmıştır . 



• 1987 Temmuz ayında, ilk defa devlete girecek ilkokul mezunu 
memurun, faturalı vergi iadesi dahil eline geçecek net para 70 bin lira 
civarında olacaktır. Öğretmenler ve polisler, 110 •bin liranın iizerinde 
maaş alabileceklerdir. Adliye personeli ve hakim adaylarına da ilave im
kanlar temin edilmiştir. 

• Memurlara, işçilere ve emeklilere, ev sahibi olabilmeleri için 
«faizsiz kredi• ve «konut edinme yardımı• ihdas edilmiştir. Gelecek yıl
dan itibaren takriben üç milyon vatandaşımız konuta kavuşacak, !böyle
ce birkaç sene içinde ortadirek ev sahibi olacaktır . 

• Yıllardır hak sahiplerine verilmeyen MEYAK kesintilerini, faiz
leri ile beraber hak sahiplerine iade ettik. 

• Memurlara avans ödemesi uygulamasını getirdik. 

• Bütçe ile memurlara sağlanan katsayı ve yakacak yardımı im kan
lan , otomatik olarak emeklilere de yansıtılmıştır. 

• İşıçi ve memur emekli lerinin emeklilik işlemleri basitleştirilerek 
hızlandırılmıştır. 

• İşçi emeklilerine, aylıkları kesilmeden ikinci bir işte çalışma im
kanı sağlanmıştır. 

• 1987 yılında toplu sözleşmelerde yüzde 40'1ık bir artış yapılması 
benimsenmiştir. Son yı lların bu en büyük orandaki artışları ile işçi üc
retleri enflasyonun çok üstüne çıkacaktır. 

• İmar affı çıkarılarak gecekondu sahiplerine, kendi beyanlarına 
güven esasına göre tapu tahsis belgesi verilmiştir. lmar planları yapıldık
tan sonra gerçek tapuların .dağıtılması kabul edilmiştir. Halen pek çok 
vatandaşımJz tapularına kavuşmuş du .rumdadır. Büyük bir vatandaş kit
lesinin korkulu rüyası olan gecekondu meselesini de çözmek, iktidarımı
za nasip olmuştur. 

• Tarım sektöründe sosyal güvenlik sistemi uygulamasına ilk defa 
bizim dönemimizde geçilmiştir. 

• •Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu• ihdas edilerek, yur
dumuzun dörtbir yanında kurulan Vakıflar eliyle, sosyal güvenlik siste
mine girmeyen fakir ve yardıma muhtaç vatandaşımıza yardım imkanı 
sağladık. 'Daha bir kaç ay zarfında yüzıbinin üzerinde vatandaşa yiyecek, 
giyecek, yakacak, burs ve sağlık yardımı yapılmıştır. 

·• Tasarruf mevduatına olan sigortanın kapsamı da genişletilmiş, 
tasarruf mevduatına verilen faizler devamlı olarak enflasyonun üstünde 
tutularak, 'tasarrufcunun iyi bir gellr elde etmesi sağlanmıştır. 



• İşbaşına gelcliğitnizde 16.200 lira olan asgari ücret 41.400 liraya 
yükselmiştir. Gelecek yıl daha da arttınlması için çalışmalar devam et
mektedir. 

• Bağ-Kur Kanunu değiştirilerek. uygulama.daki bütün aksama
lar giderilmiş , iki milyon Bağ-Kur'luya yeni haklar sağlanmıştır. Esnafa 
sağlık sigortası uygulaması başlatılmıştır. 

• İşçilerimizin Alman Yapı Tasarruf Sandıklarındaki kredilerinin 
Türkiye'de kullandırılması için iki ülke arasında mutabakat sağlanmıştır. 

• Aktif sigortalıların çalışan nüfusa oram, 1983'de yüzde 23,1 iken, 
1986 yılında yüzde 38,S'a yükselmiştir. ıBu da, sosyal güvenlik si temin
deki hızlı gelişmenin bariz bir delilidir. 

• Hükümetimiz döneminde zirai krediler üç misli ve esnaf kred :
leri dört misli artış göstermiştir. 

• Toplu Konut Fonu'nun desteğiyle ev sahibi olanların yüzde 80'
inden fazlası, evi olmayan memur, işçi ve emeklidir. Geri kalan da, esn::ıf 
ve diğer dar gelirli vatandaş grubudur. 

• T::ırım ürünleri destekleme politikamızda, çiftçimizin alınterinin 
karşılığının verilmesine ve ödemelerin zamanında yapılmasına itina edil
miştir. 

Kııymetli Basın Mensupları, 

Hükümet Programımızda uzun vadede çözüme kavuşturulacağı ifa
de edilen İŞSİZLİK meselesinde, «İstihıdamı Geliştirme Projeleri • adı 
::ılıında bir dizi tedbirin uygulanmasına geçilmiştir. 

Bu projelerin en önemlisi, vasıfsız işgücü için hazırlanan «Beceri 
Kazandırma Kursları» dır. Bu kursları bitirenlerin yüzde 85'i iş bulabil
miştir. Aynca, yeni teknoloji sahasında kendi işlerini kurmaları için mü
teşebbisler çok yönlü destekle teşvik edilmeye başlanmıştır . 

Kı a süre önce çıkarılan Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu da, ge
tirdiği eğitim ve sosyal güvenlik imkanları bakımından, genç nüfusun işe 
girmesini ve çalışmasını teşvik edici mahiyette olmuştur. 

1983 yılında yüzde 16,1 olarak hesaplanan işgücü fazlası, 1986 yılın
da nüfus art ı şlarına rağmen yüz.de 15,S'e düşmüştür. 

Bu uygulamaların mü bet net'iccleri, önümüzdeki yıllarda daha be
lirli hale gelecektir. 

Herke in bir iş ve barınacak bir ev sahibi olduğu, geleceğe güvenle 
bakan ve 'huzur içinde yaşayan bir toplum meydana getirinceye kadar 
mü adelemiz devam edecektir. 

Kıymetli Basın Mensupları, 

Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki en büyük KONUT seferberliği 
programını biz başlattık. 
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Ortadireği ev sahibi yapmak mıU<sadıyla teşkil edilen Toplu Konut 
Fonundan, yüksek gelir gruplarının tüketimlerinden alınan forı paylan 
ile 378.984 konuta toplam 908 milyar liralık kredi açılmıştır. Bu miktarın 
534 milyar liralık kısmı öderuniş ve 120 bin konut tamamlanmıştır. 

Daha önce de işaret ettiğimiz gibi, ayrıca memur ve işçilere faizsiz 
uzun vadeli konut kredisi ihdas edilmiş, nihayet son çıkarılan kanunla ek 
konut yardımı sağlanmıştır. 

Tek cümle ile ifade edersek, konut sahasında yaptı~mız, hedeflerimi
zin de ötesinde gerçekleşen, hakiki bir reformdur. 

Muhterem Basın Mensupları, 

DOCU ve GÜNEYDOCU ve diğer kalkınmada öncelikli yöreler, Hü
kümetimizin daima gündeminde olmuştur. Bu yörelerin gelişmesini teş

vik etmek için, Cumhuriyet tarihimizde göıülmemiş ölçüde tedbirler al
dık. Yatırımlarda gümrük muafiyeti, vergi indirimi; işçi memur 've ü -
retliler için vergilendirmede kademeli özel indirim, Kamu Ortaklığı Fo
nu'ndan işletme sermayesi yardımı ve daha bir çok teşvikler uygulruı

mıştır. 

Kalkınmada öncelikli yörelerde 1983 yılında 180 milyarlık yatırım 
yapılmışken, 1986 )'llında 1 trilyonun üzerinde yatırım yapılmaktadır. 

Bir misal vererek izah edelim: Kalkınmada Öncelikli Yörelerde 
1983 sonunda 3.342 olan telefonlu köy sayısı 4 misline yakın artış göste
rerek 12.035'e yükselmiştir. Bu ise, toplam telefonlu köy sa)'lsının yüz
de 54.7'si, yani yansından fazlası demektir. 

BÜROKRASİ ile mücadele, Hükümetimizin temel misyonlarından 
birisini teşkil etmektedir. Hiçbir iktidann el atamadığı bürokratik for
malitelere el attık. Evlenme, doğum, nüfus, ehliyet, pasaport, okul kayıt
lan, muadelet işlemleri, kredi ve tapu muameleleri gibi ·binlerce konuda. 
işlemler en basite indirilmiştir. 

Klıymetli Basın Mensupları, 

EKO OMtK DURUM hakkında da ıbazı göstergeler vermek istiyo-
rum. 

Önce şunu ifade edeyim ki; Hükümete geldiğimiz gündtn beri, enf
lasyonla mücadeleye hiç taviz vermeden ve doğru bildiğimizden şaşırma
dan devam ediyoruz. Nitekim, bu ısrarlı mücadelemizin semeresini de al
mış bulunuyoruz. Kim ne derse desin, en büyük meselemiz olan enflas
yon hızının düşüıülmcsinde başarı sağlanmıştır. Yıl sonları itibariyle 
J983'de yüzde 40.l iken 1984'dc yüzde 53.5 olarak artan toptan eşya fiyat-



!arı endeksi, 1985'de yüzde 38.2'ye düşmüş ve 1986'da ise yüzde 25'1ik he
defe yakın 'bir oranda gerçekleşeceği kesinleşmiştir. Netice itibariyle, 
1987 yllı hedefimiz olan yüule 20'lik orana ulaşabileceğimizi ümitle ifade 
edobilirim. 

Diğer taraftan, üç yıllık icraatımız döneminde büyüme hızı süratle 
arttınlmış; 1983'de yüzde 3,3 olan GSMH hızı, 1984'de yüzde 5,9, 1985'de 
yüzde 5,1 olmuş; 1986 yılında ise son on yılın en yüksek kalkınma hızı 
olan yüzde 7,9'a ulaşmıştır. Bu büyüme hızı ile Türkiye, OECD ülkeleri 
arasında en hızlı büyüyen ülke durumuna gelmiştir. 

1986 yılı için sanayi sektöründe, sabit faktör fiyatları ile yüzde 5,5 
olarak hedeflenen büyüme hızı, öngörülenin yaklaşık iki katı olan yüzde 
10,3'e yükselmiştir. 

1983 yılında 5,7 milyar dolar olan ihracatımız, 1984'de 7,1 milyar 
dolar, 1985'de ise 8,0 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 1986 yılında, 
bir çok olumsuz dış tesirlere rağmen ihracat miktarının 1985 seviyesine 
yaklaşacağı t<funıin edilmektedir. İktidarımız döneminde yüzde 40 ora
nında bir ihracat artışı sağlanmıştır. 1980 yılında bütün ihracatımız sa
dece petrol ithalatımıza yetmezken, 1983'de ihracat gelirlerimizin yüzde 
64'ji, 1985'de yüzde 41,7'si, 1986 yılında ise yüzde 20,6'sı ile petrol itha
latımızın tamamı karşılanabilmiştir. 

Hükürnetimizin uyguladığı politikalar sayesinde dış ticaret açığı 
iyileştirilmiş, dış borçlarımız ile ana para ve faiz ödemeleri zamanında 
ifa edilir hale getirilmiştir. Böylece son üç yılda, toplam 12,133 milyon 
dolarlık dış borç anapara ve faiz ödemesi gerçekleştirilerek ülkemizin 
kredi itibarı arttınlmıştlr. 

Türkiye, son üç yılda, dünyada ekonomik kredi itibarını en hızlı 
artıran ülke olmuştur. 

1983 yılında 411 milyon dolar olan turizm gelirlerimiz, üç mislinden 
faz la artarak, 1985 yılında 1,3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Dünya 
turizmindeki bazı menfi gelişmelere rağmen, 1986 yılı turizm gelirlerinin 
bir önceki yıla yakın seviyede gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Di~er 
taraftan, turizm belgeli yatak kapasitesi de, üç yılda iki misline yakın 
artış göstermiştir. 

Yıllardır patladı patlayacak denen turizm, Hükümetirniz dönemin
de çok büyük bir atılım yapmış; Türkiye, Akdeniz'in en cazip ülkelerin
den birisi haline gelmiştir. 

Kıymetli Basın Mensupları , 

Anavatan Partisi iktidarı döneminde ele alınan projeler bugüne ka
dar hayal edilemiyecek büyüklükteki projelerdir. 



Bunlardan bazılarını saymadan geçemiyeceğim : 

• Avrupa ile Asya'yı ikinci defa birleştirecek olan Fatih Sultan 
Mehmet Köprüsü ve 216 km. lik çevre yolunun tamamı 550 milyon dolar
lık dış kredi ile karşılanmak üzere, inşaatına başlanmıştır. Proje 1988'de 
bitirilecektir. 

• GAP Projesi, Kamu Ortaklığı Fonu'ndan 200 milyar liralık ilave 
destekle hızla devam etmektedir. Bu proje için 1,2 milyar dolarlık dış 
kredi temin edilıniştir. 

• Trakya tabii gazının sanayide kullanılmasım sağlayacak ve üre
time başlayan Hamitabad Tabii Gaz Santralı 1200 Mw'lık ve 350 milyon 
dolarlık bir yatırımdır. Bu sa.ntralin 600 Mw'Jik ilk ünitesinin yapımı 8 
ayda gerçekleşmiştir. 

• Tabii Gaz Boru Hattı yapımı çal ı şmaları başlamış olup, bu proje 
300 milyon dolara malolacaktır. 

• Irak ikinci petrol boru hattının yapım çalışmaları da hızla de
vam eLmektedir. Bu da 350 milyon dolarlık bir projedir. 

• Kınalı- Sakarya otoyolu ile Sakarya- Gerede-Ankara otoyolunun 
800 milyon dolar tutan finansmanı sağlanmış olup, yakında yapımına 

başlanacaktır. 

• Türk Hava Yollan'nın okyanus ötesine ve uzakdoğuya açılmasıru 
sağlayacak 350 milyon dolarlık 7 adet Aırbus uçaf:'ının satın alınması ta
mamlanmıştır. 

• lstanbul'da toplu taşımacılık hizmetleri için 300 milyon dolarhk 
hafif raylı sistem kurulmaya başlanmıştır. 

• Yap- işlet- devret formülüne göre birer milyar dolarlık iki adet 
termik santral projesi ele alınmıştır. 

• Aynca Kcmcrköy Santralı ile Soma, Çayırhan, Kangal, Çatalağ
zı santralları tcvsileri için gerekli 800 mi lyon dolarlık finansman sağlan
mış olup toplam güçleri 1000 Mw'a ulaşacaktır. 

Bütün bu ve benzeri projelerin büyük bir çoğunlµğu 1988 yılı so
nunda hizmete açılacak olup, hepsi tamamen dış krediye bağlıdır. 

Muhterem Basın Mensupları, 

Şimdi de sizlere, üç yılda, ekonomik ve sosyal bakımdan, hangi 
noktadan hangi noktaya geldiğimizi, bazı misallerle ve gösteı:gelerle an· 
latmak istiyorum. 

• Sorarım sizlere, üç yıl önce, Türkiye'nin bütün köylerine 1987 
yılı sonuna kadar elektrik götüreceğimizi söyleseydik, kaç kişi inanırdı? 
Oç yıllık icraatımız döneminde, elektrik götürülmüş köy sayısı 7.804 art-
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tırılarak, 24.436'dan 32.240'a çıkarılmıştır. Bu miktar Cumhuriyetin ku
ruluşundan buyana 60 yılda yapılan elektrifikasyonun üçte birinden faz. 
tadır. 1987 yılı sonunda eletkriksiz köy kalmayacaktır. 

• Ya, üç yıl önce, Türkiye'nin bütün köylerine 1988 sonuna kadar 
telefon götüreceğimizi söyleseydik, acaba buna kaç kişi inaııır.dı? 1983'de 
10.272 olan telefonlu köy sayısı, üç yılda iki misinden fazla arttırılarak 

22.01 l'e çıkarılmıştır. 1988 yılı sonunda telefonsuz köy kalmayacak ve 
Ankara, İstanbul ve lzmir'de isteyene istediği anda telefon lbağlana'bile
cektir. 

• Teleks santral kapasitesi de, üç yıl içinde üç misli arttırılmıştır . 

Bugün her isteyene anında teleks ~ağlanmaktadır. 

• Üç yıl önce, büyük oranda siyah· beyaz yayın yapan tek kanallı 
televizyonumuzun, tamamen renkleneceğini, yayın süre inin ve verici sa· 
yısının üç misline yakın artış göstereceğini, tek kanaldan iki kanala çıkı· 
lacağıru kim tahmin edebilirdi? Bugün 1988 yılına kadar üçüncü, dör
düncü hatta altıncı kanalı faaliyete geçirme; planları yapıyoruz. Bunlar 
ilerlemenin değilde neyin ölçüsüdür? 

• Elektrik enerjisi üretimi, üç yılda 27,3 kwh. dan yüzde 48'lik bir 
artışla 40,5 kwh.'a yükselmiştir. Sanayileşmenin ve refahın en önemli 
gö tergelerinden !biri olan elektrik enerjisi tüketim artışı, yılık yüzde 
41erden 14'lere ulaşmıştır. 

• Görevi devraldığımız Türkiye'de programlı elektrik kısıntıları 

vardı. Gelir gelmez aldığımız tedbirlerle programlı elektrik kısıntılarını 
kaldırdık. Yurtdışından ithal etmek mecburiyetinde kaldığımız elektriğe 
de artık muhtaç değiliz. Artık şehirlerimizin etrafına ışıktan gerdanlıklar 
takıyoruz. 

• Üç yılda 7 binden fazla köye içme suyu götürdük. Üç yılda köy 
yollarında yüzde 30'luk bir artış sağlanmış ; 26.532 km. stabilize, 6.877 km 
asfalt, 23.179 km. tesviye yol ve 17.922 km. yol onarımı yapılmıştır. 

• Üç yıl önce, hiçlbir şehrimizin kanalizasyon sistemi tam değilken , 
bugün 'birçok şehirlerimizin kanalizasyon projelerine başlanmıştır. Bun
lardan önemli bir kısmı 1988'e kadar tamamlanacaktır. 

• Tarım sektöıiinde , son on yılın en yük ek büyüme hızına hükü
metimiz döneminde ulaşılmı tır . Destekleme politikaları ayesinde ta
nmda büyük üretim artışları sağlanmıştır. Çiftçimizin alınterinin karş ı
lığının verilmesine ve ödemelerin zamanında yapılmasına önem verilmi . 
tir. 

• Tohumculuğun ve besiciliğin geliştirilmesi için 'bütün tedbirler 
alınmış ve teşvikler uygulanmıştır. 
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• Tarım sektöründe sulama ve verimliliğe ağırlık verilen üç yıllık 
dönemde, 439 bin hektarlık yeni tarım alanı sulamaya açılmıştır. Bu 
miktar, bütün Cumhuriyet döneminde gerçekleştirilenin yedide biri~e 

eşittir. 

• Orman Kanunu, Anayasamızın hudutları dahilinde değiştirilerek, 
orman köylümüzün bir çok şikayetine çare bulunmuştur. Yeni bir düzen
leme ile «Ağaçlandırma Seferberliği• için gerekli altyapı hazırlanmıştır. 

• !ktidarırnız döneminde, Boğaz Köprüsü, Keban ve Oymapınar 
Barajlarının 370 milyar liralık gelir ortaklığı senetleri satışı yolu ile hal
kımızın tasarrufları değerlendirilerek yeni ve verimli yatırım imkanları 
sağlanmıştır. Halkın yastık altında tutulan tasarrufları, Kamu Ortaklığı 
Fonu ve gelir ortaklığı senetleriyle ekonomiye çekilmiştir. 

• Tütün ve çayda tekeller kaldırılarak, Türk üreticisine daha lyi 
gelir temini için imkanlar hazırlanmıştır. 

• Finansal Kiralama Kanunu ile her modern ülkede olan kiralama 
sistemi Türkiye'de de !başlatılmıştır . 

• Serbest ıBölge uygulamasını da başlatmak bize nasip olmuştur. 

• Hiç işe yaramayan, yurt dışına servet kaçırılmasından 'başka bir 
netıce ıvermeyen 'Servet beyanı sistemi kaldırılarak, kaynakların yurdumu
za geri gelmesi sağlanmıştır. 

• Eskiden, üç yılda veya son iki yılda bir yurtdışına çıkma müsaa
desi verilirken, bütün bu tahditleri kaldırdık. İsteyen, istediği zaman, ya
nına ikibin dolar alarak, isted iği kadar yurtdışına çıka!bilmektedir. Eski
den olduğu gibi, bir bavulla gidip, on !bavulla geri dönmeler orta.dan kalk
mıştır. Eskiden, bizden diğer ülkelere alışverişe giden turistler vardı. 
Şimdi ise o ülkelerden bize alış veriş için turistler gelmektedir. 

• Sıhhatli lbir nesil 'yetiştirmek ve çocuk ölüm oranını düşürmek 
için , bütün dünya ülkelerine örnek olan aşı kampanyasını gerçekleştire
rek, ı5 milyondan fazla çocuğun aşılanması sağlanmıştır. 

• Oç yılda, 97 yeni hastane ve 8 bin yataklık kapasite 'hizmete so
kulmuştur. 

• Cumhuriyetimizin kuıuluşundan 1983 yılı sonuna kadar 39 bin 
öğrenci 52 ıyurtt~ kalabilmekte iken, son üç yılda açılan 63 yeni yurt sa
yesinde bugün 98 bin öğrencimiz yurta kalabilme imkanına kavuşmuşur. 

• !lkokul öğrencilerine üç yılda, 7,5 milyar liralık muhelif gıda 
yardımı yapılmışır. 

• Üç yılda, 122 spor tesisi inşa edilmiş, aktif sporcu sayısı ve toplam 
spor alanı iki misline çıkarılmışır. 
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• Çıraklık ve Meslek! Eğitim Kanunu ile, eğitimde gerçek bir reform 
yapılmışır. Bu Kanunla, 500 lbin öğrencinin ve 800 bin çırağın mesleki 
eğitım ve işyeri uygulamalarından geçmesi s'ıiğlanacaktır. 

• Üç yıl önce, hiçbir o~ulumuzda •bilgisayarlar ve odiyovizyel eği
tim cihazları yokken, bugün !bütün orta dereceli okullanmızı odiyovizyeJ 
cihazlarla donatmayı, ve Türk.iye'de bir milyona yakın mikro bilgisayarı 
öğrencilerimizin eğitimine arzetmeyi düşünebiliyoruz. Bütün bunlar, 
ilerleme değil de nedir? 

Kıymetli Basın Mensupları, 

Oç yıl önce iktidara gelen Anavatan Hükümeti, Batı camiası ile mü
nasebetlerde durgunluğun hak.im olduğu, ikili temasların hemen hemen 
bulunmadığı, Avrupa kuruluşları ile ilişkilerde ciddi sıkıntıların görüldü
ğü bir dönemde sorumluluk yüklenmiştir. 

Aynı devrede, Türk.iye Batı Avrupa içerisinde, demokrasi ve insan 
haklan konularında yoğun tenkidlerlc karşı karşıya 'bulunuyor ve üyesi 
bulunduğu Avrupa Konseyi'nde temsil edilemiyordu. Ayrıca 5 Avrupa ül
kesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi hükümlerini ihlal ettiği iddiası)'

la, Türkiye aleyhine Avrupa İnsan Hakları Komisyonu'nda dava açmıştı. 

İşte, 'böylesine güç şartlar altında iktidarı devralan Hükümetimiz, 
dikkatli, sorumluluk taşıyan ve yapıcı bir tarzda bütün bu meselelerin 
üzerine gitmiş ve büyüJc mesafeler almıştır. 

Bilindiği gibi, milletvekillerimiz Avrupa Kbnseyi Parlamenterler 
Meclisi'nde yerlerini almışlar ve Türkiye aleyhindeki faaliyetlere gereken 
cevabı vermişlerdir. Bu arada, 5 Avrupa ülkesi de, İnsan Hakları Komis
yonu'na yaptıkları müracaatı geri almışlardır. 

Bu !yıl, OECD Bakanlar Konseyi Başkanlığına seçilen Türkiye'nin . 
ayru zamanda 1986 Kasım ayından itibaren 6 ay müddetle Avrupa •Konse
yi Dönem Başkanlığını da üstlenmesi, memleketimizin dünyada kazandığı 
itibarın !bariz bir işaretidir. 

Türkiye ve ABD, aynı ittifaka mensup devletler olarak, aralarındaki 
mevcut işbirliğinin gerek !bizatihi kendi savunmaları ve gerek ittifakın gü
venliği bakımından yararlı olduğu konusunda hemfikirdirler. Bu açıdan , 
iki ülke arasındaki cSavunma ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasu uygula
ma metodlan konusunda mutabakat ağlanarak parafe edilmiştir. 

Hükümetimiz döneminde, İslam ülkeleriyle ikili ilişkilerimizde bü
yük mesafeler katettik. Bir taraftan mevcut dosıluklanmızı güçlendirir
ken diğer taraftan yeni dostluklar kazandık. Mısır, Cezayir, Suriye, iKa
tar, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman gibi ülkeler ile Devlet !Başkanı ve-
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ya Başbakan seviyesindeki karşılıklı resmi ziyaretler, ilk olarak tarihi
mizde ~on rüç !}'il içerisinde vukubulmuştur. Bunun onucu, bu bölge lil· 
kelerine ihracatımız 1 milyar dolardan 3,5 milyar dolara yükselmiştir. 

Türk müteahhitlerinin 'bölge ülkelerinde üstlendikleri projelerin toplam 
değeri 17 milyar <lolara ulaşmıştır. 

Sovyetlcr Birliği ve diğer Doğu Avrupa ülkeleri ile müna ebetleri· 
mizde tatmin edici neticeler alınmasına rağmen, Bulgaristan ile ıo1umlu 
bir diyalog kurulamamıştır. Bulgar-yönetiminin soydaşlarımıza karşı uy
guladığı despotluk karşısında bütün teşebbüsler yapılmış, :mesele ulusla· 
rarası platforma götüriilmüştür. Müsbet netice alınana kadar mücadcle
mize devam edeceğiz. 

Yunanistan ile ilişkilerimize gelince, Türkiye tarafından yapılan 

dostluk ve karşılıklı müzakereler yoluyla meselelerin ele alınması çağn
sına maalesef Yunanistan' dan olumlu lbir cevap .gelmemektedir. Türkiye, 
Yunanistan ile arasın.da 'haklı olduğu meselelerde taviz verilmeden çözül
mesinde ısrarlı olacaktır. 

Hükümetimiz, Kıbrıs Türklerini haklı davalarında 1her zaman des
teklemiştir ve desteklemeye tlevam edecektir. Kıbrıslı 'fürklerin can ve 
mal güvenliği Türkiye'nin teminatı altındadır. 

Muhterem Basın Mensuplan, 

Hürriyetler ve demokrasi, Türkiye'de eskisinden çok daha sıhhatli 
bir şekilde ,gelişmektedir. Üç yıl öncesinin sıkıyönetim ortamından de
mokratik ortama geçmenin sonuçlarını ve sıkıntılannı yumuşatmak için 
çalışıyoruz. Geçmişin acılarını bizden çıkarmak istiyenler var. '.Bunu mü· 
samaha ile karşılıyoruz. Türkiye' de 'bir 'hoşgörü ve 'karşılıklı anlayış orta
mı meydana gelmiştir. 

Son üç yıtda IHükümetimiz tek lbir grev ertelemesi yapmamıştır. 

Pasaport Kanunu'nda, mahkemesi devam eden kişilerin 'bile yurtdı· 
şına çıkabilmesini mümkün kılan değişikliği yaptık önümüzdeki günler
de bu konuda daha ileri adımlar atmak içn çalışmalarımız vardır. 

Yine önümüzdeki günlerde Türkiye'de şimdiye kadar demokra iye 
ve ınsan haklarına gönülden inan.dıklarını söyleyenler dahil, lf:ıiç kimsenin 
yapmaya cesaret edemediği, Avrupa İnsan Haklan Mahkemesi'ne ferdi 
müracaaat ihakkını da kabul edeceğiz. 

Muhterem Basın Mensuplan, 

Memleketimizde demokrasinin ıbütün kaideleriyle uygulanıp geliş
meye devam edeceğinden kimsenin şüphesi olmasın. Bütün demokratik 
hak ve hürriyetler herkes tarafından erbestçe kullanılabilecek, jçte ve 
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dışta itibarımız artarak devam edecektir. Anayasamızın teminatı altında 
olan, vatandaşınıızın siyasi ve sosyal haklarının, herzamankinden daha 
emin şekilde kullanılmasını sağlamak en büyük görevimizdir. 

Biz Anavatan Partisi iktidarı olarak, geçtiğimiz 'hassas dönemin bü
tün zorluklarını yüklendik. Yeter ki, bu güzel Vatanımız, 'bu aziz Milleti
miz huzur ve güven dolu günlerden lbir daha uzaklaşmasın. Bir zamanla
rın karanlık, huzursuz ve acı günlerini tekrar yaşamamak için, bütün 
bütün ithamlara, karalamalara göğüs gererek, 12 Eylill sonrası geçiş dö· 
neminin sıkıntılarını bizler omuzladık. 

Anavatan Partisi iktidarı olarak, yalnız ekonomik ve sosyal açıdan 

yenilikler getirmedik. Bizim esas yeniliğimiz fikir ve felsefe bakımından 
olmuştur. Bence en önemli icraatımız da ıbudur. 

Yeni felsefe olarak, SEVGİ, HUZUR ve HİZMET'i 'benimsedik. As
lında bu özellikler, Aziz Milletimizin benliğin.de her zaman vardı. Ancak, 
geçirdiğimiz karanlık günlerde kardeşlik, sevgi ve müsamaha unutulma
ya yüz tutmuştu. 

Gelecek günlerde yine sevgiyi esas alacağız . Kimse ile kavgaya giriş

meyeceğiz. Bizim, hiçbir kavganın, hiçbir kinin, hiçbir kan davasının sa
vunucusu olmadığımızı herkes biliyor. Bu ı böyle devam edecektir. 

Türkiye değişmektedir. Türkiye daha da iyiye gidecektir. Türkiye 
geliştikçe, Türkiye'nin gelişmesinden, güçlenmesinden endişe duyanlar 
bu gelişmeyi yavaşlatmak isteyenler olacaktır. Her ülkenin dış düşman

ları vardır. Bütün arzumuz, içeride birlik ve beraberliğimizi daha güçlü 
bir şekilde götürmemizdir. 

Türkiyemizi yepyeni, kavgasız, ileri ve modern ibir memleket haline 
getirmeye azmettik. 

Bu millet çok daha iyi günlere, daha iyi hizmetlere mesut bir gele
ceğe layıktır. 

Bu tarihi mücadelemizde Yüce Allah'ın bize yardımcı olacağına bü
tün samimiyetimle inanıyorum. 

Bu duygu ve düşüncelerle IJıepinizi sevgi ve 'Saygıyla selamlıyorum. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN 11. BASIN TOPLANTISI 

19 Aralık 1986 

Kıymetli Basın Mensupları , 

Bugün size hükümet olduğumuzdan beri yapmış olduğumuz .reforın
lard ek olarak, Meclis'e sevkettiğimiz çok öncmJi 'bir reform lronusunda 
açıklama yapmak istiyorum. 

Türkiyc'nin geleceğinde çok önemli rol oynayacak, Türkiye'de de
mokrasinin güçlenmesinde en öneml i araçlardan biri olacak bir Kanunu, 
Meclis'e evketmek üzereyiz. 

SERMAYE PİYASASININ TEŞVİKİ, SINAİ MÜLKİYETİN TABA
NA YAYGINLAŞTIRILMASI 

Bu Kanun, Sermaye Piya asının Teşviki, Sınai Mülkiyetin Tabana 
Yaygınlaştınlması ve Değisen Dünya Konjektörüne göre Türk ekonomi
si nin yeniden güçlenmesi ni sağlayacak ek todbirleri kapsamaktadır. 

Değerli Rasın Mensupları, 

Türkiye'de yıll ardır ve bilhassa 1980'lerden onra sanayicinin işlet
me sermayesi sıkıntısı ~ektiği, !faizlerin yüksekliğinden şikAyet ettiği he
pimizin malumudur. 

Gelişmiş ülkelere !bakar ak, bu ülkelerde çözüm ermaye piyasası
nın geliştirilmesi ile olmuştur. Yani orada halk, şirketlerin hisse senedle
rini satın alır ve sınai mülkiyet tabana yayılmıştır. 

Hepsinde çok güçlü lbir sermaye piyasası vardır. Ve bu gelişmiş 

toplumlarda ikinci önemli !husu da, •sermayenin tabana yayılması konu
sunda çok yoğun çalışmalar vardır. Artık Avrupa ülkeleri de gelir dağılı

mının iyi leştirilmesi için en güçlü metodlardan 'birinjn, sermayenin taba
na yaygınlaştınlması ~lduğunu görmüşlerdir. 

Değerli Basın Mensupları, 

Türkiye'de şimdfye kadar el atılmayan bu konuya biz bir reform 
anlayışı ile el attık . 
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24 Ocak istikrar tedbirlerinin en önemli merhalelerinden !biri de, 
ekonomideki ıbüyümeyi 'Sağlamaktır. Ekonomideki büyümeyi ne kadar 
hızlandırabilirsek, işsizlik o kadar hızlı çözülür. 

Ekonomideki büyümenin en önemli gereklerinden biri, kaynak üre
timidir. Faizlerin gerçekçi hale getirilmesi ile biz, 'kaynakları büyük öl
çüde sefeı:lber ettik. Ama bu yine yeterli değildir. Kaynak seferberliğini 

en etkili .biçimde yapmak, ancak sermaye piyasasının seferber edilmesi 
ile mümkün olur. 

Kıymetli Basın Mensupları, 

Bugün size Hükümet olarak, hazırlığını bitirdiğimiz ve Meclis'e 
sevketmek Ü7..ere olduğumuz bu r~formun detaylarını anlatacağım . 

İHRACAT KREDİ, İHRACAT SİGORTA, DIŞ YATIRIM SİGORTA 
SİSTEMİNİN KURULMASI 

Bu reformun ilk kısmı, lbir ihracat bankasıyla, ihracat kredi sigorta 
sisteminin ve yatırım sigorta sisteminin geliştirilmesini temel alma! ta
dır. Biliyorsunuz ki, dünya pazarlarında rekabet etmek gittikçe zorlaş

maktadır. Petrol üreten ülkelerin gelirlerinin düşmesi, gelişmiş ülkelerin 
pazarlarında korumacılık eğilimlerinin artması, ihracatı arttırmada bun
dan 6 sene veyahutta 10 sene öncesine göre çok, ama çok zor hale gelmiş
tir. 

Bu zorlukları aşmak için bizde her türlü imkanı seferber etmek ka
rarlılığındayız. Bu gaye ile Devlet Yatının Bankasını aynı zamanda bir 
ihracat kredi ve ihracat sigortası bankası olarak teşkilatlandırmak için 
yetki alıyoruz. 

Bu banka, Türkiye'nin şimdiye kadar ıginnekte zorluk çektij.l;i pazar
larda, kredi vererek Türk üreticisinin, Türk sanayicisinin o pazarlara gir
mesini kolaylaştıracak finansman imkıin sağlayacaktır. 

İthalat-ihracat bankası ve ihracat sigorta müessesenin kurulması, 
Türkiye'nin güçlü sanayi ülkeleriyle rekabetini kolaylaştıracaktır. 

Değerli Basın Mensupları, 

HALKA AÇILMAYA TEŞVİK 

İkinci getirdiğimiz ıönemli reform da halka açılmayı teşvik etmek
tir. Şimdiye kadar yıllardır sözü edilen fakat hiç \bir hükümetin el atma
ya cesaret edemediği bu konuya biz ,güçlü teşvikler getirdik. 

Getirdiğimiz teşviklerin esası, ekonomiktir. Ekonomik yönlendirme 
ile Türkiye'de aile şirketlerinin halka açılmasını sağlıyacak ve piyasa ka-
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pitalizasyonunu da gelişmiş ülkeler seviyesine çok daha hızlı çıkarabile
ceğiz. Hisselerinin en az % 25 ini halka arzetmiş şirketlerin kurumJar 
vergisi oranı, % 40'a indirilecektir. Halka açık kısmı% 51 i geçen şirket
lerin kurumlar vergisi oranı % 25 e, halka açık kısm.ı en az 1% 80 olan 
şirketlerin kurumlar vergisi oranı ise % 30 a indirilecektir. Halka açılma 
tarifini de değiştiriyoruz. Hisselerin en az yüzde 80 i isme kayıtlı olma 
mecburiyetiyle birlikte, ortak sayısı en az 200 ve lbu ortaklı;ı.rın 'hiçbirinin 
payının % 1 den ıfazla ıolmaması mecburiyetini getiriyoruz. 

Aile Şirketlerinin Halka Açılması 

Dolayısıyla şimdiye kadar, halka açılmayan aile şirketleri halka açıl
mak 'konusun.da çok da'ha hevesli davranacaklardır. Sermaye piyasası 

karlı ve satın alınması cazip şirketlerin hisseleri ile dolacaktır. 

Halkın ıhisse senedi almasını sağlayacak kaynaklan da bu kanunla 
sağlamaya çalışıyoruz. 

Evi Olanlar İçin Konut Edlndlrnıe Yardımlarını Hisse Senedi Alınu 
İçin Kullandınlrnası 

1Ik düşündüğümüz 'kaynak, 'konut edindirme yardımlarıdır. Evi ol
duğu halde konut edindirme yardımı alan kişi, bu hesapta biriken para
sını hisse senedi alımı için kullanacaktır. Kan kocasının ikisi de konut 
edindirme yardımından yararlanıyorsa, eşlerden bir tanesi bu yardımı 
hisse senedi alımı için kullanabilecektir. Bu şekilde biz vatandaşımızı 
hem gayrimenkul sahibi, hemde menkul değer sahibi yapmayı amaçlıyo-
ruz. 

Şimdiye kadar yıllarca altına giden tasarruflar, toı:ırağa giden tasar
ruflar çok daha karlı bir şekilde değerlendirilebilecek hem vatandaşımız 
bundan yararlanacak, hemde ekonomi daha büyük hız kazanacaktır. Bun
dan da önemlisi sermayenin tabana yaygınlaşması, işçinin, memurun ve 
herkesin sermaye sahibi olrnasw sağlayacak, demokrasi daha da güçle
necektir. 

Özelleştirme İle Gelen Kaynaklann Halka Açılmaya Teşvik İçin 
Kullanılması 

Devlet, sermaye piyasasına kaliteli 1hisse senedi hazırlamak için, Ka
mu Ortaklığı Fonunu da devreye sokacaktır. KİT'leri özelleştirmemiz so
nucu elde edilen gelirin bir kısmı, tekrardan sermayenin tabana yaygın
laşması için kullanacaktır. Bu kaynağı da şu şekilde kullanmayı düşünü
yoruz: 

Devlet karlı gördüğü modem teknoloji yatınmlarına ek kaynak ve
rerek ortak olabilecek ve bu ortaklığını tekrar halka devredebileccktir. 
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Yine aynı şekilde çok modem teknolojilerin Türkiye'ye gelmesi için 
yabancı yatırımcılarla , ortaklık kurma ıirnkanlarını araştıracak ve ortak
lık kurulur kurulmaz, bu hisseleri halka arzederek, güçlü ve dışan ile re
kAbet edebilir sanayilerin gelişmesini hızlandıracaktır . 

Kıymetli Basın Mensuplan, 

Bu reformla el attığımız üçüncü konu, sermaye yapılarını islah et
medikleri için sıkıntıya düşen şirketlerdir. 

SERMAYE YAPISI ZAYIF OLAN ŞİRKETLERİN SERMAYE YA
PISININ GÜÇLENDİRİLMESİ 

Bildiğiniz gibi, Hüküınetlmiziıı felsefesi şa:liıs ve şirket kurtarmaya 
kesinlikle karşıdır. Amaç, üretim kapasitesinin durmasını önlemektir. 
Şimdiye kadar sermaye yapısını güçlendirmeyen şirketlere bizim yardım 
etmemiz mevzubahis değildir. Fakat bizim için önemli olan, bu müessese
lerde çalışan işçilerin iş güvenliğidir. 

Yönetimln De~şme Mecburiyeti 

Bunun için getirdiğimiz bir düzenl,·me ile bu kuruluşların sermaye 
yapılannı güçlendirmeleri ve yönetimlerini değiştirmeleri kaydıyla, yeni
den organize olmalarını kolaylaştırıyoruz . 

Bu şekilde yönetim bozukluğundan dolayı veya sermaye yapısını 

güçlendirmemekten dolayı sıkıntıya düşen müesseselerde yönetim deği
şecek ve yeni yönetim bu müessesenin iş letmesini yürütecektir. 

İcra -İflasın Mahzurları 

Bu yolla müesseselerin icra - iflasa düşmeden lbayatiyetler ini devam 
-ettirmeleri mümkün olacaktır. 

Bildiğiniz 1gibi, icra - iflasa düşen ,bir müessesede kapıya kilit vurul
makta, işçiler sokağa dökülmekte ve ne alacaklı, şirketi icra- iflasa gö
türmeden !borçlunun da nzası ile sermaye arttınmına ıgidebilecek ve 
müessese 1tek lbir gün faaliyetini durdurmadan çalışmaya ıdevam edecek
tir. 

Önemll Olan Üretimln Dumıaması ve İşçilerin İşlerlni Kaybetme
mesidir. 

Şunu defalarca tekrarla.dık : «Biz şahı !arın kurtanlmasına taraftar 
değiliz• dedik. Ama bizim için üretimin durmaması 'önemlidir. iBizim 
için, bu müesseselerde çalışan işçiler daha da önemlidir. Bildiğiniz gibi , 
Paktaş olayında ctefevvuz• işletilirken, meoburiyet olmamasına rağmen 
işçilerin bütün Kanuni ilıaklarını 'da Devlet üzerine almıştır. 
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Şahıs Kurtarmaya Karşıyız 

Yönetim bozukluğundan veya sermaye eksikliğinden zor duruma 
düşen firmalarda da biz şahısların kurtarılmasına her zaman karşı çıktık. 
Müesseselerinde kurtarılmasınıda da Devletin kaynaklarının ısrafına yine 
karşıyız. Bu açıdan getirdiğimiz uygulama, Devlete kesinlikte yük olma
yacaktır. Aynca bu şirketleri 5 yıl içinde halka satma mecburiyetini de 
beraberinde getiriyoruz. Verdiğimız bütün teşvik bu 5 yıl içinde kurum
lar vergisi oranında yüzde 6 !ık bir indirimdir. Dolayısıyla Devletin en 
ufak bir zararı mevzubalıis değildir . 

Değerli Basın Mensupları, 

EN KARLI YATIRIM-HİSSE SENETİ 

Çok kısa zaman önce faaliyete geçmesine rağmen, İstanbul Menkul 
Değerler Borsası gördüğümüz gibi, Türkiye' de en fazla karlı olan 1Saha ol
muştur. Hisse senedlerinin getirdiği karlar altının, dövizin ve diğer her 
türlü yatırımın çok çok üstün.de gelir getirmiştir. 

I<'.anaatimiz, Türk Milletinin aynen faizleri gerçekçi hale getirdiği

miz günlerdeki gibi sermaye piyasasının da gelişmesini çok 'büyük bir 
şevk ile destekliyeceğidir. ' 

Bugün bankalardaki mevduat 9 trilyonun üzerindedir. Yine inalll
yorum ki, 1995'e kadar, getirdiğimiz bu n:form ile Türkiye, Avrupa'da 
sermayenin tabana en çok yayıld ığı ülkelerden biri haline gelecektir. 

İnanıyorum ki, gelişme hızumzı artırmada sermaye piyasasını teş
vik ve sanayi mülkiyetinin tabana yaygınlaştınlması çok ama çok önemli 
bır rol oynayacaktır. 

Bu ves.ileyle, bu Kanunun Yüce Meclis'imizden geçmesi konusunda 
çok ümitli olduğumu belirtir ve ıbu reformun Türkiye'ye hayırlı olmasını 
temenni ederim. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN MİLLİYET GAZETESİ YAZARI 
SAYIN YENER Stl'SOY'UN SORULARINA VERDiCi CEVAPLAR 

21 Aralık 1986 

S o r u : - •Sayın Başbakan, 1986'yı geride bırakmak üzereyiz. 
Geride bıraktığımız yılı kendi açınızda'1 nasıl değerlendiriyorsunuz? » 

C e v a p : - «Sayın Süsoy, iktid~rda da 3'üncü senemizi tamam
ladık. Bunun da ayrı bir hususiyeti var. Bizden önce, mÜdahale dönem
lerinden sonra gelen demokratik iktidarlar bir ~eneyi geçmemiş. Biz 
3'üncü senemizi tamamladık ve kuvvetlı olarak yolumuza devam ediyo
ruz.» 

S o r u : - •1988 seçimlerine kadar yolunuzda herhangi bir engel 
tanımıyorsunuz galiba?• 

• Cevap : - •Rahat bir şekilde beş senemizi tamamlayıp, 1988 
seçimlerine Türkiye'yi, salim, ilerlemiş, birçok me elelerini çözüm yoluna 
koymuş bir ülke olarak götürürüz. Ama bu, meseleleri küçümsediğim an
lamına da gelmesin. Türkiye, artık enflasyonda iyice yokuş aşaj!'ıya git
meye başlamıştır.• 

S o r u : - •Sayın Özal, ücretler konu unda da ağır eleştiriler 
aldınız.• 

Cevap : - «Yanlış anlaşılan bir konu oldu. Mukayese edilen 
ücretler ya 1973 senesinin, ya 1975 senesinin, ya 1979 senesinin ücretleriy
le 1985-1986'nın ücretleri mukayese edilmiştir. Burada bir haksızlık var . 
Eğer o arada ücretlinin bir kaybı varsa, onun sorumlusu biz dejWiz. Ta
biatıyla, benim ekonomiyle ilişkimin ba~:adığı nokta 24 Ocak Kararları'y
la özdeşleştirilmiştir. Türk ekonomisi u veya bu sebeple geleceğinden 
yemiş, yanlış birtakım kar<ı;rlar sonucu fevkalade zor ibir noktaya gelmiş
ti. Bu noktada işin düzelebilmesi için herkesin fedakarlık yapması ica'.' 
ediyordu. Yoksa düzeltmek mümkün değildi.• 

S o r u : - «Fedakarlıkların her1<c;se eşit olarak bölüştürüldüğü 

inancında mısınız? • 

C e v a p : - • Bu ana kadar gelen şikayetlerden anlaşıldığına göre, 
demek ki herkese eşit yük ağlamışız. ÇLlnkü her kesimden 'Aman, artık 
yeter. Biz biraz daha rahatlıyalım' şikayetleri geidiğine göre, bu sadece 
bir kesimden gelmediğine göre, yük eşit dağıtılmıştır. • 
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Soru : - •Memurlara ·da geçim şartlan ortada. Yeni maaş zam
ları olacak mı?» 

C e v a p : - «Memurlara, bugün yaptığımız ilave ve muhtemelen 
1987 Temmuz'unun ortasında yapacağımız ilaveyle onların ücret seviye
lerini yılbaşı - yıl sonları itibariyle yüzde 35 net artışa getireceğiz. Enflas
yonu yüzde 15 civarında tuttuğumuzu düşünürsek, bu da 15 puan eder, 
güzel bir iyileştirmedir. Emekliler için de benzer, yakın artışlar var.» 

S o r u : - «ANAP İktidarı döneminde ücretlilerin, memurların 
kavbı yoktur diyebilir misiniz?,, 

C e v a p : - «Türk ekonomisi gelişiyor. Tarladaki ekine taban 
fiyatı verdik. Kamu işlerinde çalışan işçiler için bu seneki ortalama ar
tı ş yüzde 40 dedik. Bizim devrede herhangi bir kayıp bahis mevzuu değil. 
Bizden evvelki devredeki kayıpları da te lafi edec'!k birtakım ilerlemeler 
yaoıyoruz.» 

S o r u : - « Sayın Özal, sık sık TLirkiye'nin modern ülke olm::t yn
Junda olduğunu ifade ediyorsunuz. Sizc" modern ülke nedir?• 

C e va p : - «Bazılarımız der ki 'Gittik, Avrupa'yı gördük. Onlar 
ile ri.' Bizdeki Batı hayranlığının temelinde bu var! 'Caddeleri tertemiz, 
şehirleri ışıl ışıl, her türlü mal bulunur, otobanlar var, trenler, otobüs
ler saatinde kalkar. heryerle telefonla konuşmak mümkündür!' İşte, Tür
kiye de bu yolda. Ben 1983'te 'önümüzdeki 10 sene içinde Türkiye'yi, ile
ri ülkeler arasına ~okarız' dedim. Modern ülkeler arasına ... 

o ı · u : - «Bu ülkeler arasında, yerim iz neresi olacak?• 

C c v a p : - •Elbette en tepede olmaz. Ama o grubun içersine gi
reriz. Türkiye, görünüm itibariyle bir Batılı ülke manzarasına gelmeye 
başlamıştır. Telefon meselesinde çok büyük hamle yaptık, kimse inkar 
edemez. Kafi midir, hayır. Televizyonumuz ortada. !'inci kanal, 2'nei 
kanal olacak. Ardından 3'üncü kanal. Televizyonu eğitim meselesinde 
mümkün olduğu kadar daha fazla kulb:nmaktan yanayım. Bir de, salı 

günü özel gösterisini yapacağım video ve bilgisayçrlı eğitim ünitesi. Bu
mı da önümüzdeki dört sene içinde 1 milyon ünite halinde Türkiye'de 
imal edecl."ğiz. Bilgisayar her yana yayıldı. İşte vergi daireleri. Bu da 
moderliğin göstergelerinden bir tanesi .• 

S o r u : - • Dükkanlarda, lüks nıalların sergilenmesi de modern
liğin göstergesi midir? » 

C e v a p : - «Lüks mal diye itina edenler var hala ... Türkiye'dc, 
dükkanlarda her malın bulunma~ından memnun olmak lazım .• 
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S o r u : - «Sayın Özal, sizce ha:ıgi mal lükstür?» 
C ev a p : - cValla, bugün herkc~e göre o değişir. Bizim yaşama 

tarzımıza göre pahalı bir araba lükstür ,1ma, seyretmesinden hoşlanırım. 
Geçenlerde İstanbul'da, fuarda gördüm. Bir otomobil gördüm. 300 mil
yon liraya yakınmış. Hesap ettim, 30 konuta krecli veriyor. Onu alıyor

sa, konut kredisine de kredi veriyorda. buyursun alsın. 100 milyonu 
gümrüğe, 100 milyonu Konut Fonu'na gidiyor. Araba, aslında 70 mil
yon lira civarında. Yener Bey, her çeşit mal geldığinde Türkiye'deki in
sanlarımız, bu malların benzerlerini yapmaya başladıl ar. Ben, Ameri
ka'da zayıflamak için bulunduğum sırada egzersiz yapmak için 80 do
hıra ayakkabı almıştım. Serbest bıraktık, bunlar da şimdi Türkiye'ye 
girdi. Ama şimdi bakıyorum hepsinin t~· klitleri daha ucuz, milletin ço
ğu da bunları alıp, giyiyor.» 

S o r u : - «Modernleşme yolundaki Türkiye'de her geçen gün 
'irtica' tartışmaları olu or, çeşitli tablol:ır sergileniyor. Siz, bu tartışma
lardan nedek uzak kalmaya gayret ediyorsunuz?• 

C e v a p : - «Aslında ben, bu konuyu fazlr. münakaşa etmek is
temiyorum. Bu, yıllarca Türkiye'de yanlış bir şekilde tartışılan konular
dan bir tanesidir. Münakaşadan genellikle fayda değil, zarar gelmiştir.• 

S o r u : - «Neden efendim?» 

Cevap: - •Çünki.i münakaşa edenler, bunun boyu tunu, aslın ı 
veyahut da ne söylemek istediklerini çok doğru olarak anlatamamışlardır. 
Bugiin irtica tehlikesi dediğimiz zaman bir kısım insanlarımız şu veya 
bu tesir altında ürküntü geçiriyorlar. Öıellikle İraP'da olan hadiselerden 
sonra ıbu ürkme daha da artmıştır. Acalba Türkiye böyle mi olacak? di
ye korkanlar vardır. Bir de irticı. denilcı ;ğ i zaman Aca ha bizim dinimize, 
diyanetimize karışacaklar m. diye korkanlar var. Eğer bu korkmahır de
vam ederse ve biz çözüm bulamazsak, o yanlış olur. Bizim özlediğimiz 
Türkiye, bu gibi meselelerden ürkmeycm ülkedir.» 

S o r u : - «Savın Başbakan, sizce Türkiye bir irtica tehdidi al
tında mıdır, değil midir?» 

C e v a p : - «Türkiye, çok enteresan bir stratejik bölgedir. Coğ
rafi olarak Asya ile Avrupa'nın birleştiği yerdeyiz. Etrafında komşu ola
rak sekiz ülke vardır. Burada elbette menfaatler vardır. Hem de zıt men
faatler. Onun için Türkiye üzerinde ihesaplar da vardır. Türkiye'yi aşırı 
sola götürmek i teyenler olduğu gibi, dini esaslarla yönetilen bir devlet 
haline getirmek isteyenler de vardır. Devlet, her iki tehlikeyi de kontrol 
r.der. Kimseye 'Sen niye camiye gitmiyorsun?' diyemeyecei.(imiz gibi, 
'Sen niye camiye gidiyorsun? da diyemeyiz. Bunu temin etmek 'benim 
vazifemdir. Laikliğin en önemli kaidelerinden biri budur.• 
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S o r u : - •Bunu oluşturmak mümkün müdür? • 
C e v a p : - «Ben inanıyorum ki yapabiliriz. Kavganın hiçbir şe

kilde fayda vermediğini gördük. Geçtiğimiz devredeki kavgalara baktığı
mız zaman, gerisinde sağ - sol dediğimiz hep bu etkiler vardır. Herkes 
inansın ki, devlet her şeyi kontrol ed iyor. Filanca namaz kılıyormuş ve
ya kılmıyormuş, beni hiç alakadar etmez. Ama ona kimsenin de müda
hale etmesine müsaade edemem. İyi bir sis tem içinde herkes hakkına 
razı olduğu, meseleye sevgiyle baktığ ı zaman, problemlerin çoğu halle
dilir. » 

S o r u : - «ANAP'ı da bu felsefeyle mi kurdunuz Turgut Bey?• 

C e v a p : - «Bana, partiyi kurJrken dedi!cr ki Sen, Mevlana 
gibi, herkesi çağırıyorsun! Sağcı da gelıyor, solcu ca geliyor .. . Buyursun 
gelsin kardeşim. Biz, insanları seviyoruz. Siz, basın olarak çok söylediniz. 
ANAP, dört kökenden geliyor diye. Am,ı dikkat ed in iz. Üç senedir guru· 
bumuzda eski ölçülere göre bir çatl aklık çıktı mı ?• 

S o r u : - «Eski ölçülerden amaçladığınız nedir?• 

C e v a p : - «Ben tam manasıyla sağ partiyim diyende büyük ay
rılmalar olduğunu bilirim. Tam manası la sol po.rtiyim diyenlerde de 
büyük ayrılma l ar bilirim. Biz ortadayız . Biz, bir askeri dönemden sonra 
idarede bulunuyoruz, kolay değil. Buna rağmen partimizde herhangi bir 
çatlama, problem çıkmıyor. Kaldı ki, son üç senede b izim geçirdiğimiz 
kanunları, geçmiş iktidarların hiçlbirisi geçirememiştir. Onu da iddia ede
rim. Yani insanlar farklı farklı dediğiniz halde demek ki sevgiyle, kardeş
likle, dostlukla bir araya ge ti r ilebiliyor.• 

S o r u : - • Sayın Başbakan, neden ortaya çıkıp, kesin bir dille 
şeria t devleti kurmak isteyenlere, laiklige aykırı davranışta bulunanlara 
tavır koymuyorsunuz?• 

C e v a p : - • Biz, bir denge iktidarıyız. Denge derken, şunu söy
lüvorum. Demin söylediğim iki grubu mcczetmemiz l azım. Türkiye'de ir
tica o lmaz Sayın Süsoy. Çünkü Türk toplumu geriye değil, ileriye giden 
bir toplumdur. Ama kendi kendimizi ürkütürsek, kendi kendimize güve · 
nimizi sar arsak, o vakit yanlış hareketler yaparız. Bir ara bazı basın or
ganlarında bizi Kerkük'e, şuraya buraya sevketmeye çalışan yazılar çıktı. 
Bizim böyle bir talebimiz yok. Bizim, kimsenin toprağında gözümüz yok. 
Badireye girmeye de hiç hevesimiz yok. Yener Bey, ben Müslüman'ım . 

Ama ben Müslüman'ın diye, kimsenin şunu veya bunu yapmasını zorla
ma diye bir şey yok. Ben, dinimin ica pl arını yerine getirebildiğim kadar 
getiriyorum. Am a kimseye Sen niye cumaya gitmiyorsun? diye sual sora· 
marn . O, benim vazifem deği l. Her koyun kend i bacağından asılır. Çocu
ğum varsa, ,belki ona reşit oluncaya kadar ibazı şeyler söyleyebilirim. Şu-
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nu 9a söyleyeyim ki, ben kendi çocuklaruna da karışmadım. Türkiye'yi 
arsacak bir tehlike yok. Türkiye'yi yolundan şaşırtacak bir tehlike yok. 

Olsa olsa, bunu düşünenler vardır. Ama bu düşünenler, hiçbir zaman bu 
düşüncelerini icra edemezler. Onlar bi;- nevi kontrol altındadır . İnsanı 
düşüncesinden dolayı da mahkfun edemezsiniz. İcraat yapmaya başladığı 
zaman kanunlar çalışır.• 

S o r u : - cTuııgut Bey, ıbiraz da SHP ile DSP'den söz edelim.• 
Cevap : - •Kavga ediyorlar, de~il mi?• 

S o r u : - • Sizin, Sayın Eccvit'le gizli pazarlığınız olduğu söyle
niyor. Nuri Korkmaz ve Haydar özalp kuryelik yapıyorlarmış. • 

C e v a p : - •Ecevit'le böyle bir pazarlığımız yok, hiçbir şekilde de 
olamaz. Bizim, o tarafa olup-bitenlerle hiç alakamız yok. Bir tarafta 
İnönü, bir tarafta Ecevit. Eski yılların tnönü - Ecevit mücadelesi, tekrar 
günümüzde ortaya çıktı. Yalnız ıbu sefer İnönü daha genç, Ecevit •biraz 
daha olgunlaşmış. Zannediyorum mücadele bu.• 

S o r u : - •Bu mücadelenin sonunda sizce nas ıl bir tablo ortaya 
çıkar?• 

Cevap : - •Uzun müddet sol Lasın, bazı yazarlar, benim şaka 
ifademle sol amigo'lar SHP için çok çalıştı l ar. Y::ın lı ş yaptı l ar. Devam lı 
Ecevit'e yüklendiler. Bu yüklenme, Ecevı.' i n lehine reklam oldu. İkisi ara
sında mücadele devam edeceğe benzer. Ya lnız her.im anlavamnrlı~ını bir 
şey var. Birbirlerini aşın solculukla itham ediyorlar. Ben hangisinin da
ha solda olduğunu şaşırdım.• 

S o r u : - cEcevit - İnönü mücadelesinin scınunda hangi taraf ka
zançlı çıkar ? • 

C e v a p : - •DSP - SHP kavgasının sonunda biz galip çık::ırız. Bu
nu, onlara yardım olsun diye söylüyorum. • 

S o r u : - cBu söyleşimizde Sayın DemireJ' le ilgili düşüncelerinizi 
de öğrenmek isterim?• 

C ev a p : - •Demirel'le ilgili ol r.rak size sunu söyleyeyim. Bir 
siyasi partinin başındaysa veyahut bir ~iyasi partinin hakikaten desteği
ni yapıyorsa, o siyasi parti de bize rakiplik iddiasındaysa, gayet tabi biz 
neticede rakip oluyoruz. Ama kendisinin durumu böyle değil diye bir müd
det bildim. Fakat son ara seçim bunun böyle olm:ıdığını gösterdi. Yani. 
ilerde rakip olma ihtimalimiz kuvvetlidıı . 

S o r u : - cSayın Demirel'i büyiik bir rakip olarak gördfüfünüz 
için mi siyasi af konusunu Anayasa değişikliğine bağlı olarak gerçekleştir
me yoluna gittiniz?• 
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C e v a p : - «Anayasa maddesinin değiştirilmesiyle bunun bir 
alakası yok.• 

Soru : - •Sayın Özal Milli Piy:ıngo'dan yılbaşı çekilişinde 2 mil· 
yarder çıkacak. Çekilişi siz yapacakmışsınız?,. 

C e v a p : - «Hayır, yapmayacağım. Ne olur, ne olmaz. Bakarsın 
kendimize çıkartırız. Ondan sonra, bir daha onu silemem. 'Kendine ayar
ladı filan derler.• 

S o r u : - •Sayın Başbakan, bir de parayla transfer ettiğiniz be· 
!etliye başkanları var. Neredeyse açık pazar gibi anlatılıyor kendileri ta· 
rafından.• 

C e v a p : - ·Biz, bütün belediyelere eskisiyle kıyas edilmeyecek 
şekilde imkanlar verdik. Kendi kaynakları da büyük çapta arttı. 1983'tc 
50 milyar yatırım yapan belediyeler, bu sene 1 trilyon yatırım yapıyorlar. 
Eskiden, özellikle büyük belediyelerin başkanları , maaşlarını ödemek için 
Maliye Bakanı'nın kapısında yatarlardı. lster ANAP'lı, ister SHP'li olsun, 
bu belediyeler arasında böyle bir fark yoktur. Belediyelere bir de Bayın· 
dırlık ve İskan Bakanlığı'ndan bir fon, proje bazında verilir. Küçük bele
diyelere yapılır. İçişleri Bakanlığı'ndaki Mahalli İde.reler Fonu'ndan orta, 
küçük belediyelere getirdikleri talebe göre yardım yapılır. Burada da bir 
ayrım söz konusu değil. Maliye Bakanlığı, küçük belediyelere nüfusa göı·e 
bir imkan sağlar. Bizim kullandığımız bu imkanlar filancayı · falancayı 
sa tın almak için değildir . Balıkçı barınağı diyor. Programa girmişse ya. 
pılır. Girmemişse programa, belediye alındı diye programa sokulmamış· 
tır . Seçimlerden sonra 160 belediye bize iltihak etti. Başka partilere ge
çen ler de var. Onlar da para mı alıp, geçiyorlar? Bizden de gitmiş olanlar 
vardır. Ama genelde bağımsız ve MDP'lilerin büyük bir kısmı bize geldi.• 

S o r u : - • Sayın Özal, Bulgarbtan'dan ülkemize iltica eden 
Naim Süleymanoğlu konusunda bir yayın sorunu oldu. Londra'ya gönder
diği niz özel uçağınızda devletin TRT'si yerine, sizin 'İcraatın İçinden' 
programınızı yapan özel /\VA adlı şirketin kameramanları yer aldı. Bun· 
dan, sizin haberiniz var mıydı?• 

c e v a p -. - • Arkadaşlarını o konuda yetkilidir. Ona ben birşey 

d~mem. Yalnız, biz bu hadiseyi fevkalade gizli tuttuk. Süleymanoğlu, Lon
dra'dan Türkiye'ye İngiliz Havayollan'yla gelecekti. Ben, bunu tehlikeli 
gördüm. Onun üzerine kendi uçağımı göndermeye karar verdim. Üç - dört 
kişinin dışında, kimsenin haberi olmadı. Çekim iş i de bu arada acele ya
pıldı. Dönüşte , uçak Bulgaristan üzerinden değil, 1talya üzerinden geldi. 
Bir yabancı uçak müsaadesi alındı Yunanistan üzerinden de. Bu şekilde 
geldi. Riski göze a lamazdık.• 

25 



S o r u : - •Bunlarda haklısınız. Ben, TRT niye haber atlamış du
ruma düşürüldü diye sordum efendim?» 

C e v a p : - •TRT'ye ·güvensizlik ,söz konusu değil elbette. Uçağa 
binenlere dahi, uçak hareket ettikten sonra nereye gideceğini söyledik. 
Her şey acele oldu.• 

Soru : - •l..ondra'da ıbasın toplantısı düzenlese)"di dünyaya et
kinlik bakımından daha iyi olmaz mıydı? Biz Türkler, zaten Bulgarista
n'ın davranışlannı biliyoruz.» 

C e v a p : - •Bizim sefarette çok yakışık almazdı. O basın toplan
tısını Avustralya'da, Melbourne'da yapmaları lazımdı. Orası daha müsa
itti.• 

S o r u : - •Turgut Bey, 1986'nın adamı ve olayı sizce nedir, han
gi kişidir diye sorarak söyleşimizi tamamlamak i ~ tiyorum. » 

C ev a p : - «1986'nın olayı, Naim Süleymanoğlu'nun ana vatanı-
na iltica etmesi, 1986'nın adamı da yine Süleymanoğlu! • 
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Soru: - «Kendinizi yılın adamı olarak görmüyormusunuz?» 

C e v a p : - «Başkaları göstersin. » 
- •Teşekkür ederim.• 



BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN YUNANİSTAN SINIRINDA 
MEYDANA GELE N OLAYLA İLGİLİ OLARAK GAZETECİLERİN 

SORULARINA VERDİCİ CEVAPLAR 

23 Aralık 1986 

S o r u : - «Son günlerde Yunanistan sınırında meydana gelen 
olaylar hakkında ne sizden, ne de Papandreu'dan bir açıklama geldi. Bu 
olayların Dışişleri Bakanları, düzeyinde mi çözümlenmesin i istiyorsu
nuz?• 

C e v a p : - «Sınır hadisesi ile ilgili olarak bugün daha malumat 
almadım. Ama İpsala'daki olayı aydınlatmak amacı ile olayın b ir tatbikatı 
yapılacak. Bunun sonucunu da beklemek lazım. B·ı gibi hadiseleri büyüt
meden, gayet tabii hatanın nerede, kimdc> olduğunu, olayın kimin başl at
tığını araştırmak gerekir. Ama meseleleri fazla büyütmenin bir faydası 
yoktur. Dikkatli hareket ediyoruz. Bu gibi hadiselerin kıvılcım olabilece
ğini, kıvılcımların da arttığı zaman, tehlike getirebileceğini söylemek is
terim. Onun için iki tarafın da dikkatli olması lazımdır kanaatindeyim.• 

S o r u : - «Uzattığınız zeytin dallarının kırılıp geldiği görülüyor. 
Bunu daha kalıcı kılmak için bir düşünceniz var mı?• 

C e v a p : - «Zaman bunu göste:-ecektir. Türkiye, Yunanistan ile 
olan i l işkilerinde, daima müzakereyi istrmektedir. Aramızda bir Ege De
nizi var, tarihi ilişkilerimiz vardır. Dikkatli hareket etmeyi daima göz önü
ne almıştır. Birkaç kere, buraya Yunanistan'daki gazetecileri davet ettim. 
Belki bu yıl da davet ederim. Biz birço~: tekliflerde bulunduk. Bu görüş
meler sırasında, Yunanlı gazetecilerle yaptığım görüşmelerde, şu zaafa ka
pıldım, yanlış olabilir. Yunanistan' da Ti.iı k korku3u, Türk tehdidi de\·am
lı olar::ı k işlenmektedir. Bu yanlıştır, Ti.irkiye'ye lwrşı düşmanlık havası
nın devamlı bir iç politika malzemesi olarak kullanıldığı anlaşılıyor. Biz, 
hunu hiçbir zaman iç politika malzemesi yapmak istemiyoruz. Yunanlı ga
zeteci grubuna da şunu önerdim : Türkiye'dc çocuklarımıza okuttuğu
muz kitaplarla, Yunanistan'da Yunan çocukların3 okutulan kitapları in
celeyelim.• 

S o r u : - •Sınır çatışmasının olduğu gün, bir karakol uçağımız 
da, Yunan jetleri tarafından önü kesilerek engellenmiş. Bu biraz planlı 
gibi geldi. Sizin yorumunuz nedir?» 
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C e v a p : - «Ben, tabii bilemiyorum. Ertesi gün ayrıldım. O ha
beri aldım. Şu anda detaylı bir bilgi verecek durumda değilim.• 

S o r u : - «DYP Genel Başkanı Cindoruk, bu olay açıklandıktan 

sonra, sizin Yemen'e gitmenizi garip karşıladığını söyledi. 

Cevap: - «Ben, özellikle Yeınen'e gktmeyi terciıh ettim. Selbelbı 
de şu : Memleketi gereksiz heyecana vermemek. Kalırsam, heyecana ne
den olurdu, buna da lüzum yok, dedik.• 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN İCRAATIN İÇİNDEN 

PROGRAM KONUŞMASI 

28 Aralık 1986 

Hayırlı akşamlar sevgi li vatandaşlarım. 

Yeni bir yılın arefesinde beni yine televizyon aracılığı ile evlerinize, 
kahvelerinize misafir ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. 

Bundan üç yıl önce, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hükürnet 
programını okurken, bu akşamki konumuz olan •İşsizlik» hakkında ba 
kınız ne demişim : 

«Ülkemizde işsizlik mese1esi uzun yılların bir birikimidir. Kısa za 
manda çözülebilmesi gerçekçi değildir.» 

•Ancak, doğru, akılcı, programlı, ve kararlı politikalar uygulanması 
halinde önce işsizliğin artması önlenebilir. Sonra da zamanla birikmiş 
işsizlik azaltılabilir.» 

Aynca, «İşsizliğin azalması kalkınma hızıyla da orantılıdır,» demi~· 
tim. Yani yatırımların hızlanması, yeni yatırımların başlaması, dolayısıyl<ı 
yeni iş alanlarının açılması ile mevcut işsizlere iş imkanı sağlanır. 

Sevgili vatandaşlarım, 

3 yıl önce hükümet programında da söz vermiş olduğumuz gibi İŞ· 
sizlik konusu üzerine akılcı ve uzun vadeli tedbirlerle gittik. 

Bu hususta bir Devlet Bakanımız bizatihi görevlendirilmiştir. Biru:! 
önce kendisini dinlediniz. 

Ayrıca, işsiz insanımıza 1beceri kazandırma, onları birer meslek sa-
hrbi yapma uğrundaki icraatimizi izlediniz. 

Niçin buna gerek duyduk? 

Sevgili vatandaşlarım, 

Şunu gayet iyi biliyorum ki, bugün karşılaştığımız işsizlik meselt:· 
sinin önemli sebebi işsiz insanımızın 1bir vasıfa, bir mesleğe sahip olama
masından kaynaklanıyor. 
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İşte lbu yüzden yurdumuzun aört •bir yanında beceri kazandırma 
kursları açılmıştır. Başlangıçta 4 şehirde uygulanmış, 2000'e yakın insa
nımız kurs görmüş, içlerinden 1200'ü hemen işe girmiş, 300'e yakını dıı 

kendi işlerini kurmuşlardır. 

Bu ilk programın başarısı üzerine Eylül 1986'da bu kurslar 42 şeh
rimize yaygınlaştınlmış, toplam 300'e yakın kurs açılması planlanmıştır. 

İnsanlarımız eğer bugün iş bulamıyorlarsa bunun altında yatan en 
büyük sebep geride bıraktığımız yıllarda, onlara bir meslek, bir vasıf ka 
zanclıramamış olmamızdır. Yani, diğer lbir deyişle eğitim sistemimizdeki 
bir eksikliktir. 

Çünkü sadece tahsil vermek de kfıfi gelmiyor. Asıl olan okuldan 
çıktığında insanımızın bir mesleğe sahip olmasıdır. 

İşte bu yüzden eğitim sistemimizi yeniden gözden geçTrdik ve reform 
diyebileceğimiz bir kanunu çıkarhp yürürlüğe koyduk. 

«Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu • 

Çünkü, daha öncede söylediğim gibi, işsizliğin önlenmesinde alına· 
cak en önemli tedbir eğitilmiş ve nitelikli i,ıısan gücünün yetiştirilmesidır. 

Bu kanun sayesinde, hali'hazırda teknik eğitim gören 500 bin öğ 
renci, tahminen Türkiye genelindeki 800 bin çırak ve imkansızlıklar so

nucu eğitim sistemimizin dışında kalan 1,4 milyon vasıfsız ve dolayısıyl~ 
iş bulamayan gencimize sahip çıkılmaktadır. Bu gençlerimiz beceri kaza· 
nacaklar, meslek sa'hibi olacaklardır . 

Bu kanunla, mesleki ve teknik okullar toplumun ihtiyaç duyduğu 
yeni bir eğitim şekline kavuşmuştur. Bu yeni yapı içersinde mesleki Vl' 

teknik eğitime gelen çocuklarımızın okul ile birlikte, işletmelerde de eği 
tilmeleri sağlanmıştır. 

Çağın gelişmiş teknolojisi çocuklarımıza daha küçük yaşta öğreti] 
meye başlanmıştJT. Okulu bitiren bu çocuklar iş hayatma atı ldıklannd:ı 
gerçekten belli bir tecrübeye ahip olacak tarzda yetiştirilmeye başla r,. 

mıştır. 

Sohbetimizin başında işsizliğin kalkınma hızıyla doğrudan orantı iı 

olduğunu söylemiştim. Geride bıraktığımız üç yılda, ekonomik canlılık 
ve üretim kapasitesinin artması beraberinde istihdam artışını da gctiı .. 
ıniştir. 
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1986 yılında üç yıldır uygul.ınan ekonomik politikaların sonucu kaı: 
kınına hızımız son on yılın en yüksek oranına ulaşmıştır. Yüzde 7.9 ol&· 
rak gerçekleşmiştir. Bu ne demektir? 

Toplu Konut Kanunu ve uygulaması sonucu ülkenin dört bir yanı 
şantiyeye dönüşmüştür. Bütün bu inşaatlar işsiz insanımıza iş kapısı ol
muştur. Son üç yılda inşaatı başlayan Atatürk Barajı başta olmak üzer.:: 
diğer barajlar, Fatih Sultan Mehmed Köprüsü, memleketimizi yakında 
bir baştan bir başa geçecek inşaatlan devam eden oto yollar, enerji 
santralleri, iboru hatlan, hergün yeni bir köye uzanan telefon, elektrik : 
İşte bütün bunlar vatandaşımıza yeni iş sabalan olmuştur. 

Bacasız sanayi dediğimiz turizm ... Doğru politikalar sonucu son üç 

yılda büyük gelişme göstermiştir. Hem yeni yeni oteller açılmış, yeni in 
şaatlar başlam ı ş, hem de turist sayısı büyük mikyasta artmıştır. Birçok 
vatandaşımız bu tesislerde iş bulmuştur. 

İhracatımızın gelişmesi çiftçimize, işçimize, şoförümüze, mühendi· 
simize yeni iş imkanları sağlamıştır. 

Sevgili vatandaşlarım, 

Bir yanda yeni nesiller eğitim alanında yapılan reform sonucu, mes
lek sahibi olacak şekilde yetiştirilmeye ıbaşlanmıştır. Bir yandan da ıbu 
programda izlediğimiz gibi halihazırda işsiz insanlanmıza beceri, vasıf 

kazandırılmaktadır. 

Sevgili vatandaşlarım, 

Bütün bunlar sonucu tafuninimize göre, son üç yılda 1,5 milyon 
işsiz vatandaşımıza ila'Ve, yeni istihdam imkanı sağlanmıştır. 

Ayrıca işsizliğin bir göstergesi, işgücü fazlası 1986 yılında bir önceki 
yıla nazaran azalmıştır. 

Şöyleki : 1985'de yaklaşık 3 milyon olan işgücü fazlası 1986'da 2 
milyon 800 binlere düşmüştür. 

1986 yılının şu son günlerinde bir düşüncemi sizlere tekrarlamak 
istiyorum. Bu güzel vatanımızpan tarih boyunca en ileri medeniyetler 
çıkmış, çok parlak dönemler, devirler yaşanmıştır. 

İnanıyorum ki, bugün de milletimize doğru lıed
0

efler gösterildiği, 
önüne konıılan manialar kaldırıldığı, birlik 'Ve ber~erliğimiz muhafaza 
edildiği müddetçe aşılamayacak engel, çözülemeyecek mesele yoktur. 
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Ve, Türkiye insanlarımızın huzur içinde yaşadıkları ileri ve modern 
bir ülke olacaktır. 

Bütün icraatımızın temelinde yatan düşünce de, hedef de budur. 

Bu düşünceler içinde, 1987 yılının hepiniz için sıhhat, mutluluk ve 
başarı dolu geçmesini Cenaıb-ı Hakktan diliyor ve hepinize en derin say
gılarımı, sevgilerimi sunuyorum benim aziz vatandaşlarım . 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN ALiACA PETKİM PETROKİMYA 
TESİSİNİN AÇILIŞINDA YAPTICI KONUŞMA 

28 Aralık 1986 

Muhterem vatandaşlarım; 

Muhterem misafirler, Petkim'in, Aliağa tesislerinin değerli çalışanla· 
rı, işçileri, ' 

Mulıterem Vatandaşlarım, 

Sözlerimin başında hepinize sevgilcı saygılar sunuyorum. Türkiye'
nin en büyük sanayi tesisi ve belki de Avrupa'nın, dünyanın sayılı tesis
lerinden biri olan Aliağa Pctrokimya te~isinin açılışını yapmaktan çok 
büyük gurur duyduğumu bütün memlekete ilan etmek istiyorum. 

Türkiyemiz ilerleyip. modernleştikçe gelişmiş sayılı ülkeler arasına 
girmeye başladıkça tabiyatiyla bu ve bunun gibi daha pekçok tesis mem
leketimizin, vatandaşımızın hizmetine g!re ektir. Önemli olan, akıllıca 
işler yapmak vatandaşımızın, milletimizın verdiği im kanlan, devletin im
kanlarını en iyi şekilde kullanmaktır. Bu kompleksin planlanması uzun 
yıllar önce başladı. Hatırlıyorum, ilk planları 1969-197() yıllarına ra tlar. 
Aliağa'nın yeri o yıllarda seçildi. Tesisin temeli 1966 yılında atıldı. Temeli 
atan o zamanki baş1'akan'ın yazdığı yazıyı da biraz önce okudum. •Bir 
;ın evvel bitirilsin .. • ve « 1977 - 1978 - 1979 yıllarında çok hızlı çalışmalar 
yapılsın » diyor. Gayet ta'.bii, bir te i in ekonomik olabilmesi esas itiba
riyle sür!tle bitirilebilmesi ile çok yakıoC::an ilgilidir. Tesise başlıyanlara , 
bitirmek için gayret arfedenlere huzurunuzda teşekkür ediyorum. 

Bu tesi in tamamlanması maalesel bir bakıma Türkiye'nin biraz 
anarşik bir dönemine rastladığı için tahminlerden daha fazla zaman al
mıştır. 1976'da temeli allldıktan sonra 1980 yılına kadar, yani dört yıl sü
resince yapılmış yatırım miktarı, cari fiyatlarla 16 milyar civarındadır. 
1980 vılında bu rakam cari fiyatlarla 60 milyara yükselmiş ve tesise, 1983 
yılı onuna kadar yapılan yatırım, 60 milyardan 217 milyara çıkmış ve 
nihayet, iktidara geldiğimiz son üç yılda cari fiyatlarla yapılan yatırım 
400 milyar lira civarında olmuş ve tesis. cari fiyatlarla 610 milyar lirayıı 
malolmuştur. Tabii bunu cari fiyatlarla değli de o günkü dolara göre he
sapladığımız zaman tahmini olarak şun söyleyebilirim; tik dört senede 
100 milyon dolarlık bir yatırım yapılmış . 1980 sene inde bu rakam 200 -
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250 milyon dolara çıkmış, 1981 - 1982 - 1983'de takriben 700 milyon do
larlık bir yatının daha yapılmış, son üç senede de 1 milyar dolar daha 
yatırılmış. Yani, tesisin yapımının son üç senede hızlandırıldığını, aşağı
yukan yatınmının yarısının, sabit değerlerle son üç senede yapıldığını ifa
de etmek mümkündür. Cari değerlerle son üç senede yapılan yüzde 65'ini 
gösteriyor. Biraz önce burada izah edildiği gibi şı.: andaki cirosu günde 
1 milyar lira olan bu fabrikanın cirosu önümüzdeki sene günde J ,5 mil
yar liraya yükselecektir. Tesisi biraz daha büyütünek, bugünkü fiyatlarla 
günlük 2 milyarlık cirosu olacak. Yani, bir vatandaşımızın da dediği gibi 
bu tesis bir nevi para basan bir tesis haline geliyor. Gayet tabii kar eder
sek, gelişirse , bu şekilde memleketin gücüne güç katarsa bu tip tesis
lerin daha büyüklerinin yapımına da başlanır. Biz, Türkiye'nin iktisadi 
gelişmesinde, kalkınmasında, bu tip yatırımlara örıem veriyoruz. Allahın 
yardımıyla da ıbu kadar uzun sürmesine rağmen şu tesisin bugünkü halt! 
gelmesi ve özellikle de ekonomik durumunun düzeltilmesi için çok gay
ret sarfettik. İnanıyorum ki şansımız da iyi gitmiştir. Dünya petrokimya 
fiyatları yükseltirken, petrol fiyatları aşağıya düştüğü için tesis, tahmin
lerimizden daha kısa zamanda kendisini ödeyebilecek bir güce erişiyor. 
Onun için bu tesiste çalışan arkadaşlarıma diyorum ki; tevsi edilmesi 
icap edenlerin projelerini süratle hazırlayın. Tesis bitmiştir ama kademe 
kademe büyütülmesine de başlayalım. Memleketimizin hem anayii için, 
hem de ihracatı için yeni imkanlar hazırlayalım . 

Burada, şu tesisle 1 milyon tonun üzerinde petrokimya malı üretili
yor. Çalışanların sayısı 3600 - 4000, belki ileride 6000'e kadar yükselecek. 
Ama verdiği iş sahası esas fabrikanın içinde değil, bu malları kullanan, 
nakleden fabrikalarda doğuyor. Burası bir ana hammadde fabrikasıdır. 
Türkiye' de petrokimya dalında çalışan yüzlerce, binlerce tesise ana ham
madde veren bir fabrikadır. Demin de ıfade edildi, fabrikanın önümüz
deki sene elde edilecek gelirleri aşağı - yukarı 400 küsur milyar lira. Dö
viz tasarrufu da 400 - 500 milyon dolar. Ama bir taraftan da bu fabrika
dan elde edilecek mallarla yapılacak rbracatı düşünürsek, Türkiye'nin 
gücüne ne kadar büyük bir güç kattığını anlamış oluruz. 

Biz, iktidara geldiğimiz günden beri, memleketimizin ileri ve mo
dem bir ülke olması için çok büyük gayretler sarfediyoruz. Tesislerin . 
biran evvel en iyi şekilde bitirilmesi için çaba harcıyoruz. Allahın yardı
mı ve milletimizin desteğiyle bunda da başarılı olduk. Birçok büyük tesi
si bitirmek, hem de kısa zamanda bitirerek işletmeye almak bize nasip 
olmuştur. Onun için Yüce Allaha huzurlarınızda ~ükranlarımı arzediyo
nım. 

Birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam ntiğimiz bu yolda hoş
görü sahibi olarak, milletimizi bölmederı, birbirimize düşmeden , birbiri · 



mize sımsıkı sarılarak çalışmamıza devam edersek, 1981 yılında İzmir 
İktisat Kongresi'nde söylediğim gibi önümüzdeki on sene içinde Türkiye'
yi Allahın izniyle ileri ve modern ülkeler arasına muhakkak sokarız. Bu· 
nun için çalışmak, çalışmak ve çalışmaktan başk:ı hiçbir şey bilmiyoruz. 
İnanıyorum ki, bizim milletimiz çalışkandır. Büyük Atatürk'ün de dediği 
gibi; •Bizim milletimiz zekidir.• Bizim insanlarımızın önündeki engel 
kaldırıldığı zaman yapamayacakları, beceremeyecekleri hiçbir iş yoktur. 
İnşallah 52 milyonluk Türkiye, asrın sonunda büyük sanayi tesisleriyle, 
modern ulaştırma. şebekeleriyle, otoyollarıyla, bir ucundan bir ucuna tele
vizyonu, elektrik şebekeleri ve telefon s:stemleriyle· dünyanın modern ül
keleri arasına muhakkak girecektir. 

Bu güzel tesisin yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyo-
rum. 

En önemli noktalardan bir tanesi de, dikkat edilirse bu tesisin ya
pılma ında Türk müteahhitlik firmaları, Türk mühendislik firmaları, 

Türk montaj ve inşaat firmalarının çok büyük çapta iş yapmış olmaları
dır. Bundan 60 sene evvel iğnemizi ipliğimizi, şekerimizi it.hal eden bir ül
ke idik. Bugün, böyle modern tesisleri yapacak, bunları memleketimizin 
içinde inşa edecek güce eriştik . Bununla iftihar etmeliyiz. İnanıyorum 
ki daha çok işler başarırız. 

İzmir Aliağa Petrokimya tesisine emeği geçenlere ve bütün çalışan
larına tekrar huzurunuzda en kalbi teşekkürlerimi arzediyoruın ve bu gü
zel tesisin, memleketimize, milletimi.ze hayırlı uğurlu olmasını Cenab'ı 
Allahtan niyaz ediyorum. 

Sağolun, Varolun. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN TERCÜMAN GAZETESİ 
GENEL YAYIN MÜDÜRÜ SAYIN TAHA AKYOL'UN 

SORULARINA VERDİCİ CEVAPLAR 

· J Ocak 1987 

S o r u : - •Yeni bir yıla girerken siyasi bir soruyla mülakatımıza 
başlamak istiyorum. 1987 yılında siyasi yasaklar kalkacak mı? 175. Mad
de'de talep ettiğiniz mutabakat ortaya ç ı karsa yeni yılda yasakların kalka
cağını söyleyebilir misiniz?• 

C e v a p : - «Evet, tabii .. . Anayasa'nın dc(tişmesi 2/3 ekseriyete 
bağlı. Ama ilave bir şey getireHm. Esas değiştirme referandum suretiyle 
olsun. Referanduma gidebilmek için de Mecli 'te salt çoğunluk hükmü ge
tirilsin. Bu da bir yol diye koyalım. 

S o r u : - cBunu ayrı bir mesele sayarak, mevcut usullere göre 
yasakları kaldırmayı niye uygun bulmuyorsunuz?• 

C e v a p : - •Bunun iki yararı olacaktır . Bir, bugüne kadar ana
yasalar normal demokratik şartlar içindı· değiştidemcdi. Anayasa deği
şikliği yapılabilseydi, belki bazı darboğazlar önle.ıebilirdi . 

İkincisi; Geçici 4. madde ile ilgili özel bir durum var. Geçici 4 Mad
de konulurken epey münakaşa edildi. Yani açık bir ortamda değil, her 
se\·iyede münakaşa edildi. Belki Anayasa'nın üzeıinde en çok durulan 
maddesi lbu oldu. Halk da, yasakların !bulunduğunu !bilerek yüzde 92 oy
la kabul etti. Halk biliyordu bunu. Sonra denildi ki , halk bir an evvel de
mokrasiye geçmek için evet dedi. Halbuki o zaman, bu Anayasa'nın halk 
tarafından reddedileceğini söylüyorlardı . Bu talhminler de vardı . 

Normali, yasakları tasdik eden makamın yarıi halkın kaldırmasıdır. 
Bundan çekinmeye sebep de yoktur. Çünkü, başta Sayın Cindoruk olmak 
üzere o çevrelerce bu Meclis'e ·devrin muhafızları • lakabı takılmak isten
di. Hem onu söyleyeceksiniz hem de gelin 2/3'le k::ıldıralım diyeceksiniz! 
Bu yanlış olur. Ayrıca, yasağı milletin kaldırması onları, eğer öyle bir me
seleleri varsa, daha fazla temize çıkarır, yani yürekleri daha ferah olur. 
Ben onların yerinde olsam böyle isterdim.• 

S o r u : - c.Efendim, Demirel yasakların devam ettirilmesini hu
umet ilanı sayacağını söyledi. Sizin bu sözlerinizi bir çağrı kabul edebi

lir mi iz?• 
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C e v a p : - •Şu kadar söyleyeyim. Netic<.: itibariyle bir kaç ko
nuyu müzakere edelim : Mesela SHP. Hem bir tar:ıftan Geçici 4. Madde'· 
nin değişit irilmesini isterken, 'Bu Anaya~a'nın değiştirilecek çok maddes; 
var, ama önce bunu getiriyoruz diyor. Ben eğer 175. Madde'yi değiştire
rek Anayasa değişikliğini kolaylaştırahnı diyorsam SHP'lilerin buna hay· 
di haydi evet demeleri lazım SHP üçte :k i Meciis'c· gelip Anayasa mı de· 
ğiştirecek? 

İki, ben bu işi halka götürelim diyor. aın , demokrasiden bahsedenlr
rin bundan korkmamaları lazım. 

Bütün bunlaı· varken, Özal şunu değiştirecek bunu değiştirecek 15.f
l arının geçerliği yoktur. 

S o r u : - •Muhalefet ilerde geni ş çaplı bi · Anayasa tadilatından 
kaygı duyabilir. Önce mevcut usulle yaı.:ı? kl arı kaldırıp sonra işin pren i
bini kararlaştırmak neden size pratik g< lmiyor? • 

C e v a p : - «Bunları da garantı altına alınak için, seçimleı <.: ka· 
dar bu ge.;ici maddeler hariç hiçbir değışikl i k yapmayacağımıza söz ver· 
dim. İnönü , bunun üzerine kalkıp, 'Özal bizi kandırıyor' dedi. Anlamak 
mümkün değil. 1 

İcap eder e, 175. Madde'yi değiştirirken, o ır.etnin altına 1989'a k:ı
dar sadece geçici maddeler için kullanıl acağını bdirten bir madde il;'ıve 
ederiz. 

Madem o kadar laf SÖ' ''..iyorlar, var mı başka diyeceği ... » 

Tamam, üçte iki usulünü koruyalım . k iır. bu nisbeti bulursa değiş
tirsin ... Bizim teklif ettiğimiz usul kabul edilirse, 1987'de yasakları kaldı· 
rırız. 

Demek ki bunların 1988'den sonra hiç ümitleri yok. 

S o r u : - • Yani 175'te anla~m:ı ağlanır~a, önümüzdeki seçim· 
lcre yasaksız Türkiye olarak girebiliriz. • 

C ev a p : - • Hiç şüphe yok .. Hatta ha!ka gidilince, biz bunun 
aleyhinde hiçbir şekilde konuşmayız. 

S o r u : - •Cindoruk, sizin bu 175. Madde teklifiniz üzerine, par · 
tiler biraraya gelerek bir kom isyon kurulsun , konuyu müzakere edelim 
dedi ... 

C e v a p : - • Bakın söyleyeyim. Bir kere 175. Madde konusund-ı 
prensibi kabul ederlerse, metnin nasıl yazılacağını oturur konuşuruz. Ama 
ben ortaya esasları koydum: 201 arh referandum ... Kabul ediyorlarsa otu
rur konuşuruz. Yoksa, bunu da müzakere edelim derlerse, hayır. 
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S o r u : - •Tartışılan yasaklardan biri de türban yasağı ... Bu 
mevzuda ne diyorsunuz?• 

C e v a p : - •Açık söyleyeyim, ben bu mevzuda çok üzülüyorum. 
Bu bır inal meselesi haline gelmemeli. Hiçbir taraf için inat meselesi ha
line gelmemeli. Hatta genç kızlarımıza biraz daha sabırlı olmalarını tav
siye ettim. 

İnanarak örtüyorsa, biz laik bir devletsek, insan haklarına inanan 
demokratik bir devletsek buna karışmamamız lazım. 

S o r u : - •Ama karışılıyor? » 

C e v a p : - «Ama bir yerin niwmı vardır . Bunu derken herkes 
rastgele örtünme şel.-Jine girmemesi için belki bir kaide konabilir. İşte 
mesela türban şeklinde ... Sanıyorum bu medeni veya çağdaş bir görü
nümdür. Çağdaş bir görünüm olarak hıç olmazsa türbanı kabul etmek 
lazım . Çağdaş bir görünüm deyince illa saçını açmak manasını almama
lıdır . Bu meselenin lüzumsuz bir sekiJd,~ büyütülmesi, kim olursa ol un , 
memleketimize fayda getiren bir hadise değildir . 

S o r u : - • Doğramacı ile görüştük. 198l'de hükumetin çıkardığı 
bir karara dayanıyor bu yasak. Yani burada hükumetin bir inisiyatifi 
var ... • 

C e v a p : - •Bu konuyu ilk defa duyuyorum. Eğer sadece bizim 
yetkimizdeyse, yani Sayın Cumhurbaşkanı'na gitmiyorsa biz bunu değiş
tiririz. Bunun değişikliği bir kararname değilse, sadece bir yönetmeliks-:: . 
yönetmelik değişir . Ama kararname ise, o kolay değildir. 

Şunu da söyleyim : Bunu bir nevı, •Memlekette irtica hortluyor• 
şeklinde yayınlar da var. Ben buna üzülüyorum. Toplumumuz modern 
bir toplum haline geliyor. En tabii hürriyetlerden biri, din ve vicdan hür
riyetidir. Başkasının dinine, inancına karışmadıktan sonra bu hürriyetin 
serbest bir şekilde kullanılması, inanıyorum ki, bütün medeni toplumlar
da olan bir hadisedir. Ortaçağ'dan çıknııı, esas buradadır : Tolerans .. • 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN GÖLGE ADAM GAZETESİNE 
YENİ YIL DOLAYISIYLA YAZDICI MAKALE 

1 Ocak 1987 

1987 yılı her yeni yıl gibi hızla büyü) en Türkiye'ye yepyeni gelişmeler 
getirecektir. 

Türkiye hızla değişmektedir. Bugür· Türkiye büyüme hızı ile dünya
nın en hızlı büyüyen ilk üç ülkesi aras ı na girmiştir. 

Ülkemizde şimdiye kadar pekçok mesele çözdük. Çoğu unutuldu. 
Çünkü insan çözülen derdini değil çözülmeyeni görür. Mesela 

- Eskiden elektrikler devamlı kefilir, herkes mum ve gazyağı sto
ku yapardı. Elektriksiz evde kalorifer calışmadığı için çoğumuz gaz so
bası veya odun soba ıyla idare etmeye çalışırdık. Elektrikler artık kesil
miyor, Bulgarında elektriğine muhtaç değiliz. Ama bazıları faturalardan 
şikayet ediyor. • 

- Televizy.on siyah beyazdı. Tanır.men renkli olunca herkes renkli 
TV almaya koştu. Ama renkli TV taksitleri bazılaı ınm bütçesini zorladı. 
Şimdi TV kanal sayısını 3 e hatta 6 ya ~·ıkarma çalışmaları var. Bu sefer 
her evde birden fazla TV almak için i tekler olacak. O da yine bütçeleri 
zorladığı için hayat pahalılığından şikayet edenler olacak. 

- Kiralar herkesin belini büküyordu. Dedik ki, bunun tek çözü
mü herkesi ev sahibi yapmak. Elimize geçen her kuruşu Toplu Konut Fo
nuna ve Konut Edindirme Yardımına akıttık. Her yıl 120 binden fazla aile 
ev ahibi oluyor. Bu sayı önümüzdeki yıllarda 200 binlerin üzerine çıka
cak. Ama konut programına giden kaynı.>kları katsayı artışı ile memura 
verseydik, eminim yine pekçok kimse hayat pahalılığından şikayet ederdi. 
Biz meselelere kesin çözümler bulmak n:ecburiyetindeyiz. Konut yapımı
na giden parayı kira yardımı diye verseydik, ne kimse konut sahibi ola
bilir ne de geçim sıkıntısı çözülebilirdi. 

- Gecekondulara ve köylere yol, su, elektrik, telefon, kanalizas
yon ve TV hizmeti götürmek için çalışıyoruz. Düşününki Ankara, İstan

bul ve İzmir'in bile su ve kanalizasyon derdi 1984 başında geldiğimizde 
çözülmemiş olarak bizi bekliyordu. Avrupa'lı olduğupu iddia eden bir 
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ülkenin 1983 yılı sonunda köy lerinin çoğunda bırakın telefonu elektrik 
dahi yoktu. Biz 1988 sonuna kadar büyük şehirlerin su meselesi ile köy
lerimizin elektrik ve telefon meselesini çözmek kararlılığındayız . Türki
yc'nin birikmiş bütün meselelerini çözmeyi vazife addediyoruz. 

- Biliyoruzki bu meseleleri çözerken yeniler ortaya çıkacak. Du
yuyorum ki kanalizasyonu döşenen mahallelerde oturanlar sokağın çamu
runun bir an önce bitmesini istiyor. Köyüne telefon götürdüğümüz evine 
hat istiyor. Eskiden köy çeşmesine razı olan şimdi mutfağında akan su 
i tiyor. 

Politikacının görevi halkın istekleı·ini en hızlı şekild e karşılarken, 
lilkenin geleceğini de düşünmektir. -Bug(jn elimizdeki bütün parayı ucuz
luk sağlayacağız diye harcasak, hemen bıı sene enflasyon tekrar yüzde 100 
)erin üzerine çıkar. Büyüme ve kalkınma durur. İ~sizlik tekrar artmaya 
başlar. 1980 öncesinde anarşinin artmas•ndaki cbeb enflasyonunun hı zla 
ıırtma5ı ve büyüme hızının durmasıydı. 

Biz milletin arzularını karşılarken devamlı büyüme hızınıda gözönün
de tutuyoruz. 

1987 yılında iki önemli kanun uygıılamaya giıiyor. 

Konut Edindirme. Yardımı ile işçiler, memurlar ve evi olmayan 
emeklilere her ay bir yardım yapılacak Bu yardım bankada birik:!cek. 
Ev almak isteyen bu parayı peşinat olarak ku11:ı!labilecek. Geri kalan 
miktarıda kredi olarak alacak. Bu şekilde en dar gelirli olan vatandaş bi 
le basını sokabilecek küçük ama yolu, ~uyu, elektriği, merkezi ı sı tmas ı 
ol:ın bir konuta girebilecek. 

İkinci önemli uygulam:ı ise vatacıclaşımızı hisse senedi sahibi yap
mak için attığımız adımdır. Evi olan veya karı - koca çalışan ailelerde 
konut edinme yardımı ile istenirse çal ı ştığı fabrikadan veya başk:ı bir yer
den hisse senedi alınabilecek. Bu hisse senedleri o kişiye ek bir gelir ağ

layacak. Sermaye sahipliği tabana yayılacak. İşçil er çal : ştıkları fabrikaya 
ortak olabilecekler. 

Ben iyimser bir insanım. Türkiye'de şimdiye kadar uygulamaya 
koyduğumuz her reforma tepkiler geldi. Hatta hatırlarım , Toplu Konut 
Kanunu ve Faturalı Yaşam Kanunu bile tenkit edildi. 

Bütün işi muhalefet yapmak olan insanlaı· her zaman vardır ve ola
caktır. Ama görünen odur ki, yaptığımız reformlar sadece Türkiye'dc de
ğil, dünyada da <büyük takdir toplamaktadır. 
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Bu son yaptığımız ve bundan sonrada yapacağımız reformlar Tür 
kiye'yi modern bir ülke haline getirecektir. 

1987 yılı Türkiye için önemli bir yıldır. Bir yazanmızın görüşüne gö
re en büyük yobazlık kötümserliktir. Çalışkan insan hiçbir zaman kötüm
ser olmaz. Ancak tembeller kötümser olur. Çalıştığımız ve ter döktü
ğümüz sürece Türkiye'nin devamlı gelişeceğinden şüphem yoktur. 
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BAŞBAKJ\N SAYIN TURGUT ÖZAL'IN MİLLİYET GAZETESİ'NDEN 
SAYIN ORHAN TOKATLl'YA «1987 TÜRKİYE'SİNE BAKIŞ• 

KONULU DEMECİ 

J Ocak 1987 

1980'li yıllar, Türkiye'nin çok hızlı değişiklil-ler geçirdiği yıllar ol
muştur. Bu dönem içinde ülkemiz sarsıntı geçiren demokrasisini rayına 
oturtmuş, ekonomisini iflas etmekten F.urtarıp OECD'nin en hızlı büyü
yen ekonomisi haline getirmiştir. 

1983 yılından beri, iktidar olarak, ülkemizin ekonomik yapısıyla, 
teknik seviyesiyle, siyasi ve sosyal kurumlarıyla almak zorunda oldu
ğu mesafenin bilinci içinde enerjimizi ülkenin pot<:nsiyeli ile birlikte ha
rekete geçirdik. Dışa açılma faaliyetleri serbest ticaretiyle, dış para piya
salarına itibarlı bir müşteri olarak girilmesiyle, yabancı ülkelerle ilişki 

lerin güçlendirilmesi ve diğer bir çok faktörle birlikte, gelişmemizi mo
dern çağın 'hızına uygun rhale ıgetirmiştir . 

İçeride de hükümet gücü ve sorumluluklarını mahalli seviyeye 
yayarak demokratik yapıyı güçlendirdik Siyasette de herkesi ilköncele
ri çok şaşırtan polemik ve kavgaların iistünde kfllan bir üslup ortay:ı 
koyduk. Bu olgun tartışma ortamı, siya~ette millet iradesini daha etkin 
hale getirdi. 

Başdöndürücü bir gelişme ve değişmenin temelini büyük çapta kur
duk. 1987 Türkiye'si, bu temel üzerine kurulan modern bir ülkenin tab
losunu daha belirgin hale getirecektir. Bu yıl içinde Türkiye altyapı ek
sikliklerini azaltmış, modern teknolojiyı: sahip savunma sanayisinin te
melini atmış, dış piyasalara taze bir r·! kabet gücü ile çıkmış , eğitimde 

modern sistemleri kullanan, sosyal yardımlaşma ve dayanışmasını kuv
vetlendirmiş, ekonomik reform l arını hazmetmiş , batılı anlamda borsa
larını kurmuş, özelleştirmeyi başlatmış, malını krediyle satan, Batı ve 
Ortadoğu dışında Uzak - Doğu ile de ilişkilerini geliştirmiş bir ülke ola
caktır. 

Büyümeyi sürdüreceğiz. Ancak, amacımız modernleşerek büyümek
tir. Demokrasimizi ve ekonomik istikrarımızı garanti altına alacak bir 
adım olarak AET'ye müracaatımızı da 1987 içinde yapaca~ız. Bununla 
birlikte, ülkemizin diğer ülkeler nezdinde ki konumu da güçlenecektir. 

1988 yılında iktidar dönemimiz seçimlere ülkeyi teslim ettijiinde, 
elektriksiz telefonsuz köyü kalmamış, TV kanalları artmış, İkinci Boğaz 
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köprüsünü bitirmiş modernleşmiş, demokrasisin : güçlendirmiş, yüksek 
teknolojiden nasibini almış fikir ve sanat hayatında dünyaya daha çok 
açılmış bir Türkiye göreceğiz . 

Dışa açılma aslında önümüzdeki )ıllar içerisinde de sürekli müca
dele isteyen bir konudur. Biz iktidarda olduğumuz süre içerisinde ithal 
ikameci, sanayide devlete ağırlık veren, ihracatı ıkinci plana atan, ya· 
hancı yatırımcıya öcü gibi bakan anlayışı yıkmaya çalıştık. Bu alanda 
çabalarımız devam edecektir. Ancak son 60 yılda •Bağımsızlık. kavramı 
işlenirken hep •İçe kapanma. modeli örnek gösterildiği için dışa açıla
rak güçlenmeyi temel alan görüşler üvey evlat muamelesi görmüşler. 

Türk insanı da bütün dünyayı etkilemekte olan dışa açılma ve teknolo
jik, sım\i, ticari ve sanat alanlarında yapıcı rekabet anlayışına uzak dur
du . Bu içe kapanıklığımızı kırmak amacıyla yaptığımız uygulamalar önem
li ö lçüde tepki gördü. Halkın cebine 10 trilyon Lira civarında gelir sağ· 
!ayan gerçekçi faiz politikası eleştirilirk n bunun binde biri kadar para
nın bankerlerde batması en •büyük olay haline g<!tirildi. 

Dışa kapalılığımızın en acı örneğini yabancıl&ra arsa satışında gör
dük. Kanun iki defa Anayasa Mahk<!mesi'nden dönmüştür. ıHalbuki 
1923'ten lberi mütekabiliyetimiz olmayan ülke ıvatandaşları lbile Türki
:ve'de şirket kurup veya şirketlere ortak olarak Boğazda dahi ev ve arsa 
alabiliyorlardı. Çıkardığımız kanunla bunun dolayısız olarak yapılabil
mesini, Yunanistan dahil her Avrupa ülkesinde olduğu gibi mütekabi· 
liyet olmadan yabancıların mülk almasını temin etmek istedik. Kamu· 
oyunda yaratılan tepkinin dozu bizi şa~cırttı. Bugün gerçek anlamda mü· 
tekabiliyet, zaten Türk vatandaşlarının ev almak için dışarıya para götür
mek hakkının olmaması sebebiyle sözkonusu değildir . 

Dışa açılmak kaçınılmazdır. Biz, her geçen gün !bunun önemini da· 
ha iyi anlaş ıl abilmesine gayret ediyoruz. Bu konuda aydınlarımıza önem
li görevler düşmektedir. Karamsarlığın ve içe kepanıklığın bizi geriye 
götüreceğine inanıyorum . 

1987 yılının dışa açılarak istikrarlı büyümeyi sündürmemizde önem
li bir adım teşkil edeceğini söyleyebilirim. Reforrnurnuzun hem sosyal, 
hem de ekonomik olarak bütün yapı taşlan zamanla yerine konmaktadır. 
Türkiye dış ticarette ve müteahhitlik gibi hizmet ihracında rekabetini sü
ratle arttırmakta bir ekonomik politikayı uzun yıllardan beri ilk defa 
tutarlı bir şekilde bu kadar kararlı yürütmektedır. Türkiye'nin gerçek 
anlamda güçlü bir ülke olmasının yolu budur. 

43 



BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN HÜRRİYET GAZETESİNİN 
AVRUPA BASKISINA YENİ YIL MESAJI 

1 Ocak 1987 

Avrupa1nın çeşitli ülkelerine dağılmış 3 milyona yakın Türk vatan· 
daşına bir yılbaşı günü • merhaba• demek, yeni ıllarını kutlamak isti
yorum. Böyle anlamlı bir günde, evdiklcrinden, yakınlarından ve mem· 
leketten uzak olmak, elbette insana hüzün verir. Ama, Türkiye Cumhu
riycti'nin Başbakanı olarak benım cvkıde baş lavarak her Türk evinde 
en az bir kalbin sizler için çarptığını ve sizleri andığını bilmeniz, hüznü
nÜ7Ü mutluluğa dönüştürür, tahmin ediyorum. 

Size destek olması bakımından, sizler için neler yapmaya ça lıştı 

ğımızı da kı aca anlatmak istiyorum; 

Yurt dışındaki vatandaşlarımızın özellikle işgücü ve sosyal güven 
lik haklarından doğan bütün problemlerinin çözümü için önemli me a· 
feler katedilmiştir. 

Bu cümleden olarak; F. Alman y~tkilil eri ik yapılan görüşmeler 

sonucu vatandaşlarımızın F. Alman Yapı Sandıklarında birikmiş tasar
ruf Sandıklarında birikmiş tasarruflarıyla bunlara verilen konut kredi· 
!erinin ülkemizde konut temini amacıyla kullandırılması sağlanmıştır. 

tş ve İşç i Bulma Kurulu ile Federal Alman Çalışma Kurumu arasın· 
da imzalanan i~!>irliği .:nlaşmas ı ile de; F. Almanya'da bulunan işçi va· 
tandaşlanmıza kendilerine tanınan hakl<ı rdan daha iyi yararlanabilm -.:b 
ri iç:n yaşama ve çalışma şart ları hakkında mümkün olduğu kadar etraflı 
bilgi verilmesi; Türk gençlerinin ve yetişkinlerinin mesleki el\it im me
seleleri hakkında daha iyi aydınlatılmaları ve bu yönde teşvik edilme
leri: kendi serbest iradesiyle Ülkemize kesin dönüş yapmak isteyen va· 
tandaşlanmıza, talepleri halinde ülkemize osyal ve mesleki yönden 
uyumları konusunda aydınlatıcı bilgi verilmesi imkanları sa~l ıı nmı~tır. 

F. Alınanya'dan kesin dönüş yapan işçilerimize meslek ve işveri açma 
kredisi verilerek i şyeri açma imkanı sağlayan Anıaşmaya işlerlik kazan
c.1ııılmış ve müşterek fona Türkiye ve F. Almanya'nın katkısı arttırılmış · 
tll'. 

1984 Haziran ayı içinde Bonn'da toplanan Türk - Alman Calı ma 
Grubunca işçi şirketlerimizin kurtarılması amacı la 2 yıl için 33'er mil
yon DM kredi sağlanmıştır. 
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Türkiye • Fransa Sosyal Güvenlik Karma Komisyonu toplanllsın
da, çocuk paraları yükseltilmiştir. Ayrıca öğrenime devam eden çocuk
lar için yaş sınırı 16 dan 17'ye yükseltilmiştir. 

Ayrıca, Fransa' da çalışan vatandaş]arımıza ait hastalık vakalarından 
dolayı Sosyal Sigortalar Kurumu'nun alacağı olan 157.000.000 TL nın tah
~ili husu unda mutabakata varılmıştır. 

Türkiye - Avusturya Sosyal Güvenlik Sözleşnıesi'nin 1/ 4/1985 tari 
hinde yürürlüğe girmesiyle Avusturya'da çalışan işçilerimiz ve hak sa
hiplerine yaşlılık, maluliyet, dul ve yetim aylıklanrun sağlanması husu
undaki kısıtlamalar kaldırılmış, çocuk paralarının bazı şartlar altında 

Ti.irkiye'yc transfer isağlanmıştır. 

Bir mesleki kursa devam eden gençlerimizden askerlik çağında 

.olanlarının askerliklerinin, 22 yaşlarım doldurdukları yılın Aralık ayı 

sonuna kadar ertelenmesi sağlanmış olup, sağlık durumları askerliğe el
verişli olmayan vatandaşlarımızın gerekli işlemlc·rini yurtdışında yaptı
rabilmclerini temin edecek çalışmalar ise devam etmektedir. 

Yurtdışında çalışan işçi ve yakınlarının yurıdışına giriş ve çıkışla

rında toplu konut fonundan muafiyet için sadece oturma ve çalışma 
izinlerinin ibrazı yeterli kabul edi lerek başka bir belge istenmemektedir. 

Yurtdısında geçen sürelerin in Sosyal Güve:ılikleri bakımından de
ğerlendirilmesi konusunda işçi l eri miz lehine büyük değişiklikler yapıl 
mıştır. 

Bu tedbirleri daha fazla sıralamak istemiyorum. Amacım, Türk 
Devletinin ve Hükümetinin sizin yanı.uzda oldub'llnu hatırlatmaktı. 

Bu duygularla Batı Aıvrupa'da çalışan ve yaşayan bütün vatan
-\a5larımı sevgiyle kucaklıyor, yeni yılk· rını en i yı dileklerimle kutluy°' 
rum . 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN YENİ YIL MESAJI 

1Ocak1987 

Sevgili Vatandaşlarım, 

Zaman lluzla akıp gidiyor. İşte, 1986 yılını da geride 'bırakıyoruz. 
Şimcli , şöyle bir dönüp bakıyorum da; J yıl içerisinde devlet ve millet ha
yatında sonsuz çeşitlilikte olay yaşamış. bunları yaşarken bazen üzülmüş. 
bazen de sevinmişiz .Ancak vatandaşlarımızın da tasdik edeceklerini umu
yorum, başarılardan kaynaklanan sevinç ve gururumuz daha ağır bası
yor. 

Ağır basıyor, çünkü Türkiye'yi •ı!eri ve modern bir ülke yapma• 
yeminimizin büyük boyutlarda gerçekleşıirdiğimize inanıyoruz. 1983 Ara
lığı'nda başlattığımız ve her biri başlı başına büyük reform niteliği taşı
yan ekonomik ve sosyal programlarımıza, her geçen yı l yenilerini katı

yoruz. Nitekim, 1986 da Türk devletinin daha güçlenmesi, milletin da
ha mutlu olması için alınan önemli kararlarla dolu bir yıl oldu. ıBu ka
rarlan birçok defa basın ve televizyon aracılığıyla aziz vatandaşlarımı· 
za açıkladım. anlattım . Bu yeni yıl rnes:ıjında bunların detayına girmek 
istemiyorum, ancak satırbaşlarıyla hatırlatmada bulunmaktan da kendi
mi alıkoyamıyorum. Bir yıl içersinde yaklaşık 80 kanunu Mcclis'ten çı

kardık. Bunlar arasında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik, 
Çıraklık ve Meslek Eğitimi, Memurlar ve İşçiler ile Bunların Emeklile
rine Konut Edindirme Yardımı yapı lması kanunlarını özellikle vurgu· 
lamak isterim. Ekonomik ve sosyal hayatı geniş ölçüde etkileyecek bu 
yasal düzenlemelerin yanısıra, çok sayıda Bakanlar Kurulu Kararı, Yö
netmelik ve nihayet Bakanlık, Belediye ve Kuruluşların kendi yetki alan
larındaki kararlarıyla Türkiye'ye daha güzel bir çehre kazandırma gay
retlerimiz bir yıl boyunca devam etti. 

Ve yatırımlar ... Yapımı süren 69 tane baraj, çeşitli şehirlerde binler
ce toplu konut, küçük sanayi siteleri, tabi gaz boru nattı gibi temellerini 
::ıttığımız yatırımlar; Orta Anadolu rafinerisi, Çankırı Uçaksavar Top
Pabrikası, Atatürk Barajı, Derivasyon Tüneli gibi tamamlandığırnız ya
tınmlar. 

Bütün bu gelişmeler, üstüste konulduğu Tüı kiye'yi kalkınma hızr 
7.9 olan bir ülke konumuna getirdi. Bu rakam, ülke gündeminin ana 
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Demokratik alanda da önemli gelişmeler sağladığımıza inanıyorum. 
28 Eylül'de yapılan ara seçimler öncesi yaşanan tartışma ortamı ancak 
bir Batı Avrupa demokrasisinde görülebilirdi. 1987'ye girerken; sadece 
5 ilimizde sıkıyönetim, 8 ilimizde de olağanüstü hal uygulaması · ııardu;. 
Bu durum, huzur ve güven ortamının ve ·bununla bağlantılı olarak demok
rasinin en güzel göstergesidir, diye düşünüyorum. 

Türkiye'nin güçlü bir ülke görünümünü destekleyen dış politika 
etkinlikleri, 1986'da yoğun bir şekilde devam etti. 12 Eylül 1980 öncesi 
.,Boğazlann Ha ta Adamı» olarak nitelendirilen ülkemiz, !bugün dostluğu 
aranan, Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ı sürekli davet alan, kredi itibar 
sıralamasında yükseğe tırmanan, ekonomik modeli pek çok devlet tara
fından örnek alınan bir ülke aşamasına ulaştı . 

Bi.itün bunlar, bir devlet, bir millet için az şey midir? Ama, elbette 
yeterli değildir . Gönlümüzde ve aklımızda, milletin mutluluğu, devletin 
güçlülüğü için sayısız projeler var. Bunların hepsini zaman içersinde yü
rürülğe koyacağız. Yeterki, oluşturuduğumuz sevgi ve barış ortamı bozul
masın . Çünkü inanıyorum ki, birbirimiz '. sevmek ve birbirimize sımsıkı 
san lmak kadar, Türk milletine güç veren başka hiçbir duygu yoktur. 

Bütün bu düşüncelerin ışığında; vatandaşlarımın 1987 yılının 1936'
d:ın daha iyi ve daha mutlu bir yıl olacağına, bizim de bunu sağlamak 
için 'bütün ·gücümi.izle çalışacağımıza inanmalarını istiyor, aziz vatandaş
larımın yeni yıllarını en iyi dileklerimle kutluyor, sevgi ve saygılarımı 
sunuyorum. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN AVUSTURALYA'DA YAŞAYAN 
TÜRK VATANDAŞLARINA YENİ YIL MESAJI 

1 Ocak 1987 

Bir yeni yıla, ana vatanınızdan binlerce kilometre uzakta giriyorsu
nuz. Hasretinizin yoğunluğunu, burukluğunuzu kt:ndi içimde hissediyo
rum. Ama şundan emin olunuz ki, bir bütün olmanın şuurunu en iyi şe
kilde bilen Türk milletinin kaııhi, çok uzaklarda yaşayan feııtleri için de 
aynı sevgiyle atmaktadır. 

Siz, 150 bine yakın Türkü, yeni ve değişik biı ülkede hatta bir kıta
da Türk .devletinin ve milletinin falhri birer temsilcisi olarak görüyor ve 
bu alanda gösterdiğiniz gayretleri takdirle izliyorum. Birinci Dünya Sa
vaşında Gelibolu'da bize karşı çarpışan Anzak askeri Türkiye'de, Anzak' 
lar~ karşı dövüşen Türk askeri ve Atatürk de Avustralya'da sevilmekte
dir. Bir savaştan bir dostluk çıkarmak, <.\ncak Türk ve Avustralya 'lı gibi 
medeni ve alicenap milletlere nasip olmaktadır. Sizlerin, Türkiye - Avus
tralya dostluğunu daha ileri nokta!ara götüreceğinizden şüphem yoktur. 

Aziz Vatandaşlarım ; 

Size, Anavatan'da yaptığımız işlerden de ·biraz bahsetmek istiyorum. 
3 yıldır hepsi birbirinden önemli ekonomik ve sosyal reformlar gerçek
leştirdik . Bu reformlarla Türkiye'yi ileri ve modern bir ülke konumuna 
getirmeye azmettik. Serbest bir ekonomik düzen getirerek bütün tabu
ları yıktık, sağ'.anan kaynaklarla ülkede dev yatırımlar gerçekle~tiriyoruz. 
Türkiye, bir uçtan bir uca şantiye görünümünü .ıldı. Otoyollar, barajlar, 
sulama l<analları ,belediye hizmetleri bütün hızıyla devam ediyor. Tür
kiye'yi ziyarete geldiğin iz zaman yepyeni bir lstarlbul, pınl pırıl , lbir İz
mir. Paris gibi° bir Antalya ile karşılaşacaksınız . 

Bugün, Türkiye dış dünyada itibarı yüksek bir ülke durumuna gel· 
di. Bu noktaya oluştl!.rduğumuz sevgi ve kardeşlik ortamı ayesinde gel
dik. 

Bu arada, bir süre önce Avustralya'yı ziyaret eden Anavat;ın Parti
si Hukuk Müşaviri Avukat Sefa Tacal aracılığıyla bana i lettiğiniz davet 
mesajına teşekkür etmek istiyorum. İnşallah , yakın bir gelecekte sizler
:e kucakla ma, ha ret giderme fırsatını buluruz. 

Bu duygu ve düşüncelerle, 1987 yıiının sizlere mutluluk ve başarı 
getirmesini Allahtan niyaz ediyor, herkesin gözlerinden ayrı ayrı öpüyo
rum. 



BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN TERCÜMAN GAZETESİ 
ANKARA TEMSİLCİSİ SAYIN YAVUZ DONAT'A VERDİCİ DEMEÇ 

2 Ocak 1987 

Önümüzde toplumun bütün kesimleri için h<ıyırlı sonuçlar verecek 
yeni bir yıl var. İktidara geldiğimiz günden beri hızla başlattığımız kök
lü reformların çoğu tamamlanmış, atı l an tohuınlar yeşermeye ba5la
mıştır. 

Bütçe gelirlerinin yüzde 50 arttığı, eıektrik üretimini yüzde 15 faz . 
lalaştığı, günlük mevduat artışının 7.8 milyar, bü}üme hızının yüzde 7.9 
olduğu, kalkınmada öncelikli -yörelere 1 trilyonun üzerinde yeni yatırım 
götürmüş, mahalli yönetimlere de yine 1 trilyonluk kaynak sağlamış, 

400 bin civarında konutu kredilendirmi ş, buğday rekoltesini 19 milyon 
tona ç ı karmı~. fiyat artış hızını yüzde 21\'ya indirmı bir Türkivc'yi çok 
daha önemli gelişmelerin gerçekleşeceği yeni 'bir dönem bekliyor. Bu 
dönem istikrarın meyvelerini vereceği bir dönem olacaktır. thracatta 
yeni bir hamle başlatılmış, sermaye piyasasında yeni bir hamleye giri
şi lmi ş, sermaye piyasasında yeni bir reformun temeli atılmı t•r. 

Kötüm er olmak için hiç bir sebep göremiyorum. En kronik prob
lemlerden biri olan işsizlik konusunda cl.ıhi nüfus :- rtışına rai"<men i şsri i cü 
fazlası yüzde 16.1 den yüzde 15.S'a inmiştir. İş izliğ!n temelinde beceri ek
sikliği yattıl!ı düşünülerek beceri kazandırma kur~ları düzenlenmiştir. 

Burada sayamayacağım yüzlerce ekonomik ve sosyal etkiler taşı

yan kararlar, gerçekçi ve pragmatik oldukları için hızla iyiye doğru de
ğişi klikler yaratmaktadırlar. Altyapı y:ıtırımların3 ayırdı~ımız büyük 
kaynaklar ve h ızlanduıma faaliyet leri de lhep ülkemizin büyürken mo
dernleşmesi ve in. anlarımızın hayat standartlarının batı seviyesine ula -
ma ı ici ndir. İçe kanalı iyasetlerden vr. karam arlıktan bo !anan bir çok 
kimsenin göremedilU hızlı bir de~i. iklikten geciyoruz. Türkiye bugün ge
rek modem vergi sistemi gerekse Jiben1l dış ticaret ve kambivo sistemi 
ile Yunanistan ve Portekiz gibi AET üvesi ülkelerden daha ileridedir. 
Son üç dört yıl içinde aldığımız mesafeyi kimsenin küçümsemeye hakkı 
yoktur. 

Toplumumuz gittikçe daha demokratik ve ,ıçık bir hale gelmekte 
ve daha üretken olabilmesi için gerekli ortamı da hazırladııhm ız kanı· 

sındayım. anatçıya hiç bir iktidar bizim kadar destek sağlamamıştır. 

49 



Dış politikada Türkiye en aktif dönemlerindt n birini yaşamaktadır. 
Yakın komşularımızla olan anlaşmazlık konular:nda iyi niyetimizi ve 
yapıcı göriişmelere açık olduğumuzu bütün dünyaya ispat ettik. AET'ye 
i.iyelik başvurumuzu 1987 içinde yapacağız. Orta]ık Anlaşması'nın bize 
getirdiği hakların peşini bırakmayacağız. Bulgaristan'da soydaşlarımı

zın insan haklarına uygun muamele görmesini ~ağlayıncaya kadar mü
cadele edeceğiz. Yunanistan ile olan anlaşmazlıklc.rımızda dünya kamu
oyunun desteği artık inandırıcılığını kaybeden, milletlerarası kuruluş

larda sürekli başağrısı yaratan Yunanistan'ın yanında değildir . Uzlaş

maz tutumu sebebiyle hem iç hem de d!ş kamuoyunda bıkkınlık yara tan 
Yunan yönetimi değişik bir tavır almak zorunda kalacaktır . 

Orta - Doğu'daki komşularımız- arasında tarafsızlık prensibimiz 
ıavizsiz yürütülecektir. Bölgedeki sıcak çatışmalara Türkiye'yi de bulaş
tırmak isteyenler de herzamanki gibi hayal kırıklığına uğrayacaktır. 

Türk halkının bize verdiği desteğe güvenerek istikrarlı ve modern 
bir Türkiye için çalışmalarımız hızını kaybetmeden devam edecektir. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN MUT'TA HALKA 
HİTABEN Y APTICI' KONUŞMA 

2 Ocak 1987 

Çok kıymetli Mut'lular hepinize sözlerimin başında sevgiler, saygı
lar sunuyorum. Sağolunuz, varolunuz. 

1987 senesinin ilk konuşmasını Mut'ta yapıyorum. 1987 hepimize.
hayırlı uğurlu olsun. İnşallah şu önümüzdeki yıl evvelki yıldan çok dahd 
iyi olur memleketimizde bolluk, bereket olur. Her şey daha iyiye güzele 
gider. Bütün bunların olabilmesi için de benim tabirimle, •çok çalışma
mız lazım • Öyle değil mi? Çalışmadan hiç 'birşey olmaz. Allah çalışanı 
sever, çalışana da daha fazla bolluk, bereket getirir. 

Muhterem IMut' lular. daha evvelki ıyıllarda buralardan geçmiştim . 
Ama şunu da söyliyeyim ki, bu şekilde kaJmamıştım . Burada bu güzel 
topluluğunuza candan, yürekten teşekkür etmek istiyorum. Ve şuna d:ı 
inanıyorum ki, memleketimizde birlik, beraberlik olduğu müddetçe, bir
birimize sımsıkı sarıldıkça her meseleyi aşarız . Önümüzde hiç 'bir engel 
tanımayız. Muhterem Mut'lular Türkiye ileriye doğru gidiyor, hem de 
çok hızlı gidiyor. Bakınız , Türkiye'nin bütün köyleri bu içinde bulun
duğumuz sene -Tabi Mut 'un bütün lroyleri elektriklendi- fakat, Doğıı 
Anadolu'da bazı köylerimiz var. Onların da elektrik işlerini bu seneni!? 
ortasına kadar 'bitireceğiz. Yani, Türkiye'de elektriksiz köy -bu senenin 
sonuna kadar ka lmayacak. Daha başka birşey daha söyliyeyim, telefonu 
da her köye götüreceğiz. 1988 sonuna kadar telefonsuz köy de kalmaya
cak. Bunu neden söylüyorum? Biz iktidara geldiğimizden beri köylere, 
hem de otomatik telefon götürmeye başladık. 1983 yılı sonunda 7 -8 köy
de otomatik telefon vardı. Nedir otomatik telefon? Oturduğun yerde kad
ranı çeviriyorsun. Almanya ile konuşuyorsun araya kimse girmiyor. Yani 
şehir içinde konuştuğun gibi. Bugün 10 bin tane köyde otomatik telefon 
var. İnşallah bütün köylerimiz bu hale gelecek. Geçen gün televizyonda 
bir program seyrediyordum. Bu oyun programlarından lbir tanesi. Şimdi 
bir yere telefon ettiler. Telefon ettiği adama da soruyor, •Nerede oturu
yorsun• diyor. Gecekonduda diyince, gecekonduda senin telefonun var 
mı diye soruyor. Vatandaşımız şöyle cevap 'Veriyor; •Buradaki evlerin 
aşağı-yukarı dörtte üçünde telefon var.. Yani, gecekonduda oturuyor 
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ama telefonu var. Bundan şunu söylemek istiyorum, bütün medeni hiz
metleri vatandaş ı mızın emrine getirmeyi azmetmişizdir. Çünkü, her za
man söylüyorum •Milletimiz çalışkandır, zekidir!• Bir misal daha vere
yim, buralarda da hidroelektrik santraller yapılıyor. Gezende barajı , 
bıtecek yakında . Çünkü, ona da fondan para veriyoruz. Bir an evvel bit
sin diye. Arkasından gene Göksu üzerinde Kayraktepe barajı var. Niçin 
bu barajlan, santralleri yapıyoruz? Neden bu kadar önem 'Veriyoruz bt: 
işkre? Sebebi gayet açık, •Türkiye'de bir daha elektrik sıkıntı ı olma
s ın is tiyoruz• Yıllar evvelsinin programlı elektrik kesintilerini hatırlay :
nız. Biz iktidara geldikten sonra bunlann hiçbiri kalmamıştır. Bunda ·ı 
sonrada inşalla'lı Türkiye'de bir daha elektrik kısıntısı olmayacaktır. 

Şehirlere önem verdik. Çünkü, _bir çok belediyeli yerimizin prob
lemleri vardı. Onların gelirlerini arttırdık. Bugün ister muhalif partiye 
mensup olsun, ister iktidar partisine mensup olsun; 'bütün belediye baş
"kanlarına gidiniz sorunuz, size şunu söyleyeceklerdir : «Allah Anavatan 
iktidarından razı olsun bize bu imkanları verdi, biz de vatandaşımıza her 
türlü hizmeti yapıyoruz.• 

Bakınız, bir şey söyliyeyim, bu memlekette demokra i var. Öyle de · 
ğil mi? iz vatandaşlanmın reyi o kadar değerli ki, siz de o reyin kıy· 
metini çok iyi bilin. Çünkü reviniz sayesinde sözünüz geçiyor. Bu gayet 
açık . Reyiniz olmasa sözünüz geçmez. Onun için diyorum ki .• nemokra
si'nin temeli reydir» Belediye başkanınıda siz seçersiniz, Millet Meclisini 
de siz seçersiniz. Netice itibariyla Başbakanı da, Cumhurbaşkanı'nı da 
siz seçersiniz. Öyle değil mi? Ama günün birinde yanlışlık yapılıp da 'bu 
reyler elinizden alınırsa, hizmetler gelmez. Demokrasi nin hizmeti burada· 
dır. Onun için reyinize sahip olun . Her zaman söylüyorum, demokrasinin 
temeli reydir. Çünkü, o vakit beni istemiyorsanız seçmezsiniz. 

Muhterem Mut'lular, memleketimizin önenııi ihtiyaçlarından bıri, 

gezdiğimiz her yerde gördük. Burada da gördüm. «Köyünde su istiyor, 
sulama suyu istiyor.• Bakın söz veriyorum, bizim en öne:n verdiğimil 
işlerden birisi sulamadır. Çünkü şuna inanıyorum; bu topraklara ne ka 
dar fazla su getirirsek, hem köylümüzün geliri artar, hem de memleke
tin gücü artar. Onun için hiç kimse dert etmesin Türkiye'nin meselele
rine biz ahibiz. O meseleler içerisinde elektriği, suyu, yolu ne varsa bi1 
Anavatan iktidarı halledecektir. Halletmeye de büyük çapta başlamıştır. 

Bugün 'bakın, 1979-80 yıllannı bir hatırlayınız. Memleketimizde 
Aer şey vardı. Hele yurt dışında çalışanlar varsa, onlar söylesinler. Onlııı 
diyecekler ki, •Türkiye bir bolluk ülkesidir.• 'Etrafımızda ateş var, kan 
var, barut var. Türkiye'de huzur var, güven var. Hepimiz biroiri:niTc 
sımsıkı sarılırsak bu huzur, güven devam edecektir. Bu durum devam 
ederse ne olur söyliyeyim; Memleket daha fazla imar olur. Çok gü1,el iş-
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ler yaparız, turizm gelişir Herkes birb irini ziyarete gelir. Ziyaretten n<: 
doğar? Alış- veri ş doğar. Onla r da memleketin gelişmesine çok büyük 
fayda sağlar. Biz bugün memleketin eskisine 'kıyas la, bundan 6 sene ev
velsine göre çok daha ileri gitt iğini bi liyoruz. Gayet tabi, n1uhaliflerim i;ı. 
bunu kabul etmiyecek lerdir. Vars ın kabul etmesinler. «Güneş balçıkl..ı 
sıvanmaz.» 'Hakikatler gün gibi ortadadır. Öyle değil mi? • 

Bugün bu memlekette tarımdan sanayiye ve bir çok sahada gelişme
ler var. Ama 'bu gcli ~.menin temelinde ya tan nedir biliyor musunuz? De
min de söyledim, hu7Ur ve güven meselesidir. Bir zam anlar turist gelmi
yordu Türkiye'ye. Niçin? Korkuyordu, acaba sokak ta vurulurmuyum diye. 
Bugün Avrupa' da bizden daha fazla anarşi var. Türkiye' de ise huzur var, 
güven var. Türkiye bugün öyle sanıyorum ki , dünyanııı en huzu rl u ülke· 
]erinden bir tanesi. Bugünkü huzurlu ortamım ı zın devamını •Allah'tan 
dilemeye devam edelim. Ve bir daha da o eski karanlık günlerin gelm<.
mesi için gayre t sarfedeli:n. 

Muhterem Mut ' lular, biz Mu t 'un dertlerini biliyoruz. Ama şunu d~ 
~cyliyeyiın, Türkiye'nir. her yerinin meselelerini b iliyoruz. Geçtiğimiz 
sene kalkınma hızımız dünya'nın e n yüksek ka lkınma hızlarından bir ta
nesi oldu. Tü rkiye'nin kalkınd ığın ı gös teren en güzel cndikatör. Kimse 
3ksin i söyliyemez. f.ma kalkınma hızı nedir? 'Bir memleketin kalkınm'I 
hızı deyince, tarım ve sanayi, gelişmesi ticaretin artması demektir. Şimdi 
şunu söyliyeceğim, bunlar gelişip kalkınırken neler oluyor Türkiye'de? 
Biz bütün insanları seviyoruz. İşi n temelinde sevgi var. Ama bir çok yer· 
terde söyledim. Bu rada da tekrar edeyim, ayırım yapmadan seviyoruz. 
İster rey verin, ister vermeyin. Mülhim o lan bi zim hizmet etmemizdir. 
Ve bu hizmetin g3yesi de hakkın rızasını temin etmek içindir. Başka hiç
bir gayemiz yoktur. Ama bazı ayınm lar yapıyoruz. Kimse gücenmesin. 
Çocuklarla gençleri biraz daha fazla seviyoruz. Çünkü sebebi var, nasıı 
ki anneler ba:ba lar çocuklarını severlerse, biz de m ille timizin çocuklanııı 
ve gençlerini öyle seviyoruz. tnanıyoruz ki, onlar gc'eccğimizin temine· 
tıdırlar. Gelecekteki mutlu . güçlü Türkiye'yi onlar yaşatacaklardır. O ıı· 

lara çok daha fazla ihtimam etmem iz gerekir. Eğer Tü~kiye'y i dünyan ın 
güçlü ülkeleri arasına sokmak istiyorsak buna mecburuz. Bütün 'belediye 
başkanlarına, Milli Eği tim Bakanımıza söyledim . Ona göre fonlar ayır· 
dık . Bugün, Türkiye'nin her tarafında spor tesisleri yapılıyor. H em de 
kapalı spor tesisleri. Eksik olan yer varsa, tekrar ediyoruın, •yaparız• di
yorum . 

."v!uhterem Mut'lular, memleketimiz iyi yoldadır. Bunu ıben söylemi 
yunım. Dünya'nın bu işleri bilen ne kadar büyük ekonomisti, maliyecisi 
varsa onlar söylüyorlar. Türkiye başka ülkelere örnek gösteriliyor. De-

53 



niliyor ki, Türkiye'nin yaptığını yaparsanız, siz de sıkıntıdan kurtulur
sunuz. Ama şunu da söyliyeyim, kimse Türkiye'nin yaptığını yapamaz. O 
bize, bizim milletimize mahsus bir iştir. Çünkü biz cefaya katlanmasını 
bilen gerektiğinde fedakarlık yapmasını çok bilen vefalı bir milletiz. 

Muhterem Mut'lular, bugün programımız oldukça yüklü. Buradan 
sonra, Silifke, Mersin ve Adana ile birlikte üç gün içinde güneyi gezmış. 
olacağım. Bu gezilerin onemli bir sebebi var. Niçin geziyoruz? Ankara' da 
oturmamızda mümkün. Ama bizim gezmemizin ana sebebi şudur : Sizlerl e. 
buradaki yöneticilerle, parti mensuplarıyla görüşebilmek ve onlardan al · 
<lığımız fikirlerle vatandaşımızın nasıl düşünüp , derdinin ne olduğunll' 
ortaya çıkartmak ve yaptığımız işleri buna göre ayarlamaktır. Onun için 
memleketin her tarafını gezeriz. Ve özellikle seçimlerde söylediğim gibi 
biz seçimin haricinde gezeriz. Ve bütün milletvekillerime de söylüyorum, 
diyorum ki, köylerimizi seçim zamanı dışında geziniz. Dertlerini o z:ı . 
man inceleyip bizlere getirin ki, biz Ankara'da yapabildiğimiz kadarını 
elimizden geldiğince hallederiz. 

Bakın Türkiye çok güçlendi, eskisiyle mukayese dahi kabul etmez. 
Biz iktidara geldiğimiz zaman aşağı-yukarı 60'a yakın baraj tamamlan
mıştl. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluıundan bu tarafa . Biz üç SC· 

nede 'bu rakama 20 baraj daha ilave ettik. Şu anda inşa halinde 69 tane 
baraj var. Ne için yapılıyor bunlar? Kimisi elektrik, kimisi sulama için. 
Ama hepsi memlekete faydalı tesisler. Vaktiyle bir senede ancak, bir-iki 
baraja başlanabilirdi. Son üç-dört sene içinde 60 tane baraja başlamışız. 
Bu Türkiye'nin gücünü gösteriyor. 

Bir misal daha vereyim, bin kilometrelik otoyola başladık . Otoyol 
deyince, çift şeritli, üzerinde durmanın yasak olduğu yollan kastediyo
ruz. Bugün Türkiye'nin sadece bu standartta 50-60 kilometre yolu var. 
Ama bin kilometre yolu biz yapıyoruz. Bundan şunu ifade etmek islı 

yorum, Türkiye baştan aşağı değişmekte, yepyeni modem bir ülke ol
maktadır. Bundan herkes istifade edecektir. Gayet tabi, yollar böyle gü
zel olursa, sizin ürünleriniz de Türkiye'nin öbür ucuna çok daha rahat 
gider. 

Ben seneler evvelsini hatırlıyorum, Söğüt 'te ilkokul çağındaydım 
1930'larda, bizler babam Silifke'ye tayin oluncaya kadar portakal nedir 
bilmezdik. Nakliye yoktu da onun için. Ama bugün Silifke'nin Anamur'ur. 
muzunu Kars'ın en ücra ilçesinde almak mümkündür. İşte bunlarda yol
lar sayesinde olmuştur. 
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Daha evvel bir s·öz söylemiştim, 10 sene içinde demiştim. Üç senesi 
geçti, 7 senemiz var. Sizler bize destek olursanız, Allah'ın yardımıyla 10 
sene sonra 1993'te Türkiye'yi muhakkak ileri ve modern ülkelerin arası
na biz sokacağız. 

Muhterem Mut'lular, 1987 senesinin başlangıcındaki bu ilk konuş· 
mamda bütün memleketime ve sizlere Mut'tan mutluluk dilekleri sunu
yor, yeni yılın hepimize hayırlı uğurlu olmasını Cenab'ı Haktan niya:r. 
ediyorum. Hepinize başanlar, sağlıklar diliyorum. Sağolunuz, varolunuı. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'JN SİLİFKE'DE 
HALKA HİTABEN YAPTICI KONUŞMA 

2 Ocak 1987 

Değerli hemşehrilerim sözlerimin başında hepinizi sevgiyle saygıyla 
selamlıyorum. 

Silifke bizim hatıralarımızın canlı olduğu yerled n başında geliyor. 
Nedenini söyliyeyim, ilkokul tahsilimi ben burada bitirdim. Küçük kar
deşim, şimdi Planlama Müsteşarı olan kardeşim Yusuf Özal'da bu rad:ı 
doğdu . O da Silifkeli. Geçenlerde gazetede okudum, sonra da tahkik el· 
tim. Belediye Meclisindeki bazı üyeleriniz, herhalde muhalif partilere 
mensup 'bizi hemşehriliğe kabul etmemişler, aldırmayın. Onlarınki biı · 

şey ifade etmez, sizin kalabalığınız, bu muhteşem göıiintü bana hemşeh
riliği bizzat vermiştir. Yalnız bu vesileyle bir şey söyliyeyim, biz bu mem
lekette dostluğu, kardeşliği, sevgiyi, birlik ve beraberlik içinde yaşama} ı 

getirmeye çalışıyoruz. 1980 öncesindeki kavga dönemine Türkiye'nin dön
memesi için Anavatan Partisi'ni kurduk. Biz 'herkesi seviyoruz. İster biz.! 
rey versin, ister vermesin. Yalnız aziz vatandaşlarım bu misal en teresan
dır . Eski, kötü particilik zrhniyeti var ya; işte bu onun işaretidir. Benim 
vatı>ndaşlarım bu kötü particiliği hiç bir zaman tutmaz, zamanı geline~ 
de onların hesabını görüverirler. itekim, bu seçimlerde Silifke bunu h 
bat etti. Bizim de elimizden geldiği kadar Silifke'nin me eleleri ile en iyi 
bir şekilde meşgul olacağımızı açık seçik bir şekilde ifade ediyorum. 

Yıllar evvelki durumumuza 'bir bakını z, 1980 öncesinde kim ne derse 
desin, bu memlekette büyük sıkıntılar olmuştur. Burada hanımlar, genç
ler var. Onlar hatırlıyacaktır . Okullardaki problemler, kuyruklar, yokluk
lar, Türkiye'nin itibarsızlığı, döviz meselesi, anarşi problemleri hep vardı. 
Bugün bunlann hepsinden memleketimiz çıkmıştır. Nasıl çıkmıştır? Mil
let bir araya gelip idareyi desteklemiştir. Sımsıkı birbirimize sanlara~ 
bunu göstermişizdir. Bugün dünyanın sayılı ülkeleri arasına girme yo
lunda olmamızın ana sebebi budur. Onun için her zaman söylüyorum. 
Bu kadar zorluklann arasından çıkan Türk Milleti, Atalürk'ün dediğ; 

gibi; «Hem zekidir, hem çalışkandır• hem de hesabını gayet iyi bilir. 
Öyle mi, değil mi? 
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Bakınız, bütün dünyayı geziyorum. Her taraftan davet edildim 
Türkiye'nin bir dış itiban var. Şurada karşınızda Kuzey Kıbns Türk Cum 
huriyeti var. Hepiniz çok iyi hatırlıyacaksınız, yıllar evvelsi o adaya çıktık 
diye bize ambargo koydular. Hatta biz iktidara geldiğimiz sıralarda 

KKTC kuruldu diye, birçok ülke bize ter bakmaya başladı. Güçlü oldu 
ğunuz zaman kimse size ter bakamaz. Nitekim bugün kimse ters bak 
mıyor. Bakın orada Cumhurbaşkanı seçimleri de yapıldı, referandum d:. 
yapıldı, seçimler de yapıldı. Kuzey Kıbns Türk Cumhuriyeti'ni yerli ye 
rine oturttuk. Kimse bir şey diyemez. 

Bakınız geçen sene, evvelki sene ben dünyanın he:nen her yerinı.: 
g;ttim. ,A.merika'dan Japonya'ya, Almanya'dan İngiltere'ye. Hemen hemen 
bütün Arap ülkelerine, Pakistan, Bangladeş gibi İslam ülkelerine. HindF
tan, Çin gibi dünyanın en yoğun nüfuslu ülkelerinin hepsine gittim. Ve 
davet edildim. için? Daha önce Türkiye Cumhuriyeti Başbakan 1 arı böyl~ 
davetler alıyorlarrr,ıydı? Bugün itibarımız var, r ücümüz var. Dış ülkeler
den Başbakanlar mektuplar yazıp ihalelerim1zin kendilerine verilme i.1i 
istıyorlar. işte, güçlü olmanın neticesi nedir biliyormusunuz? Biz size ou 
işi veririz ama, siz de karşılığında şunu yapın diyeıJilirsiniz. 

Türkiye'nin şu anda başla ttığı işler belki 6-7 milyar doların üzerin
dedir. Dışarıdan çok rahatlıkl;ı kr :li bulabiliyoruz. İşte yakında Silifke·' 
den IC-15 kilometre uzaklıktaki Kayrakter: Barajı'nın inşaatına ba5l ıya
cağız . Buralarda bir çok yeni iş sahas ı da bu yatın:nlarla beraber gele
<.:ck tir. Dı:ha yukarıda yine Göksu üzerinde bitmek üzere olan Gezende 
Barajı'nı da hızlandırdık. Ve burada sulama icap eden her yere önem ve
riyoruz. Çünkü şunu çok iyi biliyoruz ki, ileride Türkiye'nin gelişen nü
fusunun ycr!cştiği bölgeler, bu bölgeler olacaktır. Tarihin eski dönemi.•. 
rine bakarsanız buralard;ın büyük medcniyctleıin çıktığını göreceksini.L 
Mersin'den ,Anamur'a kadar bunları görmek mümkündür. Ben öyle zan 
nediyorum ki, yeni devirde Türkiye'n in en fazla gelişen 'bölgeleri bu böl· 
gelt>r olacaktır . Çünkü burııda su var, güneş var, çok güzel iklim ve topra!. 
var. Bir de çal ı şkan in anlar var onu da unutmayalım. 

fv'uhtercnı Silifkeliler, önümüze gelen bir çok meseleyi hallettik. 
Tabi gönlü, gözü ve •kulağı olan yaptığımız işi bilir. Ama gönlü kapalıysa, 
yüreği mühürlüyse, kulağı duymuyor a, gözü de görmüyorsa hiç bir za
man bizim yaptıklarımızın iyi olduğunu söylemez. Ama size şunu söyliyP
yim ki, •Güneş balçıkla !Sıvanmaz• hakikatler gün gibidir, her zama:ı 
açığa çıkar. Şimdi bir misal vereceğim. Bu son ara seçimde karşımız
daıd rakip!er Manisa'da çiftçimizi kandırmaya çalıştılar. Dediler ki, •Ana. 
vatan tütünde Lekeli kaldırdı. Onun için elinize para geçmiyecek» Yalan 
söylediklerini anlatmaya çalıştık. Şimdi hakikat gün gibi ortaya çıktı o 
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söylediklerinin herbirisinin doğru olmadığı anlaşıldı. Köylümüz şimdi 
zamanında ve eskisinden çok daha iyi para alıyor. Ben de Milletvekille
rime dedim ki, •Gidin arkadaşlar, dolaşın ve köylümüze çiftçimize deyin 
ki, •Yalancının mumu yatsıya kadar yanıyormuş.• 

Bu memlekette biz iktidara geldiğimiz yıllarda çok iyi hatırlıyorum, 
lçel'in köylerinin ancak yüzde 67'sinde elektrik vardı. Tabi burası nisbe· 
ten ileri bir 'bölge. Doğu Anadolu'daki köylerin elektrifikasyon nisbeti 
yüzde 30 bile değildi. Şimdi aradan geçen üç sene içinde İçel'in bütün 
köyleri elektriğe kavuşmuştur. Köylerin hemen hepsine otomatik telefon 
götüıiilmüştür. 

Bu memleketin o çok iyi idare eflildiği iddia edildiği yıllarda 13-14 
sene elektrik kısıntısı vardı. Hem de programlı ke inti. Bugün Anavatart 
lktidan sırasında böyle bir kesinti kalmamıştır. Çünkü, elektriğimiz bol, 
santralleri yapıyoruz. Memleket bir uçtan diğerine bir şantiye haline gel
miştir. Demin Kayraktepe barajına yatınlan paranın 300 milyar lira ol
duğunu söyledim. Çok büyük bir para değil. Bizim ölçülerimize göre bu 
böyle. Bazılannın ölçülerine göre çok para olabilir. Onlar o kadar gör
düğü için bu böyledir. Bakın Atatürk Barajı bir yılda 200 milyar lira yi
yor. O bittiği zaman !belki de 700-900 milyar lira harcamış olacağız. Ar· 
kasındaki baraj gölü o kadar 1büyük ki, Fırat iki sene buraya aksa o göhi 
dolduramaz. Ve barajın gövdesi Keban barajının tam 6 misli büyüklükte. 
84 milyon metreküp dolgu hacmi var. Kayraktepe'de küçük değil, dolgıı 
hacmi Keban'dan büyük, 17 milyon metreküp. 

Esas söylemek istediğim şu, biz bugün bunları kimseye muhtaç ol
madan rahatlıkla yapabiliyoruz. Paramız var, kredimiz var. Hangi devir
de bu rahatlık vardı? 

Bakınız 51 milyona ulaştık. Tabi 1927'1er de bu rakam 13 milyo ı 
cıvarındaydı. Ben 1930'lan çok iyi hatırlarım. O dönemde Silifke'deydik. 
Yaylalara gidilirdi. İsimlerini de söyleyeyim, Balandız, Kavak, Gökmeler. 
Şimdi öyle anlaşılıyor ki, yaylaya gitmenize rağmen Silifke'de gün geç
tikçe büyüyor. O tarihlerJe bugünü mukayese ediyorum. 'Bugün geçimi
miz çok daha iyi durumdadaır. Şükretmesini bilmeli ve çalışmaya devam 
etmeliyiz. Yakın komşularımızdan İran-Irak yedi senedir savaşıyorlar. 
Yüzbinlerce insan 'Öldü, milyarlarca dolar paralarını boş yere harcadılar. 
Acıyorum, ızdırap duyuyorum. Öbür tarafta Lübnan'da her gün ateş var. 
Suriye oraya bulaşmış vaziyette. Dikkat ediniz, Türki e gibi buzurhı 
olanı var mı? Huzurumuz, güvenimiz devam ettiği ürece şu sahil şeri
dinde çok daha fazla turistik te is yapılır. Yüzbinlerce in an Avrupa'dan, 
Amerika' dan buraları görmeye gelirler. Bunlardan dolayı da çok para k.ı
zanınz. Onu da söyliyeyirn. 
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Geçenlerde Antalya'da bir turist kafilesiyle karşılaştık. Kafiledeki 
turistler bana aynen şunu söylediler; «Fevkalade güzel bir memleketiniz 
var. İnsanlannızın yüzü hep gillüyor. Bize karşı hep iyi muamele ediyor
lar. Güneşiniz var, deniziniz var. Terör korkusu olmadan rahatlıkla geze
biliyoruz. Seneye de Türkiye'ye 'geleceğiz. ,. İşte böyle bir memleket gayet 
tabii çok fazla turist çeker. Turist deyip de geçmeyin, tabiatıyla bir dö
viz hazinesi. Gelişmek için, ilerlemek için Türkiye kaynaklannı en iyi şe

kilde kullanacaktır. Ülkemize turist çekmek için reklamlar yapıyoruz. En 
iyi reklamı da ben yapanın. Yabancılara diyorum ki, •Şu memlekette 
neyi anyorsunuz? Eski medeniyetler mi? Hitit medeniyeti dünyanın en 
eski medeniyetlerinden biridir. Milattan önce 6 bin- 7 bin yıllarına kadar 
gidiyor. Aradığınız buysa hepsi var Anadolu'da. Yunan medeniyeti mi di· 
vorsunuz? Yunan medeniyetinin aslı Yunanistan'da değil, Anadolu'dadır. 
Keza Roma medeniyetinin en güzel e erleri yine yurdumuzdadır. » Bütün 
bu nedenlerden ötürü diyorum ki, turizm özellikle bu yörelerde çok güzel 
inkişaf edecektir. Özellikle bu içinde bulunduğumuz yıl, zannediyorum 
ki, turizm gelirlerimizde yüzde 20.30 belki daha fazla artış olacaktır. Bun
dan hepimiz istifade edeceğiz. Yalnız en önemli şart şudur; Memleketin 
birliğini bozmayalım, birbirimiz.e ımsıkı sarılalım, insanları evelim v 
memlekette huzur, güven ortamı devam etsin. 

Bakınız üç sene evvel Anavatan iktidara geldiğinde şunu söylediler: 
«Anavatan iktidara geliyor. Askeri idare gidecek, ondan sonra huzur, gü
ven ne olacak?» Yani biz hep sıkıyönetim altında yaşamaya mı alışacağız? 
Onun üzerine dedik ki, •iktidara gcHşimizin üzerinden üç sene geçmiştir. 
nk günlerimizde Türkiye'nin 'her tarafında sıkıyönetim vardı. Bugün sa
dece beş ilimizde var. Huzur, güven eskisinden 'geri değil, daha ileridedir. 
Bütün dünya da bizi hayranlıkla seyrediyor.• 

Sevgili Silifkeliler, arkadaşlarımız bu son seçimde ne söz vermış· 
!erse, biz onun kefiliyiz. Zannediyorum Küçük Sanayi Sitesi için söz ver
mişler. İnşallah onun da inşaatına yakmda başlarız. Bakın birşey daha 
söyliyeyim, Türkiye'nin her yerinde Toplu Konut mantar gibi büyüyor. 
Ama maalesef Silifke'de bu iş başlamamış. Sanıyorum eski 'belediye 
başkanı biraz yavaş hareket etmiş. Şimdi yeni belediye başkanınıza söy
lüyorum, süratle hareket etsin. Biz bu Toplu Konut meselesinde size ve 
belediye başkanınıza yardımcıyız. Çünkü şunu çok iyi biliyorum ki, 
Toplu Konut demek bize iki-üç yönlü faydası olan bir iştir. Bu işi de bil 
ballettik biliyorsunuz. Bizden evvelki dönemde bütçeden Toplu Konut'a 
üç senede ancak 20 milyar lira verilmiş. Paranın nereden çıkacağını, na
sıl yatının yapılacağını çok iyi 'bilmek lazım. Milletimizin içtiği kaçaı.. 
yabancı sigaranın normal it'lıalatını yapıverdik. Kaçakçıya gidecek olan 
o para bize kaldı. Ne kadar 'biliyormusunuz? 100 milyar lira. Bunun ya· 
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nında yine kaçak gelen birçok lüks ithal malı için biz dedik ki, normal 
ithal edelim, üzerine 'bir fon koyahm. Şimdi bir Mercedes araıbadan alı· 

· nan fon 30 tane konuta kredi veriyor. Tabii hesabı bilmeyenler bu du
rum karşısında şaşırıyorlar. Onların akılları bizim hesaplarımıza ennez. 
Hatta ben şunu söylüyorum : «Bizim icraatımıza onların hayalleri bile 
yetişemez.• Bugün 400 bine yakın konut inşa halindedir. Ve bundan he,· 
sene tahmin ediyorum ki, 200.250 bin konut yapılacaktır. İşçiler, me
murlar ve evi olmayan emekliler için söz verdim. Muhakkak hepsini 
10-15 sene içinde ev sahibi yapacağım dedim. Esnafı da kendi dükkanının 
sahibi yapacağım. 

Huzurunuzda tekrar ifade ediyorum, 10 sene içinde Türkiye'yi düıı
yanın sayılı memleketleri arasına munakkak sokarız. Tabii bu 10 seneyi 
1983'ten itibaren ·başlatacaksınız. Göreceksiniz 1993 yılında Türkiye, na
sıl bir Türkiye olacaktır. Şimdi ben bunu söyleyince muhaliflerimiz dı· 
yecekler ki, •Adam hesap etti, 1993'e kadar iktidarda kalacak.» Gayet 
tabii kalacağız. Milletimin desteği olduğu sürece biz bu görevi yüıütü· 
riiz. Siz bize destek olur, güç verirseniz önümüzde hiçbir engel tanıma
yız. Açıkça söylüyonım. Allah'tan 'başka da ki:nseden korkumuz yok. 

Muhterem Silifkeliler, benim burada güzel çocukluk hatıralarım 
var. Onun için Silifke'ye karşı ayrıca biı sempati duyuyo
rum. Sizin hemşehrinizim. Bu bölgenin yapılacak çok iş-leri 
var. Hepsi birer birer yapılır . Verdiğimiz sözlere her zaman 
sahip olmuşuzdur. Tutamayacağımız sözü söylemedik . Ama yapacağım:z 
işi de söyler, sonuna kadar da takip ederız. Daha önce Silifke'ye gelmel: 
ıçin öz vermiştim. Şimdi bu sözümü tuttum. İnşallah bir daha gelirE 
Çünkü ben sizi özledim, siz de beni özlediniz. Bu işler karşı'ıklıdır. 

Sevgili Silifkeliler, 'hepinjzi özlediğimi, bu güzel topluluğunuzun 

bizi fevkalade mutlu ettiğini bir kere daha huzurunuzda ifade ediyorum. 
Hepinize en dın-in sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum, Sağolun, varolun . 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN MERSİN SERBEST 
BÖLGE AÇILIŞINDA Y APTICI KONUŞMA 

3 Ocak 1987 

Muhterem misafirler, değerli Mersinli'Jer 

Bugün burada Türkiye Cumhuriyeti'nin çok uzun yıllar evvel baş
latmak istediği, ama maalesef muhtelif scbel::lerden dolayı gerçekle7tin · 
mediği bir işi nihayetlendiriyoruz. 

1927 senesinde serbest bölgelerle ilgili ilk kanun çıkarılmıştır. Muh 
telif sebeblerden dolayı başarılı olamamış. Ben buıada bu sebeblcrin an::ı 
lizini yapmak istemiyor. Daha sonra 1946, 1953 yıllarında konuyl~ ilgili 
kanunlar yeni baştan çıkarılmış, nizamnameleri hazırlanmış, ama gen..: 
başarılı olunamamış, yılla: geçmiş önce 1980 senesinde, sonr:ı d ::ı 1983'dt.: 
Anavatan iktidarı döneminde bütün boyutlarıya ele alın:nıştı r. Dünya
daki serbest bölgelerle ilgili bütün tatbikatlar gözden geçirilmiştir. 60 
seneyi bulan bu mesele, bizim her işte yaptığımız gibi kısa bir sürede 
bir çözüme kavuşturulmuştur. Bundan büyük bahtiyar'.ılc duyuyoru:n. 
Serbest bölgeler bugün Mer in'de başlıyor, yarın Antalya'da, daha sonra 
da İzmir ve Adana'da. Adana'da kurulacak olan, büyük bir serbest s:ınayi 
bölgesidir. 

Sözlerimin başında ifade ettiğim gibi, serbest bölge meselesi bizim 
iktidarımız döneminde çok geniş bir şekilde incelendi. Bugün çok iyi bi:·. 
yoruz ki, dünya ticaretinin takriben % 15'i bu serbest bölgelerde yapılı
yor. Yani 500 milyon doları kadar. Mer in Serbest Bölgesi bir serbest 
ticaret bölgesidir. Burada ufak tefek imalatlar, paketlemcler, muhtelif 
ambalaj işleri olacaktır. Yapılmış hesaplara göre bu bölgede çalışacak 
238 firma vardır. Bunun bir kısmı yabancı firmalardır. Büyük ekseriyeti 
tabiki kendi yerli firmalarımızdır. Tahminen bu bölgede yapılacak ihra
cat, ithalat, yani Katma Değer netice itibariyle 400 milyon dolar net 
katkı sağlayacağı hesap edilmektedir. Burada tam kapasiteye geçildiğ: 
zaman, 9 bin 500 kişi istihdam edilecek. Ve ilave olaark ta •buraya firma
lar tarafından takriben 79 milyarlık yatırım yapılacaktır. 

Muhterem vatandaşlarım. Burada çalışacak firmalara çok büyük 
imkanlar getirilmiştir. Dünyadaki /bütün serbest bölge tatıbikatlan, ince-
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lenmiş ve Türkiye için en iyisi olanı seçilmiştir. Zaten dikkat edilirse, 
öyle önemli bir coğrafi durumuinuz varki, bizim şimdiye kadar niçin 
serbest .bölgeye girmediğimiz, giremediğimiz sual konusu olmalıdır. Çün
kü serbest bölge meselesi için transit bütün imkanlara sahibiz. Türkiy~ 
transit yolları üzerindedir. Avrupa'yla Asya'yı birleştiren noktadır. Ak 
denizin en önemli köşesindedir. Dünyanın bütün büyük pazarlarına en 
yakınıdır. Bir nevi şimdiye 'kadar başarılı olmamanın sebebini, sanki 
başka serbest b,!)lgecilerin Türkiye'de bunun kurulmasını istemiyor!.- ,· 
diye de gösterilebilir. Ama bütün bu engeller aşılmış ve Türkiye' de en iyi 
serbest bölge kurulmuştur. Önümüzdeki seneler içerisinde, tahminimce, 
bizim dışa açılma politikamızın önemli bir hedefi olan, önemli bir vasıtası 
olan bu serbest bölge tatbikatı Adana ve İzmir'e de kurulacak. Yakınd.ı 
inşallaıh Anıtalya'dakini de böyle açacağız. Bu suretle hem hracatımızda 
büyük gelişmeler sağlanacak ·hem de ithalatımızı daha zamanında dah.ı 
ucuz bir şekilde yapabileceğiz. İki taraflı faydası vardır. Aynı zamanda da 
büyük çapta yeni iş imkanlan açılacaktır. 

Türkiye'nin önümüzdeki yıllarda hızlı bir şekilde dış dünyaya açıl 
ması ile ve modern bir ülke haline gelmesi için bu sar(edilen gayret ler 
semeresini verecektir. Ve inanıyorum ki, şu serbest bölge sadece Mer
sin'e değil, bütün Çukurova bölgesine, bütün Türkiye'ye büyük faydalar 
sağlayacaktır. 

Ben, serbe t bölge için büyük çalışmalar yapan başta DPT elemaıı · 
lanna ve diğer bütün ilgililere, Mersin ilimize, değerli Valimize, MESBAŞ 
Şirketinin kurucularına teşekkür ediyorum. Serbest bölgede yer alan 
yerli yabancı şirketlere, üst yapı tesislerini de programlarda olduğu gibi 
süratle yapmalanru, serbest bölgeyi süratle memleketin •hizmetine sok
malannı bilhassa rica ediyor ve herkese bu serbest bölgede başarılar d;. 
liyor, serbest ıbölgenin Mersin'e, Memleketimize hayırlı uğurlu L'lmasını 
<:andan temenni ediyorum. Sağolun, varolun. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN ERDEMLİ'DE HALKA 
HİTABEN YAPTI~I KONUŞMA 

3 Ocak 1987 

Muhterem Erdemli'ler, sözlerimin başında sevgiler, saygıl ar sunu
yorum. Sağolun varolun. 

Epeydir Erdemli'ye gelmiyordum. Ama bu güzel şehrimizi, her ge
lişimde ,hakikaten 'değişmiş 'buluyorum. Silifke' den !buraya gelirken, yo
lumuz muhtelif yerlerde kesildi. ıBöylece köylü kardeşlerimizle görüşme 
imkaıunı bulduk. Şunu hemen söyleyeyim. Çok kısa zaman geçme5irr• 
rağmen, yani buradan bir yıl evvel geçmiştik, 'bu bölgede çok büyük ge
lişme gördüm. Daha da çok gelişme olacak, merak etmeyin. Çünkü . şunıı 
söylemek ka'bildir; Türkiye hareket halindedir. Bu güzel büyük ülkemiz. 
bütün dünya ülkelerinin, milletlerinin bir nevi kıskançlığını çekecek 
tarzda ilerlemekte büyümekte ve tam manasıyla bir hareket halindedir 
Çok daha iyi olacaktır. Bütün mesele, birbirimize sımsıkı sanlmaktır 

Şunu çok iyi bilelim ki, birlikten kuvvet doğar ve güç doğar. Onu bildiğ:
miz, onu ;at!bik ettiğimiz zaman, bizim memleketimizin önünde hiç bir 
engel kalmaz. Her meseleyi aşanz. 

Şimdi burada önemli bir şey daha söyleyeyim. Bakınız! Bu yolları 
yapacağız, daha güzellerini de yapacağız. İçel ilimiz, Türkiye'nin büyük 
bir liman şehri. Bugün burada serbest l:iölgeyi açacağım. Serbest bölge 
yıllann hayalidir. Atatürk zamanında <başlamış, serbest bölge 'kurabilin' 
diye. Ama hiç bir iktidar devresinde kurulamamış. Bakın, nasıl ve ne 
kadar fark? Bu bölge Türkiye'nin sebze, meyve üreten en <>nemli yerlerin
den biri . Yani domatesin, diğer sebzelerin !bütün turfandalannı bu bölge-
çıkanyor. Ondan da büyük geliriniz var. Sadece bu kadarla kalmıyor 
Aıynı zamanda çok turistik lbir bölge; eski eserlerin yanısıra Türkiye'nin 
güzel denizinin olduğu bir yer. Demek ki, turizm, turfanda sebzecilik, na
renciye, liman kenti, serbest bölge, işte Allah herşeyi vermiş. Biz de ge
tiriyoruz. Daha ne istiyorsunuz diyeceğim. Ama şunu söyleyeyim. Tabiya
tıyla bu sahiller, Türkiye'nin güzel yerleridir. Türkiye'nin nüfusunun bü
yük bir kısmı ilerde bu sahillerde yaşayacaktır. Su var, nehirler var. Ol
mayan yerlere su getireceğiz. Bu civann köylerine Aksuvat suyunu geli 
receğiz. Merak etmeyin . Şu kadannı ifade edeyim, zaten şimdiye kadar 
başarılmamış işlerin hepsini biz başanyoruz, eksiklerini de biz tamam 
!arız. 
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Memleketimizin durumu iyidir. Bu bölgenin güneyinde Arap ülkz-
1eri var, Suriye, Irak ve öbür tarafda da İran. Bir halimize bakın diye 
söylerim daima. Etrafımızdaki ülkelerle Türkiye'nin durumunu muka
yese ediniz. Göreceksiniz ki, bizim memleketimizde huzur var, güven var, 
-0ndan sonra dostluk, kardeşlik, sevgi var ve gelişme var, kalkınma var. 
Diğeı· yerlere bakınız. Kan var, ateş var, barut var. Allah o gibi sıkıntı
ları bu memlekete bir daha göstermesin. Bu memleket tabi Cumhuriyet' 
ten evvel çok sıkıntılar çekti. Her on senede bir harp gördü. Bizim dede
lt:rimiz, onların babalan hepsi muhtelif s ıkıntılar geçirdiler. Ama Cum
huriyet kurulduğundan bu tarafa bir harp görmedik. Yani ufak şeyler ha
riç. Onun için memleketimiz gelişiyor, kalkınıyor . Daha iyi idare edildiği 
zamanda çok daha ileriye gider, çünkü unutmayınız, bu memleketin gü
zel bir toprağı, güneşi, tabii kaynaklm ve çalışkan insanı var. Bugün ha
nn ~ayılır bir ülke olduk 52 milyona yaklaşan bir nüfusu:nuz var. As
rın sonunda da ne olacağız biliyor musunuz? 70 milyon. O vakit, bat ı Aı" 
rupa'nın en yüksek nüfu lu ülkesi olacağız. Almanya'yı, lngiltere'yi geçc
ce~iz. Tabi nüfus şu bakımdan önemlidir. Eğer o nüfusu okutup yetişt i 
rebi liyors:ın, işte o zamr,n dünyanın en güçlü ülkeler arasına ç:ık rahat 
girnrsin. Bugün memleketimizde 28 tane üniversti var. 1950 senesinde 2 
veya 3 tane vardı. Önümüzdeki y ıllarda her şdırim izde bir üniversite ola
c k:ır. Hc;men şur;u da ifade edeyim . Biz 'bütün insanları seviyoruz. Ama 
çocukları ve gençleri biraz fa1la seviyoruz. Çünkü çocukla ra ve gençleı · 
önem veren bir ülke, geleceğini teminat altına almış olur. Nasıl aileler 
çocuklarına gözbebeği gibi bakıyorsa, biz de, bu memleketi idare eden
ler çocuklara ve gençlere öyle ihti:nam gö termemiz li'ızım. Onlara yuı· t 

yapıyoruz. Onlara yeni okullar yap ıyoruz. Çocuklardan tutunda, tekni ~ 
-Oğretime çok önem veriyoruz. Çocuklar için çok şey yapacağız. Üç dört 
sene evvel bu memlekette bilgisayarın sadece adı bilinirdi. Şimdi ise, her 
tarafa yayıldı. Önümüzdeki beş sene içinde gerek üniversitelerde gere ·: 
orta öğretimde hatta ilköğretimde bilgisayarları çocuklara öjl;retmek için 
k"Ullanacağız. 

Türkiye'nin Avrupa'dan ne farkı var. Avrupa'yı nasıl biliyorsak, bi1. 
de öyle olacağız. Geri kalmayacağız, ileriye gideceğiz. 

Mıihtcr<>m Erdemli'ler, ıbugün çok işimiz var. Ben sizi çok sevdim 
Sız de beni sevdiniz. Karşılıklı olarak. Limona ilk defa bu sene pirim 
verdik, haberiniz olsun. Limon dalında kalıyor diye haber geldi, biz d.: 
hemen pirimi verdik, zararınızı kurtarın diye. İnşalkıh seneye yeni ülke
lerle anlaşma yapacağız. Daha iyi olacak. Çünkü biz bu işin nasıl oldu
ğunu biliyoruz. Dünyanın her tarafına gitti:n. Sovyet Ru ya'dan, Japoıı 
ya'ya, Amerika'ya, Hindistan 'a, İngiltcre'ye kadar. Bir çok ülkeleri gör
düm ve devlet adamlarıyla görüştüm . Dışarda ismimizde fena değil, dı 



şarda tanıyorlar bizi. Türkiye'nin sesi artık, büyük çapta dünyada duyuı· 
maya başlamıştır. Bunun sebebi de güçlü olmaktır. Güçlü olduğumuz za. 
man hiç merak etmeyin, önümüzde hiç bir engel kalmaz. Demin de söz· 
!erimde ifade ettim, Mersin'de serbest bölgeyi açacağız. Orada da konu 
şacağız. Ama şu kadan;ıı söyleyeyim. Yılların meselelerini birçok konu· 
!arda olduğu gibi hep biz çözüyoruz. Yarın Antalya'da, öbürgün Adan=-·d,ı, 

sonra da lzmir'de her tarafta bu serbest bölge!eri kuruyoruz. Gayet tabi, 
yeni iş sahaları açılacak, memlekete döviz gelecek, turizm bir taraftan ge· 
lişecek, ondan sonra yaş meyva ve sebzemizi dünyanın her tarafına ibra.; 
edeceğiz, memleketin gücüne güç katacağız. İş böyle olur. 

Mtthtercm Erdcmli'ler, sizi daha fazla bekletmeyeyim. Mersin'de d~ 
kurtuluş gününe iştirak edeceğiz. Onun için hepinize çok çok sevgiler, say· 
gılar sunuyorum, sağolunuz, varolunuz. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN AK.BELEN TOPLU 
KONUT'UNUN TEMEL ATMA TÖRENİNDE YAPTICI KONUŞMA 

3 Ocak 1987 

Mtihterem konuklar ve çok sevgili Mersin'liler, 

Bizim hükümetirnizin, Anavatan iktidarının yaptığı en iyi işlerdeıı 
bir tanesi, gelmiş geçmiş bütün iktidarlardan çok daha fazla önem ver
diğimiz Toplu Konut meselesidir. Gayet tabii vatandaşların kendi salıip 
olduğu bir yere başlarını sokabilmeleri düşüncesiyle bu meseleye önem 
verdik. lki gözde olsa, üç gözde olsa on ları bir ev sahibi yapabilmek. 
Bunun için formüller geliştirdik, kanunlar çıkardık, nizamlar koydu;ç 
En önemlisi bu iş l eri yapacak para imkanını bulduk. Bugün, Allaha çok 
şükür, şu son üç sene içinde, yani iktidara geldi~imiz günden bu tarafa, 
Toplu Konut'tan finanse edilen 500 bine yakın inşaat ünitesi vardır. Bı.. 
nun 150 bini tamamlanmaya devam edecek. Mesele bununla da bitmedi. 
Biz insanımızı ev sahibi yapalım derken bir bakıma bir taşla üç kuş vur
duk. Bu da akı llıca bir iş. Bir kere kaçak yola giden, bu yolla bir sürü 
insanın haksız kazanç sağladığı, karaborsayı aldık ve devletin normal 
ithal kana llarına verdik. Oradan elde ettiğimiz paraları Toplu Konut'a 
aktardık. Bu bir sosyal adaletçi tatbikattır. Demek ki, hem kaçakçılığı 
önledik hem de orta halli vatandaşımıza, fakir vatandaşımıza ev sahibi 
olma imkanını sağladık. Üçüncüsü de konut inşaatları -dikkat ederseniz. 
çok işçi çalıştırıyor. Çok insana iş veriyor. Memleketin bir nevi istihdam 
meselesinin çözümünde çok büyük rolü vardır. Nitekim 1986 senesind~ 
işsizlik ilk defa artmamış, hatta azalmaya ibaşlam ı ştır. Daha çözeceğimi;: 
çok mesele var ama, bu güzel bir göstergedir. Gayet tabii ne kadar güzel 
işler yapsak da, muhaliflerimiz olacaktır. Mesela, enflasyon oranı % 25 e 
inecek dedik, bir türlü kabul etmediler. En son Aralık ayının rakamı 
çıktı, % 24.6 oldu. Demekki, bizim söylediklerimiz doğruymuş. !Bütün 
bunları söylemekten kastım şu, biz birbirimize sımsıkı sarılırsak yapa· 
mıyacağımız iş yoktur. Bunu iyi biliyorum. Birlikten güç, kuvvet doğar. 
İşte burada 1200 konut, sonra Güney Kent'te de 35 lbin konut. Daha bir
çok yerde yüz binlerce konut yapı lacak. Benim işçim, memurum, emek
lim, esnafım ev sahibi olacak, çiftçim ev sahibi olacak. Bakınız şunu söy
leyeyim. Büyük şehirlerimizin konut sorunu büyük. Zaten yıllarca bu 
konuya önem verilmediği için, 'birikerek büyük mesele haline geldi. Ama 
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çözüm yolu başlamıştır. tik önce kredi imkiinlannı bulduk. Geçtiğimiz 
sene bir kanun çıkardık. Bu sene başından itibariyl$: çalışmaya başladı. 
Bununla işçiye, memura, emekliye konut edindirme yardımı yapılacak. 
Dünyada lik defa yapılıyor. Hatta bu seneyi Birleşmiş Milletler Teşkiliitı 
dünya konut yılı ilan etti. Biz, Türkiye'de en büyük tatbikatını yapıyor. 

Burada oturacaklara şunu söyleyeyim. Burası güzel bir yer. Bittiğiıı· 

de daha güzel olacak. Etrafını yeşillendirir, çocuklara park, gençlere 
spor alanlan yapılınca da daha güzel olacak. İnşallah çok daha güzel iş
ler yapılacaktır. Buradaki ailelerimiz daha rahat edeceklerdir. Hanımlaı 
memnun kalacaktır. Hanımların memnun kalması bizi de memnun eder. 

Hepinize başarılar dilerim. Bu evlerin hayırlı uğurlu olmasını can
dan niyaz ediyorum. Sağolun, varolun. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN MERSİN'İN KURTULUŞU 
İLE İLGİLİ HALKA HİTABEN YAPTICI KONUŞMA 

3 Ocak 1987 

Değerli Konuklar, çok sevgili Mcrsin' liler, sözlerimin başında hepi
nize sevgiler saygılar sunuyorum. 

' Bu güzel Akdeniz'in kenarındaki tarihi, turistik ve güzel şehrimiz 
Mersin'in Kurtuluş Bayramı'na ilk defa da olsa iştirak etmekten büyük 
bahtiyarlık duyuyorum . Bu bayramınız sizlere hayırlı uğurlu , mutlu ve 
kutlu olsun . 

Muhterem Mcı· in'liler, her ve ileyle buraya geldiğimizde, Mersin'in 
daha başka hüviyete büründüğüne şahit oluyoruz. Daha güzelleştiğini ve 
Türkiye'nin sayılı şehirleri arasına girmeye başladığını bizzat müşahade 
ettiğimi ifade etmek istiyorum. Bu şekilde gelişen şehirlere, gelişme hı
z ıyla aynı oranda destek sağlıyoruz bizde elbette. Mersin'de Tü rkiye'nin 
ilk serbest bölgesini bugün açacağız. Buraya çok büyük imkanlar geti
receğin i tahmin ed iyorum. Yılların hayali o lan, 60 küsur senedir üzerinde 
çalışı lan bir konu, nihayet bizim hükümetimiz döneminde gerçekleştiri
liyor. Bundan da büyük bahtiyarlık duyduğumu ifade etmek i tiyorum. 

Muhterem, sevgili gençler ve çocuklar. Sizlere de bir iki kelime söy
lemek istiyorum. Bu güzel kurtuluş gününde, unutmayınızki , bizim dede
lerimiz, belki de bazılarımızın babaları, yıllar önce bu güzel vatanı kur
tarmak için canla başla çarpı ştı lar, mücadele etti ler ve çok zor günler 
yaşayarak bu memleketi bugünkü hudutları içine koydular. Burada bü
yük önder Atatürk'ün unutulmaz hizmetleri yanında, Cumhuriyetimizin 
kurucusu olduğunu hiç bir zaman unutmuyoruz. Onun getirdiği ilkeler 
etrafında birleştik. Cumhuriyet genişledi ve büyüdü . Ve bugün ileri ve 
modem Türkiye'yi artık uzakta görmüyoruz. Onun hayali olan , bize bah
settiği, hedef olarak gösterdiği muassır medeniyet seviyesine erişmek, 
hatta üzerine çıkmak bizlerinde en baş amacıdır. O tarihten bu tarihe ka
darki bütün nesiller bu hedefe erişmek için canla başla çalışıyorlar. Biz 
de bu nesillerden biriyiz. İnanıyorumki, önümüzdeki on - onbeş sene içe
risinde, bizden sonra gelecek olan sizler, siz genç nesiller Türkiye'yi mu
hakkak daha ileriye götüreceksiniz. Memleketimizi muhakkak dünyanın 
sayı lı ülkeleri arasına sokup, Atatürk'ün dediği gibi muassır medeniyet 
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suviyesinin üstüne çıkarmış olacağız. Bunun için sadece çalışmak, gayret 
sarfetmek ve !bütün imkanlanmızı scfer'ber etmek l azımdır. Safi bu ye
terli değil, bunun yan ında birliğimizi ve beraberliğimizi muhafaza etme
miz l azımdır. Çok yakında yaşamış olduğumuz misaller, birliğimizi, be
raberliğimizi muhafaza ettiğimiz zaman, güçlü olduğumuz zaman birçok 
engeli rahatlıkla aştığımızı çok güzel bir tarzda gös te rmiştir : Onun için 
gençlere, çocuklara buradan sesleniyorum. Önümüzde çok güzel hedef
ler var. Bu millet, bu memleket sizın için çok daha güzel imkanlar ha
zırlamaktadır. Bir taraftan yüksek tahsil imkanları, bir taraftan ortaöğ
n:timde türlü meslek eği timi, yan i yarının Türkiye'si için çal ışacak, gay
ret sarfedecek gençleri hazırlayacak imkanlar yarat ılıyor . Bu imkanları 
en iyi bir şekilde kullanınız. Ailelerinizin, devletin ve milletin gayretleri 
boşa gitmesin. Ve memleketimizi hep birlikte, beraberlik içinde, birarada 
büyük Atatürk 'ün gö terdiği hedefe doğru, ccsarcıle , azimle ve süratli 
bir şekilde eriştirmcye çalışalım. 

Bu duygular içinde ben, muhterem Mersin'lilerin bu kurtuluş bay
ramını candan tebrik ediyor, hepinize en derin saygılarımı, sevgilerim: 
~unuyorum. Sağolunu7, varolunu1. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN MERSİN'DE HALKA 
HİTABEN YAPTICI KONUŞMA 

3 Ocak 1987 

Muhterem Mersin'liler, sözlerimin başında hepinize sevgiler, saygı 

lar sunuyorum. Sağolun varolun. 

Bugün, - Allah kısmet etti - Türkiye'nin yepyeni önemli işlerinden 

birinin ve Mersin'e de çok hayırlar getirecek olan Serbest Bölge'nin aç ı 

lışını yaptık. Neler getireceğini söyleyeyim; hesı:plara kitaplara göre - ki 
bunlar dikkatli bir şekilde yapılmıştır - önümüzdeki birbuçuk ene içe
risinde aşağı - yukarı 70 milyar liradan faz la yatırım yapılacak. Evet, 238 
tane ıyerli ve yaabncı firma, binalar ve tesisler kuracak. Hepsi parasını 
kredisini getirdi verdi. Bölge tam kapasiteye geçtiği zaman, 10 bine ya
kın insan çalışacak. Demek ki, aşağı - yukarı 50 bin kişiye ekmek parası 
çıkacak. Mersin'deki vatandaşlarımıza, özellikle de Doğu'dan Güneydo
ğu'dan gelecek hemşehrileri mize işler çıkacak. Mersin Serbest Bölgesi, 
limanıyla beraber Türk ekonomisine 400 milyon dolardan fazla katkı sağ
layacak. 400 milyon dolar nedir? Türkiye 'nin 1964 senesindeki bütün ih
racatından elde edilen gelirdir. Buradan inşallah 700 - 800 milyon dolarlık 
ihracat yapılacak. 

Bugün Silifke'den bu tarafa gelinceye kadar yolda, maşallah bina
lar, binalar gördüm. Biraz vergi alacağım o binalardan. Biraz para ala
bm <la lbaşkalanna faydası olsun. Gayet tabii, Anaıvatan sosyal adaletçi bir 
parti. Hangi sosyal adaletçiyim diye geçinen bizim yaptığımızı yapmış
tır? Hangi iktidar zamanında bu kadar konut yapılmıştır? 400 bin tane 
inşa halinde, memleketin bir tarafından diğer tarafına, yani Van'ından 
Edirne'sine, Mersin'inden Sinop'una her yerinde inşaat faaliyeti var. 
Memleket koskocaman bir şantiyeye döndü. Herkes bize hayranlıkla ba
kıyor. Bakınız, bir zamanlar bir barajın inşaatı ne kadar büyük işli de
ğil mi? Şimdi ise Türk.iye' de 69 tane baraj inşa ·halinde, öyle bir iki tane 
değil. Bi r tek Atatürk barajı için yılda ikiyüz milyar lira para harcıyoruz. 
Bu dile kolay. Ama Fırat nehrinin sularına gem vuracağız. Büyük elekt
rik istihsal edeceğiz. Güneydoğu' da Urfa - Mardin arasında çok geniş ova
lan sulayacağız; 3 tane Çukurova eder orası . Bugün bu barajın gövde 
hacmi, Keban barajının 6 misli büyüklükte. Onu Türk müteahhit i ve iş-
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çisi yapıyor. Kısa zamanda da tamamlanacak . İnşallah 89 senesinde bara
jın kapaklannı kapatıp su tutmaya başlayacağı z. Ne kadar su toplana
cak biliyor musunuz? Fırat'ı iki sene aşağıya akıtmasak, yine de gölünü 
doldurmuyor. Bakınız, bütün bunlar Türkiye'yi güçlendiren tesislerdir. 
Otoyollan yapıyoruz. Edirne'den Anka ra'ya kadar. Adana 'dan Gazian
tep'e kadar. Otoyollan deyip geçmeyin. İki taraflı yol, muhafazalı, üzerin
de 100; km. 150 km . hızla git, tab ii ceza yazmazsak. •Bütün bunlar Tür
kiye'nin gücüne güç katıyor. 

Ama temelde ne var biliyor musunuz? Temelde birlik ve beraberlik 
var. Biz bütün hareketimizde şuna dikkat ediyoruz: /Biz insanları sevi
yoruz. Herkesi seviyoruz. Hiç ayırım yapmadan seviyoruz. Kıskananlar 
olacaktır. Onlara acıyorum. Bunlar ulaşamadıkları içi n her zaman pis di· 
ycceklerdi r, ama aldırmayın . Baz ıl arı da zaman tünelinde kalmış, eski 
gü nleri haya l ediyorlar. 

Tiirkiye çocuk l arıyla, gençleriyle, oı·ta yaşlılarıy la, güngörmüş va
ı andaşlarıyla ileriye doğru hızlı bir şekilde gidiyor. Bunun farkmda ol
mayanlar var. Ama onlar da görecekler, merak etmeyin. Memleketimizin 
birçok işlerini hallett ik. Serbest bölge işi böyleydi. 1927'de Atatürk za
manında Serbest Bölge Kanunu çıkarılmı ş, hiç kimse yapamamış. On
dan sonra birisi Demokrat Parti, diğeri Halk Partisi zamanında olmak 
üzere 2 defa ç ı karılmıştır. Gene başarılı olamamışl ar. Biz geldik, kanun· 
l <ı rı çıkardık, nizamları kurduk ve işte Serbest Bölge ça lı şıyor. Bazen 
söylüyorum; 30 senede yapılmayan işleri üç senede yaptık diye. Bu ser
best bölge 60 senedir yapılm ıyordu. Şimdi sırada Antalya, İzmir ve Ada
na - Yumurtalık var. Kararnamesi bile çıktı . Bü tün bunlar nedir? Mem· 
leketimizin gücüne güç katmaktadır. Memleketimizde yaşayan vatandaş
larım ıza, benim güzel vatandaşlarıma , yeni yetişen nesillere daha iyi iş 

bulmaktır. Öyle değil mi? 

Şimdi bakınız, Mersin'i görüyorsunuz. 3 sene evvel buraya geldiği

mizde Sayın Merzeci dedi ki, «ben belediye başkanı olmak istiyorum, 
beni aday gösterirmisiniz: «Gösteririz» dedim. Sahil yolunu gösterdi. Çok 
güzel yapmış. İstiyorum ki, şehirlerimiz Avrupa şolıirleri gibi güzel ol
sun, pırıl pırıl olsun, daha güzel caddeler yapı l sın, daha güzel binalar ya
pılsın . Bunlarda sevinçli, mutlu, birbirini seven insanlar otursun, bütün 
istediğimiz budur. Düşmanlıktan fayda yoktur. Birbirimize düşman olur
sak, birbirimizin kuyusunu kazarsak, hepimiz kaybederiz. Onun için, 
birliğimizi beraberliğimizi sımsıkı tutalım, hep beraber, birlik beraberlik 
içerisinde Türkiye'yi ileriye götürelim, gelecek nesillere, bize bırakılan
dan çok daha güçlü bir Türkiye bırakalım. 
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Ben gençleri ve çocuk! n biraz daha fazla seviyorum. Neden? Çün
kü, bizim neslimiz zor şartlar altında geldi, bizim sayımız azdı. Bugün 
resmi geçitte gördüm. Küçük küçük yavru kurtlar, ortaokul, lise genç
liğine kadar yüzlerce binlerce genç neslimiz geçti. Şöyle bir baktım dü
şündüm. Türkiye'de öyle bir nesil geliyor ki, önünde hiç bir engel dôra
maz. Bunlar bizden çok daha iyiler. Onun için gençlere çok önem veriyo
ruz. Diyorum ki , gelecek bunlarda. Nasıl aileler çocuklarına sımsıkı sa
rılıp gözbebeği gibi muhafaza etmeye çalışırlarsa, biz bu devleti idare 
edenler de genç nesillere öyle önem vermemiz lazım . Çocuk bahçeleri , 
spor tesisleri, okullar, çok daha iyi bir eğitim, bütün bunları inşallah 

yapacağız ve yapmaya devam ediyoruz. 

Hepinize en derin sevgi ler saygılar sunuyorum. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN TARSUS'TA 
HALKA HİTABEN YAPTICI KONUŞMA 

3 Ocak 1987 

Si>zlerimin başında hepinize en derin sevgi ler, saygılar sunuyorum, 
benim aziz Tarsus'lulanım. Sağolun , varolun. 

Bugün sabahleyin, Silifke'den hareket ettik. Tabii Mersin'de epey 
işimiz var. Bu bölgenin en ön.emli tesislerinden birini, zannediyorum, bü
tün İçe l Vilayetine hatta Çukurova.ya fayda sağlayacak Mersin Serbest 
Bölge'yi ilk defa işletmeye açtık. Yani Serbest Bölge, ilk düşünülmesin· 
den 60 sene sonra Anavatan iktidarı zamanında işletmeye açılıyor. Be
nim vatandaş larım orda iş bulacak . 10 bin kişi ça lışaca k . Evet, 70 milyar 
dolar yatırım yapılacak. Sadece o kadar değil, Türkiye'nin 800 milyon do
l arl ık malı o bölgeye ih raç edi lecek. 

İşte bü llin bu misaller şunu gösteriyor. Anavatan iktidan, bizim 
hükümctimiz, başka iktidarlar gibi değil, Türkiyc'nin nereye gideceğini 

çok iyi planlamış, çok iyi hesap etmiş ve memleketimizi her türlü şeki ld e 
ileri götürmeye kararlı bir iktidardır. 

Her zaman söylüyorum. Gene burada da ifade ediyorum. Bizim mu
haliflerimizin hayali, bizim icraatımıza yetişemez. Onlar bizim yaptıkla
rımızı hayal bile edemezler. Bakın Mersin'de 1200 haneli toplu konut 
projesinin, oradan Güneykent diye 35 bin konutluk bir projenin temelini 
attık . Burada, Tarsus'da Toplu Konut 'un açılışını ve bir diğerinin teme
lini atacağız. Türkiye'nin her tarafında bu binalar yükseliyor. 

Şimdi, Tarsus'a gelel i birbuçuk seneyi geçti. Bu aradan sonra gör· 
düm ki, Tarsus farklılaşmış . Yeni binalar, yen i yollar yapılmış . İnşallah 
daha iyi olacaktır. Belediye reisine dedim ki , •bak, haberin olsun, nefe
sim ensendedir.• 

Muhterem Tarsus'lular, gayet birçok me elelerimiz vardır. Doğru
dur. Türkiye gelişen, ileriye giden bir ülke. İleriye giden bir ülkenin ta
biatıyla birtakım meseleleri olacaktır. Ama şunu unutmayınız. 

Bugün Türkiye'nin idaresinde, bu meseleleri bilen, çözüm yollan 
getiren ve bu çözüm yollarıyla memleketimizi hızla kalkındıran bir ida-
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re vardır. Sizin reylerinizle geldik. Sizden güç alarak geldik. Size daya
nıyoruz. Size güveniyoruz. Siz bize itimat ettiğiniz sürece de, bu memle
keti en iyi ' şekilde ileriye götürmek için canla başla çalışırız. Gecemiz 
gündüzümüz yoktur. Birçok kimse 8 saati fazla görür, biz 15 - 17 saat ça
lışırız. Ama gayet tabii, çalışmam ızın gerisinde milletin teveccühi.İ ya
tar. Milletin sevgisi yatar. Onu bildiğimiz için daha fazla çalışıyoruz. 

Bakınız, nereden nereye geldik. Bir kere geriye döııiip bir bakın. 

Nasıl kavgalı bir Türkiye vardı? Birtakım sıkıntılar vardı. Bunların hepsi 
birer birer geçiyor. Çok daha güzele doğru gidiyoruz. Ama bütün bu iş

lerin gerisinde ne var? Bir, sizin birlik, beraberliğiniz yatıyor. Yani mil
letimizin birlik ve berberlik içinde olması Türkye'nin en büyük gücü
dür. Birlik beraberlik olursa her meseleyi aşanz. İkincisi, benim anladı
ğım, bildiğim bir şey daha var. O da şudur; Un var, şeker var, yağ var, 
.helva yapmasını biliyormusunuz? Helva yapmasmı bilen bir iktidarı siz 
seçtiniz ve getirdiniz. O aşçılığı da biz yaparız. 

Bu memlekette ilk defa imar affı meselesini biz çıkardık. Hiç bir 
iktidarın düşünemedjği bir konudur bu. Tapusuz evlere tapu verdik. :ı;lir
takım ruhsat alamrımış yerlere ruhsatlarını biz verdik. Ama en önemlisi 
şu şehirlerde yaşayan insanların durumlarını islah için, özellikle konut 
meselesine önem verdik. Gidip görünüz, Türkiye'nin heı- tarafında toplu 
konut projeleri bir mantar gibi bitmektedir. Her tarafta büyük büyük bi
nalar, konutlar yükseliyor. Nasıl yapılıyor bunlar? Bir taşla üç kuş vu
ruyoruz. Vaktiyle kaçakçıya giden, şu veya bu şekilde karaborsaya giden 
bütün imkanlar devlete döndürülmüş, paraları alarak Toplu Konut'a ak
tarıp, fakir fukaranın ihtiyacını karşılıyoruz . İkincisi konut inşaatı bü
yük çapta istihdam demektir. Bugün, dikkat ederseniz, bu binlerce konut 
inşaatında binlerce, onbinlerce insanımız çalışıyor. Bu da ayrı bir konu
dur. Onun için, bakınız Muhterem Tarsus'lular; Toplu Konut'u biz ge
tirdik; İmar Affını ibiz getirdik; Orman köylülerinin meselelerini biz çö
züyoruz. Daha bitmedi. Türkiye'nin savunmaya ihtiyacı var. Savunma Sa· 
nayi Fonunu da biz getirdjk. Türkiye'de modern bir savunma sanayi ku
rulmakta, eskisiyle mukayese ıbile edilemez. Dahasını söyliyeyim. Bizim 
basınımızın şaka ile Fakir Fukara Fonu, benim de Hayır Fon dediğim 
bu fonu da biz getirdik. Bugün il ve ilçelerimizde fakirimize fukaramıza 
el uzatacak imkanlar gelmjştir. Bu fon kurulduğundan bu yana 70 mil
yar lira para topladık. Bunun bir kısmını il ve ilçelere yolladım. Kayma
kamların, belediye başkanların ve vakıfların elinde. Oralardaki fakir, fu
karaya, sıkınhda olan insanlara yardım edfüyor. Biz fakirimize fukara
mıza bakmazsak, onlara elimizi uzatmazsak bu memleketin sonu hayırlı 
olur mu? İmkanı olmayıpta okuyamıyan gençlere el uzattık . Onlara da 
destek oluyoruz. Şu ana kadar 400 binden fazla insana yardım yapılmış-
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tır. İnşallah daha fazla insana yardım yapılacak . Birçok kimseye bura
dan iş kurması için de!>tek veriliyor. ıKendi işini kurup, teııgahını çalıştı
rıp devlete millete, başkasına muhtaç olmasın diye yardım ediyoruz. İş
te kimin hatırına gelmiş, böyle bir fon kurup da fakire fukaraya el uzat
mak. Herkes bu lafı söyler. Hükümet programlarına bir bakın. cBiz hu 
memlekette fakirliğin fukaralığın köküııü kazıyacağız.• Nasıl kazıyacak
sın? Fon yoksa, para yoksa, neyle kazıyacaksın? İşte parayı biz bulduk. 
işte bütün il ve ilçelerde bugün bu fonlar fevkalade güzel çalışmaktadır. 
İnşallah memleketimizde fakir insanlarımızı daha iyi hale getireceğiz, 
üretken hale getireceğiz . Onlara devletin müşfik elini bu şekilde uzataca
ğız. Bunları da biz yaptık. 

Muhterem Tarsus'lular. Su meselesine gelince. Biz, bu toprağın in
sanına su vermek için geldik . Ve bu sözümüzü de en iyi şekilde tutuyo
ruz. Gayet tabi, memleketin birçok yerinde suya ihtiyaç var. Bakınız mi
sal vereyim. Biz iktidara geldiğimiz zaman Tarsus'un % 67 köyünde, do
ğuda da % 30 unda elektrik vardı. BL1gün ilçenin bütün köylerinde elekt
rik vardır. İnşallah, 1988 senesinin sonunda Türkiye'de telefonsuz köy 
kalmayacak. Elektriksiz olan köylerin hepsi bu sene elek triğe kavuşacak. 

Su meselesi, insanlarımızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Ama 
sadece insana deği l , toprağa da su lazımdır. Daha iyi verim almak için su 
l azım. İşte bakınız ; Doğudan, Güneydoğudan insanlar var burada, d e
ği l mi? Oradan neden buralara geliyorlar? Buralarda daha fazla iş var 
diye geliyorlar. Ama son üç senedir doğuda ve güneydoğuda yapılan ya
tırımlara bir göz gezdiriniz. Dünyanın en büyük projeleri doğu ve güney
doğuda yapılıyor. 'Büyük Atatürk projesi . Bu projeye \her yıl 200 milyar 
lira para harcıyonız. Dile kolay, 200 milyar lira. Bu kadar parayı sayabi
lirmisin? Ve inşaJJah 1988 yılında barajın kapaklarını kapatacağız . Fı

rat'ın su l arını durduracağız. Arkadaki gölü doldurmaya başlayacağız. Ne 
kadar sürüyor biliyormusunuz? Aşağıya su vermezsek iki sene bile kafi 
değil. Ama bu memleketimize güç katacak. Fırat'la Dicle araşında, Urfa'
dan Mardin'e kadar olan ve Çukurova'nın 3-4 misli büyük yerlere su ge
lecek, hayat gelecek. Kolay mı bunlar? Bunların hepsi inşallah yapılacak . 

İşte bakınız, söz verdik. Dedikki, İstanbul'a ikinci köprüyü biz ya
pacağız . Televizyonlarda görüyorsunuz herhalde, nasıl yükseliyor? İsmi
ni de koyduk, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü dedik. O şehri zapteden ku
mandanın, ismine layık bir köprü olacak. Açılışını da hep beraber yapa
rız . Sadece bu kadar değil. Daha başka şeyler de düşünüyoruz. Bin kilo
metrelik otoyol. Otoyolun bir Lizantısı da Tarsus'a kadar gelecek. Pozan
tı - Tarsus arası. Eski sıkıntılar geçecek. O Toroslan çıkmak daha kolay
laşacak . Sadece bu kadar değil. Adana' dan Gaziantep'e kadar da bir oto-
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yol yapacağız. Bunların hepsini programladık. Hepsi birer birer icra edi
lecektir. Memleketimizin hiç bir tarafını eksiksiz bırakmayız. Bakınız, 
TV bir kanaldı. Sonra biz geldiğimizde TV siyah - beyazdı. Sadece Cum
hurbaşkanımız Sayın Evren Paşa konuştuğunda renkli oluyordu. Ama 
~ımdi her taraf renkli, sonra saatleri de uzadı. 2. Kanala geçtik. Yakında 
bütün Türkiye'de yayına geçecek. Sadece o kadar değil. 3-4-5, kanalla
rı da yapacağız. 

Ne farkımız var Avrupa 'dan? Çalışkan insanlar var karşımda. Bu 
memleketin zengin tabii kaynaklan var. Akıllı idarecileri var. Daha ne ol
sun? Bütün mesele çalışmak ve iş bilmektedir. Bir şey daha söyleyeyim. 

Bu gençleri önümüzdeki yıllarda daha iyi yetiştirmek için yapacağımız 

şeyi söyleyeceğim. Bilgisayarlı eğitime geçiyoruz. Evet, en modern bir şe
kilde eğitim vereceğiz. Göreceksiniz, daha neler neler yapacağız. 

Muhterem Tarsus'lular, Türkiye'nin dış itibarını eskisiyle mukayese 
ederseniz, çok arttı. Biz bugün, İslam ülkelerinin bir nevi lideri duru
mundayız. Batıda da, dünyanın her tarafında itibarımız var. Neden? Çün

kü güçlü bir ülkeyiz. 52 milyonuz. Asrın sonunda da 70 milyona gelece
ğiz. Ama 70 milyona gelmek, iyi gençler yetiştirmezsek bir şey ifade et
mez. Akıllı, becerikli, iş bilen, iş tutan yeni nesiller yetiştirirsek 70 milyon 
çok şey ifade eder. Siz Almanya'dan daha kuvvetli oluı·sunuz. Haberiniz 
olsun. 

Muhterem Tarsus'lular, bir tek şey bilirim, o da şudur : Birlik ve 
beraberliğimiz olduğu müddetçe, birlikten güç doğar prensibiyle mem
leketimizin her problemini çözeriz. Hiç bir problem önümüzde duramaz. 
Onları aşar gideriz. Birlik ve beraberliğin temelinde de ne yatıyor biliyor
musunuz? Hoşgörü, sevgi, insan sevgisi yatıyor. Biz bütün insanları hiç 
ayırım yapmadan seviyoruz. Vatandaşlarımıza bayılıyoruz. Yalnız kimse 
darılmasın, !biraz daha fazla sevdiklerim var. Gençlerle, çocukları biraz 
fazla seviyorum. Aileler, nasıl çocuklarına, gençlerine gözbebekleri gibi 
bakarlarsa, 'biz devleti idare edenlerde onlara gözıbebcği gibi bakmamız 
lazım. Çünkü bunlar yeni yetişen nesillerdir. Türkiye'nin geleceği bun
lardır. Onları bizden daha iyi yetiştirmeniz lazım. Allah'ın izniyle de bı:
nu yaparız. Benim çocukluğumda, gençliğimde biz radyoyu zor gördük . 
Şimdiki gençler, bırakın radyoyu, televizyonu, hatta video'yu , şimdi bil
gisayarlarla yetişiyorlar. Daha da ileri gidecekler. Türkiye'nin geleceği 
çok parlak. Çünkü gençlere güveniyorum. Çocukları çok seviyorum. çok 
daha parlak bir nesil, çok daha kabiliyetli bir ne il, çok daha iyi iş b ı
len bir nesil geliyor. Bu Türkiye'nio geleceğidir. 
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Muhterem Tarsus'lular, sözlerimin sonuna geldim. Sizleri burada 
geç vakte kadar beklettiğim için özür diliyorum. Ama maalesef günlcrı
miz, saatlerimiz kafi gelmiyor. Memlekette yapılacak birçok işe yetişnıt:· 

ye çal ışıyoruz. Gayet tabi, vatandaşımızın desteği arkamızda oldukça hiç 
bir şeyden korkmayız, Allah'tan başka. Birçok meseleyi çözer geliriz. 
Merak etmeyin. Benim sizden tek istediğim, /birbirimize sımsıkı sanla
lım. Birbirimizi sımsıkı tutalım. Türkiye'nin birliğine beraberliğine en 
ufak gölge düşürmeyelim. Bir birlik ve beraberlik içinde, inşallah sağ 
olursak, Türkiye'nin asrın sonunda en büyük ülkeler arasına girdiğini hep 
beraber görürüz. 

Hepinize en derin sevgiler, saygılar sunuyorum, benim aziz T:ır· 
sus'lulıırım. Sağolun, varolun. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN MERSİN, GÜNEYKENT 
TEMEL ATMA TÖRENİNDE YAPTICI KONUŞMA 

3 Ocak 1987 

Değerli Misafirler, Sevgili Mersin'liler, 

Bugün burada temelini atacağımız toplu konut projesi Türkiye'nin 
en büyük toplu konut projesidir. Saha itibariyle de en büyüğüdür. Belki 
bundan büyükleri yapılır. Onu bilemem ama, 8 milyon m' üzerinde bir 
arsa, 35 lbin konuıtluk lbir proje. Kaıba olarak ihesap edersek, bur::ıda 
200 bin nüfuslu bir şehir kuruyoruz. İçinde parklanyla, okullarıyla, alış
veriş merkezleriyle hakikaten çok daha rahat, güzel bir şehir olacak. 
Ümit ediyorum ki, burada oturacaklar, burada ev sahibi olduklanndan 
dolayı fevkalade mesut olacaklardır. Tabii altyapısı yapılacak. Su derdi 
olmayacak, kanalizasyon sıkıntıları olmayacak. Yatırım itibariyle de 
ucuz yapılacağını zannediyorum. Ben şimdiden burada oturacakları teb
dk ediyorum. Bu işe başlayanlara çok teşekkür ediyorum. Gayretimizi, 
desteğimizi devam ettireceğimizi de burada tekrar ifade ediyorum. 

Hepinize başarılar diliyorum. Sağolun, varolun. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN TOBB'NİN GENİŞLETİLMİŞ 
AKDENİZ BÖLGE TOPLANTISINDA YAPTICI KONUŞMA 

6 Ocak 1987 

TOBB'nin muhterem temsilcileri. Sözlerimin başında, lıepinizi sev
giyle, saygıyla selamlıyorum. 

Birkaç gündür mensuplannızla bölgeyi dolaş ıyorum. Zannediyo· 
rum Başbakan olduktan sonra da en fazla zamanı bu bölgede harcamış 

bulunuyorum. Ama faydalı bir temas yaptığım kanaatindeyim. Çünkü, 
bu bölgenin çeşitli yerlerini görme imki\nına kavuştum. İlçelerden, şehir 
merkezlerine, şehir merkezlerinden kenar semtlere kadar muhtelif yer
leri dolaştım. Doğu ve Güney Doğu Anadolu' dan, «Çukurova'nın taşı - top
rağı altındır• düşüncesiyle gelip !burada ekmek kapısı arayan insanlarla 
konuştum. Onların dertlerini öğrenmeye çalıştım . Genelde şunu söyle
mem kabil; bu bölge Allah'ın verdiği geniş nimetlere sahiptir. Buna şük
retmemiz lazım. Dünyanın en verimli bölgelerinden biri. Zirai· olarak da
ha fazla ürün almamız mümkün. Bunu görüyoruz. •Bunun için belki daha 
faz la bilgiye ihtiyacımız var. Yani bu çalışmayı daha bi lgili yapmamız la
zım. Bizim devlet olarak, devletin kuruluşları olarak, devleti yönetenler 
o larak vazifemiz esas itibariyle milletimize, bölgedeki insanlara destek 
olmak, yardımcı olmaktır. Her zaman söylüyorum, devleti bir baba ola
rak görmüyorum. Gerçi insanlarımızın çoğu hala devleti baba o larak bi
lirler ama, benim gördüğüm devlet, milletin hizmetkarıdır. Aslında böy
le kuruluşlarıyla, müesseseleriyle devletin hizmetindedir. Onun için, gez
diğim her yerde insanlarla daha fazla ilgilenmeye çalıştım. Gördüğüm 
birşey daha var. Bölge güzel bir bölge. Bizim gezdiğimiz sıralarda devam
lı yağmur yağıyordu. Bu tabii tarımcının yüzünü güldürüyor ama, ça
murlu sokaklarda oturanları da epeyce kızdırıyor. Bize de gezerken ça· 
murlu sokakları gösteriyorlar. Onların hakikaten dertlerine eğilmek la
zım. Fakat şunu müşahade ettiğimi söyleyebilirim; Türkiye'de kim ne 
söylerse söylesin, ne yapılırsa yapılsın insanlarımızda karamsarlık yok
tur. O çamurlu sokaklarda oturanlar da istikbale ümitle bakıyorlar. Tür
kiye'nin geleceğine inanıyorlar. Türkiye'nin daha düzeleceğine inanıyor
lar. Önümüzde daha iyi lbir geleceğin olduğuna inanıyorlar. Benim de mü
şahade ettiğim durum budur. Tabii şunları hemen söyleyebilirim; siya
set, ekonomi ve sosyal gelişme birbirinden ayrılan işler değildir. Siyaset 
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olmadan ekonomik meseleleri halledemeyiz. Siyaset olmadan sosyal me
seleleri de halledemeyiz. Bütün bunları bir toplam içerisinde düşünme
miz lazım. Tabii bugün burada, kısa adıyla Odalar Birliği'nin Bölge Top
lantısı'nda konuşmamız, daha çok ekonomi üzerine olacak. Bu tabiidir. 
Çünkü bu kuruluşlarımızın esas rol aldıkları saha ekonomiktir .Sözleri
min başında da ifade ettim ; insanlarımız istikbale ümitle bakıyorlar. O 
dar sokaklarda çamurlu sokaklarda gördüğüm insanlar da dahil. Ama 
bundan 6- 7 yıl evvel, 'bu güzel bölge de dahil, Türkiye' de bu ümidi gör
mek mümkün değildi. Çünkü, memleketimiz yanlış bir kavga içine gir
mişti. Bunun sonucunda da insanlarda ümitsizlik başlamıştı. Ve belki en 
tehlikelisi de budur. Tabii birliği ilk önce korkaklar terkeder. İstanbul'
da bazı zenginlerin memleketi terkettiklerini bilirim. Yurtdışına gittikle
rini bilirim. Çünkü geleceğe güven duymamaya başlamışlardı. Fakir 
Anadolu insanının böyle bir imkanı yoktur. O mücadeleye, toprağa sım
sıkı sarılmaya mecburdur. Hatta o toprak için kavga etmeye de mecbur
dur. İşte Türkiye'deki kavganın temeli de buradan başladı. Sen alacak
sın, ben alacağım. Siyaset yanlış yürütüldü ve daha fazla sürüklendik. 
Burada uzun uzun anlatmak istemiyorum. İktisadi mc elelerde çok va
him, çok sıkıntılı dönemlere girdik. Belki hatırlatmanın bir sebebi, bu
günkü durumu daha iyi anlayabilmek içindir. Bugünkü durumu tenkit 
etmemiz her zaman kolay iş. Bu tenkitten de biz hiçbir zaman çekinmi
yoruz. Ama bugünkü durumu anlayabilmemiz için biraz geriye gidip 
bakmamızda da fayda vardır. Hatırlamakta da fayda vardır . Nereye, na
sıl geldiğimizi daha iyi bilebilmek için. Ben 1979'un Aralık ayı nda Baş· 

bakanlık Müsteşarı olarak göreve başladığım zaman ilk yaptığım i ş , on · 
onbeş gün içerisinde bu icmal, yani bir tablo çıkarmaktı. Çünkü bu nok
taya gelmeden evvel birçok meseleyi biliyorduk. Ama, o bildiklerimizle 
karşımıza çıkan hakiki tabloyu da mukayese etmemiz lazımdı. Onu öğren
meye çalıştım . Birçok rakamlar aldım , uzmanlarla görüş tüm , toplantılar 
yaptım. O yıllarda gece saat 3'lere kadar çalıştığımı ha tırlıyorum . Bir 
kere o dönemde petrol yok. Benzin istasyonlarında kavgalar var. Çift
çi •yana gelmeyebilir» diye kabını kacağını doldurmaya çalış ıyor . Aynı 

şekilde taksici de buna çalışıyor . Ve bu kavganın yanında , yollara bak
tığınız zaman, yollardaki kamyonların sayısının da sayılabilecek kadar 
azaldığını görüyordunuz. Erzurum 'dan Valimiz telefon ediyor ve kömür 
yok diyor. Erzurum' da soğukluk - 26 derecedir. Kömür olmaması müm· 
kün değil. Ama kömür sevkedilemiyor. Çünkü kamyonlar çalı şmıyor. İlk 
24 Ocak Kararlarını alıp da tatbik etmeye başladığımız günlerde, Anka
ra · İstanbul arasında arabayla seyahat ettim. Benzin istasyonlarından 
birinde durdum ve geçen arabaları saymaya başladım artış var mı diye ... 
İnanılmaz bir şekilde sayının düşük olduğunu gördüm. Tabii bütün bun
lar geçmiştir. O sıkıntıları Türkiye yaşadı , geçti. Elektrik sıkıntısı aynı 
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şekilde. Üzerinden üç sene geçti, bugün programlı elektrik kısıntısı yok. 
Ben yine bu toplantılarda hatırlıyorum elektrik kısıntısının hangi saat
lerde, hangi endüstriye yapılıp yapılmaması konuları çok konuşulmuştur. 
Ama bakın biz bugün, bu konuları burada münakaşa et miyoruz. Türkiye, 
as lında 1980 senesinde otomatikman bir duvara çarpm ıştı . Bir tabirle de
niz bitmişti, karaya oturmuştuk. Yeni bir yöntem, yeni bir yol da bulun
madığı sürece kurtulmamız da mümkün değildi. 

Gene bir hatıram var o devirle ilgili. OECD Teşkilatında Türkiye'ye 
yardım konsorsiyumu ve özel bir grup kurulmuş, Türkiye ile ilgilenmek · 
üzere. İki numaralı grup. Başında da OECD Genel Sekreteri var. O gnıba 
Türkiye ile ilgili orta vadeli bir rapor götürdük. O raporda, Türkiye'mizin 
3- 4 sene sonra ödemeler dengesinde makul bir seviyeye geleceğini ifade 
ettik. İnanmaları mümkün deği l, inandırmak mümkün değil. Çünkü bü
tün o yardımı yapanlar dahi Türkiye'nin bu çıkmazdan nasıl çıkabilece
ğini bilmiyorlardı. Rakamları kaba olarak söyleyeyim. 1980 - 1981 yılında 
o günkü fiyatlarıyla 3 milyar 700 milyon dolar olarak petrol faturası tah
min ediliyor. İhracatımızın hepsi J979'da 2 milyar dolar, 1980'de 2 milyar 
900 milyon dolar ... Sadece petrol faturasını karşılayamıyor. Bunun yanın
da ihracatın yüzde 69-65'i tarım ürünü, yüzde 30-35'i sanayi ürünü, Ta
rım ürünlerinde, dış ticarette büyük bir sıçrama beklenilemez. Nitekim 
rakamlara baktığın11zı ben hatırlıyorum, bundan 3 -4 ene evvel buıtday 
fiyatı 200 doların üzerindeydi. Şimdi 100 dolar. Dünyada buğday fiyatı 
aşağıya gitmiştir. Birçok tarım ürününün fiyatı aşağıya gitmiştir. Pamuk 
da öyle. Pamuk yeni yükseldi. Bundan birkaç sene evvel pamu~u daha 
fazla fiyata sattığımızı bili orum. Demckki, sadece bir tarım ülkesi ola
rak kalmak suretiyle bu dengeyi tutmamız mümkün değildi. O vakit yep
yeni bir sisteme girmek mecburiyeti vardı. İşte 1980'dc başlayan hareket
ler bu sistemin ilk işaretlerıni vermişlerdir. 1980'den 1983'e kadar olan 
devrede - şunu ifade edebilirim -, belki düşündüğümüz herşeyi bütünüyle 
tatbik edemcmişizdir. Çünkü, siyasette iktidara sahip değildik. İktidar 
başkalarının elindeydi. Biz nihayet bu meselelerde •Şunu yaparsanız da
ha iyi olur• diyorduk. «Şunu yaparsanız yanlış olur.• diyorduk. İkna et
meye çalışıyorduk. Yaptığımız işte budur. Bazen benim 1980'le 1983 ara
sında tam yetkili olduğum söylenir. Herşeyin bizim elimizde olduğu söy
lenir. Bazen de işlerine gelmeyince, Hayır sen oranın sahibi değildin, baş
kaları sahibiydi• derler. Her zaman bu ikilemle karşı karşıya kaldım. 
Ama gerçeği şudur; rolümüz olmuştur, çok tavsiyelerde bulunmuşuzdur. 
Fikrimizi de inatla ifade etmişizdir, yapılması için de çok gayret sarfet
mişizdir. Bu doğrudur. 

Esas 1983'den sonra, kendi programımımızı daha güçlü bir şekilde 
tatbike başlamışızdır. O zaman bugünkü şartlar içerisinde iktidar elimiz-
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.dedir. Gayet tabii ekonomik, sosyal meselelerde Anayasa'nın, kanunların 
verdiği limitler içerisinde iktidar gerekli hareketi göstermiştir. Ben Tür
kiye'nin meselelerinin çözümünde - tabii bugün konuştuğumuz meseleler 
farkl ıdtr· o günkü meselelerin çözümünde !başl angıçta serbest lbir ekono
mik sistemin kurulmasını gerekli gördüm. Serbest bir ekonoınik sistem, 
temcide insanların - tabii tam anlamıyla kurulabilirse - teşebbüs sahip
lerinin en güçlülerini, daha doğrusu en kabiliyetlilerini meydana çıkaran 
sistemdir. Bu suretle de bir cemiyetin randımanı artar. Ama bu sisteme 
geçmek, bu sistemdeki kaideleri uygulamak, bizim alıştığım ı z sistemden 
yepyeni bir sisteme geçmekten dolayı bu cemiyet bir çok sancılar çekmiş
tir. Bu da tabiidir. Başka türlü de olması mümkün değildir. Cumhuriye
tin başlangıcında birçok sosyal reformlar yapılmıştır. O sosyal reform
lar, acaba sancısız mı olmuştur? Muhakkak sancılı olmuştur. Muhakkak 
problemli olmuştur. Bizim yaptığımız ekonomik sa!hadaki reformların da 
doğurduğu kendine has problemler olmuştur. Eğer bir sanayi, kapalı bir 
-ekonomi içerisinde çalışıyorsa ve talebi rahatça karşılıyorsa, talep de is
tediğinden fazla ise o sanayi için bir rekabet ihtimali de yok ise, onun 
kendisini düzenlemek için çok fazla düşünmesine ihtiyacı yoktur. Bizim 
genel olarak sanayi bünyemiz bu vaziyetteydi. Yeni getirdiğimiz prog
ramda ise, bu tamamen değişmiştir . Ne yapmışızdır? Rekabeti esas ge
tirmişizdir. Serbest rekabeti getirmişizdir. Serbest rekabet sonucunda da 
sanayici adece kendi arasında değil başkasıyla da rekabet etmeye zorlan
mıştır . Bu iyi mi olmuştur? Benim kanaatim iyi olmuştur. Çok iyi ol
muştur. Tabii bu arada yüksek faizden , dış rekabetten şikayetler olacak
tır. Bunu da tabii karşılıyorum. Dış rekabeti ölçülü bir hale ge tirebilmek 
için de bazı ilave tedbirler almışızdır. İşte fonlar meselesi kı men bura
dan geliyor. Ama bugünkü duruma baktığınız zaman şunu çok açık se
çik olarak göreceksiniz ki, Türk Sanayii bundan dört sene evvelki gücün
den çok daha güçlü haldedir. Dünyaya açılmıştır. İşte hesap meydanda, 
'o/o 35 sanayi mamülü ihraç eden bir ülkeden % 75 sanayi mamülü ihraç 
eden bir ülke haline gelmişizdir. Hem de zor pazarlarda bu ihracatı ger
çekleştirmişizdir. Kim ne derse desin netice budur. Bu da kısa bir zaman
da dört - beş senelik bir periyod içerisinde meydana gelmiştir. 

Biz devletin rolünü daima şöyle gördük : Dedik ki, - demin de ifade 
-ettiğim gibi - devlet vatandaşın hizmetkarıdır, yardımcısıdır. Devlet sa
nayiye direkt olarak girmemelidir. Ama geçtiğimiz yıllarda girmiştir. Bel
li sebeplerden dolayı girmiştir. Ve artık yavaş yavaş buradan çıkmalıdır. 
Devletin e as rolü sanayi ve ticaretin gelişmesi için gerekli alt yapıyı ha
zırlamaktır. Yani, limanlarından, yollarına, elektriğine, suyuna bütün bu 
sistemin hazırlanması icap eder. Bizim memleketimizde maalesef bu sis
tem l950'lili yıllarda ancak kurulabilmiştir. O günkü şartlara göre kurul
muştur. Ondan sonraki yıllarda bu sistem üzerinde birtakım iyileştirme-
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!er yapılmıştır. Ama alt yapı sisteminin büyük çapta eksikliği vardır. Ha
li\ da ıbu eksikliği lbilh hissediyoruz. İşte şehirlerin alt yapısı da böyledir. 
Kanalizasyon sistemlerinden tutun da diğer birçok sistemlere baktığınız
zaman şehirlerin lbu kadar geri kalmasının nedenini daha kolay anlaya
caksınız. 

Çok önemli reformlar yaptık. Birçok yerlerde söylediğim için bu
rada tekrar etmek istemiyorum. Ama, başlıklannı ifade edeceğim. Şu 

son üç - dört senede yapılan reformlar, aşağı yukarı şöyle; idari reformu 
yaptık. Bakanlık sayısını, özellikle icra bakanlıklarının sayısını azalttık. 
Mümkün olduğu kadar muhtelif grupları bir bakanlığa muhatap etmeye 
çalıştık. Ekonomiyi bir yerde toparlamaya çalıştık. Ekonomik meselele
ri, para meselelerini, mali meseleleri Başbakanlık bünyesinde toplamaya 
çalıştık. Büyük çapta bir personel reformu yaptık. Kamu İktisadi Teşeb
büslerinde de geniş çapta bir reform yaptık. Reform derken şunu söylü
yorum. Bunlar devletin, milletin sırtına yük kuruluşlardı . Bugün bu ku
ruluşların büyük çoğunluğu artık yük değildir. Memlekete, millete katkı 
getiren, icraat yapan kuruluşlar haline getirilmiştir. Ama, önümüzdeki 
yıllarda gayet tabii özelleştirmenin yapılabilmesi için bunların karlı, ha
kikaten faydalı kuruluşlar halinde gelmesi lazımdır . Yoksa özelleştirmeyi 
nasıl yapabilirdik? Halka bunları nasıl devredebilirdik? Nasıl satabilir
dik? Sa tabilmemizin yolu bunları hakikaten kendi işini yapan iyi kuru
luşlar haline getirmektir. İlk önce bunu yaptık. Türkiye'nin en büyük 
kambiyo reformunu biz yaptık. Bu doğrudur. Şimdi Mersin Ticaret Oda
sı, listeye onbeş bin dolarlık bir ilave istiyor. Böyle ufak rakamlar üze
rinde hiçbir zaman düşünmedik . Eskiden düşünülürdü . Türkiye'den üç 
senede bir çıkış yapıldığını hatırlayın . Bugün !her isteyen istediği zaman 
yurtdışına çıkabilir. Yeterki yüz dolan ödesin. 

Muhterem Oda Mensupları, muhterem arkadaşlarım, bu kararlar 
alındığı zaman; ben hatırlıyorum fevkalade zorluklar içerisinde aldık . 
1983 yılı sonunda iki senede bir çıkış vardı. Ve 400 dolarla bizim insanı
mız yurtdışına gidiyordu. Benim bir tabirim var, bir bavulla gider, on 
bavulla dönerdi. Ama nasıl o parayı bulurdu; ayrı bir hikaye. Bu sefer 
dedik ki; hayır, istediği zaman çıkacak, yanına 2 - 3 bin dolar para alacak. 
Bu serbest bırakılmıştır. Arkadaşlarım bana dedilerki bir milyon kişi çık
sa, üç bin dolardan üç milyar dolar eder bu. O vakit para kalmaz. Bizim 
devletin Merkez Bankası'nda, bankalarında para yok. Ben de dedim ki, 
üç bin dolan alıp gidecek kaç adam gösterebilirsiniz. Kolay değildir bu. 
Şimdi o formülle 'bunu sertbest !bıraktık. Tabii arkasından diğer serbest
likler geldi. İthalat serbestisi, liberasyonu... Ve de her mal bulunması 
lazım dedik. Pahalı , ucuz .. Pahalı da olsa bulunsun . Çünkü gözümüz clı

şarda kalmasın. Başkalarının gelip burada göz:ü kalsın, bizim gözümüz 
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dışarıda kalmasın. Bütün bunların hepsi mevcuttur. Türkiye'de herşey 
vardır. Hatta yurtdışına gidenler çok iyi bilirler ki, yurt dışındaki birçok 
sanayi malı da dahil, elektronik eşya da dahil, Türkiye'de daha ucuzdur. 
Dışarda birçok şeyi de almamız mümkün değildir . İstediğiniz kadar pa
ra. alın gidin, o parayı tekrar geri getirirsiniz. Bu tabii, bir şistem mese
lesidir. Şimdi burada hatırıma gelen bir konuyu söyleyeceğim. Bazen 
gazetelerde münakaşa ediliyor. Biraz işi siyasete bulaştıranlar şu l a fı söy
lüyor: •Türkiye'nin milli geliri 1979 senesinde 1300 dolardı, şimdi 1100 
dolara düştü• Hesap o kadar yan lış ki, oturduk hesap ettik. Geçen sene 
Almanya'yayla diyelim ki Amerika'nın milli gelirleri mark olarak aynı 
olsaydı - yani, IS bin dolan 3 markla çarptığınızda 4S bin mark eder. Bu
gün dolar iki marka diiştü . O halde Amerika'nın milli geliri 30 bin marka 
düştü bu hesaba göre. IS bin dolar sabit olduğundan 30 bin marka düş
tü - Bu hesap böyle bir hesaptır. Bir başka yolunu da söyleyeyim. Bizim 
için çok kolaydır. Yarın deriz ki, dolar 760 TL. değildir, 3SO TL.'dir. İlan 
ederiz. Bu hesaba göre de bizim milli gelirimiz dolar olarak hesaplanırsa 
derhal 2300-2SOO dolara yükselir. Ama o vakit durum 1978'dekine döner. 
Herkes Merkez Bankası'ndan, bankalardan dolar çekmeye başlar. Yurt
dışı fevkalade ucuz olmaya başlar. Dışardan gelen buğday da ucuz olur. 
Merkez Bankası'nın, bankaların dövizi bir anda biter. Ondan sonra o 
1979'daki petrolsüz duruma tekrar düşeı-siniz. Şimdi o hesabı yapanlar, 
bunu söyleyenler aslında bunun böyle olduğunu biliyorlar; ama, siya
setle acaba nasıl kandırabiliriz diye söylüyorlar. Hesap bu kadar basittir. 
Türkiye'de en büyük vergi reformunu yaptık. Eksiklikler var, tenkit edi
liyor. Bilhassa stopaj meselesi üzerinde durmamız lazım. Onu da biliyo
rum. Yalnız halledemediğim bir nokta var. Tanm kesimiyle konuşuyo
rum. Gelir vergisi beyannamesi vermeyi kaldırın, bizden yüzde on kesin 
diyorlar. Etmeyin eylemeyin sız gene vermezsiniz dedim ama, yiizde ye
diyi çıkardık şimdi orda da şikayet var. Bir yolunu bulacağız . O vergiyi 
alacağız. Kimsenin canını acıtmadan alacağız. Çünkü vergide en önemli 
taraf haksız rekabettir. Doğrudur. O haksız rekabete mani olmamız la
zımdır. Herkes vergi ödediği takdirde, sosyal adalet de doğru olur. Yani , 
birisi vergisini ödemez ve diğerine göre avantaj sahibi olursa bu da yan
lış olur. Şunu açıkça söyleyeyim ki, bizim rey hesabımız yoktur. Ama. 
bunun yolunu yordamını bulmamız lazım, doğru bir şekilde bulmamız 
lilzım . Belki başka formüllerimiz olacaktır. Yani, teşvik edici bir yöntem 
uygulayacağız. Belki de şöyle yaparız : Diyebiliriz ki, stopaj beyanname
lerinizi getirin, size biraz vergi iadesi verelim. Mesela o stopaj kağıtlarını 
getirdiğimizde, öyle cazip ıbirşey yapalbiliriz ki, hepsi getirirler, kimse vergi 
kaçıramaz. Bunlann yolunu, yordamını arıyoruz. Hepsini düşünüyoruz. 
eksikliklerini daha sonra düzeltiriz. 
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Tabii Katma Değer Vergisi, yalnız Türkiye'dc değil, batı ülkelerin· 
<le de uygulanan en modern vergi sistemlerinden birisidir. Ama biz tatbi
katta onlardan çok daha fazla başarılı olduk. Onu da söyleyeyim. Birkaç 
nokta hariç, onlardan daha başarılı olduğumuzu söyleyebiliriz. Kalma De
ğer Vergisi kısa zamanda yerli yerine olurdu. Türkiyc'nin bugün sosyal 
adalet bakımından en doğru vergilerinden biridir. Kanaatim o ki, harca
ma vergisidir ve kim fazla harcıyorsa o veriyor. Birde tabii oto kontrolü 
getirdi. Katma Değer Vergisi iyice yerine oturdukça, diğer birçok vergi
leri de kaçırmak mümkün olmayacaktır. - Kaçırma hevesinde olanları 
bilhassa ikaz ediyorum. - Şimdi şu nokta var: Devletin vergilerini doğru 
dürüst alırsak, devletin vergileri iyi olursa, netice itibariyle bu vergile
rin hepsi millete geri döner ... Bakınız, maliyemiz ne kadar modernleşti; 
hergün televizyonda bir dakika reklam yapıyor. Şimdi düşünebiliyonnu
sunuz; eski vergi dairelcrinjn hepsi gidiyor, yerine kompütürlü yani bil
gisayarlı vergi daireleri gelmeye başladı. Türkiye' de bu kadar kısa zaman
da meydana gelen rau değişikliğin en köklü ·olduğu yer Maliyedir. -Mali
ye'nin zihniyetinin değişmesi ve modcrnleşmcsidir. - Başka yerde vergı 
toplayabilmek için reklam veren Maliye var mı? Tabii biz bu vergiyi ala
cağız. Nitekim son iki senede bütün sistem oturdu ve vergi artışları aşağı 
yukarı yüzde 57 - yüzde 60 civarındadır. Vergi gelirlerindeki bu artışlar 

enflasyonun çok üzerindedir. Önümüzdeki sene de yük ek olacak, hep bir
likte gör ceğiz. Yani enrlasyon yüzde 20'ye doğru inecek diyorum. Artış
lar onun üzerinde olacak. Mali sahada eksikliklerimiz var. Yeni yeni on
l arı düzeltmeye çalı~. ıyoruz. Ama, bu kadar kı a zamanda herşeyi yerli 
yerine oturtmak da 'Tlümkün değildir. Onu da söyleyeyim. 

1980 senesinde Türkiye'deki bankaların bütün mevduatı 250 milyar 
liraydı - 1980 senesinin T~mmuz ayında. - Emisyon da 200 milyar liraydı. 
Şimdi emisyon 2 Trilyon TL.'ye yakındır . Dolaşımdaki para dersek bi
raz daha aşağıdadır belki. Ama, banka mevduatlan 10 Trilyon TL. ol
muştur. Yani emisyonun 5 katı. Öbürü bir katını biraz geçiyor. Şimdi ora
daki ne ola::ak. kredi ıfıacmi ne olacak, ıburadaki kredi ilıacmi ne olacak? 
Mukaye e edebilir misiniz? Oradaki faiz az olsa ne olur, çok olsa ne olur? 

Türk ekonomisi yeni bir mali sistemin içerisine girmiştir. Yani, pa
ra sistemi içerisine girmiştir. Eskiden bunlar yoktu. Bankalardaki mev
dua tın yalnızca 50 mily::ırı vadeli mcvduattı. Bugün yanlış hatırlamıyor

sam bankalardaki mevduatın 7 - 8 Trilyon TL.'si vadeli mevduattır. Bu 
söylccliği miz hadise de altı sene içeri inde olmuştur. 

Şimdi bakınız, tabii faizlerin indirilmesi meselesi önemli bir mev
zudur. Ama, yüzde yüz enflasyonla giderken faizi yüzde 30'la almak müm
kün değildir. Biz gerçi o yüzde yüzlü devrelerde daha düşük faiz uygula-
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dık. Sonra faiz pozitjf olmuştur. Mevduat sahibine pozitif faiz vermek la
zımdır. Bu da doğrudur. Belki de evvelki yıllarda veremediğimiz pozitif 
faizi şimdi vermeye başladık. Onun acısı çıkıyor bir parça. Ama, netice 
itibariyle içinde bulunduğumuz sene, yani 1987 senesi, - 1986'nın sonuna 
doğru - bunun işaretlerini vermiştir. Mevdua t faizleri ve onunla birlikte 
kredi faizleri aşağıya gidecektir. Yalnız, Türkiye'nin probleıriini sadece 
yüksek faiz olarak görmeyiniz. Yüksek faiz nerede? Yüksek faiz, tarımda 
deği l. Yani yüzde 80'lik faiz tanmda yok. Yüksekıfaiz esnafta yok. Yüksek 
faiz, orta vadeli kredide yok. Yüksek faiz, ihracat kredisinde yok. Bütün 
bunları gözönünde bulundurursanız, faiz çok yüksek değildir. Ama anor
mallik, ticarette ve sanayide, cari kredilerde yüzde 80'e varan yükselme
dir. Düzeltilmesi icap eden noktalardan bir tanesi de budur. Nasıl yüksel
tebiliriz? Zorlandığımız nokta şurada : Tarımcı bir taraftan benim fai
zimi aşağıya çek djyor. Şimdi onu çekmeye devam edersek, sübvansjyon 
yaparsak, bu tarafı aşağıya fazla çekebilir miyiz? Ama şunu yapacağımı

zı söyleyeyim : Mevduat faizleri aşağıya doğru inecektir. Çünkü, mevduat 
faizlerini pozitif olarak en fazla on-onbeş puan enflasyonun üzerinde 
tutmak lazımdır. Şu anda daha fazladır. Şu anda, neredeyse 20 puana ya
kın fark vardır. Bunu en fazla on - onbeş puana doğru getireceğiz. Gayet 
tabii, enflasyonun üzerinde olduğu müddetçe de mevduat sahibi karlı 

olacaktır. Bir büyük sıkıntımız da geçen sene oldu . Birçok sanayiciyi de 
sıkıntıya sokan bu hadise markla dolar arasındaki münasebetin aşırı de
ğişmesidir. Zannediyorum 1985 Eylül ayında mark dolar münaselbet i 
3,30- 3,40'a geliyordu. Beşler'in aldığı karardan sonra süratle değişmeye 
başladı. Neticede bugünkü 1,90 rakamına kadar gelindi. Bu, bazı sanayi
cilerimizi biraz sıkıntıya sokmuştur. Özellikle kredisini Avrupa'dan alan 
sanayicilerimizi. Veyahut da ticaretini onlarla yapanları . Dolarla çalışan
lar için sanıyorum bu sözkonusu olmadı. Ama, markla ve İsviçre frangı 
ile çalışanları epeyce sıkıntıya sokmuştur. Benim gözlem lediğim durum 
şudur : 1987 senesinde mark - dolar arasındaki münasebette çok fazla 
oynama beklenmiyor. Olsa olsa on puan aşağı, on puan yukarı. Fakat, 
ernıllyette olmanız için size tavsiyem, işinizi yaparken yarısını dolar, ya
rısını markla yapın ya da yarısını dolar, yansını başka bir Avrupa parası 
ile yapın. O vakit, biri çıkarsa öbürü aşağı ineceğinden çok fazla zarar 
etmezsiniz. Geçen sene de öyle yapılmış olsaydı; birçok kimse zarar et
mezdi. 

Mali sistemdeki reformu tamamlayabilmek için, geçtiğimiz sene 
finansman bonolan meselesini getirdik. Meseleyi banka sisteminin dışına 
çıkarmayı ve sermaye piyasasının gelişmesini amaçladık. Sermaye piya
sası gelişirse, kredi faizlerinin aşağı doğru inmesinde o da yardımcı ola· 
caktır djye düşündük. Bunun yanında önemli bir kanun tasarısını yı l so
nunda çıkaracaktık; fakat çıkarmadan önce tasarıyı bir müddet birisi 
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bitenlerin münakaşasını açmak istedik. Ondan sonra kanunu çıkaralım 
dedik. Yıl sonundan evvel basın toplantısı yaparak izah ettiğim gibi, ser
maye piyasasının geliştirilmesini amaçladık . Ama, basınımızda zor du· 
rumda olan şirket l erin kurtarılması şeklinde tefsir edildi. Aslı şöyledir: 
Daha ziyade sermaye piyasasının geliştirilmesi, şirketlerin güçlendirilme
si amaçlanmıştır. Zor durumda olan şirketler için de iki madde vardır. 
Şimdi güçlendiren durum nedir? Bir kere kanun tasarısında vaktiyle çı
kardığımız, satış l ardan yani, bünyevi satışlardan sermayeye ilave edildi ği 
takdirde vergiye tabi olmama keyfiyeti, - şimdiki halde ancak yüzde 80'i
ne vergi tatbik edilmiyor - bu tamamiyle vergiye tabi olmama şeklinde 
üç sene uzatılıyor. Muhtemelen biz bunu komisyonda beş sene yapabili
riz. Yani, elinizdeki mevcut asetler satıldığı takdirde, bu vergiye tabi ol
madan sermayeye ilave edilmek kaydıyla vergiye tabi olmuyor. Birinci 
olarak bu geliyor. İkincisi, halka açık şirketlerde, - ki onu da daha müna
kaşa edeceğiz - kurumlar vergisi halka açıklık durumuna göre yüzde 40'a, 
yüzde 35'e ve yüzde 30'a indiriliyor. Zannediyorum ki, lbu da önemli bir 
hadisedir. Üçüncü lbir yenilik d<fua ıvar; Vaktiyle getirdiğimiz «Otomatik 
yeniden değerl en dirme» meselesi, yüzde 10 eksiğiyle yapılıyordu. Yani Ma
liye bir şey ilave ediyordu . Diyordu ki, «Enflasyon yüzde 35'tir.» Bu ra
kamın 10 eksiğini alıp, yüzde 25 ile yeniden değerlendirme yapıyordunuz. 
Şimdi ne ilan ediliyorsa, onunla yapılacak. 

Bunlar zannediyorum ki, esas itibarıyla şirketlerin bünyesini kuv
vetlendirecek, onları güçlendirecek tedbirlerdir. '.ljor durumda olan şir

ketler için şu tedbirler getirilmiştir : Bir, idare değişecektir. Bankalar 
veya yeni ortaklar gelecek, yüzde 51 veya fazlasına hakim olacaktır. Bu 
şart konulduğu ve uygun görüldüğü takdirde, onların Sosyal Sigortalara 
ve devlete vergi borçlan varsa, beş sene ertelenebilecektir. İkincisi, bu şir
ketler başlangıçta yüzde 40 halka açılmış şirket muamelesi görecekler. 
Yani, yüzde 40 vergiye tabi olacaklar. Yalnız bankaların eline geçen hisse 
senetlerine belli bir süre içerisinde satılma mecburiyeti konulmuştur. 

Şimdi, Sayın Ali Coşkun'un bu vesile ile açıkladığı bir konu var; banka
l a rın sanayi şirketleri içine girm emesi şeklinde. Bu konu uzun uzun mü
nakaşa edilmiştir. Benim de ana fikrim budur. Yani, bankalarımız daha 
çok kredi versinler. Fakat, şirketlerin içerisine girip ortak olmasınlar. 

Ama, mahsurunu da şöyle görmek lazım; Türkiye'de sermaye birikimi 
kafi derecede yok. Bu konuyu belli bir süre sonra ele almak daha doğru 
olur şeklinde düşündük. Yalnız bu kanunla, şu teklifi getirdik. Bankaları 
teşvik ederek dedik ki; «Eğer hisse senetlerinizi atarsanız, bundan dola
yı da bir vergiye tabi olmayacaksınız. Yani, onları bir bakıma hisse senet
lerini satmaya teşvik ettik.» Çünkü, şunu tahmin ediyorum. Sayın Ali 
Coşkun hatırlayacaklardır. Suudi Arabistan ile Türkiye arasındaki şirke-
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te ortak •bulmada fevkalade zorluklarla karşılaşıyoruz. Aynı durum Ku
veyt' lc de vard ır. Yani, Türkiye'de onlarla karşı karşıya gelebi lecek ser
mayedar bulmak kabil değil. Bunu biz ancak bankala r yoluyla yapabili·· 
yoruz. Onun için belki bir süre banka larımızın bu işe girmesine müsaade 
etmemiz lazım. Ama, bu teşviki belli bir süre sonra get irirsek, bankalar 
da kendi karlı hisselerini satarak, yenilerine girme yolunu tercih edecek
lerdir. Böyle bir düşünceyi daha doğru bulduk. 

Bir konu da ithalatın liberasyonu konusudur. Biz ithalatı libere et
tik. Bu doğrudur. Bugün zannediyorum, mü aadeli listede 110 kalem 
mal kalmıştır. Bunlann haricinde bütün mallar liberedir. Ama, liberas
yonu körii körüne yapmadık. Şimdi listeyi çıkarıp okumaya kalksam,. 
gümrüklerin biraz aşağıya çekildiği götülecektir. Anormal gümrüklerin 
hiçbir faydası yoktur. Netice itibariyle kaçağa gidiyor ... Ama, bunun ya
nında konuyu düzenleyici birtakım fonlar kuru!muştur. Fonlar ve güm
rüklerle beraber, bizim gördüğümüz kadarıy la , ithalat otomatik bir kont
rol altındadır. Bu yıl ithalat tahmin ediyorum geçen seneden daha az ola
caktır. Yatınm mallannda büyük artış olmasına rağmen. ithalat daha az 
olacaktır. Tüketim malarında da çok cidid bir aııtış beklemiyoruz. Za-
ten bunlarda bütün ithalatın yüzde 4 - S'i civarındadır. Biz, ithalat liberas
yonunu fevkalade d ikkatli vaptık. Türkiye bugün libere bir devlet gö
rünümündedir. Ama, sanayi koruması da Jiberasyonla beraber getirilmiş· 
lir. Öyle kalemler var ki, ithal dahi edilmiyor. Buzdolabının belki çok 
lüksleri ithal ediliyordur. Ama, normal bir buzdolabı üzerinde fazla bir 
fon olmadığı halde ithal edilmiyor. 

Madem tarımı sordunuz, biraz da tarımdan bahsedelim. Geçtiğimiz 
sene tarımdaki politikamızda çok evvelden beri tasarladığımız, fakat hiç
bir iktidar döneminde başarılamamış bir konuyu başardık . O da taban fi
yatların ekim yapılmadan önce açık l anmasıdır. Böylece herkes ne ekece
ğini önceden bilmiş oluyor. İster şunu eksin, ister bunu eksin kendisi ka
rar versin. Taban fiyatlarını 9 Ekim' de ilan etmeye başladık. Birincisi bu. 
İkincis ine gelince, ödemeler hususunda çiftçi yıllardır büyük sıkıntılar 
çekmekteydi. DPT'de l967'den beri çalıştığım için ödemelerin nasıl ya
pıldığını çok iyi biliyorum. Bu problem yalnızca bizim değil , bütün ikti
darların karşı karşıya kaldıkları bir problemdir ... Tarımda üretim belli 
bir sezonda gerçekleşmekte olup, üretici bu dört - beş aylık süre içinde 
parasın ı almak istiyor. Bu para da ödenmeye kalkılırsa, anormal bir pa
ra şişme i oluyor. Hele Türk ekonomisinin ağırlığının tarımdan yana ol
duğu dönemlerde bu şişme çok daha anormal olarak gözükür. Söylediği
miz yıllar o yıllardır. Bunlardan en büyük rakamı buğdayda görüyoruz. 
Mesela , bu sene 4 milyon tona yakın aldık. Ortalama kilosuna 80 lira der-· 
seniz, 320 milyar lira ödemeniz lfızım . Geçtiğimiz sene buğdayda şöyle bir 
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formül getirdik. Dedik ki; •Yüzde 60'ıııı peşin ödeyeceğiz, yüzde 40'ına da 
- iki ay sonra ödenmek üzere - bono vereceğiz.• Bu sistem çalışmıştır. Ta
bii Orta ve Doğu Anadolu çiftçisi en zayıf durumdaki ve mahrumiyet böl
gesindeki çiftçidir. Onun için, bu sene buğday parasının peşin ödenmesi
ne karar verdik. Yüzde 60 - 40 değil, bu sefer yüzde IOO'ünü peşi n verece
ğiz. Tabii bu durumda, borsacılar, un fabrikatörleri ne diyecekle r. Onlar 
bu parayı ödeyip, karşılığında mal alabilecekler mi? Yoksa hepsi bana 
mı gelecek? O hesabı yapmak lazım. 

İkinci olarak pancar konusu vardır. Bizim kendi kanaatimize göre, 
en yüksek taban fi~,a t artışını pancarda verdik. Pancarda ağırlık Orta ve 
Doğu Anadolu'ya hyıyor. Dün televizyonda açıklandı, Şeker Fabrikaları 
Genel MLidürü konuşmasında Şubat sonuna kadar bütün borçlarını öde
yeceklerini söyledi. Zannediyorum ki, 80 milyar TL. civarında borçları 
kalmıştır. 

Ben hatırlıyorum, 1960 - 1970'li yıllarda pancar çiftçisi parasını ala
bilmek için Mayıs-Haziran aylarına kadar beklerdi. Bu söylediğ:m pan
car ödemelerinin hepsi geride kalmıştır. Bugün şunu iftiharla söylüyo
rum ki, Şubat sonuna kadar pancar çiftçisinin bütün borcunu ödemek 
herhalde c kisiyle mukayese edilmeyecek kadar iyi bir performansdır. 

Kaldı ki, pancarda •avans sistemi» ile çalışıyoruz. Yani, daha başlangıçta 
mahsulü almadan, pancar çiftçisine mühim miktarda ön avans veriliyor. 

Şimdi geriye pamuk, üzüm gibi mahsuller kalıyor. Pamukta bir r.;· 
rim sistemi geliştirdik. Başta ufak bir hatamız oldu. Onu da hemen dü· 
zelttik. Ama şimdi, birlikler doğru dLirüst pamuk alamadılar . Ben de bu 
durumdan memnunum, açıkça söyliyeyim. B.irlikler sadece kendi ihtiyaç
larını alsınlar. Kalanını ç '. ftçimiz daha yüksek fiyatla satsın, ben bundan 
memnuniyet duyarım. Mühim olan çiftçinin fiyatla aşağıya düşmemesi
dir. Fiyat aşağı düştüğü zaman sıkıntımız vardır. Biz 285 - 300 TL. taban 
fiyat vermişizdir. Öbür tarafta fiyat 350 TL.'ye çıkmıştır. Varsın çıksın, 
ne yapalım. Alıcısı olduktan sonra bu iş normaldir. Çünkü bu iş «taban 
fiyat• dediğimiz bir esasa dayanıyor. Taban fiyatın üzerine kendiliğinden 
çıkarsa çok memnun oluruz. İkinci olarak üzümde de aynı şey oldu. Zan
nediyorum, 400 TL. için iyi fiyat denildi. Sonra fiyat epeyce yukarı çıktı. 
Zeytin - zeytinyağı içiıı kimsenin şikayet etmeye hakkı yok. Zeytinyağım 
750 TL.'den alıyoruz. Eksiği, gediği varsa da tamamlarız. Orada da prob
lemimiz yok. Kaldı ki. geçtiğimi:ı: senenin zeytinyağı ürününde oldukça 
yüksek rekolte var. Önümüzdeki sene ne olacak? Ümit ederim ki, mahsul 
daha bol olur. AyçiçeğiHde de herhangi bir borç kalmamıştır. Ayçiçeğinin 
büyük istihsali oldu, onu da ifade edeyim. Fındıkta da borcumuz kalma
mıştır. 
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Tabii çiftçimiz hep şunu görüyor; bazı yerlerde ben de kendisine 
hak vermiyor değilim . İki sene üst üste Karadeniz'de fındık mahsulü iyi 

. olmazsa, fındık üreticimize parasını mümkün olduğu kadar çabuk ver
mek hizım . Çayda sıkıntımız var. Bunun sebebi , tahminimizden fazla 
mahsü1 gelmiş olmasıdır. Mahsül 800 bin tonu geçti. Geçmiş yıllarda bu 
en fazla 600 bin tonu buluyordu . O da sadece Çay - Kur' un a ldı ğı üründür. 
Fiyat da iyi olunca, ödenecek toplam para 160 milyar li rayı buluyor. Bu 
rakam sadece çay içindir. Neredeyse bir vilayet için ödüyoruz bu parayı. 
İşte, Rize'nin dışında, ıbiraz Tr~zon 'biraz da Artvin'de yetişiyor bu maıh
sül. Bu rakamların da önemli bir kısmı ödenmiştir. Geri kalanı da ödene
cektir. Aksi takdirde çaya büyük zam yapmak lazım. Zaten basınımızın 
radyasyon konusundaki yayınlarıyla çayın tüketimi biraz azaldı. Ona gö
re de ödemede biraz zorluk oluyor. 

Tarımda üzerinde önemle durduğumuz konu gübredir. Gübre konu
sunda yeni bir sis teme girdik ve bu sistemi tecrübe ediyoruz. Dileğimiz 
fazla artmamasıdır. Biraz artmış olabilir. Ama, üzerinde duruyoruz. Ta
rım Kredi Kooperatifleri yeniden iıhale ettiler. Önümüzdeki sene artar mı, 
artmaz mı onu 'bilemem ama şu, kadarını söyleyeyim ki , gübre kredile
rinin faizi Ziraat Bankası tarafından yüzde 22'ye indirilmiştir. Hayvancı
lıktaki canlı hayvan kredileri de yüzde 22'ye indirildi. B;r de yem süb· 
vansiyonu aynı şekilde devam etmektedir. Tabii rakam gitgide büyümek
tedir. Onu da söylemek l azım. Belki de tarımda üzerinde önemle duraca
ğımız nokta, bu sübvansiyonları böyle bölük pörçük yapmaktansa, de
min söylediğimiz stopajla birleştirip bir başka formül aramaktır. Tabii 
onu da şimdi kesin olarak söyleyemem. Üzerinde bazı çalışma lar yapıyo
ruz. Yani, bir taşla iki kuş vurabilirmiyiz diye bakıyoruz. Hem vergiyi 
alalım hem de güzel sübvansiyon yapalım diye düşünüyoruz . Eninde so
nunda buna da bir formül getireceğimizi zannediyorum. Bundan köylü
müzde, çiftçimizde memnun olacaktır. Şimdi hale getirdiğiniz malın, - o 
gün hesap ettiler, stopaj, belediye ücreti, komisyoncu v. s. yüzde 20'inin 
üzerine çıkıyormuş. - üzerine eğer bu zam yapılıyorsa, şehirlerimiz bu 
mahsülleri biraz pahalı yiyor demektir. Şimdi bu neye benziyor biliyormu
sunuz? İhracatçıya biz <lestek oluyoruz. Arkasından sanayici bağırıyor; 
• Ona destek oluyorsun bana da destek oJ. şeklinde . Halbuki diyorum ki, 
•ihracatçı senin malını ihraç ediyor. Senin malını ihraç ettiğine göre, ona 
yaptığım destek aslında sana yapılıyor demektir.» Aynı konuda, Deniz 
Ticaret Odası'na diyoruz ki, «ihraca tçıya bir sübvansiyon yapıyoruz. Türk 
gemileri ile götürürsen şu kadar sübvansiyon yaparız.• O da şikayet edi
yor; «Sübvansiyonu direkt bana yap» diyor. Sana yapmıyorum ama, se
nin gemilerinle daha fazla yük taşınmasını temin ediyorum. Sana •yük » 
getiriyorum. Bu da bir teşviktir . Direkt değil ama, endirekt bir teşviktir. 
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Tabii herkes kendisine direkt gelmesini ister, onu da biliyorum. Fakat, 
biz de hangisi uygunsa ona yapmak mecburiyetindeyiz. Hangisini daıha 
kolay verebiliyorsak, hesap eıddbiliyorsak, ona yapmaya medburuz. 

Muhterem delegeler, muhterem arkadaşlarım, 

Türkiye'de ekonomik meseleler eskisiyle mukayese edilmeyecek ka· 
dar, herkesin alakadar olduğu meseleler haline gelmiştir. Herkes yalnız 
kendi hesabını bilmiyor, başkasının hesabını da öğrenmeye başladı. Bu 
aslında sevinilecek bir hadisedir. Gazetelerimize balayorum, ekonomi 
sayfaları var. Bu son üç· dört senede olmuştur. Fena bir iş de değildir. Ta· 
bii hep yazdıkları da doğru değil, sakın inanmayın. Çünkü bazen hızlı ya
zalım derken, her gün bir şey yazalım derken, yanlış olan çok şeyleri de 
yazıyorlar. Ama ben, bütün bunlara rağmen, memnun o luyorum. Çünkü, 
bir ekonomi nosyonu her tarafta belirmeye başladı. Bu tabii, büyük bir 
eğitimdir. Memleketimizde, milletimizde büyük bir eğitimdir. Ekonomi 
ne kadar çok gelişirse, bizim de rey almamız o kadar çok gelişir onu söy· 
lemek istiyorum. Bütün bu meselelerin altında aslında ekonomiyi geliş
tirmemizi7ı tek sathilbi, insanlara dalha iyi lbir hayat seviyesi vermektir, 
onların durumlarını düzeltmektir. Esas temelde «sosyal meseleler• ya
tıyor. 

Bu •İmar affı ödemeleri • onu bir iyice anlayalım. Yani, arkadan 
iyice bir tetkik ederseniz, imar affında sanayi tesislerinin mükellefiyeti 
epey fazla. Bunları JO ·bin veya 1'5 in lirada dondursak, 

Sözlerimin başında da söyledim : İktisadi meseleler, sosyal mese
leler, siyaset bir arada gidiyoı-. Yani, bunları ayırmak pek fazla mümkün 
olmuyor. Ben siyaset derken, tabii bizim hep bildiğimiz siyasetten bah· 
setmiyorum. Zaten burası siyasetten bahsetmenin yeri de değil. İnsanla
rı, çocukları, özellikle gençleri sevmek lazım ve temelde işlerin çözümün
de de sevgi esasını getirmek lazım . Kavgadan hiçbir netice elde edilmedi
ğini biz, çok acı tecrübelerle gördük. Benim siyaset anlayışım da budur. 
ANAP'ı kurduğumuz zaman da birçok prensipler · ekonomik, sosyal bir· 
çok prensipler-koyduk. Ama, ıbu icraatta ortaya koyduğumuz en önemli 
prensip, kavga etmeden, uygar bir tartışma ortamı içerisinde meseleleri
mizi çözmektir. Biz siyaseti bir vasıta olarak gördük. Siyaset halka hiz
metin vasıtasıdır, başka türlü görmüyorum. Yani, siyaset ancak bu ma
nada yapıldığı zaman fayda sağlar. Tabii demokratik rejim, demokrasi, 
hepimizin sağlam sahip olması icap eden bir hadisedir. Yoksa fikirleri· 
nizi başka türlü bir ortamda ifade edemezsiniz. Siyasetin de en serbest 
yapıldığı ortam, demokrasi ·ortamıdır. Onun için, ben bütün cfikir hür· 
riyeti• dediğimiz şeyin, •düşünce hürriyeti• dediğimiz şeyin, «inanç hür
riyeti•, din - vicdan hürriyeti• yani hepsinin daha serbest bir ortamda 
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arzedilmesinden yanayım. Tabii, bugünkü şartlanmız içerisinde, ta geç
mişten gelen bazı şartlar içerisinde, Anayasa'mızın koyduğu bazı kısıt la
malar vardır. Hatta bazılan bunlann fazla olduğunu, bazıları az olduğu
mı da söyleyebilirler. Ama daha serbest bir ortamda münakaşaların ypıl
m:ısından yanayım. Gelişmeyi serbest bir ortamda yapm::ık mümkündür. 
açık ifade edeyim. Gelişme ancak serbest bir ortamda, serbest bir de
mokrasi ortamında mümkündür. Başka türlü de mümkün olamaz. Tabii . 
şunu da ifade edeyim, belki başka türlü anlaşılır. Burası, bunun tam fo
rumu da değil. Ama, şunu söylemekte fayda var: Daha geniş bir scrbes
t ivcı in yanındayım. Bugün cemiyetimizde bir çok tabirler var. •Tartışma 
ortamı serbest olmalıdır» diyorum. Siyasete atılırken de şunu düşündüm; 
kimseden yardım görmedim. Ne eski siyasi arkadaşlarımdan, dostlarım
dan ne de o günkü idarecilerden. Ve inanıyorum ki, kimseden yardım 
görmeden bir yerlere gelmek çok daha önemlidir. Yoksa babanızın ismi 
ile bir yerlere gelirseniz, kıymeti olmuyor. 

Şimdi, ben demokraside halkı':! reyine çok inanıyorum, ·halkın ter
cihine çok inanıyorum. Hatta o yüzden dedim ki, «Gelin şu 175. maddeyi 
değiştirelim.» Halka inananların, halkın tercih!nc inananların, halkı esas 
alanların, Anayasa değişikliğini <le halkın yapacağına inanmaları lazım

dır. En doğru yol da budur. Çünkü, başka türlü düşünülemez. Söylemek 
c,;ok hoşuma gitmiyor ama, bir taraftan bu günkü Meclisi tenkit edeceğiz. 
Diyeceğiz ki, • Devrim muhafızları» Ondan sonra da, «Bu Meclis yasak
ları kaldırsın». Bırakın halk kaldırsın. Söylemek istediğim bu. Ve biz 
halkın kaldırması için de yardımcı olacağız. Bu konuda hiç bir şeyden 
çekinmiyoruz. Çünkü kimseye en ufak bir kırgınlığım da yoktur. Kin de 
beslemiyorum. Niye besleyeyim? Kimsenin desteğiyle gelır.edim ki ben 
buraya. Ben buraya kendi gücümle geldim, Allah'ın yardımıyla geldim, 
milletin desteğiyle geldim. 

Türkiye'nin çok meseleleri var, konuşacağımız meseleleri var. Esas 
konuşacağımız meseleler bunlardır. Serbest bir tartışma ortamını iste
memin sebebi de, bu meseleleri daha iyi çözebilmektir. Bakınız, Adana'
nın dün kenar mahallelerini gezdim. Oradaki insanları gördükten sonra . 
içimde birşeyler cız etti. Bunu açık, samimi söylüyorum. O insanlara da
ha fazla yardım etmenin yollarını bulmamız lazım. Esas meseleleri bun
lar Türkiye'nin. O çamur içerisinde yaşayan insanlar var. Çok kötü şart· 
lar altında yaşayan insanlar var. Biz yapmadık tabii bunları, gelmiş geç
miş iktidarlara da kabahat bulmuyorum. Türkiye'nin bir gelişme çizgisi 
var. Bu gelişme çizgisi, taa Cumhuriyet'ten, hatta Osmanlı Devri'nden 
başlıyor, öyle geliyor. Bu geHşme çizgisi içerisinde belki herkes vazifesini 
yapmıştır. Eksik yapmıştır, fazla yapmıştır. Bunu da münakaşa ctmiyo 
rum. Ama önümüzde problemler var. Bakın etrafımızda birtakım ülke-
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!er var. Oralarda birtakım sıkıntılar var. Bir taraftan diyoruz ki, •Batıya 
yetişelim, muasır medeniyet çizgisine gelelim.• Nasıl geleceğiz? Esas ko
nuşmamız icap eden, münakaşa etmemiz gereken meseleleı· bunlardır. 

Şimdi ben bakıyorum, gazetelerimizde üç - dört gündür, bir türban mese
lesidir geldi gitti. Ne olacak bunda? Yani bununla biz birtakım mesele
leri halledecek miyiz? O çamurda yaşayan adamların durumunu çözebile
cek miyiz acaba? İrtica m~selesi bu kadar basil mi? Yani üç tane, beş 
tane kız başını şöyl e sardı, böyle sardı diye Türkiye'de irtica mı gelir? 
Ama, bir taraftan Türkiye'de seıloestiyetıten bahsederler, lıürriyotten 

bahsederler. Ondan sonra gelirler, dünyanın en bağnaz insanı olurlar. 
Ben serbest bir ortamda hcrşeyin rahatça konuşulmasından yanayım. Bu
nu da açık söylüyorum. Bugün YÖK, Hükümetin kontrolünde değildir. 
Yani, siyasi iktidarın kontrolünde değildir. Siyasi iktidar sadece 
TBMM'de bütçesini geçirir, geçirmez. Veya şöyle verir, !;-öyle verir o ka· 
dar. Başka hiç bir rolü yoktur. Ama, sokaktaki vatandaş beni gelir bulur, 
YÖK Başkanı'nı değil. Sokaktaki vatandaş siyasetçi ol arak bana sorar. 
İşte yanlışlıklar buradadır. Ben cevap vermeye mecburum, siyasetçi isem 
ben mecburum. Hatta «Arkadaş sen yanlışsın• diyebilmeye de hakkım ol
malıdır . •Sen doğrusun » da diyebilmeliyim. Ama maalesef bunlcr claln 
eksik Türkiye' de. Yoksa geçici 4. madde, şu, bu, bunlar ayrı meselelerdir. 
Çok daha önemli meselelerimiz vardır, kabul ediniz. Bunları burada söy
lerken, özellikle şunun üzerinde duruyorum; «Biz Türkiye'de meselelerin 
uygarca konuşulmasını istiyoruz. Ama bakıyorsunuz, şu mesele ortaya 
geldiği zaman, bir yazarımız kalkıyor, «İrticanın merkezi bu siyasi ikti
dardır • diye yazabiliyor. Utanmadan hem de. Yani bu kadar çirkin yazı
lan, zeka pırıltı ından en ufak nasibini almamış yazılan insan biraz üzü
lerek okuyor. Biz istiyoruz ki, meseleler daıha rahat konuşulsun. Am:ı 
başka konulara geldiği zaman, sol fikirler, şu fikirler, onlar da münakaşa 
edilsin. Hiç aleyhinde değilim. Ama, onlara meydan açık, diğerlerine ka
palı, olacak iş değil. 

Eğer, batıyı ben biliyorsam · ki çok iyi biliyorum - bu meseleler ora· 
)arda çok rahat konuşulur. Batılı olma özlemi içinde isek, meseleyi batılı 
ölçüler içinde düşünüyor ak, aynı ölçüleri de bu memlekette kullanma
mız lazım . Yoksa çifte standardı uygularsanız, «Bu işte standardımız şu, 
başka işte bu • derseniz, bir yere varamayız. Ama, bildiğim bir şey daha 
var: Milletimiz, vatandaşımız bunları çok iyi biliyor, tahminimden daha 
iyi biliyor. Ve meseleyi de çok mazlum bir sessizlik içerisinde takip edi
yor. Bunu da müşahade ediyorum. İnşallah zamanı gelecektir, memleke
timizde çok daha serbest bir noktaya hep beraber geleceğiz. Her mesele 
.ıçık konuşulsun , bundan korkacak bir şey yoktur. Çünkü gelişmenin t'e. 
melinde serbest, ama uygarca münakaşa ortamı yatıyor. Bunu yaptığı· 

mız zaman, her meseleyi rahat konuşur, her meseleyi de rahat çözeriz 



Kavgaya götürmek yanlıştır. Dikkat ediyorum, yazılanlarda hep kavgaya 
götürme hevesi var. Ve benim en çok karşısında olduğum da budur. Ka
tiyen kavgadan yana değilim. Eski ortamdaki ana yanlışlıklardan bir ta· 
nesi, iki gruba ayınp, üç gruba ayınp, o onun dediğine cevap versin, ben 
bunun dediğine cevap vereyim. Hayır, öyle bir şey yok. Btı1'ıun sonu bizi 
kavgaya götürür. Ondan muhakkak uzaklaşmamız lazım. Her meseleyi 
daha açık, daha kolay konuşmamız lazım. Ve hoşgörüyle meselelere !bak
mamız lazım. Eğer, bir gazete yazanınız kalkıp da siyasi iktidar, - ortada 
fol yok, yumurta yok - iktidar irtiqmın merkezidir diyorsa, o kavga arı

yor demektir. Biz kavganın yanında değiliz . Hiçbir zaman da olmayaca
ğız. 

Efendim, ben bu konuda fikrimi de söylemiş değilim. Dedim ki, 
«YÖK, Hükümetin kontrolünde değildir.• Anayasamız çok sarih, bunu 
böyle koymuş . Biz sadece bir tavsiyede bulunduk, o kadar. Tavsiyeleri
mizi de daha evvel yaptık, olur veya olmaz. Hiç önemli değil. Ben, mese
lenin bu kadar büyütülmesinin yanında değilim, onu söyledim. 

Sağolun. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN, MİLLİYET GAZETESİNİN 
«TRAFİK KAZALARINI ÖNLEMEıt KAMPANYASINA 

YOLLADICI MESAJ 

11 Oca.k 1987 

Trafik kazaları ve bundan doğan can ve mal kayıpları, üzerinde bü
yük bir hassasiyetle durduğumuz gündem konulanndan birini oluştur

maktadır. Bu kayıplar, insana derin bir elem veren boyutlara ulaşmakta
d ı r . Bir örnek vermek gerekirse, 1985 yılında meydana gelen 6583 1 trafik 
kazasında 5 bin 680 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 51 bin 586'sı da ya· . 
ralanmıştır . Aynca milli ekonomide 17 milyar lirayı aşkın bir zarar mey
dana gelmiştir. 

Trafik kazalarının sebeplerini araştırırken; Türkiye'nin yüksek ge
lişme temposu ve dinamizmi ile mevcut alt yapısı arasındaki farkın bu 
sonucu doğurduğunu, bir tespit olarak söyleyebiliriz. Bir yandan artan 
nüfus, büyüyen şehirler, mal taşıyan /binlerce kamyon, insan götürüp ge
tiren otobüsler; bir yandan yetersiz bir karayolları sistemi. Bu çelişkiyi 
gidermek gayesiyle, Türkiye'yi bir uçtan bir uca ağ gibi saran ekspres 
veya otoyollar seferberliğini başlatmış bulunuyoruz. İnanıyorum ki; Tür
kiye 21. yüzyıla, 3 lbin kilometreyi aşkın bir otoyollar sistemi ile gire
cektir. 

Bu uzun vadeli projemizin yanısıra, kısa ve orta vadeli yasal, idari 
ve teknik tedbirlerle de trafik kazalannı asgari seviyeye indirmek için 
büyük gayret gösteriyoruz. Emniyet Genel Müdürlüğü, bu alanda kendisi· 
ne düşen görevleri daha etkin bir şekilde yerine getirmek amacıyla Dev
let Planlama Teşkilatı'nın Koordinatörlüğünde Ulaştırma Ana Planı doğ
rultusunda personel, araç ve gereç !bakımından ~akviye edilmiştir . 

18 Haziran 1985 tarihinde yürürlüğe giren Trafik Kanunu ile de 
önemli tedbirler öngöriilmüştür. Bunlar arasında, alkollü araç kullanı
mını önlemek için hijyenik ağızlı alkometre cihazlar uygulamasını, sürii
cü kursları ihdas edilmesini, süriicülerin gerek çalışma sürelerini gerekse 
hız sınırlamalarına ilişkin kural ihlallerini tespit etmek üzere Takograt 
bulundurulması mecburiyetini, ceza puanı sistemini, trafik zabıtası yet
kilerini taşıyan okul geçidi görevlileri oluşturulmasını, kırsal alanda tra-
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fik denetimi için jandarmaya tam yetki verilmesini, özellikle vurgulamak 
isterim. 

Teknik özellikler taşıyan bu uygulamaların yamsıra, trafik eğiti

mi de özel bir önem arzctmektedir. Televizyonda ve okullarda yürütülen 
eğıtim faaliyetleri henüz istenilen seviyeye ulaşmamıştır. Bu bakımdan, 
Mıliiyct gazetesinin açtığı uTratik Kazalarını Önleme• kampanyasının çok 
önemli ve değerli bir fonksiyon taşıyacağına inanıyorum. 

Bu duygu ve düşüncelerle, Milliyet gazetesine hayırlı teşebbüsünden 
ötürü teşekkürlerimi iletiyor, başarılar diliyorum. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGtrr ÖZAL'IN 12. BASIN TOPLANTISI 

11Ocak1987 

Kıymetli Basın Mensupl arı, 

Hatırlayacağınız üzere, son basın toplantımızda her yapacağımız re
form u bunun gibi küçük basın toplantılarıyla size duyuracağımıza söz 
vermiştik. Biliyorsunuz, iktidar olduktan sonra hemen hemen her sahada 
reform yaptık. El atmadığımız sahalarda da uzun hazırlık çalışmaları 
yaptık . Hazırlıklarını tamamladığımız ve Meclis'e sevke hazır hale gelen 
konu, ağlık Hizmetleri Temel Kanunu'dur. 

Sağlık, insanların en önem verdiği şeydir. ağlığın kıymetini insan 
sağlığını kaybettiği zaman anlıyor «Devlet, millet içindir- prensibinden 
hareket ederek «her şey insan içindir» diyoruz. İnsanımıza değer veriyor
sak, onun sağlık meselesini en iyi şekilde çözmek zorundayız. 

Biz bu Kanunu hazırlarken, Sağlık Hizmetlerinden vatandaşın ve 
Sağlık personelinin şikayet sebeplerini çok detaylı bir şekilde araştırdık. 

VATANDAŞIN SACLIK SİSTEMİNDEN ŞİKAYETLERİ ve TALEP
LERİ 

Vatandaşın şikayetinin ana sebepleri şunlardır: 

1. Vatandaş hastahane kapısında, doktor kapısında, ameliyathane 
kapısında saatler, günler, hatta aylar boyunca beklemek istemiyor, 

2. Vatandaş hastahanede, sağlık ocağında ve her yerde güler yüz ve 
iyi muamele bekliyor, 

3. Vatandaş kaliteli ve herzaman çalışan cihazlarla donatılmış, bir 
hastahane istiyor. Hastahanenin 'bütün cihazlarının en iyi şekilde çalış
masını, hastahane depolarının bozuk cihazlardan kurtarılmasını istiyor, 

4. Vat3ndaş hastahaneden saat 3'de 4'de ayrılan değil, gece yanla
rına kadar şevk ile çalışan sağlık personeli istiyor. 

5. Vatandaş kendisine bakan doktorun, ameliyatını yapan cerrahın 
tıp ilminde olan bütün yenilikleri bilmesini istiyor, 

6. Vatandaş hastahane röntgenini kullanan teknisyenin, analizle
rini yapan laborantın, pansumanını yapan hemşirenin de en iyi şekilde 
eğitilmiş olmasını istiyor, 
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7. Vatandaş her derdi için uzaktaki hastahanelere gitmek istemi
yor, köyünde veya mahallesindeki doktorun çoğu derdine derman olma
sını istiyor, 

8. Vatandaş doktor muayenehanelerinde dolaşmak istemiyor, en 
az onun kadar kaliteli hizmeti devlet hastahanesinde bulmak istiyor, 

9. Vatandaş yurt dışında ameliyat olmak yerine, onun kadar kali
teli Türk hastahaneleri istiyor, 

10. Vatandaş özel hastahanelerin ve kliniklerin gerçek anlamda 
denetlenmesini istiyor, 

11. Vatandaş kullandığı ilacın kaliteli, güvenilir ve etkili olduğun
dan emin olmak istiyor, 

12. Vatandaş sadece ilaç değir. aşı, serum, biyolojik ve kozmetik 
her maddenin kaliteli, güvenilir ve etkili olmasını istiyor, 

13. Vatandaş yeni ilaçlar kendi üzerinden denendiği takdirde hem 
devletin, hemde kendinin haberdar edilmesini istiyor, 

14. Vatandaş çok iyi çalışan bir kontrol ve denetim sistemi istiyor, 

15. Vatandaş iyi çalışmayan, kendisine iyi muamele ·:tmeyen pcr· 
soneli istemiyor, 

16. Vatandaş doktor ve hastahane seçme hürriyeti istiyor, 

17. Vatandaş ailesinin sağlık durumunun devamlı bir dosyasının 
tutulmasını ve bu surette daha kaliteli tedavi görmek istiyor, 

18. Vatandaş beklenmedik sağlık masraftan için güçlü bir sigor
tacılık müessesesi istiyor, 

19. Vatandaş, en fukaranın bile kaliteli hizmet alabileceği bir sağ
lık sistemi istiyor, 

20. Vatandaş istikrarlı bir sağlık sistemi istiyor, 

21. Vatandaş çağdaş ülkelerin sağlık sistemine benzer bir sistem 
istiyor, 

22. Vatandaş kendini güvenerek teslim edebileceği bir sağlık sis
temi istiyor. 

SACLIK PERSONELİNİN (DOKTOR, HEMŞİRE VE DİCERLERİ) 
TALEPLERİ 

Vatandaşın istekleri yanında hastahanelerimizde çal ı şan doktor, 
hemşire, ebe, laborant, teknisyen ve diğer tüm yardımcı sağlık personeli 
de mevcut sağlık sisteminin şu eksikliklerinin düzeltilmesini beklemek· 
tedir : 
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1. Personel çalışanla çalışmayan arasında ücret farkı olmamasın
dan şikayet etmektedir. Çalışanın ödüllendirilmesi, personelin gelirini 
arttıracak ve daha iyi çalışma arzusu doğacaktır, 

2. Hastahanelerin dinamik bir işletme gibi işletilmesi, ağır muha
sebe formalitelerinden dolayı lilyıklıkla yapılamamaktadır. Bunun sonu
cu hastahanelerin bakımı, cihazların tamiri, gerekli tıbbi malzeme konu
lannda büyük eksiklikler olmaktadır. Personel, bürokratik formalitele
rin azalmasını istemektedir. 

3. Personel, meslek içi eğitim için devletten yardım beklemektedir, 

4. Muayenehanesi olan doktorlar muayenehanelerinin zorla kapa
tılmasını istemiyorlar. 

Değerli Basın Mensupları, 

SACLIK, ÇÖZÜMÜ EN ZOR MESELELERDEN BİRİDİR 

Biz, Türkiye'nin birikmiş bütün meselelerini çözmeye talip olduk. 
ağlık meselesi çözmeye talip olduğumuz en zor meselelerden biridir. 

Çünkü sağlık o kadar hassas bir konudur ki, insanları her zaman mem
nun etmek, -ölüme çare olmadığı gibi, - çok zordur. 

Bunun içindirki, bu konuya hiçbir iktidar çok genjş kapsamlı çö
züm getirme teşebbüsü yapamamıştır ve gerekli cesaretli adımlan ata
mamıştır. 

Evet, konu zordur. Ama çözümsüz değildir. Hazırladığımız Kanun 
tasarısı vatandaşın yukarıda sıraladığımız şikayetlerine çözüm getirmek 
amacını taşıyor. 

Kıyme tli Basın Mensupları, 

ağlık Hizmetleri Temel Kanununun ana noktalan şunlardır: 

Vatandaşa daha iyi hizmet götürmek gerekmektedir. Bu ise sağlık 
ve yardımcı sağlık per onelinin yeni bir anlayışla hizmet vermesi demek-
tir. 

Bunu sağlamak için hastahaneler bünyesinde radikal bir düzenle
meye gitmek mecburiyetindeyiz. Hastahanelerin çalışma düzenini yeni· 
den teşkilatlandırarak , hastahanelere yeni bir dinamizm kazandırmayı 

düşünüyoruz. Bu düzende çalışan, mesleğinde bilgisini, tecrübesini arttı
r<:n , ha tasıyla iyi diyalog kuran, hastasının hizmetine 24 saat koşan per· 
~one l ödüllendirilecektir. Bu düzen aye inde devletin sağlık kuruluşları, 
özel sağlık kuruluşlarının sahip olduğu dinamizme kısa zamanda ulaşa· 
cakl:ırdı r. Devlet sağlık kuruluş;drıoın ışıklan saat 18 olunca hemen sön
memelidir. ve sönmeyecektir. Sağhk personeli çalışma performanslarına 
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göre ödüllendirilecek, daha çok çalışan, daha başarılı ameliyat yapanlar 
bunun karşılığım alacaklardır. 

Sağlık personelinin hizmet içi eğitimi de başlayacaktır. Mesleğinde
ki yenilikleri takip etmesi için kurslar seminerler, sempozyumlar düzen
lenecektir. Bunlar takip etmeyen sağlık personeli, bazı il'lkelerdc olduğu 
gibi geçici veya daimi olarak mesleğini icra edemeyecektir. 

Değerli Basın Mensupları, 

SİGORTA SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE SACLIK SİGOR
TASININ YAYGINLAŞTIRILMASI 

Diğer ülkelerin sağlık sistemlerini de inceledik ... Gördüğümüz en 
büyük sıkıntı, sağlık hizmetlerinin maliyeti devamlı arttı ğı için sağlık si
gorta primlerinin devamlı yükselmesidir. Batı ülkelerindeki vatandaş 

daha iyi sağlık hizmeti istediği zaman, daha yüksek prim ödeyeceğini bil
mektedir. Tabüki, yüksek prim ödemek, insanların zoruna gitmektedir. 

Sağlık sigorta sisteminde değişik tercihli sigorta planlan yapılabi
lir. Bazı prim ödeme pl&nlarında yüksek prim ödeyen kişi sadece devlet 
hastahanesinde değil, özel hastahanede de tedavi görebilır. 

Sağlık primini az ödemek isteyenler için özel bir uygulama yapıla
bilir. Kişi çok daha az prim ödeme karşılı ğı, ilacın ve tedavi masraflan
nın belirli bir kısmını veya yüzdesini kendi ödemeyi isteyobilır . Bazı kişi
ler çok daha geniş kapsamlı bir ağlık sigortası için ek özel sağlık sigor
tası yaptırmak isteyeceklerdir. 

Kişiye beğendiği sağlık sigorta paketini satın alma tercihi verilecek, 
çok daha verimli bir sigorta sistemi gcliştirilecektr. 

Kanunla yetki alarak, Sağlık Sigortalarım birleştirmeyi ve daha güç
lü bir sağlık sigorta sistemi kurmayı planlıyoruz. Devletin kurduğu bu 
sigorta sisteminin yanında özel sigortacılık kurumlarını da güçlendirnıek 
mecburiyetindeyiz. Özel sigorta kunımlarının prim ödemelerini , devlet, 
vergi iadesi kapsarnıaa alarak özel sigortacılığı teşvik edecektir. Orta ve 
uzun vadede Türkiye'de sigortalanmamış insan kalmayacaktır. Muhtaç 
durumda olanlara da Sosyal Yadımlaşma ve Dayanışma Vakıfları her za
kişinin sigorta priminin lbir kısmını devlet ödeyecektir. 

SİGORTASI VE PARASI OLMAYAN NE YAPACAK ? 

Sigortası ve parası olmadan hastahane kapısına gelen kişi sağlık 
kütüğüne kaydedilecek, devlet bu kişiyi sigorta kapsamına alacak ve bu 
kişinin sigorta priminin bir kısmını devlet ödeyecektir, 
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İLAÇ, SERUM, AŞI VE KOZMETİKLERİN KALİTE KONTROLU 

1laç, serum, aşı ve kozmetik ürünlerin kontrolü çok daha etkin bir 
şekilde yapılacak, kalite kontrolu hem yurt içinde hemde yurt dışındaki 
daha hassas analiz laboratuvarlarında yaptırılabilecektir. 

YENİ İLAÇLARIN HASTALAR ÜZERİNDE DENENMESİ 

Yeni ilaçlar insanlar üzerinde denenmeden, Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığının ön izninin alınması gerekli olacaktır. Hacın vücudunda 
denendiği kişiden yazılı izin almak mecburi olacaktır. Bir il acın ruhsatı 

alınmış dahi olsa, yeni bir hastalık için deneyi yapılıyorsa, d ney kapsa
mında bulunan kişilere önceden bilgi vermek ve izin almak mecburi ola
caktır. 

PERSONEL SÖZLEŞMEYE NASIL GEÇECEK? 

ağlık ve yard ımcı sağlık personelinin bugün en büyük şikayetlerin
den biri, ücretleridir. Bunu telafi için hastahanelerde işletme hesapları 
oluşturulacaktır. İşletme hesabı kurulan hastahanelerde, tüm personel 
özleşmeli kadroya nakledilerek ücret yönünden tatmin edici bir seviye

ye çıkanlacaktır . Bu sözleşme ücretlerine ek olarak, çalışmalarına para
lel bir teşvik primi de almaları mümkün olacaktır. 

Bu konuda da radikal bir düzenleme yapmak mecburiyetini duyduk. 
Ama bizim de yıllarca ihmal edilmiş, hiç kim enin düzeltemediği 

sağlık me elesini çözmek mecburiyetimiz vardır. Biz çalışanı ve hastaya 
iyi muamele eden kişiyi koruma taraftarıyız . alışmayan ve hastaya kötü 
muamele eden kişiyi niye koruyalım? Mesleğinde kendini yenileme en ki
şiye , insan canını nasıl emanet edelim? Köklü bir reform yapmak istiyor
sak, sağlık sisteminin bütün aksayan noktalarını düzeltmemiz gerekir. 
Personelle ilgili olarakta çok etkili bir reform gerekmektedir. Bunun çö
zümü olarak, işletme hesabını kuran kuruluşlarda tüm per onel sözleş
meli kadrolara geçecektir. Bu personelin talepleri halinde Emekli San
dığı ile olan ilişkileri devam edecektir. 

Tekrar ediyorum, çalışan ve hastaya iyi muamele edenlerin korka
cağı en ufak bir şey yoktur. Çalışan ve hastaya iyi muamele eden bilaki 
sözleşmeye geçtiği zaman çok daha iyi ücret alacaktır. 

YENİ SACLIK DÜZENİ NASIL ÇALIŞACAK? 

Yeni sistemde acil vakalar bugünkü gibi en yakın hastahane e gi
decektir. 

Normal bir hasta ise öncelikle evine en yakın sağlık ocağına gide
cektir . Bu sağlık ocağı hastayı ön muayeneden geçirecek, ciddi gördüğü 
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en ufak bir endişe halinde en yakın hastahaneye sevkedecektir. Sağlık 
ocakları bugün muayenehane hekimlerinin çalıştığı verimlilikle çalışa

cak, yeni bir dinamizm kazandırılacaktır. Sağlık ocakları hastahanelerin 
'bir bakıma polikliniği olarak çalışacak ve sağlık ocağındaki 5ağlık perso· 
neU de yaptığı çalışmaya orantılı prim alabilecektir. 

Sağlık ocağında her hastanın bir de dosyası olacak, bu dosyada sağ
lığı ile ilgili hayati bilgiler olacaktır. 

Hasta hastahaneye giderken, bu dosyanın bir özetini de yanında gö· 
türecektir. Sağlık Ocağı bir bakıma aile doktoru olacaktır . Sağlık Oca
ğına gelen hastaların çok büyük çoğunluğu şifa bulacaktır . Dünya tecrü
besi, Batılı ülkelerde sağlık ocağına gelen hastaların yüzde 90 kadarının, 
şifa bulduğudur. 

Tabii çevresindeki hastahaneye sağlık ocağından daha yakın olan 
hastalar, doğrudan hastahanenin polikliniğine gelebilecektir. Tahminimiz 
sağlık ocakları tam çalışmaya başlayınca, vatandaş o uzun yolu tepip 
hastahaneye gelmek yerine, o hastahanenin şubesi olan bir poliklinik şek
linde çalışan sağlık ocağına gitmeyi tercih edecektir. 

Sağlık ocağı sevk sistemine uymak istemiyenler doğnıdan hastaha
neye gelebilecektir, ama gereksiz yere daha fazla ücret ödeyeceklerdir. 

Hastahaneye dosyasıyla gelen hasta, ilgili serviste gerekli ek teşhis 
ve analiz için tekrardan inceden muayene edilecektir. Bunun sonucu ge
rekli tedavi uygulanacaktır. 

Hastaya bakan doktor, ameliyatını yapan cerrah, verilen hizmetten 
dolayı alınan ücretten pay alacaktır. Diğer yardımcı sağlık personeli de 
prim sisteminden yararlanacaktır. 

ÖZEL MUAYENEHANELER KAPATILACAK MI? 

Özel muayenehanelerin zorla kapatılmalarına karşıyız. Getirdiğimiz 
yeni düzen içinde doktorlar muayenehanelerini kapatmak isteyecekler
dir. Çünkü hastahanedeki çalışma düzeni, doktoru gerçek anlamda tat
min edecektir. Ayrıca muayenehanede günde 4-5 saatten fazla kullanıl 
mayan ve milli servetin israfı olan cihazları da hastahanelerin sat ın al
maları için imkan getiriyoruz. Bu şekilde doktorlar hastahanelere dönme
ye teşvik edilecektir. Hastahanelerin tıbbi cNıaz ihtiyacı da ucuz yoldan 
karşılanabilecektir. 

DEVLETİN KATKISI NASIL DEVAM EDECEK? GENEJ, SACLJK 
SİGORTASI TATBİKATINA BAŞLANGIÇ NASIL YAPILACAK? 

Tabii ki devlet, yani hastahanenin bağlı olduğu kurum, hastahane
nin bütçesine katkıda bulunacaktır. Devlet hem hastahanenin haıcama-
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\arının bir kısmını bugünkü gibi yüklenmeye devam edecek, aynca si
gortasız ve dar gelirli insanlarında sigortalanmalarına önemli bir katkı

da bulunacaktır. 

Devletin hastahanelerin harcamalarına nisbi katkısı, kalkınmada 

öncelikli yörelerde daha fazla, gelişmiş bölgelerde daha az olacaktır. Dev
letin katkısıyla mali gücü yetmiyen hastaya, bugün yapıldığı gibi ücret
siz teşhis ve tedavi hizmeti verilebilecektir. 

HASTAHANELERİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ İÇİN YETKİ ALINI· 
YOR, NİÇİN? 

Hastahanelerin çok daha iyi hizmet verebimesi için en önemi hu
sus, gereksiz forma lite ve bürokrasiden arırımalandır. Hastahane perso
nei ve vatandaş sağık hizmeti yerine, zamanını evrak tanzimi ile geçiri
yorsa, o hastahanede kaliteli hizmet vermek zorlaşır. Biz ne kadar uğra

şırsak uğraşalım, hastahaneleri belirli denetim mekanizmalarının dışına 
çıkaramayız. Halbuki bazı hastahanelerin çok özel ameliyatlarda ihtisas
laşmaları ve çok yüksek ücretle, belkide yurtdışından da, uzman istih
dam etmeleri gerekecektir. Bu tip hastahaneleri de özelleştirme yetkisi 
alı yoruz. Tabii ki, sigortalı vatandaş bu hastahanelerden özelHştirme 

sonrası da rahatlıkla yararlanacaktır. 

HASTAHANELERDE İŞLETME HESABI NİÇİN KURULUYOR ? 

Hastahanelerin teşhis ve tedavi karşılığı kişiden veya onun sigorta
sından aldık ları ücretler, !bir işletme •hesa'bına ıgirecektir. Bu işletme lh.:
sab ı hastahane personelinin ücretleri, primleri ve hastahanenin tevsii, 
modernizasyonu, her türlü cihaz ve malzeme tedariki , cihazların bakım 
ve onanmı ile personelin yurt içi ve yurtdışı eğitimi ile ilgili harcamalar
da kullanılabilecektir. Hastahaneler parasızlıktan dolayı kirli, boyasız, 
ampulsuz olmaktan kurtulacak, bütün cihazlar bozuk değil, çalışır hale 
getirilebilecektir. 

SACLIK SİGORTALI VATANDAŞ HER HASTAHANEDE TEDAVİ 
OLABİLECEK Mİ? 

Kanunun öngördüğü sistemde Sağlık sigortalı hasta ister işçi, ister 
memur olsun, özel hastahanelerde dahi tedavi olabilecektir. Sigorta, mas
raflann belirli bir miktarını ödeyecektir. Eğer ilgili kişi daha yüksek 
primli sigorta planına kayıt olmuşsa, masraflarının daha yüksek miktarı 
sigorta tarafından ödenecektir. Hastahane ve doktor seçme özgürlüğü 
Sağlık hizmetlerinin kalitesini büyük ölçüde geliştirecek, hlzmetten mem
nunluk artacaktır. 
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Değerli Basın Mensupları, 

Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, şimdiye kadar ele aldığımız en 
önemli kanundur. Herkesin canını ve sağlığını ilgillendiren bu konuda, 
bu kadar büyük bir adımı korkusuzca ve cesaretle atmak medburiyetinde
yiz. 

Milletimizin de bizden sağlık konusunda büyük bir reform bekledi
ğini ıbiliyoruz. Geçmişin birikmiş sağlık meselelerinin ıbu kanunla çok 
önemli ölçüde azalacağına inanıyorum. Kanunun teklif edilen yürürlü
ğ~ giriş tarfuli l Temmuz 1987'dir. 

Kanun çok büyük değişiklikler getirdiği için, 1988 yılı başına kadar 
bir ilk uyum devresinden sonra,1988 s_ı:nesi .içinde u~ulama yerine otur 
maya başlayacaktır. 

İdare-i maslahatcı bir iktidar olmadığımızın en önemli örneği, bu 
kanundur. Bu kadar önemli bir reformu seçim yılına denk gelecek bir za
manda uygulamaya koymamız, bizim idere-i maslahat için değil , hizmet 
için çalıştığımızın en iyi örneklerinden biridir. Milletimizin de laf ücre
teni deği l , çalışanı takdir ettiğini çok iyi biliyoruz. 

Bu vesileyle Sağlık Hizmetleri Temel Kanu'nu'nun ülkemize hayırlı 
olmasını Allah'tan diler, bu gayretimizde siz basın mensuplarının yapıcı 
tenkitlerine ve desteğine ibtiyacunız olduğunu bilhassa belirtmek isterim. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN ANAVATAN PARTİSİ 
TBMM GRUBUNDA YAPTICI KONUŞMA 

13 Ocak 1987 

Muhterem arkadaşlarım, sözlerimin ıbaşında hepinizin yeni yılını 
kutluyorum. 1987 senesinin memleketimiz, milletimiz, partimiz, Meclis 
grubumuz için daha iyi bir yıl olmasını temenni ediyorum ve bu sene, 
1987 senesinin dikkat edilirse bizim 1988 seçim yılı olduğuna göre, 1 sene, 
genel lbir sene ama fiili olarak da, 1,5 sene civarında bir çalışmamız olaca
ğına da hepimizin realize etmesini yani, dikkatle nazarı itibara almamızı 
söylemek istiyorum. Üç seneyi geçen bir devrede memleketimize, mille
timize şöyle bir icmal yaptığımız zaman, bu icmalin pozitif hanelerinin 
çok kabarık olduğunu görürüz. Tabii yapamadığımız, yapmayı arzu etti
ğimiz halde yapamadığımız noktalarda olabilir. Hatta şunu şöyle yapsay
dık, bunu böyle yapsaydık daha iyi olurdu diye düşüncelerimiz de, hadi
seler geçtikten sonra olabilir. Ama, bütün değerlendirmeyi bir genel tab
lo içerisinde pozitiflerle negatiflerle yani, zaitlerle nakıslan ayn ayn gös
rerek bakmak lazımdır diye düşünürüm. Bir kere biz Türkiye'nin en zor 
döneminde iktidara talip olduk. İktidara geldiğimjzde ilk seçim sonuç
ları ilan edildiği zaman, hatta bana söylediler, basından acaba bu seçim 
sonuçlarından memnun değil misin diye ifade ettiler. Neşeli olmak bir 
tarafa, tabii üzerimize gelen yükün ve karşılaştığımız bir takım problem
ler in seçim propagandası sırasında olan bazı konuların nasıl çözüleceği 
şeklinde de düşüncelerimiz vardı. Yani, biraz düşünce içine saplanmış-

ak, görünüşte orada herhangi bir endişeden ziyade bu meselelerin çö
zümü nasıl olacak, nasıl davranacağız. Gene, 1983'ün 6 Kasım'ı ile 7 Ara
lık arasında yani bize vazife verildiği güne kadar, ki bir aydan fazla za
man geçmiştir. O zamanki basını da okumamızda, yani bir kere daha o 
günkü yazılanları gözden geçirmemizde fayda vardır. Hatta bir arkada
şımız, meraklılar var. Onu bir dosya halinde fotokopi haline getirirse, 
yazılmış bazı yazıları biraraya getirirse o süre içinde çıkan bazı yazarla
rımızın yazdıkları haber şeklinde çıkan enteresan yazılar o devreden var
dır. Ben o tarihte şu kararı kendi kendime verdiğimi biliyorum. Demok
rasi meselesini herkes konuşur ama, demokrasirun yanında gereği olduğu 
zaman, lüzümu olduğu zaman, çok az insan bulabilirsiniz. Bunu kulağı
mızdan ve kafamızdan hiç çıkarmamamız lazımdır. Bizim bütün arzumuz, 
Türkiye'yi ileri demokratik bir ülke haline getirmektir. 
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Zannetmeyiniz ki, kalkınma, gelişme, biz buraya sadece ekonom ik 
meseleleri çözmek için gelmedik. Yani, birçokları zannediyorlarsa ki, 
Anavatan iktidarı ve Özal Hükümeti sadece ekonomik meseleleri çözmek 
için gelmiştir. Hayır, öyle birşey yok, ekonomik meseleler bizim uğraş
tığımız meselelerin bir kısmıdır. Ama, biz Türkiye'yi ileri, modem, de
mokratik hakikaten demokrasiye yürekten inanmış bir ülke haline getir
mek istiyoruz. Türkiye'de kesintiler olmamasını istiyoruz. Bunun için 
yollar arıyoruz, gayret sarfediyoruz. Çünkü şuna hakikaten yürekten ina
nıyorum. Bizim memleketimizin insanları normal halk dediğimiz insan
lar, sokakta gördüğümüz insanlar demokratik meselelerde rey mesele
sinde seçimde çok doğru karar verebilen insanlardır . Ve hiçbir zaman
da hiçbir siyasi partinin ben rey alamadım, bu insanlar seçmesini bilmi
yorlar demesi de mümkün değildir. Yani, onu diyen yanlış söylüyor. Dö
nüp kendisinde hata var mı, yok mu bunu araştırması lazım. 36 senelik 
hatta 40 senelik demokratik hayatımızda 194S'den bu tarafa bütünüyle 
incelediğiniz zaman her seçimde halkın doğru seçtiğini görürsünüz. Ha
talar umumiyetle kendimizden gelen partilerimizin hataları, siyasetçile
rimizin hataları. Ondan sonra da hata kimsenin sırtına verilmez, kimse 
hatayı kabul etmez, başkasında kabahat bulma şeklinde eğilimler vardır. 
Hep bunları gördük. Onun için şu son üç senede bir noktadan bir nok
taya gelmişizdir. Ben onun için diyorum ki, 1983 6 Kasım akabinde, 7 Ka
sım sabahından ıbu tarafa Türkiye'nin ekonomik sahada değil onu aynca 
ifade edebiliriz. Siyasi ve demokratik ortamında nereden nereye geldiğini 
çok iyi değerlendirmek lazım. Burada büyük mesafe almışızdır. Ama, me
seleyi tam manasıyla çözmüş nihayi hedefe varmış değilizdir. Önümüzde 
birçok kereler söylediğim gibi yokuşlu, inişli, zor, dikenli ondan sonra 
mayınlı yollar vardır. Ancak akıllı, akılcı, dürüst, doğru, kaypak olma
yan, zikzak yapmayan politikalarla biz hem ekonomik sahada, hem sos
yal, hem siyasi sahada memleketi istenilen noktaya yani, o istenilen nok
tayı da gayet açık olarak tarif ediyorum. Muasır medeniyet seviyesine 
batılı demokrasilerde olan aynı in an haklarına benzer insan haklarına 
ve o sistemlerdeki genel siyasi ve demokratik anlayışa erişmektir hedefi
miz. Tabii Türkiye son 40 senede bu işi yapıyor. Kabul etmek lazım ki , 
bizim hedef aldığımız ülkelerin çoğu bunları asırlardır yapıyor. Onlarda 
diktatör değişmelerden bu noktalara gelmişlerdir. Birtakım kademeler
den bu noktalara gelmişlerdir. Kolay değildir ve devamlıda bir nokta 
yoktur. Yani , demokratik sistemde şuraya vardık, ondan daha ilerisi de 
var. Ondan daha ileriye gidebiliriz ve devamlı b ir gelişme her zaman gör
mek kabildir. Yoksa Amerikan demokrasisi, Avrupa demokrasisi dedi
ğimiz zaman, abit bir tarifi de tek başına yapamazsınız, belki o da şart
lara ve her 10 senede 15 senede birtakım değişiklikler gösterecektir. Ama, 
önemli olan konu zannediyorum insana verilen önemdir. İnsanın kendi-
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sine verilen önemdir. Bu asır 21. asıra dönerken belki bizim de takip ede
ceğimiz insanımıza vereceğimiz daha fazla önemdir diye düşünüyorum. 
Bu tabirin altında şimdiye kadarki tablonun bir özetini çıkarabilirim. Bu 
işi çok kere yaptım. Bizim üç sahada, ekonomik sahada, sosyal sahada 
ve siyasi sahada üç senede çok fazla mesafe aldığımız ortadadır. Kimse 
aksini iddia edemez ama, deminde söylediğim gibi bu mesafeler kafi de
ğildir. Bir hedefe yani tatmin edildiğimiz bir noktaya henüz varmış' deği
liz zaten, onun için iktidardayız, onun için iktidarda olmaya devam et
mek istiyoruz. 1988 seçimlerini de ıbüyük farkla onun için almayı dü· 
şünüyoruz. Bir önemli konu da her zaman ifode ettiğim Anavatan ikti
darının şu an Türkiye' de ve hatta görebildiğim kadarıyla alternatifsizliği
dir ve hiç kimse alınmasın, istedikleri kadar da kızsınlar ben bunu söy
lemeye devam edeceğim. Bütçe müzakerelerinde hatırlayacaksınız karşı
mızdakilere şunu söyledik: «Biz burada üç bütçe müzakeresi yaptık. 

Üçünde de muhalefette farklı farklı liderler gördük. Değişmeyen bir biz 
olduk bu basit bir şekilde şunu 'gösteriyor ki Anavatan hakikaten alter
natifsizdir. Tabii bu neyi ifade ediyor. Bu şunu ifade ediyor, muhterem 
arkadaşlarım, bizim üzerimizdeki önemli yükü; yani bizim üzerimizde 
çok büyük sorumluluk vardır. Bizim üzerimizde hakikaten ' büyük yük 
vardır. Onu söylemek istiyorum yoksa alternatifsiziz diye 'bir yere vara
mayız. Bunu söylemeyiz, ama söylemek istediğim, bizim üzerimize aldı
ğımız yükün önemidir. Bunu anlatmak istiyorum. Türkiye'de bugün bir
şey olsa sorumlusu !bizi gö terirler, başkasını ıgöstermezler. Muhale
fetin gösterilmesi mümkün de~ildi, 1başka yerlerinde gösterilmesi müm
kün dejtildir. İktidarsınız ve değişmeyecek güçlü bir iktidarsınız o vakit 
sizi göstereceklerdir. Onun için her zaman sorumlujhımuza müdrik ola
rak hareket etme mecburiyeti de vardır. Tabii memleketimizde sivasi me
selelerin demokrasinin daha yerli yerine oturması için benim düsündü
ğüm prol!ramın içinde birçok şevler var. Bir tanesi sunu çok ivi biliyo
rum. eskiden beri analiz ettim. İktisadi meseleleri sağlam tutmaktır. Te
melde bu vardır. Yani memleketin iktisadi dunımunu en ufak bir sıkın
tıva dihürmevecek şekilde, devamlı ilerive götürecek ta!7da calısmamız 
Ji\';ı:ım . Bu gerek s.art ama, yeter deltil. yani matematikte bir kaide vardır. 
Gerekli şart tarif ederiz, gerek sarttır. Fakat tabiatıyla yeterli delHldir. 
Scıwal meselelerimizi avnı şekilde tonlnmdaki tansivonlan azaltarak gö
ti.irmekte favda vardır. Yani, büvük halk tonlulnklannın muavven grup
ların . muavvt>n verlercle oturımların veya belli böl!!elerin problemlerini 
çöze çöze götürmemiz rn.11m. Biz bunlan da yapıyoruz. Gecekondu bölııe
lerine belt>clivelere verdi~imiz önem, ondan sonra kalkınmada öncelikli 
yi\rt>lerde hi1im ba~ka iktidarlara göre. cok farklı olan icraatımız ve iş
si11ik me~elesini eözmede yaptığımız önemli hamleler hepsi dönüvor. do
laşıyor. Demek ki bu tansiyonu aşağıya getirecek tarzda hareket ettiği-
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mizi açık bir surette gösteriyor. Bir çok yerde müşaade ediyorum, bize 
rey vermemiş olanlar dahi, hatta bizi bugün tenkit edenler dahi, tenkit 

· etmeyi kendilerine lbir nevi, ya traj arttLrma şeklinde gören veya başka 
şekilde görenler dahi, yüzümüze açıkça şunu söylüyorlar. Bir kaç kere 
konuştuğum kimseler var. «Bize bakmayın biz bunları söyleriz ama, bi
zim reyimiz gene sizedir.• Bu aslında toplumda çok büyük tansiyon ol
madığını gösteriyor. Yani muhtelif tansiyonlar olsa bunlar yapılamaz ve 
unutmadan da bir şeyi tekrar edeyim, biz iktidarı üç sene de_vam etmiş, 
düzenli bir askeri iktidardan aldık. Yani 1960'a da 6l'e de benzemez bu. 
Kanunlar yapmış, kanunlar geçirmiş, Anayasa yapmış, Tüxkiye'yi düzen
lemek için çok büyük çalışmalar yapmış ve hatta iddialı olmuş, bir ikti
dardan devraldık. Bunu da hiçbir zaman unutmamanız lazım, kolay de
ğildir. Yani bu geçiş devresini bugün- geçmişizdir, belli noktalara gel
mişizdil" ama, aslı o kadar kolay değildir. İşte 1983 senesi 7 Kasım'ında 
düşündüğümüz noktalann çoğu bunlardı. Tabii bir konud.ı hemen be
raberinde geldi. İşin bu tarafı yanında bir de ıbaşka tarafı vardı. Siyasi 
platformda, parti platformunda köklü değişiklikler yapılmıştı. Biz yap
madık ıbunları, bir takım siyasi partiler kapatılmış, onun yeı·ine yeni par
tiler kurulmuş ama, o siyasi partilerin kadroları ayakta dun.iyordu. Li
derleriyle ve yanında, yan,i önde gelen insanlarıyla hepsı ayakta duruyor
du. Bu da Türkiye'nin 'bir meselesi olarak önümüze çıkmıştır. Çıkmaya 
da devam edecektir. Taibii görüyorum ama, bizim çözmeye uğraştığımız 
denklemi zorlaştıran meselelerdir. Yani bilinmeyenlerin sayısını veya çö
züme getirmek istediğimiz bilinmeyenlerin ya da yan faktörleri, bunların 
hepsini zorlaştıran bir sistem meydana gelmiştir. Burada da başarılı ol
duğumuzu söyleyebilirim, hem de çok başarılı olduğumuzu söyliyebili
rim. Yani Türkiye'nin bu şartlan içinde üç sene evvel 4 sene evvel kurul
muş bir partinin bugün bu hüviyete gelebilmesi küçümsenecek bir iş de
ğildir. Tabii bir başka konu daha var. Onu da muhtelif vesilelerle burada 
ifade ettim. Bir önemli faktörde, genel halde basınımızın dunımudur. Ba
srnımızın durumunda şunu gördüm. 1960'dan hu tarafa basın , Türkiye'
de önemli bir güç olmuştur. 1960'dan bu yana derken, şunu söylemek is
tiyorum. Gayet tabii her demokratik memlekette olduğu gibi güç olacak
tır. Ama, basının bu güç olmaya, gelişmeye başladığı dönemde siyasi ikti
darlar güçlü olmamıştır. Siyasi iktidarların hepsi zayıf koalisyon iktidar
ları şekline dönüşmüştür. Pek az kısa devrelerde siyasi iktidarlar vardır. 
Onlarda bazı sebeplerden dolayı güçlü değillerdir. O vakit kolaylıkla işi
ni yaptırabilen, söylediğini tutturabilen bir anlayış meydana gelmiştir. 
Yani, şu geçtiğimiz 26 sene içersinde böyle bir anlayış yerleşmiştir. Ve 
yine görülmüştür ki, güç odakları karşısında güçlü iktidar isteniyor. Be
nim tahlilimin temelinde bu var. Yani ne yaparsak yapalım, kolay değil
dir. Çiinkü işin tabiatı böyle, zayıf olduğunuz zaman, iş yapamazsınız. 
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Anavatan güçlü bir iktidar olduğu için, bütün bunlara rağmen te~ ~ek· 
rar söylüyorum, Türkiye sathındaki temaslarımızda, . halkla ve diğer kim· 
selerle. şu kanaata vardık ki, kim ne derse desin, hiç bir şüphem yok ki, 
yarın seçim yapılsa yine büyük bir ekseriyetle iktidara geliriz. Yani bü
tün bu yazılmalara, çizilmelere, reaksiyon göstermelere, güç odaklarına 
rağmen, Anavatan meselesini gayet güzel ortaya koymuştur. Halka bunu 
maletmiştir. Bunun da aslında büyük başarı olarak görülmesi lazımdır. 
Ama muhterem arkadaşlarım, deminde söylediğim, Türkiye'yi ileri, de
mokratik ve batılı ülkelere benzer seviyelere ulaştırmak içın, yapacağı· 
mız daıha çok iş var. Allalh nasip ederse bizim kadar çizgimizde 'bunlar ya· 
zılıysa muhakkak rahatlıkla yaparız. Hiç bir şey buna mani olamaz. De
minde söylediğim gibi, temelde iktisadi meselenin sağlamlığım gerek şart 
olarak görüyorum. Sosyal meseleleri halletmeyi gene gerek şart olarak 
görüyorum. Ama, yeterli değildir. Onun yanında da siyaset kullanmamız, 
doğru , dürüst, akıl lı siyaset kullanmamızın icap ettiğini de biliyorum. 
Bugünkü şartlar altında Türkiye'de siyaset kolay değildir , onu da söyle
yeyim. Çok kolay bir hadise değildir. Türlü faktörlerin tesiri Rltındasmız, 
herkesin gözü üzerinizdedir. Yani siz konuşmadığınız takdirde, basında 
havadis yoktur. Bu hale gelmiştir. Netice itibariyle, önümüzdeki aylarda 
gayet tabii yokuş lu , inişli devrelerimiz olacaktır. Nitekim, şu son günler
de de biraz yokuşlu sahalardan geçmekteyiz. Bu yokuşlu sahaların, prob
lemli sabalann siyasetçiler tarafından, karşımızdaki siyasetçiler tarafın
dan da aleyhimize kullanılacağı tabidir. Bunu da tabii, karşılıyoruz. Ben 
TBMM bütçe müzakerelerinde de açık ifade ettiğim gibi, Türkiye'de geli
şeıı, büyüyen, aynı zamanda modernleşen, hüviyeti değişen, yani çok kısa 
zamanda süratli bir değişikliğe uğrayan Türkiye' den geriye dönüşün ola
cağına ihtimal vermiyorum. Ama, geriye dönüşü isteyen var mıdır? Var
dır. Her cemiyette olduğu gibi. Farklı fikirde olan insanlar, bizde de var
dır. Bunlar ekseriyette midir? Hayır, hiç bir zaman ekseriyette değildfr 
ve inancım odur ki, hiç bir zamanda ekseriyette olmamışlardır. Türkiye'· 
de laik demokratik, laik Cumhuriyet'in en önemli vasfı olarak koyduğu
muz bu vasfın büyük önemi vardır. Neden vardır, onu da söyleyeceğim. 
Biz tabiatıyla başlangıçta reformları, değişiklikleri yaparken, dini kural
lara kısmen bağlı bir toplumdan geldik. -Tamamen değil· Onu da ifade 
edeyim. Son Osmanlı döneminde yüzde yüz ve bağlılık bahis konusu de
ğildir. Özellikle tanzimattan bu tarafa ve neticede getirilmiş kaide ola· 
rak, T. C.'nin vasfını belirten kaide olarak laikliği kabul ettik. 1928'de 
Anayasa'da değişiklik yapılmıştır. 1937'de laiklik getirilmiştir. Türk top
lumu bunu hazmetmiştir. Kanaatim budur, bu sistemi hazmetmiştir. Biz 
siyasetçi olarak bütün Anadolu'yu geziyoruz, köylere kadar gidiyoruz ve 
tabii hazmetmiştir derken, şunu ifade etmek istiyorum : •Dinine !bağlı 
insanlar var, dininin icaplarını yapmak isteyen insanlar var•. Nitekim, 
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baktığımız zaman Türkiye'de, camilerin sayısı da artıyor. Camilere gi
denlerin sayısı da nüfusun artışıyla beraber o hızla artıyor. Ama bunun 
yanında gayet tabii dininin icaplarını yapmayan insanlarda var. Önemli 
olan kimsenin kimseye müdahale etmemesidir. Esas anlatılması icap eden 
nokta budur. Ne kalkıp, sen niye bunları yapıyorsun, gericisin diyebiliriz, 
ne de bunlan yapmadığı için, sen gavursun veya başka bir kelime kulla
nabiliriz. Ne kullanılıyorsa onu söyleyebiliriz. Bizim anlayışımız bu. Zan
nediyorum, Türkiye'de halkın genel anlayışı, büyük kesimin de anlayışı 
bu. Ama ekstremler vardır, ekstremler derken, iki taraflı ekstremler var
dır. Olmayacak şeyleri birbiriyle mukayese edenler vardır. Gayet tabii 
devletin düzenini dini kaidelerle sağlamak isteyenler var. Yurt içinde var, 
bunu açıkça söylemek mümkün değil. Kanunlanmıza aykırı yurt dışın
da konuşanlar vardır. Nitekim, geçen gün bir gazetemizde, daha evvel de 
Sayın Cumhurbaşkanının konuşmasında bu konu geçiyordu. Ama, kaç 
senedir orada kalıyor bilmiyorum. Zannederim, 1978 veya 1979 yılların

da yurtdışına gitmiş. Yanılmıyorsam, konuşmaları video bantlarda vaaz 
olarak gönderilıniş. Gazetede yazılanı tahkik ediyoruz doğru mu, deği l mi ? 
Kesin bilmiyonırn . Yalnız benim bildiğim, görevi bittikten sonra ora
dan dönmemiştir. Sonra vatandaşlıktan çıkarılmış. Bize gelen bilgilere 
göre de, bazı kişilerle de irtibat halinde imiş. Aslında hiç birşey ifade 
etmez. yani, memlekete tesir edecek, en ufak bir gücü yoktur. Ama, 
onu lanse etmemiz de yanlış olmuştur. Özellikle gazetelerimizde, resim
lerini gösterip, nerdeyse Türkiye'nin dini lideri diye tarif etmek fevkala
de yanlış olmuştur. Gazetelerimizde bilhassa onu ikaz ettim. Zaten bu ta
raflar var, bir de öbür taraf var onuda gazetelerde müşaade ediyoruz. Ya
zılar yazılıyor, birisi diyor ki, - nasıl mukayese ediliyorsa? - «Çaj:!daşlık 
ve demokrasi arasında biz çağdaşlığı tercih ederiz. Demokrasi değil, çağ

daşlığı tercih ederiz.» Bu da öbür uçtaki ekstrem, zaten demokrasi olma
yan yerde çağdaşlık olmaz. O eski kralların, düklerin şatolarında veya bu
günkü çok zengin, ama hiç halka inmemiş, toplantılannda çağdaş gibi 
gözüküp, giyinip ondan sonra içkiler içen insanlara, çağdaşlık diyorsa, o 
ayn. Ama onun demokrasiyle en ufak bir ilişkisi yoktur. 

Muhterem Arkadaşlarım, Anavatan her haliyle orta yoldadır. Biz, 
hiçbir zaman ekstremlerin yanında olmadık; Ama, bize devamlı olarak 
bu konuda hücum edeceklerdir. Daha evvel yaptıkları gibi, Anavataıı Par
tisi'nin dört kökenden geldiğini, böylece dört ayn gruba bölündüğünü 
söylediler. Ondan sonra da bu grupları çarpıştırmaya çalıştılar. Bunu de
vamlı olarak ta işleyeceklerdir. Bunu biliyorum. Bunlardan korkmayız. 
Bunlardan ürkmeyiz, yeni ithamlardan ürkmeyiz. Biz, memleketimize en 
iyi şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz. Orta yolda memleketi en iyi 
bir şekilde ve demin de bahsettiğim hedefine doltru emin adımlarla gö
türeceğiz. Zaten bu üç senede bizim birliğimizi, beraberliğimizi bozmak 

110 



için, bu adamlar ellerinden geleni yaptılar. Bu kulağımıza küpe olsun. 
Hiç lbir netice alamadılar. Ama, bu sataşmalara, bunu yapmaya devam 
edeceklerdir. Sakın, bu tuzağa hiç bir arkadaşımız düşmesin. 

Bir önemli konu daha söyleyeyim, hiçbir şekilde bu konularda mü
nakaşaya girmeyelim, çünkü münakaşanın açılmasını ve büyümesini is
teyenler var. Tabii belli bir noktaya kadar fikrimiz neyse, onu da sakin, 
dikkatli bir şekilde söyleriz. Çünkü geçirdiğimiz dönemlerin başlattığımız 
noktaların önemli konuları olduğunu, önemli noktalan olduğunu biliyo
rum. ereden nereye geldiğimizi biliyorum. Gene dikkatli ~ekilde ayır
maya çalı şacağız. Muhalefet zayıflığını, bu konuyu istismar etmekle bir 
nevi düzeltmek isteyecektir. Ona da o fırsatı vermemeliyiz, dikkat edin. 

Muhterem arkadaşlarım , geçen akşam, iş adamlanyla, geniş bir 
grupla yemek yedim. Tabii yemekte netice itibariyle en uzun konuşmayı 
da biz yaptık. Aşağı yukarı 2 saate yakın bir konuşmadır. Akisleri iyidir, 
şu kadarını söyleyeyim, konuşmalarımda hiçbir zaman, programımızdan, 
icraatımızdan en ufak taviz vermemişimdir. Yani bunun dışına çıkmamız 
mümkün değildir . Onlar da bunu çok iyi anladı l ar Programımız neyse, 
onun çizgisinde gidiyoruz. Bizi sevindirecek bazı noktalar var. Onlardan 
bir tanesi Türkiye'de enflasyon aşağıya gidiyor. Ne kadar da hayret etse
ler, bunu ne kadar üflemeye çalışsalar, ki, geçtiğimiz aylarda bayağı üf
ledil er. Bu hadise bir evvelki seneye göre, daha normal seviyelerine doğ
ru geliyor. Nitekim. son yapılan devlet bonolarının ihalelerinde faizler 
% SO'lerden, % 40'a düşmüştür. Bunun daha da aşağıya ineceğini tah
min ediyoruz. Bankalar Faizlerini aşağıya çekmeye başlamışlardıı. Bu
nun gösterdiği istikamet, Türkiye'deki istikrarın daha sağlam bir şekilde, 
ekonomik istikrar olarak yerine oturmakta olduğudur. Kolay değildir 

tabii. Çok büyük problemlerden geldik, geçtik. Yatırımlar hızlanmakta 
hepimiz biliyoruz ve iş imkanları da, 1986 yılında - iş talebi ile iş arzı, 
işçi arzı arasındaki fark, ilk defa azalmaya başlamıştır. Yani 1983-84-85 
devamlı, planlamanın yaptığı tahminlerde işçi arzı ve iş talebi arasındaki 
Fark alehte gidiyor. yani işsizlik artıyor, gözüküyordu. tik defa olarak, 
hem nisbi, hem de mutlak değer olarak aşağı doğru inmiştir. Bu da Tür
kiye' de büyük yatırımlar yapıldığını gösteriyor. Zaten gezdiğimiz yerler
de de bunun emarelerini çok rahat görüyoruz. İş adamlarına birşey söy
ledim. Dedim ki : •Ortak Pazar'a gireceğiz, girmeye hazır mısınız? dedim. 
Şimdi ilk önce yumuşakça bir evet sesi çıktı. Çok yavaş çıkıyor. «Bir kuv
\'etli söyleyin bakalım • dedim. Hakikaten ikinci sefer kuvvetli çıktı . Ama 
hemen şunu ilave ettim, eğer bu irtica laflan devam eder giderse, adam
ların eline kozu veririz. Zaten bizi kabul etmek istemeyenler ekseriyetle 
Türkiye'nin işini zorlaştırmaya çalışırlar, haberiniz olsun. Sebeplerden 
bir tanesi bu mudur diye de düşünüyoııım . Yani biz fikrimizi ortaya koy-
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duk, dedik ki, «Önümüzdeki yıl Ortak Pazar'a müracaat edeceğiz». Bu iş 
alevlenmeye başladı. Yani garip birtesadüfgarip bir ilişki var.Geçenlerde 
buraya Balfe diye bir yabancı geldi. Mr Balfe'yi topluma yanlış tanıttılar. 
Yani Türkiye'nin aleyhinde gibi gösteriyorlardı, biz oturduk konuştuk. 
«Ortak Pazar'a ne zaman gireceksiniz -hep sualleri bu. Yani onlardan 
gelen sualler «Ne vakit müracaat edeceksiniz acaba? Şöyle şöyle olsa da
ha iyi olmaz mı? Yani, bizi devamlı olarak müracaat etmemek için itme
ler başlamıştır. dedim ki; Bakın! ortak Pazar niçin bir araya geldi. Av
nıpa'nın ABD'ye karşı güçlü olması için. Bugün dünyada üç tane büyük 
ekonomik güç vardır. Doğu / 1'Blokunu . saymıyonım Bir ta
nesi ABD, diğeri Japonya, uçuncusu de Müşterek Pınar. Ja. 
ponya'nın 1950 senesinde bütün ihracatı 1 milyar dolardı. 

Bu ihracatın % 60'ı tekstildi. Daha sonra 1950 ile 1960 arasında, J
ponya'nın kalkınma hızı hep % lO'un üzerinde olmuştur. Ve 1960'a gelin
diği zaman denildi ki, Japonya bundan sonra bu kadar yüksek hızla kal
kınamaz. Aşağıya doğru inmeye mecburdur. 1960 - 1970 arasında kalkın
ma hızı % lO'un da üzerindedir. 13-14'e çıkmıştır. Ve Japonya bu yük
sek kalkınma hızını nerdcyse 1975 senesi kadar devam etmiştir. Aşaj!;ı yu
karı 25 sene, belki de daha fazla, çünkü 46 ile 50 arasında da yüksek bir 
kalkınma hızının ·olması lazım . J9SO'de milli geliri Türkiye'nin 2-2,5 
misli iken, bugün dünyanın milli gelir bakımından en zengin ülkeleri ara
sına girmiştir. Türkiye'nin 1/3'i kadar arazisi var. Tabii kaynaklan yok, 
120 milyonda nüfusu var. Bende dedim ki adama, «Bakın! Eğer, Türki
ye'yi Ortak Pazar'a almazsanız, biz de sizin karşmıza bir Japonya olarak 
çıkarız. Tertip bu. Tabii her halukarda ister ortak Pazar'a girelim. İster 
girmeyelim, Türkiye'nin kalkınmasını hızlandırmamız lazım . Hızlandır

mada en büyük engel Türkiye bakımından ödemeler dengesidir. 
Bütün tarihi inceledi ı'timiz zaman, hepsi gelip ödemeler denge
sine dayanıyor. 'Biz engeli büyük çapta aştık, ama kafi dettildir. Onun te
melinde ihracat yatıyor, ihracata da çok büyük balta vurmaya çalıştılar. 
İşte hayali ihracat diye yazılar, çizgiler bir sürü ihbarlar, şunlar. bunlar. 
Yani, bindiğimiz dalı kesebilmek için her türlü işi yapmışızdır. Ama eko
nomi sağlamdır. Bütün olanlara rağmen ona da mukavemet ettik. Tür
kiye'de turizm çok süratli gelişiyor. Daha dün lstanbul'da çok büyük te
sisin temelini attım . 8 bin kişi çalışacak. Ayağı yukan bütün inşaat sahası 
350.000 rol dir. Plajlarıyla, büyük alış -veriş merkezleriyle, kapalı çarşı
dan daha büyük alış- veriş merkezi var. Ondan sonra, Dedeman Otelleri
nin sahibi •Antalya'da en büyük oteli ben yapıyorum. Mutlaka temel at
maya gelin, herşey haZlr• dedi. Arkasından bir başka gnıp: «Antalya' da 
büyük bir otel yapıyoruz• dedi. Yani, öyle anlıyorum ki , Antalya'ya 1- 1,5 
senedir gitmiyoruz - herhalde sahilleri otellerle dolmava basladı . Turizm 
netice itibariyle bizim vaktiyle düşündüğümüz gibi gelişmede, döviz dar-
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boğazını aşmada önemli bir kaynak olarak karşımızda. Aynı zamanda is
tihdam imkanı bakımından da önemli bu. İşte 8 bin kişi orada çalışacak 
dedim. Sadece orada çalışanlar 8 bin kişi ama bunun yanında oraya hiz
met götüren, hizmet arz eden, mal veren, birçok kimseyi saymak lazım. 
Bu gelişmelerin devamı Türkiye'yi darboğazdan çıkaracaktır. Kesin ola
rak söylüyorum. Darboğazdan çıkacaktır ve önümüzde fazla bir zamana 
ihtiyacımız yok: İki - üç sene düzgün gidelim, bu darboğazdan çıkarız. 
Ama, gayet tabii Türkiye'de bu propagandaları yapmaya devam edersek, 
demin nasıl Ortak pazar'a bizi almazlar dedim, yakında •İran'a benzi
yor• diye de Türkiye'ye turist göndermezler, haberiniz olsun. Bu propa
ganda yapılı r . Bunda da dikkatli olmak mecburiyeti v.ar. Bindiğimiz dalı 
kesmiyelim. Onun için muhterem arkadaşlarım, bizim omuzlarımızda 
fazla yük vardır. Hepimizin, sade benim değil, hepinizin omuzlarında faz
la yük vardır. Bunu her zaman söyledim, söylemeye devam edecejtim. 
Çünkü hakikaten unutmayınız ki, Türkiye'nin şu zor dönemecinde bizim 
partimizin , bizim grubumuzun doğru istikametiyle, memleketi arzu etti
ğimiz istikamete getirme şansı sadece bizdedir. Başkasında değildir. Baş
kasının getireceği, anarşiden başka, karışıklıktan başka bir şey değildir. 
Biz bu memleketi daima şu ana kadar yaptığımız gibi üç senedir belli 
noktalara çok rahatlıkla getirdik. Bundan sonra da aynı şekilde götür
memizin yollan da, usulleri de bellidir. Çok mesafe aldık aslında bugün
kü gürültülere de fazla bakmayın. Birliğinizi, beraberliğinizi, devam et
tirdi ği niz sürece, meselelerin hepsi çözüme kavuşacaktır. Kavuşmak zo
ıundadır da. Ve hiçbir sıkıntıya uğramadan da Türkiye'yi daha ileri nok
talara hep beraber getiririz. Benim size bu hafta söyleyeceğim .bu kadar. 
Bütün arkadaşlarımdan rica ediyorum, gazetecilerimizin tuza~ına düşme
sinler. Bu konunun mümkün olduğu kadar az konuşulması veya hiç ko
nuşulmamasında memleketin sayısız menfaatleri vardır. Başkasının tu
zai:S"ına da hiçbir sckilde dü müyoruz. B ız konuşmayalım . Biz konusmaz
sak mesele kendili[tinden kapanacaktır. Onu da ifade ediyorum. Hepini
ze saygılar sunuyorum. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN 13. BASIN TOPLANTISI 

14 Ocak 1987 

Değerli Basın Mensupları, 

Aslında bugünkü konuşmam uzun değil, sadece birkaç gündür ba
sınımızda çıkan, bugün de bazı gazetelerimizde çıkan ıbir parça değişik 
yazılar üzerinde açıklama yapma ihtiyaeını hissettim. 

Bunlardan bir tanesi, dedikodu şeklindedir. Dedikodu olmasına 

rağmen, hakikaten bir gazetemizin manşetindeki, daha sonra da bir baş

ka gazetemizde sadece bu manşetten alma olduğunu farzettiğim, -çünkü 
yazıda gözükmüyor. haberlerle ilgilidir. Bu haberde, netice itibariyle, 
Cumhurbaşkanımıza bir nevi bir mektup verildiğinden bahsedilmekte
dir. Bir nevi yankı yapmaya çalışılmaktadır. Yani, eskiyi, 1980 öncesi gün
leri hatırlatan bir yankı yapmaya çalışma gayreti vardır. Hemen şunu 
söyleyeyim, böyle bir hadise vuku bulmamıştır. Türkiye'de Anayasa ve 
kanunlar yürürlüktedir. Hiç kimsenin çizgisini geçip, mevcut kanunlar 
muvacehesinde söyleyebileceği ve yapabileceği limitler dışında ve veril
miş yetkiler dışında, herhangi bir yetki kullanması bahis konusu değil

dir. Onu da ifade edeyim. Türk Sillihlı Kuvvetleri'yle ilgili, maalesef ger
çeğe aykırı çıkan böyle bir hadisenin olmadığım ifade etmek üzere, hu
zurunuza çıktını. Bunlara özellikle dikkat edilmesini, basınımızdan rica 
ediyorum. Meselenin daha yüksek bir sorumluluk içerisinde nazarı iti
bare alınması lazımdır. Eğer bu derece önemli bir konumuz varsa, yazıl
madan evvel bize veya ilgililere sorulmasını tavsiye ederim. Bu takdirde, 
herşey açık seçik ortaya çıkacaktır. 

Bakınız, bir misal daha vereceğim: Maalesef bazı sapmalar yapılı
yor. Bir gazetemizde aynen şöyle bir başlık var; •Evren'le irtica görüşü
müz farklıdır. Özal, her konuda herkesle Sayın Cumhurbaşk:ını da dahil 
aynı görüşü paylaşmamız mümkün değildir. lrtica'nın potansiyel tehlike 
olması görüşünü paylaşmıyorum.» Aynı gazetenin daha evvelki nüsha
sında da; •Cumhurbaşkanı Kenan Evren ile aynı görüşleri paylaşıyoruz . 
Potansiyel vardır. Ama irtica bugün için tehlike değildir• deniliyor. Be
nim de söylediğim budur. Cumhurbaşkanı da potansiyel tehlikeden söz 
ediyor. Zaten kontrol altındadır. 

Bunlara üzülmemek kabil değildir. Yani meselenin ikili mücadele 
haline getirilmesinin, memlekete hiç bir faydası yoktur. Bundan hiç kim-
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se bir şey kazanmaz. Sadece memleketimiz zarar eder. Hakikatleri oldu
ğu gibi konuşalım. Bundan hiç korkumuz yok. Münakaşadan da korku
muz yok. Ama hadiseleri, hakikatleri saptırmamaya dikkat edelim. 

Benim Sayın Cumhurbaşkanı'yla farklı düşüncede olduğumu ifade 
ederek, kendileriyle aramızı açma gayretlerinin memlekete hiç bir fay. 
dası yoktur. Gayet tabii, her konuda Sayın Curnhurbaşkanı'yla paralel 
düşünmemiz de mümkün değildir. Farklı düşüncelerimiz olacaktır . Ama 
açık seçik te ifade ettim; dedim ki, •bizim irtica konusunda, potansiyel 
tehlike olduğu konusunda, laiklik konusunda düşüncelerimizde bir fark· 
hlık yoktur. Ama her konuda da tıpatıp benzer düşünceye sahip olmamız 
mümkün değildir». Norma.! olarak ta mümkün değildir. Olsaydı, o vakit 
başkalarının yaptığı gibi, «Askeri idarenin devamıdır» dersiniz. Zaten 
biz, ayrı bir iktidarız . Gayet tabii, birçok konuda farklı düşüncelerimiz 
olacaktır. Ama bunu her zaman bir tartışma ortamı içerisinde rahatça 
konuşmak mümkün olmalıdır. Yoksa bazı tabuları olduğu gibi önümüze 
koyarak, •bu tabudur, münakaşa etmeyelim• diyemeyiz. Evet, olacaktır 
bunlar. Mersin konuşmasında da çok açık söyledim, «biz serbest tartış
madan yanayız. Türkiye'de daha fazla fikirlerin ortaya konulmasından 

yanayız . Bundan korkmuyoruz.» Hatta ifade ettim, •Sol olsun. sağ ol
sun, fikirler münakaşa edilir, memleket doğrusunu buiur•. Bizim mem· 
Jeketimizin insanına inancımız da tamdır. 

Türkiye ileriye doğru giden bir ülke, geriye dönmesi de mümkün 
değildir, bir kere daha huzurunuzda ifade edeyim. İrtica geriye dönüş 
demektir. Bunun geriye dönmesi mümkün deği ldir. Bütün devrimler ye
rine oturmuştur. Bu arada sorabilir miyim? İçinizde kaç tane eski yazı 
bilen var? Ben zannediyorum ki, bu grupta eski yazı bilen insan kalma
mıştır. Tabii bunu gerilik olarak da almıyorum. Devrimlerin. mesel!\ harf 
inkilabının yerleştiğini anlatmak için söylüyorum. Çok eski, belki 60· 
70' in üzerindeki insanlarımızdan ancak bazıları yazabiliyordur. Bunun 
gibi daha birçok misaller var. Türkiye'de toplum ileriye doğru gidiyor. 
Biz bunu her zaman görüyoruz, görmeye de devam edece~z. Bu yanlış
lı klann yapılmaması lazım. Bunlar yapı lırsa memlekete sadece zarar ve
r iriz. Onun için diyorum ki, biz her zaman açığız. Konular olur, endişele
riniz varsa gelir sorarsınız. Biz de ne zaman vaktimi7- olur~a. bu kadar 
önemli konulara cevap veririz. Ama benim ricam, dedikodu lan haldki ha
berler gibi yazmavınız. Dedikodu imal edilmesine şiddetle karşıyız. Bunu 
da açık olarak ifade ediyorum. 
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BAŞBAKAN Si\YIN TURGUT ÖZAL'IN 13. BASIN TOPLANTISI 

- SORU VE CEVAPLAR -

14 Ocak 1987 

Soru - Sayın Başbakanım, bu haberi yazan gazeteciyle görüştü
nüz mü? 

Cevap - Görüştüm. Bu konu katiyyen görüşülmemiştir. Nitekim 
kendi yazısında da var, benim sadece söylediğim, askeri okullardan çıka
rılan talebelerden daha sonra haberimiz olmuştur. Bu kadar, söylediğim 
bu. 

Soru - O zaman, devletin iç güvenliğini ilgilendiren birtakım ra
porların zatialinize intikal etmediği yolunda bir yakınmanız, şikayetiniz 
oldu mu, efendim? 

Cevap - Tabii her konunun ta Başbakan'a kadar gelme i düşü

nülemez. Bu bir iç disiplin konusududr. Ama mesele, Sayın Cumhurbaş
kanı tarafından bahsedildiği için de önemlidir. O kadar söyleyeceğim. 

Soru - O halde bugünkü açıklamanızdan kesinkes şöyle bir an
lam çıkıyor mu? Önceki günlerde bir beyanınız oldu. Ordwıun yüksek 
kademelerinde bulunan generaller, irtica konusunda bir görüşme yapı
yorlar, arkasından bir mektup hazırlığı var. Bu mektup Sayın Genelkur
may Başkaru'na sunuluyor ve o da bunu Cumhurbaşkanı'n3 sunuyor. 

Cevap - Doğru değil, kesin olarak doğru değildir, bu. İkincisi , 
birşey daha öyleyeyim; İrtica konusu ile ilgili araştırma meselesine Ha
ziran'da bir Milli Güvenlik Toplantısında karar verilmiştir. Bu konuda 
bir araştırma yapılması, bu raporun Milli Güvenlik Kurulu'n:ı getirilmesi 
gene Milli Güvenlik Kurulu'nda kararl::ıştırılmışt : r. Milli Güvenlik Ku
rulu da 27 Aralık tarihli toplantısında bu raporu incelemiştir. Bu rapor
da, tedbir alınması belirtilen hususlarda gerekli tedbirler alınacaktır. O 
kadar. Hadise bundan ibarettir ve yeni de değildir . 

Soru - Sayın B<ışbakanım herhangi bir biçimde, herhangi bir gö
rüşme sırasında, Sayın Genekurmay Başkanı ile sizin aranızda geçen bir 
konuşmada irtica konusu, Milli Güvenlik Toplantıları dışında, ele alındı 
mı? Aynca ordunun herhangi bir rahatsızlığı size iletildi mi? 

C ev a p - Hayır, kesin olarak hayır. 

Soru - Haziran ayında Milli Güvenlik Kurulu'nda önerildiğini 
söylediğiniz bu rapor, acaba kimin tarafından önerildi? 
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Cevap - Milli Güvenlik Kurulu'nda bu raporun hazırlanması, il
gili bütün dairelerin temsilcilerinin iştirakiyle yapılmıştır. Tabii Milli 
Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği koordinatörlüğü yapıyor. Diyanet İş
leri'nden tutunuz da Milli Eğitim Bakanlığı'na, Genelkurmay'a ve muh
telif yerlere kadar giden bir grup tarafından hazırlanmıştır. İçişleri Ba
kanlığı da dahildir. 

Soru - Efendim kimin tarafından önerilmiştir 

Cevap - M,illi Güvenlik Kurulu tarafından. 

Soru - Efendim, 27 Aralık Güvenlik Kurulu Toplantısında sadece 
Genelkurmay Başkanlığı'nın hazırladığı bir rapoı, Harb Okulu'ndan öğ
renci çıkarılmasına ilişkin rapor, size iletildi mi? 

C evap - O gün bahsedilmiştir. Rapor değildir. O gün konudaıı 
bahsedilmiştir. 

Bir yanlış anlamaya meydan vermeyelim. Haziran ayı içerisinde Sa
yın Cumhurbaşkanımız Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'nden bu 
konuda bir çalışma yapılmasını istedi. Temmuz ayında bu konu Milli Gü
venlik Kurulu'nda görüşüldü. O görüşmede bir Çalışma Grubu kurulması 
kararlaştırıldı. Hadise bu. O Çalışma Grubunun raporu da 27 Aralık'ta 
Kurul'a arzedilmiştir. 

Soru - Efendim, böyle konuların tartışıJdığı yer genellikle Mec
lis'tir. İrlica konusunu Meclis'e götürmeyi düşünüyor musunuz? 

C ev a p - Ben düşünmüyorum. Çünkü bu konu fazlasıyla meml -
ketimizde konuşulmuştur. Fayda getireceği kanaatinde de değilim. Sa
dece memleketimize zarar getirir. Tedbirler alınmaktadır. Eğer var a. 
Raporlar ortaya çıkmıştır. Ona göre bir uygulama yapılacak. 

Soru - Belirli istihbarat örgütleri çok önemli konularda, kendi
lerinin ya da sizin takdir ettiğiniz konularda size tam olarak ve devamlı 
olarak bilgi iletiyorlar mı? 

Cevap - Bize devamlı bilgi geliyor. Yalnız demin de ifade ettim, 
Askeri okullarla ilgi li bilgi sonradan gelmiştir. 

So ru - Efendim, İran Başbakanı'nın Türkiye' deki irtica konusun
daki açıklamalarıyla ilgili tepki gösterecek misiniz? 

Cevap - İran Başbakanı'nın açıklamaları bizim içişlerimize mü
dahale değildir. Kendisi de açık seçik bunu, ilgili Müsteşarımıza ifade et
miştir. Ama İran' da basın organlarında Türkiye aleyhinde yazılar çıkmak
tadır. Aynen bizim basın organlarımızın İran aleyhinde yazdıkları gibi. 
Maalesef bu karşılıklı olarak yapılmaktadır. Hoşumuza giden bir husus 
da değildir. Birkaç kere de gerekli ikazı yapmışızdır. Hadise de bundan 
ibarettir. Kimse kimsenin basınına müdahale edemiyor. 
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Soru - 27 Aralık' ta Milli Güvenlik Kurulu'na sunulan raporda, ir
tica konusunda ordunun rahatsızlığı dile getirilmiş mi? 

Cevap - Hayır. O genel olarak irtica konusundadır. Onun hari
cinde herhangi bir şey yoktur. 

Soru - Efendim, İran Başbakanı'nın açıklamasının içişlerimize 
müdahale niteliğinde olmadığını söylediniz. Ancak açıklamanın içeriğine 
bakıldığı takdirde, «Müslümanlara saygı• diye Türkiye için bir kavram 
kullanılıyor, Türkiye- İran ilişkilerini böyle bir koşula bağlıyor. Bunu 
nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Cevap -Açık ifade ettim. Bu Reuter'in haberidir. Kendisi, bizim 
Müsteşarımıza ifade etti~i gibi, «Biz içiş lerinize hiç bir şekilde müdahale 
etmek istemeyiz- diye açık seçik söylemiştir. Daha fazlasını söyleyemem. 

Soru : - Efendim, siz basında çıkan haberlerden şöyle bir sonuç çı
karıyorsunuz; «Basın bunu abartıyor. Sayın Cumhurbaşkanı ile Hükü
metin arasını bu tür haberlerle açmaya çalışıyor» diyorsunuz. Şimdi Milli 
Güvenlik Kurulu 'nda bir mütabakat veya bazı göriişler ortaya çıktıktan 
sonra, Sayın Cumhurbaşkanı'nın hir kez de Adana' da doğrudan halka in
tikal ettirmesi ve «irtica vardır• diye siyasi partileri işbirliğine çağırma
sına rağmen, siz hala aynı göriiştesiniz. •Bu konu abartılıyor. Bu konuda 
konuşularak, tartış ı larak ve Meclis'te gündeme getirilerek partiler ara
sında ele alınmasını gerektiren bir durum yoktur» diyorsunuz. O halde 
acaba, Sayın Cumhurbaşkanının bu çıkışların Hükürnetin icraatını göl
ge leyen bir yetki aşımı veya yetki üstünlüğü olarak mı görüyorsunuz? 
Yoksa sizi hükümet olarak bu konuda suskunluğuna iten , Sayın Cum
hurbaşkanı'nı çok sık konuşması ve bu konulan gerejHnden fazla !?Ün
deme getirmesi midir? Bu konuda aranızda bir mi.itabakat var mıdır? 
Veya Cumhurbaşkanı'nın irticaya karşı işbirliği çağrısına siyasi parti
lerin yakl~ımı ne olmalıdır? 

Cevap - Sayın Cumhurbaşkanı siyasi partilerin işbirliğini, ka
nuni tedbirler alınması durumunda istemiştir. Yoksa siyasi partilerin 
başka bir manada TBMM'de işbirliği düşünülemez. Bugün iktidar tek 
partinin yönetimindedir. Ancak bu konularda Meclis tarafından kanuni 
bir tedbir alınması icab ederse, o zaman Cumhurbaşkanımızın tavsiyesi 
ön plana çıkar. Ama bu tavsiye siyasi partiler tarafından tutulur, tutul
maz, o da partilerin bileceği iştir. 

Soru - Efendim, Cumhurbaşkanı'nın Hükümete yurtların Milli 
Eğitim Bakanlığı'na bağlanması konusunda, bir başka tavsiyesi olmuştu . 

Bu konuda bir ihtiyaç içerisinde misiniz? 
Cevap - Hayır, yurtların daha sıkı kontrolünden yanayız. Bazı 

yurtları yapıp Bakanlığa bağlayanlar vardır. Yapıpta bağlamıyanlar ko-
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nusunda, ilave tedbir olarak, sadece kontrol ve o yurdun yönetimi ıbakı

mı'1dan düşünürüz. Ayrıca yurtları alıp öbür tarafa devretmek, eskiden 
mümkün olsaydı, zannediyorum 80- 83 arasında yapılırdı. 

Soru - 1981 yılında, Başbakan Yardımcısı iken, çağdaş kıyafet 
konusundaki yönetmeliğe sizde imza koymuşsunuz. Bugün bu görüşü 
açıklayabilir misiniz? 

Cevap - O kıyafet liselerle ilgilidir. Bir kere doğru yazmanız la
zım . Milli Eğitim Bakanlığı'nındır ve üniversitelerle hiç bir ılgisi yoktur. 

Soru - Sayın Başbakanım, yine başörtüsü eyleminde gerek kız 

öğrencilerin gerekse onları destekleyen erkek öğrencilerin eylemlerinin 
bir siyasi eylem niteliği taşıdığı yolunda görüşler var. Sizin görüşünüz 
nedir? 

Cevap - Siyasi eylem niteliği var mıdır, yok mudur? Bize şu ana 
kadar istihbıtrat organlarından kesin bir bilgi gelmiş değildir. Onu da 
ifade edeyim. Muhtelif münferit hareketler olduğunu biliyoruz. Ama bu
nun siyasi eylem niteliğinde dönüştüğü hakkında da elimizde cviddi ka· 
nıtlar yoktur. Ama üzerinde duruluyor tabiatıyla. 

Soru - «Raporda gerekli görülen hususlarda tedbirler alınacak• 
dediniz. Acaba bu tedbirlerden birkaçını sıralayabilirrnisiniz? 

Cevap - Tedbirler açıklandığı zaman görürsünüz. Tabii, Bakan
lar Kurulu'na gelir, Bakanlar Kurulu'ndan çıkar. Ondan sonra bazıları 
açıklanmayabilir, bazıları açıklanabilir. 

Soru - Bundan sonra kurulacak özel yurtların kurulmasını e-ngel
leyen bir çalışmaya gidecekmisiniz? 

Cevap - Hayır. Kontrol ederiz. Türk devleti kontrolden aciz de
ğildir. Kontrol ederiz. Gayet tabii kim yaparsa o, yönetmelik içerisinde 
kontrol edilir. Yüzlerce, binlerce yurt var. Muhtelif kişilerin bu sabada 
öğrencilere yardımı var. Bu yeni bir hadise değil. Bu Türkiye'de belki 
son 30 senedir olan bir hadisedir, iyi kontrol ettikten sonra mesele olmaz. 

Soru - Efendim, İstanbul'daki temaslarınız sırasında, bir kız öğ
renciye «başınızı açabilir iniz, günahı sizin değil, açtıranların• demişsi
niz. 

Cevap - Saptırma gene. Aynen şöyle söylemişimdir, onu da söy
lemekten hiç bir şekilde çekinmem; «Baş açmamayı bir inanç olarak ka
bul ediyorsanız, eğer bunun da bir günah olduğıınu kabul ediyorsanız, 
ben size başınızı açmanızı tavsiye ederim, o vakit günahı size gelmez.• 
Bu benim anlayışım . Herhalde makuldür. Birçok kimseler bunu böyle 
söylemiştir. 
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Soru - Efendim, birkaç gündür, Almanya'dan Cemalettin Kap
lan'ın açıklamalarını okuyoruz. Zannediyorum, Milli Güvenlik Kumlu'
nun bir raporu var. Yani istihbarat kaynaklarınca hazırlanmış bir rapor 
var. Bu şahsın Almanya'dan istenmesi düşünülüyor mu? Nedir durum, 
efendim? 

Cevap - Türk tebaası değil. Türk tebaası olanlan bile alamıyo
ruz. 1980'de gitmiş bu zat. 

Soru - Efendim, öğretim üyeleri açıklama yaparak bazılan •İr
tica vardır•, bazıları «yoktur» diyorlar. Siz, hükümet olarak ne diyorsu
nuz? 

Cevap - Fikirlerimi çok kere sÖyiedim. Tekrar etmeme fazla lü
zum yok. Türkiye'de potansiyel bir :irtica tehlikesi vardır. Ama !bugün 
için ciddi bir irtica tehlikesi yoktur. Onu da söylüyorum. 

Soru - Efendim, Adana gezisi sırasında YÖK' ün türbanla ilgili 
kararına değinmiştiniz. «YÖK bizim denetimimizde değil, ayndır» de
miştiniz. Yeni yılın ilk gününde bir gazeteye verdiğnz demeçte iitürbanın 
çağdaş bir giysi olduğunu söylemiştin.iz. Fakat bugün üniversiteler yasak 
kararı alırken, YÖK'ün türbanın çağdaş bir kıyafet olmadığı gerekçesine 
dayandıklarını söylüyorlar. Bu durumda, bu çelişkiyi nasıl izah ediyor
sunuz? 

Cevap - YÖK'ün ça~daş götiip görmediğini bilmiyonıro. Bildi
ğim, YÖK karan üniversitelere bırakmıştır. Üniversiteler kendileri ka
rar vereceklerdir. Bazılan kabul eder, bazıları kabul etmez. Bizim bu
rada da müdahale imkanımız yoktur. YÖK'le ilgili olarak söylediğim de 
doğrudur. Yüksek Öğretim Kurulu 'nun seçim tarzında hükümetin he
men hemen ciddi bir ağırlığı yoktur. Ama şunu da hemen ilave ettim, De
dim ki, •bu gibi konularda sualler de devamlı siyasi iktidaradır.» Bu ko
nudaki fikrimde de herhangi bir değişiklik yoktur. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN TÜBİTAK BİLİM, 
HİZMET VE TEŞVİK ÖDÜLLERİ DACITIM TÖRENİNDE 

YAPTIGI KONUŞMA 

14 Ocak 1987 

Biz hükümet olarak, bilime son derece büyük önem veriyoruz. Bir 
memlekette gericiliği yenmenin, taassubu ortadan kaldırmanın yolu ilim· 
le olur. Başka hiçbir yolu yoktur. Kaba kuvvetle, sopayla bıı gibi şeyle
rin karşısına çıkamayız. Benim kanaatim bunları ilimle, irfanla yenmek 
lazım. ÔzeUikle bu konuya hükümetimjz ayrı bir önem vermektedir. Eği
tim, sağlık ve por alanlarında yapılacak yatırımlar için vergi muafiyeti 
getinniş bulunuyonız. Devletin vergi kaybı gözönüne alındığı takdirde, 
getirilen muafiyetin önemi zannediyorum kolayca anlaşılacaktır . 

Bu kadar geniş bir vergi muafiyetinin kolay olmadığım ifade etmek 
istiyorum. Bu kanunları müzakere ettiğimiz sırada, «Acaba bilimsel ve 
teknik araştırmalara vergi kanunlarımızda nasıl kolaylık sağlayabiliriz• 
diye düşündük ve yeni bir istem getirdik. Zannediyorum şu sıralarda ça
lışmaya başladı. Bir nevi vergi kredjsi şeklinde olup, vergi muafiyetinden 
daha ileri safhada bir teşvik tedbiridir. Ayrıca, bilimsel teknolojik araş

tınna yapanların araştırma giderleri ve vergi ertelemesine tabi tutulmuş. 
tur. Bu ileri ülkelerde olan bir sistemdir. Biz de ilk defa bunu kendi tat
bikatımız içeri ine aldık . Meseleyi sadece burada bırakmadık. Gördük ki, 
içimizde çok kabiliyetli insanlarımız yetişmeye başlamıştır. Bunların 

kabiliyetleri elde ettikleri imkanlara göre daha fazla gelişebiliyor. Bunun 
sonucunda şuna karar verdik : Bilhassa teknolojik sahada bu gibi müte
şebbislere destek olmak lazım. Bunun da ilgili kararnamesini çıkardık. 
Zann diyor.um ilgili Devlet Bakanlığımız, !bu konularda gerekli tatbikata 
başlayacaktır. Teknolojik araştırma , geliştirme yapan gençlerimize (bir 
nevi destek olacağız . Dünyanın her yerinde bu konular bilhassa özel te
şebbüs tarafından destekleniyor. Bizde özel teşebbüsün böyle bir konuya 
girmesi şu anda mümkün değil. Çünkü, risklidir. Bu riskli işin kısmen 
devlet tarafından desteklenmesinde fayda vardır. 
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Son olarak Savunma Sanayi Fonu'ndan da biraz söz etmek istiyo
rum. Savunma Sanayii ile ilgili son derece önemli bir fon meydana getir· 
dik. Türkiye'de Savunma Sanayii konusunda gelişme olacağını kabul 
edersek, bunun teknolojik sahada da geniş akisleri olacaktır. Fon yeni 
kurulmuştur, ama bu sahada yabancılarla geniş bir iş birliği imkanı var
dır ve bu konu süratle gelişmeye meyyaldir. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN TÜRK İDARECİLER 
DERNECİ'NDE YAPTICI KONUŞMA 

17 Ocak 1987 

Türk İdareciler Derneği'nin Muhterem Üyeleri, çok Değerli Konuk 
!ar. Muhterem Arkadaşlarım, Türkiye'yi İdareciler Derneği'nde, !böyle elit 
bir toplulukta konuşma yapmak benim için hakikaten büyük bir mut· 
luluk. Konuşmam sırasında, memleketimizde neler oluyor, neler yapılı· 
yor, bunları da buranın atmosferine yaraşır bir şekilde mümkün olduğu 
kadar anlatmaya gayret edeceğim. 

İktidara geldiğimiz günden beri, personel rejimimizde önemli yeni
likler yapmaya gayret ettik. Dikkat edilirse, geçen sene TBMM'den, bu 
maksatla ikinci defa yetki aldık. Bunun sebebi şudur; işin !başından beri 
idarenin reorganizasyonu, lbunu başarıya ulaştıra!bilmek için de başta ida
reciler olmak üzere 'bütün personele, devlette çalışan insanlara önem ıver
mek gerekmektdir. Bu, bizim eski yıllardan beri düşündüğümüz birşey
dir, yeni birşey değildir. 1973'te ABD'de Dünya Bankası'nda çalıştığım 
yıllarda, Türkiye'ye gönderdiğim bir raporda da bu konular etraflı bir 
şekilde anlatılmıştır. O tarihler için söylüyorum, Türk Devleti'nin, perso
neline bakma gücü vardır. Daha iyi ücret verme gücü vardır. Bunu ya
parken de ekonomik dengeleri, eskisi gibi sarsmasına da lüzum yoktur. 
Türkiye, meseleyi gayet rahat bir şekilde, kolaylıkla halleder. Hatta be
nim kanaatim şudur; evvelemirde yapacağımız işlerden bir tanesi de, bu 
sistemi yukarıdan aşağıya gözden geçirmek ve idareciye gereken önemi 
vermektir. Dikkat edilirse, icraata başladığımız yıldan itibaren, bu sa 
hada çok geniş imkfınlar, yani yetkilerle beraber imkfınlar da getirilmiş· 
tir. Bir kere valiler, kaymakamlar, genelde mülki idareciler devletin en 
önemli unsurlarındandır. Yani devleti temsil eden, aynı zamanda birçok 
meseleyi yerinde çözen insanlardır. Onlara gerekli sorumlulukla beraber 
gerekli imUnlar da verilirse, birçok meseleyi çok daha kolay bir şekilde 
halledebileceğimizi her zaman düşündük. Tabi, bazı konular vardır ki, 
birdenbire yapamazsınız. Türkiye'nin gelişme çizgisi içerisinde belli en
geller vardır. Bunları lbir kavga ortamına çekip, o engelleri aşmaya kalk
mak da doğru değildir. Onu zaman içinde yumuşatarak, yani meseleleri 
zaman içinde iyi bir programla çözerek ~türmek lazımdır. Bu da bi
zim, geçtiğimiz otuz-otutbeş senede tecrübe edindiğimiz hususlardan 
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biridir. Ben, memleektimizde meselelerin kavgayla, münakaşayla, yanı 

manasız münakaşa ile çözülebileceği kanaatinde değilim. Hiçbir zaman 
da çözülmemiştir. İnancım şudur; meseleleri daima suhuletle, dikkatte 
ve insanlarunıza anlata anlata çözmek mecburiyetinde olduğumuz gibi, 
milletimizin dest ğıni de alarak çözmek meclburiyetindeyiz. Bu her toplu
luk için doğrudur. Mesela, bir sağlık 'kanunu mu çıkarıyoruz, bu sağlık 
kanununu muhtelif programlar tahtında anlatmamız llıımdır, herkesiıı 
katkısını mümkün olduğu kadar temin etmemiz ldzımdır. Aynı konu di
ğer hususlarda da mevcuttur. Türkiye' de personel rejimi 657 sayılı ka
nunla gelmiştir. Kanun TBMM'ne geldiği zaman çok büyük problemlerle 
karşılaştık. Kanun, Meclis ve Senato'dan geçerken çok büyük yaralar 
alarak çıktı. Neticede o devrede 5 milyar olarak hesap edilen gelecek 
ilave yük, 25 milyara çıktı. Bugünkü bütçelerin sınırları içerisinde diye 
bilirim ki, belki de Türkiye' de ilk enflasyon kıvılcımını o yanlışlıklar yak
mıştır. Zaman şunu göstermiştir ki, bu değişiklikleri kanun kuvvetindc
kararnameyle yapmak çok daha geçerli olmuştur. Nitekim, bizden ev· 
velki dönemlerde de, bu değişikliklerin !hemen hemen !hepsi kanun kuv 
vetindeki kararnamelerle yapılmıştır. Hepiniz yakından biliyorsunuz, ilk 
yaptığımız değişikliklerden bir tanesi, devletin yönetiminde bulunan id:.l· 
recilere inıkan!ar sağlamak oldu. Normalin üzerindeki ek gösterge sis· 
temlerini bu şekilde getirdik. Arkasından makam tazminatları meselesi 
çıktı. Tabi ilk düşündüğümüzü birden bire yapamayız, demin de söyle
meye çalıştım, bazı şeyler kademe kademe yapılır. Çünkü 1herşeyi birden 
yapmaya kalkarsanız, geriye dönüş ihtimali belirir. Ama biz adım adım 
yaphk. Bugün son çıkardığımız kararnameyle valiler de bu kapsama 
alındı. Eksiğimiz var, onu da düzelteceğiz. Mesela aynı şartlarda olan 
merkez valilerini de ilave edeceğiz, Yargıtay, Sayıştay ve Danış tay üye
lerini de ilave edeceğiz. Çünkü, şunu da biliyoruz ki, bu memleketin öze:
likle yüksek dereceli hakimlerine daha büyük saygı göstermek mecburi
yetindeyiz. Başka konular da var. Onları burada açıklamak istemiyorum, 
Ama üzerinde çalıştığımız, bu konuyu biraz daha yukarıya doğru götüren 
bazı meseleleri, çözüme kavuşturacağız. Bütün bunların yapılmasındaki 
gaye nedir? Bütün bunların yapılmasındaki gaye; Çalışan insana, yöne
ten insana rahatlık vermektir. Üç senedir geziyoruz, her gittiğimiz yerde 
valilerle, kaymakamlarla konuşuyoruz. Tabiatıyla, halkın vali ve kayma
kamlara büyük saygısı vardır. Türk idaresinde bu böyledir. Ama valile
rin veya kaymakamların ellerindeki imkAnlar daha iyi olursa, bulun
dukları bölgelerde devleti çok daha güzel bir şekilde temsil ederler. Zan
nediyorum birçok arkadaşımız, bilhassa son çıkardığımız Sosyal Daya
nışmayı Geliştirme Kanunu, özellikle devletin gücünü en ücra noktaya 
kadar götürebilme 'bakımından, valinıizin kaymakamımızın itibarını yu
karıya çıkarma bakımından çok büyük rol oynamışhr ve oynayacaktır. 
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Birçok yerde rastladım; Mesela bir yaşlı hanım geliyor, heı:ılıangi bir ilde 
veya ilçemizde sizden bir yardım istiyor. Arkamıza dönüyoruz, diyoruz 
ki; Belediye Başkanımız veya Valimiz veya Kaymakamımız olarak ne ya
pabilirsiniz? Hiçbir şey yapamaz. Netice itibariyle onun yapabileceği 

hiçbir şey yoktur, ya da kendi cebinden yardım yapacaktır. Ama, bugün 
durum !böyle değildir. Bugün, en ufak ilçede dahi 50-60 milyon lira para 
vardır ve tahminimizden daha fazla para birik~ştir. Hatta hatta, za
man içinde bazı yönlendirmeler yaparak, bu imkanların daha iyi kulla
nılmasını, memleketimize ve insanımıza daha yararlı olmasını temin et
memiz lazımdır. Nitekim kanunun esas esprisi, insanları üretici hale 
getirmektir. Yani, devamlı lbir yardım prensilbi yerine b ir-iki kereye mah
sus bir yardımdır. Gayemiz, yardımı alan kişinin üretici hale gelip, kendi 
ayaklan üzerinde durabilmesidir. Ancak bunun istisnaları da vardır. 
Hasta ve yatalak olanlara ra'hatlıkla devamlı olarak yardım yapmak da 
mümkündür. 

Biraz da memleketimizin genel meselelerinden bahsetmek istiyo
rum. Bunlarla ilgili olarak neler yapıyoruz, neler yapmamız lazım, on· 
lan anlatmak istiyorum. Meseleyi şöyl e mütalaa edeceğim; Bir dış siyasi 
ilişkilerimiz var, bir ekonomik ve sosyal meselel~rimiz var. Yanlış tefsir 
edilir diye iç siyasete girmek istemiyorum. Bu konuya belki endirekt te· 
maslanm olabilir. 

Dikkat edilirse Türkiye, etrafında sekiz ülke olan ve coğrafi pozis
yonu bakımından fevkalade ender rastlanan ülkelerden birisidir. Hiçbir 
ülkenin etrafında bu kadar komşusu yoktur. Geçenlerde bir Amerikalı 
dostumuza dedim ki; bakın siz, koskocaman ıbir ülkesiniz. Türkiye'nin 
8-10 mislisiniz ama, üç tane komşunuz var. Kuzey'de Kanada, Güney'de 
Meksika bir de kızdığınız Küba. Ama, Türkiye'nin sekiz tane komşusu 
var ve Ortadoğu gibi fevkalade kritik bir bölgede bulunuyoruz. İşte İran
Irak arasındaki harp yedinci seneye girdi ve hala devam ediyor. Bir ta
raftan Arap-İsrail ihtilafı sürerken bir taraftan da Lübnan' da problemler 
vardır. Yani Ortadoğu dünyanın en karışık bölgelerinden bir tanesi, belkr 
de en kanşık bölgesidir. İktidara geldiğimiz sıralarda veya önceki yıllan 
nazarı itibara alırsanız, bu komşu ülkelerle bazı problemlerimiz vardı . 
Tabi komşu ülkelerin birbirleriyle problemleri olacaktır, olmaz diye 
birşey söyleyemeyiz. Ama, ıbu problemler eğer ülkeleri rahatsız edecek 
seviyelere geliyorsa, onda yanlışlık var demektir. İyi komşuluk münase
betlerini korumak mecburiyetindeyiz. Bakınız, biz bu politikayı iyi kul
l andık . Bütün komşularımıza dikkatli bir politika izledik. İran-Irak'la 
harp halindedir ve Türkiye'nin her iki ülkeyle de iyi münasebetleri var
dır, her iki ülke nezdinde de itibarını korumaktadır. Eğer ileride, İran ile 
Irak arasında bir sul'h'a yanaşılacaksa, burada en •büyük rolü de yine yine 
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Türkiye oynayacaktır. Bu da bilinen bir gerçektir. Ama, savaşan iki ül
keyle de münasebetleri ayni şekilde devam ettirmek, biraz tel üzerinde 
cambazlığa benzemektedir, kolay değildir. Biz bu işi yapmışızdır. 

SUI'iye ile ilişkilerimiz geçtiğimiz yıllarda birçok sebeplerden dolayı, 
tarihi bazı sebeplerden dolayı oldukça gergin gitmiştir. Onu da düzelt
meye gayret ettik. Çw.ı<ü komşularla iyi geçinmek gerekir. Komşuları
mızla olan münasebetlerimizi makul seviyelere getirmeliyiz ve başkala
rının bize hazırladığı, düşürmek istediği tuzaklara katiyen düşmemeli
yiz. Suriye ile de münasebetlerimiz iyidir. Özellikle Başbakan'ın ziyare
tinden sonra benim de Suriye'yi ziyaret etmemi bekliyorlar. Münasebet
lerimiz normale doğru girmekte, iyileşme istidadı göstermektedir. 

Bulgaristan ile 'olan probleme girmek istemiyorum. Orada Türk azın
lığa yapılmakta olan baskı büyük bir zulümdür, insanlık dışı bir tutum
dur. Ümit ediyorum ki, yaptığımız düzgün politikayla, hiçbir şekilde zig
zag yapmayan haklı politikayla zaman içinde bu meseleye de b ir çözüm 
getireceğiz. 

Yunanistan için fazla birşey söylemeye lüzum yok. Dikkat edilirse 
biz, Yunanistan'a, gazetelerimizin tabiriyle «zeytin dalı» uzatıyoruz. Ama, 
reddedebilir, kabul etmeyebilir, kendisi zor duruma düşer. 

Bütün dünya umumi efkfınnda burada bugün, Türkiye bu konuda 
problemli ülke değildir, problemli ülke esas Yunarristan 'dll" neticesine 
vardık. Vizeyi kaldırdık. Belki bazı çevrelerimizde; • Niye onlar vizeyı 
kaldırmadı da biz kaldırdık?• lafı söylenebilir. Vizeyi, bizim Yunan lhal
kıyla bir problemimiz olmadığını göstermek için kaldırdık. Bunun yanı 
sıra gayet tabi menfaatimiz de vardır. Buraya gelecek, ziyaret edecekler 
ve görecekler ki, Türk 'halkının da Yunanlılar hakkında kötü düşünceleri 
yoktur. Zaten Papandreu 'nun bütün yaptığı, halkında Türk korkusu ya
ratmaktır. onu ortadan kaldırmamız lazımdır. Türkiye, ıAtatiirk 'ün de 
«Yurtta sulh cihanda sulh• dediği gibi sulhçü bir ülkedir. Bu politikayı 
talcip ederseniz, yurt içinde sulhü yerine getirirseniz, memleketin geliş 
mesine en büyük katkıyı sağlamış olursunuz. Kanaatim budur. 

Sovyetler Birliği'ne de gittim. Orayla da münasebetlerimizi tabi 
kendi müdafaa paktlarımızın getirdiği limitasyonlar dışında, ekonomik 
me elelerde, sorunlan çıözecek hale getirdik. Bugün Türkiye S.S.C.B.'deo 
tabii gaz alma projesine !başlamıştır ve bu senenin sonundan evvel tabii 
gaz Türkiye'ye, Ankara'ya kadar gelecektir. S.S.C.B. büyük bir ülke, bü
yük bir nüfus, büyük lbir potansiyeldir. Türkiye, müna ebetlerini, öze' · 
liklc ekonomik münasebetlerini niçin ilerletrnesin? Münasebetleri iyileş
tirmekte fayda vardır. Bugün şunu da rahatlıkla söyleyebilirim ki, S.S . 
C.B.'de '11ürk müteahhitlerinin çal~masına müsaade edilmiş tir. Yani 
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Türk müleahhitleri orada, otel, motel, turistik ·tesis gilbi komple tesisler 
yapacaklardır, !bunun anlaşması da yapılmıştır. Şunu !hemen ifade edeyim; 
gelişmenin ve kalkınmanın temelinde !bir istikırar ortamı yatar. Memleket
te istikrar, sulh, sükun 'Varsa .gelişme için vasat tamam demektir. Dikkat 
edilirse, .bir memleketin ıgelişmesini !bozmak isteyenler ilk önce o memle
ketin içindeki sul!hü bozmaya çalışırlar, komşularıyla arasını açmaya çalı
şırlar. 'Biz 'bunları çok gördük. Onun için 'bugünkü meselelere ·baktığımız 

zaman, ıbugünkü meselelerde de lhiç unutmamamız gereken /bir noktayı !bil
hassa belirtmek istiyorum; memleket içinde sulhün, istikrarın temin 
edilmesi ve komşularımızla olan iyi münasebetlerimizin devam etmesi 
Türkiye'de gelişme için temel şartlardan lbir tanesidir. Komşularımızla 
kavgaya tutuşmanın, şu veya bu şekilde kötüleşmenin, Türkiye'ye bir 
fayda getireceği kanaatinde değilim. İçimizde meydana gelecek birta'.t.ım 
sıkıntı ve istikrarsızlıkların da Türkiye'ye ıbir fayda getireceğini sanmı
yorum. Ancak, makul, dikkatli, kavgaya gitmeyen bir tartışma ortamın
dan hiçbir şekilde korkmaya da mahal yoktur. İster soldan gelsin ister 
sağdan gelsin, defalarca ifade etmeye çalıştım; Memleketimizde, artık 
böyle bir noktaya gelinmiştir ki, bu gibi meseleleri uygar bir atmosfer 
ve medeni bir turum içinde her zaman münakaşa etmemiz mümkündür, 
münakaşadan da hiçbir zarar geleceğini zannetın.iyorum. 

Muhterem İdareciler, Türkiye gelişen bir ülkedir. Tabi ki, yılların 
getirdiği problemler vardır. Sizler şehirlerde, şehir merkezlerinde valilik 
veya kaymakamlık görevlerinde bulundunuz. Türk köylerini gezdiniz do
laştınız. Memleketimizin problemlerini, belki de en yakından bilen insan
larsınız. Türkiye'nin bir genel ·kalkınma meselesi vardır. Ama, genel kal
kınma deyince, sadece gelişme hızıyla meseleyi çözmemiz mümkün de
ğ.ildir. Yani, gelişme hızımız şu olursa her meseleyi hallederiz dememiz 
mümkün değildir. O gelişmenin sadece kantitesine değil, kalitesine de 
bakmamız lazımdır. Nereye, neye yatırım yapıyoruz? Köylerimiz nasıl 
oluyor, şehirlerimiz nasıl oluyor? Çok uzun seneler Devlet PHlnlama Teş
kilatı'nda çalıştığım için memleketimizin meselelerini yukarıdan aşağıya , 
köyünden kentine, dış irtibatlarıyla beraber, finans ilişkilerinden güven
lik ve kültürel sorunlarına kadar oldukça etraflı bir şekilde bildiğimi 
zannediyorum. Benim vardığım sonuç şudur; Türkiye'de gelişme ortamı 
vardır. Çok disiplinli, mazlum, aynı zamanda kanaatkar, cefakar bir mil
letimiz var. Bu en sağlam temeldir. Köyümüzden kentimize kadar, in
sanları incelediğiniz zaman görürsünüz ki, - kim ne derse desin, ne ya
zılırsa yazılsın- insanlarımız gelişme için en büyük kaynaktır. Bir çok 
yerde söylendiği ıg:ibi, •tabii kaynaklan olmayan ülkeler gelişmez,. şek
lindeki bir sözü kabul etmiyorum. Bilakis tabii kaynaklan olmayan, esas 
tabii kaynağı insan gücü olan ülkeler gelişiyor. Japonya bunun en tipik 
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misalidir, hiç tabii kaynağı yok ufak bir ülke. Bizim de dayanağımızın 
temelinde insanın bizzat kendisi geliyor ve Türk insanının karakteri bü
yük rol oynuyor. İncelediğimiz zaman görüyoruz ki, Türk insanı çalış
kandır, zekidir, aynı zamanda disiplinli ve itaatkllrdır ve biz bu hassayı, 
özellikle Almanya'ya giden işçilerde çok iyi fark ettik. Yabancı etüdler 
de şunu göstermiştir ki; Almanya' da çalışan yabancılar içerisinde meka
nik kabiliyet bakımından da olmak üzere Türkler, bir numaradır. Eli· 
mizde çok güzel bir malzeme vardır. Neticesi neye kalıyor? Gayet tabi 
iyi plllnlamak, iyi icraat yapmak ve memleketin meselelerini iyi teşhis 
ederek ona göre programlar uygulamaya kalıyor. Hükümet olarak, son 
üç senede epey mesafe aldığımızı zannediyoruz. Türkiye'nin birçok me
selesini te~his ettik ve bize, 'bu meseleleri başka iktidarlara nasip olma
yacak tar.ı:da çözme imkllnı nasip olmuştur. Meselll, bakanlıklar teşki
latı hiçbir iktidar döneminde bu kadar etraflı şekilde ele alınamamıştır. 
Biz, baştan aşağıya kadar ibakanlık teşkilatlarını yeniden tanzim ettik. 
İcra 'bakanlığı -sayısın ı azaltık. devlet bakanlığı sayısını arttırdık. Neden 
bunu yaptık onu da söyleyeyim; Bakanlık sayısı çok olduğu zaman, bü
rakrasi de bunun beraberinde artıyor. İşlerin takibi fevkalllde wrlaşıyor 
ve bakanlıklar arasında top gibi oynuyorsunuz. Bir grup işin mümkün 
olduğu kadar bir yerde yapılması lllzımdır. Meselll , köy ile ilgili mesele
lerin tümü, bugün Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı'na aittir ve köy.: 
çok daiha koordineli bir hizmet götürülmektedir. Hatırlıyorum, Köy 
Hizmetleri, ilk kurulduğu zaman Toprak Su adı altındaydı. Daha sonra 
YSE, Toprak İskanla birleştirildiği zaman bir reaksiyon oldu. Tabi bu 
kadar grubu b iraraya getrimek kolay değildir. Oralarda çalışan insan
ların pozisyonlarındaki değişmeler nedeniyle itirazlar olacak. Ama, bu
gün gördük ki, bölge teşkilatlarıyla ilgili problemimiz hariç - son İl Özel 
İdareleri Kanunu ile beraber onu da halledeceğiz- hizmet çok daha ran
dımanlı ıhale gelmiştir. Yani çalışmalar dağınık şekilden kurtarılmış, 
daha az masrafla daha fazla iş yapar hale dönüştürülmüştür. Bunun !bir 
misal olarak söyledim. Türkiye'nin daha pekçok meselesine de el attık . 

Bunların başında, kambiyo reformu dediğim •hadise gelir. Üzerinden üç 
sene geçti. İnsanlar bazı şeyleri çok çabuk unutmaya mütemayildirler. 
Acaba üç-dört sene evvel, yurtdışına iki senede bir çıktığımızı unuttuk 
mu diye soruyorum. Şimdi ise berşey serbest. O zamanlar yurtiçinde, 
cebinizde döviz var diye tevkif edildiğiniz, hapse girdiğiniz oluyordu. 
Gazi Antep'in ve Kilis'inlbir zamanlar kaçakçılık merkezi olduğunu herkes 
biliyor. ıKilis'ten biraz uzaklaştıktan sonra da bazen polis yakalardı. Bu 
olacak iş değildir. Biz, hem oraların kaçakçılık yapılan yerler olduğunu 
biliyoruz ıve 'bazen yakalıyoruz bazen yakalamıyoruz. Şimd i ise iş •tersine 
dönmüştür. Kilis, artık aşağıya mal gönderen .bir merkez olmuştur. Misal 
verirsem; Bugün Yunanlısı, Yugoslavı , Polonyalısı, I raklısı, Suriyelisi. 
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İranlısı 'hep Türkiye'ye alışveriş yapmaya geliyorlar. Vaktiyle bizim, Av
rupa'ya bir bavulla gidip on bavulla dönmemiz gibi. Belki, siz idarecilert: 
kadar intikal eden şöyle ıbir tenkitle karşılaşıyorum; •Efendim niye lüks 
mal ithal ediyoruz? Biz bu lüks malları ithal etmezsek te yatırıma gö
türsek» diyorlar. Geçen gün şöyle bir misal verdim; Yurtdışından dos!
lan, ahbapları gelenlere getirilen basit hediyelerden bir tanesi de kra
vattır. Üzerinde markası yazılı, Fransız isimleri taşıyan moda kravatlar 
getirirler. Bu kravatların oradan kaça alındığını sordum. İsviçre Frangı 
<>larak aşağı-yukarı 150 Frank olduğunu öğrendim . Yani Türk lirası ola
rak 70 bin lirayı geçiyor. Aynı mallar Türkiye'de butik şeklindeki lüks 
mağazalarda 35 -40 bin liraya satılıyor. Yani dışarıdan alırsanız, 70 bin 
buradan alırsanız 40 bin lira. Satanlara, bu kravatları nereden aldıklarını 
~ordum. Toptancıdan 22 bin liraya aldıklarını söylediler. Araştırmamız 
sonucunda toptancının da bu malı 7.500 liraya aldığını gördük. Yani, Tür· 
kiye'ye 7.500 liraya giriyor, siz de dışarıdan 70 ·bin liraya alıyorsunuz. 
Eğer bunu yasaklarsanız, dışarıdan bavulla gelince 70 bin lira verecek
siniz. Halıbuki 7.5'ÜO liraya geliyor ve arada da birçok insan bundan bir 
nevi menfaat sağlıyor, iş sahibi oluyor, Türk.iye'ye katkı sağlıyor. Hatta 
bunu söyleyebilirim; Biraz önce söylediğim ülkelere mensup kişiler mıı· 
ğazalanmızdan alış-veriş edince, karları da bize kalıyor. Vaktiyle de söy· 
lenmiş; • Karın en büyüğü ticarettedir• . Karın, sanayiden ziyade tica
re tte olduğu da açık-soçik meydana çıkıyor. Türkiye'yi serbest bir ülke 
~aline getirdikçe, bu gibi meselelere- verdiğimiz dövizlerden çok daha faz
la ını turistlerden, yurtdışından gelenlerden alırı z-. Hiçbir şekilde de dö
viz dengemize menfi bit- tesiri olmaz. Ama, bunların yasaklamaya, kısıt
lamaya kalkarsak, ödediğimiz dövizin beş mislini öderiz. Ekonomik ha
diselerde. üzerinde duracağımız tek şey var: Ekonomi, kendi kanunları 
içerisinde gider. Biz bunları başka kanunlarla düzenleyemeyiz. Hele b ir
takım kaideleri kendimiz koyarak, sopayla, nehri tersine akıtmak gibi bir 
yola götürmemiz mümkün değildir. Ekonominin tabii kanunlarının dışına 
çıkmamak lazımdır. Zannediyorum ekonomide, üzerinde en çak duraca
ğımız meselelerden bir tanesi de serbest bir ekonomik sistemde, bu ka· 
idelerin esas kanunlarına, esas yollarına göre yol almaktır. Onun dışına 
çıkıp ta, kendimiz birtakım müdahaleler yaparsak, bu müdahalelerden 
sadece karaborsacılar, kaçakçılar, birtakım başka insanlar istifade eder. 
Türkiye'de yaptığımız en önemli reformlardan bir taensinin de vergi re
formu olduğu kanaatindeyim. Tabi bütün bunların gayesi, Türkiye'yi 
modernleştirmeye, ileri bir ülke haline getirmeye yöneliktir. Yıllardır bah· 
sedilen Katma Değer Vergisini ıbiz getirdik ve ·korkmadan tatbik ettik. 
Hatta üzerimize çok geldiler, tatfbik edemezsiniz dediler. Tatbik eder, 
yaparız dedik. Tabirimiz mazur görün, kafasını sözünü yara yara tatbik 
-:deriz. Biraz sıkıntımız olacaktır. Sıkıntı olmadan da hiç adını atılmaz. 
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Faturalı vergi iadesi sistemini biz getirdik. Gördüm ki, çok faydalı ol
muştur. Faturalı vergi iadesi sistemi olmasıydı, Katma Değer Vergisi bu 
kadar kolay yerine oturmazdı. Hemen hemen bir senenin içinde yerin<! 
oturmuş 'bugün Türkiye'nin en önemli vergi kaynağı olmuştur. Bir kere 
her ay 200 milyar liraya yakın para geliyor. HiÇbiri veııgide bu kadar sü
r klilik, ıbu kadar d~ür.lük yoktur. İkincisi; sosyal adaletçi bir vergidir. 
Katma Değer Veııgisi ile bitmemiştir. Son üç senede vergi nispetlerinı 
süratli bir şekilde yüzde 4-0'dan yüzde 25'e indirdik. Faturalı vergi iadesi 
ile ücretliler için bu nispetler, fiilen yüzde 5'e kadar düşüyor. Kurumlar 
Vergisi de dahil diğer vergilerde geniş reformlar yapılmıştır. Mesela, es
kiden yüzde 70'e, 75'e varan vergi nispetleri vardı. Kurumlar Vergisi'ni 
ödüyordunuz arkasından birde Gelir Vergisi Stopajı ödüyordunuz. On
dan sonra da kimsenin yatırım yapma hevesi kalmıyordu. Türkiye' de ilk 
defa, Kurumlar Vergisi ile Gelir Vergisi'ni ayırdık. Yani Kurumlar Ver
gisi ödeyen vatandaşımız bir daıha Gelir Vergisi ödemiyor. Hisse senet
\eri üzerinden herhangi ilave bir vergi bahis konusu değildir . Bunlar 
çok köklü reformlardır, faydası da görülmüştür. Nitekim bugiin, bütçe 
ıtibariyle, devletin iki yakası biraraya gelmiştir. Biz, son iki senedC', 
1985 - 1986'da, T:B.!M.M. ne gidip ek ödenek istemedik. Ayağımızı yorga· 
mmıza göre uzattık. Türkiye'nin bütçe açıkları, diğer ülkelere göre, milli 
gelire göre yüzde 2 mertebesindedir. Bu sayı dünyadaki oldukça düşük 
nispetlerden biridir. Bu sonucun elde edilebilmesinin temel sebebi de, 
vergi kanunlarında yapılan değişikliklerdir. Tabi kanunlar bir şey ifade 
etmiyor, esas olan icraattır. İcraatta çok büyük değişiklik var. Mali ida
remiz büyük bir reforma tabi tutulmuştur. Gidip dolaşın, her taraf kom
pütürler, bilgisayarlarla donatılmıştır. Eski köhne vergi idarelerinin ye
rini bilgisayarlı , modem vergi daireleri alıyor. Tasavvur edebilirmisiniz, 
bundan dört sene evvel birisi deseydi ki, Televizyonda, Maliye'ye vergi 
toplamak için reklam yapılıyor, herhalde inanmak mümkün olmazdı. 
Bugün modern bir yaklaşımla, Maliye Bakanlığı da, verdi idaremiz de 
güzel reklamlar yapıyor, o reklamlarla halka verginin önemini anlatıyor. 
İşte, halka inmenin yolu da 'bunlardan geçiyor. 

Türkiye'de yaptığımız önemli işlerden bir tanesi de, -alt yapı refor
mu diye talbir ediyorum- alt yapı sahasındadır. 

Muhterem İdareciler, 

Türk ekonomik hayatı, alt yapıya 1950'li yıllarda önem verdi. tık 
yolların, limanların yapılması, elektrik sisteminin Türkiye çapında ku
rulması o yıllara gelir. Daha sonra bunların üzerinde çok geniş çalışma
lar yapılmıştır, ama bugün yine eksiğimiz alt yapıdır. Yollarımızda bü
yük •kazalar varsa, gidişli gelişli olmamasından dolayıdır. Çok sayıda 
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r:kspres yolumuz bulunsa, trafik kazalarının yüzde 90'ı olmaz ve çok 
daha güzel bir trafik akımı, çok daha ekonomik bir sistem kurabiliriz. 

Elektrik enerjisi, uzun yıllar Türkiye'de kısıtlı verilmiştir. Son üç 
seneye gelinceye kadar devamlı programlı elektrik kesintisi yapılmıştrr. 
Bugün, bu mesele de büyük çapta halledilmiştir. Gerek yollar, gerek ba· 
rajlar, gerekse elektrik sistemlerinde artık eski sıkıntılar eski tahditl<!r 
kalmamıştır. 

Aşağı-yukarı bin kilometre uzunluğunda bir otoyola başladık. Tah
min ediyorum, dört seneye kadar da Edirne'den-Ankara'ya otoyol ile ıgel· 
mek mümkün olacaktır. Biz, bunun yollarını tasarrufu arttırmakta bul
duk. Fon'lar sistemi gibi yeni sistemler getirdik. Muhalefet, fonlar konu
sunda çok şikayet etti. Ama bütçe konuşmamda şunu da söyledim; •Biz
den başka bir iktidar da gelse, Allah göstermesin iktidar olsanız bu fon
ları değiştiremezsiniz, lbu fonları siz de kullanacaksınız» dedim. Çünkü 
temelinde şu var; Yaptığımız iş, memlekete hizmettir, rastgele bir iş 
değildir. Altmışdokuz tane baraj inşa halindeyse, bunu tamamiyle büt· 
çeden finanse etmek mümkün değildir . O vakit yeni kaynaklar bulmak 
lazımdır. Bunlar eğer kredi itibarımız varsa, dış kaynaklar olabilir. Ama, 
onda da her ülkenin kendisine verilmiş limitler mevcuttur. Bugün, Tür
kiye'nin çok yüksek kredi limiti vardır ama, bunu da yanlış kullanma
mak l azımdır. Dışarda herkes, içeride kendi imkanlarımızı iyi kullanıp 
kullanmadığımıza ve içerde kendi tasarrufunuzu temin edip edemediği· 
mizc bakar. İşte fonların gayelerinden biri de budur. 

Toplu Konut meselesi 'bugün aynı şekilde fonlarla getirilmiştir. Dik· 
ka t edin, bugün bütün şehirlerde nasıl yükselmeler oluyor, ne kadar çok 
toplu konut yapılıyor. Son üç sene içerisinde yapılan icraatla ortadadır. 

Bizim en önemli reformlarımızdan bir tanesi de mahalli idareler
dir. Bu konuda işe ilk önce belediyelerden başladık. Hatta bu sene, be
lediyeler gelir dağılımında da küçük belediyeler lehine değişiklik yaptık. 
Çünkü bu dağıtım hep nüfus bazına göre, nüfusla orantılı olarak yapı· 
lırdı. Biz ilk dört, beş bin nüfusa bir katsayı koyarak, oraya biraz daha 
fazla imkan verdik. Çünkü tatbikat gösterdi ki, en sıkıntıda olanlar ufak 
belediyelerdir. Zaten büyük belediyeleri, kendi imkanları ile devletin ver
diği imkanlar genellikle kurtarmaktadır. Küçük belediyeye 15-20 mil· 
yon lira fazla verebilsek, birçok meselesi halledilecektir. Nitekim kapı· 
mıza bunun için geliyorlar. Bugün belediyeler artık, personel ücretini ve
rclıilınek için gelip, Maliye Bakanlığı'nın kapısında yatan belediyeler ol· 
maktan çıkmışlardır. Hepsinin bütçelerinin yüzde 60'ı ortalama olarak 
yatırıma gitmektedir. Büyük şehirlerde daha fazla olan bu oranın kü· 
çüğe doğru gidildiğinde de azaldığını -görüyoruz. Tabi, büyük şehirlerin 
problemlerini ç-özmenin !büyük önemi var. Bugün ıbelediyeli yerlerimizin 
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nüfusunun ne olduğunu biliyormusunuz? 31 milyon. Yani Türkiye'nin 
nüfusunun yüzde 60'ını geçmiştir. Bu nedenle belediyelere önem vermeye 
mecburuz. Birikmiş pekçok dertleri var. Büyük şehirlerinki daha fazl:ı. 

Onun için, dikkat ederseniz büyük şehirlere ayrı bir statü getirdik. Ayrı 
bir kanun yaptık, ayrı ilave gelirler verdik. Aksi takdirde ne su, yol, ne 
de kanalizasyon meselesi çözülebilir. Dikkat edin, bugün bütün büyük 
şehirlerimizde kanalizasyon faaliyeti vardır. Su meselesi de, rahatlıkla 
söyleydbilirim, hemen hemen hepsinde üç-dört sene içerisinde halledile
cektir. Bazılarının bu problemi önümüzdeki sene çözülecektir. Sırf bu 
şehirlerin meselelerini çözmek için tıler Bankası'nın imkanları, eskiyle 
mukayese edileıniyecek derecede yükseltilmiştir . İdarede ikinci önemli 
meselemiz de İl Özel İdareleridir. Deminde ifade ettiğim gibi, valilere ve 
kaymakamlara önem veriyoruz. Bunt.İn için 11 Özel İdareleri Kanunu'nu 
getirdik. Bu kanunla varmak istediğimiz hedef nedir? Gene kademe ka
deme gideceğiz. Belki ilerde ile bütçelerine kadar gidecektir. Yani, bu 
kanun illerdeki bazı konuların tl Özel İdareleri tarafından yapılmasını 
hedef alıyor. Bunlar nedir? İlkokullar, belki Ortaokullar, Liseler olacak
tır. Bunların öğretmenler dışındaki personelinin tayinleri, kadroların ve
rilmesi iller tarafından yapılacaktır. Sağlık sahasında, merkez dışındaki 
tayinler de gene illere •bırakılıyor. Köy hizmetleri de tamamen illere v·~
rliiyor. Bütün bu söylediklerim, kademe kademe illerin yetkisini arttıra
rak ve illere de aynı oranda imkan vererek yapılacaktır. Meseleyi sa
dece bir gelir dağılımı şeklinde görmüyoruz. Muhtemelen illere bütçe
den de tahsisler yapacağ:ız. Böyle düşünmemizin sebebi de şudur: Merkez 
mahallinden yapılan iş 'hem daha ekonomik oluyor, hem de daha süratli 
gidiyor. Zannediyorum, o ma1ıalli alakadar eden bircok meselevi verinde 
oözmemiz lazım . Bunun için de hem ti Genel Meelisi'ne seçilmiş üvc· 
!ere, hem de gönderdiğimiz vali ve kaymakama önem vermemiz, iyi b ir 
ahenk içinde çalışmalarını temin etmemiz ve illerin . ilçelerin verinde 
'köylerin meselelerinin çoğunu da yerinde çözmek lazım . Bu tabiatıyla 
eski politikayla taban tabana zıttır. Artık işler delHsmiştir. Vatandaşı
mızın da çok duyarlı olduğu kanaatindeyiz. Eskisi ıribi bir cesmevi kövün 
ortasına yapıp, •Ben size su ızetirdim• demek artık kafi gelmivor. Herkes 
şimdi evine su istemeye başladı . Türkive'de 10 ıbin köv otomatik telefona 
sabip. Tabi, havadisler, konuşmalar, her türlü şeyler yıldırım hızıvla ge
lip gidiyor. Yani dejtişen modernlesen bir ülke var. Bütün bıınlRrı eör
dükten sonra, o eski usullerde, politikalarda da birtakım delfüikliklerin 
olması tabiidfr. Biz, özellikle mahalli idarelerin reformunda bunları 
gördük. 

Belki önümüzdeki sene bir ilave ·kanun getirece~iz. 1980 savılı Bele
diyeler Kanunu'nu bir kere daha ızözden gecireediz. Avnı şekilde, Köy 
Kanunu'nu bu sene getireceğiz, MUhtarlara biraz daha fazla imkan ver-
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meyi düşündüğümüzü söylemek istiyorum. Çünkü muhtar, idare siste
minin en aşağıda, ama en sağlam elemanlanndan biridir. Kim koymuşsa, 
nasıl konmuşsa, ananesi ve saygınlığı olan en önemli ufak idari ünitedir. 
Onun da bir parça elinden tutmamız lazım. Eğer bunlar yapılırsa - ki bü
yük çapta yapılma yolundadır- Türkiye'nin birçok meselesinin eskisiyle 
mukayese edilmeyecek kadar hızla çözüleceğine inanıyorum. 

Bakınız, geçenlerde 1980 yılının Nisan'ında, zamanın Başbakanınının 
başkanlığında yapılan Sıkıyönetim Koordiasyon Toplantısının zabıtları 
elime geçti. Ben de o zamanlar Başbakanlık Müsteşarıydım. Türkiye'nin 
ekonomisiyle de çok yakından ilgiliydim. O konuşmanın metni elime geçti 
şe konuşmanın metninde şunlar var: «Türk ekonomisinin meselelerini 
çözmek için, 6 ay içinde dokuz defa yurtdışına gittim.• diyorum. An
lattığımız meseleler de, yoklukların ve kıtlıkların nasıl kaldırılacağı, dö· 
viz meselesinin n :ı sıl IJıalledil cceği ve Türkiye'nin sıfıra inen kalkınm:ı 
hızından nasıl çıkarılacağıdır. Bu çok uzak bir geçmiş değildir. 

Altı sene önce bütün bunları konuştuğumuzu, bu işin içinden nasıl 
çıkılacak denildiği zaman da birçok şüphelerin geldiğini hatırlıyorum. 

Misal vereyim; Türkiye'nin bi.itün ihracatı 1979'da 2 milyar 200 milyon 
dolardı. 1980 senesindeki petrol ithalatı ise 3 milyar 400 milyon dolardı. 
Yani siz, petrol irıhalatınızı, tüm ihracatınızla karşılayamıyor, bu memle
ket acaba diğer ithalatını nasıl karşılar diye düşünüyorsunuz. Muhtaç 
olmadan yapmanız mümkün değil. Her tarafa, herkese elinizi açmaya 
mecbursunuz. Türkiye ıbugüne, böyle durumlardan geçip gelmiştir. Ama, 
bugün, altı sene sonra baktığımız zaman o günlerde varolan problemlerin 
hiçbiri yoktur. Türkiye'nin bir Avrupa ülkesinden farkı kalmamıştır, her 
istediğiniz malı bulabiliyorsunuz. Vaktiyle Avrupa'da bavullarınıza dol
durduğunuz herşey bugün Türkiye'de vardır . Geçen seneki kalkınma hızı
mız yüzde 7.9'dur, belki de daha fazla olacaktır. Artık l979-1980'lerde 
olduğu gibi negatif kalkınma hızları kalmamıştır. Yine, 1986 senesinde, 
işsizlikte ilk defa olarak azalma eğilimi görüldü. Şimdi, büyük yatınmlar 
yapılıyor. 1980 Türkiye'sinden bugün 1986 Türkiye'sine geUnmiştir. Yurt
dışında bu meseleyi bilen ne kadar insan varsa Türkiye'yi örnek olarak 
gösteriyorlar. Yakında Dünya Bankası ile IMF'in önemli bir semineri var. 
Türkiye'nin gelişmesi örnek olarak gösteriliyor ve o seminerde de ince· 
lenecek diğer ülkelere de misal olarak gösterilecektir. Tabi o noktadan 
bu noktaya gelmek kolay değildir. 

Savunma Sanayii, toplu konut, kamu ortaklığı, yatınmlan, Fakir 
Fukara Fon'u sayesinde çok önemli icraatlar yaptık. Geçtiğimiz otuzaltı 
senede her zaman müşahade etmişimdir ki, bir memleketi sıkıntıya sok
mak için dışarıdan içeriye kavga ve ayrılık tc.humları ekme}e çalışırlar. 
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Bunu yapmak ta ·kolaydır, çünkü bir memleketin mutlaka problemli bi r 
sahası vardır. İnsanları ayırabileceğimiz sahalar da vardır ama hepimiz 
birlik olursak, aramıza hiçbir şekilde düşman giremez ve tesiri de olmaz. 
Türkiye'nin gelişme yolundaki ilt:rlemesine mani olabilecek tek husus, 
bizim içeride kavga yapmamız, yanlışlık lara sapmamızdır. Ama, mille
timiz, geçtiğimiz altı seneden, çok ders almıştır. Bu gayretlerde bulunan
lara şimdiden söyleyeyim, gayretleri beyhudedir, 'hiçbir şey ifade etmez. 

Memleketimizde, son zamanlarda irtica konusundan bahsediliyor. 
Ben, Türkiye'nin ileriye giden, modernleşen bir ülke olduğu kanaatin· 
deyim. Bu konunun hassas bir konu olduğunu da belirteyim. Dini me
seleler, din konusu, fevkalade hassas bir konudur. Çok dikkatli davran
mak mecburiyetinde olduğumuzu da -biliyorum. Katiyen yanlı şlık yapıl
mamalıd1r, ancak bu meseleler, devamlı olarak münakaşa edilecek me
seleler de değildir, memlekete hiçbir fayda sağlamaz. Bundan anca.K 
memlekNe düşman olanlara fayda sağlanır, b unu da çok iyi 'biliyorum. 
Zannediyorum, halkımız da 'bunu iyi biliyor. Netice itibariyle şunu söy
leyebilirim ki, Türkiye'nin geriye gitmesi mümkün değildir. İrtica geri
ciHksc, geriye gidişse, hızla ileriye gıden bir ülkenin geriye gitmesi müm
kün değildir . Ülkenin geriye gitmemesi için de bizler her türlü gayreti 
gösteririz. Ama ben geriye gidebileceği ihtimalini görmüyorum. Görmü
yorum derken tedbir alınm ıyor mu, icraat yapılmıyor mu? Hayır, yapı
lıyor. Hatta, bu konular o kadar hassas ki, her ay Milli Güvenlik Kuru
lu'nda sadece bu mesele değil, aşırı sol, bölücülük gibi birçok konu te
ker teker görüşülü r, raporlar gelir, ne tedbirler alınaca·ksa ortaya konur. 
Neticede Türkiye'nin güvenliği, Türkiye'nin gelişmesinin temelidir, onu 
da iyi 'biliyoruz. Ama meselelerimizi, olduğundan fazla abartmanın da bir 
hayır get ireceği kanatindc değilim. Bu insanlann birı'birine kalmaya kal
kar ak, günün birinde çok sıkıntılı noktala ra geliriz. Unutmayıııız ki 'bu 
ş kilde ortalığın karı ş tığı zamanlarda 1bilirsiniz kurt dumanlı ,havavı 

sever derler- birtakım adamların çıktığını da görürsünüz. İnancım şudur; 
Memleket bu tecrübeden öyle bir ders almıştır ki, öyle acı tecrübeler ge
çirmiştir ki, -5 bin insan kaybettik- bir daha o noktalara dönebileceğini 
t<:s vvur etmiyorum, lbu ,gayretleri sürdürenlerin gayretleri de boşunadır 
ve sonunda hüsrana uğramaya mahkumdurlar. 

Sözlerimi burada tamamlamak istiyorum. Tabi siz idarecilerin, Tür
kiye'nin en elit gruplarından biri olduğunu çok iyi biliyorum. Sizler, 
memleketimizin 'bir çok meselesine çok yakından vakıfsınız . Ben de ıbu
rada bir kısmını açmaya, yaptığımız işleri özet olarak anlatmaya geldim. 
Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağolunuz, varolunuz. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN İDARECİLER DERNECt 
TOPLANTISINDA GAZETECİLERİN SORULARINA 

VERDiCt CEVAPLAR 

17 Ocak 1987 

•Şunu söylemeye çalışıyorum. Bu havadan istifade etmek isteyenler 
var. Dikkat ederseniz, •Kurt dumanlı havayı sever• dedim. Masum halkı 
da kışk ı rtmak isteyenler olabilir. Bunlara her zaman dikkat etmemiz 
lazım. Olayların mahiyetini daha, çok iyi bilmiyorum. Ne maksatla top
lanmışlar? Tahkikat yapı lıyor. Yalnız gördüğüm bir şey var; Emniyet 
güçleri zamanında dikkatli bir şekilde müdahale etmişler ve bu gibi ko
nulardan istifade etmek isteyenlere meydan vermemişler, kalabalığı du 
dikkatli bir şekilde dağıtmışlardır . Polis Kanunu çıktığında korkutucu 
sözler edilmişti. Polis gayet dikkatli ve nazik davrandı. Elebaşlannı da 
gözaltına almışlar. 

Hadise mahkemeye intikal edeceğine göre, durumu daha iyi göre-
eğiz. Tabii, bu gibi durumların çok büyük ölçeklere getirilmesi yanlıştır . 

Bazı kimseler, bundan siyasi çıkar sağlamak isteyenler, siyasi maksatlarla 
kullanmaya kalkabilirler. İkaz ediyorum; kimse bundan bir siyasi fayda 
sağlamaya davra nmasın . Halkımız da son derece dikkatli . Kimseye siyasi 
bir kazanç gelmeyecektir. Bir netice de olmayacaktır. Böyle havalarda 
ortaya çıkanlar çok olur. Öyle tecrübeler edindik ki altı senede, bu me
~elelere halkın katılacağını düşünemiyorum. Biz de burada çıksak, o k:ı
dar kalabalık toplarız. 

Konya'daki gösteri de müsaade alınarak yapılmışsa, birşey yoktur. 
Müsaadesiz ise gösteri yürüyüşleri kanununa göre gereken yapılır.• 

Soru : İltica talebinde bulunan İranlılara karşı , bundan böyle 
daha dikkatli davranılacak mı? 

Başbakan : Hadiselere bakıp hemen bir neticeye varmayın. Bazı 'ha
diseleri daha dikkatli incelemek lazım . İnsan 'haklarına bu kadar saygı
mız varken, uluslararası konulara dikkat etmemiz lazım . Türkiye demok
ratik ve insan haklarına saygılı bir ülkedir. 

Soru : Yürüyüşleri siyasi eyler.ı olarak görüyor musunuz? 
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Başbakan: Hiçbir yere varamazlar. Ben bu meselelerin büyütülme
sinden yana değilim. Büyütmek, sadece karşıdaki adama yarar. Nitekim 
Almanya'daki zatı meşhur ettiniz. Adam, bugüne kadar birşey ifade et
miyordu. 

Soru : - (Kurt dumanlı havayı sever» sözüyle kimi kastettiniz? 

Başbakan : Böyle havalarda ortaya çıkmak isteyenler çok var. Kim
sen in bu gibi konularda halkı kandıracağını sanmıyorum . Kim eyi kan· 
dıramazlar. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN ANAVATAN PARTİSİ 
TBMM GRUP TOPLANTISINDA Y APTICI KONUŞMA 

20 Ocak 1987 

Çok değerli arkadaşlarım, 

Bugün, öğleden sonra TBMM'de son 20 gündür kamuoyumuzu b ir 
nevi alakadar eden, hatta bazı bakımdan düşünürseniz bir bardak suda 
fırtına ·koparmak isteyen görünüşte önemli görülen, fakat altında başka 
sebepleri de olan bir hadise ile karşı karşıyayız . 

Aslında muhtelif zamanlarda bu güzel grubumuzda yaptığım konuş
malarda, Türkiye'de meselelerin basit olmadığını, özellikle bizim grubu
muzun üzeri ne çok tarihi görevler düştüğünü, yolumuzun inişli, yokuşlu 
olduğunu, yokuşların oldukça fazla olduğunu ifade ettiğimizi de/!erli ar. 
kadaşlarım hatırlar . Millet yolunda hizmete çıkanların tabii kaderlerinde 
herşey yazılı olabilir; onu bilmem. Ama önemli olan millete hizmet arzu
muzda en ufak bir gerileme olmamasıdır, en ufak bir noksanlık olma
masıdır. Hatta bu hadiseler bizi daha sıkı bir şekilde biraraya getirme
lidir. 

Çok dikkatli bir şekilde basında bazı köşe yazarlarını okuduğunuz 
takdirde ve hadiselerin geliş tarzını izlediğiniz takdirde, muhtelif tahliller 
yapmak mümkündür. Bu hadiseler nasıl başlamıştır? Nereye gelmiştir? 
Niçin böyle olmuştur? Çok güzel tahlil etmek mümkündür. Ben çok et
raflıca bir tahlile girişmek istemiyorum. Bugün öğleden sonra zaten bu 
konu uzun uzun konuşulacaktır. Yalnız söylemek istediğim ıbirkaç önemli 
nokta var. Bu çalışmaların içinde -bu çalışmaları memleket aleyhinde 
çalışmalar olarak da düşünürseniz- hedeflerden bir tanesi belki en önem
lisi ANAP'tır. Çünkü muhtelif zamanlarda ifade ettim, bizim iktidarımı
zın alternatifi yoktur. Alternatifi olmayan bir iktidara hücum etmek 
Türkive'vi sıkıntıya sokmak için elzemdir. Esas sebepler buradan geliyor. 
Daha başka sebepler var; başka menfaatler toplanmış bir araya gelmiş . 
Ama, ana sebeplerden biri budur. ANAVATAN'ı parçalamak yatıyor, 
bunda muhtelif grupların menfaatleri de bu yana gelmiş. 

Şimdi bakıyorum, bizim grubu hedef almış bir takım yazılar var; 
grubumuzun içinde liberaller muhafazakarlar, dinciler vb. olduğu şeklide 
kendilerine göre bir takım tasnifler yapıyorlar. Herkes, çok iyi hatırlı· 
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yordur; 3,5 sene evvel ortaya çıkıp milleti ANAVATAN .bayrağı altında 
rnplamaya çalıştığımız zaman söylediğimiz sözler kimsenin kulakların
dan çıkmış değildir. Bu sözler yazılmıştır. Bizim programımıza, seçim 
beyannamemize geçmiştir, meydanlarda söylenmiştir. Çok açık söyledi
ğimi biliyorsunuz, ANAVATAN üç esasa dayanan bir partidir. Üç temel 
esası vardır, eski siyasi görüşü ne olursa olsun, bunu da çok açık ifade 
ettik, bizim saflarımıza bu üç görüşü benimseyerek, gelenlerin biz eski 
düşüncelerine, eski oylanna, eski mensubiyetlerine hi·çlbir şekilde bak
mayız. Zaten milleti birleştirmenin başka yolu yoktur. Milleti az veya 
çok biraraya getirmenin başka yolu yoktur. Aksi takdirde siz eski dörtlü
beşli bölünmeyi -ne derseniz deyin- teşvik edersiniz. Dikkat ederseniz bu
gün sadece Anavatan Partisi vardır, bu birleşmeyi meydana getiren tek 
parti ANAP'tır. Diğer partilerin hepsi eski ayrılıkları ifade etmektedirler. 
Onun için şunu çok açık bir şekilde huzurunuzda birkez daha ifade ede
yim; bizi liberal veya başka türlü bir tarlda ayırmazlar. Açıkça ifad~ 
ettik. Birinci umdemiz, bir milliyetçi ve muhafazakarız. Bunun haricinde 
değiliz. Uberallik iki konuda gelir. Eğer şu manada söyleniyorsa: Ser
best ekonomi pazar ekonomisi. Tamam. Liberallik eğer başkasının hak
kına, beğenmesek dahi sahip olmak şeklinde söyleniyorsa, onu sevm~
sek dahi işte, o manada söyleniyorsa, o manada liberaliz, ama onun harı 
cinde değil. Bize oy veren kütleler var. Şehirlerde var, köylerde var. tik 
defa ANAP, gerek 1983, gerekse onu takip eden malhalli seçimde, hatt.ı 
son ara seçimlerde memleketimizin her çevresinden ayn şekilde oy al
mıştır. Karşımızdaki siyasilerni hedefi bizi bu aldığımız oylardan ayır
maktır. Az aveya çok... Acıfua !bizi ayıralbilirler m~? 'Düşündü kleri sis
tem budur. iBunda muva~fak olmaları mümkün değildir. .çünkü, biz 
her zaman şunu ifade ettik. dedik ki , ·Biz insanları seviyoruz, insan
lar içinde :hiçlbir ayınm yapmıyoruz, çocukları seviyoruz, gençleri se
viyoruz. İnsanlan bütünüyle seviyoruz. •Çok da açık ifade e ttim; mem
lekette geniş bir tartışma 'Ortamından yanayız. !Bugün bu tam mev
cut değil; ama IANIAıP iktidan !bunu meydana getirecektir. Batılı mana
da uy.gar bir tartışma ortamını meydana getirecektir. Yalnız lbir göz
lemimi de !burada lhuzurunuzda -!biraz da utanarak - söylemeden kendi
mi alamıyacağım. Bu 'bir hafta 10 gün .bazı gazetelerimizin köşelerin
de kendilerine demokrasi havarileri .g)bi gösterenler var. Ben bunlan 
bir kısmına •sol amigolar• diyorum. İnsan hakları, işkence vb. konular 
geldiği zaman mangalda kül bırakmazlar. Ama, bir mektup meselesi çık
tığı zaman etekleri zil çalmaya başladı. Etekleri zil çalmaya başladı. Şıı 
lafı da söyledim. Bütün millet de duysun. Enteresandır, bu yazarların 
çok büyük bir kısmı -bir kısmını istisna ederim- bu demokrasi imtiha
nında sınıfta kalmışlardır. Aslında bir bakıma iyi olmuştur. Çünkü, neyin 
nerede olduğu, kimin nasıl düşündüğü işte böyle zamanlarda anlaşılır. 
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Türkiye'de yoktan bir irtica meselesi ortaya çıkarmaya çalışılmıştır. 
Olduğundan çok fazla büyütmeğe çalışıyorlar. Demin arkadaşımın da 
~öylediği gibi, bu hadise yeni değildir . Şimdi size bazı satırlar okuya
cağım: Türkiye' de hala Türkiye'yi bir Avrupa memleketi lhaline sokmak 
isteyen Atatürk'ün reformlarını benimsemeyen bir ekseriyet mevcuttur. 
Bu durum Atatürk'ü bizzat ümitsizliğe düşürmüş ve Menderes'i neticede 
darağacına götürmüştür. Zira Menderes Demokratların lideri olarak ir· 
ticaı temsil etmiştir ki, bu da Türkiye'de Atatürk'ten uzaklaşarak dine 
ve Doğu'ya ıbir dönüş demektir. Menderes'in partisi başka hiçbir şeyi 
temsı l edecediği için Türkiye'de irticaya öncü olmuştur. «Yine aynı 
yazının başka bir kısmında •Türklerin Avrupalı olabileceğine, ananevi 
dinlerinden ayrılabileceğine yani Atatürk'ün laiklik ideolojisinin arka
sındaki niyetin gerçekleşebileceğine kalben kaç Türk inanmaktadır? Ge
çen pazar günkü seçimler şunu gösteriyor ki, Atatürk'ün yolundan ayrı
lan gericilik, bugün Türkiye'de her zamandan daha kuvvetlidir. denili
yor. Bu yazı, -961 yılında ünlü Economist Dergisi'ndc çıkmıştır. 1961 se
çimlerinden sonra 26 sene evvel... 26 senedir aynı hikayeler, aynı tezgah
tar, hem dışardan hem içerden Türkiye'nin önüne konulmaktadır. Her
kes bu meseleyi çok iyi bilmelidir. Şu vesika, nereden nereye geldiğim izi 
gösteren ibret verici bir vesikadır. 

Türkiye, ileri doğru giden bir ülke ... Türkiye'nin geriye dönmesi 
mümkün değildir . Bizim bir komşu memlekete benzememiz endişesini 
duyanlar vardır. Ama bu endişeyi duyanlara şunu söylemek isterim : 
«Türkiye'de dinine sahip olanların, dinin ölçülerini çok iyi bilenlerin o 
rejime uyması mümkün değildir. • Ama maalesef bu konuları bilmeyen
ler, bu konularda bilgi sahibi olmayanlar her gördüğü müslümanı gerici 
farzedenler de var. Maalesef bunları değiştirmemiz lazım . Zaten bunun 
için hep şunu ifade etmişiz. Bu konuda 'halkı bilgilendirmemiz, rJu kc
nuda halkımızı eğitmemiz lazım. Onun için herhalde bizden evvelki yö
netim Türk Anayasası'nda kültürü ve ahlak derslerini mecburi dersler 
olarak orta öğretime koydu. Daha evvel yoktu. Bizden evvelki yönetim 
herhalde bunu düşünerek Anayasa'ya getirdi. Başka bir izahı olamaz. 
Bazılarının bu konuda «niçin Anayasa'mıza konmuştur. diye. Bu yazı
daki düşünceye sahip olanlar, 26 sene evvelki düşünceye sahip olanlar 
var. Ben şunu da hissediyorum -yazılar çok açık- yazıdaki bu maddeler 
neden Anayasa'ya kondu? diye. •Laik bir devlette bunların konulmaması 
lazımdır• iddiasında bulunanlar var. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye gelişen, hızla gelişen bir ülke. B:z 
bunu her zaman görüyoruz. Yapılan işler ortadadır. Kimse bizim yap 
tıklarımızın karşısına çıkamaz. Bakınız şimdi, ne enflasyon, ne kalkınma 
hızı, ne de yatırımlar konusunda en ufak bir tenkit yok. Hatta, çok gari· 
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bimize gidecektir ... Dikkat ettiniz mi? Bir zamanlar, bu iktidara kara 
sürmek için, bazı basınla birlikte muhalefetin devamlı bir yolsuzluk Jaf. 
!arını azıttığı dönemleri hatırlayınız. Ben, şimdi düşünüyorum: Niçin 
bütçe müzakerelerinde bu «yolsuzluk iddiaları» gelmedi. Eğer en ufak 
bir hakikat payı olsaydı, bu laflar çok daha büyütülerek, bütçe müzake
relerine getirilirdi. Demek ki, bütün bunların hepsi, bir siyasi endiş~
den, yani, Türkiye'yi istedikleri noktaya götüremeyenlerin, istedikleıi 
noktaya götürme çabaları ... Tabii, bunların hepsi geçince, başka bir nokta 
bulmak lazım. İşte, bu esk i hikayeye -Türkiye'de 40-50 senedir mevcut 
olan ve her zaman yeni bir aş gibi pişirilip önümüze konulan- bir hika
yeye el atmışlardır. Maalesef böyle olmuştur. 

Ben 1940'lı yıl l arı da bilirim. Geçenlerde bir yazarımız yazdı, belki 
okumuşsunuzdur. 1945'lerde Demokrat Parti'nin kurulmasına müsaad.: 
edildiği yıllarda, o Curnllıuriyeti Halk Partisi içerisindeki - şa.hinler mi der
siniz?, Sertlik taraftarları mı diyeceksiniz- aynen şöyl e ifade etmişletdir. 
«Biz demokrasiye geçersek, buna imkan verirsek, irtica hortlar. » Ayın 
laflar 1945'te söylenmiş, şimdi okudum, 1961'de de var. Üzerinden 26 sene 
geçiyor, bu eskimiş yemeği -hatta kokmuş diyeceğim· önümüze tekrar 
taze yemek gibi sürmek isteyenler var. Milletimiz buna hiçbir şekilde 
inanmıyacaktır. Tabii bunun gerisinde şu düşünceler var: Anavatan'<t 
rey veren şehirlerdeki kütleleri, zannediyorlar ki, bu şekilde «liberal • 
diye ayırabiliriz. Hayır, bizim halkımız bütünüyle muhafazakar bir halk
tır. Bizim gayemiz de, milletce bir ayrılığa gitmeden, bir hoşgörü ortamı 
ıçerisinde -ister dini ibadetini yapsın, isterse yapmasm- ben onların hiç
birine karışmam. Ve bir hoşgörü atmosferi içerisinde bu insanları kay
naştırmaktır. Türkiye'nin en önemli tehlikesi budur, onu söyleyeyim. 
Yani, kaşınmak istenen tehlikesi budur. Ama •biz, Anavatan iktidarı ola
rak buna hiçbir şekilde müsaade etmeyiz. Hiçbir şekilde. 

Muhterem arkadaşlarım, önümüzde bir araştırma konusu var. As
lında şu enteresan noktayı da belirtmeden geçemiycıceğim; Tabii ortaya 
Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmasını getirdiler. Türkiye Radyo Tele
vizyon Kunımu'nun yayınladığı ve 45 dakika süren bu konuşmada dikkat 
edilirse, en önemli ve uzun kısımlar, bölücülük ve komünizm ile ilgilidir. 
Ama, bugün gazetelerimizde, basınımızda bunun en ufak bir emare~i 
yoktur, sanki bunlar hiç tehlike değilmiş gibi. 

Mill i Güvenlik Kurulu'nda, Kurul'a iştirak eden arkadaslarım ve 
herkes bilirki, Türkiye'nin güvenliği bu kurulda her zaman görüşülür. 
Raporlarda Türkiye'deki şu faaliyetler gözden geçirilir. M1T raporlarında, 
emniyet raporlarında ve tabiatıyla sıkıyönetim olduğu devrelerde, sıkı

yönetim ile ilgili raporlarda, bu aşırı sol faaliyetler, bölümü faaliyet ve 
irticai faaliyetler bu üç grup halinde incelenir. -Yurt içinde ve yurt dı-
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şında- Ona göre tedbirler düşünülür ve ona göre Başbakanlık gerekli icra 
.:mirlerini verir. Şimdiye kadar yapılmış olan budur ve 1983'ten bu ta
rafa, bu raporlarda köklü bir değişiklik olmamıştır. Yani, verilen bilgi
lerde -şu artmıştır, bu artmıştır- şeklinde herhangi bir gelişme göze çarp· 
mamıştır. Yurt dışında faaliyet var, yurt içinde de faaliyet var. Bu faali
yetler her zaman olacaktır. Devletin gayet tabii, dikkat etmesi gereken 
birçok faaliyet var. Belki de bir tek farkı, bu seferki raporlarda, askeri 
okullara sızma gayretinin meydana çıkarı lmış olmasıdır. O da yine ra
porlarda var, bir farklılık buradadır. 

Bakınız onda bile çok dikkatliyiz. Şimdi, söylemek istediğim konu 
şudur; Bu konu, sanki TBMM'nin önüne getirilip, -diğer konular da 
bir tarafa bırakılarak- sadece bu konu üzerinde araştırma yapılmasını 
istiyorlar. Bizim teklifimiz çok basittir . . Konunun Türkiye' de halkı rahat
MZ edecek bir şeklide gündemde kalması doğru değildir. Bu konu TBMM' 
de konuşulur. Niçin genel görüşme önergesi getirmediler? Getiriniz! 
Hatta birgün değil birbuçuk gün konuşalım. Ve orada size bilgiler ve
relim. Bu iş nedir? Ne kadardır? Araştırma yapmaya lüzum yok ki, konu 
üzerine eğilmiş devletin bütün ilgili organları var. Milli İstihbarat Teş
kilatı, Emniyet Teşkilatı, Askeri Organizasyonlarımız, Sıkıyönetim, Ola
ğanüstü Hal Koordinasyon Kurulu var. Milli Eğitim Bakanlığı ve diğeı 
ilgililer de görev başındadır. Bunlar oturmuşlar, araştırma da vapmışlar, 
yapmaya da devam ediyorlar. Bu bilgileri getirip şurada önümüze dö
kelim, uzmanları da çağırıp anlattıralım. Ama, sadece bir irtica konu
şunu değil, hep ini !birlikte getirelim var mısınız? Çok merak ettim, lbu 
kadar üzerinde durduğumuz halde, hiçbir siyasi parti de ckomünizm faali
yetleri neden araştırmıyorlar?• diye bir önerge getirmedi. Yani, ente
resandır bunlar. Tabii, araştırma önergesi alakayı gösteriyor, başka mak 
salları var. Onun için muhterem arkadaşlarım, fikrimiz ıbudur. ıbiz fik
rimizi böyle ifade edersek, şunu da tekrar edeceğim; hiçbir şekilde ege· 
ııel görüşme önergesi» nden çekinmeyiz. Hatta teklif ediyorum, grubu
muzun Başkan Vekilleri görüşsünler, beraber verelim. Bizim arkadaşla 
rımız da getirebilir. Onu da söyleyeyim. 

Şimdi bakınız, 1bir önemli konu da devamlı olarak Türkiye'nin kom
şuları ile arasını açma gayretleri var. Rejimlerimiz ayrıdır. Ben şunu 
görmüşümdür; Türkiye istikrar içerisinde, sulh içerisinde yaşamalıdır. 
Hatta ifade ediyorum ki, «Atatürk'ün en önemli sözlerinden bir tanesl, 
hakikater çok sık ı sarı l acağımız sözlerinden bir tanesi, «Yurtta ulh, ci· 
handa sulh'tur.• Çünkü uzun yıllar harp etmiş; harp yüzünden birçok 
nesiller kaybetmiş bir ülkenin kendi kendine gelmesi uzun bir sulh peri
yoduna ba~lıdır. Bunu çok iyi görmüş. Tabii etrafımızda da, cihanda sulh 
olsun ki, gelişme daha güzel olsun. Türkiye, başta etrafındaki komşuları 
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ile, mümkün olduğu kadar iyi geçinmelidir. •Mümkün olduğu kadar. 
kelimesi diyorum. Bizim iktidar sorumluluğumuz var. Biz muhalefetin 
sorumsuzluğuna sah.ip değiliz, sorumsuz olamayız. Biz günübirliğine 
komşularımızla bugün kavga, yarın sulh yapamayız. Yarın bize sorarlar, 
siz iktidarsınız derler. Ka"\lgayı güzel körükleyebilirsiniz. Ama, arkasın· 
dan, -bakınız! bir İran-Irak arasındaki kavga nereye gelmiştir.- Ne ka
dar insanlar ölüyor. Acaba o memleketlerin gelişmesi ne hale gelmiştir? 
bugün, komşularına göre en hızlı gelişen ülkedir. Bırakınız da gelişmeye 
devam edelim, halkımızın refahını arttıralım, ileriye gidelim. Tabii, içe
ride de, dışarıda da bunu istemeyenler var. Ama, sizlerin huzurunuzda 
açıkça söylüyorum; buna kimse mani olamıyacaktır. 

Bugünkü müzakerelerde ıbenim arkadaşlarımdan ricam, mazereti ol
mayan bütün arkadaşlarımın müzakerelerde bulunmasıdır. Bizi görmek is
tiyorlar, maksatları bu·dur. Bütün ıhedef Anavatan iktidarıdır. Çünkü, öğ
rendiğim birşey var, güç odakları karşılarında güçlü iktidar istemezler. 
Bunu da çok iyi göstermiştir. Her geçen gün de gücünü artırarak götü
receksiniz. 1988 seçimlerinde de bizim gücümüz daha fazla artacaktır. 
Çünkü, Türkiye' de bizim getirdiği miz fikirlerin, ibizim memleketi biraraya 
getirme fikirlerimizin ve yaptığımız icraatın alternavfi yoktur. Vaktyle 
gctirme kavgasından korkanlar; daiha doğrusu Sol'dan çekinenler, Sol'u 
sadece kavga ile yıkabileceklerini zannedenler, ıbugün Anavatan sayesinde 
Sol'un fikirlerinin demode olduğunu görmüşlerdir. Bugün alternatif fikir
ler alternatif progra m getiriyorlar mı? Onunla uğraşsınlar, irtica ile uğra
şacaklarına onunla uğraş ınlar. ıAma, o 'bakımdan, hiçJbir alternatif prog
ram getiremezler. Ben üç sefer bütçede sordum, •Üç sefer karşımızda 
adam değişti • dedim. Başkanları deği şti, programları değişt i , yeni yeni 
partiler 'hüviyetine geldiler. Ve muhterem arkadaşlarım, Anavatan 'a alter
natif koymaları da mümkün değil diyorum ve gene de iddia ediyorum. 
Türkiye bunu bütünüyle böyle biliyor. Hatta, baktılar ki, bunlardan hayır 
yok, acaba eskilerden bir menfaat umabilirmiyiz diye, şimdi onlara dön
meye çalışıyorlar. «Görünen köy kılavuz istemez• derler. Biz onların hep
sini biliyoruz. Oradan da bir netice alamazlar, mümkün değildir. 

Huzurunuzda bir şey daha öyleyeyim, bütçe müzakereleri sırasında 
çok açık ve net olarak öyledim. Hatta söylediğim zaman, DYP Başkanı 
tasdik etti beni, kabul etti. 175. maddeyi geliniz değiştirelim, 175. mad
deye referandum ile alternatif getirelim, -Anayasa değişikliği için- 1989 
yılı sonuna kadar, geçici 4. madde hariç, bunu da hiç kullanmayalım de
dik. Kabul ettiler. Şimdi neden red ediyorlar? Yok a, geçici 4. maddenin 
değişmesini istemiyorlar mı? Evet galiba öyle. Ve hatta şunu tekrar söy
lüyorum, getirin 300'ü de s-etirin, hiçbir şeyden korkmayız, değiştirin, 
çekinmeyiz. 1990'a kadar da bu maddeyi sadece geçici 4. madde için kul-
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lanırız. Bunu da ifade ettim, korkumuz yok kimseden. Ama doğru dürüst 
iş yapalım. Memleket için ileride Anayasa değişikliği gereklidir ve Ana
yasa değişmez hale geldiği zaman memlekette sıkıntı çıkar. Millete gidı::
bilmemiz h1zım. •Hep zor idarelerle mi Anayasa değiştireceğiz?• Buna 
söylemek istedim, ama demokrasi dendiği zaman mangalda kili bırak
mayanlar, •Halk iradesi• denince, halktan kaçmaya başladılar. Niçin 
referandum'dan korkuyorsunuz? Bakınız! en basit misalinde ifade ettim, 
dedim ki, «YÖK için öyle bir madde koymuşlar ki, üniversiteler bugün 
iyasi iktidarın sad ce 'bütçe bakımından kontrolündedir.• Biz !başka 

hiçbir şeye karışamayız. Çok açık-seçik olarak Anayasa'ya konulmuştur. 
Ama sokaktaki adam, gelir sizi mesul tutar, •siz siyasi iktidarsınız- der. 
Bunların değişmesi lazım, bugün değilse, yarın değişmesi lazım. Ama, 
bunun için de işin kolaylaştırılması lazım, onu söyledim, Yarın üç tancı 
siyasi parti seçime girdiği takdirdeki ben 1992'de böyle olacağını ' tahmin 
:o:diyorum. O vakit, üç tane siyasi parti seçime girerse, en fazla oy alan, 
bizim yüzde 45 aldığımız gibi, 212 tane milletvekilliği çıkarır. Ekseriyeti, 
2/3 ekseriyeti almak mümkün olmaz. Ama, normal ekseriyet alınabilir. 
Ondan sonra da, millete gidersiniz referandum'u yüzde 51 ile geçirirsiniz. 
Ve sıkıntılar varsa, millet kendisi çözer. Ama bütün /bunları söylediğimiz 
zaman, bazıları diyor ki , •Efendim siz bizi Cumhurbaşkanı ile by-pass 
etmek istiyorsunuz.• Yani, şimdiye kadar hep Cumhurbaşkanı'nın aley
hinde bulunanlar şimdi, Cuııılhurbaşkanı'nı korumaya kalktılar. Yani 
inanılır gibi değil! Yanlış siyaset, insanları nerelere getiriyor, ibret için 
görmek lazım. Onun için muhterem ankadaşlarım, biz bildiğimiz yol
dan, her zaman ifade ettim : •Haklı, hakkaniyetli yoldan• hiçbir şekilde 
ayrılmamız lazım, şunun-bunun sözüyle zigzag: yapmamamız 16.zım. Zig
zag yaptığımız ve manşetlere göre, karar verdiğimiz zaman, arkadaşları
mıza şu veya •bu tesirleri yapmaya kalktıkları zaman, inanınız, eski devir
lerdeki partilerin başına ıgelenler, /bizim de başımıza gelir. Ama zigzag 
e:tmez, sımsıkı gidersek , memleketi selamete, memleketi iyi şekilde, mem
leket gemisini karaya vurmadan götürürüz. Ve memleketi ileri modem 
bir ülke haline getiririz. Bütün bu meselelerin de çok uzun zaman değil, 
1988 seçimlerinden sonra, bir kere da:ha konuştuğumuz zaman, aslında 
gülmemiz icap ettiğini, gülünç olduğunu hep beraber göreceğiz. 

Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN CUMHURBAŞKANI SAYIN 
KENAN EVREN İLE HAFTALIK GÖRÜŞMESİNDEN SONRA 

BASIN MENSUPLARINA YAPTIGI AÇIKLAMA 

22 Ocak 1987 

Değerli basın mensuplan Sayın - Cumhurbaşkammızla haftalık ola
ğan göıiişmemizi yaptı k. Tabii memleketin meseleleri lbu sırada gelişen 
Iran - Irak harbiyle ilgili bilgiler verildi . Bunun yanında yakında Sayın 
Cumhurbaşkanımızın da gideceği Kuveyt zirvesi konuları, memleketimi
zin ekonomik ve günlük meseleleri hakkmda geniş bir görüşme yaptık . 
Geçen haftada yapmıştım, !bugün size açıklayacak fazla bir şey yok ama 
bir yanlış anlaşı l maya meydan vermesin diye burada aranızda bulunuyo
rum. 

Benim özel olarak söyleyeceğim bir şey yok. Konuştuğumuz konula
rın ana çerçevesini ifade ettim. Sizin sualleriniz varsa onlara cevap vere
yim. 

Soru : - İran - Irak avaşında İran epey ilerledi ve dün de Irak 
bir barış çağnsında bulundu. Bu savaş Irak'ın aleyhine sonuçlanırsa Tür
kiye olarak sıkıntılarımız neler ol bilir? 

Cevap : - Aşağı-yukarı 7 senedir devam eden bir savaş, bizi ta
biatıyla çok üzüyor. İki ;kardeş dost, müslüman ülke, insanları seven bir 
ülkede bu büyük üzüntü yaratıyor. Zannediyorum halkımızda buna üzü
lüyor. Tabi savaşın fecaatini de unut,mamak lazım. Bombalanan şdlıirlec 
maı;um ölen insanlar hatta harp sahasında karşılıklı vurulan askerler. 
Elimize raporlar geçiyor bir tarafın 40.000 ölü verdiği, 'bir tarafın 10.000 
ölü verdiği hakkında tabii ne derece .~venilir onu da !bilemiyorum. Yan
lız şu anlaşılıyor ki çok şiddetli bir harp va r. Unutmayınızki bu harp mo
dern devirde yani silahların çok-güçlü eldi.ığu devrede yapılıyor:s'u dev
rede hep şu söylenmiştir. Modern harpler uzun sürmez çok kısa sürer 
ama görüldü ki İran - Irak harıbi 'başka sebeplerden dolayı 7 seneyi bul
du. Şunun bunun 'kazanmasını daha doğrusu bu konuyu şu anda fazla 
önemsemiyorum, düşünmüyorum. Bunu önemli görmüyorum, benim 
için, bizim için önemli olan harbin şerefli bir şekilJe her iki 'ülke içind~ 
sona ermesidir. 
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Türkiye bu konuda elinden gelen her gayreti gösteriyor. Gösterme
ye de devam edecek. Ama işin zorlukları olduğunu unutmuyoruz. Çünkü 
iki tarafın ıbi:ılbir\erine yaklaşma noktalarında tetalbuklar olmazsa yani 
yaklaşımlar, paralel olmazsa işin çok :ııor olduğunu da 'biz 7 senelik tecrü
beden anl adık. Taıbii üzüntümüz bu 'haı<bin bütün Ortadoğu'da da pro'b
lem yaratmış olmasıdır. Bir çok problemleri alevlendirmiştir. Bir çok ül
keye tesir etmiştir. !Biz de arzu ediyoruz ki ülkemizde en ufak 'bir tesiri 
olmasın, insanlarımız !bulundukları yerlerde çok daha mutlu yaşasınlar. 
Kalkınmamızı devam etirelim. Onun için herzaman ifade ediyorum, belki 
harp eden ülkelerin bazı konularda düşünmelerinde 'bizim kadar karar
lılık olmayabilir. Çünkü llıarp ülkeler füerine 'büyük bir yüktür. 

Biz o bakımdan hareketlerimizde hep ilerde bu ülkelerle .daha dost 
hareket edeceğimizi, dostluğumuzu devam ettireceğimizi düşüneı-ek 'ülke
mizi 'hiç lüzumsuz ıbir badireye atmamak için !belki bazı konularda bası
nımızın söylediği gilbi fazla dikkatliyiz ama zannediyorum bir iktidar so
rumluluğu içinde lbu dikkatimizi götürmemiz lazım. Ana hatlarıyla bu
dur. 

Soru : - Türkiye'nin ara'buluculuk '.konusunda yeni 'bir girişimi 
olacak mı? Dısi sleri Bakanlığı Müsteşarı Saym Kandemir'in seyahati 
İran-Irak savaşıyla mı ilgili? 

C f' va u : - Bizim 'hu konuda gavet tabii devamlı olarak temasımız 

var. Dısisleri Bakanlığı Miisteşarının ızidişi özel olarak bununla alakalı 

de~ildir . Bu konuda göriisülür. Muhtelif temaslar yapılıyor. Bu temaslar 
daha zivade Kuveyt zirvesi öncesi i'ki ülkeyle yapılan temaslardır. 'Ama 
bizim bu bakımdan temaslarımız eskiden beri vardır ve devanı eder. 

Demin de ısövlediltim gibi yaklaşımları çok uyumlu görmedik yani 
birbirinp nara! 1 bazı vakla<ımlar olmalı ki o zaman bu meselenin çöııü
münde bir noktaya varabileceğimizi söyliyebilelim. 

Sn r u : - Başka sebepler neler acaba? Başka seıbeplerden 7 sene 
sürdü diyorsunuz? 

C e v a o : - Onun tahlilini yapmak çok zor. Bu bölge 'kritik bir böl
gf'dır. 7.Pn<>in bir bölıı:cdir bir bakıma aynca şumıda sövlemek lazım, bel· 
ki ihtilaf \bir ook 'kimsenin, bazı i.ilkelerin işine varayabilir. Herhangi bir 
ülkt>vi b•<tP..!mivonım. Onun icin divorum ki 'bu modern devirde yani 
mor11'rn silahlann olduiro 'devirde !harıbin ıbu kadar uzaması inanılır gibi 
değil dir . Onu söylemek istivorum . 

. Soru: - Beyrut'la ilgili iddialar ve görüşler var]:ıu konuy'!; bir 
açıklık getirir misiniz? , , 
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Cevap : - Bize intikal etmiş önemli lbir durum yoktur. Zaten Dı
şişleri Bakantığımı:ı: açıklama (Yaptı. Eğer hakikaten farklı 'bir durum ol
saydı ilk önce Başbakan'a gelirdi. Onun için normal 'stan.dardın üstünde 
herhangi bir faaliyet ba'his konusu olamaz. Herzaman yapılan bir faali
yettir ve bölge ile de !herhangi bir ilişkisi yoktur. 

Soru: - Meclis'te Milli Güvenlik Kurulu'nun irtica ile ilgili rapo
runun •kısaca geçilmesinin nedeni nedir acaba, bu rapor tekrar açıklana

-cak mı? 

Cevap : - Biz genel görüşme teklif ettik. Genel görüşme teklif 
edildiği zaman sadece o rapor değil, çok daha başka dökümanlar da gizli 
bir celsede bütün meclisin önüne getirilir. Hiç saklanacak birşeyimiz de 
yok. -

S o r u : - Bu •konuda hazırlıklarınız başladı mı? 

Cevap : - Her türlü hazırlığımız var. Yani tarihler için lbirşey söy
ley~mem gııup başkan ıvekillcrimize grup toplantısında gerekli talimatı 
verdik. 

Soru : - Meclis tatilden soma değil mi? 

Cevap : - Tatilden sonra olur. Daha ıgüzel görüşülür. Yani tatile 
gitmeye yakın 'bir devre var. Ondan sonra olur. Şubat ayı içinde ıgörüşü-
1ür. Önemli değiL 

Soru : - Zirve göl'üşmesi söz konusu olacak mı? Yani siyasi parti 
liderleri veya Cumhuııbaşkanı ve sizin yapacağınız lbir görüşme 

Cevap : - Hayır şu anda öyle birşey düşünmüyorum , J1BıMM'd.: 

bütün siyasi partilerimizin milletvekillerine 2 sene evvel yaptığımız ka 
dar belki da'lıa geniş ,bir genel ,görüşme yapılmasından yana olduğumu ifa
de ettim. Burada !her 'konu sadece ıparti liderlerine değil TBMM üyelerine 
de açılır. Ama eğer parti liderleri lbu konulanda bilgi almak istiyorlarsa 
hen:aman hazırız . 

Soru : - İrtica konusunda çok ıçeşi tli tartışmalar yapıldı. Mec
lis'te /bir önerge görüşüldü. Fakat bu konuda Türkiye'nin geldiği nokta 
ize göre nedir? 

Cevap: - Bu konunun Türkiye'de münakaşa edilmesinin ı:laha 
uzun münakaşa edilmesinin faydası yoktur. Sadece Memleketimizde lu
'Zftmsuz bir takım sürtüşmelere sebep ı0labileceğini batta irtica yanlısı az 
da olsa, onları teşvik edeceği, güç vereceği kanaatindeyim. Onun için me
selenin bu şeklide yapılmış münakaşasının ıcla !kafi 'boyutlara hatta çok 
fazla boyutlara vardığını ifade etmek istiyorum. Talbii herkes kendine 
göre bir tavır takınıyor onu da !biliyorum. ıau tavır takınmada maalesef 
siyasi partilerimizden geliyor. Bazılannm !bunu bir siyasi istismar konu-
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su yaptıkları çok açık gözüküyor. Bundan ıda ;üzüntü duyuyorum. Ti.U-k. 
!halkını alakadar eden her iki şekilde de alakadar eden lbu konunun fazla 
münakaşa edilmesinin kimseye bir siyasi fayda getirmediği kanaatinde
yim. Hele .bun~an bir nevi iki taraflı oyun oynama gayretlerini de görüyo
rum. Çok üzüldüğümü ifade ederim. 

Soru : - İran Büyükelçisiyle yaptığınız görüşmede Tahran radyo
su'nun Türkiye aleyhine yayınlarını durdurmasını istediğiniz !basında tyer 
aldı. .. 

C e vap : - Genel olarak ifade edilmiş tir . Dışişleri Bak anlığınıız 

bir açıklama yapmıştır. Ayrıca bir şey i lave etmiyoruz. 

Soru : - Amerika gezinizin programı belli oldu mu? 

Cevap: - Daha kesinleşmedi. Yani gitme ihtimali kuvve tlid ir. 
Gezi hakkında şu anda bir bilgi veremem. 

So r u : - Bölücülük konusuna \karşı hükümetin bazı önlemleri 
olacağını veya bazı önleyici tedıbirler geleceğini söylemiştiniz. Bunlar bel
li o ldu mu veya Bakan lar Klurulu'ndan bunlar çıktı ımı? 

Cevap : - Türkiye' de aşın faal iyetlere karşı fbıölücülük, kominizm, 
irt ica faaliyet leri .devamlı ifade ettim bu konular Milli Güvenlik Kurulu
nun her ayki toplant ısına gelir. Standarttır . Yani biz vazifeye başladığı
mız zamanlar deği l , da!lıa evvelki hükümetler dönemindede öyle olmuş . 

Bunlar geli r orada konuşulur. Alınması icap eden tedbirler görüşülür. 

Eğer Bakanlar Kurulu Karan icap ediyorsa ki umumi ıhall crde bu Baş
bakanlık talimatı şektli nde olur. Bu ilgili kuruluşlara alınması ic:ıp eden, 
tesbit edilmiş tedbirler, uygulamalar, talimatlar şeklinde ıverili r. T::bii bu 
talimatların, uygulamalarrn, baz.ı l arı gizlidir. Açıklanamaz. 

Soru : - Konunun Türkiye'nin gündeminde fazla ika imasına üzül· 
diığünüzü belirttiniz, Sayın Cumhurbaşkanımız da bu konuda size görüş
lerini belirttiler mi acaba? 

Cevap : - Zannediyorum farklı düşünüyoruz o B,-:onuda. Tabii her 
konuda Sayın Cumhurbaşkanımızla aynı düşünmemiz !bahis konusa ola
maz. Z:ı ten demokı-asi ::l e ok seslilik vardır. Bu da demokrasinin i cabıdll'. 
Ama bu konuda farklı düşündüğümüzü zannediyorum. . 

Soru : - Baş örtü konusunda üniversitelerde madur olan öğrenci
ler var, bu hususta 'birşey söylüyor musunuz? 

Cevap : - Bu konuyu da ifade ettim. Dedim ki tabi Türkiye' de 
Anavasa var. Anaya a'da insan ıhak.ları var. !Bununla ilgili, icdarı hürri
yetiyle ilgili maddeler var. TC'nin demokratik laik !bir Cumhuriyet oldu-
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ğuna dair maddeler var. Gerçi bu konuyla laikliğin direkt bir alakası da 
yok ama bazılarını maalesef ilgilendirmektedir. 

Söylemek i tediğim şudur. Bizim üniversitelere siyasi iktidar olarak 
sadece !bütçe göriişınesi sırasında bir önerimiz var.d ır. Yani bütçesini 
azallınz, çoğaltınz. Tabii 'bu konunun çözümü üniversitelerimizin rektör· 
!erine bırakılmıştır. Ümit ederim ki memleketin menfaatine ve insan hak
lanna riayet edecek bir çözümü kendileri bulur. 

Soru : - Bu konuda Sayın Cumhur<başkanının göriişü nedir? Siz 
üniversiteler sadece !bütçede göriişü ldü diyorsunuz? 

C c va p : - Ben bu konuda Sayın Cumhuı'başkanı'nm göriişünü 
-söylemekle mükellef değilim . Ama bil<}iğim kadanyla Cumhurb:ışkanı· 

mız bu konuda /bazılarının yazmak istediği gibi sert değil. 

Soru : - Saym Cumhuı'başkanı'nın Konya ve Adana'daki bazı gös· 
ıerilere karşı tepkisi oLclu mu veya sizden bilgi i tedi mi? 

Cevap : - O konularla ilgili bir .görüşme yapmadık. 

Soru : - Bu akşamki, Bakanlar .KıUrulu'aun gündemi konusunda 
bilgi verebilir misiniz? 

Cevap : - Hayır. Biz Bakanlar Kurulunu geçen hafta topla yama· 
dık o var, göriişeceğimiz konular vardır, özel lbir gündem yok. 

Soru : - Dış borçlarımızın kesilmesi söz konusu mu? 

Cevap : - Hayır. Kesin olarak hayır. 1987 senesi 1986 senesine na
.zaran dış ödemeler dengesi !bakımından çok daha müsait bir sene olacak
tır. Bunu herkes böyle lbil in . Çünkü ihracatta son iki ayda ciddi bir ge
lişme işareti yani geçen senenin son iki ayında ciddi bir gelişme gözükü
yor. Buna mukabil ithalatta bilakis dağılma gözüküyor. AldığımJZ tedbir
ler J..i, Temmuz-Ağustos aylarında almıştık. Onlar etkilerini göstermek
tedir. Üçüncüsü tahmin edivoıurn ihracatın geliştirilmesiyle ilgili olarak 
yeni aldığımız tedbirlerdir. Bu yıl, bilhassa yılbaşından itibaren ço'k d:ıha 
efektif olacaktır. Nitekim benim yaptığım bir çok temaslar ihracatçı fir
malarımızda dış ticaret şirketlerinde ihracatın bilhassa yeni vıldan itiba
ren çok iyi lbir şekilde gelişmekte olduğunu göstermektedir. Tabii rakam
lar daha çıkmamıştır. Bir bu tarafı var. İkincisi Türkiye Turiz.m bakımın· 
dan 1987"de ıı:ene aldığım bilgilere göre fevkalade güzel bir yıl geçimıeyc 
namzet gözüküyor. 

Bi r çok yeni te is lstanbul'da ve güney sahillerimiz.de. batı sahilleri
mfade devreye gimıektedir. Çok geniş bir inşaat yatırım faaliyeti var ve 
-zannediyorum Alman Markının del!:er kazanması, Avrupa paralarının 
genellikle değer kazanması Türkiyc'ye batıdan gelecek Turizm akışını bü-
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yük çapta arttırmaktadır. Türkiye herhalde içinde ıbulunduğumuz sene 
bir rekor turizm senesi yaşayacaklır. Aldığımız diğer tedbirlerde yine işçi 
dôvizlcrimizin diğer konuların, sıabilitcye doğru götürmüştür. Yani azal
ma eği limi durmuştur. Hatta artma eğilimi başlamıştır. Bu bakımdan ra
hatlıkla şunu söyleyebilirim, Türkiye'nin kredilerinde de çok güzel akış
lar var. Hiç bir problemimiz yok. Yatırımlar bu sahalarda önemli lbir şe
kilde gidiyor. Zanediyoru m ekonomik bakımdan hem fiyatların indiği, 
cnfla~yonun azaldığı, faizlerin düştüğü ki mevduat faizleriyle başlamış

ıır. Devlet tahvillerinin faizlerinin düşmesiyle devam etmiştir ve Banka 
faizleri de ona paralel olarak kademe kademe inecektir. 'Tabii ümit edi
yorum ki son yağışlarla da zirai faaliyetimiı.de yine geçen sene ve geçen 
seneden daha iyi bir y ılı yaşarız. tlan da edildi gerek mazot fiyatlarında 
yan i petrol üıiinlcrinde gen:kse gübre fiyatlarında hiçbir değişiklik bahis 
konusu değildir. Biraz gübrede sübvansiyonu arttırmışızdır. Köylümüze 
daha yardımcı olmuşuzdur. Bu da tabii köylünün, çiftçinin gelirini büyük 
miktarda arttıracaktır . Bunun da piyasaya alım gücü olarak ·dönecej!;ini 
ekonominin seı!best bir düzende süratli bir şekilde gelişeceğini hatta kal
kınma hızını biz % 5 küsür tahmin ettik çok muhtemeldir aksi bir du
rum olmazsa bunun üzerine çıkabileceğini ya tırımlardan dolayı değil 
ama tabii şartlardan dolayı çıkabileceğini tahmin etmekteyim bunlarıda 
ifade ediyorum. 

Soru : - Irak'ta son alımlarda 'bir sıkıntı çıktığını, doların da % 
20 seviyesi ni, zam yapılmadan bu tarafa % 20 seviyesini aştığından dola
yı petrol fiyatlarında sıkıntı olabileceği yolunda söylentiler var. 

Cevap : - Cok haberler çıkıvor. inanmayınız yani her vazı lana 
inansaydık, şimdi bilmiyorum neredeydik? Ama şunu ifade edeyim biz 
petrol anlaşması yaptık İran ile 'Ve arkasından Libya ile ve bas•nımıza 
baktım tenkit edi liyoruz. Simdi hi.; kimseye haklı o!Juğumuzu övl miyO· 
nım. Galiba haklıyız arkasından da petrol fivatları 'hizim iııw,.ı~..ı.11.mız 

fivatlıırın Ü7crine cıktı. Demekki hesabımızı ivi bilivoruz başkalarının 
tavsiyelerinden çok daha iyi 1bu meseleleri takip ediyoruz. 

Soru: - Bu iki ülke ile Nctback sistemi devanı ediyor mu? 

C c varı : - Ilavır. Avn b;r sistem yok OPEC fiyatıyla anlastık doğ
rusu da budur. Ve ilk defa da Türkive anlaştı doğru yaptığımız meydana 
çıkmı~tır ama basınımızda ciddi şekilde tcnkid edildik. Şimdi o tcnkid 
edenler se~lerini cıkarmıvorlar ama vanlışlıklannı da söylemiyorlar. Hiç 
kimse yanlış yaptığını kabul etmiyor. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN ANA.VATAN PARTİSİ 
TBMM GRUP TOPLANTISINDA Y APTICI KONUŞMA 

27 Ocak 1987 

Çok Değerli Arkadaşlarım, bugün, tati le girmeden ewel, -eğer TBMM 
bu hafta onu tati le girme karan verirse,- son grup topl antımız olacak
tır. Ben 'bu konuşmayı, daha çok önümüzdeki tati l dönemi ve bu tatil dö
nemi içerisinde bir dış seyahat yapacağımı, bu d ı ş seyahatimden dolayı 
belki TBMM açıldıktan birkaç gün sonra gelebileceğimi dikkate alarak, 
arkadaşlarıma bazı konularda izahat venmck için yapıyorum. Seyahatim 
Amerika Birleşik Devletleri'nedir. tlkönce ewyork'a gideceğim, orada 
bazı temaslarım . var Belli başlı bankal arın !başkanları ile aynı zamanda 
bazı yatırımcı larla temaslarım var. Daha onra Waslıington'a gideceğim. 
Washington'da Başkan Reagan ile randevumuz var. Yine Washington'da 
üç bakan ile de görüşmem olacak. Savunma, Dışişlcri ve Ticaret bakan
ları . Yine aynı ıprogram çerçevesinde • Amcr.kan - Türk Cemiyeti • var. 
•Friende of Turkey• Türk Dostları Dcmeği'nin bir balosuna ıştirak ede
ceğiz. Orada, onların Jıazırladığ ı seminerde bir konuşmamız olacak. Ora
dan Hou ton'a geçeceğim. IDaha ewel yaptırd ığımız göz amelıyatı ile il
gili bir kontrolden, tabiatıyla gitmişken bir de genel check-up yaptıra

cağız, ondan sonra Türkiye'ye döneceğim . 

Muhterem Arkadaşlanm, bu biraz uzayabilir veyahutta tahmın etti
ğim gibi, kısa olabilir. Her halukarda arkadaşlarımın Türkiye'de -geçen 
toplantıda çok açık bir surette belirttiğim gibi- birliğimizin beraberliği
mizin devam ı husu unda şimdiye kadar gösterdikleri gayretleri esirge
memelerini, !bunun devamında memleketimiz bakımından sonsuz men
faatler olduğunu 'bilha a sözlerimin başında belirtmek istiyorum. 

Hepimiz, son lbir-birbuçuk ay içerisinde, basınımıza göz gezdirdi
ğimizde, Türkiye içinde olan değişi klik veyahut hareketliliklere baktığı
mız zaman; hakikaten bu söylediklerimin birçoklarının, Türkiye bakı
mından fevkalılde hayati olduğuna dikkat edilme i gerekti~ini görebili
riz. Komşularımızla aramızı acma gayretleri var dedim. Yurt iciııdc ve 
yun dışında, olabiiir. Ama, Türkiye'nin «sulh • ı çcrisinde ya anıasıııın çok 
büyük önemi vardır. Türkiye'nin geli mesi için, memle'ketimizin geliş
mesi için •sulh• içerisinde yaşamanın fevkalade büyük önemi vardır. 
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Sulh deyince sadece komşularımızla iyi geçinmeyi anlamamak ·lazım. Bu 
yurt içinde de sulh demektir, ıonu söylemek istiyorum. Burada lbu işin 
l!n büyıik teminatı ANAVATAN Partisi'dir. Başkaları değildir, başkaları
nın bu konulardaki sözlerine de fazla itibar etmeyiniz. Bugün memleke
timizde maalesef, oldukça farklı siyaset yapan kızdığımız eski, ·12 Eylül 
öncesindeki aynı siyasi oyunları sahnelenmek isteyenleri de görmeniz ka
bildir. Fazla ibir incelemeye lüzum kalmadan şöyledir, !böyledir. Bunlara 
da hakikaten, !bizim kendi doğrultumuzda, hiç istikametimizi bozmadan, 
birliğimizi- beraberliğimizi çokiyi tutarak götürmekte, sözlerimin başında 
da ifade ettiğim gibi, sonsuz menfaatimiz val'dır. Bundan hiç şüphem yok, 
zaten geçirdiğimiz üç seneye lbaktığımız ı.aman bu birlik ve beraıberlik ol· 
duğu için çok icraat yapılmıştır. Şöyle ibir geriye ıbakınız, 1Jıi9bir iktidarın 
ele alamadığı işleri lbizim alabilmemizin tek sdbeıbi, hakikaten sağlam foir 
grubumuzun olmasıdır. -Sayımız !hatırlayacaksınız, o tarihlerde bu.günkü 
gibi de değildi. Biz bu işe 21 ! 'le ıbaşla.dık. Ama, dikkat ederseniz, Türki
ye'nin en önemli icraatlarını o tarihten itibaren yapmaya devam ettik. 
Birçok konularda çok büyük köklü ~eğişiklikler ,getirdik, reformlar yap
tık ve söyleyeceğim ibirşey daha var; Bu •eformlar yapılırken en ufak bir 
sancı da meydana gelmedi. Hakikaten şöyle geriye dönüp bakalım, mem
ieketlerin hayatları , bir milletin hayalı, insanların ıhayım ıglbi kısa değil
dir. Milletin, mcmleket;ıı hayatı çok uzundur. Tabiatıyla insanoğlunun 

belli ömrü var. Jşte, yaptığımız üç yıllık icraat memleketin hayatında 
cok kısa /bir süredir. Ama, •bizim bir seçim devremizin, lbir bakıma yüzde 
70 ine yakın kısmıdır. Ama, o üç senede ölçülü or.taya koyduğumuz zaman, 
memleket hayatında dahi yapılan işlerin çok uzun yıllara sığabilecek ka· 
dar geniş olduğunu görürsünüz. Bunları mu'htelif \vesilelerle an1atuğım 
için. sadece lbu tatile gidişte, !bazı önemli noktalarını vurgulamak istedim. 
Şehirlerimize bakınız çok süratli değişme içerisindedirler. tik defa Türk 
şehirleri. kendi meselelerini çözer hale gelmişlerdir. Hatta şunu çok açık 
bir şekilde ~fade edeyim ki, •yığılmış ;problemleri• çözer !hale gelmişler
dir. Bu yüzden belki, birtakım 'menfaatleri !bozulanlar olabilir ve şe'hlr
lerdeki belediyelerimizin yetkilerine hücum edenler var. (Bugün, öğleden 
sonra zannediyorum bir araştırma önergesinin konularından !biri de bu 
meseleyle ilgilidir. Turk 'belediyeleri dikkat edreseniz, artık değil günlük 
problemleri, 'birikmiş 20-30 senelik problemleri çözer hale gelmişlerdir. 

Misal vereceğim; Yıllardır 'düşünülen Ankara'daki metro meselesi, lbug'ün 
ciddiyetle ele alınabilir hale gelmiştir. Daha evvel birinin yazıp, diğerinin 
bozduğu metro meselesi bugün ciddi olarak ele alınabilir ihale (gelmiştir. 
Doğru düııüst etüdü yapılmıştır . İhaleye çıktığı zamanda göreceksiniz, 
teklifler de gayet ıiyi gelecektir. Belediyelerin artık !bunu yapma gücü be
lirmiştir. Ankara'nın lbirsu derdi var. Misal olarak vereceğim, şu Cumhu-
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riyet tarihinde içme suyu jçin yapılmış barajlann hacimleri U30 milyon 
metre-mikap'ı geçmiyor. Yani, yıllık verecekleri su, 130 milyon metre · 
mikap, bunun en büyüği.ı de, Kmlcahamam'a giderken gördüğünüz Kurt
boğazı 1B<ırajı'dır. Ama, bir «az su• mevsiminde bu rakam BO'e, 90'a dü
şer. Ankara'nın belki 1-1,5 milyonluk nüfusu için hesap edilmiş bu ba
rajlar. Ankara 2.5 milyon yükselince çok daha !büyük tesislerin yapılma
sı lazım . Geldiğimizde şunu gördük, baktık ki, bir baraj yapılıyor. Ama 
16 kilometre tüneli var. Suyun getirilmesi için 16 kilometre fevkalade zor 
şartlar altında bir araziden geçecek tüneli var. Normal temposuyla 1991' 
de ibağlanaıbilir. Belediye ile oturduk, konuştuk. Kamu Ortaklığı Fonu'· 
ndan finanse ettik. -parasını da geri almak kaydıyle- O tünel şu anda ümit 
ediyorum ki, 1987 yani, bu yılın Ağustos.. veya en geç Eylül ayında o suyu 
Ankara'ya getirecektir. Ve Ankara'nın suyu bu suretle, iki misline ~ık

maktadır. Yani, mevcudun iki misline çıkabilecektir. Sadece bununla kal
madık, daha gerisinde ıbir baraj daha var. O da süratlc yapılıyor. 'Demek 
ki, sadece mevcudu tamamlamak değil , yani, birikmiş olan zorlukları 
çözmek değil, ileriye de bakıyonız aynı zamanda, ilerinin de yüklerini 
azaltmaya çalışıyoruz. İstanbul'a bakınız, şehrin na ıl değiştiğini kendi
niz görebilirsiniz. Ankara'yı bir de havadan görünüz. Göreceksiniz ki, bü
tün şehir pırıl pırıl hale gelmiştir. Aynı konuda bütün diğer şehirlerimize 
bakınız. Bu başlı başına bir ıreForrndur. Ben size şunu söylerim, birçok 
büyük şehrimiz bizim getirdiğimiz formüllerle, ki, Adana'da ibunlann 
arasına girdi -bu büyük şdhir formülüdür. - Bu şehirlerimiz önümüzdeki 
on sene içerisinde Avrupa'nın sayılı şehirleri arasına girer. Evet, görece
ğiz. Bilhassa İstanbul, İzmir, yapılmakta olan .güzel tessilerle, ıbu şehirler 
avrupai 'bir manzaraya çok rahatlıkla sahip olacaklardır. İnşallah Bur
sa'yı da beşinci büyük şehrimiz haline getiririz. Tabii nüfuslarına göre. 
Şimdi ~akınız, Belediyeler Kanunu önümüzde, üzerinde çalışma yapıl
ması lazım , daha eksiğimiz var. ~rna şunu da gördüm, bütün diğer bele
diyeierde, irili ufaklı hepsinde büyük hareket vardır. Bu sene belediyele
re taksimat yapılırken -bir parça- çok küçük •belediyelere daha fazla im
kau veren lbir formülü benimsedik. Yani, iki bin - üç bin nüfuslu bele<liye
lerimizin dertleri var. Onlara 1biraz daha fazla imkan veren formülü be
nimsedik. Bu belediyelerimizin de zannediyorum, .diğer belediyeler gibi 
aktiviteleri daha fazla olacaktır. Türkiye'nin belediyelerinin nüfusu ne 
kadar biliyormusunuz? 11700 belediyenin, şu anda 31 milyonun üzerinde
dir. Türkiye şehirleşiyor. Bunu gördüğümüz için de fevkalade memnu
uuz. Aynı konuyu mahalli idarelerin önemli bir üstü, rüknü olan ıtl Özel 
İdarelerine getirdik. 11 Özel İdareleri, yeni kanunla inanınız herhalde köy
lerimize çok .daha iyi etki yapacaktır. Yani kırsal sahaya ıbugünkü, yaptı
ğımız hizmetlerin ötesinde imkan getireceğiz. 
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Muhterem Arkadaşlarım, talbii şunları söylemek mümkün, Kambiyo 
rejimine bakınız, Türkiye' de herşey var, herşey serbest. Bu görüntü aslın
da, yasaklı olan -şunu getiremezsin, bunu ihraç edemezsin, ithal edemez
sin- diye bir Türkiye yok artık. Aynen ileri ülkeler gibi olan bir Türkiye 
var. Görüntüsü bu !bakımdan böyle. Edirne'ye gidin, Kapıkule'yi görün, 
orzda işçilerle konuşun . Yemin ederim, Türkiye'ye girişlerinde hele eı 

manzarayı ve Türkiye içinde geri dönerken onlarla konuşun. Hiçbir fark 
olmadığım söyleyeceklerdir. Türkiye bugünkü şartlarına son üç ısened 
kavuştu. 'Avnıpa memleketinden şu eksik, •bu eksik diyemezsiniz artık. 

Girişler çok rahat olmuş, ıhiÇbir .problem yok. Yani, medeni bir ülkeye 
yaraşır hale gelmiştir. Aç bavulu, şu senin, bu benim şeklinde bır husus 
kalmamıştır. Medeni bir ülkede böyle işler olmaz. Medeni Wkede vatan
daşın öylediğine itimat edilir. Bizim de getirdiğimiz sistom budur. İşt.! 
bürokrasiyi azaltmar:ın formülü de budur. Bakınız, dhliyetlerden vlcn · 
mc cüzdanlarına kadar. Ne kadar sahada bizlbürokrasiyi değiştirdik. Ta
bii görülmüyor, lher kazanılan cebe gidiyor, yenisi !bekleniyor. Bu da doğ
rudur. Çünkü iktidarlar hizmet için gelmiştir. Hizmet etmeye de mcdbu
ruz. Daha fazlasını getirmeye mecburuz. Zaten biz lbunlan getirdiğimiz 

için, ıbizden daha fazlası isteniyor. Geti rmezsek, fazlası istenmez. Bi r ko
nut meselesi, bu sene «Dünya Konut Yılu ama şunu ifade ederim, bu ko
nut meselesini en iyi şekilde ele alan ülke Türkiye'dir. Hiç kimse aksini 
iddia edemez. Bütün ıclünya da !bunu !böyle bil iyor. Bugün 500 bine yakın 
belk ide biraz rlaha fazla konut inşa halinde. Kooperatifler arka arkaya 
geliyor. Büyük yapımcılar devreye girdi. Ferdi !krediler çalışıyor: !Eksik 
gördüğümüz hu us ları da, son çıkardığımız kanun ile -işçiye, memura ve 
evi olmayan emekliye- bir ulave imkan daha getirdik. Bu suretle de bir 
ı aşla üç kuşu vuruyoruz. Hem iş sahası açıyoruz hem konul meselesini 
hallediyoruz, -vatandaşın başını sokacağı .bir yer buluyoruz- ~em de eko
nomiyi harekete geçiriyoruz. Çünkü, konut ekonomiyi harekete geçiren 
sektörlerden bir tanesidir. Çünkü , gerisinde yüzlerce sanayi çalışıyor. Ay
nı şekilde baktığınız zaman birçok konuları daha ortaya koyabiliriz. Mi
sa l mi istiyorsunuz? İşte , evvelsi akşam programı gördünüz. Çok kere 
de, bas ınımızda bir parça alaya alınmak istendi. Ama zanediyorum, şim
<liyc kadar yaptığımız çok güzel işlerden 'bir tanesi ıodur. Karşımıza çı

kanların yanlışları şudur; Basit bir batı taklitçiliğinden başka birşey ge
tirmedlier. Halbuki, batıdan öğreneceğimiz çok şey olmakla beraber tak
litçilik, basit taklitçilik yanlıştır. Bizim kendi kaidelerimize, kendi esas
larımıza göre, kendi insanımızın kolayca adapte olabileceği, uygulayabi
leceği işlere göre, kendi bünyemize göre, meseleleri çözmemiz lazım. Ni
tekim, hu getirdiğimiz konu en fakr·ü zaruret içerisinde olan tabakaya, 
ki, iıi 9bir sosyal yardım kurumu hiçbir mctodla el uzatamaz. Hatta, sos-
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yal im.kanlan bütün Türkiye'yc yaymış olsak dahi, buna tbiz el atamayız. 
Bir yerde dünyada da el atılamaz. Bugün en ileri ülkelerde dahi 'bizim 
getirdiğimiz metodun dışında zaneUniyorum bir para, 10 bin lira, icabın
da 5 milyon lira yardım yapabilirısiniz. Bunu hangi sosyal yardım kuru
mu, lbu kadar standartı değişik yardım yapabilir? Mümkün değildir. Ta
biatıyla insanımıza da itimat edeceksiniz 'bu işin başın.da olan Kayma
kam'a, Belediye Başkanı'na, devlet memurlanna ve eşraftan seçilmiş 

kim elere itimat edeceksiniz. İtimat, esas dedik. İti.matla da onlar, en iyi 
kararlan -çiinkü, kendilerine verilmiş parayı da en iyi şekilde kullanma
lan lazım- alacaklardır. Bu ıbir vakif'tir, hayır müesseses idir. O şekilde 
kullanmaya da medburdurlar. Orada da çok iyi netice alacağımızı söyle· 
yebilirim. Şimdiye kadar, 300 binin üzerinde insanımıza yardım edilmiş
Lir ve bu az bir mesele değildir. Zannediyorum bunlann ıçoğu ayağa kal
dırıalcaktır. Çocuklar okutulup, yurtlar yapılacaktır. Daha birçok şeylere 
el atılacaktır, beceri kazandınlacaktır. Biz getirdik, in anlarımıza !beceri 
kazandırma programlannı . Türkiye'nin her tarafına da genişleti lecek tir . 
Çünkü şunu çok iyi gördük ki, insanlar bir !beceriye sahipse, lbir vasıfları 
varsa, iş bulması çok kolaylaşır . Hatta kendisin in iş yaratması mümkün. 
J!.ksi taktirde beceri i olmayan insanlar, hepinizi gelip s ıkıştırıp, devlet 
kapısında bekçilik, odacılık arıyorlar. Onu değiştirmeniz liiz.ım. Onun bi
leği ne de bir •altın bilezik» takalım, o da .göğsünü gere gere, 'başını dik 
tutarak, • ben bu işi yapıyorum• desin. Bunu da genişletiyoruz. Buna i:la 
imkanlar bulduk !büyük çapta. Bir Kamu Ortaklığı meselesi Türkiye'nin 
birçok projesini halletmiştir . Kamu Ortaklığı bizim getirdiğimiz ve bir 
reform değil, bir büyük yenilik mahiyetindedir. Elektrik santralleri yapı
lıyor, !barajlar yapılıyor. Yeminle söyliyeyim, hiçbir iktidar devresinde 
bu kadar 'baraj ele alınmamıştır. 69- 70 tane baraj halen inşa halindedir. 
Ti.irkiye'de şu ana kadar bitenler 89'u ancak buluyor, bütün Cumhuriyet 
devrinde, şu son 35 - 36 sene. Ve tahmin ediyorum, 2- 3 seneye kalmaz 
bunların çoğu ikmal edilir. Tabii yenilerinin de inşaatına başlanacaktır. 
Bu devam eden bir iştir. Finansman sar.lece devlet bütçesinden gelmiyor. 
İşte bu, Kamu Ortaklığı Sistemi'nden geliyor. Bunların mühim bir kısmı , 
kendi kendini idare edebilen, yani, ödeyebilen tesi !erdir. Biz onları seç
tik, onlan bu Kamu Ortaklığı Fonu'ndan destekliyoruz. Dönüşte '.Klarnu 
Ortaklığı Fonu'na da bunlar para getireceklerdir. Nitekim bakın, Kara
kaya projesine 150 belki de l!!Q milyar TL. Kamu Ortaklığından vt:rilmiş
tir, zamanından önce tamamlanmıştır. Yoksa Allah bilir daha iki sene sü
rerdi ve şu anda tecıiibe işletmesi halindedir. İnşallah Mart - isan ayla
nnda gider Karakaya'yı devreye sokarız. Türkiye'nin en büyük tesislerin
den biridir. Bunun gibi daha 17- 18 tane baraj, bu sistemden finanse edi
liyor. Yine aynı sistemin sayesinde bin kilometre otoyola başladık. Edir-
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ne'den Ankara'ya kadar. Bugün herşeyi tamamlanmıştır. Finansmanı tla 
tamamlanmıştır, inşaatın !bir kısmı da başlamıştır. Umit ediyorum ki. 
dört seneye ka.dar bu soylediğımiz yol da, öyle 15- 20 sene sürecek işler
den değildir. Sistemi iyi kurduğumuz için, dört senede 'bu proje de la· 
mamlaııacaktır. Arkasından tabii, Adana' dan Gaziantep'e -ileride H~bur'ı. 
kadar gidecek olan yol- zanediyorum, Batı'da İzmir, !Aydın, Denizli- bu· 
raya da eğileceğiz. Bu suretle otoyollar sistemini ileride 3-4 bin kilomet
reye belki, 7 - 8 >bin kilometreye çıkaracak büyük bir otoyollar şebekesi 
Türkiye'de ıbaşlamış olacaktır. Bunun.da tabii, finanse edilmesi, sistemi
nin kurulması lazımdı. Çok iyi bir şekilde, bu Kamu Ortaklığı Sistemi içe
risinde kurulmuştur. 

Savunma Sanayii meselesıni biz hallettik, iftihar ediyorum. Bugün 
fevkalade güzel 1bir sistem .kurulmuştur. Bunu dışarıdakiler de söylüyor. 
Türkiye'nin kendi silahını yapması bir slogan halinde ise, bunun en gü
zel sistemini biz getirdik ve doğrudur. Herkeste tbunu böyle biliyor, içeri
den de, dışarıdan da. Hem Tlirkiye'ye yararlı projeler yapılacak hem eko
nomiye katkı sağlıyacak hem de Türk savunmasını güçleıı.direcektir. Bu
nu da biz yepyeni >bir sistem halinde getirdik, çok da iyi çalı şmalar var. 
fürkiye'yi en iyi biz tanıtıyoruz, onu da söyliyeyim. Eskisiyle mukayese 
edilı..mez. Şu tenkit edilebilir, bu tenkit edilebilir ama, eski devreyle hiç
bir şek ilde mukayese edilemez. Türkiye'yi bu anda tanıtacak gücümüz 
var. Açıııız, bakınız, Dünya basınında eski devrelerle mukayese edilemi
yccek kadar çok ıgüzel yazıl ar çıkıyor. Ama lbu, tanıtma gücümüzden kay
naklanıyoı·. 

Muhterem Arkadaşlarım , daha birçok konular var. Sizler bunların 
çoğunu biliyorsunuz. Çok büyük .değişiklilder yaptığım ızı hepimiz !biliyo
ruz. Vergi sistemlerini anlatmadım. Uün Adli Sicil Müessesesi bilgisayarlı 
sıstcme geçti. Bütün vergi dairelerimiz birer !birer bilgisayarlı sisteme ge
çiyor. Artık eski, köhnemiş, küf kokan vergi dairelerinin yerini modern 
vergi daireleri alıyor. Vatandaş rahatlıkla /girip, kuyrukta meselesini çö
zecek vergi daireleri arıyor. Aynı şekilde Adli <Sicil Müesesesi, Adliyemizi 
de aynı şeki lde, -devletin bu iki temel 'fonksiyonunu- vergi alma fonksi
yonu ile adalet dağıtma !fonksiyonunu en 'iyi şekle getirmeye çalışıyoruz. 

Türkiye'yi ileri ve modern bir ülke haline getirmeye azmettik dedi
ğimiz zaman tabiatıyla sadece, barajlar yaparak, yollar yaparak birtakım 
tesisler yaparak bu hale gelmemiz mümkün değildir. Bu ihale gelmemiz, 
memleketimizin köklü ve temel müesseselerini •hakikaten modern ihale ge
tirerek mümkündür. Yani Adalet Mekanizmamızdan, !Milli Eğitimimıze 
ve Sağlık sistemimize kadar. İşte sağlık konusunda da en önemli reform 
kanununu da biz getiriyoruz. Bu kanun, ısaruyorum Meclis'te görüşüle-
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cektir. Üzerinde çok hassasiyetle ça lışılmı ş bir kanundur. Ve zannediyo
rum, sağlık meselesini de kökünden halledecektir. Sistem bu şekilde. 
Çünkü, sağlık personelini ça lıştırarak onlara iyi imkanlar verecek. Bu
nun yanında, onları daha fazla ça lı ştıracaktır. Sistemin temeli de budur. 
Bizim şimdiye kıWar uyguladığımız insanları isteyerek, teşvik ederek ça
lıştırmaktır. Zorlayarak, iterek- kakarak değil, teşvik ederek çalıştırmak 
insanın tıılbiatına en uygun sistemdir. 

Daha birçok konular var. Şöyle bir gözünüzün önüne getiriniz. Çı
raklık s istemini, Milli Eğitimdeki teknik meseleyi biz hallettik . Yıllardır 
çıkarılamayan kanunu ıbiz çıkardık. Geçenler.de muhtelif fabrikaları gez
dim. Oralarda iftiharla gördüm ki, sistem çalışmaya başlamış. Endüstri 
meslek liselerinden -mesela Teletaş'ta- lOO'ün üzerinde talebe gelmiş, 

haftanın üç günü orada çalışıp, haftanın iki günü de okula gidiyor, Üç 
gün bir işçi gibi, lbir yardımcı eleman gibi makinanın başında çalışıyor. 
Ve para kazanıyor, hem de işi öğrenerek. Eskisi giıbi, (okuldan çıktı, !bu 
adam birşey bilmiyor• demiyorlar. •Bu adam fii len çalışan işçilerden da
ha iyi mesleği öğrenerek çıkıyor» diyorlar. Bu sistemi de biz getirdik ve 
zannediyorum, bir çığ giib de büyüyecektir. Dikkat edilirse, Türk sporu
na da en büyük hizmeti biz yaptık. !Hem finans bakımından onu güçlen
dirdik hem tesis bakımından. Yeni tesisler, lhem de zihniyet 'bakımından 
değişiklikler getirdik. Bunların tesirleri tabii ki, önümüzdeki yıllarda gö
zükecektir. Sistem birdenbire oturacak, çalışacak. Türkiye birçok sahada 
geliştiği gibi spor sahasında da gelişecektir. Ve hedefimiz olan Türkiye'yi 
ileri ve modern bir ülke fhaline getirme yolunda çok büyük mesafeler ka
tettik. Ama kafi değildir. Önümüzde çok büyük mesafeler var. 

Bir konuyu daha söyliyeyirn, tarımda çok köklü değişiklikler ya pıl

mıştır. Zannediyorum, .geçtiğimiz Cumartesi günü, Manisa'da önemli bir 
~es is !hizmete açıldı. Belki büyük değil ;una, önemli bir tesis. Yüksek ve
l'imli tohumlar üretecek bir tesis açıldı . Aşağı- yukarı bu şeki ldeki şirke t 
sayısı, yani, yüksek teknolojili şirket sayısı son üç senede Tü rkiye'ye ge
lip müsaade alarak, işe başlayan, ortaklıklar kuran şirket s:-.vısı J6'dır. 
Öyle değil mi? Demek 25 civarında, bizim bildiğimizden lbu tarafa biraz 
daha artmış . 25 tane böyle şirket var. Onları gördükten, bazılarını incele
dikten sonra rahatlıkla şunu söyleyebilirim; Türkiye çok kısa zamanda 
tohum ihraç eden lbir ülke olur ve büyük de para ka~nır. İşte, küçücük 
Hollanda, dün akşam televizyonda 'ela vardı. 'Sadece 2.5 mily<:r dolarlık 
çiçek tohumu veya çiçek ihraç ediyor. Demek ki, tteknolojik mesele de 
Türkiye'ye süratle gelmektedir. 

İhracatımıza bakın, Türkiye çok muhtelif devrelerden geçti. Bir ta
nın ülkesi görünümündeydi. İhracatının yüzde 60-70'i tanın üıiinü olan 
ıbir ülke tabii ki tarım ülkesi görünür. Ba;ka rürlü ifade edilemez. Uzun 
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yılardır bu böyleydi 198l'den bu tarafa, bu durum değişmeye başladı . 
ANAVATAN iktidarı döneminde sanayi malları ihracatı yüzde 75'e gei
miştir. Hem de 8 milyar dolara yakın ihracat içerisinde. 1lk zamanlarda 
bu sanayi malları ihracatının nasıl olduğunu ben biliyorum. Komşu Arap 
ülkelerine, Ortadoğu Ülkelerine, Jbiraz da zorlamayla, iterek. yaparsın1z, 
yapamazsınız. Gayret ederseniz yaparsınız. Ambalaj 'bilinmez. Birçok ko· 
nularda daha bilgimiz kafi değil. Bu ihracat böyle yapıldı. Ve şu şüphe de 
muhtemelen birçoklarına gelmiştir. Demişlerdir ki, • Yarın , Arap ülkeleri 
almazsa, biz malımızı !batıya satamayız.» Ama, muhterem arkadaşlarım 
biz bu tecrübeyi, geçtiğimiz sene çok açık bir surette gördük ki, ·yani, 
1986 yılında- lbu talep azalınca bizim ihracatımız süratle batıya, batı pa· 
zarlarına dönmeye başlad1. !Bugün Amerika Birleşik Devletler i'ne, demir. 
çelik bonı, saç ve daha ıbirçok sanayi mamülleri Amerika'ya, Avrupa'ya 
ihraç ediliyor, rekabet ediyoruz. Ve zannediyorum, meselemizi -yani, Tür· 
kiye bir sanayi ülk~idir- görünümünü, Avrupa ve Amerika'ya sanayi mal
ları ihracatında •büyük bir !hamle yaparak ispat etmiş durumdayız. Bu da, 
olarak söylüyorum. Yapmaları mümkün değildir . Onun için, tekrar ifa. 
Türkiye 'nin şu son senelerde getirdiği ıönemli bir gelişn,t!dir. Bakıııı z, z::
mıın zaman ·basınımızda, muhaliflerimiz de söylerler, neredeyse eski ıgün

leri, kendi devi rleri gibi hatırlarlar .• Döviz bitti • gibi lafları söylerler, 
bir müddet sonra laf kalmaz. Hatırlayınız, geriye doğru şöyle bir bakı
çıkla sıvanmaz, hakikatler her zaman meydana çıkar. Bizim bütün üze· 
nız, bir senedir söyledikleri laflan , şimdi neden söylemiyorlar? Birisi ilan 
ctlı, 4 milyar doları aştı rezervler diye, sesleri kesildi. Çünkü, güMş bal
rirıde durduğumuz nokta, /bu söylenenlerle kendi kendimizi aldatırsak, 
yanlışlıklar yaparsak işte o zaman başımız \belaya girer. Onun için ben 
her zaman şunu söyledim. Okuyunuz ama, hepsini iyi deeğrlendiriniz. Ka
tiyen zikzak yapmaaylım, dümdüz gi delim. Biz şimdiye kadar meseleyi 
iyi götürdük, bundan sonra da iyi götürürüz. Ama, geçen haftaki konuş· 
manıda söylediğim gibi, ANAVATAN şu anda bu memleketin alternatifsiz 
iktidarıdır. Şöyle bir yan tarafınıza bakın, •hangisi bizim alternatifimiz? 
Millet biliyor ıbunu. İstedikleri kadar konuşsunlar, istediklerini söylesin
ler. Bunların hiçbirisi, şu bizim yaptıklarımızın onda biıini yapacak güce 
sahip değildir. Bunu da , bir i!'urur vesilesi olarak değil ama, bir hakikat 
de ediyorum; «Hedef ANAVATAN'dır. » 

Geçen konuşmamda söylediğim birkaç konu var. Tekrar etmekte 
mıııhsur görmüyorum. Biz Türkiye'nin yeni partisiyiz. J9'83'te yepyeni par
tiler ıkuurldu. Eıski düzenin yerine yeni partilerin kurulmasına müsaade 
edildi. Çünkü görüldü ki, evvelki dönemde Türkiye'nin gelişmeme inde, 
siyasi kavganın çok önemli bir rolü vardır. Biz ıbu ıSiyasi 'kavgayı asgariye 
indirmek, ortadan kaldırmak için geldik, milleti birleştirmek için geldik. 
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Ve eski dört siyasi eğilime de hiç benzemiyoruz. Zaten, bugün farkımız 
açık seçik ortaya çıkmıştır. Eskiler kendi partilerini kurmuşıardır. Bütün 
mf:1>ele, acaıba ANAVATAN'ı orta.dan kaldırabilirıniyiz? Düşündükleri, 

hesap ettikleri budur. Arkasından dıyebilırıerdiki, es.Ki dörtıu ıeıı:rar geı

di, oturdu. Yapmak istedikleri bu kadar basittir. Ama, meseleyi en başın
dan gördüğümüz için, 1983 seçimlerinden .sonra da, burada bır iJ<:aç kere 
söyledim. Esas önemli olan 1983 ve 1988 arasındaki 'beş yıldır. Biz !bura
da kök ~aldık. Yepyeni bir parti olarak çıktık. Şunu da ita.de ettik, mil
let bize bütünüyle rey verecektir. Ve eski kavga dönemine eski yanlış 

günlere dönmek istemeyen bizim etrafımıza gelecektir. Ve nitekim öyle 
olmuştur. Üç seçimde de bu açık seçik meydana çıkmıştır. 1988'de de en 
iyi bir şekilde olacaktır, göreceksiniz .• Tabii hücum edecekler bir aı-a de
dikleri glbi, •ANAVATAN dört yamalı bohçadır.• Hayır, çok açık ifade 
ettim, dedim ki, bize rey verecekler, eskiden şu veya bu partiye rey ver
miş insanlaı-.dır. Bu tabiidir, biz eskiden mevcut değildik ki! Onun için, 
dört siyasi eğilime rey verenler bize rey verecekler dediğim zaman, lbu, 
muhtelif dört parçadan kurulmuştur anlamına gelmez. İnsanlarımız bir 
yerde !birleşmişlerdir, biz buna .ANAVATAN dedik. Ve şunu da açık 1ifade 
ettim; Bize gelen aı·kadaşlarımızın hiçbir eski mensulbiyetleri, eski parti
leri veya eski oy vermelerini biz hiçbir zaman nazarı Hibare almayız. Bi
zim için önemli olan, !bizim içimizdeki tutum <veihareketleridir. Yani ANıA
VATAN olduktan -sonra lbu meseleye bakmak lazım . Yoksa şu arkadaşı
mız buydu, ötek şuydu diye düşünmemiz fe<vkala.de yanlıklık meydana 
geLirir. Bu zaten, düşmanın taktiğidir . Böyle grupları parçalarlar, böyle 
grupları bölmeye çalışırl ar. Yine ifade ediyorum, geçtiğimiz haftaki /bü
yük dalgalanmayı, bir irtica konusuyla beraber getirdiler. Çok açık gös
terdik ki, orada da, /bu hikaye yeni değildir, 1940'lardan ıbu tarafa lbu Cıi 

kaye Türkiye'de ıaman zaman ortaya çıkartılır. Hatta hatırlayacağınız 

gibi, Economist deııgisinin 1%1 seçimlerinden sonraki yazdığı bir maka
leden de parçalar okudum. Türkçeye tercüme edilmiştir. O zamanki Mil
liyet gazetesi de bu makaleyi yayınlamıştır. Tabii, yine !bakacaksınız, 

1965'1i 70'1i yıllara, aynı !aflar tekrar edilmiştir. Aynı laflar ortaya ko
nulmuştur. Birgün sona erecektir bu işler. Türkiye, modem ve ileri bir 
ülke oluyor. Kimse kimseyi bu yolla korkutmasın. Bakınız, gözümüzü, 
<ığırlığ:ımızı bu taraflara verdik, ne oluryor diye. Adam gitti, Güneydoğu'
da 10 ıtane çoluk -çocuk masum insanı biçti. Türkiye'nin 'belki de en 
önemli meselesi budur, onlar değil. Ama ben bakıyorum, acaba icliyorum, 
bir yurtta en ufak bir hadise olsaydı, -şu meşhur yurtlarda- o zaman ıga
-zetelerimizdeki manşetler ne olurdu? Güneydoğu'daki !hadiseler manşete 
çıkmıştır ama, .diğer :olayla mukayese edilemez. Türkiye'nin en önemli 
meseleleri aca'ba bunlarmıdır? diye düşünmemiz lazım. Muhterem arka-
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daşlanm, meseleler söylenildiği kadar !basit değildir. Bu da tabiidir. Ama. 
bildiğim konularda da hiç şaşmadan, dosdoğru söylerim. Bizim içimizde 
hiçbir !hesap yoktur, herşey açık ortadadır. Herşeyi .de açık konuşmayı 
fevkalade severim. ANAVATAN !bir arada gidecektir. Bizim ikendi içimiz
de meselemiz varsa, kendimiz hallederiz. Başkasının müdahalesini iste
meyiz. O meselelerde de arkadaşlarım herhalde lbana itimat ederler. Çö
züm var mı, yok mu? Şöyle mi ıhalledilecek, böyle mi !halledilecek? Bu 
meselelerin, içimizdeki problemlerin 1halli bize aittir, başkasına ait de
ğildir. Onun için bugün, maalesef çok kötü bir alışkanlık haline geldi. 
BaMnımızda dedikodu mahiyetinde bir çok yazılar yazılmaya !başlandı. 
Bunların hiçjbirisine aldırmayız, !hiçbirisi doğru değildir. Hatta bazen ba
kıyorum, birşeyler uyduruyorlar. «Ôzal'a yakın filanca şunu söyledi• di
ye. Böyle birşey yoktur. Ama, maalesef bu işler yapılıyor ve millet huzu
rur,da ifade ediyorum, «doğru değildin. Biz tenkit edilmekten hiç kork
mayız, hatta tenkit edi lmeyi teşvik ederiz. Yalan haıberden, yanlış haber
den veya dedikodunun ciddi bir haber gfüi yazılmasından, hakikaten sı· 
kınlım var. Memlekete yakıştıramıyorum, yani, gelişen Türkiye'ye bu gilbi 
haberleri, yazılan yakıştıramıyorum . Onu ifade edeyim. Yazacak çok şe
yimiz, konuşacak çok şeyimiz var. Zannediliyorsaki, •İnsanlar hunlarla 
alakalıdır• yanılıyorlar . Çünkü ıbu dedikoduların sonunda memlekete za
rar gelirse, hepimiz beraber gideriz. Bunu da herkesin iyi bilmesi lazım . 

Bizim kadar hoşgörülü bir iktidar yoktur. Hoşgörülü ıdiyorurn. Çün
kü hoşgörünün temelini ortaya biz koyduk . Bizim diğer eski siyasi parti
lerden en önemli farkımız !buradadır. Çok geniş bir hoşgörümüz var. 
•Memlekette uygar bir tartışma ortamı istiyoruz• dedim. Bundan da hiç
bir korkumuz yoktur. İster sol olsun , ister sağ olsun, herkes fikrini söy
lesin. Sadece hakaret etmesin . Maalesef bazen fikir mücadelesinde 'oaşa

rılı olmayanlar, işi ıhakarete döndürüyorlar. Bıınu da gördük. Ama her 
fikir tartışılabilir. O nokta gelecektir, tabuları kaldırdığımız zaman. Biz 
o noktaya varmış değiliz, onu söylüyorum. Yani tam manasıyla uygar, 
serbest lbir tartışma ortamına varmış değiliz. Niye vanmadığımızı söyleye
vim; Bir mektuıp meselesi oldu . Geçen tbundan bahsettim. Bazı yazarları
mızın -onlara sol amigolar diyorum- etekleri zil çalmaya 'başladı. HaJbuki, 
bütün gazetelerimizin demokrasiyi müdafaa eder manşetlerle dolu olma
sını isterdik. İşte ona eriştiğimiz zanıan, Türkiye' de serbest ve uygar tar
tışma ortamı olur. Ona erişemediğimiz zaman, serbest tartışma ortamı 
olamaz. İstedikleri kadar söylesinler. Hatırlayınız, Fransa'da 1958 yılında 
hadiseler oldu. Fransa, Cezayir ile ıbir milyon askeriyle uzun 'bir fıarp ya
pıyordu . De Gaulle •ben bunlan çıkaracağım• dedi. Fransızların Cezayir'
de büyük menfaatleri vardı. Mani olmak istediler. O laflan lhatırlayın . 

Fran ız paraşütçülerinin Parise'P. ineceği söylendi. Yani bir nevi hükümet 
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darbesi yapmak üzere. Bütün Fransa, basınıyla, soluyla, sağıyla ayağa 
kalktı. Ve Neticede, De GauUe işini çok rahatlıkla görmüştür. İşte demok· 
ratik atmosfer budur. Bu olmadığı zaman, tartışma l'.>rtamı set'best ola
maz. Tabii, onların vardıkları nokta, asırların getirdiği bir noktadır. Bi
zim daha, 36-40 senelik bir mazimiz var. Ama bu milletin bu ileri ülke
ler giıbi, aynı ıdemokratik .uygarlığa sahip olmasını ve esas kökü bizde de 
bunun olduğunu düşünüyorum. Tabii, ıbir memleketin fikir adamları , 
yazarları, ileri yukardaki insanları yiizdeyüz demokrasiye inanırlarsa, 

bunların hepsi çok rahatlıkla olur. Buna inanmazlarsa, gereğinde ıçağdaş
lık- demokrasi tercihjnde, çağdaşlığı tercih ederim derlerse, o memleket
te demokrasi olmaz. Onun için, muhterem arkadaşlarım, meselelerimiz 
tıasit değildir. Me eleleıimize, ümit ed_erim ki, /bizim gayretimizle, bizim 
hakikaten bu konularda birliğimizi beraberliğimizi sım ı kı devam ettirme
mizle her zaman çözüm bulunacaktır. Her zaman çok rahat bir şekikle, 
memleketi ileriye götürecek ıçözümler bulunacaktır. 

Muhterem Arkadaşlarım, 
Bir de önümüzdeki Meclis gündemiyle ilgili konula r \·ar. Bir kere, 

benim bütün arkadaşlarımdan ricam, biz ister burada olalım veya olma
yı-hm, Meclis saatlerinde burada bulunmalarını arzu ediyorum. 'Çünkü 
lıiç ummadığınız bir zamanda bir gol atıverirler. Bunun içinde hazırlar, 
haberiniz olsun. Dizim burda 251 ekseriyetimiz var. Sonra, «Bu ne biçim 
parti, 251 ekseriyeti var, karşısı bölük pörçük, ondan sonra •bu işte gol 
yedi~ derler. Olmaz bu. Buna ihakikaten grup yönetim kurulumuz, grup 
başkanvekillerimiz, bütün arkadaşlarımız ihtimam edelim ve şu üç gün
de bulunalım. Hatta ıbenim başka bir teklifim var. lcabcdcrse -bilhassa 
bahardan itibaren daha çok seçim bölgelerimize gitme eğilimimiz olacak
tır.- Meclis'in çalışma şeklini değiştirelim . Belki bir iki saatini uzatalım, 
üç ·günü iki güne indirelim. Calışma ısaatlerini uzatalım. Bun lan da nazarı 
itibara alalım . Çünkü bizim Meclisimiz kadar çok çalışan başka bir Mec
lis yok. Dışarıyla mukayese ettiğiniz zaman bu gözüküyor. Bizim seçmenle 
daha fazla temasımızın olması lazım . Bunu arkadaşlarımız bir düşünsün

ler. Yani, Meclis iç tüzüğü hazırlanıyor, geçecek. Ama ona bırakmadan da 
bu yapılabilirse, buna bir bakmanızda fayda var. Ama dediğim gibi, r,u 
ızitmcsi lazım ki, arka.daşlanmızda rahatça seçim bölgelerinde tem_ ede
bilirler böylece. 

İkinci bir konu; Gündemde 'bu hafta, zanediyorum, seçimin temel 
hüJ...iimleriyle ilgili bir kanun var. Cumhurbaşkanından geri döndü. Geri 
dönmesinin sebebi, sadece para meselesi değildi. Paralı propaganda yap
ma konusu eski kanunda da vardı. Orada !kanunu geçerken bir hata yap
mışız, öyle anlaşılıyor. Yani, her partinin asgari 5 veya 10 'dakika konuş
ma mecburiyetini koymuşuz, .bir nevi propaganda yapma mecburiyetini 
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koymuşuz. Halbuki parası yoksa, yapmasın veya az yapsın. Bu sefer ka
nunda ufacık bir değişiklik yapıldı. Komisyon tamamiyle ka1dırmış. O da 
yanlış. Bizim bu seçimlerde yaptığımız icraatı muhakkak göstermemiz 
l azım, onu da söyleyeyim. Yoksa çıkıp öyle konuşmakla mesele bitmiyor. 
İcraatımızı da göstermemizde büyük fayda var. Onun için, yeni verilen 
önergede l'den 15 dakikaya kadar galiba, -herhangi •bir süre olabilir- kim 
isterse o kadar konuşur, altı konuşmayı geçemez, toplam 45 dakikayı ge
çemez diye bir hüküm var, zanediyorum. Bir de iki kanal meselesini na
zari itibara almak lazım. Yani kanallar ıbir taneydi, şimdi iki kanal var. 
İkinci kanalın da seçim zamanı büıün yurda yayılacağmı tahmin ediyo
rwn. Her kanalda 6 konuşmayı, toplamı da 45 dakikayı geçemez, bir daki
kadan az 0lamaz diye, bir kayıt koyarsanız, mesele halledilir zanediyo
rum. 

J 5 dakika olayını hiç koymayın. Yanlıştır. Zaten 15 dakikadan fazla 
konuşmak yanlıştır. 

Şubat tatilinden sonra, önümüzdeki dönemde 2-3 tane önemli ka
nu n var gündemde. Bir tanesi, Sermaye piyasasıyla ilgili kanundur. Bu 
kanun Sermaye piyasasının, şirketlerin güçlendirilmesi, rehabilitasyonla
rın yapılmasıyla ilgili.clir. Ben, bu kanunu Türkiye'de ekonomik sahada 
yaptığımız en son önemli reform olarak görüyorum. Bu, 1kademe kademe 
yapılan işin son büyük adımıdır. Türkiye'de sağlam bir sermaye piyasa
sını kuracaktır, onu teşvik edecektir, şirketleri güçlendirecektir, birta
kım aksaklıkları önleyecektir. Yani çok esaslı bir kanundur. Üzerinde 
uzun aylar çalışılmıştır. Çok göznuru ve emek sarfedilmiştir. Bu kanunu 
da gene birarada, aksatmadan yani değiştirme yapılmadan çıkmasında 
büyük fayda mütalaa ediyorum. 

Demin arkadaşlarımın bahsettiği, 11 Özel idareleriyle ilgili kanun 
var. O kanunun.da önümüzdeki dönemde çıkmasını bilhassa arzu ediyo
rum. O da bize önemli bir imkan getirecektir. Çalışmalarımızı güçlendire
cektir. Ve İl Genel Meclisi Üyelerimize daha fazla hız verecektir. 

Üçüncü kanun, sağlık kanunudur. Çok reform mahiyetinde bir ka
nundur. Bunda da çok emek sarfettik. Ben şahsen ve/birçok arkadaşlarım 
bu kanun üzerinde çalışmışt ı r. Ümit ediyorwn ki, sağlıkta önemli bir re
form hareketini lbu kanunla yapacağız. Ve halkınuzın ızdırabmı kademe 
kademe indireceğiz. Bu kanunda bayati kanunlardan bir tanesidiı:. Ve 'bi
zim felsefemize yani, teşvik felsemize uygun bir kanundur. Zorlama değil 
teşvik, insanları teşvik etmek, onlardaki en iyi hassaları meydana çıkart
maktır. Bu suretle de cemiyetin randımanını yukanya ıgötürmektir. 
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Muhterem Arka:daşlanm, 

Bu sene kademe kademe yapacağımız önemli işlerden 'bir tanesi, 
cÖzelleştirme• olacaktır. Bütün Bakan arkadaşlanmdan ve diğer arka
daşlarımdan bu konuya ağırlık vermelerini rica ediyorum. Özelleştirme
ye biz başladık. Belki de ilk defa biz bunu programımıza koyduk. Bütün 
dünyada :tatbik ediliyor şu anda. Bu konu bütün dünyada bizim düşündü

ğümüz grbi tatbik edilmektedir. Yani, biz ortaya getirdik ama, başkaları 
belki bizden daha süratli tatbik etmeye başladılar. Onun için biz de hız
lanalım. Özelleştirme deyince, başkalarının anladığı gibi, özel'c \Satma 
manasında düşünmeyin . Hatırımıza o şekilde gelmesin . Biz, Kamu İkti
sadi Teşelibüslerimizi daha modern hale getireceğiz . lngi ltere'dc telefon 
özel leştirilıdi. Yani, bizim PTT'ye t ekıtbül eden, telefon - telex grubu özel
leştirildi . Gelen zatı dinledik. Söylediği şudur; •Telefon da'ha evvel bir 
Kamu İktisadi Teşebbüsü iken, bir hizmet kuruluşu idi . Özelleştird ikten 
sonra, şu anda modem ticari bir kuruluş haline gelmiştir.• Yani, para 
kazanan bir kuruluş, o para kazanması sayesinde daha fazla hizmet ya
par ve hizmeti de modern bir ihale getirir. Memurlarının , çalışanlarının 

da çok daha fazla dstifade ettiği bir kuruluş haline gelmiştir . Ben size 
açık söyleyeyim, bu kuruluşlar özelleştirildiği zaman, bu dururPı:lan en 
fazla çalışanları istifade edecektir. Zaten, ilk özelleştirme yaparken, ku
ruluşların hisselerini ilk önce, içinde çalışanlara vereceğiz . Hisselerin bir 
kısmı çalışanlara, yurt dışındaki işçilerimize ondan sonra halka genel ola
rak açılacaktır. Böyle bir sistemimiz var. ·Bakınız Kamu İktisadi Teşeıb
büslerinde tam özelleştirme değil, ama, devletin katı maaş si teminden 
uzaklaştık maaş sistemine geçtik. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN ANAVATAN PARTİSİ 
MKYK TOPLANTISI SONRASI BASIN MENSUPLARINA 

YAPTIC.I AÇIKLAMA 

29 Ocak 1987 

Değerli TRT ve Bas ın Mensupları ; 

Bugün yurtdış ı na gideceğim tarihten evvelki son Merkez Karar Yu 
netim Kurulu toplantımızı yaptık. Bu toplantıda genel bir görüşmeden 
sonra kongre yönetmeliği ile ilgili çalışmalarımız yanj 1987 yılı içi nde 
yapılacak ıl.navatan 2'nci Büyük Kongre'sinin 'hazırlıkları, kongreye 
doğru giderken il, ilçe seçimleri ile ilgili ön tarihler, kayıtların kapan· 
rnasıy l a ilgili ön tarih ler görüşüldü. Hemen şunu ifade edeyim; Biz 198S' 
de ilk büyük kongremize giderken, kayıtlı üye sayımız 32S-330 bin civa
rındaydı Bugün, kayıtlı üye sayımı z 830 bin civarındadır. Tahmin ediyo· 
ruz ki, kongreye gitmeden evvel -son kayıt kapanma tarihi olan lS Man'ı.ı 
kadar rakam bir milyonu muhtemelen bulacaktır. Bu da Anavatan Par
tisi'nin üratle büyüdüğünü gösteren en önemli işaretlerden biridir. Bu· 
gün Türkiye'nin en büyük partisiyiz. Her bakımdan en büyük partisiyiı: . 

Hem üye say ı sı bakımından, hem MecHs'teki sandalye sayı sı bakımın
dan hem de bütün belediyelerin, 1700 belediyenin 1160'ının kontrolümü..: 
altında olmasından. Onun yanında da, tahmin ediyorum, 3 l küsür mil
yon nüfusun da bu şekilde, en büyük nüfusluları bizim belediyelerimiz
de, yani Anavatan Partili belediyelerde olduğuna göre, bu da aşağı yu 
karı 28-29 milyon nüfusu ihtiva etmektedir. 

Bu kongre yönetmeliği içinde ıs Mart'ta kayıtlar son bulacak. Ve 
delege seçimlerinin, yani mahalli seçimlerin başlangıcını da ı s Nisan 
olarak tesbit etmiş bulunuyoruz. Bu arada şunu özellikle ifade edeyim; 
Bazı ilçelerimizde geçtiğimiz dönemde kayıt yapmamakta direnen ilçe 
teşkilatlarımız var, çok değil, ama şu anda üç tanesini bu yüzden feshet
miş bulunuyoruz. Bunlar Tirebolu, Dörtyol ve Bahçe ilçe teşkilatlarıdır . 

Bunu özellikle ifade ediyorum; Bizim gönderdiğimiz tamimlere göre, ka
yıt yapmamakta direnen veya onu sürüncemede bırakan ilçeleri aynı şe
kilde feshederiz. Çünkü partilerin gelişmesinin demokratik sistem içeri
sinde olacağını onun da geniş bir tabana yayılma şeklinde olacağı kanaa
timiz var. Yoksa kapalı kutular içerisinde partilerin gelişmesi mümkün 
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oiamaz. Ta'biatıyla büyük kongremizin de mu'htemelen Ekim ayı içerisin
de yapılacağını tahmin ediyoruz. Tarihi sonradan tesbit edilecektir. Gene 
konuştuğumuz ve değiştirilmesine karar verdiğimiz önemli bir konuda, 
parti il, ilçe teşkilatı yönetim kurulu üyelerinin bizim tüzüğümüzde, be
lediye meclis üyesi, il genel meclis üyesi olma imkanlan yok. Yani baş
langıçta partimiz gelişirken daha fazla yeni gelecek şah ıslan partimize 
alma bakurundan böyle bir yolu kanunda olmamasına rağmen kabul et
miştik. Yaptığımız yeni değişiklikler partinin il, ilçe yönetim kurulu üye
lerinin gelecek seçimlerde, icabında belediye meclis üyeliklerinde, bele
diye il genel meclis üyeliklerinde vazife alabilecekleri, tabii terside va
rit, il genel meclis üyeleriyle, belediye meclisi üyeleri de parti yöneti
minde vazife almaları imkan dahiline girmektedir. 

Belediye başkanları bundan istisna tutulmuştur. Bu Türkiye'dekı 
genel anlayıştan kaynaklanıyor. Yani belediye başkanının partili olmakla 
'beraber, •biraz tarafsız olmas ı , genel kanı olarak !bütün belediye hizmet 
vermesi espirisi içerisinde belediye başkanlan, gene mevcut tüzükte ol
duğu gibi, il, ilçe veya genel kongre delegesi olabilirler. Ama yönetimde 
şimdilik düşünülmemektedirler. Ama onu da tahmin ediyorum, ilerde, 
bu anlayışlar yavaş yavaş değiştiği zaman belki yerine getirebiliriz. 

Gene Merkez Karar Yönetim Kurulu'muzda arkadaşlarımla yaptığı

mız göıiişmelerde, lbize karşı olan itimatları bir kere daha yenilenmiş ve 
Genel Başkan'a ·gerekli değişiklikler yapma yetkisi verilmiştir. Bunun da 
zamanını zeminini, gerekli değişiklikler nedir, ne değildr?, önümüzdeki 
süre içerisinde -tahmin ediyorum, Amerika dönüşünden sonra- bir kere 
daha gözden geçireceğiz. Söyleyeceklerim bu kadar. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN İCRAATIN İÇİNDEN 
PROGRAM KONUŞMASI 

30 Ocak 1987 

Hayırlı akşamlar, değerli vatandaşlarım ... 

Kar altındaki köylerine, sıcak yuvalarına, evlerine, huzur dolu , 
dostluk dolu kahvelerine beni televizyon aracılığı ile misafir eden sevgili 
vatandaşlarım ... Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyoru:n. 

Yeni yılın bu ilk •İcraatın İçinden • programında sizlerle yeniden 
beraber olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Sevgili vatandaşlarım, 
«yeni yıl• dedim. Bu ne ifade ediyor? Sadece takvimlerin geçen günleı 
için yırtılan sayf alannı mı? Yoksa, insanın şöyle bir geriye bakıp, kendi· 
siyle hesaplaşmasını mı? 

Tesadüfen yılbaşları bizim iktidara gelişimizin yıldönümlerinc 
rastlıyor . Bu yılbaşı da üçüncü yılımızı tamamlamamıza rastladı. Şi:ndi 
siz bana soracaksın ız : 

«Başbakan geriye dönüp üç yılın hesabını yaptın mı • diye. Bu üç 
yılda ne yaptın, Türkiye nereden nereye geldi diye. Hangi meselelerimiz 
çözüldü diye .... 

Sevgili vatandaşlarım, 

İnancım odur ki •bu iiç yılda size söz verdiğimiz pek çok işler biti
rilmiş, pek çok meseleye çözüm getirilmiştir. Bugün sizlere yapı lan ba
rajlardan, otoyollardan, köprülerden söz etmeyeceğim. Bunları tekrarla
mayacağım. Bunları sizler biliyorsunuz. Bunları hepiniz, çevrenize bak
tığınızda, şehirlerinizin hızla değiştiğini görüyorsunuz. Elektriğiniz eskisi 
gibi kesiliyor mu, veya tüpgaz kuyruğuna giriyor musunuz, aradığınız 

bütün temel gıda maddelerini, bütün malları 'buluyor musunuz, diye sor
mayacağım. Çünkü iktidarların görevi zaten laf üretmek değil, iş bitir 
mektir. 

Bugün, halkımızı yakından ilgilendiren çok önemli bir temel mese
lemizin üstünde duracağım. 
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Bu husu da son üç yılda nelerin yapıldığını bir kez daha gözden 
geçireceğim. Nedir bu hepimizi yakından ilgilendiren konu? «Sosyal Ad.,..· 
let Meselesi» 

Geride bıraktığımız yı l, bir •İcraatın İçinden » programında bakını7. 
•sosyal adaleti» nasıl tarif etmişim? 

Sosyal adalet esas itibariyle her vatandaşın, devletin sunduğu eği· 
tim, sağlık, sosyal güvenlik, yol, su, elektrik, telefon ve benzeri tüm alt 
yapı lıizmetlerinden eşitlik içinde pay almasıdır. 

Daha mühimi, herkesin kendi kabiliyetine göre, ama insan haysiyc· 
tine yakışır, asgari bir hayat seviyesine sahip olmasıdır. 

Bu da, ancak dengeli 'bir gelir dağılımı ile sağlanır. Bölgeler arasııı 

daki kalkınma farkının azalmasıyla sağlanır. 

Sevgili vatandaşlarım, sosyal adalet kavramının tarifini çok değişiı< 
şekillerde yapmak mümkündür. Şimdi geriye dönüp baktığımda, kendi 
kendime, eğrisiyle, doğrusuyla hesap yaptığımda ortaya nasıl bir netice 
çıkıyor? 

Dilerseniz sadece, başlıklarıyla hep beraber bir hatırlamaya çalış ~ 
lım . e yapılmış bugüne kadar? 

Mesela İmar Affı Kanunu .. . 1,5 milyon aileye, gecekondulannııı !)'I · 

kılmayacağı güvencesi ve tapuları verilmeye başlanmış ... Veya sosyal ad~ 
!elçiliğin en önemli mekanizması olan vergi adaletsizliğine çare bulun· 
muş, çıkartılan kanunlarla az kazanandan az, çok kazanandan daha çoı-. 
vergi alınma yoluna gidilmiş. Vergi iadesi kanunu çıkartılmış . a şçimizi ıı , 
memurumuzun emeklimizin ve şimdi de ç ifı çim izin , köylümüzün aylı :< 
kazançlarına ibir ek gelir ağlanmış. 

Toplu Konut Kanunu .. . 

40 yılda devletimizin çeşitli kurumları aracılığı ile ancak 250.000 
konut yapabilmiş. Yani ancak 250.000 aile devlet eliyle 40 yılda ev sa-
hibi olmuş. · 

Oysa sadece son 2,5 yılda 400.000'e yakın aile Toplu Konut Fonu 
sayesinde ev sahibi olmuş ve olmaktadır. Bununla da kalınmamış, yeni çı
kan 1bir kanunla da isteyen, istemeyen bütün memurların, işçilerin ve evi 
olmayan emeklilerin konut sahibi olmaları imkanı doğmuş . 

Yoklukların, kuyrukların kıtlıkların, karaborsanın önüne geçilm ' ~ 
Şehirlerimizde yaşaıyan insanlarımıza çağdaş hizmetler peyderpey sunul· 
ınaya başlanmış . 
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Ama, sevgili vatandaşlarım, bütün meseleler maalesef sihirli biı 
değnekle bir günde ha) olmuyor. Bazı şeyler ancak doğru politikalar so
nucu, zig zag yapmadan sebatla uygulandığı takdirde çözüme kavuşı~· 
yor. Geçen ay sizlere i şsizlik meselesini an l attım. O programı da izledi 
niz, hatırlarsınız. İşsizliğin en büyük sebebinin, beceri veya bir vasfa sa 
hip olamamaktan kaynaklandığını gördük. Demek ki önce işsiı insanımıza 
bir beceri kazandıracaksınız. Bir vasıf vereceksiniz. 

Bunun programını, parasını, öğreteneni bulacaksınız, ve sonra da 
insanlarım ızı eğiteceksiniz . Zamana 'bağlı değil mi bütün bunla r? 

Enflasyonu aşağıya indireceksiniz. Ama, aynı zamanda da yatırım · 

lan artıracaksınız, üretim artacak, ih racatımız artacak. Taktir edcrsini! 
ki bunlar bir günde olmuyor. Ancak, akılcı bir yol izlenirse belirli süre· 
)erde müsbet neticeler alınıyor. Aynen 'bugün olduğu gibi. 

Sevgili vatandaşlarım, geride bıraktığımız üç yılda sosyal adaletçi· 
liğin dengeli bir şekilde yayılması için her türlü kanuni altyapı tamam
lanmaya çalışılmıştır. 

Türkiyemizin mesela sağlıkla ilgili politikası da değişecektir . Yenı· 
den çağdaş olarak lbu konu organize edilecektir. İnşalla!h yakında sağlıkl~ı 
ilgili ilk me~eleyi çözecek, hastanelerimizi vatandaşımıza çağdaş ve eksik 
siz hizmet sunacak şek le sokacağız. 

Bu kanun yürürlüğe girecektir. Bu konudaki çalışma l arı geçenler· 
de anlattım. ·Şimdi muhterem vatandaşlarım bütün bunlar tamam. Amd 
çok önemli bir konu daha var. Ülkemizde hiçbir sosyal güvenlik kuruiu
şunun elinin ulaşamadığı, gücünün yetmediği insanlarımız mevcuttur 
İşte programın başında bu insanları gördünüz. 

Muhakkak ki hepimiz çevremizde muhtaç durumda olan pek çol< 
kişiye rastlıyoruz. İşte biz, bu insanlara yardun edcfuilmek için bu kanu
nu çıkardık. Kimdir burada bizim yardım etmek istediklerimiz? Aşağı 
yukarı cemiyetimizin en muhtaç tabakasıdır bunlaı·. IEn zor şartlar altın · 
da yaşayan insanlarımızdır. Ana gayemiz işte bu insanlarımızı üretici, 
kendilerine birşeyler yapabilir hale getirmektir. 

Bakınız, geçenlerde bir zamanlar anarşiye karışmış, hapse girmiş 
ama sonradan da kendiliğinden itiraflarda bulunmuş bir genç hapisten 
çıktı. Bunun iş kurması gerek, ama bizler gibi bir dükkan veya bürod <ı 
serbestçe oturamaz. Güvenliği söz konusudur. Üç arkadaş karar vermiş· 
!er, bir iş açacaklarmış. Bu fondan yardım ediyoruz ve bu insanımızı 
sahip çıktık. 
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Ayrıca çocuğunu okutamayan kalabalık aileler de vardır, biliyo.-. 
görüyorsunuz. Onlara da yardım ediliyor. Daha daha .. Ufak dükkan sa 
hipleri, yani en küçük esnafımız ... Allah göstermesin ama, bazen başla
rına bir felaket gelebiliyor 'bu insanlarında. 

Farzedin ki dükkanı yandı veya at arabası vardı, a tı öldü. Bu insa 
nımız ne yapacak? Biz ona bu fondan yardım yaparız. Ama bu yardımları 
yaparken, dikkat edip insanlarımızın rahatsız olmama ına çalışacaksınız . 

Onlara bu yardımları hissettiımeden yapacaksanıız. 

Sevgili vatandaşlarım; Ben bu kanunun üstünde daha faı.la durma· 
yacağım . Sayın Bakanı, yetkilileri ve bu Fondan yapılan yard ımla hayat.ı 
yeniden ümitle atılma şansına kavuşan insanlarımızı dinlediniz. Sizlerden 
önemli bir ricam var. 

Daha doğrusu halı vakti yerinde olan ·vatandaşlarımdan ... Bizlcı 
• komşusu aç yatarken», tok olmanın huzursulluğunu duyalbilen asil , cö
mert bir milletiz. Onun için, bizim her bir tara~ta kurmuş olduğu mu7. 
bu vakıflara yardımlarınızı esirgemeyiniz. Fonlatımız sayenizde daha d.• 
artsın ki ülkemizde muhtaç durumda, fakr-ü zalrurct içinde olan insan· 
larımızın sayısını kısa sürede azaltabilelim. 1 

Sevgili vatandaşlarım, görüyorum ki milletimize doğnı istikametler 
gösterildiği vakit 'Türkiye daima ileriye gidiyor. !Modern bir ülke oluyor 
Yeter ki biz, bizler milli birlik ve beraberliği mize dört elle arılnlım 

tahriklere asla kapılmayalım. En önemlisi hoşgörülü olalım. İnanın in· 
sana en çok yarayan, yakışan meziyet hoşgörüdür. İnsanlarımızı sevmeye, 
birbirimizi anlamaya çalışalım. Kavgayı değil, uzlaşmayı esas alalım 
İnanın, o zaman Tü rkiye'nin çözemeyeceği h içbir problem kalmayaea:<
tır. 

Bu arada sevgili çocuklara hitap etmek istiyorum. Sevgili çocuklar . 
sevgili gençler ... İki gün önce sizlerin dört gözle beklediğiniz yarıyıl ta
tiliniz başladı. Bol bol gezip oynayın, gönlünüzce eğlenin, bu günlerin 
keyfini iyice çıkartın ki okullar açıldığında zinde ve sağlıklı olasınız. 
Derslerinize yeniden şevkle sanlasınız. Olur mu? 

Hepinizi sevgilerimle, saygılarımla selamlıyorum, benim değerli va
tandaşlarım. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN GÖLBAŞI'NDA 
YAPTICI KONUŞMA 

30 Ocak 1987 

Muhterem misafirler ve çok sevgili Adıyaman'Jı vatandaşlarım. Bu
raya Temmuz ayında temel atmaya geldiğimjz günü hatırlıyorum. Ondan 
evvel de, deprem felaketi olduğu zaman burayı ve çevredeki köyleri gez
diğimiz günü de hatırlıyorum. Tabii o günler, unutulmayan günlerdi. 
Halkımızın, özellikle o köylerde oturan vatandaşlanmızın ızdıraplan çok 
fazla idi. Kendilerine yardımcı olabilmek için arkadaşlanmızı gönderdik, 
biz geldik. Söz verdik, •Bir an evvel bu işleri tamamlayalım, sizin yara
lannızı büyük devletimiz biran evvel saracaktır, iyi edecektir.• Bunlan 
söyledik. Tabii hemen şurda ifade edeyim; Bu gibi felaketleı;n biran ev
vel yaralannı sarmak, devletimizin bir numaralı işidir. Yani herşeydeıı 
önce gelir. Baraj yapmaktan, yol yapmaktan da önce gelir. Parası Afet 
Fonu'nda yoktu, kafi gelmiyordu, başka bir yerden bulduk. Buraya, Ma
latya'ya, bu felakete uğrayan bütün bölgeye aşağı yukan neticede 20 mil
yan bulacak bir masraf yapıyoruz. Bunun önemli bir kısmı şu anda öden
miştir. Çok kısa bir zamanda -aşağı yukarı 5 · 6 ay gibi bir zamanda
evlerimiz hemen hemen büyük ekseriyetiyle bitirilmiş, rastgele, eski usul 
1960 ile 70'lerin içine girilcmiyecek deprem evleri değil, modem, sağlam, 
hakikaten içinde oturanlara, demin Sayın Valinin de söyl ediği grbi bir 
yuva olacak evler yapıldı. •Acaba doğrumu• endişesini uyandıracak ka
dar güzel evler yaptık. Bundan çok mutluyum. Aynı zamanda guruluyum, 
çünkü Türk Devletinin gücünü göstermiş olduk. 

Çalışan arkadaşlarıma, bütün idarecilere, başta tabii Sayın Bayrn
dırlık ve İskan Bakanımız olmak üzere bütün ilgililerine, müteahhitteri· 
mize, bu bölgedeki idarecilerimize hepsine teşekkür ediyorum. Allahın 
memleketimize böyle felaketler getirmemesini diliyorum. Ama kader, kıs
met bir şey olursa, hiç endişe etmeyiniz, devlet her zaman yanınızda ola
caktır ve bu yaralan sarmak için en süratli bir şekilde de çalışacaktır. 
Ben bu düşüncelerle, bu evlere yerleşen vatandaşlarımıza tekrar başsağ· 
lığı diliyor, yeni yuvalarında mutlu ve huzurlu olmalarını Cenab-ı Haktan 
diliyor, hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN StlR.Gtl'DE 
YAPTI(;I KONUŞMA 

30 Ocak 1987 

Değerli Konuklar, Muhterem Sürgü'lü Hemşehrilerimiz, hepini1.<: 
sözlerimin başında sevgiler saygılar _sunuyorum. Sağolun. 

Sürgü yeni baştan, güzel bir şehir olarak kuruluyor. İnşallah bu 
şehrin en iyi şekilde tamamlandığını önümüzdeki yaz biı- kere daha bu
raya geldiğimizde hep birlikte görürüz. Yeni Sürgü'de hakikaten eskisin 
den çok daha iyi 1bir yerleşim merkezi kurulduğunu ve bunun da başka 
merkezlerimize örnek olabileceğini söylemek istiyorum. Çok k ı sa zaman· 
da kuruldu. Demin gezdik, gördük. Evler çok muhafa~alı yapılmış ve gü· 
1.el olmuş. Eskisiyle :nukayese etmeyecek tarzda çok 'süratlc tamamlan
mış. Bugün burada gene lbu hizmetin bir parça ı, Devletin bir bankası 
olan Emlak Kredi Bankası'nın Sürgü'ye, Sürgülü çocuklara yaptığı bir 
hizmeti açmaktan da mutluluk duyuyorum -Çünkü şuna inanıyorum
Milli Eğitimimize önem verdiğimiz nispette, çocuklarımızı gençlerimizi en 
iyi şekilde yetiştirdiğimiz takdirde, inanınız Türkiye çok dalha süratli ileı·i
ye gidecektir ve bugün önümüzdeki meselelerin de çözümü çok daha ko
lay olacaktır. 

Ben bugün burada gördüklerimden -tahmin ediyorum, biraz sonra 
Adıyaman tarafına geçip Gölbaşı'nda göı·eceklerimden de- ba'htiyarlık 

duyuyorum. Ve bütün bu iŞlere emeği geçen herkese 'huzurunuzda tekrar 
teşekkür ederken, Türkiye'nin artık eskisi gibi olmadığını, çok daha güçlü 
bir ülke durumuna geldiğini ve bu felaketlerin bile yaralarının çok kısa 
7.amanda sanlabildiğini bütün memleketimize gösterebilmiş olmaktan da 
aynca bahtiyarlık duyduğumu ifade ediyorum. Bütün arkadaşlarımı w 
çalışanları tekrar tebrik ediyorum. Emlak Kredi Bankası'nın ilgililerine 
ve yöneticilerine de hakikaten, buraya yaptıklan hizmetten dolayı teşek
kür ediyorum. Okulun küçüklere, Sürgü'ye hayırlı uğurlu olmasını te
menni ediyorum. Sağolun. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN YEŞİLYURT'TA 
Y APTICI KONUŞMA 

30 Ocak 1987 

Muhterem Misafirler ve sevgili Ycşilyurt'lular. Bugün Malatya'ya 
bir deprem fe laketinin yaralarını sarmak, hiç olmazsa o sanlm ı ş yaraları 

görmek üzere geldik. Bundan fevkalade memnunum. Tabii bu arada Ye
şiiyurt'ta yüzlük telefon santralının açılmasından da memnunum. Çünkü 
bu otomatik bir santraldır. Her tarafla artık rahatca konuşabilme imka· 
nına sahibiz. Ümit ediyorum ki, bu santral bu haliyle kalmaz, daha da 
büyütürüz. Çünkü, sordum, herhalde bu kafi gelmeyecek. Şimdiden bili
yoruz bunu. Daha da büyütürüz, merak etmeyin. Yeşilyurt'a otomatik 
santral hayırlı uğurlu olsun. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN DOOANŞEHİR'DE 
YAPTIC.I KONUŞMA 

30 Ocak 1987 

Muhterem Hemşehrilerim, Değerli Misafirler! 
Bugün bizim için hakikaten mutlu bir gün. Çünkü , aşağı yukarı 6 

ay evvel temelini attığımız bu konutlııra, özellikle zelzele afetine uğrayan 
vatandaşlarımızı yerleştirme imkanına kavuştuğumuzdan dolayı hakik:::
tcn çok mutlu bir gün. All~h devlete millete zeval vermesin denildiği gibi, 
gücümüz daha fazla artsın da bu gibi konulan hakikaten daha sürat'i 
bir şekilde bitirelim. 

Muhterem vatandaşlarım. Hakikaten öyle olmuştur. Bizim iktidarı
mız döneminde, Türkiye'de iki tane deprem hadisesi oldu . Bir tanesi 
kışa yakın bir zamanda Erzurum'da. İkincisi de Malatya'da. Eski yıllar.ı 
benzemeyen bir tarzda, bu meseleler çözülmüştür. Bugün hatı rlar · ınız . 

Varto depremi ve ondan evvelki depremler, da'ha geriye giderseniz, Eı ·· 
zurum depremi. Bunlar çok kayba yol açtılar, çok güçlükle bu yara la• 
sarılabildi. Hala Varto depreminin yaraları tam sarılmış değildir ve yı l 

!ar sürmüştür. Bizim iktidarımız dönemi nde, bu meseleleri çok süratli 
bir tarzda halletme kararını verdik. İşte ilk misalide ErzlLnım'da. 70 muh
telif yerde 3 bin tane konut aşağı yukarı 7-8 ay gibi kısa bir zamanda~ ; 
inşaat teslimi çok daha azdır tamamlanmış ve felakete uıtrayan vatanda
şımıza teslim edilmiştir. Aynı konu bugün burada, Malatva'da, Doğan
şehir'dz Sürgü'de, hepsi çok yakıııda tamamlanacak, ve söylediğim gib•. 
6-7 ay içerisinde bu felakete uğrayan vatandaşları:nız yerlerine, bu gü· 
zel binalara girmiş olacaklardır dedik ve sözümüzü tuttuk . İn•allah, 
Allah daha böyle bir felaket göstermesin. Ama şunu görünüzki, Türkiye 
bugün güçlüdür. Artık eskisi gibi, bu felaketlerin yaralarının sarılması 
yıllar almıyor. Sadece aylar içinde bitiyor. Onun için birliğimizi beraber 
liğimizi, çalışmamızı arttıralım. Memleketimizi çok daha ileriye götürelim. 
Ve böyle felaketleri de kısa zamanda karşılayacak gücümüzü muhafaza 
edelim. 

Ben, bu işte çalışan bütün arkadaşlarımızı, başta Bayındırlık ve ls
klln Bakanlığını, Sayın Bakanı ve ilgilileri, Malatya'daki ilgilileri, vali
mizi tebrik ediyorum. Çalışmalarında teşvik ediyorum. İnşallah Allah bir 
daha •böyle felaketler başımıza getirmez. Bu evlerde oturanlar da mutlu
luklar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Sağolun, varolun. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN NEW YORK'TA 
TÜRK GAZETECİLERİN SORULARINA VERDİCİ CEVAPLAR 

6 Şubat 1987 

Soru : - 175. maddesinin değiştirilmesi konu unda Cumhurbaş· 

kanı'nın tutumunu nasıl görüyorsunuz? 

C e v a p : - O ayrı bir konu . Cumhurbaşkanının tutumu şu olur, 
bu olur. Ben Cumhurbaşkanına da açıkça söyledim. Kendisiyle bir daha 
konuşacağız. Bu Anayasada değiştirilmesi gereken yön ler olduğu kom:· 
sunda herkes müttefik. Belki bu noktaların neler olduğu üzerinde görüş 
birliği yok, ama değiştirilmesi konusunda genel bir görüş birliği mevcut. 
Anayasanın sivil idareler tarafından değiştirilmesi için bunun kolaylaş
tırılması lazım . Ayrıca, herkes Anayasanın 201 oyla değiştirileceği kanaa
tinde. Oysa 201 oy referanduma gitmek için gereklidir. Sonra referandu
ma gidilecek. 

Bir de «Partiler anlaşsın• deniyor. Partiler, referandum olunca an· 
!aşmaya muhtaçtırlar. Referandum iki taraflı bir bıçaktır. Eğer biz haklı 
olmayan bir teklif getirirsek, yüzde 4045 reyle aldığımız 201 oy, karşı 
nuzdaki yüzde 60'1ık ekseriyet 'bizi perişan eder, referanduma gitmek 
kolay değildir. Referan duma ancak anlaşırsanız gidersiniz. Mühim olan 
konu , bizim değişıimıemiz deği ld ir. 

Anayasanın hangi maddesinin değiştirilmesi gerektiği konusund.ı 
şıı an anlaşamayız. Anayasa deği ş ikliğ ini de 1989'dan sonra yapalım. Ne· 
den l989'dan sonra diyonım? Birisi kalktı dedi ki, « Cumhurbaşkanı 

by-pass etmek is tiyor ... • Bu Cumhurbaşkanı için geçici 9. madde ile bir 
yetki veriyor. 4'te 3'le reddettiriyor. Onun için söylüyorum. Yani bu 
Cumhurbaşkanı'nın süresi doluncaya kadar, bu madde ile Anayasa dl'· 
gişikliği geçici 4. madde hariç, yapılmasın diyorum. Yol hazırlansın, 
1989'dan sonra yapılsın . 

2/ 3'le yapılmak isteniyorsa, buyrun yapın, bulabilirseniz yapın, e 
yol açık duracak. 

İkinci sebep şudur. Geçici 4. madde için referanduma gitmek lazım. 
Çünkü bu madde, Anayasa oylanıası yapıldığı zaman evlerde en çok tar
tışılan konuydu. Hatta iddia vardır. O zaman bu madde için ayn sandık 
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konsaydı, buna evet çıkmazdı. Görelim ... Bu vaziyette de onlar daha güç
lü olarak partilerinin başına geçsinler. 

S o r u : - 4. maddenin kalkması konusunda görüş birliğ i var. Bu 
konuda görüş birliği varken, neden 175 ile jşe başlıyorsunuz? 

Ceıvap: - O 'bizim bir tek şartımız. Anayasanın referandum ol
madan 4. maddenin değiştirilmesine razı değiliz. İkinci husus, bu suretle 
de Anayasanın değiştirilmesini kolaylaştırırız. Bir taşla iki kuş vururuz. 

S o r u : - Siyasi yasaklar konusunda referanduma gidilmesinin 
Türkiye'de eski yaralan açacağı söyleniyor. Ne dersiniz? 

Cevap : - Hayır. Çok süratle-yapanz. Kanun çıktıktan 7-10 gün 
sonra yaP..anz. 

Soru : - Referandumun 12 Eylül yönetimini taciz edeceği söyle
niyor. 

Cevap : - Hiç kimse hiçbir şeyden endişe duymasın . Türkiye' de 
her şey yazılıyor, çiziliyor, Ne var bunda? Biraz daha alışalım. 

Soru : - 175. maddenin değiştirilmesi konusunu Cumhurbaşkanı 
ile bir daha görüşeceğinizi söylediniz. Bundan ilk görüşmenizde düzlüğ,• 
çıkamadığınız sonucu çıkmaz mı? 

C ev a p : - Bazı ilerlememiz var. Onu söyleyeyim. 

Soru : - Köşk çevrelerine atfen çıkan haberlerde Cumhurbaşh
nı'nın 175. maddenin değiştirilmesine karşı olduğu söyleniyor. 

C e v a p : - Olabilir. Ama bakın diyorum ki, 300'Je, 300"ü geçen 
bir sayıyla bu yapı l abilir. Bunlardan çekjnmiyorum. Bu konuda bir an
laşmaya varmak mümkündür. 

Soru : - 300 ile neyi kastediyor unuz? 

Cevap: - O vakit geçici 9. madde meselesi geliyor. Onu söylü
yorum. Olabilir reddeder. Reddedince 3/4'le Meclis geçilir. Onun içi n 
300'ün üzerinde istiyorum. Ve o da demokra inin Türkiye'de daha sağ
lam olduğunu gösteriyor. Çok demokrasi taraftarlanna da hatırlatmak 
gereğini duyuyorum. Demokrasi müdafilerine, yani sınıfta kalanlara özel
likle ... 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN HOUSTON'DAN TELEFONLA 
ANAVATAN PARTİSİ T.B.M.M. GRUBUNA GÖNDERDİCt MESAJ 

10 Şubat 1987 

Muhterem arkadaşlarım, 

Size bu sefer, grupta bulunmadan, yurt dışından hitap etme fırsa
tını buldum. ıBu tatilden sonraki ilk Grup toplantımızda aranızda bulu
namadığım için üzüntülerimi ifade etmek istiyorum. 

Hepinizin de bildiği gibi, tatil sırasında Amerika Birleşik Devlet
lerine bir ziyaret yaptım. Bu ziyaret başlangıçta New York'ta muhtelif 
temaslar şeklinde geçmiştir. New York'un tanınmış bankerleri, banka
cıları ile 'bir arada bulundum. Bu arada özellikle New York Times Gaze
tesine de bir ziyaret yaptım. Basın'dan takip etmişsinizdir; WaIJ Street 
Journal'ın muhabirinin İran'da tutuklanması hadisesini. Wall Strect 
.Tourr.al'ın Editörü tanıdığımız bir zattır. Onun ricası üzerine, dostumuz 
İran Başbakanı Sayın Musavi'ye haber gönderdim, bu muhabirin ser· 
best bırakılmasında zannediyorum, önemli bir rolümüz olmuştur. Nit<.:· 
kim bu sebeple gerek Amerikan makamları, gerekse Wall Street Journal' 
ın Editörü bana teşekkür mektubu yazdılar. 

Bu seyahatimin ikinci safhası Washington'da geçti. Washington'd<' 
özellikle Başbakan Reagan'la oldukça önemli bir konuşma imkanına sa· 
hip oldum. 

Türkiye'ye büyük önem verildiğini bizzat müşahade ettim. Çünkü 
bu toplantıda sadece Başkan Reagen ve yakın bir iki adamı değil, Baş
kan Yardımcısı Bush, Dışişleri Bakanı Shultz, Savunma Bakanı Weiıı · 
ber1beııg ve Beyaz Saray 'ın Başdanışmanı Ronald Regan, onun yanında d::ı 
Güvenlik Danışmanı Carlucci de vardı . Bir nevi Amerikan idaresi tam 
manasıyla bu toplantıda bulundu. Hatta bizim tarafımız bir bakıma 'buna 
göre denk değildi. Başbakan olarak bir ben vardım, gerisi müsteşar v.! 
büyükelçilerimizdi. 

Bu toplantının ertesi günü Weinberger, Shultz, Ticaret Bakanı, -ve 
o sırada Amerika' da olmayan ertesi gün gelen- Hazine Bakanı Baker ayn 
ayn beni ziyaret ettiler. Savunma Bakanı Yardımcısı Perle de aynca 
geldi, ziyaret etti. Bu suretle bir çok konulan Amerikan idaresi ile açık 
seçik görüşme imkanı buldum. 
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(Türkiye'nin Dostları Derneği'nin) iki toplantısında bulundum. Bir 
. öğle yemeğinde güzel bir konuşma yaptım. Türkiye'yi tanıtma babında 

önemli sözler söyleme şansına kavuştum. Aynı şekilde akşam, o kuru
luşla ilgili olarak verilmiş ıbaloda 'bulundum, orada da bir konuşma yap
tıın. Kongre liderlerinden, yeni Senato liderlerini ve yeni House (Temsil· 
ciler Meclisi) liderini ziyaret ettim. Onlarla da enteresan görüşmeler yap· 
tım. Kısaca Washington Post Gazetesine de bir sabah ka•hvaltısına gittim. 
Orada gazetenin patronuJki 'bu hamına Nixon'u mağlup eden hanım 

derler- tarafından bizzat karşılandım ve kahvaltı yaptık . Zannediyorum, 
orada da l'ürkiye'nin görüntüsünü iyi bir şeıkilde anlatma imkanı bulduk. 

Bugün Houston'dayım. Seyahatimin bir maksadı , geçirdiğim göı 
ameliyatı sonrası kontrolden geçmekti. Yapılan bütün incelemeler, her
hangi bir şeyin olmadığını, ameliyatın çok başarılı geçmiş bulunduğunu 
açık seçik göstermiştir. Bu bakımdan memnunum. Diğer önemli bir konu 
bundan yıllar evvelsi, 1979 yılı sonunda Türk ekonomisinin sıkıntıya düş· 
tüğü günlerde vazifeye çağrı ldığımı -Aralık ayında- hepiniz hatırlıyorsu

nuz. O yıllar çok zor yıllardı. O yıllarda uzun süren çalışma mecburiyet
lerimiz vardı. Benim hatırladığım kadarıyla Haziran 1980'e kadar, başl rı · 
dığımız tarihten sonraki 7 ay içerisinde lO'dan fazla yurt dışına ziyaret 
yaptım. Bu ziyaretler, s~alhlara kadar çalışmalar ... Nihayet 13 Haziran 
günü kalbimizde bir sıkıntı meydana getirdi. Gene bir çok dostumun bil
diği gibi, Hacettepe'nin ağır bakım ünitesine yatırıldım, 2-3 gün orada 
yattım. O sıralarda da Türkiye'nin borçlarının ertelenmesi Pa ris Kulü
bünde müzakere ediliyordu. Paris Kulübünün başında şu an IMF'nin ba
şında olan zat vardı . -O da bu son seferki ziyaretimde Washington'da 
beni geldi gördü.- O sırada işlerin kötü gittiğini duyunca hasta has t .ı 

doktora imza vererek, yanımıza bir başka doktor alarak Paris 'c geldik. 
O işler tamamlandı. Arkasından Amerika'ya Cleveland Kliniğine geldim. 
O klinikte yapılan muayenelerde, -bir anjio muayenesinde,- benim kalp 
damarlarımdan birinin tıkalı olduğu, ama o anda bir ameliyata gerek 
bulunmadığı, ileride olabileceği bildirildi. 

Aradan seneler geçti, 1985 yılında gene yüklü çalışmalarımız sonucu· 
gözümün biri katarakt olunca, o ameliyatı Houston'da, burada yaptırdık . 
Gene. kalbimi bir kere daha muayene ettirdik. Bu sefer ilerlemenin 
arttığını ve bir By-pass ameliya tı yapılmasının daha lüzumlu olduğu 
bana ifade edildi. Ama işlerimiz yoktu, yapılacak çok şeyimiz vardı. ·Yıl 
sonu yaparız- derken, onu yapamadık. 1986 yılı geldi, • Haziran ayında 
yapacağız» derken, onu da yapamadık. Arkasından seçimler geldi, seçinı
lere devam ettik. iyetimiz bu yıl başında bu iş için bir kere daha gel
mekti. Kısmet bugünmüş. Yapılan muayene, artık bunun kaçınılmaz bir 
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şekilde yapılmasını icab ettiriyor. Dalıa da fazla geriye attığımız takdirde, 
riskin büyük olacağı bana doktorlar tarafından söylenmiştir. 

Yarın (Bugün) sabah 7.30'da Türkiye saatiyle 15.30'da Türkiye Bü
yük Millet Meclisi'nin toplantısı açıldıktan sonra ben ameliyat olacağım. 
Ameliyatın 2-3 saat süreceğini tahmin ediyorlar. Riskin az olduğunu SÖ)· 

lüyorlar. Ama tabiatıyla bütün arkadaşlarımın da duasını 'bekliyorum. 
Herşeyin hayırlısını istiyorum. 

Bu arada, lbilıhassa bütün arkadaşlarıma birlik ve ıberıtberliği sı.ın

sıkı götürmelerini, ayrılsak, geç gelsek, ne şekilde olursa olsun, birliği 
mizi bozmadığımızı zaman memleketimize en büyük faydayı sağlayacağı
mızı özellikle bir daha vurgulamak istiyorum. Biz bu işe seneler evvels; 
başladık, çok iyi noktalara geldik. Çok iyi noktalarda devam etme şansı
ımz da vardır. Allah bize bu imkanı vermiştir. Bu imkanları heba etme
miz lazımdır diye, hep düşünmekteyim. 

Önümüzde bir takım sualler, gensorular var. 

Başbakan olmadığı zaman da o muhaliflere gösteriniz ki, Anavaıaıı 
sımsıkı bir aradadır. Bu bir. 

İkincisi, seçim kanunu istediğimiz gibi çıkarılmalıdır. Seçimlerin 
temel hükümleri ile ilgili Kanun ... Arkasından Sermaye Piyasasıyla ilgili 
kanun muhakkak çıkarılmalıdır ve mahalli idarelerle ilgili, yani il özel 
idareleriyle ilgili kanunlar da beraberinde çıkarılmalıdır. 

Arkadaşlarım Meclise devam ederler, yöneticiler sıkı dururlarsa, bü
tün bu konular arka arkaya rahatlıkla çıkarıl ı r ve biz de memlekette 
alternatif olmayan yegane parti olduğumuzu bir kere daha herke e, bütün 
Türkiyc'yc gösteririz. 

Bütün arkadaşlarıma Houston'dan en derin sevgilerimi, saygılanıru 
sunuyorum. Hepinize sağlık ve başarılar diliyorum. Sağolun. 

177 



BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN ANKARA -HOUSTON ARASI 
VİDEO-KONFERANS SİSTEMİYLE GERÇEKLEŞTİRİLEN 

14. CÜ BASIN TOPLANTISI 

21 Mart 1987 

H. Celal Güzel - Sayın Başbak3:_0ım , daha önce arz ettiğimiz gibi 
Sayın Basın Mensuplarının konuşma sıralarını ve oturma yerlerini kura 
ile tes'bit ettik. Buna göre ilk oruyu Turkish Daily News Gazetesi'nden 

Sayın İlnur Çevik soracaklar. 

Sayın Çevik buyurun efendim. 

İlnur Çevik - Sayın Başbakanım , Amerikan Kongresi, Savunma ve 
Ekonomik İşbirliği Anlaşması'nın imzalanmasından dalba birkaç gün geç
meden olumsuz tutumunu sürdüreceğini gösterdi . Temsilciler Meclisi Alt 
Komitesi'nde Türkiye'ye 1988'de yapılacak Amerikan yardımı yaklaşık 
yüzde 40 azaltıldı . Bu tür davranışlar karşısında Türkiye ne gibi önlem
ler almayı düşünüyor? Türkiye'deki üslerin lbir kısmının Amerika tara

hndan kullanılması kısıtlanabilir mi? 

Başbakan - Şimdi Sayın İlnur Çevik'e ve tahmin ediyorum Türki
ye'de son takip edebildiğim kadar basınımızda bu konu oldukça önemli 
bir yer tutmaktadır. Yalnız meseleyi iyi değerlendirebilmek bakımından 
biraz tarihçesinden başlamamız lazım. Bugün Savunma İşbirliği Anlaş
ması dediğimiz SEİA anlaşmasının temeli aslında il. Cihan Harbinden 
sonra Türkiye'nin büyük bir yanJızlık içinde kalması ve bunun sonucunda 
kendisini müdafa edecek bir sis temin birine sokabilmesi için gayret sarf
etmesi sonucu meydana ge1miştir. Hafızalarımızı tekrarlarsak eğer biraz 
yaşlı olanlar daha iyi hatırlıyacaklardır. 1947 - 1948 senelerinde il. Cihan 
Harbi bittikten sonra özellikle Yalta Konferansı'ndan sonra Türkiye üze
rinde çok spekülasyonlar yapılmıştır. Nitekim Roosvelt'in ölümü arka
sından Truman'ın gelmesi Yunanistan'da komünist hareketlerin bir nevi 
Komünist taker-0ver dıilia doğrusu komüni tlerin Yunanistan 'a hakim 

olma gayretleri. Onun yanında kuzey komşumuzun bizden boğazlar üze-
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rinde hakimiyet istemesi, hak istemesi. Kars ve Ardahan'ın arzu edilmesi 
tekrar istenmesi gibi konular bizim o zamanki gündemimizi büyük çapta 
işgal etmiştir. Benim gene gençlik yıll arıma gelir, çok iyi ihatırlarım. Za

manın liderlerinden bir tanesi eğer Türkiye NATO'ya girebilirse biz bu 
işi başaranın elini öperiz şeklinde ifadesi vardır. Meselenin bir bu tarafı 
var. NATO'ya girdikten sonra ne oldu? NATO'da en önemli müttefik, en 
önemli devlet daha doğrusu Amerika Birleşik Devletleri'dir. Gerek eko
nomik gücü, gerekse askeri gücü bakımından. Türkiye'nin önemi ilk baş
langıç yıllarına ıgöre fazla bir surette artmaya başlamıştır. Yani iki ta

rafıda söylememiz lazım. Başlangıçta biz buraya isteyerek, kendimize bir 
şemsiye bulmak arzusuyla girdik bu hakikat devam ediyor ama bunun 
yanında da şu nokta da belirmeye 'başlamı ştır. Türkiye NATO sisteminin 

güney kanadında çok önemli bir yer işgal ediyor. Yani NATO sistemi 
ilerde karşılaşacağı bir problemde Türkiye'den çok büyük istifadeler 
sağlıyacaktır. Bu istifadeler nelerdir? Başında tabiatıyla bana bir zaman
lar Alman Başbakanı Schmidt'in söylediği gibi •Sovyet tankları benim 
seçim bölgem olan Hamburg'a 60 kilometre mesafede. Eğer Türkiye'yo? 
biz yardım verirsek, bizim üzerimizdeki baskı azalır• demişti. Demek ki 

Avrupa'run müdafaasında Türkiye'nin önemli bir rolü olduğu bizzat 

Schmid't tarafından ifade edildi . Amerika'nın gene NATO tarafından kul
lanılan yani NATO maksatları için kullanılan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne 
mensup malik olduğu bazı üsler var. Bu üslerden tabiatıyla hem askeri 
maksatlarla hem de istihbarat maksatlarıyla istifade etmektedir. Bu da. 

Türkiye'nin önemini özellikle İran hadiselerinden sonra da artırmıştır. 
:;;imdi denklemi bütünüyle görmek lazım. Denklem tek değildir. Yani teıc 
taraflı ideolojik meseleleri düşünemeyiz. İki taraflı düşünmek mecburi
yetindeyiz. Amerikan Kongresi'nin durumu da makuldür. Bu yeni bir ha
dise değildir. Benim yaptığım incelemeler 1980 senesine gelmeden evvel 
1974'de Türkiye bilhassa Kıbrıs harekatından sonra bri ambargo tertibi 
ile karşı karşıya kaldı. Bu ambargo yüzünden de Silahlı Kuvvetlerimiz de 
önemli zaaflar meydana gelmeye başladı. Uzun çabalardan sonra am
borgo kalktı . 1980'den sonra 'bir anlaşma yapıldı. Anlaşma Nisan 1980 tari

hindedir. Yani şu anda mevcut bizim uzattığımız anlaşma, 1980 sene
sindeki Nisan ayında yapılan anlaşmanın devamı mahiyetindedir. Bu 
anlaşmanın tatbikatına baktığımız zaman şunu çok iyi görürsünüz. 1983 
de dahil olmak üzere, bu tarihe kadar miktar artmaya devam etmiştir. 
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Ama yardımın kalitesi yüksek değildir. Faizleri çok yüksek olan FMF 
.kredileri tabir edilen kredilerle Türkiye'ye yardım edilmiş olduğundan 
yardımın kalitesi iyi değildi. 1983'den sonraki rakamlara bakıyoruz; 1986 
hariç, 1984 ve 1985 senelerinde hem miktar yükselmiş hem de yardımın 
kalitesinde çok ıbüyük değişiklik olmuştur. Bu yardımın çok önemli ibir 
kısmı hibe yardımıdır. Miktar olarak verebilirim. Mesela, 1984 senesinde 

130 milyon bir taraftan 75 milyon bir taraftan, demek ki, 200 küsür mil
yeni yapılan askeri yardımlar düşük F.üzli FMF'Jcrdir. Demek ki yardı-
215 milyonu askeri, 90 milyonu iktisadi olmak üzere 300 küsur milyon 

dolardır. 1986'da ise askeri yardım 206 milyon. İktisadi yardım yaklaşık 
120 milyon olmuştur. Tabii bunun yanında bir önemli faktör daha var; 
yeni yapılan askeri yardımlar düşük fazli FMF'lerdir. Demek ki yardı
mın kalitesi epey iyileştirilmiştir. Şunu hemen ifade edeyim; Ben 1985 

senesinde Amerika'ya geldiğimde şunu ileri sürdüm : Dedim ki, bize yar
dım ediyorsunuz. Yardımdan fazla önemli gördüğümüz husus ticarettir. 
Bize daha fazla ticaret imkanı verin. Amerika'nın büyük bir ticaret ve 
bütçe açığı vardır. Buna rağmen büyük gayretlerimiz sonucu vereceğim 
rakamlar da bunu ispat ediyor. 1983 senesinde Amerika'ya yaptığımız sa
nayi malları ihracatı 53 milyon dolardır. 1986 senesi tam rakamlar ç ık

madı ama, yapılmış 11 aybk son tahminlere göre 336 milyon dolardır . De
mek ki sanayi malları ihracatında aşağı-yukarı 5-6 mislinden fazla bir 
artışı üç sene gibi kısa bir zaman içinde sağlamışız. Bir pratik meseleleri 
görüyoruz. Amerikan kongresinde bu yardım konusunda birtakım görüş
meler olacaktır. Daha neticesi alınmış değildir. Bunun bir safhası var. 

Önümüzdeki senenin Eylül-Ekim aylarına kadar uzanacak safhası va,·. 

Şunu öğrendik. Bizden evvelki idare de öğrendi. Kongreyle bir anlaşma 
yapma imkanı yok. Yapılmamıştırda. Yapılabileceğimiz tek şey idareyle 
anlaşma yapabilmektir. O anlaşma yapılmıştır. Eskisinden daha iyidir. 
İdarenin kongre karşısında zayıf olduğu argümanı öne sürülebilir. Ama 
bugün Türkiye'nin ABD idaresinin yanında çok özel bir yeri olduğunu 
ben şahsen çok iyi biliyorum. Meseleyi sadece askeri-ekonomik yardım 
olarak değil, çok daha bir global sistem içerisinde düşünüyorum. Tür
kiye'nin geleceği bakımından düşünüyorum. Ortak Pazar'a girmemiz de 
dahil olmak üzere daha geniş bir çerçeve içerisinde düşünüyorum . Ve iyi 

bir denge kurmak için de her türlü gayreti sarfedeceğimizi, mücadelemizi 
de hiç bir zaman yılmadan akıllıca, ama rastgele değil, hesaplı kitaplı 
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bir şekilde yapabileceğimizi, yapmaya devam edeceğimizi açık-seçik mil· 
letimizin huzurunda özellikle ifade ederim. 

H. Celal Güzel - Efendim ikinci s ı rada Bulvar Gazetesi'nden Tayyar 
Şafak var. Sayın Şafak buyurun efendim. 

Tayyar Şafak - Sayın Başbakanım bu soruyu size okuyuculardan 
aldığımız pekçok telefon üzerine soruyorum. Fuat Akkar, Ankara'da 
Mithatpaşa Caddesinde terzi idi. Bir gün hastalandı. Sağlam diye hasta
neden geri çevirdiler. Ertesi gün öldü. Bclızat Yalçın, Bala'da işçiydi. Bir 
gün ayağı dizkapağının altından kırıldı. hastaneye kaldırıldı ve bakım
sızlıktan üç gün sonra öldü. Bunlar hepimizin bildiği gibi binlerce ör
nekten ikisi. Zaten bu durumu doktorlar da saklamıyorlar. Zannediyo
rum, siz de farkındasınız ki, burada ameliyat olmadınız. Hasta vatandaş
ların Türkiye' de yaşama mücadelesi verirken, Amerika' da ameliyat olmak 
sizi rahatsız etti mi? Bir de çevrenizdekilerin de masraflarıyla beraber bu 
ameliyat kaça mal oldu ve kim ödedi? 

Başbakan - Sayın Şafak, bu benim ilk ameliyatım değil. Gene bil
diğiniz gibi 1985 senesinde bir katarak ameliyatı oldum. Bu ameliyat da 
gene burada yapılmıştır. Niçin burada yapılmı ştır? Onu da ifade edeyim; 
Birçok kereler bana şu söylenmiştir. Tanınmış kimselerin ameliyatlarını 
bulundukları yerde yapılmasında bazı zorluklar vardır. Önemli kimse 
olarak memleketimizde tanındığımıza göre o işi yapacak kimı.e lerin heye

canını mazur görmek icab eder. Tabii bu iş pek heyecana da gelmez. Sc
beblerden bir tanesi budur. İkincisi de, ben bu konuyu 1980 senesinden 
beri biliyorum. Yani 1980 senesinde Başbakanlık Müsteşarı olarak vazi
feye başladığımız sırada böyle bir hadise başıma geldi. Muayenem Ha
cettepe'de yapı ldı. Hacettepe'de yapıldıktan sonra, yanıma bir doktor 
verilerek, Paris'teki borç erteleme toplantısına iştirak ettik. Oradan d::ı 
Cleveland Klinik diye Houston'daki benzer bir merkeze gönderildım. llk 

muayenem omdan yapıldı. Orada buldukları neticeler ileride böyle ame
liyat ıhtimalin i n mevcudiyetidir. O gün lüzum görmedi ler, ama ilerde 
böyle bir ameliyat ihtimali olduğunu söylediler. 

Sualinizin ikinci kısmına gelince, güzel bir ameliyat yapılmıştır. 
Sağlığımı fevkfilade iyi hissediyorum. Bu işi yapan kimse, zaten bu işi 
bilen kimsooir. Güvenli bir el tarafından yapılmıştır. Böyle yapılmasının 
faydası vardır. Bunu bize gelen on binlerce mektuplardan da anlıyorum. 
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Hastane ücretlerine gelince; Gayet tabii, geçen sefer olduğu gibi( ... ) 
Doktorlar bundan ayrıca para almıyorlar. Bana bu husu ta kendileri bir 
mektup yazmışlardır. Şa!l:ısi dostlarımdır. Çok evveldir bunları tanıyo

rum. Kendileri aynen meslekdaşlarından para almadıkları gibi bizim 
bu ameliyatımızdan dolayı da doktorlar sadece hastane değil , bu ameli
yattan herhangi br para almıyacaklarını bana ifde ettiler. Gerisi de tabii 
hesap çıktığı zaman normal kanallarına gelecektir. Devletin ilgili mer· 
cilerine verilecektir ve on göre muamele yapılacaktır. 

H. Celal Güı:el - Şimdi Türkiye Gazetesinden Sayın Yalçın Özer 
sorusunu soracak Buyurun Sayın Özer.· 

Yalçın özer - Sayın Başbakanım ; benim sormak istediğim soru şu. 
Türkiye'den ayrılmadan evvel Amerika dönüşünde Kabinede ve Parti 
idari kademelerinde bazı idari değişik lik ler yapacağınızı açıklamıştını z. 

Şimdi dönüşünüz bir hayli yaklaştı. Bu durumda açıklık kazanmış bir 
karar var mı? Değişikliklerden bütünüyle vazgeçme söz konusu mu? Bu 
konudaki cevabınızı rica ediyorum. 

Başbakan - Efendim, meseleyi şöyle ortaya koyalım . Hiçbir ma
kam, hiçbir kimseye baki değildir. Ömür boyıınca baki değildir. Bizler 
de aynı. Benim arkadaşlarım fedakar cefakar, esas iti'bariyle memleke

tin, milletini ve partisini herşeyin üzerinde tutan arkadaşlarımdır. Ben 

buraya gelmeden evvel en yüksek karar organımızda Merkez Karar YO. 
netim Kurulunda dedim ki, bir ilıtimal olarak parti, Meclis Grubu, Hü
kü.met ve Başbakanlık Divan'ında değişiklikler yapabilirim. Sizden ricam 
bu değişikliklerin ne olduğunu öylemiyorum. Herhangi lbir ka:·a r vermi ş 

değilim ama böyle bir değişiklik yaptığım zaman bunu kabul ettiğinizi 

şimdiden söyliyebilirim. Yani bir nevi ön desteği aldım. Hakikaten de o 
tarihte şu veya bu şekilde bir isim tesbit edilmiş değildi. Şu değişikliği 
yapmak veya yapmamak. Buraya geldim, ameliyat oldum. Üzerinden ol
dukça önemli bir zaman geçti. Müşahade ettiğim bir şey var. Hemen 
ıfade edeyim. Özal yok diye herşey tersine dönecek diyenler var. Onlar 
sükutu hayale uğradılar. Gerek Genel Merkezimiz gerek Parti Meclisimiz, 
Parti Grubumuz, Parti Yönetim Kurulumuz gerek Hükümet fevkalad<? 
ahenkli iyi bir şekilde çalıştılar. Yüzümüzü kara çıkarmadılar. Ben bun
den fevkalade memnunum. Demek ki Özal olmadan da işlerin yürüye-
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bileceği bu şekilde meydana çıkmıştır. Sualin son kısmına geleyim. $11 
anda da bu değişiklikle ilgili herhangi bir kesin kararım yoktur. 

H. Celal Güzel - Sıra Yeni Asır Gazetesi'nden Sayın Muammer Ya
~ar Bostancı 'da. Buyurun Sayın Bostancı . 

M. Yaşar Bostancı - Sayın BaŞbakanım, sizi !böyle sağlıklı bir şekil

de görmekten dolayı son derece memnunuz. Sizin Türkiye Cumhuriyeti 

Başbakanı olarak Hous ton'da ameliyat olmanıza da bir itirazımız yok. 
İtiraz sanının başka noktalaııdan ileri geliyor !ben iznıinizle bu soruyu 

sormak istemiyorum. Efendim buraya gelmeden bir hafta önce Çankaya' 
nm arkalarında oturan bir eski Başbakanı ziyaret ettim, kendisiyle ko
nuştum. Bana 130 dava ile uğraştığını söyledi. Ale:Yhinde ara seçimlerde 
yaptığı konuşmalar dolayısıyla 130 adet dava açılmış. Bir mahkemeden 
diğerine gidiyor ve bu eski Başbakan 9 ay da hüküm giymiş. Eğer 3 ay 
ceza alırsa kendisi Anayasamıza göre bir daha siyaset yapamıyacak, se

ç ilemiyecek. Milletvekili olamayacak. Siyaset yapma hakkından mahrum 
kalacak. Daha sonra Çankaya'nın öteki yüzünde oturan bir eski Başba

kanımızı ziyaret ettim. Kendisiyle konuştum, buraya gelmeden önce, ge
çen ılıafta. O da yine 130 kadar aşağı-yukarı sayı aynı dava ile uğraştı

ğını 'bana söyledi. Bu arada Sayın Başbakanım sizinle beraber Houston'da 
bulunan siyasi danışmanınız Güneş Taner bir demeç verdi. Sanıyorum ki 
sizinde görüşünüzü yansıtıyor bu demeç. Dedi ki, «Özal yasaksız: demok
rasi istiyor» Efendim Houston'da uzun bir süre düşünme vakti buldu
nuz sanıyorum. Demokrat Amerika'dan demokrat Türkiye'nin manzarası 
nasıl görünüyor. Türkiye'nin siyasetini düzeltme gibi bir düşünce ile dü
.şünecek misiniz efendim ? Sorum bu. 

Başbakan - Sayın Muammer Y. Bostancı'ya teşekkür ederim. Sağlı
ğım ile ilgili olarak söylediği sözler ıçin. Özellikle uzun müddet tek da
marla kalbimizi çalıştırdık. Şimdi üç tane oldu. Performansımız ona göre 
artacaktır, haberiniz olsun. Bir bunu söyliyeyim. 

Şimdi 175. maddeyi huzurlarına getirdim. Çok açık ve seçik hatta 
Houston'da söyledim. Ben Türkiye'de hoşgörülü, seıibest bir müzakere 

münakaşa ortamım isteyen bir kimseyim. Ama bunun için ön şart olarak 
175'in tadilini istiyorum. Sebebini söyliyeyim, millet de duysun. Birincisi 
.şudur. 1961 'den bu tarafa bir Anayasa tecrübemiz var. Görülmüştür ki 
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hiÇbir siyasi yani sivil iktidar veya tesir altında olmıyan si<vil ik tidar lbu 
anayasayı değiştirememiştir. Anayasal olarak devamlı olarak ya askeri
idareler döneminde değişti veya onların çok tesir ettikleri dönemlerde 
değişebildi. Ben Türkiye'de demokrasinin gelişmesi hatta Türkiye'nin ile
riye gitmesi için Anayasanın millet eliyle lüzum olduğu zaman değişti
rilebilmesine yürekten inanıyorum. Bunu fevkalade samimi olarak söylü
yorum. Çok uğraşanlar olmuştur. 1969 seçim kampanyasını hatırlıyorum. 

Anayasa değişikliğini isteyen o günkü seçim kampanyasının eğer seçim 
beyannameleri incelendiği zaman görülecektir ki o zaman ki iktidarlarda 
bu Anayasa'nın değiştirilmesini istemişlerdir, değiştirememiş l erdir. Söy· 

lediğimiz şey şu. Bizim 250-251 ekseriy.:timiz var. Geliniz bize ilave olu
nuz. kap <i!derse 300'ü geçeriz. Anayasanın 175. maddesine bir fıkra daha 
ilave edelim. O fıkra ile 2/3 ekseriyete ilaveten referandum ile Anayasa
nın değişikliğini ama referanduma gidebilmek için de Meclis ' ten 201 ile 
bu kanunun geçmesini sağlıyalım. 

Şuna itiraz ettiler. Dediler ki, «Özal kendine göre Anayasa değiş tire

cek•. Ben de bunun üzerine dedim ki, Hayır ben buna dokunmuyacağım, 

kimse de gocunmasın. İsterseniz fıkrayı öyle yazarız ki, o şekilde tertip 
ederiz ki 1990 dan evvel geçici 4. madde hariç hiçbir şekilde Anayasa'nın 

hiçbir maddesine dokunmayız. Yani bu yolla. Bu mümkündür buna da 
razıyız. Şimdi karşımıza çıkıp hem Anayasa değişikliği lazımdır diyenler 
var. Bir grup parti diyor ki, bu Anayasa değiştirilmelidir. Yani hemen lhe
men değiştirilmesini istemeyen yok gibi bir şey. Biz de !birdenbire deği l , 

zaman içerisinde değiştirilmesini istiyoruz. Ama bunun yolunu açammız la
zım ki böylece sivil idareler, dolayısıyla halkımız değiştirme imkanını 

elde etsin. Bakınız, bu seçim sistemi ile Anayasa'nın değiştirilmesi TBMM 
tarafından 2 taksim 3 ekseriyetle mümkün olmayacaktır. Biz 1983 seçi
minde % 45 oy aldık. Çıkardığımız milletvekili sayısı 21l'dir. Onun için 
çok rahatlıkla söylüyorum, ben Türkiye' de serbest bir rejimden yanayım. 

Hiç kimseden de herhangi bir çekinmem yok. Karşımızda biz bunu 4. 
maddeyi halka gidip zorla çıkaracağız diyenler var. Zorla hiçbir şeyi bize 
yaptıramazlar. Bunu da açık söylüyorum. 175. maddeyi getirelim ve 1987 
yılı içinde de -inşallah- bu maddeyi geçirirsek, aynı sene içinde, 1988 se
çimlerinden evvel de geçici 4. maddeyi tadil ederiz. Söyleyeceğim bu 
kadar. 

H. ~ Güzel - Şimdi Hürriyet Gazetesinden Sayın Ertuğrul Öz
kök soracak. 

184 . 



Ertuğrul Özkök - Sayın Başbakan, ben de Sayın Muammer Yaşar 
Bostancı gibi sizi sağlıklı bir biçimde görmekten duyduğum mutluluğu 
<lile getirerek sorularıma başlamak istiyorum. Masanın etrafında Hous

ton'da sizin yanınızda iki kişi daha görüyorum. Bunlardan birisinin var
lık nedenini anlamak kolay Basın Danışmanınız. Yalnız öteki yanılm ı

yorsam Tarım Bakanı Sayın Hüsnü Doğan, Acaba Sayın Bakanın yanı
nızda bulunuşunun özel bir nedeni mi var. Bundan önceki Houston'da 
yaptığınız açıklamaların bir bölümünde tarım konusunda reform, hatta 
devrim sayılabilecek bazı hazırlıklarınız, projeleriniz bulunduğunu söyle
miştiniz. Geçen yı l 28 Eylül'de yapılan seçimlerde ANAP'ın oy kaybında 
kırsal yörlerdeki politikasının başarısızlığının rolü bulunduğu bizzat si
zin çevrenizdeki iyasi danışmanlarınızca yapılan analizlerde dile getiril
mişti. Acaba tarım al planda kır al yörelerde yaşayan vatandaşlarımıza 
oradan verebileceğiniz müjdeler var mı? Ya da dönüşünüzde sanıyorum 
bir siyasi araç olarak kullanmayı düşündüğünüz bu tarım reformunun 
hiç olmazsa ilk ip uçlarını burada bize verebilir misiniz? 

Başbakan - Çok teşekkür ederim. Evet gördüğünüz gibi yanımda 
partinin kuruluşunda çok önemli rol oynamış Anavatan Partisi'nin seçim 
beyannamesini ve programını hazırlamasında çok büyük katkıları olmuş 
Tarım Orman Köyişleri Bakanı Hüsnü Doğan var. Hüsnü Doğan aynı za
manda benim yeğenim yani dayımın oğlu olur. Bunu herkes bilir. Bir 
arada, gerçi aramızda çok yaş farkı var. Fakat bir aile gibi bizimle bera
ber yetişmiş, hayırlarımızı, suyumuzu çok iyi bilen bir iyi arbdaşımızdır. 
Kafası da dikkat ederseniz büyüktür. Oldukça da büyük gözüküyor. Şap

kası da 60 numara. Onun için aklı da fazladır. Onun için en zor işlerden 
birtanesini de ben kendisine verdim. Tarım işi Türkiye'nin en zor işidir. 
Tarımcılara buradan söylüyorum. Diyorum ki, Tarımda uğraşanlar her
halde Allah'a daha çok yakındırlar. Çünıkü toprakla uğraşmak kolay de
ğildir. Yalnız tarım işi politikaya da çok müsaittir. Yani kolay politika 
yapılır. Biz Türkiye'de politikayı dürüst yapmaya karar verdik. İşin ba
şından beri işin doğrusu neyse onu yapmaya karar verdik. Hatta bu yüz

den kaybetsek dahi onu yapalım. Son seçimde dikkat ederseniz Manisa, 
Samsun gibi bölgelerde tarım ile ilgili olarak iyi sonuç alamadığımız 

söylentisi yayıldı, sözü yayıldı. Onun da sebebi tütün meselesi. Ama he
men ifade ettim, seçim biter bitmez ifade ettim. Politikamızı bu konuda 
değiştiremeyiz. Izdırap çektik iki sene. Bize bir takım zorluklar getir-
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diler. Politik olarak bu konuda çok istismar yaptılar. Ama göreceksiniz 
politikamız tutacaktır. Çünkü bu politikanın tutabilmesi için bir miktar 
zaman lazımdır . Nitekim Samsunlu çiftçi bugün Manisalı çiftçi çok iyi 
bilir ki dağlık bölgede yaşayan kurak arazide, çorak arazide eskiden çok 
düşük para alan o köylü hakikaten bugün iyi para alıyor. Türk tütünü· 
nün kalitesi fevkalade yükselmiştir. İhracat imkanlarımız artmıştır. Te
kel çok kaliteli tütün almıştır ve taban arazide başka yörelerde tütün 
yetiştirilmesine de mani olmuşuzdur. Bu politika yerleşmiştir, değişmiyc
cektir. Bütün bunları görerek yaptığımız tatbikatlar içerisinde mesela 
bugün Türkiye'de yüksek verimli tohumları biz soktuk. Türkiye'nin ber
tarafına bakınız yüksek verimli tohumİar var. Ayçiçeğinde olsun, mısır 
da olsun, bütün sebze tohumlarında olsun yüksek verimli tohumları biz 
soktuk. Hayvancılığa sübvansiyonu biz getirdik. Gübreye büyük çapta 
silbvansiyon yapıyoruz. Şimdi tarımda yapmak istediğimiz nedir? Üzerin
de çalışmalar devam ediyor. Size yan lız bazı ana hatlarını , ıbazı ipuçlarını 

verebilirim. Yapmak istediğimiz husus esas itfüariy le, biz şuna inanıyonı1 . 

Küçük çiftçi Türkiye'de çalışkandır . Yani arazisi fazla olmayan, gelirim 
cı topraktan çıkaran insan deminde söylediğim gibi Allah'a daha çok ya
kındır dedim. O insanlara acaba daha fazla destek yapabilir miyiz? Ama 
bunu bizim prensiplerimiz dahilinde yani tüketime dönük değil hiçbi r 
zaman. Üretime dönük bir şekilde acaba onlara daha fazla bir yardım 
yapabilir miyiz? Nerede? Kredide. Nerede? Bir taraftan vergi almada ko
laylık orada oranları ikna edebilir miyiz? Bir takım ara şirketler kuru
luyor. O ara şirket havadan para kazanıyor. Bunlar ikna edilebilir, o 
paradan küçük çiftçiye kaydıra'bilir miyiz? Bunları düşünüyoruz. Onun 
için kendisini çağırdım, orda yapılan görüşmelerle beraber burda da bu 
görüşmeleri yapıyonız. Talbii hemen şunu söyliyeyim. Anavatan Partisi 
Programını, seçim beyannamesini en iyi bildiği için de o konuda da bir 
takım çalışmalarımızı biz gene Hüsnü Doğan'la yani bana bir nevi bu 
konularda yardım etmektedir. Esas zannediyorum Tarım Reformu dedi
i,timiz hadisenin temelinde bu var. Ama tatbikat nasıl olacak? Tatbikat 
belki kademeli olacak. Yani birden bire bütün reformu aynen tatbik et
mek değil, ilk önce şunu, arkasından şunu ta~lrik edeceğiz. 6 aya, !haklıyı 
kazandırmak, çalışana kazandırmak ve çalışana daiha iyi imkan vermek 
ve netice itiıbariyle de memleketin verimini daha fazla yukarı yükseltmek
tir. Söyleyeceğim budur. 
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H. Celal Güzel - Günaydın Gazetesi'nden Sayın Bekir Coşkun'a 
sözü vermeden önce bir hususu rnüsadenizle arz etmek istiyorum efen
dim. Vaktimizin yarısı şimdiden doldu. Hatta biraz da geçtik. Henüz 
daha ilk turun yarısındayız. Onun için o hususu dikkatlerinize arzetmek 
istedim. Buyurun Sayın Coşkun. 

Bekir Coşkun - Sayın Başbakanım, size şahsen ve gazetemin oku
yucuları adına geçmiş olsun diyorum. Şimdi naklen buradasınız. İnşallah 
yakında aslen de burada olacaksınız. Türk toplumunun arzusu başbakan

larını sağhklı şekilde başlarında görmektir. Şimdi izninizle soruma ge
çiyorum. 

Hasta ziyaret etmek geleneklerimiz arasında ayrı bir yeri olan dav
ranıştır. Çok iyi bir düşüııcodir . Ancak sizin yattığınız süre içinde bi.

çok kamu görevlisi buradaki işlerini güçlerini bırakıp oraya taşındılar. 
Karlar altındayken İstanbul, Ankara ve halkımız perişanken görevliler. 
belediye başkan larımız orada sizin yanınızdaydılar. Şimdi de yine işi gücü 
bırakmış sizi karşılamak için çeşitli tartışmalar yapıyorlar. Türk top
lumu, Türk milleti hurda buna tepki gösterdi. Siz ne diyorsunuz, sizin 
bir tepkiniz olmadı mı? Sorum budur efendim. 

Başbakan - Şimdi. Bekir Bey, sağlığımız için söylediğin, gazeteniz 
adına söylediğin ama birşey unuttun. Nikah şahitliğini yaptığım hanını
efendinin de herhalde iyi niyetini unuttun. Öyle değil mi? 

Şimdi bu beni karşılama veya bana gelme meselesi şöyle birşey söy
leyeceğim. Hastanede ben normalin üzerinde kaldım. Hatta o yüzden şu 
laflar çıktı. Acaba Zatürre mi oldu, acaba komplikasyon mu oldu lafları 
çıktı. Hastanede uzun kalmanın sebebi ziyarete mani olabilmektir. Yani 
ziyaret için geleceklerdir. Bunu biliyoruz. Fakat biz bu ziyarete müm
kün olduğu kadar mani olalım. Hem benim sağlağım bakımından bu 
doğrudur. Hem de bu kadar kimse masraf etmesin. Haberler de yolladım. 
dedim ki, sakın gelmeyin . Ama bazı arkadaşlarımızla dostlarımız daya
namadılar geldiler. Bakın bir misal vereyim. İstanbul'dan Sayın Bedret
tin Dalan beni ancak 3 dakika görebilmiştir. 3 dakika bile değil belki. 
Hepsi bu . O da 2 gün bekledikten sonra. Bir işi vardı onları hallettikten 

sonra 2- dakika görebildi. Ankara Belediye Reisi 15 saniye görebildi. 
O da zaten buradaydı. O sırada bir program dahilinde buradaydı . O da 
15 saniye görebildi. Bütün söyleyeceğim budur. 
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Beni karşılama meselesine gelince karşılayan olacaktır. Ben buna 
mani olamam yani karşılamayın diyemem. Ama karşılamayı hiç bir za
man siyasi istismara çevirmeyi hiç bir zaman düşünmedim. Yalnız şunu 
ı.öyleyeibilirim. Biz binlerce, oılbinlerce mektup aldım. Bana değil, sadece 

bana değil. Benim ameliyatımı yapan Dr. De Bakey'e Türkçe yazılmış 
çok enteresan mektuplar var. Birgün fırsat olacak compiture kaydettir
djk onları küap halinde bastıracağım. Halkın düşüncelerini, halkımızın 
ister bizim taraftan olsun, ister olmasın düşünceleri çok enteresan bir 
şekilde gözüküyor. Beni karşılayacaklardır. Bundan hç şüphem yok. V.:. 
ümit edıyorum ki 29 Mart tarihinde ge!eceğim 29 Mart tarihine kadar da 
Ankara'nuz, İstanbul'umuz karlı o sıkıntılı, yağışlı günlerin çamurların
dan oldukça kurtarılmış olur. Çok teşekkür ederim. 

H. Celal Güzel - Sıra Sabah Gazetesi'nden Sayın Güneri Civaoğlu' 
nun. Buyurun efendim. 

Giiı:rerl Clvaoğlu - Sayın Başbakan sizi en son anıeliyatınızdan bi:
akşam evvel Houston'da hastanede görmüştüm. O zaman biraz evvel be
lirttiğiniz gibi tek damarla yaşıyordunuz. Üstelik yarı yarıya kapanmakta 
olan. Sizin belirttiğiniz gibi 3 damarla yaşıyorsunuz inşallah Türkiye'dc 
de hizmetiniz 3 misli olur. Benim sorum şirket kurtarmalarla ilgili. Yıl

ların emek ve sermaye birikimj olan şirketlerin yaşamalarını, fabrikala
rın yaşamalarını işçiye iş kapısı olarak faaliyetlerini sürdürmelerini el
bette isteriz. Şarlatanların veya kapkaççıların yönetimjnde veya elinde 
olmayan bu tür ihracata dönük, ekonomiye yararlı olan şirketlere makul 
yöntemlerle el uzatılmasını desteklememek için sadist olmak gerekir. 

Bir de madalyonun diğer yüzü var. Onu sormak istiyorum. Tıpkı 

şirket kurtarma yasası olduğu gibi acaba birde halkı kurtarma yasasını 
düşünüyor musunuz? Geniş kapsamlı bir yasadan söz ediyorum. Yani iş

çiyi, memuru, emekliyi, dulu, yetimi, esnafı ve çiftçiyi anlatınız. Kurtar
ma yasası bunların zor durumda olduklarını, gerçekten çok zor koşullan 
göğüslediklerini belirtmekte yarar görüyorum. Siz de zannediyorum bu 
konuyu biliyorsunuz. Teşekkür ederim efendim. 

Başbakan - Efendim, şimdi dikkat ederseniz biraz evvelki suali 
cevaplarken köylüyle ilgili, çiftçiyle ilgili önemli bir tatbikat yaptığımız 
ve bu tatbikat yanında daha yapmak istediğimiz şeylerin hakkında da 
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izahat verdim. Tabii zaman müsait değil. Ama hemen söyleyeyim gerek. 
memurlar, gerek esnaf için yaptığımız buna benzer çok geniş programlar 
vardır. Biz zaten orta direğin partisiyiz. Orta direğin partisi olduğumuza 
göre de esas üzerinde duracağımız fikirler bunlardır. 

Şimcfi aslında sizlerin 'basında, şirket kurtarma yasası adını taktı

ğınız, fakat aslında böyle olmayan yasayı bir de ben anlatayım. Birinci 
kısım Türkiye'nin ihracatını yani Türkiye'de birçok büyük ileri ülkede 
olduğu gibi Eximbank kurulmasını hedef alıyor. Devlet Yatınm ıBanka
sıru Eximbank haline getiriyoruz. Türkiye ihracatı sağlam olduğu tak
dirde emin olunuz ki Türkiye fişek gibi ileriye gider. Biz önemli bir 
yapı değişikliğini son 3 senedir özellikle tabii 6 sene evvel başlayan bir 
program da rnr 6 - 7 $ene evvel fakat son 3 senedir dikkat ediniz çok 
önemli bir yap ı değişikliğine uğradık . Açınız bakınız Dünya Bankası , 

IMF, OECD ve diğer bankalar Türkiye'yi diğer ülkelere bu )'ap1 değişik

liğinden dolayı örnek göstermektedir. Hiçbirşey sancısız olmamıştır. Ga
yet tabii durumunu düzelten hesabını bilen çalışan, ama hesabını iyi bil
meyen , işini iyi yapamayan şirket batar. Bizim yaptığımız en önemli ko
nu şu. Adaletten ayrılmadık ilkönce şunu getirdik. Dedik ki şirket piya
sasını geliştirecek şirketleri güçlendirecek ister zayıf şirket olsun, ister 
kuvvetli şirket olsun antetleri yani mevcutlarından bir kısmını sattık

ları zaman bu sattıkları parayı sermaye ilave ederlerse. Eğer halka açar
larsa % 51 'i halka açık olursa şu kadar % 30'a kadar kurumlar \'ergisi 
indiriliyor. Ve bunun faydasını tekrar g<:ireceğiz. Bizim burada kurtarma 
bahsi altında söylediğimiz sadece şu önemli husus vardır. Bir kere diyonız 
ki arkadaş sen şu şirketi idare edemedin. Bu şartlar almadan biz devletin 
ödeyemediği vengi borçlarını ödemeye değil da'ha eğer bunları yaparsan 
yeni bir yönetim meydana getirirsek ve biz de ·bunu uygun mütalaa eder· 
sek. Şimdi oturalım hesap edelim. Benim hesabım çok basit kavuş
tuğu anda ki bankalar bunu yapmaya mecbur olacak ( ... ) en başta<> 
takdirde ( .. . ) kaynaklardan benim ertelediğim vergilerin çoğunu fazla
sıyla geri alırız, aksi takdirde batan bir şeyden hiç birşey alamayız. Bir 
de üste çalışanı kapı dışarı etmek lazım. Yani işçiye de yer verelbilmek la
zım. Esas anlaşılması icap eden taraf budur. Ve ben şunu izah ediyorum. 

Bugün Mecliste münakaşa edilen kanun Türk ekonomisini ileri ülkeler 
ekonomisine getirecek. Onlarla fevkalade güzel ayarlama yapacak bir 
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kanundur. Üzerinde çok çalıştık. Ümit ederim TBMM bunu en iyi şekliyle 

geçirir. Çok teşekkür ederim. 

H. Celal Güzel - Sayın Başbakanım bu soruya cevabınızda, ki son 
derece önemli bir soruydu Amerika'dan gelen görüntülerle bazı bozuk
luklar oldu ve iyi anlaşılamadı. Eğer düzeldi ise şimdi Sayın PTT Gn. 
Md. Amerikayla irtibat kuruyor. Eğer düzeldi ise gecikmemize rağmen 
J. 2. 3. diye bir dakikada özetleyebilirseniz daha iyi anlayabileceğiz efen
dim. Yalnız bir dakikanızı rica edeyim. Soralım. 

Sayın Başbakanım bu defa araya_Amerika'daki uydu istasyonundan
mış bir dakika onra meselenin halledilebileceğini söylüyor PTT Genel 

Müdürümüz. 

Efendim, biz konuşmalannızı kesintili olarak aldığımız gibi görün

tünüzde kesintiler olarak bize intikal etti . Gereği sözlerin gelişinden n~ 
olduğu biraz anlaşılıyordu ama meseleyi iyi takip etmeyenler tam olarak 
anlayamadılar galiba. 

Başbakan - Öyleyse düzeltsinler de ona göre devam edelim. 

H. Celal Güzel - Bizde onu bekliyoruz Sayın Başbakanım . 

Başbakan - TRT de bize imkan versin bu yüzden. 

H. Celal Güzel - Efendim zaten intikaları uygulayacaklar. Bu arada 
bazı Sayın basın mensuplannın sorulannın zamanın yarım dakikadan iın 
dakikaya çıkarttığını da belirtmek istiyorum. Şimdi Tercüman gazeto::
sinden Sayın Taha Akyol soracak buyurun Sayın Akyol. 

Taha Akyol - Sayın Başbakanım sizi böyle sonderece sağlıklı gör
mekten memnunuz gösterdiğiniz performansı biliyoruz. Üç damar
la beslenerek daha iyi performans göstereceğinizden dolayı Tür
kiye'nin ağır olan meseleleri karşısında dönüşünüzü ümitle bekliyoruz. 
Biraz önce verdiğiniz izahatlar arasında Türkiye'de ihracaatın anahtar 
mesele olduğunu, ihracat ve döviz dengesi iyi giderse Türkiye'nin fişek 
gibi ileri gideceğini söylediniz. Hakikaten dövizde darboğaz olduğu za
man nelerin yaşandığını bizim halkımız, ortadireğimiz 1979'da gördü. On
dan sonr:ı ·bir politika takip edildi. Döviz dengesini 'birinci derecede prdb-
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lem olarak gören bir politika takip edildi. Ancak açıklanan son rakkam
larda bu konuda bazı sinyaller var. rakamlarına göre, 1986 yılında cari 
işlem açığı 700 milyon dolar olarak öngörüldüğü halde 1,5 milyar dolar 
olarak gerçekleşti. Dış borçl arın 30 milyar dolara yaklaştığı da bilmiyor 
ayrıca petrol sebebiyle olmakla beraber netice itibariyle ihracatım ızın 

ihracata göre gerileme kaydettiği görülüyor. Yeni yüklere girmeden dün
ya pazarlarında ihracatımızı kolaylıkla artırabilecek gelişmelerde mev
cut değil. Yine zannediyorum size ulaştırm ı ştır. Economic dergisi Tür-· 
kiye'yi 1981' den bu tarafa ilk defa riskli ülkeler arasında gösterdi. Orta
direğin hayatı bakımından da anahtar rolünde olan bu döviz meselesini 
özellikle önümüzdeki yılda nasıl halledeceksiniz, nas ı l kaynak temin ede
ceksiniz? 

Başbakan -Türkiye şok l ar geçirdi. Bir tanesi 1974'de. İkincisi 1980' 
de petrol fiyatlarıyla. Üçüncüsü de 1986 yılında petrol fiyatının düşme
siyle. Neden Türkiye şok geçirdi. Çok basit izahı var. Türkiye ihracatının 
o tarihte yüzde 45'i, bu petrol üreten ülkeleriydi. Petrol fiyat ı 30 dolar
dan 10 dolara düştüğü zaman - gerçi bir müddet sonra bizim petrol itha
latımızda azalma oldu - fakat buna mukabil Türkiye'nin ihracatında bu 
ülkelere ciddi şekilde azalma olmuştur. Bu önemli, şoku biz serbest eko
nomik sistem yüzünden atlattık. Türkiye'nin borçlarına gcHnce, bunların 

hepsi yanlış anlaşılan hususlardır. Detaya inip araştırma yapmak lazım . 

Mesela kısa vadeli borçlar arttı derler. Hayır, kısa vadeli borçların içeri
sinde çok önemli bir kısmı· yarısından fazlası nerdeysc Türk işçilerinin 
Türk bankalarındaki mevduatlarıdır. Bu hesap itibariyle kısa vadeli borç· 
!ar düşüktür. Hatla bunların iki senelikleri de kısa vadeli borç olarak gö
zükmektedir. Bu yanlıştır tabii, ikincisi Mark olarak getirilmiş olan 
borçlar dolarla Mark arasında büyük değişiklik olunca birdeı: bire mark 
yükselince dolar itibariyle borç artmış gibi tesir yapar. Şurada huzuru
nuzda açıkça ifade ediyorum. Burada New York'ta bankalarla temas el
tim . Dönerken Londra'da da temas edeceğim. Türkiye kredi itibarı geliş
mekte olan ülkeler içinde en yüksek ülkecUr. İstediğimiz borcu, alırız 
ama işimize gelirse Bakın Exim'bank bugün Türkiye 400 Milyon doların 

termik santraller için kredi verebiliyor. Bu hiçlbir zaman görülme
miştir. Ve bütün diğer Eximlbank'larda aynı şeyi takip edecekler

dir. ıAynı otoyollar giibi. 1988 · 1990 yıllarında tamamlanacak. Aşağı yu-
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kan 1.5 milyar dolara yakın aldığımız kredilere ilaveten 3 tane termik 
santral için asgari herhalde 3 milyar doların üzerinde kredi alabileceğiz. 
Kredi yalnız krediyi ödeyebilen ülkelere verilir Bakınız Brezilya, Arjan
tin ve diğer ülkelerin durumuna. Mukayese dahi kabul edilmez. Diğer 
taraftan şunu da hemen ilave edelim. Sadece ihracat değil, rakamlar onu 
gösteriyor ki, bugün Türkiye'de turizm bir patlama halindedir. Turizm 
gelirlerinde büyük artış bekliyoruz. Belki 1989'a varmadan Tiirkiye'deki 
yatak kapasitesi 200 binin üzerine çıkacak Bütün bunlar Türkiyc'nin fev
kalade bir şekilde devam ettiğini gösteriyor. Ödemeler denges inde şunu 
da garanti ederim. 1987 senesi 1986'dan daha iyi olacak. Teşekkür ede
rim. 

H. Celal Güzel - Efendim, Milliyet Gazetesi'nden Sayın M. Ali 
Birand soracak. Buyurun Birand. 

M. Ali Blrand - Sayın Başbakan böyle uydu vasıtasıyla çok kimse· 
lcrlc söyleş i yap tım, ama bu sefer de s izle yapmak nas ip oldu. B iral 

acaip oluyor, hurdan oraya konuşmak, çok geçmiş olsun, herkesin dediği 

gibi, onu bir kere tekrar edeyim; ben hem kendi adıma, hem gazetem 
adına, hem de eşim adına. Çok önemli ameliyat oldu. Bu ameliyatı ger
çekleştiren doktorlarla yaptığımız konuşmalardan sonra herkesin söyle
diği bir şey var: •Artık eski tempoyu insanların sürdüremedikleri » çok 
!azla sinirlenmemek lazım, stres altına girmemek l azım, çok fazla yo
rulmamak lazım. Oysa biliyorsunuz, Türkiye maşaallah sorunlarla dolu. 
Yani buraya geldiğiniz zaman, aynı tempoyu sürdürebilecek misiniz? Ve
yahutta sorumu şöyle sorayım. Orda düşünmek için çok vaktiniz oldu. 
Yani bir Başbakan olarak mı geleceksiniz? Yönetim şeklinizi değiştire

.cekmisin? . Çalışma şeklinizi değiştirecekmisiniz? Yoksa aynı eski Turgut 
Özal Bey mi Başbakan olarak karşımızda göreceğiz? Bir de bir qkuyucu 
ricası, Sayın Başbakan geldiğiniz de, ne olur çok fazla deve kestirtmeyin. 
Zavallıları şimdiden besiye aldıkları haberi çıkmaya başladı. Sizin gek 
ceğiniz günü bekliyorlar. Biliyoruz, siz de hayvanları çok seviyorsunU'l. 

Başbakan - Şimdi şöyle söyleyeyim. Deveden başlayalım. Ben hiç
.bir seyahatimde -mutlak hazırlamışlardır· deve kestirtmedim. Daha gö· 
rür görmez, affedilir o deve ve kimse dokunamaz. Bunu herkes bilir. Ha· 
kikaten deve kesileceğini anladığı zaman ağlamaya başlıyor. Herkes de 
bunu duyuyor. Onun için koyun normal, hem de alışılmış, sesini çıkar
mıyor. Buna nispeten alıştık. Hadi ona birşey demeyelim ama, deve 
olunca dediğiniz doğnıdur. 
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H. Celal Güzel: Sıra Cumhuriyet Gazetesinden Sayın A!hmet Tan'.da 

Ahmet Tan - Yurt dışındaki din adamlarının maaşlarının Rabıta 
Örgütü'nce ödenmesi basında açıklandı. Bu örgütün bilindiği gibi baş
lıca amacı, islam ülkelerinde şeriat düzenini kurmak. Arkasından şeriat 
hükümleriyle yönetilen Sudi Arabistan'ın mali desteği var. Bu nedenle 
Anamuhalefct Partisi Genel Başkanı Sayın İnönü, «bu kararda imzası 
olan herkes sorumludur• diye bir açıklama yaptı. DYP Genel Başkanı Sıı
yın Cindoruk ise, •uygulama laikliğe aykırıdır• dedi. Eski Başbakanlar
dan Sayın Ecevit de, •olay büyük bir sorumsuzluk• diye bir açıklama 

yaptı. Hükümct yetkilileri ise, uygulamanın döviz sıkıntısı yüzünden ge
çici bir çözüm olarak gerçekl eştirildiğini bildirdiler. Bu konuda siz ne 
diyorsunuz? 

Başbakan - Ahmet Bey, ben hadiseye tabii gazetelerden vakıf ol
dum. Ondan sonra sordum soruşturdum. Yalnız başlayışta hemen görü
şümü söyleyeyim. Hadise olduğundan çok fazla ve biraz da ideolojik nite
likte büyütülmüştür. 1980 senesi Ağustos ayında Türk din adamlarına 
izin verilerek dışarda başka kuruluşun veya başka bir cemiyetin onları 
finanse etmesine imkan veriliyor. Kararname bu izni veriyor. Neden bu 
yapılmış. 1980 senesinde o tarihlerde müsteşardım. Hatırladığım kada
rıyla -tabii kararnameyi direkt hatırlayamam- Türkiye öyle bir dövizsiz
lik içindeydi ki, köyli,imüze gübre alabilmek için, en kıymetli ürünümüz 
-olan pamuğun bin nevi karşılıklı olarak değiştiriyorduk. Pamuğu çil dö
vizle satmıyorduk, karşılığında gübre alıyorduk. Yani Türkiye böyle gün

lerden geçti. Belki de düşünerek, ki Türk toplumu bilhassa Almanya'da, 
Avustralya'da kendi benliğini muhafaza edebilmek için, dinine sahip 
-01ma arzusu fazladır. Netice itibariyle devlet bunu temin edemediğine 
göre, kendileri cemiyetler kurmuşlar ve bunların vasıtasıyla Türkiye'den 
imamlar getirdiler. Bu tatbikat söylediğim gibi, 1980 senesinden 1984 se
nesine kadar devam etti. Biz geldik meseleyi inceledik. Tabii başlangıçta 
bu incelemenin kolay yapılmadığını söyleyebilirim. Çünkü çok az sayıda 
din adamı vardı dışarda. Bu din adamlarının bir kısmı Rabıta tarafından 
finanse edilmiş, ama seçimleri Diyanet İşleri tarafından yapılmış, bildi
ğim kadarıyla. Biz bunun üzerinde düşündük ve dedik ki mesele böyle 
_gitmez. Yeni kadrolar çıkaralım. Bu yeni kadrolarla ilk önce 300 olan sayı 
son olarak 48S'e çıkarılmıştır ve bu suretle bunun parasını, Türk Varlı-
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ğını Koruma parasından Dışişlerinden ödemeye b~ladık . 1985'den beri 
bu tatbikat yapılmaktadır. Türk imamlarına tabii bizim haricimizde olan
lar hariç, onlan bilemem ama Türkiye'nin gönderdiği diyanet mensupla
nna verilmiş kadroların paralan, gene Türkiye Hükümeti tarafından 
ödenmektedir. Hadise bundan ibarettir. 

H. Celal Güzel - Sayın Başbakanım ilk turu bitirdik; Fakat yayın
dan çıkmamız için de sadece 8 dakikamız var. Bu arada şunu da arz et
mek isterim. PTI' ilgilileri bilhassa belirtmemi istediler. Deminki arıza 
sizin stüdyoda sesin fazla yükselmesinden ve teknik eksiklikten meydana 
gelmiş o da görüntüyü kesmiş. Bizim bu tarafta arıza yok. Bir de diğer 
bir husus var. Ben burada ilgililere sordum. Karşılama töreni bakımın
dan demin ıbaJhsedilen konulardan Fıi çlbiri mevzubahs olmamış zaten . BL 
raz da basın tarafından ileri sürülmüş. Ve şimdi gene tenkid ediyor. Efen
dim, şimdi çok az vakit var. Yayından çıkıncaya kadar birkaç cümleyle 
arkadaşlar sora'bilirler, Siz de birkaç kelimeyle izahat verirseniz, ikinci 
tur belki böyle meydana gelir. 

Y. Özer - Sn. Başbakanım, ben diğer arkadaşlanma fırsat vermek 
için sorumu kısalttım . Onun için hemen arz edeyim. AET'ye 1987 yılında 
tam üyelik için müracaat edeceğiz . Bu müracaattan sonra AET ülkeleri 
ve Yunanistan ile münasebetlerimizde bazı değişik politikacıların gün
deme gelmesi sözkonusu. AET'ye müracaatının akıbetinde Türkiye'nin 
politikasında nasıl bir değişiklikler meydana geleceğini tahmin ediyor
sunuz? 

Başbakan - AET'ye girme mecburiyetindeyiz. Kanaatim budur. Gir
mek istiyoruz. Bunun için bu sene müracaat edeceğiz. Bu kesindir. Ta
rihıni söylemiyorum. Gayet tabii, Türkiye'nin bazı politikalarında deği
şiklik olacaktır. Bu da tabiidir. Bu sadece bize rna'hsus deği ldir, diğ_r 

bütün AET ülkelerine de mahsustur. Bunu da zaman içerisinde öğrenebil
mek için, şimdiden .gayretler sarfedilmesi lazımdır. Yunanistan ile özel 
problemlerimiz var. Başında Ege geliyor. Ege'de kıta sahanlığı. O konuda 

hemen şunu ifade edeyim; yapılmış bir anlaşma var. Bern Anlaşması. 
Tanımıyorlar. Bu başlarına dert açar. Yani biz bu konuda fevkalade ka
rarlıyız. Biz dert açılmasını istemiyoruz, ama dert açar. İki tarafın dik
katli olması, özellikle Yunanlıların bu konuda daha dikkatli davranma
lannı tavsiye ederim. Yunanistan'ın AET konusunda fazla tesiri olacağım! 

tlnur Çevik - Efendim, Türkiye seçimlere yasaklı girerse, bu bir 
sakınca doğurmayacak mı? Seçimlere gölge etmeyecek mi? 
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Başbakan - Seçimlere yasaklı girmemenin yolunu söyledim. Bu 
yolu lüzumsuz bir kavgaya girmeden ve eğer karşıdakiler hakikaten iyi 
rı.iyctimizi anlamışlarsa, hiç çekinmeden söylüyorum, Türkiye seçimlere, 
o söylediğiniz siyasi yasaklar olmadan gider. Unutmadan bir şeyi söyle
yeyim. Bugün siyasi yasaklar denince, sadece Sn. Ecevit, Sn. Demirel, Sn. 
Erbakan, Sn. Türkeş akla geliyor. Ama onun yanında benim kendi özkar
deşim de var. Sayın Korkut Özal'da var. O da bu yasakların içindedir. 
Ben de isterim ki, o da eğer bir siyasi arzusu varsa tabii- serbestçe si
yasete devam etsin. Ama 175. madde yolundan da ayrılmam. Çünkü onu 
Türkiye'nin geleceği bakımından fevkalade önemli görüyorum ve her
kesin de öyle görmesini istiyorum. Modern, ileri bir Türkiye'ye varmak 
için halka güvenmekten başka, halkın en iyisini yapabileceğini kabul et
mekten yani demokrasiye gönül vermekten başka hiçbir çare yok. 

Ertuğrul Özkök- Sn. Başbakan 1986 yılının sonlarında birkaç kez, 
yıllık kazancı 3 milyon liraya kadar olan ücretli ve maaşhların vergile
rinde indirim yapacağınızı söylemiştiniz. Seçimlere kadar bu konuda bi!' 
girişiminiz olacak mı? 

Başbakan - Maliyeciler bu konularda fevkalade hasistirler. Maliye 
Bakanı da orada yok galiba. Gelince bir bakalım duruma. Hesabımızı ki
tabımızı iyi bilelim. Çünkü hesabın ucunu kaçırmak istemiyoruz. Tür
kiye önemli dengelerden geçiyor, önemli istiharelerden geçiyor. Hesabı
mızı çok iyi bilelim. O arada zaten bu rakamları epey aşağı indirdik. 
% 2S'e kadar indirdik. 3 milyon biraz daha artar mı? O na bakmam la
zım. Bir de zannediyorum, vergi iadelerinde değişiklik yapma yoluyla da 
bazı ilaveler getirmek mümkündür. 

BekJr Coşkun - Sn. Başbakan hat ı rlıyor musunuz? Bundan iki sene 
önce böyle bir basın toplantısında sorduğumuz sorular hemen hemen ay
msı. Yine gündemde işsizlik var, enflasyon var, ekonomik sıkıntılar var. 
Amerika ile olan ilşikiler var, yasaklar var. O zaman Türkiye'ye dönünce, 
damar sayısı üçe çıktığına göre, tekrar oturup genel politikanızı gözden 
geçirecekmisiniz acaba? 

Başbakan - Sayın Bekir Coşkun, şunu hemen söyleyeyim, mesele
ler hiçbir zaman bitmez birkere. Aslında Türkiye ilerliyor. Türkiye'nin 
ilerlediğini hepimiz biliyoruz. Evimizdeki televizyonlardan, ev aletlerin
den ölçüyoruz. Bakınız, karşılıklı oturup Houston-Ankara arasında ko
nuşma yapıyoruz. Dünyanın en uzun basın toplantısını Türkiye yapıyor. 
Demek ki, bir ilerleme var. Büyük bir ilerleme var. Ama ·bu bütün mese
lelerin halolduğu anlamına gelmez. Hayır, ihtiyaçlarda beraberinde gi
diyor. Bu ikisi paralel giden eğridir. Siz ne kadar söyleseniz, önümüzdeki 
sene yine konuşacak, 'bu konulardan bahsedeceğiz. Hayat pahalılığı di-
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yeceğiz. Ev kirası diyeceğiz, ev yapıyoruz. Senede 150 bin tane. Ama gen~ 
v diyeceğiz, çünkü daha iyisini isteyeceğiz. Onun için meseleler devam 

ı~decektir. Önemli olan iyi yolda olup olmadığımız, yani, yanlış yola gir
meyelim. Dosdoğru, iyi bir yolda gidip gitmediğimizi bilelim. Biz zanne
diyoruz ki, biz iyi yoldayız. Onu söylemek istiyorum. 

M. Ali Blrand - Sayın Başbakan, develer adına teşekkür ederim. 
Yalnız koyunlara ne kastınız var, onu anlayamadım? Hemen soruya ge
çeyim, arkadaşları tutmamak için. Bu bizim SEİA anlaşmasını savuna· 
cak olan Reagan acaba kendini kurtarabildi m~? Siz orada çok daha ya
kından izliyorsunuz onu. 

Başbakan - Amerika'yı tanımak çok zor. Ben burada toptan 5 se
neden fazla kaldım. Amerika ayn bir dünyadır. Bu dünya değişik bir dün
yadır. Avrupa'dan 'bile bahsedilmiyor. Texsaslı televizyonda hep kendi 
meselelerini görüyor. Biz, halbuki, başka ülkelerin meselelerini getirip 
koyuyoruz. Anlaşılır gibi değildir. Reagan zaten iki sene sonra seçilmeye
cektir. Ama sempatik adamdır. Geçen basın toplantısını seyrettim. Sıkı · . 
tınyorlar. Belki bir kısım basın tarafından sevi lmeydbilir, ama halkın 
hoşlandığını zannediyorum. Bu da benim tahminim. 

M. Yaşar Bostancı - Sayın Başbakanım, siz süpriz yapmasını sever
siniz. Birtakım hazırlıklardan da seçim belirtileri görülüyor. Özellikle bu 
çiftçiyi destekleme kanun tasarısı. 1987 yılında seçim yapacak mısınız·,> 
Yoksa 1988'e mi bırakacaksınız? 

Başbakan - Hayır. 1988'de olacak. 

Güı:ıeri Clvaoğlu - Sayın Başbakan, sizin de üzerinde özenle durdu
ğunuz ve gerekli talimatları ve onayı verdiğiniz bir konu, Gazetem tara
fından ortaya atılmıştı. Anavatan Genel Sekreteri Sn. Mustafa Taşar'ın 
kardeşinin bazı karşılıksız çeklerle bankalardan çektiği krediler ve bazı 
haksız krediler bugün komuoyunda dikkatleri Genel Sekreterin üzerine 
çekmiş bulunmakta. Genel kadro değişikliğini gitmeden evvel söylemiş

tiniz. Ama ibu özel ve spesifik !bir durum. Acaba gerekli işlemlerin sali
men ve her türlü kuşkudan arınmış bir biçimde yürütülebilmesi için Sn. 
Genel Sekreterinizi bir süre için görevden almayı düşünüyor mu unuz? 

Başbakan - Efendim, gitmeden evvel, Başbakanlık Başmüfetişine 
bu konuda talimat verdim. Anadolu Bankası ile Yüksek Denetleme Ku
rulu'ndan bilgi geldi. Yani böyle bir hadiseyle ilgili olarak. Onlar gerekli 
incelemeyi yaparken, ben de ayrıca Başbakanlık Müfettişlerini yolladım. 
Burada önemli olan konu sayın Mustafa Taşar'ın herhangi bir şekilde 
bununla ilgisinin olup olmadığıdır. Yani böyle bir kredi alımında Mus
tafa Taşar'ın &askısının olup olmadığının tesbit edilmesidir. Raporlan 
gördükten sonra bir karar veririm. 
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Tayyar Şafak - Anayasa'nın 175. maddesinin öncelikle değiştiril· 
mesinde ısrarlı olduğunuzu söylediniz. Ancak çeşitli nedenlerle yetkili
lerce açıklandı ki, Sayın Cumhurbaşkanı 175. maddenin değiştirilmesine 
karşı. Siz Meclis'teki gücünüzle bu değişikliği yaparsanız, Sayın Cum
hurbaşkanı da referanduma giderse, Parlamento ve siyasi iktidar halk 
ile, yani bir anlamda devlet milletle karşı karşıya gelmiş olmayacakmı? 
Bu riski göze alabiliyor musunuz? 

Başbakan - Şimdi her 1ıalikardan isterse Sayın Cumhurbaşkan ı 
2/3 le çevirsek gider. 300 ile yap Lığımı7 zaman o cihetle de gi.clcbi lir. Çün
kü geçici 9. maddeden dolayı. Onu kaldırmak i stenıiyoı uz zalcn. Ben , Sa
yın Cumhuı ıbaşkanının böyle bir yolu tercih edecl!ğiııi zannetmiyorum . 
Eğer Parlamento'da hakikkten bu 30D'ün üzcı inde oyla kabul edi lirse, a· 
yın Cumhuı•;,aşkanı bunu tercih etmez. Çünkü şu sözü de söyledik. De
dik ki, « 1990'a kadar geçici 4. madde haricindı.: hiçbir ınadc.lcye dokun
mayacağız.• Yani onu d:• gene Anayasa içerisine koyacağız. O da gerekir
se gerekli güvenceyi verir. 

Taha Akyol - Efendim, bu siyasi yas:ık l ::ır konusunda 175. maddeyi 
tartışırken, ebedi bir yasak geliyor. Bu geçici asakları kaldırmanın pra· 
tik anlamı da kalmıyor. O da eski iyasi liderlerin bir yıldan fazla mah
kumiyeti halinde, affedilseler bile siyaset yapamıyacak olmaları . 175. 
madde tartışıla dursun, noımal sürecinde işlesin, hiç olmazsa cezai mü
eyyideyi kaldırarak ebedi yasağı önlemek gibi bir yaklaşımda bulunmayı 
ıstiyor musunuz. Teşekkür ederim. 

Başbakan - Bunun iki yolu var bunun; bir tanesi gayet basit. 175 
düzeltildikten sonra davalar kendiliğinden düşer, eğer davalar henüz Yar
gıtay' da kabul edilmemişse. Yargıtay'da kabul edilmişse, o vakit Ana· 
yasa değişikliğine gitmek lazım .Bunu söyledik. 

Ahmet Tan - Efendim, yasakların kalkmasında net bir tutum takın
madığınız yolunda hala brar var. Muhalefet Ç-vrelerindc; bunda başlıca 
öğe olarak Sayın Demirel'in eçimlere girmesinden çekinmeniz gösteri
liyor. 

Başbakan - Çok açık net söyledim. Dedim ki, .... hemen getire
ceğimiz madde 4. maddedir. Bunu da 87'de yaparız. Bu 88'de, Sayın De
mirel'in, Sayın Ecevit'in, Sayın Türkeş'in, Sayın Erbakan'ın seçimlere gi· 
receklerinin işaretidir. Bütün bunların hepsini kabul ediyorum, hiç iti· 
razım yok. 
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BAŞBAXAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN İCRAATIN İÇİNDEN 
PROGRAM KONUŞMASI 

30 Mart 1987 

Sevgili vatandaşlarım , 

Bir aylık bir aradan sonra yeniden bir İcraaiın İçinden Programıy 
la evlerinize, kahvelerinize, misafir olmaktan büyük mutluluk duyuyo· 
rum. 

Bu defa sizlere Teksas'ın Houston şehrinden sesleniyorum. için 
diye soracaksınız , çünkü bu program yayınlandığında inşallah ben An
kara'ya, vatanıma kavuşmuş, dönmüş olacağım. Sizlerinde yakından iz
lediğiniz gibi bu şehirde bir önemli kalp ameliyatı geçirdim. Dolayısıyl a 
burada uzun süre kalmak mecburiyetinde kaldım . Bu vesileyle de belki 
dünyanın en ileri tıp merkezlerinden biri olan bu şehri yakından tanıma 
görme fırsatını buldum. Daha doğrusu buradaki sağlık hizmetlerini, tıbbi 
araştırma merkezlerini , hastaneleri yakından inceledim. 

Burada insanlara sağlık, tedavi hizmetlerinin nas ıl verildiğini biz 
zat yaşadım. Sistemin nasıl çalış tığını öğrendi m. Hastaların hastane ka· 
pılarında saatlerce b klemeden bir düzen içinde tedavi edilmelerini izle
dim. Buradaki yönetici ve uzmanlarla görüşmeler yapıp bütün bunlara 
oldukça büyük zaman ayırdım . 

Sizlere de fikirlerimi düşüncelerimi sıcağı sıcağına aktarmak sizler•! 
biran önce kavuşabilmek istedim. 

Sevgili vatandaşlarım sağlık konusunda hıızırlamakta olduğumuz 

kanunun daha doğrusu reformun ne mahiyette olduğunu biraz önce ilgili 
-arkadaşlardan dinlediniz. Ülkemizdeki eksiklikleri bizzat vatandaşları
mızın ağızlarından işittiniz . Ve bunlara ne gibi çarelerin bulunacağını da 
sayın bakanımız anlattı . Ben ayrıntılar üzerinde durmayacağım . Bu refor 
mun gayesi nedir, beklentimiz nedir? Biraz bu konuda konuşmak istiyo
tıım . 

Sevgili vatandaşlarım, 

Aynen burada veya diğer ileri ve modern ülkelerde olduğu gibi sağ· 
!ık hizmetlerini vatandaşın ayağına götürebilmeliyiz. Ama sadece bunun-
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la da kalmamalıyız. Bu hizmetlerin aynı zamanda formaliteden uzak, ve 
ülke sathında eşitçe yaygın olmasına çalışmalıyız. Yine aynen burada gör· 
düğümüz gibi bu sağlık hizmetlerini sunan müesseseleri zorlamayla değil, 
teşvik unsuru esas olan politikalarla kurmalı ve işletmeliyiz . Yani hasta
nelerimizi vatandaşa sağlık hizmeti verme yarışımı sokmalıyız. Rekabeti 
öne çıkartmalıyız ki bu müesseseler her zaman ı·ertemiz kalsın , vatan· 
daş kapılarda beklemeden bir an önce tedavi edilebilsin. 

Sevgili vatandaşlarım, 

Bu reformla herkesin sağlığının inşallah garanti altına alınacağı 

yeni bir düzen başlayacaktır. Her vatandaş bir zaman sonra genel bir 
sağlık sigortasına kavuşacak dilediği yerde tedavi olma imkanına muhak
kak elde edecektir. 

Sevgili vatandaşlarım, 

Aynen Toplu Konut, İmar Affı, Belediyeler Kanunu, Fonlar ve da
ha birçok başlattığımız reformlar gibi sıığlık reformu da pek yakında 
uygulama:va başlayacaktır. Bunu inşallah başka reformlar takip edecek· 
tir. Bizler miJli birlik ve <beraberliğimjze dört elle sarıldıkça, kavgadan 
yana değil barıştan yana oldukça içte ve dışta da meselelerimizi çok 
daha hızlı hal yoluna sokabiliriz. Geride bıraktığımız üç yıl bunun en 
güzel örneğidir. Bakınız bugün Teksas'ın Houston şehrindeki bu ileri tıp 
merkezlerini ülkemizde kurmanın yollarını araya'biliyorum Okullarınıız:ı 
kompüterleri yeni elektronik beyinleri sokabiliyoruz. Buralardaki gibi 
çok büyük otoyollara başlayabiliyoruz. 

Sevgili vatandaşlarım, 

Bu yolda devam ettiğimiz, geriye değil ileriye baktığımız sürece 
Türkiye önümüzdeki yıllarda dünyanın sayılı ülkeleri arasına muhakkak 
girecektir. Bu duygu ve düşünceler içerisinde hepinize en derin saygı ve 
sevgilerimi sunuyorum, benim aziz ve sevgili vatandaşlarım. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL 'iN ABD'DEN DÖNÜŞÜNDE 
ESENBOCA HAVAALANI'NDA YAPTICI KONUŞMA 

30 Mart 1987 

Sizlere kavuşmaktan dolayı bahtiyarlığımı özellikle burada ifade 
etmek istiyorum. Epey uzun zaman oldu. Ama ümit ediyorum ki sıhha
time kavuşmuş .daha çok çalışma azmi ile elimden geldi ği kadar hizmet 
için çok daha fazla gayret sarfedebireceğimi rahatlıkla söyliyebiliyorum. 
Nitekim bunun tecrübesini dün akşam Londra'c\a aşağı yukan sekiz tane 
Dünya televizyonuna ayrı ayrı beyanat vererek yaptık. Meşhur kriz hi
kayesi ve işi lehimize çevirdik. Hepsi ordan belli oldu . Ankara'ya gel
mekten, bu güzel güneş altında sevgili vatandaşlarımı tekrar görmekten 
san elbise giymiş basın mensuplarını da karşılamaktan onları da özl.::
mişiz. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. İnşallah bundan son
raki günlerin memleketimize, milletimize daha fazla hayırlar, uğurlar ge
tirmesini Cenab-ı Hak'tan diliyorum. Sağ olun, var olun . 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN TtİRK · YUNAN 
MÜNASEBETLERİ KONUSUNDA BASIN MENSUPLARININ 

SORULARINA VERDİCt CEVAPLAR 

31 Mart 1987 

Soru : - «Yunan Hükümet Sözcüsü, Uluslararası Adalet Divanı' na 
gidebilmek için tah.kimnamenin hazırlandığını söylemiş.» 

Cevap : - «Açıklama Yunanistan tarafından şöyle ya da böyle ola
bilir. Ama Yunanistan'la evvelden beri söylediğimiz, aramızdaki mesele· 
lerin banşçı yollarda halledilmesidir. Banşçı yollar sadece Adalet Di
vanı değil dir. Başka banşçı yollar da vardır. Biz baştan beri de aynı şeyi 
5fade ettik. Ümit ederim ki sadece bu mesele değil, birçok mesele de Yu
nanistan'la aramızda varsa, barışçı yollarla halletmek için bir kademe, 
bir önemli adım atılrmş olur.» 

Soru : - «Bir zirveyi imkan dahilinde görüyor musunuz?» 

Cevap : - «Bugün için hemen bir zirvenin yapılmasının bir fay
da~ı yoktur. Ama görüşmeler başlar, hakikaten mesafeler alnırsa, gayet 
tabii bu kademede biraraya gelinmesi mümkün olur. » 

Soru: - «Diyaloğun kurulması açısından iyimserlik havası mı 
var?» 

Cevap : - « İyimserim. Her iki memleketin kamuoyu da macera 
istemiyor. Meselemiz varsa, zeytin dalı ile barışçı yollarla bu işleri çöz
meye gayret gösterelim, insanız, insanlar konuşarak anlaşırlar, kavga 
ederek değil.» 

Soru : - «Barışçı yollar Uluslararası Adalet Divanı'nı da kapsı
yor mu?,. 

Cevap : - cOlabiilr. Adalet Di vanı'nı kapsayabilir veya kap ama
yabilir. Ama banşçı yollar geneldir.» 

Soru : - «Olabilir deyince bizim müzakere pozisyonumuzda bir 
değişiklik olmuyor mu?» 
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Cevap : - •Bunlar daha konmuş değil. Şu anda ilk safihadayız. 
Müzakereler, karşılıklı görüşmelerin daha ilk safhasındayız. Ondan sonra 
ortaya bir metin çıkacak. Onu da göreceğiz.• 

Soru : - •Yunan Hükümet Sözcüsü talhkimname üzerinde görüş
melerin başladığını çok kesin bir dille açıklayınca, bütün bu ortaya çı
kan diplomatik hareketliliğin de tahkimname üzerinde yani divana .gidil
mesi üzerinde olduğu sonucunu çıkarıyoruz.» 

Cevap : - •Divana ya da başka bir yere gidilmeden evvel oturup 
karşılıklı konuşmak mecburiyeti vardır. Daha onun esasları var.• 

Soru: - •Yunanistan ortaya, attığı ön koşulları (1982 Uluslar
arası Deniz Hukuku Sözleşmesi çerçevesinde) kaldırırsa ne olur?» 

Cevap : - •Detaya girmeyelim. Şimdi Yunanistan'la diyalog yapıp 
masaya oturup konuşmanın kolay olmadığını hepiniz biliyorsunuz.• 

Soru: - «Papandreu'nun mesajından memnun musunuz?• 

Cevap: - •Herhalde.• 

Soru: - «Akıman ne zaman dönecek?• 

Cevap : - Cevabi mesaj hazırlanın<:a .. . Sözlü ya da yazılı mcsoj 
olabilir.• 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN ANAVATAN PARTİSİ 
TBMM GRUBUNDA YAPTICI KONUŞMASI 

31 Mart 1987 

Çok değerli arkadaşlarım, 

Grubumuzun tatile girmeden evvelki son toplantısında yaptığım ko
nuşmada, tabiatıyla sizlere bir ameliyat geçirme ihtimalimin yüksek ol
duğunu söyleyemezdim. Ama, çok da az olsa hissettirmeye çalıştım. Eğer 
konuşmaya dikkatle bakarsanız onu hissettirmeye çalıştım. Çünkü ben bu 
meseleyi aşağı yukarı göz ameliyatı geçirdiğim günden beri böyle bir ih
timalin kuvvetlendiğini biliyordum. Tarihi olarak biraz daha geriye gi
dersek 1979 yılı sonunda Başbakanlık Müsteşarlığı ve DPT Müsteşar Ve
killiği görevini aldığım günlerde, tabii o günkü çalışma temposunun fev
kalade anormal derecede ağır olması. Bir misal vereyim. 24 Ocak karar
larının hazırlanması aşağı yukarı benim vazifeye başladığım 3 Aralık 
tarihinden itibaren takriben bir ay bile ürmeıniştir. Bir ay içersinde 
hazırlanmıştır. Gecikmesinin sebebi de mahbut mektup hikayesidir. Yani, 
27 Aralık'ta kumandanlarca o zaman Cumhurbaşkanına verilen mektup
tan dolayı tahkikatta bir gecikme meydana getirilmiştir. 24 Ocak'ta dahil 
olmak üzere o günden itibaren yurtdışına Haziran tarihi itibariyle 9 veya 
10 defa çıktığımı hatırlıyorum. Hem problemi anlatmak, muhtelif ül
keleri ikna etmek, borç para bulmak, ilave borç para bulmak, borçlan 
erteletmek, iki çok önemli çalışmaların yapıldığı devrelerdir. Yoklukları 
ortadan kaldırmak. Tabii bu çalışmalarda insan birşeye dikkat edemiyor. 
Sıhhatine dikkat edemiyor. 

Ben şöyle farkına vardım hadisenin, vazifeye başladığım sırada 92 
kg. idim. kilom biraz fazla, bu doğru. Haziran sonunda, Haziran sonu 
olmamıştı 107 kg. çıkmışım. Yani demekki, 6 ay içinde, 6 · 7 ay içinde 
insan ne yediğinin farkında olmuyor. Zaman aşağı yukarı belli de olmu
yor. Yani, siz bugün öğlenleyin yemeğinizi yiyemiyorsunuz, akşam geç 
vakit yiyorsunuz, fevkalade mahsurlu geç vakit yemek. Bu şartlar altında 
gene bir hatıramı anlatayım. Haziran ayı sırasındaydı, Amerika'ya gittik 
geldik, daha evvel iki şey ayarlandı . Bir tanesi IMF ile ilk defa dünyada 
şimdiye kadar tatbik edilmemiş, bir yeni anlaşma şekli IMF'in büyük 
bir yardımını temin ettik. Bunun mütabakatıru yaptık. Bu o tarihte 1,5 
milyar dolarlık 3 sene devam edecek bir yardım. Şimdiye kadar IMF' den 
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ne Türkiye ne de başka biı: ülke bu çapta büyük bir destek almamıştır. 
Bu söylediğim Mayıs ayı içersinde gidilmiş, konuşulmuş, mutabakata 
varılmış. 

İkinci önemli hadise aynı tarihlere rastlar. Bunun da paralel olarak 
Haziran ayı içersindc Paris'te Türkiye'nin borçlarının ertelenmesi. Yanı, 
bizi sıkan iki tane husus var. Bir, paramız yok, iki, bir de kapıya gelmiş, 
ödeyemediğimiz faizler ve borçlar var. Bir de bunun üzerine garantisiı 
ticari borçlar var. Yani, bu söylediğim borçlar devletin garanti etliği 

borçlardır. Ödenmek mecburiyeti vardır. Bir de tüccarın aldığı ama 
transfer yapılmamış, tüccar malını, mal mukabili diye almış. Karşısın· 
dan dövizi yatırmış, Türk parasını Merkez Bankası'na yatırmış. Merkez 
Bankası transfer yapamamış. 2 küsur milyar dolar da böyle borç var. 
Bunu biı: derece bir tarafa bırakalım. Bunun için başka formüller o sı
rada düşünüyoruz. En önemlisi aşağı yukarı Türkiyc'nin, devletin borç
larının ertelenmesi. Devletin borçlarının ertelenmesi içinde Haziran tak
riben 13 - 14 tarillinde bizim bir heyetle Paris Kulübü denilen büyük dev
letlerin kurdukları, borç veren devletlerin kurdukları. Paris Kulübüne, 
gitmemiz Jiizım. Paris Kulübünde insanı alıyorlar içeriye, ondan sonra, 
yani bir nevi pazarlık ediyorlar. Şunu vereceksin, bunu alacaksın, şöyle 
borcunuzu şu şekilde ödeyeceksiniz, veyahutta faiz böyle olacak, şöyle 
olacak. İşte o sırada bir kalp hikayesi geçti. Hacettepe'ye bizi yatırdılar. 
Ağır bakım ünitesi veya acil bakım ünitesi olan kalp merkezinde dok
torlar dediler ki, sen lbir tarafa gidemezsin. 2 gün-3 gün lben orada vaı
tım. Heyet gitti. Arkasından haber geldi. İlle gelmen l azım hurda sıkışık 
durumlar. Yanımıza bir doktor aldık. Birde imza verdik, biz kendi is· 
teğimizle çıkıyoruz diye. Birşey olursa mesuliyet bize aittir. Profesör 
oldu şimdi. Mehmet Ôzdemir var, onu aldık, biz Paris'e gittik. Bugün 
gibi hatırlıyorum , aşağıda büyük bir salon var. Salona girdik. Haki
katen rahatsızım, yani insan bele böyle önemli toplantılarda heyecan me
selesi biraz daha bu gibi şeylere tesir ediyor. Onlara güzel bir hikaye 
anlattım. Borcu nasıl ödeyeceğimize dair. O meşhur Nasrettin Hoca'nın 
hikayesidir bu. Hatırlarsınız Hocanın birine borcu varmış. Adam gelir
miş boyuna borcunu, alacağını istermiş. Ondan sonra hanım da çıkarmış, 
«senin borcunu ödeyeceğiz merak etme. Hoca şimdi yok. Gelince ödeye
cek şöyledir, böyledir.» Boyuna atlatmış. Sonunda birgün Hoca'nın ha
nım demiş ki, •bak gördün mü karşıya çit koyduk. Telli birsrv neyse 
artık. Burdan koyunlar geçiyor. Koyunlar tüylerini bırakacaklar yün
lerini, ben onları toparlayacağım, eğireceğim, iplik yapacağım, sataca
cağım. Sana borcumuzu ödeyeceğiz.~ Adam gülmeye başlamış tabii ve 
Hoca hemen başını çıkarmış aşağı kattan bak demiş •nasıl garanti alo
cağı görünce gülersin değilmi?• demiş. Ben bunu anlattım kimse gül
medi ve buz gibi oldular. Anlaşıldı bu adam borcu ödemeyecek dediler. 
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Şimdi işin sıkıntılı tarafı şu: Biz ertelenmiş borçlan da ertelensin 
istiyoruz. 19/IS'de veya 1979'da Ecevit hükümeti zamanında borçların bir 
kısmı ertelenmiş. Fakat bu ertelediğimiz borçları da ödeyemiyoruz. Di
yoruz ki, şımd.i bu ertelenmiş borçların taksitleri geldi. Onları da ertele
yeceğiz biz. Diyorlar ki, bizim Paris Kulübünün tarihinde böyle birşey 
yoktur. Paris Kulübünün başkanı usulde şöyle; içerde sizinle müzakere 
ediyorlar. Sonra kendi aralarında kavga ediyorlar. Hep alacakhlar. Diğer 
bütün şartlar eski borç erteleme anlaşmasından fevkalade güzel. Eskiden 
% 20 peşin istemişler, % 80'e ertelemişler. Biz şimdi % S'ini peşin veri
yoruz. unu da beş senede her sene % 1-1 veriyoruz. % 95'e ertelenıyor Yal
nız ertelenmiş borçları ertelemeyiz diyorlar. Ben durumumuzu anladım. 
Baktım Amerikalılar bu işte diretiyor. Amerikalılar diretince öbürleri 
hayır diyorlar. !;>ımdi komısyonun başkanı Kamdesu diye bir zat o geldi, 
bana Türk delegasyonu odasının içinde. Dedi ki ;«Sayın Özal çok güzel 
bir teklifle sana geliyorum. İşte bak % 95'ini erteliyoruz borçlann, 
% S'ini de istediğiniz gibi % 1 ödeyeceksiniz. Bu da bir ne"vi ertelemedir. 
Ama, ertelenmiş borçları erteleyemeyeceğiz. Onları ödeyeceksiniz. Bunu 
kabul edin hemen bu işi bitirelim burada. Öbür taraftan IMF zaten ayın 
22'sindc karar verecek. O demin bahsettiğim hususta. Baktım ben nasıl 
olsa Amerika'ya gideceğim. Hem kalp için gideceğiz. Hem de orada Am~
rikalılarla görüşeceğız. • No dedik adama kabul etmiyoruz. Ama şaşırdı. 
Bu kadar güzel teklifi nasıl kabul etmiyor bu adam delimidir falan diye. 
Ondan sonra odadan çıkarken eşiği döndü yolu şaşırdı. Sola dönüp gi
deceğine, sağa dönüp gitti. Sonra düzeltti. 

Her neyse oradan kalktık Cleveland'a, Amerika'ya ilk önce gittim. 
Cleveland'da bu meşhur. Anjio diyorlar işte bakıyorlar. Arkadaşlarım 
bilir, o ameliyat ı geçirenler. Onu yaptılar ve o zaman dediler ki, •evet bir 
damar tıkalı fakat kollateral damarlar besliyor. Şimdilik lüzumu gö
ıükmüyor. llerde de bir lüzum olabilir.» Ben bunu aldım. İşte beHi ilaçlar 
verdiler. Kilona dikkat et dediler. Şudur, budur. Kalktık geldik Washing
ton' da Amerikalılarla görüştük. Öbür meseleyi hallettik. Yani borçlann 
ertelenrn.!si meselesini ertelenmiş 'borçların. Bir ay sonra da Türkive'nin 
bütün borçları ertelendi. Aşağı yukarı 7 küsur milyardı. Temmuz ayı içe
risinde oldu. 

1985'de göz ameliyatı için Houston'a gittiğimizde bizim kendi özel 
doktorumuz, bu eski Cleveland'da yapılmış etütleri de araşurmalan yani, 
anjio gramı bunu da beraberimde aldım. Birde genel bir muayene yap
tıralım dedim. Genel muayene yaptık. Testler falan yapıldı. Bir daha 
anjio yapacağız dediler. Yani ben, o göz ameliyatı olduğum zaman bir 
daha anjio yapıldı. Çok kimse bilmez bunu. Bu sefer o eski şeylerin, 
arızaların biraz daha arttığı müşaade edildi ve doktor dediki, tamam bu 
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By-Pass'lık duruma gelmiş. Yani By-Pass ameliyatı yapılması elzem hale 
gelmiş. Sebdbi şu: Eğer siz normal ıbir hayat yaşayacaksınız belki lüzumu 
yok. İlaçlarla idare cdel'Siniz. Ama devamlı tansiyonlu bir hayat içersinde 
kalacaksınız ki, vazifeniz icabı bu böyle bu böyle olacaktır. Tansiyon bu 
işi arttınyor. O takdirde bu riski almamak lazım, ameliyat olmak riski 
ortadan kaldırır. Bunu söyleyen tabi bu işi en iyi bilen adam olarak ta
nınıyor. Dr. De Bakey yani, By-Pass ve kalp ciğer makinasını kullanan 
adamdır. Bu işi iyi 'bilen birisi. Yaşı 78 Liilbnanlı asıl. Yani dedesi Lüb
nanlı, Lübnan'dan gelmiş Arap asıllı. Burada bir gazetede Ermeni diye 
yazmışlar. Kendi de geldi gösterdi. Ondan sonra «peki doktor ben buna 
bir kere daha bakayım» dedim. Arkasından doktorumuzu aldık, kalk git 
Cleveland'a oradaki doktorlara da bfr sor bakalım dedik. Onlarda göz
den geçirdiler. Yani, eski muayene edenler, Onlarda aynı neticeye var
dılar. Bunun üzerine rbizim ilk ameliyat yapma tarihimiz Haziran 1986 
olarak kendim tesbit ettim. Fakat o arada gazetenin birinde bu havadis 
nasılsa bir taraftan kaydı. Yeni Asır'da mıydı, şeydemiydi öyle bir taraf
tan çıktı. Onun üzerine vazgeçtim. Riski üzerimize aldık. Seçime gittik. 
Ağır bir seçim geçirdik biliyorsunuz. Bu senenin son tarafında doktor 
tekrar buraya geldiğinde Türkiye'yle münasebeti var. Bir kere daha 
görüştük. Yılbaşından sonra gelir bir kere daha daha muayene olur o 
muayenede netice eğer dediğiniz gibi çıkacaksa o vakit ameliyat olurum 
dedim. 

Amerika seyahatine biz 2 Şubat'ta başladık. 8 Şubat'ta Washing
ton'da işlerimiz bitti. O akşam ben dosdoğru Houston'a gittim ve hasta
neye yattım. Oradaki hastaneler bizimkiler gibi değil, gece herşey yani, 
24 saat çalışıyor . Fabrika gibi. Bütün testler, röntgenler, şunlar, bunlar 
gece alınmaya başladı. Bizim herhalde bu yeni sağlık kanunu gelecek 
önümüze, hastaneleri o şekilde bir işletme haline sokmamız Hlzım. Başka 
hiç çaremiz yok. Yoksa o kadar milyonlarca dolar verdiğim iz ekipman
lar 3 saat 2 saat çalışıyor. Ondan sonra bir taraftan da insanlanmız sın 
bekliyorlar, sürünüyorlar. Olacak iş değil. Ertesi gün de muayeneler de
vam etti. Ertesi günü işte size o konuşmayı yaptığım gündür. Oturduk 
doktorlarla beraber neticelere baktılar. Yann sizi ameliyata alabiliriz 
dediler. Karar verirseniz. Biz de işte 15 saniyede karar verdik. Peki ma
dem öyle gideceğiz. Ameliyat hikayesi budur. 

Yalnız şunu hatırlıyorum. Bu ameliyatı olanlar uzun müddet hatır
lamazlarmış bazı şeyleri dendi. Bende böyle birşey olmadı. Ben aşağı 
yukan olmadan evvelki söylenen lMlarla, olduktan sonraki söylenen lM
lann hepsini hatırlıyorum . İkincisi, sancıyı azaltmak için göğüsü olduğu 
gibi kesiyorlar böyle, buradan ayınyorlar, göğüs kemiğini kalbi çıkarı
yorlar. Kalp 35 dakika kadar ciğer-kalp makinasına bağlanıyor ve duru-
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yor. Sonradan şokla çalıştırıyorlar. Yani operasyonu yaptıktan sonra. 
Ağır şey verirlermiş bu ağrıyı dindirmek için, ağır ağrı dindirici ki, bu 
umumiyetle daha ziyade kodein şeyli veyahut da o cins şeyler. Ve bu 
uzun müddetle bir hafıza eksikliği veyahutta unutma gibi şeyler de ya
parmış. Biz de böyle birşey olmadı. Ben bitaylend dedikleri bir ilaç var, 
taylenol aspirin cinsidir. Onun kodeinli olan, biraz kodeinli olan zannedi
yorum iki tane aldım . İki defa aldım veya almadım. Ağrıda fazla olmadı. 
Yani rahatlıkla geçirdik. Demekki, ağrıya tahammülümüz yüksek. Ağrı 
şeyine epey tahammülümüz yüksele Yalnız insan şunu hissediyor. Üze
rinizden ağı bir kamyon geçmiş gibi. Yani, perişan oluyorsunuz. Ameli
yat sonrası. Ha~ta şaka yaptım. Doktorlardan bir.isine dedim ki, •ne his
sediyorsun» deyince, •bir ağır kamyon geçmiş gibi üzerimden» dedim. 
Adam da şaka yaptı . Oedik ki, De Bakey'in yardımcısı -'benim adım Lori 
dedi. İşte o kamyon benim» dedi . Lori diyorlar ya büyük kamyonlara. 
Ondan sonra şeyi açanda oymuş. 

Fakat şunu müşaade etmekde mümkün, herkes işini biliyor. Herkes 
işini gayet muntazam yapıyor. Hemşerilerinden, <hasta !bakıcılarına, dok
torlarına, anestezistlere kadar. Herkes bu işi muntazam yapıyor. Onun 
ıçinde Sağlık Bakanına dedim ki; •Şu kanun çıkmadan evvel bir ufak 
heyet yapayımda sizi oraya göndereyim. Birkaç yeri göriin.• Çünkü ka
nunumuz çıkarken \.1e özellikle tatbikatta yapaca~ız şeyleri oralar
dan öğrenmemizde fayda var. Yani, bu tecrübeleri geçirmiş, yıllar yılı 
o tecrübeler sonunda birşeyler almış, insanlardan birşeyler öğrenmemiz 
lazım. 

Tabii beni bir müddet heyccanlanmayayım diye hastanede fazla ya
tırdılar. Barikat koydular, kimse gelmesin, fazla .ziyaret olmasın diye. 
Bir de tabii modern teknoloji var. Türkiye' dek gazeteleri ertesi gün bi
zim oradan fax'la çekmemiz mümkün. Nitekim alıyorlardı. Bütün fax'l::ı 
önemli makaleler, başlıklar şunlar, bunlar, hepsi geliyor. Ama bana gös
termiyorlar. Ne olur, ne olmaz diye. Çünkü bunları okuyıınca acaba he
yecanlanır mı, heyecanlanmaz mı? Böyle bir önlem almışlar. Halbuki 
tesir etmiyor, o kadar farketmiyor. Alıştık zaten. 

Şimdi bir müddet böyle gitti arkasından baktım modern teknolojiyi 
kullanabiliriz. Hakikaten faydası olan birşey. İlk bakanlarla olan toplan
tıyı IS dakika. O şekilde bir sistem içinde düzenledik. Hakikaten iyi oldu, 
Bakanlar Kurulu, icabında toplantı bile yapmak kabil. Yani, dışarda 
uzaktan televizyonlu toplantı yapmak kabil. Bunu da nazarı itibare ala
rak sonradan o canlı bııSın toplantısını yaptık. 1,5 saat kadar süren. Bu 
suretle alakamızı kesmedik, hem de şunu memlekete göstermek istedik. 
Yani, bütün millet çok iyi .bilmeli. Biz Türkiye'yi modern, ileri •bir ülke 
haline getirmeye azmettik. Bu ilk bükümet programımızd!!tısöylenmiş bir 
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cümledir. Ve ilk defa Türkiye'de, ilk defa dünyada bu kadar uzak bir 
mesafeden böyle bir basın toplantısı yapılmıştır. Bu basın toplantısıaı 
yaptıktan sonra gene bir hatıramı anlatayım: «Dönüşü İngiltere' de üç 
gün kalacağım hem bu jet-lag'i geçirmek yani, biraz dinlenip Türkiye'ye 
gelmek, ikincisi muhtemel bir durum vardı. Kral Fahd'la görüşme du
rumumuz. Tam kesin değil ama, ihtimal kuvvetliydi. Öyle bir program 
yaptık. İngiltere'ye geldik. Nerede dinlenmek, tam tersi oldu. Ege krı
zinin tı:?m ortasına düştük. Faıkat eski tecrii!be, yani, Houston'da basınla 
yaptığımız karşılıklı televizyon konuşmaları, şimdi söyleyeceğim, bizde 
de ona benzer yerlerin yapılması meselesini ortaya getirmiştir. E~r 
Londra basınının bir nevi merkezi olmasaydı, meseleyi hem aşağıya çek
mek hem de lehimize çevirmek mümkün olamazdı. Çünkü Atina Anka
radan çok daha ileri 'bir •basın merkezi. Bu işi /biraz da bizimkilerdeu 
daha iyi biliyorlar. Yani, neredeyse kabahatli biziz, bu hale getirmişler. 
Türklerin dış basından görünüşü Türkler, Yunanlılann petrol sahalarına 
gidip, zorla oradan petrol alacaklar, arama yapacaklar gibi bir görünEi 
vermeye başlamış. Tabii, bunun üzerine o müdahale orada hemen yapıldı. 
llk beyanatı ben BBC'ye verdim. Bu ayın 27'sindedir. Arkasından aynı 
gün ABC geldi. Otele, ondan sonra ve ertesi gün diğer bütün televizyonlar 
TBS, MBC ve Alman televizyonları falan onlar takip etti. Aşağı yukan 
6 tane ayrı ajans geleli. Onlar ayrı ayrı beyanatlar aldılar. Ve neticede iş 
tamamiyle anlaşılır hale geldi. Bu bakımdan modern teknoloji bakınız, 
Türkiye bunu telefon sisteminde çok iyi yapar hale gelmi ş . Ş imdi yapa
cağımız iş böyle bir merkez kurmak. Yani, bizim Houston'da yaptığı
mız, dikkat ettinizse bir yerde oturduk burayla konuştuk. Burada tele
vizyon kameralan muhtelif yerlere konulmuştu. Öyle bir şekil değil. 
orası hazırlanmış bir odadır, hiçbir şey gözükmüyor. Televizyonlar yu
karıda, kameralar, bir kişi kumanda ederek bütün ayarlamaları yapıyor. 
Zomhn yapab;l iyor. Bir ufak tablo üzerinden ve bu şekilde vide9 kon
feranslar karşılıklı televizyonlu konferanslar yapılabiliyor. 

Şimdi böyle odalar, böyle yerler yapmak lazım. O vakit dünyanın 
herhangi bir yerindeki bir ajansa buradan direkt televizyon beyanatı 
vermek kabildir. İster ABC'ye, ister MBC'ye, ister BBC'ye bunu yaptığınız 

zamaıı o vakit ·onlarla irtibatınız derhal temin edilir. İstanbul'a Ankara, 
İzmir'e yani, iki-üç şehr.e böyle merkezleri kurmak bir mesele değil. Bu
günkü ·teknoloji bakmıından bir parada değil, önemli bir miktarda d-::
ğ l açık ooyleyeyim. ·Tecıifuesini de yaptık. Gördük netice alınıyor:. Bu 
şekilde anında- tevap vc!rmek, · anında meseleleriri yanJış anlaşılmasını 
önlemek tnümkü:o: Burada edindiğimiz •teci:übelerden 'birtanesi budırr. 
lnşallali önümüzdeki ' bir-iki ay içersinde böyle İıir-iki merkezin yani, 
öniuı:iüzdeld aylarda bir-iki merkezi' · bl.ı söylediğim gibi Başbakahlık'ta; 
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tstanbul'da bir yerde, İzmir'de bir yerde kurmamızda fayda mütalaa 
ettik. 

Muhterem arkadaşlanm, benim yokluğumun uzun sürmesinin ve 
demin Sn. Pertev Aşçıoğlu'nun da anlattığına, ben onlan dwamlı takip 
etmedim. Yeni, neler oluyor, ne bityor, devamlı telefon konuşmaiarı, 
çünkü artık Türkiye ile dışarıdan telefonla konuşmak bir problem hali 
olmaktan çıkmış eskisi gibi değil ,3 sene evvelki gibi değil. Çok rahat
lıkla başka ülkelerin problemleri var bizim yok. Amcrika'dan Türkiye'yi 
aramak zor da, Türkiye'den Amerika'yı aramak daha kolay, onu söyleye
yim. Sistemlerimiz oldukça daha iyi bale gelmiş. Bunların büyük bir kıs
mını takip ettim. Arkadaşlarunızın bir birlik ve beraberlik içersinde çok 
iyi hareket ettiklerini müşaade ettim. Gensorusundaın, Meclis araştır

masına genel görüşmeye kadar. Muhalefet her türlü taktiği, kendi bildiği 
taktiği kullandı. Bir netice elde edilemedi, edemezler. Bu arada önemli 
kanunları da çıkarma şansınız oldu ki, br taraftan da iç tüzük araya gir
miş olmasına rağmen . Bundan dolayı bütün arkadaşlanma ayrı ayrı huzu
runuzda teşekkür etmek istiyorum. Çünkü şunu çok iyi öğrendik ki, birlik 
ve beraberlik olan yerde iş yapılır. Birlik ve beraberlik olmayan yerde, 
k!lyga olan yer iş yapılmaz netice herkes için zarar olur. Bir bu, ikincisi, 
birşey daha öğrenilmiştir. Anavatan köklü bir partidir. Anavatan buraya 
artık yerleşmiş başkasının düşündüğü gibi, başkalarının düşündüğü gib~ 
Anavatan, biz bir rüzgar estiririz geçer gider. Bu işin böyle olmadığı çok 
kesin olarak meydana çıkmıştır. İnanıyorum ki, 1988 seçimlerinde mille
tin önüne çıktığımız zaman ve onlara şunu söylediğimiz zaman; «Tür
kiye'yi biz ileri ve modern bir ülke haline getirmek için çok gayret sarf
ettik. İşte ispatları burada. Ama, daha işimiz bitmedi, bize bir beş sene 
daha verin dediğimiz zaman o beş seneyi bu millet verecektir. Hem de 
hakla verecektir. daha rahat çalışalım, daha güzel çalışalım ve daha iyi 
layık olalım dediğimiz zaman verecektir. Basın toplantısını yaptıktan 
sonra orada da basın mensupları vardı . Bütün gazetelerimizin basın men
suplan vardı. Ônlara sual sordutmadım. Burdakiler sordular. Bana birisr 
dedi ki., o~dan sonra .peki dedi, •siz olsaydınız ne sual sorardınız. Yani, 
kendinizi l:ıir basın mensubunun yerine koyun ne sual sorardınız.» De
dim ki, benim yani , ilk önce birşey söylemedim. Sonradan zor bunu söy
lem.ek, fakat şunu açıkça .söyleyeyim dedim, sonunda. Bu muhalefetin 
hali ne olac.ak diye sorardım. Bu köhnemiş usullerle, yani klasikleşmi1 
ta 1950'lerin metod)anyla 60'lann bile değil, metodlanyla sadece kara
lama takJikleriyle kötü, milletinin hiçbir zaman seviyesine çıkamayan 
yani milletin seviyesinin epey altında taktiklerle ve çok yanlış işlerle, 
h<ıkikaten ba:ı:ı ,şeyl ere a~Javacakmıyız, gülecekmiyiz •ben şasıyorum. 

Yani bazen ağlamamız liizlm. Bu kadar yanlışlıklar yapılamaz. Bir mese
leyi öne atıyorlar. Rabıta meselesi gibi Cumhurbaşkanının ve benim isti-
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famı istiyorlar. Ben sonradan gördüm gazetenin birinde. Özal, Evren is
tifa etmelidir diye. Şimdi bir garip tesadüf, İngiltere'ye geldik. İngilte
re'de daha evvelde aynı şey olmuştu. Bir grup TKP'li ve Dev Yolcu veya
hutta dev solcu sol birlik ne diyorlarsa, yağmurun altında tir tir titreye
rek şöyle 15 - 20 kişi ellerindeki pankart, «Evren, Özal ikilisi istifa etme
lidir• diyor. Aynı şey, aynı şey hiç farkı yok yani, bakın nerden nereye 
bu, bu sene olmadı sadece, bu sene oldu ama, 1985'dede İngiltere'yi zi
yaret ettiğim zaman da aynı şey aynı pankart gene vardı. «Evren, Özal 
ikilisi istifa etmelidir• Zaten bakıyorum muhalefet bu gibi şeyleri takip 
ediyor. Onlardan birtakım örnekler alıyor. Ondan sonra muhalefet böyle 
.yapılıyor. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, -tabii önümüzde bu sene Ramazan 
"büyük ekseriyetle Mayıs ayında, gene çalışma sistemimizi ona göre ayar
Jayalun. Çok verimli oluyor çalışmamız. Bayram 29'unda, zaten Meclis'i 
tatil edeceğiz. Yani ondan evvel tatile bir gün evvel gireceğiz. Yani, ayar· 
lamamız kabildir. Bekleyen kanunlarımız var. 3-4 tane önemli kanun var. 
Benim arkadaşlarımdan ricam bu kanunları grup yönetimimiz, hükü
met, çok yakından takip ederek bunları çıkarmalıdır. Bizim işimizi ko
laylaştıracak kanunlardır. Bir tanesi yetki kanunudur. Yakında gelecek 
zannediyorum. Meclis'tedir. Ondan sonra Özel İdareler Kanunu ufak bir 
-şeyle onu da çıkarmamız lazım. Ve Sağlık Kanunu onun yanında bilemi
yorum bir-iki tane ufak kanun vardır. Ama, esas itibariyle söylemek iste
diklerim bunlar. Şimdi bu kanunları çıkardığımız zaman eksikliklerimi
zin yani, çok iş yaptık, ufak tefek eksikliklerimiz vardı. Sağlık mese
lesinde önemli br problem onu biliyorum, reformdur. Ve diğer konularda 
çok daha iyi hizmet yapabileceğimizi zannediyorum. Yani, eksiğimizi ta
mamlarız. Aslında şimdiye kadar çıkardığımız kanunlar Türkiye'de çok iş 
yaptığımızı açık seçik gösteriyor. Şimdi müsaade ederseniz bunların çık
ması için arkadaşlarımdan ricam Meclis'e devamda grup yönetimi bil
hassa rahatlar. Yani, biz 251 miyiz, şimdi 251 kişiyiz 101 kişi değil, şurda 
150 kişi devamlı olmamız lazım. Evet yani, kanunlar bilhassa görüşülür
ken tabüki genel görüş ve onlann ilk görüşmeleri falan yapılırken müm
kün olduğu kadar arkadaşlarımızın devamı önemlidir. Meclis, Haziran 
başında veyahutta Mayısın şu tarihinde tatile gireceğine göre bu sene se
çim bölgelerinin de iyi çalışmaya ihtiyacımız var. Hep>miz ivi calısacalb7.. 
Hilkümette elinden geleni yapacak, sizler yalnız sizler elinizden geleni 
yapacaksınız. ÇüMü ben şunu gördüm. Seçim kazanmak sadece yatının 
yapmakla olmuyor. Hayır Gidip ahbaplık yapmak, sırt okşamak , görmek, 
tanışmak gönül almakla oluyor. Adamlan kızdırmamak bilakis sevdir· 
mekle oluyor. Bunu yaptığımız zaman 'bizim elimizde çok büyük rakam
larla yaptığımız işler var. Bu işler o zaman değerlenir. O da milletvekilleri
mizin 'Parti teşkilatımızın ti Genel Meclisi üyeler imizin birlik içersinde be-
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raberlik içinde muhtarlarla beraber şu yaz aylarını boş .geçirmeden köy. 
kasaba dolaşarak netice almakla mümkündür. Seçim önümüzdeki sene
dir. Ama, unutmayın seçim bu sene kazanılır. 1987'dir. Yoksa 1988 se
çim propagandası yapılacak bir ay iki ayda seçim kazanılmaz o işte yan
lışlık yapmayın o kadar. Esas seçimi kazanma bu sene yapacağımız ic
raatta önemlidir. İcraat anlatmayla önem kazanmaktadır. Ben onun için 
arkadaşlarnndan, bir taraftan kongreler oluyor zaten, muhakkak gezil>' 
dolaşacaksınız. Geziniz dolaşınız ve ben şunu huzurunuzda tekrar söyle-· 
yeyim. Anavatan grubununun bugünkü sayısından daha fazla sayı 'ile in· 
şallah döneceğiz. 

Yurtdışından bunu çok da'ha kolaylıkla görmek mümkün çünkü, 
içeride devamlı bir bombardıman altındasınız. O bombardımanı biraz: 
aralayın, bakıyorsunuz ki , bir alternatif yok çünkü her zaman söyledim 
yok. Dışarıda bunu çok iyi biliyor. Türkiye'nin o kadar .güzel bir itibarı 
var ki, dışarıda . Gelirken İngiliz Merkez Bankası yemek verdi. Bütün İn
giliz bankalarını çağırdı, başlarını çağırdı, Amerika'ya giderken New
york'ta aynı şeyi Amerikan bankalarıyla yaptım. Dünyanın en ileri ülkı:
leriydi bir zamanlar. En çok kredi alan ülkeleriydi, ileri değil de en çok 
kredi alan ülkeleriydi. Brezilya'sı , Arjantin'i , Meksika'sı, Şili'si, hepsi' 
problem içerisinde. Afrika'sı hepsi problem içinde. Tek gösterilen ülke· 
Türkiye'dir. Ve Türkiye açık ifade ediyorum. Gelişmemişlik zincirini kır
mıştır. Hatta o zincirden tamamiyle çıkmak üzeredir. Biz bunun mühim 
bir kısmını beş senede ama önümüzdeki beş senede inşallah çok. daha 
ıyisi ni yan i, ileri i:!keler a rasına sokmak isteriz. tnst isur millettir diye bir 
meşhur mecmua vardır. Yani finans mecmuası, dünyada ülkelerin kredi 
itibarını gösteren bir mecmua. Bütün bankalara sorarak yaptıkları bir 
anket neticesi meydana çıkıyor . 1980 senesinde 103 ülke arasında lOl'nci 
sıradaydık. Yani, en düşük itibarlı olan yer. En başta olan en başta tabii. 
Ve burada mesafe almak yukarı çıkmak kolay bir iş değildir. Yani, bu 
merdivenler çok büyük merdivenlerdir. Geçen sefer, geçen sene 51'e geldi 
Türkiye Bu sene 45'de yani, 112-113 ülke arasında 4S'nci sıradadır. 45' 
den daha aşağıya gitmekte çok zor. Çünkü onun içinde bütün ileri sanayi 
ülkeleri var, zengin petrol ülkeleri var. Zaten 30-35 tanesini bunlar tu
tuyor. Belki bir 10-15 puan daha yukarı gideriz. Ama, esas ağırlığımızt 
ikinci beş sene yani, Türkiye'nin ithalat ve ihracatını rakamları şöyle bir 
20-20-40-50-50 milyar dolar seviyelerine getirdiğimiz zaman, o zaman 
herhalde yukarı seviyelere gireriz. Bu sene ümidim var. İhracaatımız da 
inşallah daha iyiye gidecek . Turizmde daha iyi olacak memlekette enf
lasyon meselesinde geçen sene aldığımız neticeler % 23 -24 civarındadır. 
Bu sene 23 veya altına inşallah düşeceğiz. Önümüzdeki sene de tabii daha
da aşağıya inmeye çalışacağız. 
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Onuİı için diyorum ki, birliğimizi beraberliğimizi şu geçtiğimiz dev· 
ediyorum. Benim programımda dGktorların tavsıyesine canaan teşekkür 
ediyorum. Benim programımda doktorların tavsiyesine göre şöyle bir 
şey var. Kitap okuruz, fikri düşünce yapabiliriz. Oralarda bir problem 
yok. Ama dediler ki, çalışma saatlerini ilk ay biraz azyap. Yani, günd0 
3 saati geçirme ilk ay, ondan sonra bunu 4,5 saate çıkarırsın ikinci ay, 
ondan sonra normal. Yani demekki, bu mümkün olduğu kadar grup top· 
Jantılarına gelirim. Her grubun bugün her bir toplantısında muhakkak 
bulunurum. Onun yanında kabine toplantısı olacak, onun bazılarına iş
tirak edeceğim, bazılarına diğer arkadaşlarım bakarlar. Bir de Merkez 
Karar Yönetim Kurulu ve Başkanlık Divanı toplantılarında dikkatli bi r 
şekilde yaparız . Uzun olmayacak fazla, bu devrede ayarlamaya çalışırız. 
İyi bir çalışma temposuna girebilmek için bilhassa şu Houston'da bulun· 
duğum sırada epey hazırlıkta yaptım. Yani, boş zamanım vardı, neler 
yapılabilir, ne yapılmaz, nasıl yaparsak seçimde daha iyi rol oynayabili· 
riz. Bunlaı· hakkında bir düşünce fırsatım oldu. Onu hükümetteki arka
daşlara peyder pey intikal ettiriyorum. Bazı programları şimdiden baş
layarak yapmamızda fayda var. Köy Hizmetlerine ağırlık vereceğiz onn 
söyleyeyim. Evet, yalnız vergileri iyi toplayalım ki, hizmetlerimiz enflas
yonla beraber iyi olsun, inşallah bir çok eserler de keodilerini göster· 
meye başlıyacaktır. Onlarda bildiriyor. Propaganda meselesine ayrıca sa· 
dece parti teşkilatı genel merkez değil, sadece hükümet değil, grup içer· 
sinde de arkadaşlarımıza vazifeler vereceğiz. Yani, bundan sonra bu ko· 
nular da bir takım vazifeler vereceğiz ki şu konular nasıl halledilecek, 
şu konular nasıl gidecektir. Ben yalnız arkadaşlarıma bir şey daha söyle
yeyim. Her ne şekilde olursa olsun doğruluktan dürüstlükten ayrılmasın. 
Her ne şekilde olursa olsun. Yani, genel politikamızla eski usul politika
-cıların yaptığı gibi yapamayıcağımız işi söylemeyelim. Yapacağımız işi 

söyleyelim ve yapalım. Yani, Anavatan bir kere bu karakteriyle belli ol· 
malıdır . İki, arkadaş haklıysa senin hakkını veririz. Am1. haı . .,.,.,n rwır. 

Alamazsın. Üçüncüsü, kim olursa olsun kanunlar yanlış olabilir, doğru 
-olabilir. Kanunlar herkese eşit adaletle tatbik edilmelidir. Adalet mü!· 
kün temelidir. Kaidesi hurdan geliyor. Zorbalıya prim verilemez. Zarba
lıya prim verdik mi altından kalkamayız. Kim olursa olsun, istenildiği 
kadar şunu söylesin, bunu sövlesin, ben şunu yapanın, ben çünkü bu
y,um. Sen istediğin gibi olabilirsin. Ama, sen kanunların karşısında fi. 
]anca vatandaştan farklı değilsin . Filanca gruptan farklı deği lsin. o ka· 
nunlara karşı gelmemek kaydıyla hareket yaparsa ona hiçbir şey diye
meyiz. Ama, kanunlara karşı geldiği zaman senin diğer vatandaşlardan 
farkın Qlmaz. Bunu da ke in prensip olarak önünüze kovrnanız ldllm. 
Bütün vatandaşların da, bütün milletin de bunu böyle bilmesi ldzımdır. 
Biz büyüğüz, biz şöyleyiz biz ·bunları dinlemeyiz. Onun karşı ında devle· 
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tin gücü vardır. O güç muhakkak onu yrııine getirir. Nasıl bugün Gü
ney Doğu'da farkı yokki eşkiyayla uğraşıyoruz. Kanuna karşı geliyor 
işte. Masum insanları öldürüyor. Yarın belki ardan sıkıyönetimi kaldı
racağız. 1970 - 74 tccrifuesini unutmayınız. 1977 - 80 tecriibesini bu 
memleketi hiç bir zaman unutmamalısınız. Ve bütün bu tecrübelerden 
benim çıkardığım sonuçta kanunların insanlara göre uygulanmasından 
meydana gelmiştir. Kanunlar eşit olarak uygulandığı zaman hiç ::ıyınm 
yapmadan işte o zaman meseleler ibiter. Memlekette grev olur, grev 
haktır. Yani, hiç bir zaman bakın dikkat edin hiç bir grevi ertelemedik. 
Huzurunuzda tekrar ifade ediyorum. Eğer grev ertelemesini yaparsam 
ancak çok sıkıştığım yani, grev işveren değil, üçüncü şahıslara tesir 
ettiği zaman ancak ertelenebilir. Yani, memleketin geneli ne tesir ettiği 
.:aman crıelcnobilir. Zaten onu da kanun düşünmüş demek ki, clekt· 
rikte grev yok demiş. Çünkü elektrik santrallarını kapatırsan herkes 
zarar görür. Ama, diğer konularda iVhal mi ediyoruz.? Güibrede yapmış
lar grev, buyursun yapsın lar. İthal ederiz. Hiç çekinmeden ithal ede
riz. Ve grev onun hakkıdır. Grev netice itibariyle beni sıkıntıya düşü
rür veya işvereni sıkıntıya düşürürse oturacak anlaşacak. Yani % 5 
daha fazla vermesi icap ediyorsa versin, ona ben lbir şey diyemem. Ama, 
dikkat edeceğimiz nokta, buralarda dikkat cdece~imiz nokta hiçbir 
şekilde meselenin zorbalıkla halledilmemesi. Mesele kanunlar 
içinde halledilir. Kanunlar::ı itaat edilerek ra'hatlıkla halledilir. Bir de 
anormal isteklerden bu memleketi düşünüyorsak va:z,geçmemiz lazım 
s;zc açık ifade edeyim. Huzurunuzda da söyledim dedim ki; biz 
bu ;ktidar Türkiye'dc işçiler için bir yeni devir açtı. 1985'den itibaren 
1984'ü sayamıyorum. O sene en zor senemizdir bizim. 1985'den itibaren 
bir yeni devir açtık. Yaptığımız her toplu sözleşmelerde eski kayıplannı 
karşılayacak kadar ilave imkanlarda verdik. 1985-86 böyledir. 1986 toplu 
sözleşmelerde diyelim ki, % 35 verdik. Belki biraz daha fazla enflasyon 
% 23 veya % 24 veya % 25 neyse bu civarda. 1987'ye geliyoruz. % 20 enf
la vo'l tahmini var. Verdiğimiz rakamlar ya % 35'dir tek olarak veya
hutta iki altı aylık devreler için % 20-20'dir. Memurlara verdiğimiz gibi 
memurlardan daha iyidir. Vurduğunuz zaman sonunda 44 eder. Ama bazı 
eski usul alışkanlıklar var. Ben daha fazla alacağım, % 100 alacağım, ala
mazsın mümkün değil. Git o zaman greve ne yapayım. Memleketin ihti- . 
yacını karşılayacak dövizim de var. Başka şeylerim de var. Ve greve git
mek de kolay değil. Onu da biliyorum. Yani, bugünkü şartlarda greve 
gitmek kolav bir iş değild ir. Anlaşmayı tercill ederim, divaloltu ter
cih ederim ama, hep makul olmak mecburiyetindeyiz. Bazen bakıyorum, 
bazılarının aynen muhalefetle de böyle kendi işlerinde problemler var. 
O problemleri halledebilmek için buraya araştırma önerıresi veva filan
ca, filancanın istifalarını istiyorlar. İçe bakın, içe bakın, kendi içinizi dü-
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zeltin, ilk önce kendi içiaizde anlaşmaya çalışın. Biz nasıl birlik, bera
berlik içinde çalışıyorsak, memleket için burada ben isterim ki, muhalı::
fetle de, bütün diğer kuruluşlar da birlik beraberlik olsun. O zaman 
memleket yükselir. O zaman daha iyi konuşurum. Çünkü şimdi kiminic 
konuşacağım belli değil. Biriyle konuşuyorsun öbürü başka şey istiyor. 
O da kötü ve bütün bu meseleleri söylemekten kastım da biz bunları 
daha rahat düşünme imkdn.ı bulduk. Şu geçen günler içerisinde de hiç 
olmazsa günlük hayatın şeylerinden kurtulduk. Onun için rahatça söyle
yebiliyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, epey konuştum, gene eski alışkanlığım var. 
Az konuşmam llımıdı ama, kusura bakmayın hepinize çok teşekkür edi
yorum. Sağolun, varolun. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN ANAVATAN PARTİSİ 
TBMM GRUBUNDA YAPTICI KONUŞMA 

7 Nisan 1987 

Değerli Arkadaşlarım, 

Bir haftayı biraz geçti, size ilk grup toplantısında önümüzdeki iki 
ayı yavaş geçirmem lazım geldiğini söylemiştim, bunu benim gibi kalp 
ameliyatı geçiren arkadaşlarım da yakından bilir. Ama, maalesef o prog· 
ramı tatbik edemiyoruz. Yani, tatbik edemiyoruz derken şöyle; Gene tat· 
bik etmeye çalışıyorum. Büyük gayret sarfediyorum. Aşağı yukarı hergün 
egzersizim var. Yani, ne olursa olsun bu ameliyatı olan arkadaşlarıma 

tavsiyem, egzersizlerin i:lımal etmesinler. Zaten aslında, bütün mesele iki 
.ay. Yani, iki ay daha geçirmek lazım. Ondan sonra da hadise normale dö
necektir. Benim normal 4 saat çalışmam lazım. Biz, ilk ay galiba 6 ile 8 
saati buluyoruz. Bazı işleri telefonla görmeye gayret ediyorum. Tabii ar
kadaşlarımı kıramıyorum, açık söyliyeyim, insanları kıramıyorum. Ne de 
ol a derdi olan insanlar var veya derdinde büyük fark gören insanlar var. 
Herkesle konuşmamız lazım. O arada da bazı önemli problemler de geli· 
yor. Yani, çözülmesi icap eden problemler de geliyor. Bunları birer ikişer 
söylemem lazım. Bir tanesi kanunlar. Bunlarla yakından alakadar olmak 
lazım. Şimdi önümüzde iki tane kanun var. Geçen hafla bir hayli konuş
muştuk . Tüzüğü bir hafta geri bırakalım, kanunları ilk önce çıkaralım, 
onra tüzüğe daha rahat, daha fazla alakayla girebiliriz diye düşündüm. 

Çünkü ben öyle anlıyorum ki, tüzük de bir parça çok iyi kontrol edilme
-den geçiyor. O vakit başımızda büyük problem olabilir ilerde. Hata ede· 
ri:ı:, o hatayı düzeltmekte fevkalade zordur. Bizim için önemli bir ko
nu da . 

Şimdi yetki kanunu gelecek, zannediyorum Perşembe günü. Biz bu
nu bir parça genişlettik. İçine teşkilatlan da dahil ettik. Yani, teşkilatlar· 
<la da bazı ufak tefek düzenlemeler yapmamız lazım. Bu yaptığımız üç se

nelik tecrübeden anlaşılmıştır. Bir iki düzenleme daha icap ediyor. On· 
lan tamamlarız. Buna da önem veriyorum. Tabii personel rejimiyle ilgili 
kanunu da uzatıyor, kadroyla ilgili kanunu uzatıyor. Bize de bu sene bu işi, 
<.inemli bir şekilde halledilmesi mecburiyeti geliyor ki, 1988'den evvel 
yapılması icap eden bazı işleri bu şekilde kolaylıkla yapmış olacağız. 
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İkincisi ise özel idare kanunu. Ben kanunu aldım inceledim, bazı 
yanl ışlanmız var. Baktım bazı yanlışl arımız var. Düzeltmemiz lazım . Mil
letvekillerimiz bakımından önemlidir. İkincisi, dikkat edilirse yetkiler 
çok fazla verildiği zaman da ·bazı problemler çıkabilir. Onun için siyasi 
otoritenin icabında müdahale edebileceği hükümleri koymak mecburiye
timiz var. Bunu, ben ilgili bakanla, bilhassa Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanıyla konuştum. 

Şimdi, toplantıdan sonra ilgili komisyon başkanla rını bu i şle ilgili 
arkadaşlanmızı birkaç kişiyi yukarıya çağıracak, yukarıda tekrar o mad
cielere bir kere daha bakacağız. Zannediyorum, değişiklik önergesiyle me
seleyi tashih etmek, meseledeki hataları düzeltmek mümkündür. Tek
rar komisyona almadan anlatabiliyorum . Eğer baktık ki, çok uzun olu
yor belki komisyona alırız ona da birşey diyemem ama, normali Mec
lis'te yapılabilir gibi. Sıkıntılardan bir tane i şu; Şuna taraftarmı)'lz? Köy 
hizmetlerinin genelde sağlık olsun, eğitim olsun diğer şeylerde yavaş ya
vaş il idar~leri tarafından yapılmasından yanayım. Zaten hükmü var ka
nunda. Fakat bu programların sadece İçişleri Bakanlığı'ndan tasdik edil
mesi yanlışbr. Yani, onun usulünü getirmemiz lazım. Bu programlar beş 
yıllık programlar halinde belki planlar halinde geçecek, kendileri yapa
caklar, tasdike lüzum yoktur. Bizim verdiğimiz bütçeden para lirtıitleri 

içinde kalacak. 1lgili bakanlık kontrol hakkına sahiptir. Yani yapılan işin 
doğru yapılıp yapılmadığı ilgili bakanlık hangisi ise onun kontrol etmesi 
lazımdır. Biz, bakanlığın da (Siyasi otoritenin) bu maksatla bir ek prog
ram yapmak gerekirse onu da ilgili bakanlığın yapmasını düşünüyoruz . 

O, siyasi otoriteye verilmiş plandır. Eğer bır ek program icap ediyorsa -
herihangi bir sebeple ek bir program yapmak icap ediyorsa- onu ilgili ba
kanlık, köy hizmetleri ise köy işleri ve tanm, eğitimse eğitim, ama, genel 
haliyle uygulamaya almasınlar. Yan i, ilgili bakanlıktan siyasi otorite al
sınlar. 'Bizim onlardan istediğimiz mahalli idarelere verdiğimiz yetkinin 
bütçenin sınırlan içerisinde kalmasıdır. Yani, bütçeye vereceğ i z . Ne va
kit vereceğiz bu rakamı? Tanın Orman ve Köyişleri Bakanlığı'nın büt
çesi, Bütçe Plan Komisyor.u'ndan geçtikten sonra ... Tarım Orman ve Köy
işleri Bakanlığı'nın bütün illı;~e «Size şu paraları ben verebiliyorum diye
bilmesi lazım. O zamana kadar !hazırlığını yapması lazım. Tabii bütçe ke
sinle'ştikten sonra belki de d rakamlar da ufak tefek değişiklikler olabi
lir. Ama ilk tatbikatın, ÖUtçenin; bütçe plan komisyonundan geçt ikten 
sonra oltnası lazım. Bir de tabii gene ilgili bakanlık bu bilgiyi verecek, bir 
yetki, artış nisbetlerini nasıl Maliye'ye veriyorsa. Genel Müdürlerin kont
rojünden geçiyor. Bu, ,sene . artıraı:;ağımız mU<:tarlaı; yüzde 30'u geçmeye
cektir , yatınmlarda. Zannediyorum . ilgi li programlan ilgili özel idareler 
yaparlar. 
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Ş·imdi, bu suretle 11 Özel İdarelerine, İl Genel Meclislerine birtakım ı 
imkanlar verilir. Bir de şu nokta var, ihalelerde dikkat ediniz. Burada 
ihaleyi enci.iımeı;ı in yapması yanlıştır, Yani, ihaleyi murakıp zaten ilgili ba
kanlığın oradaki adamın varlığı emrinde yani, bir nevi 11 Genel Mocli
si'nin emrindedir. Onlar yapsınlar. İl Genel Meclisleri'nin encümenleri 
kontrol hakkına haizdir. Olabilir ki , ihalede bir şey vardır. Onlar şikayet 
edilir, onlar incelerler, karar verirler. Bu tekrar edilsin veya edilmesin. 
Yoksa ihaleyi oraya götürdükmü orada bir takım problemler çıkarsa çok 
laf gelir part iye, dikkat edelim. Bir de bu noktayı müşaade edelim. 

Şimdi, tabii şu nokta önemlidir. İl Genci Meclisleriyle ilgili olarak 
tabii bu söylediklerimin bir manası var. Yani, milletvekillerimizin - bu 
söylediğim bakanlık kontrollarından dolay ı ek program meselelerinden 
dolay ı , bütçe için vereceğimiz rakamların müsrifinden dolayı milletvc
killerinıizin - bir nevi söz hakkı meydana gelmi ş oluyor. Yoksa şimdi ora
ya bırakırsak ondan sonras ı sizlerin yerine kimler geçer? 11 Genci Meclisi 
üyeleri geçer, haberiniz olsun. Onu bu şekilde düzeltmekte fayda müta
laa ediyorum. İl Genel Meclisi üyelerine bir şey vermemiz Hlzım, yetki 
vermemiz lazım. Bunda hiç bir şüpheniz olmasın. Çünkü , ama burada bir 
koordineli çalışma yapılmasında fayda vardır. Yani, burada milletvekil
leri, İl Genci Meclisi üyeleri ile partinin bi.iti.in örgüt üyelerinin huzurlu, 
koordineli çal ı şmasına iht iyaç vardır. Sizler netice itibariyle o ile ayrıl a

cak para nın artması için ça lı şacaksını z . Ek program içinde ça lışacaksı
ııız, gitLi ğ imi z zaman ek ihtiyacı göreceği z. O tip ihtiyacı ilgili bakanlık ya
pacak . Bu da normal politikanın i cabıdır. Bu imkan l arı elimizden çıkar
mıyalım. Yani, otomatik hale bazı şeyler gelirse, evet güzel oluyor ama 
kıymeti olmaz. Bir bunu müşahade etti m. Şimdi onun akabinde Siyasi 
Partiler Kanunu ile ilgili bazı değişiklikler. Geçenlerde bana Anamuhale
fet lideri geldi. Diğer partilerde ziyaret etti. Esas itibariyle AnamuJ1alefet 
Partisi ile bu konuyu konuştum. Şimdi kasabalar, belediyeler kuruluyor. 
Parti teşki latı yok burada. Kanatimce bir parti teşkilatının olması lazım . 
Yani, ocak - bucak demiyelim ama, hiç olmazsa belediyeli yerlerde parti 
teşkila tının olması l azım. Çünkü yarın orada seçim yapacağız. Ama hlç 
teşkilatımız yok. Yani, ilçe gidecek oralara, 10 bin, lS bin nüfuslu kasa
ba lar var. Buralarda teşkilat kurulmasını 8 ayda mütalaa ediyorum. O 
kanundaki değişiklikte bir de şunu istemi ş lerdir. Biz de hak verdik. • Par
ti teşkilatının uzuvlarını kendi tüzükleri tayin etsin• Yani, kanun ille, 9 
kişi bu olacak, IS kişiyi geçemez gibi sınırlamalar getirmesin, tüzükler 
bunu yapsın. Biz parti kurarken, bazı yerlerde idari heyetlerde IS kişi 
bula madık . Baz ı yerlerde zaman geldi 15 kişiden fazla olması icab etti. 

Şimdi önemli bir nokta daha var. Tabii kongreden başlıyorum. Be
nim bütün arkadaşlarımdan ricam şudur. (Biraz zom yaparsınız, şunu 
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1 göstereceğim.) Bunu göstermenin bir sebebi var. Bizim ilçe koııgrelcrr 
mahalle kongreleri ıs Nisan tarihinden itibaren başlıyor, delege seçim
leri. Şimdi l milyon 200 bin üyemiz var aşağı - yukan. Bunu duyurmak 
lazım. Duyurma en iyi TRT Kurumundan olur. Duyurmak lazım ki, her
kes bu kongrelere iştirak etsin. Böylece daha iyi seçim yapalım . Gazete · 
!erle duyurmanın imkanı yok. Gazetelerin hitap ettiği kitleler seviyesin
den. En son yapılmış bir araştırma var, bizim kalp ameliyatıyla ilgili. Mil
letin yüzde 90'ı biliyormuş. Demek ki televizyondan verildiği için biliyor. 
Televizyonun büyük hadisesi var. Onun için lS Nisan'dan itibaren bütün 
ilçelerimizde mahalle kongreleri ve mahalle delegeleri seçimi var. Öyle 
basit seçimler olmayacaktır . Ciddi mahalle ve büyük kongreler olacaktır. 
!OOO'er kişilik kongreler olacaktır. Herkesin gelmesini özellikle rica edi
yorum. Partinin tam manasıyla oturması ve sağlam temellere dayanması 
için herkesin alakadar olması lazımdır. Bir bu. İkincisi, arkadaşlarım
dan bir ricam var, kongreler şöyle olur, böyle olur. Bir şeyi unutmayınız. 
Birliğimiz beraberliğimiz güçlü olursa, emin olunuz hepimiz istifade ede
riz. Ama, bazen görüyorum, bazı illerimizden iki milletvekilimiz tam zıt 
kutuplara çekilmiştir. İkisine de zarar verir, hem partiye zarar verecek
tir, hem kendilerine zarar verecektir. Biraraya gelmeye bakınız . Biraraya 
gelmeye bakınız ki, hem memlekete verdiğimiz sözü tutalım, memleketi
mize verdiğimiz sözü iyi tutalım ki, memlekette 'bizi tutsun. Ayrıldığı · 

nız zaman emin olunuz, siz de kaybedersiniz. Yeminle söylüyorum . 
Bu benim 40 senelik tecri.lbemdir. Birçok politika gördüm, içlerinde bu
lundum, yakından müşabade ettim, ayn şeyler oldu. Çünkü önemli olan 
şu iktidarda kalmak, söylediğimiz sözü yapmak, vatandaşa ne söz verdiy
sek onu yerine getirmek. Bu zannediyorum önemlidir. 1983'i.in 6 Ka
sım'ın ertesi gününü bir düşünün . Hangi şartlarla iktidara geldiğimizi bir 
gözünüzün önüne getiriniz. Burada kurucu arkadaşlarımız var. Partiyi ku
ran il başkanlarımız var. Sonra, ne zorluklar çektiğimizi hepimiz biliyo
ruz. İnsan çabuk unutuyor. Ama, bazı şeyleri unutmamak lazım . Bazı 
şeyler gözümüzün önünden gitmemeli ki, ondan tecrübe almaya devam 
edelim. Ben size açık söyleyeyim. Türkiye'nin gelişmesinin temelinde de
mokratik sistemin sağlam oturması yatar. Yani, TBMM'nin hakikaten ye
rine oturması gerekir. Daha oturmadı, kanaatim bu. Çünkü üç defa mü
dahale geldi. 

Memleketimizin içerisinde muhtelif zamanlarda da söyledim. buse
beplerden dolayı bazı hadiseler meydana gelmiştir. Ama, milli hakimiye
tin, Atatürk'ün koyduğu prensiplerin dışına çıktığımız zaman Türkiye'nin 
gelişmesi zayıflıyor. Bunu da çok iyi öğrenmiştir. Şimdi iyi bakınız üçse
nede ·bütün zor şartlara rağmen, bu meclisten çekinmeden kanunlar çı
kardık. Hiçbir iktidarın yapamayacağı kadar çekinmeden, korkmadan 
kanunlar çıkardık. Netice ne oldu? Netice Türkiye hakikaten şu anda 
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tarihin en önemli meselelerinden birini yaşıyor. Ben bunu dışarda müşa
hade ettim. Hele son Ege krizinde açık seçik müşahade ettim. Türki
ye'nin önemi, Türkiye'ye verilen önem, tahmin ettiğinizden çok daha 
fazla artmaktadır ve artmaya da devam edecektir. Bundan bir sene, bir· 
buçuk sene evvel müşterek pazara girmemiz çok hayal gibi gözüküyordu. 
Ben şu anda bizi hemen alacaklarını söylemiyorum. Öyle bir iddiam da 
yok. Ama artık müracaatımızı acaip görmüyorlar. Yani, müracaat etme
mizi tabii görmeye başladılar. Bu noktaları aştık. Bir şeyi hatırlayınız! 
Kıbrıs olayını. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 1983'te, biz daha iktidara 
gelmeden ilan edildi. Biz ama seçimi almıştık . Ben hatırlıyorum, bütün 
dışarı s ı karşıydı. «Seçim yapamazsınız, hükümct kuramazsınız, Anayasa 
referandumu yapamazsınız» gibi birçok laflar devamlı gelmeye başladı. 
Bugün bu laflar bitmiştir. Hepsi bitli. Söyleyip duruyorlar bize, «Kuzey 
Kıbrıs şudur, budur» diye. KKTC yerine oturmaya başlamıştır. Eskiden 
söyleyemediğimiz l afları •bugün raıhatlıkla söylüyoruz. Geçenlerde İngiliz 
Dışişleri Bakanı'na onu söyledim. Dedim ki, ne diye yani iki toplumu ille 
zorla biraraya getirmeye çalışıyorsunuz? » Aradan 14 sene geçti, 15 sene 
geçiyor. KKTC'de bulunan 19 - 20 yaşlarındaki delikanlılar artık rumca 
bilmiyor. bunların dilleri ayrı, dinleri ayrı . Birleştiriple ne fayda sağla
rız? Bu söylenir hale gelmiştir. Onu söylemek istiyorum. Bunu korkma
dan öyleyebiliyoruz. Gerçi daha Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanı
tamadık . Ama onlarda olur. Bütün mesele Türkiye'nin ekonomisinin da
ha falla güçlü olmasındadır. Bir bu. İki; Siyasetin, yani Türkiye'de de
mokra~inin tam manasıyla yerine oturmasıdır. Ben buna çok inanıyorum. 
Bizim L' n öneml i hedefimiz, bu memleketi 1988'e, seçimlere sağlam bir şe
kild.: götürm t: kıir . Vc hakikaten dürüst, fevkalade güzel seçimler yap
maktu-. Halkın reyinin, hiçbir baskı altına girmeden tam manasıyla te
ccl li etmesin i tt:nıin etmektir. Türkiye 'de demokratis böyle oturur. İnşal
lah rcfcrandum müessesesini de Anaya a'ya getirmemiz lazım. İşte o za
man milli hakimiyet daha yerine oturur. İşte o zaman bir takım güç odak
la rı meselesinde milli hakimiyet öne geçer. Bir yanlışlık mı var? Kusura 
bakmayın, millete gideriz. Milleti hakem yaparız. O vakit kimse sesini çı
karamaz. Benim gördüğüm kadarıyla 196l'den 1982'ye gelinceye kadar 
geçen 20 küsur sene içerisindeki en önemli buhranlardan bir tanesi, Ana
ya~:ı 'mızcia bunun ebik olmasıdır . Ve s ivil idarelerin icabında halka gi
dip meselelerini çözememiş olmasıdır. Bu vesileyle 175 . madde konusuyla 
ilgili bir iki kelimeyi grubumuzda söylemek istiyorum. Bugün 250'nin 
üzerinde mevcudumuz var. Bunun üzerinde ilave olurlarsa, çok rahatlık
la 175'i geçirebiliriz. Türkiye'nin geleceği çok önemli benim için. Geçici 
4. maddeden çok önemli. Şimdi bakınız! Diyorlarki, cAnayasa'yı istediği 
gibi oynayacak. Hayır. Onu da söyledik. 1988 sonuna kadar bu maddeyi 
kullanmamak hususunu yazalım. 1988 seçimleri olsun hangi iktidar ge-
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lirse o kullansın. O vakit demek ki, bizim ge leceğimize inanıyorlar. O çı
kıyor, başka türlü izah edilemez. 

Aslında bir şey daha var. 1988 seçimleri nden sonra hangi ikt idar ge
lirse gelsin, - bir an için - Anayasa değiş ikli ği istiyormusunuz ? Hepsi «İs
tiyoruz» diyor. O vakit neye itiraz ediyorsunuz? İ ş te size kolaylık. Ve bir 
şey daha söyleyeyim; Anayasa'nın referandumla değişmesi iktidarları, 
muhalefeti dikkatli harekete zorlar. Çok dikkatli harekete zorlar. Bizim 
2/3 ekseriyetimiz olsa, Anayasa'yı rahat değişt iririz, ama gazeteler hücum 
eder, !birtakım güç odaklan hücum eder. Ama, 201 + referandu:n korku
suyla kimse hücum edemez. Halkın reyi çıktıysa ,. Hatta hatta, kanaatim 
öyle ki, belki bazı kanunları dahi refei·anduma götürmek lı1zım . Belki di
yorum. İsviçre'de olduğu gibi. Mesela şu yabancılara mülk sat ı ş kanunu 
gibi. Bir gidelim bakalım, millete anlatalım. Biz mi yoksa kanunu iptal 
edenler mi haklı? Sebebini söyleyeceğim. Anayasa Mahkemesi'nin ka
naatimce, Anayasa'nın Esas Temel İnsan Haklan ile ilgili, Temel Hürri
yetleri ile ilgili kısmıyla çok yakından alakadar olması l azım. Yoksa eko
nomik bazı meseleler gibi, hükümet şunu yapmış, bunu yapmış gibi, bun
larla uğraşmaması lazım. Yani, yanlışlık burada. Bu gibi konular, icranın 
rahat rahat yapacağı konular olmalıdır. Ama, insan haklarına dokunuyor
muyuz? Temel hak ve hürriyetlere dokunuyormuyuz? O vakit hukukçular 
karşımıza çıksın - yani hukuk prensiplerinden aynlıyormuyuz, esas buna 
baksınlar. O benim kendi şahsi görüşüm, parti görüşü olarak göstermek 
ıs temiyorum. Çekinmeden de bunu birçok yerde ifade etti m. Ümit ediyo
rum ki, zaman içerisinde bu hususlar memleketimizde yerleşirse, o vakit 
demokrasi tam manasıyla oturur. Zaten dikkat edin iz, bir üstünlük mese
le i yoktur. Anayasa'nın girişinde ne şu ne bu organ diğerinden üstün 
değildir . Her kanun Anayasa Mahkemesine gidiyor. Bu çok yan lı ş bir ha
rekettir. Yani, parlamento, muhalefet bilmeden, bindiği dalı kesiyor. Ya
rın iktidar olduğu zaman bindiği dalı kesiyor. Bu vakit demek ki , TBMM'
nin üzerinde bir güç· var manasına çık ıyor. Bu da yanlıştır. Evet bu da yan
lıştır. Muhalefet her zaman hesabını yapmalıdır. Ya iktidar olacak gün
ler gel irse bir gün. O vakit yaptığı bütün hesaplar, söylediği sözler teker 
teker hatırlatılır. Yapamıyacağın şeyleri de şimdiden söylememeye dikkat 
etmeli. Fakat bizimkiler maşallah, yan i asıyodar, esiyorlar, kesiyorlar. 
Demek ki , fazla iktidar düşünmüyorlar. 175. maddede • Muhalefetle ikti · 
dar neden anlaşmaya medburdur» dersem, onu da söyleyeyim. Rastgek 
Anayasa'yı değiştiremeyiz . Çünkü kabul ediniz ki, iktidarın % 40, 42 ve
ya 45 reyi vardır. Karşısında % 60, 55 rey vardır . Eğer 'biz halkın beğenme

diği bir konuyu, Anayasa referandumuyla yani, 42 ile geçirir, götürürsek, 
bütün muhalefet karşımızda birleşir. Referandumu kaybederseniz çok 
zayıflarsınız. O vakit dikkatli olmak lazım . Öyle herşey referanduma gö-
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türülcmcz. Tersi de vardır. M~halefet körü körüne bir konuda karşımıza
çıkıyor ve size imkan vermiyor, Anayasa'yı değiştirmek istemiyor, anla
şamıyorsunuz. 201 'le gidersiniz, o vakit o korksun. Referandumdan iste
diğinizi alırsınız. Eğer yaptığınız iş halka olumsuz gelen bir işse ve iyi 
izah edebiliyorsanız, mesele yok % 50'yle geçersiniz zaten. O vakit o ko
nuyu da muhalefetin düşünmesi lazım . Kaybettiği zaman o da sıkıntıya· 

düşer . Onun için bu konuları getirdim ve açık seçik ifade ettim. 175. mad
deyi tekrar ortaya koydum. Çünkü inanıyorum ki, Anavatan Partis inin bi
rinci vazifesi, Türkiyc'de demokratik sistemi tam manasıyla yerine oturt
maktır; Türkiye'yi modern ileri bir ülke haline getirmektir. Batı safında 
yerimizi aldırmaktır. Bugün ben bunu müşahade ediyorum. Yani, gelen
lerin gidenlerin sayısı o kadar çok artt ıki, gazetelere bakın, te!l!vizyonla
ra da bakın . Arkadaşlarımıza yapılan ziyaretlere ba kııı. Almanya 'dan, İn
gilterc'den olsun, Batı'dan olsun, bizim gittiğimiz ülkeler olsun, eskisiyle 
mukayese dahi kabul edilemez. Yani, 1950'lerle, 60'larla, 70'lerlc mukaye
se dahi kabul ed ilemez. Hatta 83 , 84'e gelinceye kadar. Bu, bir şeyi gös
teriyor : Türkiyc'nin Batı karşısında önemi vardır. Türkiye'nin Voğu 

kampında, yani, İslam ülkeleri yanında önemi yok mu '? Orda da gördük. 
Çok ağırlığımız var orda da. En son bir proje getirdim; Su projesi. Şimdi, 
bazı kimseler çıktı dedi ki, « Konya'yı su l arız onun yerine» Ya:ıu karde
şim içme suyu. Bakınız hesap yapalım. Yani, bu kadar hesap meselesi de 
çok basittir. Şimdi hepsi topu topu l milyar mctremikap bir taraftan, J 
milyar metremikap bir taraftan. Gelecek olan su bu. Enteresan bir hesaj)' 
yaptık. Bu ülkelerin çoğu içme suyunu «Disalmation» denen bir sistemle 
yapıyorlar, yani bunun için enerji kullanıyorlar, tabii gaz kullanıyorlar ve 
metremik:ıbı 5 ila 6 dolara maloluyor. Halbuki en zoı· şartlar altında bu 
sistemlerin maliyeti 1,5 dolar civarında. Bizim alacağımız para hariç, bo
runun maliyeti J ,5 dolar tutuyor. 2 milyar metremikap suyu 50 senı'e sat
tığımızı düşünün, 1 milyar dolar alırsınız. l milyar dolar aşağı yukarı bu
günkü parayla 800 milyar lira yapar. 2 milyar metremikap suyla eğer 

Konya ovasını sulamaya kalkarsanız, tabii mahdut araziyi sulayacaksın ız, 

1000 metre terfi edeceksiniz aşağı yukarı. Yapacağımı korkunç tesisler, 
tüneller, kanallar da bir tarafa. Ondan sonra alacağın ı z para 70-80 milyar 
lira kadardır. Mukayese etmek yani, bunu hesap - kitap yapmay:ı bile lü
zum yok. Alacağın ız para da budur. Şimdi, tabii, sulama suyu götürmü
yorum aşağıya, içme suyu götürüyorum. Arada fark vardır. Bugün içme 
suları İstanbul'da 400 liraya satılıyor. Ben, Fransızların vaktiyle !stan
bul'da yaptıkları su tesislerini - ilk su tesislerini onlar yapımışlar- ihtiyat· 
!arına baktım, \:ıugünkü kurdan bir mukayese ettik, 1000 liraya geliyor 
metremikabı. O tarihlerdeki, 1912 -14'lerdeki fiyat , bugünkü kurlardan 
hesap ettiğimiz zaman 1000 liranın üzerine çıkıyor. Bugün de Arap ya
rımadasında, 6 dolara malediyor. Belki eskiden ucuza satıyorlar. ı:ı ma 
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-şimdi satamazlar, çünkü paralan yok. Ben bu projeyi Kral Fahd'a ver
<lim. Cevap ta aldım. Gayet enteresan bulduklannı söylüyor. İsmini de 
taktım •Ban ş Hattı• çünkü 'bütün ülkelere su veriyorum. Bu ülkeler su 
verdikleri için birbirlerine karşılıklı bağlanacaklardır. Eninde sonunda 
bağlanacaklardır . Suriye ile daha iyi geçinmemiz l azım . Kanaatim böylt.! 
açıkca söyleyeyim. Eski düşmanlıklan bir tarafa bırakmalıyız. İstediği 
kadar • Hatay'ı alacağım• diye iddia etsin, gelsin alsın, varsa gücü. Bun
.dan dolayı korkmaya çekinmeye de lüzum yok. Tahmin de etmiyorum. 
'Bakınız, Fırat nehrinde baraj yapıyoruz. Birbirimize bağımlıyız. Suriye 
Başbakanı üç defa bana telefon etti. Su az verilmiş; dlizelttik, biraz daha 
su verdik. Karakaya barajı dolar. Atatürk barajı Karakaya'nın aşağı yu
lcan hacmi bakımından 10 misli. 9 milyar birisi, obüri.i 86 milyar metre
mikap su var. Yani, Fırat'ın suyunun, 2,5 seneliğini alıyoruz. Şimdi gayet 
tabii <bu g'bi konulaııda yanlış hareket etmemek lazım. Yani, eski kabile 
usulü hareket etmemek lazım. Bu, bir ekonomik hadisedir. Su verirsiniz 
ve eninde sonunda anlaşırsınız. O da beni kendisine bağlamak için, belki 
petrol verir, belki tabii gaz verir, o borulan çeker. Birbirimize bağımlı 

olduğumuz zaman kavga etmeyiz. Kavganın yerini dostluk alır, ticaret 
alır. Hepsi böyledir. Yalnız bu bölgede eminim, gerek Katar'da, gerek 
1ran'da dünyanın en zengin tabii gaz rezervleri var. Irak, Suriye, Suudi 
Arabistan, bütün Arap ülkelerinde dünya petrolünün % 70'i yatıyor. Hem 
de en ucuzu. Eninde sonunda, dünya bunlara muhtaçtır. Avrupa da muh
taçtır, Amerika'da muhtaçtır. Kim ne derse desin. Şimdi, şurada akıllı 

uslu Türkiye, hesabını bilen bir Türkiye, burada o ekonomik yatırımı ya
parsa, birçok projeler meydana getirir, zengin bir bölge yapar ve bu böl
gelerden istifade eder. Bu gibi konuları düşünmek lazım. Tabii bu arada 
-önümüze Ege, Yunan, Kıbrıs meselesini çıkarmaya çalışırlar. Mümkün ol
duğu kadar bu konuda da kavga etmemeye gayret ediyoruz. Mümkün ol
duğu kadar diyorum. Dikkat ediyorum kavga etmemeye gayret ediyoruz. 
Kavganın kimseye faydası yoktur. Yani, kavga ettiğiniz zaman, Yunanis
tan veya Türkiye bundan istifade mi edecek? Hayır. Kavga etmeden mese
lelerimizi hal yoluna sokmamız lazım. Doğru yol budur. Yoksa, «kavga 
~delim, meseleyi çözelim.• O biraz eski usullerdir, kolay değildir. Yal
mz me eleleri çözmek için, güçlü olmak mecburiyeti var. Yani, caydırıcı 
güce sahip olmak lüzumu vardır. Onun temelinde ekonomik güç yatıyor. 
Memleketin demokrasisi yatıyor, sağlam bir demokrasi yatıyor, bütün 
müesseseleriyle, iyi bir ekonomik güç, iyi bir askeri güç, netice itibariyle 
'Siyasi güç bunlardan doğar. Bunu, bugün Türkiye yapma yolundadır. 
Bundan hiç şüphesiz olmasın. Bizim şu anda üç, dört tane güzel askeri 
projemiz var. Burda açıklamak istemiyorum. Ama, şimdiye kadar hayal 
edilen, düşünülmeyen, ama artık bunlar da, Türkiye'de yapılıyor. Bir ta
nesini söyleyeyim; F 16'1ar. Eskişehir'de motor fabrikası bu sene işletme-
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ye girecek, ondan sonra Ankara'da da uçak fabrikası işletmeye girer. Ilk 
örnekleri bu sene uçmaya başlayacak, ondan sonra da her ay ikişer tane 
devreye girecek. Sadece bu değil, zırhlı muhabere aracı, bu da Türki
ye'de yapılıyor. Amfibik de var, bu da son safhaya gelmiştir. Ondan son
ra muhtemelen çok namlulu roket. Bunun gibi önemli askeri alanda hem 
Türkiye'ye güç katacak, hem de iktisadi meselesine yardımcı olacak pro
jeler var. Yani, bunlar satılıp iyi para getirir. Dışarıya, ister NATO'ya, is
ter başka ülkelere olsun, verdiğiniz zaman hakikaten iyi para g·e tiren iş
lerclir. Bütün bunları yapabilmek için, size güven lazım . Şimdi demin söy
lediğim sözün başına geliyorum, Anavatan Türkiye'de istikrarı tesis et
miştir. Açık ifade ediyorum; Anavatan, 1988 seçimlerini en iyi şekilde al
malıdır. Türkiye'nin geleceği bakımından fevkalade önemlidir. Herkes 
buna bakıyor dışarıda. Çünkü Türkiye'nin düşmanları başka şeyler yay
maya çalışıyorlar. Onu da müşahade ettim; •Şu olabilir. bu olabilir• diye . 
Bunların hiçbirisi olmayacak. Anavatan tek başına hem de daha iyi bir 
ekseriyetele gelecek. Buna inanıyoruz. Ama, bir tek şartı vardır. Siz grup
taki arkadaşlarıma demin söylediğim gibi, aman sakın birbirin izle kavga 
etmeyin. Kongreler gelir geçer. Kongrelerde birleştirici olun. Muhakkak 
\)irkştirici olun. Kavgayı , fikir münakaşasının dışarısına çıkarmayın . İki , 
kendi şahsi meselelerinizi, partinin ve milletin meselelerinin önüne at
mayın. Bunu açık söylüyorum. Bunu yaptığın ız zaman s'z kazanırsınız . 
Göreceksiniz, siz ve biz, hepimiz kazanırız. Kongreleri bu seferde iyi bi
tirmeniz lazım. Başladık bitireceğiz inşallah. Haziran'daki seçimleri de 
iyi alacalı;ız. Bir de bir ricam daha var; bu Perşeınbe'den itibaren deva
mınızı iyı yapalım. Yani, tazla bir şey yok. Muhtemelen Mayıs'ın 24-25'
inde Ivfec lıs ıatıl olabilir. 29'u zannediyorum bayram, ondan üç gün evvel 
tatil olalbilir. Önümüzde fazla bir zaman kalmadı. Ramazanda program• 
belki değiştiririz , sahura doğru bir çalışma programı yaparız. Önümüz
deki haftadan itibaren kanunları iki güne çıkaralım. Şu kanunla rı devre
den çıkarır, sonra da iç tüzüğü de bir hale yola kaba olarak sokarsak, o 
vakit rahatça tatile gideriz. - Tatil deyince tatil yapacağınızı söylemiyo
rum - Esas çalışma başlıyor, ondan sonra Yurdumuzu demir asa, demiı 
çarık, köy - şehir dolaşacağız, başka yolu yok. Bütün memlekete neler 
yapıldığını ve Türkiye' de neler yapılacağını anlatacağız . 

Bakınız, çok şeyler söylüyorlar. Bu söylediklerine sakın inanmayın . 
Çünkü aynı laflar iki senedir de söyleniyor : Türkiye'nin borcu çokmuş, 
üstelik ödeyemezmiş. Biz biliyoruz, Türkiye bugün 5 milyar dolar borç 
ödüyor. Doğrudur bu. Ama bu borçlar, eski borçlardır. Onu da söyleye
yim. Yani, bugün aldığımız borçlan değil, eskileri ödüyoruz. Yeni borç
larında faizlerini ödüyoruz. Bunun içerisinde hem faiz var, hem ana ana 
para var. Türkiye'nin 1990'a 89'a kadar borç yükü yüksektir, bu da doğ-

223 



ru. Ama, şimdiye kadar hiç sıkıntı çekmeden ödedik. Hiçbir malında sı
kıntısı çekilmiyor. Ama, hail\ yazmaya devam ediyor; •Yok o böyle söy
lemiş, yok bu şöyle söylemiş• diye. Türkiye'nin ödemeler dengesi açığın· 
daki artış, - geçen sene bütün petrol fiyatının düşmesine ve Arap ülkele
rini daha az miktarla yapmasına rağmen - 300 - 400 milyonu geçmemiştir. 
Bu kadar, hepsi bu kadar. Bu sene göreceksiniz; ödemeler dengesi açı ğı 
aşağı inecektir. Nitekim Ocak, Şubat ayları bunun ilk işaretini verdi. Al
<lığımız tedbirler var. Serbest bir ekonomik düzen üzerinde gidiyoruz. 
Tabii bunu istemiyenler var. Serbest bir ekonomik düzenin faydası var
dır, kontrolleri mümkün olduğu kadar asgari de tutmak lazımdır. Bakı
nız, çıkarınız ister bugünkü hakiki siyasi muhaliflerimizin, gerek bölge
.deki muhaliflerimizin iki senedir söyJedikleri laflara bakınız! Hiçbir de
ğişiklik yok. Aynı şeyi söyleyip duruyorlar. Eğer onların söyledikleri şey 
doğru olsaydı, Türkiye'nin şimdiye kadar batmış olması lazımdı. Bugün 
1000 km.'Iik otoyol için kredi almışız ve başlıyoruz. Çok büyük işler var .. . 
Şu Atatürk projesi, Allah nasip ·etti, bu iktidara nasip etti; ben çünkü ev
veliyatını biliyorum, J950'leri biliyorum. l950'lerde o zaman Keban'ı na
sı l yapaı.:ağımızı düşünürken, Atatürk projesi Ke'oan'dan çok büyük, su
lama var, öbürü sadece enerji üretecek. •Sulama olduğu için, bize yaptırt

mazlar, kimse finanse etmez• diye bütün iktidarlar düşüyorlardı. 1980 se
n~siri hatırlıyorum. Biz BaŞbakanlık Müsteşarlığına geldik, karşımı z:ı 

bir yabancı grup çıktı; ben size para bulurum, hani bazen arkadaşl:.ınmı
za da gdir. •2 milyar dolar var, şu kadar komisyonla emrinize v.::ririz. » 
Birçok milletvekillerine gelmiştir . Bilirler bunu. Aynen öyle. Ve buna da
yanarak, hükümet bir kararname çıkardı, «size verdiğim bu parayı bulur
sunuz• diye. Yok öyle bir şey, bulunamadı bu para. 83 geldi gene bulu
namadı. Bunun üzerine o zamanki idare karar verdi, p::ırayı buldu, bula
madı, eben temel atıyorum» dedi. Yok ortada para. Ve Atatürk projesi 
.gibi bir proje, eğer zamanında yapılmak isteniyorsa, hergün 200 milyar 
lira para harcanması lazım. Sizin DSİ'ye verdiğiniz bütün para 200 milyar 
lira. Herşey dahil. Yani, enerji, sulama vs. dahil, hepsi bu kadar. Nasıl 
yapılacak bu proje? Biz iktidara geldik, İsviçre'ye gittik, o bankalar kon
sorsiyumunda 20 sene vadeli elektrik, makina ve teçhizatım bağladık. 
Aşağı yukarı 700 - 800 milyon dolardı. İhaleyi tamamladık. Kamu Ortak
lığından para vermeye başladık, daha da vereceğiz. Neticede, bar:ıp inşal
lah önümüzdeki sene su tutmaya başlayacak. Yani, yüksek bir baraj. Bir 
görün, Urfa'lılar herhalde arasıra görüyorlardır . Ondan sonra tüneller de 
de1iniyor. Tabii şu söylediğim tarihte Atatürk barajı bir hayaldi, GAP 
projcsi bir hayaldi. Şimdi yeni aldığımız Teyyarenin ismine de TC-GAP 
koyduk. Onu sembolleştirmek için. Yeni gelecek olan bir teyyare var, 
ona «Başbakanlık TC. GAP• dedik. İnşallah, 88 senesinde, seçimlerden ev
vel gider, su tutma operasyonuna başlarız, köprüyü açarız, yolların bir 
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kısmını açarız, yani köprüyle ilgili olarak yolların bir k ısmın ı açarız. Da
ha birçok tesisler aç ılıyor - kusura bakmayın - ama gidemiyoruz. Bakan
lar, hatta bazı yerlerde valiler açıyor, televizyonlarda takip ediyorsunuz
dur. Türkiye'nin işleri eskisiyle mukayese dahi kabul edilenıe1. rakamlan 
alın. 1980 senesinde Türkiye 'nin kullandığı elektrik nedir; 1987 senesin
de nedir, bir bakın bakalım. 

Muhterem Arkadaşlarım, Meclis"e devamınızı iyi tutarsak, yani mu
halefete gol atma fırsatı vermemenizi bilhassa rica edeceğim. Hepinize en 
derin saygılar sunuyorum. Teşekkürler ederim. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN MKYK'DAN ÖNCE 

BASIN MENSUPLARINA Y APTICI AÇIKLAMA 

8 Nisan 1987 

Sayın Basın Mensupları, bugün burada iki konuda açıklama yapa
cağım. Bir tanesi Anavatan Partimize Millet Meclisi'ndeki değerli arka
daşlarımızdan dün Kadri Altay Paşamız iştirak etti. Bugün de gene 
TBMM'nin galiba en eski, enkıdemli üyelerinin birkaç tanesinden biri 
olan Reşit Ülker arkadaşımız iştirak ediyor. Biz kendisini eskiden beri 
sayar ve takdir ederiz. Anavatan Partisi'nde birlikte ve aynı yolda çalış
mak üzere gelmesinden dolayı hem kendisine teşekküı· ediyorum, hem de 
başarılar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun . 

Anavatan Partisi 2. Büyük Kongresi bu sene içerisinde yapılacak . 

Bu kongreyi bu ene içerisinde yapalbilmek için, talbii zamanlamasına 
ilerde MKYK gene karar verecek, ilçe kongrelerine esas olacak mahalle 
delegelerinin seçimlerine lS Nisan'da başlayacağız. Şimdiye kadar kay
dı bize gelmiş üyelerimizin sayısı 1 milyon 200 bini geçmiştir. Ben burada 
özellikle bütün bu partimize üye olan vatandaşlara hitap etmek istiyorum 
ve diyorum ki, cmahalle kongrelerine iştirak ediniz. Delege seçimlerine iş
tirak ediniz.• Bir partinin gücü ne kadar çok kendine sahip olan üyeleri, 
onun ilgili kongrelerine katılanları varsa ki, ilçeler için IS Nisan'da baş
lıyor, onunla ölçülür. lS Nisan gününü unutmayınız . O gün bütün partili 
üyeler mahallelerde delege seçimlerine iştirak etsinler, bu suretle ilçe 
kongrelerimiz en iyi şekilde yapılma imkanına sahip olsun. İlçe kongrele
rinden il kongresine, il kongresinden de büyük kongreye geleceğiz . Bunu 
bilhassa belirtmek istedim. Bunu ilan da etmek istedik. Yani, paralı ilan. 
Çünkü, Türkiye'de demokrasinin gelişmesi - Anayasa'd:;ı siyasi partiler, 
demokrasinin vazgeçilmez unsuru olduğuna göre - siyasi partilerin kong· 
relerinin çok daha iyi yapılması ve bütün bunların vatandaşa ulaştırılma· 

sıyla mümkündür. Bu yalnız gazete ilanıyla mümkün değil. Yani, bu ila
nın daha çok TRT kurumuyla yapılması lazım . Ama maalesef kendi yö
netmelikleri buna müsait değilmiş, ben rica edeyim değiştirsinler. Yani. 
partilerin hiç olmazsa kongre, mahalle, delege ilanlarını verme imkanı 
çıksın, aksi takdirde vatandaşa ulaşma imkanımız olmayacak. O vakit 
de bazı şu laflar çıkacak. «Kendi aralarında oturdular, delege seçtiler.• 
Halbuki televizyonda bunu ilan edersek, ıs Nisan'da delege seçimlerinin 



olduğunu, herkes bilir. Burada bunu özellikle söylemek istiyorum. Hepi
nize teşekkür ederim. 

Şimdi konuşmak mecburiyetinde kaldık. Yoksa reklam olarakta ve
receğiz . Reklam dediğim, paralı duyuru şeklinde olacak. Parti reklamı 

yapacak değiliz . Bir tek ilan, 15 Nisan'da . 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN MKYK'DAN SONRA 
BASIN MENSUPLARINA HİTABEN YAPTI~I KONUŞMA 

8 Nisan 1987 

Şimdi, bizim Kongre Programı'nı MKYK'da yeni baştan gözden ge
çirdik. «15 Nisan• diye söylediğimiz tarih, Çarşamba gününe geldiği için, 
Mahalle Kongreleri 15 Nisan'ı takip epen Cuma öğleden sonra, Cumartesi, 
Pazar, Pazartesi günleri yapılabilecektir. Yani Meclis'in çalışma günleri 
dışında 4 gün yapılabilecektir. 17 Nisan oluyor, Cuma günü. Ondan sonra 
tabii o hafta yetiştiremiyenler, ondan sonraki hafta aynı sistemle devam 
edeceklerdir. Mayıs ayında, yani Ramazan süresinde İlçe Kongresi yok. 
Bütün teşkilattan gelen talepler de bunun böyle olmasını icab ettiğini gös
teriyor. O arada delege seçimleri tamamlanmış olur, sadece bu söylediği
miz günler içerisinde. Ve 8 Haziran'dan itibaren de ilçe kongreleri başlı
yor. 8 Haziran'dan itibaren başlayan ilçe kongrelerinin son başvuru tarihi 
15 Temmuz'dur. 1 Temmuz'dan itibaren de il kongreleri başlıyor. Tabii 
ilçe kongreleri tamamlandığı müddetçe başlıyor ve son müracaat tarihi 
de, il kongreleri için 30 Ağustos' dur. 30 Ağustos'u takip eden, tatil gününü 
geçiren ilk gündür. Onu da o şekilde tashih etmemiz lazım. Bir bu . 

Geçen sefer de ifade ettik; kayıt yapmayan, gerekli çal ı şmaları yap
mayan ilçe teşkilatlarının, tabii Anavatan Partimizde mümkün olduğu 

kadar fesih işlemlerini en asgari seviye de tutmaya gayret ettik . Ama ka
yıt yapmayan, geçimsizlik yapan, tabii kongrelerimizde yaklaş ıyor, üç ye
rin fesihi talep edilmiştir. Burdur'da Tefenni, Samsun'da Vezirköprü ve 
lstanbul'da Fatih. Bu üç yerin ilçe teşkilatı feshedilmiş, geçici ilçe teşki
latı kurulması için gerekli yetki Başkanlık Divanı'na verildi. Bu arada ta
biatıyla arkadaşlanmJa diğer genel konulan konuştuk. Zamanımız doldu, 
daha fazla konuşma imkanımız yok dedik. Ama sualleriniz varsa, bir - iki 
sualinize cevap veririm. 

S o r u : - Sayın Başbakanım, biraz önce ilanlar hakkında prob
lem olduğunu ilettinizi. Bizim de bir sorunumuz var. Gölge Adam gazete
sine Reklamcılar Derneği'nin bir ambargo girişimi sözkonusu oldu . 

Cevap : - Neden yaptılar size? 

S o r u : - Efendim, bilemiyorum. Bir - iki kişinin Sayın Ertuğrul 
Akbay'la birlikte sürtüşmesinden kaynaklandı. Daha doğrusu, bir işada-
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mının kaçakçılık davasını 'haber olarak verdik. Ve bunların girişimi SO· 

nucunda böyle bir ambargo isteği doğdu. Bunun so-nucu, K1T'lcre de ve
rilmemesine dair dilekte bulundular. Sizce bu Hükümetin işine karış 
mak deği l 'midir? Ya da hür basını böyle bir şeyle tehdit edici bir durum 
değil midir? 

C e v a p : - Şimdi, şu anda tabii durumu bilemiyorum. Tahkik 
ederiz durumu. Yalnız basınımız bazan, yani anladığım kadarıyla Reklam
cılar Derneği böyle bir karar verdiğine göre, herhalde çıkan haberler hak
lı haberler olmasa gerek. Yani ben öyle hissediyorum. 

S o r u : - Ama efendim, Ana Britanica biliyorsunuz, Türkiye top
raklarını Ermenistan olarak gösterdi, biz bunu yayınladık diye bu sonuç 
doğdu? 

C ev a p : - Onun için bu meseleyi tahkik etmeden hiçbir şey söy
leyemem. Reklamcılar Derneği, Kamu İktisadi Teşebbüs lerinden isteyeibi
Jir. KİT'lere bu gibi konularda Hükümet olarak karışamayız. Kendileri 
hürdür. Yani onlara biz şunu yap, bunu yap diye hiçbir zaman müdahale 
edemeyiz. 

S o r u : - Ameri ka'ya hareketinizden önce parti grubunda bir de
ğişiklik yapacağınızı söylemiştiniz. Parti Meclis Grııbu'nda Hükümette 
değişiklik yapacağınızı söylemiştiniz? 

C e va p : - Bu hususta ye tkiliyim dedim. Ne zamanını ne de kap
samını söylemedim. 

Soru: - Bundan vaz mı geçtiniz efendim? 

Cevap : - Zamanını söylemiyorum. Kongreler başladı. Kongreler
den sonra yapılır. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN PARLAMENTO 
MUHABİRLERİ DERNECİ'Nİ ZİYARETİ SIRASINDA 

YAPTICI KONUŞMA 

10 Nisan 1987 

Papandreu'dan bir cevap geldi, halen inceleniyor. Bu cevabın ilk gö
rünüşte, onların meşhur «Adalet Divanı'na gidelim. Bunun için hazırla

nalım» teklifini ihtiva edeceğini, biz zaten biliyorduk. 

Bu mesaj hikayesinde «32. Günde• de yanlışlık yapı ldı. Aslında, ilk 
gönderilen şifahi mesaj, Papandreu'nun kendisindendir, kriz geçtikten 
sonra. Krizin azalmasındaki rol de nasıl olmuştur? diye sorarsanız, onu 
da şöyle izah edebilirim; ayın 27'sinde en yüksek noktasına ulaşan bir 
kriz hadisesi vardı. 27'sinde Hükümet Sözcüsü Hasan Celal Güzel ve Ge
nelkurmay Genel Sekreteri ayrı ayrı açıklamalar yaptılar. Atina, Türki
ye'ye göre basının merkezi. Atina'da daha çok basın ve televizyon var. Biz
de, Ankara'da maalesef yabancı basın bu derece fazla değil. Haberlerin 
menşei hemen hemen Atina oluyor. Onların muhabirlerinin büyük bir kıs
mı da zaten Rum ası llı muhabirler şeklinde. Ve ilk görünüşü itibariyle 
şöyle bir hava yayı lıyor: Türkiye ile Yunanistan har1be giriyor, Türk gemi
leri Yunan karasularında petrol aranan yerlere girip petrol arayacaklar. 
Bu intiba verilmeye çalışıldı. Ben bunu anlayınca o gün - bir gün önce 
Londra'ya gelmiştim - bize basından yapılan müracaatları kabul ettim. -
Londra basının en büyük merkezi - Arkasından ilgilileri aradım; durumu 
bir kere daha gözden geçirdik hatta Cumhurbaşkanı ile de konuştum . Ve 
görüşümüzü şöyle ifade ettim; Normal şartlarda vaktiyle bir Bern Anlaş

ması yapılmış, Yunanlılar arayacaklarını ilan ettikleri için biz bu kararı 

aldık. cTaşoz 'un 10 mil dışına çıkıp arayacağız• diyor. Hatta, cBu mak
satla da şirketi devletleştiriyoruz • diyor. Böyle iddialar var. Bize gelen 
bilgiler bu. Böyle bir yola gittikleri takdirde, biz de dışarıya gider arama
ya başlarız. Çünkü, Bern Andlaşmasına göre, bir ara verilmiş, iki taraf da 
tansiyonu yükseltmemek için müzakere süresinde bu aramadan vazgeç
mişler. Fakat, Papandreu iktidara gelince, bunu tanımamış. Hadise bu . 
Hatta 'benim anladığım, arada bir ufak araştırmalar yapmışlar. - Bizim ka
muoyundan saklanmış mı diyeyim veya haberimiz mi olmamış diyeyim. -
Bu meydana çıktığında ibiz şu !beyanatı verdik. Çağırdık TV'yi, -belki 
Türk televizyonunda da çıkmıştır - aynen şu beyanatı verdik: «Bizim ara
ma gemimiz, ilk başta karasularımızdan ayrılmayacaktır. Ama Yunanlı-
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lar, karasuları dışına çıkıp aramaya başladıkları onda biz de dışarııya çı
kıp aramaya başlayacağız. Aynı yerde veya başka yerde. Gemimize herhan
gi bir tecavüz vuku bulduğu takdirde, bu, haııp se!be!bidir. Ve tabiatıyla , 

bu açıklama, bir kere onların oyununu bozdu. Bütün hazırlanmış düzen 
öyle idi, Türkiye'nin üzerine atılacaktı. Teıısine çevrildi. Yunan Sefiri ıben
den sonra ITV ile konuşurken şaşırdı. :Arkasından 7 tane daha televiz
yon geldi, o gece ıbiz saat 10.00'da yatacağımıza 01.00'de yatab ildik. Ertesi 
gü nü 6 · 7 ajans geldi. Yani basınıyla tümüyle hakim olabildik. 

Bir açıklama yapıldı ... Krizin azaldığı, benim beyanatımla birlikte 
ifade edilmiştir. Gerek BM Genel Sekreteri'nin gerekse diğerlerinin «tan
siyonun azaldığı» ifadesi bu beyanatla birlikte açıklanmıştır. Papandreu 
hemen · gayet kıvrak bir adamdır · bizim açıklamamızdan sonra Pazar 
günü geldiğimde bir mesaj yoll a dı. Mesaj budur, onlardan gelmiştir. Me
saja bir cevap verdik. O cevaba karşı şimdi bir cevap geldi. Bu cevabı 
şimdi inceliyoruz. Onların görüşl erini biliyoruz; başından beri «La Haye'
deki Adalet Divanı'na gitmek, meseleyi sadece bir hukuki mesele olarak 
görmek• ... Bu bir yoldur ama birçok başka yollar da vardır. Bunu ifade 
etmişizdir. Meseleyi halletmek istiyorsak, · negotation yani sulhcu bir 
yoldu r ama birçok bşka yollar da vardır . Bunu ifade etmişizdir. Mese
leyi halletmek istiyorsak, · negotation yani sulhcu bir yaklaşımla mese
leye yaklaşalım. Çözüm yolları arayalım. Herkes kendi düşüncesinde 

gayet tabii sabittir. Biz ille düşüncenizi değiştirin diye de iddia etmiyo
ruz. Sizde isteyemezsiniz, ama meseleyi çözmek is tiyorsak, birçok yollan 
gözden geçirmemiz lazım. Hatta şunu da ifade ettim; sadece kıta sahan
lığına değil , başka meselelere de bu arada bakabiliriz. Yani, bir diyalog 
başlangıcı ... Şimdi gelen cevap inceleniyor. Hemen kesin bir şey söyle
mek mümkün değil. Ben, basından da rica· ediyorum, bazı ışıklar var gi
bi geldi baııa . Bir negotation başlayabilir, eğer makul olunursa. Bu ne
gotation, şu safhaya gider, bu tarafa gider, şöyle olur, böyle olur, bunu 
şimdiden kestirmek mümkün değil. Yani, Solution şöyledir, değildir, 

hiç bunlara girmeye gerek yok. Önümüzdeki devrede, eğer iki millet, iki 
halk geleceği daha iyi düşünüyorlarsa, kavgadan kimseye bir fayda gel
meyeceğini çok iyi bilmeleri lazım, ekonomikman gelişmek istiyorlarsa 
kavga etmeleleri, Silahlı Kuvvetlerine daha faz la para harcayacaklarına 
onu kalkınmalarına harcamaları lazım. Benim söylemek istediğim budur. 
Ve ben gene şuna inanıyorum; Yunan halkının Türkiye'den çekinmesine 
bir tarihi gerçek yoktur. Şu yayılmış .. Yunanistan'a Türk taarruzu olacak, 
Türkiye, Yunanistan'a tecavüz edecek.» 1830'dan beri bakın, tek bir mi
sali yoktur. Türkiye, Yunanistan'a tecavüz etmemiştir. Tam tersi olmuş
tur, hadiseler ... Ankara'ya kadar gelenler, Anadolu harbinde, onlardır, · 
Kıbrıs'ta darbe yaptıranlar Yunan Albaylarıdır, 1896'da hücum edenler 
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Devletine hücum edenler gene onlardır. Bu tarihi gerçekler de ortada gös· 
teriliyor. Ben hatta şunu da söylerim; «Biz İstanbul'da okurken epey 
Rum vardı. Rum gazinoları vardı. Onların şarkılarını da dinlerdik. Bir 
çok güzel lokantalara da onlar sahipti. Beyoğlu'nda da çok lüks taverna
lar yanında da mağazalara sahiptiler.» Tabii gönül isterki, iki millet ara
sında gerginlik yerine daha dostluk olsun. Netice itibariyle ticaret, işbir
liği iki tarafa da fayda sağlar. İsteğimiz, düşüncelerimiz farklı bile olsa. 
Ona bakıyorum ... Sonra misal var. Venizelos'la Atatürk arasında çok 
önemli bir mücadeleden sonra, bir münasebet kurulabilmiş, anlaşmalar 
imzalanmış. Taa 1956 yılına gelinceye kadar da iyi münasebetler kurul
muş. Kurulmaması için hiçbir sebep yoktur. Türkiye'de eski Grek mede
niyetinin temeli vardır. Batı Anadolu'yu, yani Küçük Asya'yı gezdiğimiz 

zaman, Yunanistan'dan daha fazla, iddia ediyorum, eski Grek medeniye
tinin izleri vardır. Roma medeniyetinin de izleri vardır. İlk Hristiyanlar 
da burada, Anadolu'da, tsli'im medeniyetinin şahaserleri de Türkiye'de ... 

Bunlan, netice itibariyle iki ülke arasındaki ilişkileri daha iyi hale 
getirmek için gerekli sebepler olarak görmemiz lazım. Bir şey daha ifade 
edeceğim; eğer ileride bu görüşmeler başlarsa şunlara bakmamız lazım ; 

biz kendi milletimize, halkımıza birbirimize karşı düşmanlık mı aşılıyo
ruz? Okul kitaplarımızda yanlış şeyler mi öğretiyoruz? Belki sebepler bu
radadır. Onlara dahi bakmamız lazım. Eğer, kalıcı bir sulh, kalıcı bir çö
züm isteniyorsa , mesele biraz daha geniş çapta müzakere edilmelidir, iyi 
niyetle konuşulmalıdır. Ben, Papandreu için şunu söyleyeceğim; kendisi 
iyi politikacı, bu muhakkak. İhmal edilecek bir politikacı değildir, öyle 
gözüküyor. Gayet kıvrak bir politikacı olduğu da bütün hareketlerinden 
belli oluyor. Üçüncü bir defa daha seçim kazanmak istiyor a, Türkiye ile 
olan münasebetleri gerginleştirmesi değil, barışa doğru götürmekte fay
da vardır. Söyleyeceğim bu kadar. 

Soru: - Birleşik Amerika Dışişleri Bakanlığı'nın insan haklan 
konusunda hazırladığı bir rapor var. Silahlı kürt ayaklanmasından bah
sediliyor. Böyle bir rapora niçin gerek duyulmuş? 

C ev a p: - Ben raporu görmedim. Onların standart raporlarıdır. 
Dışişleri Bakanlığı'nın her memleket için masası vardır, standart rapor
lar hazırlar. Sadece Türkiye için değil, Suriye için de hazırlar, Yunanis
tan için de hazırlar. Bizim Dışişlerinde de aynı şekilde muhtelif memle
ketlere bakanlara •Getir raporları. Durum nedir?• dediğimiz zaman, ay
nı raporları göriirsünüz. Görünen şey şudur : PKK hareketi ölmeye mah
kum bir harekettir. Bu bellidir. Bir kere bölgede tutulmadığı açık-seçik 
ortaya çıkmıştır. Boş yere bazı gençlerin hayatına maloluyor. Birara dü
şündüm; şu Pişmanlık Yasasını bir kere gözden geçirelim, bazı gençleri 
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bunların ellerine düşürmeden kurtarma imkanlannı arayalım ... Bunu ar
kadaşlanma tavsiye ettim, bir gözden geçirelim, duruma bakalım . Çünkü, 
bu gerideki adamların iflah olması mümkün değildir, bunların başında 
meşhur birkaç isim var. Birkaç kişiyi daha kötü yola götürmeden kurtar
mamız lazım. Biz, Pişmanlık Yasasında bazı neticeler aldık ama, bir kere 
daha gözden geçirirsek, daha iyi netice alacağımızı tahmin ediyorum. 

S o r u: - Sayın Başbakan, Türk - İş'i ne zaman yürüteceksiniz? 

C e va p : - Türk - İş yürümek istiyorsa, Toplantı, Gösteri Yürü
yüşleri Kanununa uygun olarak her zaman yürüyebilir. Buna mani hiç
bir şey yok. Ama, •Ben Toplantı, Gösteri Yürüyüşleri Kanununu tanımı
yorum. Ben istediğim gibi yürürüm» derse, Türk - İş değil başkası da söy
lese, ona mani oluruz. Söylediğim istediğim bu. Bu kadar basit. 

S o r u : - Sayın Başbakan, eğer Türkiye - Yunanistan görüşmeleri 
olumlu sonuç verirse, Atina'ya gitmeyi düşünürmüsünüz? 

C ev a p : - Daha işin o kadar başındayızki, görüşmeler olacak mı, 
diyalog başlayacak mı? Daha o noktadayız. Bence mesele kolay bir mese
le değildir. Spekülasyona da çok müsait bir mesele değildir. Çünkü baş
langıcı itibariyle görüşler çok farklı. Görüşler çok farkfı olunca, netice 
almak kolay değildir . Sabır isteyen, güven isteyen bir iştir. Karşılıklı gö
rüşüp iyi tanımakla mümkündür. Bu, bir zaman meselesidir. Onun için, 
ben şimdiden «Şunu yaparız, bunu yapanz• diyemem. Yalnız, tabii bu gö
rüşmeler pozitif gider, bunun içinde yüksek seviyede biraraya gelmede 
olur. Bu da tabiidir. 

Soru : - 10 Hazirıın'da genel seçimler yapılacak diye bir haber 
vardı? 

Cevap : - Bakarsınız, 1987'de yaparım. Madem öyle yazıyorlar. 

S o r u : - Atom Enerjisi Kurumu Başkanının görevden alınması 

gerekçesi nedir? 

C e va p: - Hiçbir şeyle alakalı değil. Radyasyonla alaka lı değil. 

İdarecilikle ilgili. Kendisi belki çok iyi bir uzman . Bizim gördüğümüz 
idareciliğiyle ilgili. Bazılan çok iyi uzman olur. Ben öyle biliyorum, çok 
iyi bir müşavir olabilir ama, altındaki insanları, geniş teşkilatı idare ede
mez. Herhalde müşavirliğie alınır. Öbürünün, Telatar'ın alınmasının da 
radyasyonla alakası yok. O zaten kendi emekliliğini de istedi. 

S o r u : - Bu, radyasyonla ilgili politikayı doğru bulduğunuz anla
mına mı geliyor? 

Cevap : - Hayır, o manada söylemedim. Radyasyon meselesi 
Türkiye' de maalesef çok abartılmıştır. Şimdi hemen söyliyeyim, elimizde 
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hiç fındık kalmadı, hepsini sattık. Fındığı hiç imha etmedik, Sovyetler 
Birliğine'de sattık. Elimizde 6 bin ton kadar kaldı, çok da iyi para etti, 
işin garip tarafı. Mevsim itibariyle rekor kıracak. Çaydaki mahzur şu ol
du; çayda çok büyük bir istihsal vardı. Radyasyon korkusu yüzünden çay 
içimi azaldı, kahveye dönüldü. Bir parça stokumuz fazla. Onu da sata
rız, merak etmeyin. 

Söylenenler doğru değil. Şu hadise var; ifade edilmiş standartlar 
var, mesela yüksek standart 1200 bekerel. Ama, çayı alıp yerseniz, dedi
~iniz doğru . Çayı yemez kaynatırsanız, 1/20'ne düşüyor. Rakam çok dü
şük. Bu, kesin olarak ispat edilmiştir. Çay, zaten demlenir yoksa kimse 
çayı yemez. Yerseniz bir tehlike var; böyle bir durum olmayacağına göre 
mesele değil. Bu da ilk sürgününde olmuş, o kadar. Şimdi Ruslar tedbir 
alıyor «sulara karışmasın• diye. Karışacaktır . Karışmaması mümkün de
ğil, yeraltı suyuna da muhtelif yerlere de. 

Dünya bundan şunu öğrendi : Ufacık bir santralden - atom bombası 
bile değil, - çıkan bir hadise, insanlığa nasıl tesir ediyor. Demekki, nük
leer bir harbin korkusunu bir tasavvur edin. Bunun bu faydası oldu. Bel
ki de süper güçler eninde sonunda anlaşma yoluna gideceklerdir. 

S o r u : - Enflasyon konusunda sormak istiyorum. Mart ayındaki 
% S'lik artışı nasıl değerlendiriyorsunuz? 

C ev a p: - Biz hep toptan eşya fiyatları endeksini kullanıyoruz. 
Şimdi bakıyorum ben gazetelere, hangisi işine geliyorsa onu yazıyor. Da
ha doğrusu, hangisi yüksekse onu yazıyor. Biz hep aynı şeyi, toptan eşya 
fiyatları endeksini kullanıyoruz. Evet, geçen seneyle mukayese edilirse 
biraz daha fazla. 9.6 öyle değil mi? Mart ayı, Türkiye'nin 50 yıldır geçir
mediği bir kış geçirdiği aydır. Bunun tabii olarak ulaşım zorlukları, bir 
takım problemleri olacaktır, bir takım mal hareketlerine tesir edecektir 
ve bir takım da fiyat yükselmelerine sebep olacaktır . İkincisi, dünyada 
iki önemli konu değişti; bir tanesi petrokimya mamullerinin fiyatları 
yükseldi. Petrol fiyatları 18 dolar civarında istikrara kavuştu, biz onu 
12 - 13 dolara alıyorduk. Fakat ondan fazla, petro-kimya mamullerinde bir 
fiyat yüksel işi meydana geldi. Bu, sadece bize değil, bütün dünyaya tesir 
eden bir artıştır. İzafi olarak korkmuyorum ondan, çünkü her tarafta 
~ar. Üçüncü bir hadise pamuk. Türkiye'de ve dünyada pamuk fiyatları 
çok zik - zak yaptı. Geçen sene ara seçimleri yaptığımız devrede çok dü
şüktü, Ara seçimlerin sonuna doğru birdenbire yükselmeye başladı. Biz, 
Ara seçimler sırasında bir miktar destekleme yaptık. Destekleme, dünya 
fiyatlarının yükselmesiyle geriye çekildi, indirildi. Ama, yıl sonuna kadar 
bir ihracat yapıldı. Türk pamuğu , Ege pamuğu kaliteli bir pamuktur. Pa
muk dışardan ithal ediliyor ama, Bergama pamuğu ve bazı pamuklar 
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uzun elyaflı - Mısır pamuğu gibi olmasada Amerikan pamuğundan iyidir -
olduğu için iyi fiyat alır dışarda. Onun için tüccar dışarıdan pamuk ge
tiriyor. Seribest bırakılmıştır. Seribest ekonominin nimeti zaten buradadır. 
İçeride biz bunu serbest bırakmamış olsaydık, bu fiyatlar 1600 değil 2500 
liraya fırlardı. Pamuklar gelmeye başladığı zaman da · yakında gelir - fi
yatlar biraz daha aşağıya inecek. 

S o r u : - Emisyon hacminde bir artış olmadı mı ? 

C ev a p : - Hayır, zannetmiyorum. Bakın, sebebini söyliyeyim. 
Emisyon, 1980 senesinde, faizler ilk serbest bırakıldığı zaman 200 milyar 
liraydı. Bütün tasarruflar da 50 milyarı vadeli olmak üzere 400 milyar 
liraydı. Şimdi böyle bir para sisteminde emisyonun çok büyük rolü olur. 
Şimdi 2 trilyon emisyon, bankalardaki mevduat 11 trilyona geliyor, yani 
5 mislinden fazla. Onun için en önemli etken emisyon rakamı değildir. 

Genel manadaki para arzına bakmak lazım. Orada da bankalardaki mev
duat artışının yavaşladığına dikkat edin. Eski ıhızında olmuyor. O da enf
lasyonun bir gös tergesidir. Zaten, geriye dönük enflasyon rakamları % 
25-26 civarında . Bütçe harcamalarında o söylenilen rakamlar - bugün bir 
gazetede vardı ·yanlıştır. 500 milyar açık var diye. Yanlıştır hepsi. 

Soru: - Pamukta geri ödeme var mı? Miktarı belli mi? 

C ev a p : - Bir geri ödeme yapacağız ama öyle herkesin umduğu 
gibi değil. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN ESNAF VE SANATKARLAR 
DERNEK.LERİ'NİN DÜZENLEDİCi •ESNAFIN SORUNLARI» 

SEMPOZYUM'UNDA YAPTICI KONUŞMA 

11 Nisan 1987 

Muhterem Misafirler, Esnaf ve Sanatkarlarımızın çok değerli Tem
silcileri; Sözlerimin başında hepinize en derin sevgilerimi ve saygılarımı 
sunuyorum. Sağolun, varolun. 

Bugün ayın 11 'i, yani benim ameliyatımın üzerinden tam iki ay geç
miş. tık defa Meclis Grubumuz hariç bir topluluğa ameliyat sonrası hitap 
ediyorum. Bunun da esnaflara yapılmış olmasından büyük memnuniyet 
duyuyorum. 

Biz 1983 yılında siyasete atıldık. Hayatımızın çok önemli bir kısmı 

devlet hizmetlerinde geçti. 1980 senesinde gene devlet hizmetine döndük. 
1982 senesine kadar da aşağı yukarı 2 seneyi geçen bir üre içerisinde, bir 
kısmı Kon ey döneminde bir kısmı ondan evvelki iktidar döneminde Baş

b~ kanlık Mü ıeşarlığı'ndan, Başbakan Yardımcılığı'na kadar benim siy::ı· 

set saymadığım ama, bir nevi devlet hizmetinin devam ettiği görev yar
tım. Demek ki asıl siyasete atılışım 1983 senesi. Yaşımız itibariyle dr 54 
yaşımı doldurduğum senedir. Şimdi, aşağı yukarı 60 yaşına gelmiş bulu 
nuyorum. Birçok tecrübeler edindim. Devlet hizmetinde, devletin dışın 
da, gerek özel sektörde gerek yurtdışında çok tanıdığım var, dostlaı ıııı 
var. Fakat, bir memleketin gelişmesinde birçok şeyler öğrendim. Zaten 
54 yaşında siyasete atılmamın sebebi de bu. Bunlardan acaba rnernlekı.:· 
timize bir istifade sağlayabilir miyiz? Gözümüzü kapattık, kararttık cesa
retle atıldık. Ne zor şartlar altında bu işe girdiğimi ben biliyorum. Bu 
rada şahit olan, görücü olan arkadaşlarım var. Çünkü zor bir devredey
dik, bize başka tarafa gitmemiz dahi, telkin edilmiştir. Dedim ki, mem
lekete hizmet için geldim, bir ünvan için gelmedim. Ünvanların hepsine 
sahip oldum ama, memlekete hizmet etmek, daha fazla birşeyler yapabil
mek istiyorum. Tecrübelerimizden istifade edilme ini istiyorum. İnsan 
bu yaşa geldikten sonra, başka birşey istemez. elice itibariyle hizmet ve 
onun sonundaki mutluluğu duymak kalbinizdeki ralıaılığı hi seımek i -
ter, bunun için çalıştık. Allah yardım etti, sizlerin desteğiyle iktidar ol
duk. Dört yıla yakın bir süre, dördüncü yıldayız, çalışıyoruz. Çok şey yap
tık, çok şeyi değiştirdik. Türkiye bir hareket halindedir. Baştan aşağı bir 
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şantiyeye dönmüştür. Bunu hissetmemek kabil değildir. Yani gezdiğiniz 
zaman yurdun bir baştan bir başa geçtiğiniz zaman, heyşeyiyle bir şan· 

tiye haline dönmüştür. Büyük barajlar yapılıyor. Bakınız, geçen sene kal· 
kınına hızımız yurt içi milli hasıla 8.3 gibi bir rakama çıktı. Bu en büyük 
rakamdır, son on yıl, onbeş yıldır, en büyük rakamdır. Ümit ediyorum ki 
bu sene dahi, biraz bu sonuca rağmen, gene yüksek olabilir. Çünkü biz 
milletimizin önündeki engelleri kaldırdık. Onun daha fazla güven içeri
sinde, huzur içinde çalışması için yollan açtık. Yaptığımız iş budur. Bir 
arkadaşımın çok güzel söylediği gibi ortadirek kelimesini ben kullandım, 
biz kullandık. Biz kendimizi orta direğin partisi olarak tabir ettik. Orta
direği tabir ederken de şunlan söyledim, dedim ki : «Esnaf, çiftçi, işçi, 
memur, emekli, bunlann emeklileri•. Bu bizim ortadireğimiz zaten neler 
yapılacaksa insanlar için yapılacaktır, başkası için yapılmaz ki. Yani bu
rada abideler yapmaya lüzum yok yaptığımız iş insanlara bir fayda sağ
layacaksa o doğru iştir. Muhtelif konuşmalanmda ifade etmi imdir. biz 
ortadireği çok seviyoruz. Ayının yapmıyoruz, ama bazen diyoruz ki çiftçi
lere ve esnafa ayn bir sevgimiz de var. Sebebini söyliyeyim, toprakta ça
lışmak zor bir iştir - herhalde toprakta çalışanlar Allaha daha yakındır
lar, bunu çiftçilere söyledim. Şimdi , esnaf için de diyorum ki, esnaf ekme
ğini taştan çıkaran adamdır, gelip benim kapıma bana iş ver demiyor. 
Yanlız şunlan biraz kolaylaştır diyor, şunlan aç diyor, önünün biraz da
ha açılmasını istiyor, benden. Devletten iş istemeden, kendisi iş sahası 
yaratan insana bizim çok şey vermemiz lazım, çok yardımcı olmamız Jıi
zım . Bakınız, 'bugün, biraz geçmişl e durumu münakaşa edelim. Biz yepyeni 
bir sistem getirdik, dalha bu tam yerleşmiş değildir. Çünkü, Türkiye ka
palı bir ekonomiden geldi ve zannettik ki kapalı ekonomi memleketi ge
liştiren bir ekonomidir, Türkiye öyle bir ekonomik sistemden geldi ki , sa
dece devlet yaparsa, sadece Devlet İktisadi Teşebbüsleri olursa, devletin 
sadece bunlan olursa, o zaman memleket ileriye gider diye bir zihniyet
ten geldi. Bütün lbunlan değiştiriyoruz, hatta çok açık ra!hatlıkla söyle
yim, KİT'leri millete kademe kademe devredeceğiz. Onların çok daha ran
dımanlı çalışmalannı temin ettiğimiz halde, millete emanet edeceğiz. 
Çünkü, devletle milletin farkı yok. Yani birşey millet için, devlet milletin 
efendisi değil, hizmetkandır. Bu zihniyetteyiz. Birçok şeyler değiştirdik 
dedim. Bakınız etrafınızı, gözden geçiriniz. Kan, ateş, barut bertaraf. 
Türkiye buna mukabil çok süratle kalkınıyor. Herkesin gözü, Türkiye'nin 
üzerindedir, buna da emin olun. Dışanya gittiğiniz zaman göreceksiniz, 
Türkiye çok önemli bir stratejik bölgededir. Kim söyleyebilirdi. Bugün, 
büyük Atatürk projesi çok süratle, çok süratli bir tarzda gidiyor. Fırat'ın 
sulanna gem vuracağız, büyük ovalan sulayacağız. Tüneller yapılıyor, 

çok hızlı ilerliyor. Yılda 200 milyardan fazla para veriliyor. Bu büyük pro
jeler. 
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Şimdi, soruyorum. 1983 senesinde bu memleketote elektrik kesintisi 
var mıydı? •83'de vardı,• 80'den evvel de vardı. Ondört sene elektrik yok
tu. Bütün o eski idareler devrinde iyice bir düşününüz, bakınız elektrik 
kesilirdi. İki saat gitti, üç saat, dört saat bunların hepsini biz biliyoruz. 
Bugün, Türkiye o noktadan dışarıya çıktı. Yurt dışına inşallah elektrik 
ihraç edeceğiz, o hale geldik. Çünkü şunu çok iyi biliyorum elektrik olma
yan bir yerde sanayii olmaz. Elektriğin sanayiden önde gitmesi lazım . Ya
ni ihtiyacı karşılamak için önde gitmesi lazım. Televizyon meselesi bakı
nız birçok şeyler unutuluyor. Nasıl bir televizyonumuz vardı? Yani biz 
gelmeden evvel siyah -·beyaz büyük ekseriyetti. Sadece Sn. Cum'hurbaş
kanuruzın konuşmaları sırasında renkli yayın veriyor. Bilhassa basın top
lantıl a rı, BaŞbakanın ba ın toplantıları o sırada, arada bir renkli program
lar gösteriliyor. Neden olduğunu da söyliyeyim. Benim Başbakan Yardım
cılığım sırasında bir teklif getirdi TRT. Bakanlar Kurulu'na renkliye ge
çelim diye. Konuşuyoruz, müzakere ediyoruz. Büyük ekseriye t Bakanlar 
Kurulunda hayır geçmesin diyor. Neden, çünkü 400 b in Lane renkli te
levizyon satılır taihmin ediyorlar. 300-400 lbin. Hepsinde 100 dolardan faz. 
la döviz vereceğiz. Yani 40 milyon dolar fazla döviz sarfiya tımız olacak. 
Ve bu yüzden renkli televizyona geçilemedi. İtirazlanmıza rağmen, biz de 
serbest bıraktık . İlk sene 300 bin renkli televizyon satılmadı. 1 milyon 
200 bin renkli televizyon satıldı. Yani bütçenin kapasitesi var. Türk insa
nının imkanı var. Önünü açtığımız zaman çok şey yapılabilecek kapasi
tesi var. 

Tanın Bakanına emir verdim. Dedim ki, «bu tohumculuk meselesi, 
çiftçilerimizin önemli meselesi. Dışardan ceplerde geliyor, kaçak geliyor, 
iyi tohumlar. Olacak iş deği l. Bırakalım, serbest olsun. Yabancı şirketleri 
davet ettik. Yabancı sermaye olarak ortaklıklar kurun. Şu anda yüksek 
verimli tohumluk şirketlerin sayısı Türkiye'de 25 tanedir. Neredeyse zan
nediyorum kısa zamanda, sadece çiftçimizin ihtiyacı olan yüksek verim
li tohumlar değil, Fakat aynı zamanda bunları ihraç edeceğiz dışarıya . 

Türkiye'de otoyol. 50 km. otoyo1u biz bitirdik. 15 senedir yapılıyor
du. Son sene geldik, bir senede bitirdik, tamamladık. Ve verdiğimiz fazla 
parayı bir senede çıkardık. 

Şimdi, 100 km.'lik otoyola başlamış vaziyetteyiz. Bütün finansmanı 
temin edilmiştir. Ve inşallah Edirne•den başlayacağız, Ankara 'ya kadar 
otoyol. Aşağıda Adana'ya giderken, Toroslan geçeceğiz, gene otoyolla ve 
oradan Gaziantep'c inşallah ileride de Irak hududuna kadar otoyolla gi
deceğiz . Yakında lzmir bölgesinde İzmir Aydın arası, Denizli arası bu kı
sımda da otoyollar yşpılacak. Türkiye artık kabuğunu yani az gelişmişlik 
zincirini kırm1ş ileri sanayi ülkeleri arasına büyük çapta gi rmiştir. Bunu 
ben söylemiyorum, bunu bütün başka ülkelerin ileri gelenleri ve anayi-
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cileri, finansörleri onlar söylüyorlar, Japonya'da tahvil satıyoruz. Türk 
tahvili . Almanya' da Türk tahvili satıyoruz. Daha fazlasını satarız. Gelir or
taklığı senetleri diye halka indirdiğimiz senetler var, köprü, Keban vs. 
Yalnız 100 milyar TL. sattık. Doğrudan doğruya halka sen·etlerin büyük 
kısmı 500 bin TL., 100 bin TL. dır. Ve doğrudan doğruya halka satılmış
tır. Büyük müesseselerin aldığı işler değil bunlar. Biz inanıyoruz ki, ne 
kadar çok esnafımıza sanatkarımıza, çiftçimize ve insanımıza önem verir
sek onların çalışmalarını kolaylaştınrsak, memurumuz, emeklimiz de da
hil, hatta işçimizin emeklilerine imkan getirdik. Eskiden :çalışamıyorlar
dı. Kaçak çalışıyorlardı. Şimdi artık serbestçe memurun çalışması gibi 
emekli işçide rahatça çalışır hale gelmiştir. Bütün bunları yapmamızın 
sebelbi şu: insana verdiğimiz önemdir. Müteşeil)büse verdiğimiz önemdir. 
Ve bir memleketin kalkınmasında, temel unsurda insandır, İşçilerimiz:, · 
gelirken gördüm - yıllar yılı problem olmuştur. İktidarlar gelmiştir, geç
miştir. Çıraklık kanunu hiç kimse çıkaramamıştır, doğru dürüst. Mesleki 
teknik okullar meselesini halledememiştir. Biz hallettik, parasını da bul
duk. Bugün iftiharla söylüyorum, 70 bin çırak •yarın 250 bin olacaktır, 
300 bin olacaktır, 500 bin olacaktır. Aynı şekilde mesleki teknik okullar, 
70 gün eski usulden farklı usule çalışıyor, haftanın üç gününü sanayide, 
2 gününü okulda . Bu hale getirildi. Şu anda mesleki teknik okulların 70 
bin talebesi bu şekilde sanayi müesseselerinde çalışmaktadır; gittim, gör
düm. Daha yeni başladığımız bir sistem Türkiye kabuğunu tamamiyle kır
mıştır. Müşterek pazara gireceğiz, onu size söyleyeyim. Ve emin olunuz, 
bizden korkuyorlarda onun için biraz sıkıntıları var. Çünkü gelişen bir 
ülkeyiz, ilerleyen bir ülkeyiz. Birçok şeyleri daha başaracağmııza hiçbir 
şüphem yoktur. Şimdi müsadenizle demin de ifade ettim. Türkiye ekono
misinde serbest bir ekonomik düzenden yanayız. Ama hepsini tam yerine 
getirmiş değiliz. Çok büyük rakamlar aldık. Belediyelerden şikayetler 

vardır . Ben de fiyat kontrollerinin, belediyelerin fiyat kontrollerinin ya
nında değilim, onu söyleyim. İcap ederse yetki aldık . Kanunda gerekli de
ğişikliği yaparız. Çünkü, kafamızı kuma gömmeyelim. Zannediyoruz ki, 
fiyat kontrolü yaparsak esnaf veya sanatkar ucuz mal satar, bir kısım 

mallar tezgah altına gider yalnız yaptığımız zaman ancak hilekar olan ka
raborsacı kazanır, bundan. Ve biz bu tecrübeyi yaşadık, 1978, 1979 da çok 
acı bir şekilde yaşadık. Aynı şeyleri yapmanın hiçbir şekilde faydası yok
tur. Belediyelerin tanzim satışlarının da karşısındayım, onu da söyleye
yim. Tanzim satışı yapıyoruz diye, şunu ilan ettim dedim ki, daha fazla 
pazar yeri açınız, daha fazla esnafa iş imkanı veriniz. Hatta hatta 'ilerisi
ne gideceğim, tekrar söylüyorum, gezici seyyar esnafımızı belediye me
murları yakalayıp, yakalayıp tezgahını kırmasınlar. Onlara da bir imkan 
getirelim. Biraz daha kıyafeti tezgahın numarası, şuşu, busu olsun, ufa
cıkta bir para -verin, yani kayıtlı olsun o da gezici esnaf olarak işini gör-



sün, bunu da getireceğiz. Eğer belediyelerimiz bunu yapmazlarsa biz ka
nunla yapacağız. Haberiniz olsun. 

Şimdi önemli bir konu bürokratik fonnaliteler. Bizim mücadeleye 
başladığımız zaman üzerinde durduğumuz konulardan biri budur. Ama 
birçok şey yaptık, kolaylıklar getirdik. Tam istediğimiz noktada değiliz, 
yetki kanunumuz var her seferinde bir tane yetki kanunu çıkarıyoruz. Ev- , 
lenmeyi kolaylaştırdık meselfı, çok kolaylaştı . Nikfıh memurunun önüne 
gitmek eskisi gibi zor değil artık. Ehliyet almada kolaylaştı, çok kolaylık-
la ehliyet alınabiliyor . Daha birçok şeyler var, Kredi formalitelerinde ve 
birçok konuda. Ama zannediyorum üzerinde durduğumuz konularda bir 
kaç kez de söyledim. Yetkili bakan arkadaşlarımıza tekrar söylüyorum. 
bu sanayi sitelerinin kuruluşunda veya sanayicinin dükkfın açmasında 
bütün sualler bir takım fonnaliteler var. Bu fonnaliteleri de kaldıracağız. 
Şimdi müsadelerinizle bir de sanayi siteleri konusuna temas edeceğim. 
Sanayi bakanımız birçok kereler ifade etti. Biz esnafımıza en üyük des
teği kendi iş yerini kendisinin sahip olması şeklinde görüyoruz. Kendisi 
sahip olsun. Çünkü, demokratik sistem eğer esnafımız herkes kendi evine 
sahip olursa, toplu konutu bunun için çıkardık. Herkes kendi iş yerine 
sahip olursa, sağlam bir demokratik sisteme sahip oluruz. Buna in a nıyo
rum. Bakınız 21 yılda 24 bin civarında işyeri yapılabilmiş. Bizden evvelki 
dönem 1983'e kadar. Bu sene sonunda aşağı yukarı aynı miktar da işyeri 
açmış oluyoruz. Demek ki 4 sene içinde, 21 senede yapılanı tekrarladık. 
Ama bu az, halihazırda 171 sanayi sitesi inşa halinde muhtemelen 44 ta
nesi bu yıl bitecek. 30 küsur da bu yıl veya önümüzdeki yıl ilfıve edece
ğiz. tstanbul'da çok büyük yerler var. Çok büyük sanayi siteleri var, on
lar bu hesabın içinde değil. Yani tahminim öyleki bu sene 42 milyar TL. 
koyduk. Küçük sanayi siteleriyle organize sanayiye bütçeden bunun o/o 
90'ı küçük sanayi ile bunu kafi görmedik. Avrupa 1skfın Fonu'nda 101 ve 
önümüzdeki ay tahmin ediyorum bir 30 küsur milyar dolar daha ilfıve 
alacağız. Şunu söyleyebilirim, Turhan Çiğdem beyin bir teklifi var, di- .. 
yor ki, toplu konut fonu gibi küçük sanayi siteleri fonu . Bu olabilir; top-
lu konutta, büyük hamle yaptık, aşağı yukarı her yıl takriben 150 bin üni-
te yapılıyor. Tabii bu 150 bin ünite yapılması demek, esnafımıza iş sahasr 
demektir. Çünkü toplu konut ded iğiniz ev yapılırken yüzlerce - binlerce 
içinde esnafın sattığı veya yaptığı işler vardır. Koltıığundan penceresine 
kadar, kapısına kadar. Bu yaz bir hüküm koyabiliriz, toplu konut kanu
nuna. Diyebiliriz ki, toplu konutta olduğu gibi toplu sitelere de bu fon
dan, aynı fondan, toplu konut fonundan para verilebilir diye bir hüküm 
getirebileceğimizi zannediyorum. Bunun üzerinde çalışırız inşallah buna 
da 1988 yılı içinde başlarız. 

Sanayi sitelerinin Emlak vergisi'nden muaf olması meselesine de ba
kalım. Zaten biz bunları belediyelere devrettik. Geçici bir süre için muaf 



olması 4-5 sene muaf olmasına da bakalım. Meslek Vergisi konusunda 
hem Maliye Bakanımıza hem de Anavatan Partisi Meclis Grubu'na tali
mat verdim. Meslek Vergisi'nin kalkması için gerekli kanun teklifinin ha
zırlanması için. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye çok zor dönemlerden geçmiştir. 

1980 öncesini unutmayın. Eski bir başvekilinin söylediği meşhur bir söz 
vardır. «Hafiza'i beşer nisyan ile maluldür. «Yani insan hafızası unutma
ya mütemaildir. Kötü şeyleri çabuk unuturuz. İyi şeyleri de. Ama kötü 
şeyleri bazen hatırlayalım ki bir daha aynı hataları yapmıyalım. Biz si
yasi gavgadan yana değiliz. Hiçbir zaman olmadık. Meclis içinde dikkat 
edin, dört senemiz geçti. Hiç eski Meclislere benziyor mu? Hergün bir ha
dise çıkan Meclislere benziyor mu? Son günlerde muhalefet partileri de
vamlı araştırma önergeleri veriyorlar. Yani Meclis'in soruşturma . denet
leme kapasitelerini fazla istismar ediyorlar. Biz iktidarız. Biz dikkatli ha
reket ediyoruz, onun için kavga olmuyor. Yoksa, kavga etmeye onların 
çok merakı var. İşimizi görmeye geldik. Kavga etmeye değil. Orada ka
nunlar çıkaracağız. Bakınız o gün yetki konusunu çıkardık. Bazı teşkilat
larda değişiklikler yaparız. Yetkimiz var. Bürokratik formalitelerle ilgili 
zannediyorum, bazı talepleri rahatlıkla Turan Çiğdem'e dedim ki, Toplu 
Konut Kanunu'na belki ilave edebiliriz. Çünkü yetki kanunumuz var. Bü
tün mesele nerededir? Hayatımızın tecrübesi olarak söylüyorum. Önümüz
deki yıllarda Türkiye'nin daha ileriye gi tmesi çok daha güzel bir ülke ha
line gelmesi için canla başla çalışmak, çalışmak kafi değildi r. Birlik ve 
beraberliğimiz muhafaza etmenin fevkalade büyük önemi vardır. Parça
lanmayalım, bölünmeyelim. Bunu herzaman söyledim. Biz 1970 - 1980 
arasında Türkiye koalisyonlardan geçti. Nereye geldik? 1980 bunalımına 
geldik. Bir daha o noktalara geri dönmiyelim. Bakınız üç senedir, dört 
seneye girdik. Tek başına yani bir partinin iktidarı var. Bir koalisyon yok. 
Birçok reformları yaptık. Vergi reformları da dahil. Hemen o arada şu
nu da söyliyeyim. Esnaftan bir tek isteğim var. Maliye Gümrük Bakanı'
nın yerine istiyorum. Aman KDV'ye sahip olun. Sebebini söyliyeyim. tik 
defa Maliye Bakanlığı dikkat ederseniz bir dakikalık programlarda 
KDV'yi millete tatlı göstermeye çalışılıyor, doğrudur. Güleryüzlü bir ma
liye olması l azım . Benim esnafımdan ricam şu: Biz sizi gelip fazla sıkış
tınnayız ama, Siz, KDV'yi ne aracıya kaptırın , ne sizden evvelkine, ne de 
sizden sonrakine sattığınız kimseye vermeyiniz. KDV'yi verin ki zincir 
tamamlansın. Türkiye gelirine sahip olsun. Çok daha fazla işler yapalım. 
Çok daha fazla işler yaptığımız zaman da bu işlerin hepsi size geri döner. 
Konut yaparsak size geri döner. Baraj yaparsam size geri döner. O za
man binlerce yeni adama iş sahası açarız. Bakınız bugün , Güneydoğu'ya 
gidiyorum. Güneydoğu'da eskiden pamuk için Adana'ya, başka yerlere 
gelenler vardı. Sayıları azalmıştır. Neden koca koca barajlar yapılıyor, 
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Dlyarbakır'da, Siirt'te, Urfa'da her tarafta büyük büyük barajlar yapılı
yor, sulama tesisleri yapılıyor. Yüzlerce, binlerce, onlbinlerce insan çalışı
yor. Kendi memleketinde iş varken, kalkıp Adana'ya gider mi adam. Ama, 
bunları yapabilmek için de para bulmak lazım. Paranın da gerisinde al
dığımız vergiler var. Biz şuna inanıyoruz, vergileri basitleştirelim. Çok 
çeşitli vergi almıyalım. Biz bir tane alalım, ama doğru dürüst alalım. 

Muhterem esnaf ve sanatkarlar, değerli kardeşlerim; Şu kadarını 

tekrar söyliyeyim. Türkiye artık geriye dönemez. Geriye dönmesi imkan 
dahil inde olan bir iş değildir . Türkiye ileriye bakmaya mecburdur. tlerde 
çocuklarımızın, toı:unlanmızın gelecek nesillerin büyük istikbali var. 
Ben şu Ege buhranında şunu çok raı!ıatlıkla Londra'da gördüm. Türkiye'
nin büyüklüğünü orada gördüm. Bir yanlış anlaşılma, hadiseleri yani Tür· 
kiye - Yunanistan'a hücum ediyormuş gibi bir havaya sokmuşlar. Ner
deyse bütün dünya ayağa kalkıyordu. Yani ne oluyor? Çünkü, Yunanıs

tan'da da şu hadise olmuş. Dükkanlara hücum etmiş ler. Evraklar depo 
edilmeye başlanmış. Biz de hiç bir korku, çekişme yok. Ondan sonra ik! 
tane beyanat verdik orada. Mesele yatışıverdi. Bugün Türkiye'nin dışar

da itibarı çok yüksektir. Kim ne derse desin. Şu hadise olmuş, bu hadis.! 
olmuş hiç önemli değil. Demin de ifade ettim. 100 km. otoyola başlamak 
kolay değil, 1,5 milyar dolardan fazla kredi aldık, iki senenin içinde. İn
şa lla!ı o yollar başladığı zaman binlerce insan, makina çalışmaya başladığı 

zaman göreceksiniz. tık defa geçen sene işsizlik grafiğinde düşüş başladı . 
Hep artıyordu, tersine döndü. Kolay değil, hem enflasyonla mücadele et
mek, hem de bir taraftan Türkiye'nin işsizliğine, kalkınmasına bir yan
dan devam etmek. Türkiye bu bakımdan bütün dünyaya örnek gösteril
miştir, ilk defa olarak. Biz onun için diyoruz ki önümüzdeki beş sene da
ha Türkiye'yi inşallah koalisyonsuz tek başımıza götüreceğiz. Türkiye'yi 
istediğimiz noktaya muhakkak vardıracağız. Gayet tabii, şunu söylerim : 
ihtiyaçlar duran ihtiyaçlar değildir. İhtiyaçlar beraberinde artacaktır. 
Bugün evinde şusu olan, busu olan yarın daha fazlasını isteyecektir. Ben 
bakıyorum, biz evlendiğimiz zaman evimize nasıl mobilya aldık. Şimdiki
ler nasıl alıyor. Aradaki farkı görüyoruz. Demek ki, ihtiyaçlar çok değişi
yor. İşte gelişen bir Türkiye' de ihtiyaçlar, talepler bitmeyecektir. Önemli 
olan konu nedir? Herkesi iyi bir çalışma atmosferi bulmasıdır. Esnafın, 
işçinin, çiftçinin memurun iyi bir çalışma atmosferi bulması birbirimize 
sımsıkı sanlmamız birliğimizi, beraberliğimizi devam ettirmemiz ve ken
dimizin yanında memleketimizi beraberinde düşünme şartı vardır. Bu 
şartlar tahakkuk ettiği zaman Türkiye'nin gelişmesine kimse engel ola
maz. Açık ve samimi söylüyorum. Ve inşallah önümüzde 5- 6 senemiz kal
mıştır. Türkiye'yi muhakkak sayılı ülkeler arasına sokacağız, hepinize en 
derin sevgiler, saygılar sunuyorum. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN IP1 DİREKTÖR .. 
SAYIN GALLİNER'İ KABUL SIRASINDA CUMHURİYET 
GAZETESİNİN SORULARINA VERDİCİ CEVAPLAR 

11 Nisan 1987 

So r u : - Her uluslararası kuruluş , Türkiye deni ldiğinde, mutlaka 
siyasal yasakl arı ,gündeme getiriyor. Bu konuda çeşitli açıklamalarınız 

var. Buna rağmen , her uluslararası kuruluş, yine aynı noktayı vurguJu
yor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Cevap: - Anayasa'daki on yıllık siyasi yasakları biz koymadık. 
Bizden önce konuldu. Yasaklılar arasında benim de kardeşim var. Ve bu 
Anayasa halk tarafından yüzde 92 oyla kabul edildi. Bunun için, ben önce 
Anayasa değişikliğinin nasıl olması gerekliğini söylüyorum. Önce 175. 
maddenin değiştirilerek referanduma gidilmesini söylüyorum. 

Soru: - Referandumu neden zorunlu görüyorsunuz? 

Cevap: - Çünkü, halk bu Anayasa'yı yüzde 92 ile kabuJ etti. 
Şimdi Meclis'te bir değişikJik yapılarak Anayasa değişikliğine gidilmesi
ni sakınca lı bulurum. Referanduma gidelim, halk karar versin. R eferan
duma gidiş yolu da Anaya a'nın 175. maddesinin değiştirilmesiyle açılır. 
Ben parlamentodaki siyasal partilere bunu öneriyorum. Onlar kabul et
miyoı·. 

S o r u : - Neden kabul edilmiyor sizce? 

Cevap: - Referandum kolay bir müe sese değil. Anayasa deği
şikliği eğer Meclis'te üçte iki ve hatta dörtte üç çoğunlukla gerçekleşse 

bile, toplumdaki bazı güç odaklan, bundan yine de rahatsız olabilir. Ama, 
referanduma gidildiğinde, halkın vereceği karar doğrultusunda alınacak 
sonuç, hiç kimseyi rahatsız etmez. Aslında mesela Doğru Yol Partisi refe
randuma yanaşmıyor. DYP sürekli benim yasaklan kaldırmak is
temediğim gibi ibir izleni m yara tıyor . Böyle bir izlenim yaratma
ya çalışıyor. Oysa, ben bundan korkmuyorum. Anayasa değişikliği

nin nasıl olma ı gerektiğini, toplumda rahatsızlık yaratmadan gerçekleş

tirmek istediğimi, anlatmaya çalış ıyorum. 

Soru: - 175. madde değişikliğine Cuınhurbaşkanı'nın taro.ıftar ol
m:ıdığı biliniyor? 
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C ev a p : - Ben Sayın Cumhurbaşkanı'na söz verdim. Kendisinin 
Cumhurbaşkanlığı dönemi bitinceye kadar, Anayasa'da geçici dördüncü 
madde dışında, bir başka değişiklik olmayacak. 

Soru - 1988 seçimlerinde nasıl bir sonuç bekliyorsunuz? ... Koa
lisyonsuz hükümet formülü çıkmazsa, siz kiminle koalisyona gidersiniz? .. 

C e va p: - Seçim sistemi iyi incelendiğinde görülür ki, bu seçim 
sistemi ile koalisyon çok zor çıkar, Yani, sistem bir partinin iktidara tek 
başına gelmesini sağlamaya daha elverişli, Biz, ANAP olarak, yüzde 32 
ile yüzde 40 arasında bir oy alınz. Daha çok yüzde 40'a yakın bir yerde 
oluruz. Ben ara seçimde alınan sonuçlara göre hesaplattım, yüzde 32 al
sak bile, 227 milletvekili çıkartıyorut . Şunu unutmayın : Ara seçimlere 
dokuz parti katılmıştı. Bu sefer altı partinin katılacağını samyoruz. Bu 
durumda da biz yeniden tek başına iktidar oluruz. 

Soru : - Yunanistan'la son haftalardaki gelişmeleri nasıl değer· 
ğerlendiriyorsunuz? 

Cevap : - Türkiye ile Yunanistan arasındaki sorunlar hukuki 
değil, genel itibarıyla siyasi sorunlardır. Meseleye yalnızca hukuki açıdan 
yaklaşılması ve Türkiye'nin 52 milyon nüfusuyla Ege' de oldukça uzun bir 
sahile sahip olduğunun göz ardı edilmesi gerçekçi bir yaklaşım olmaz. 
Ayrıca, tek sorun kıta sahanlığı değildir . Bunun yanı sıra karasuları ve 
hava sahasına ilişkin sorunlar da vardır ve bu sorunlann hepsinin görü
şülmesi gerekir. Ancak onlar tek yolun Lahey'deki Uluslararası Adalet 
Divanı'na gitmek olduğıınu söylüyorlar. Biz bunu da reddetmedik ve La· 
heye'in ihtimallerden biri olabileceğini söyledik. Başka ihtimaller de 
vardır. Biz, gelin bunları görüşelim, dedik. Belki hakeme gidebi liriz ya 
da oturup kendi aramızda görüşebiliriz. Ancak, Yunanistan yalnızca tek 
bir yol olduğıı konusunda ısrar ediyor. Bunu kabul ettiğimiz takdirde de 
karşı tarafın koşullarını, yani Ege kıta sahanlığını yüzde 97'sinin Yuna
nistan'a ait olduğunu kabul etmiş olacağız. Bu doğru değildir. Bu nedenle 
oturup iyi ve makul bir çözüm bulmamız gerekiyor. Bulunacak çözüm her 
iki tarafı da tatmin etmelidir. Yalnızca bir tarafı tatmin eden bir anlaşma 
çözüm olmaz. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN BAŞARILI İHRACATÇILARA 
ÖDÜL TÖRENİNDE Y APTICI KONUŞMA 

13 Nisan 1987 

Muhterem konuklar, değerli arkadaşlarım, sevgili ve değerli ihracat-
çılar; 

İhracata nekadar önem verdiğimizi biliyorsunuz. Benim bu konuda 
fazla söylememem lazım, çok önem verdiğimizi söylemem kafidir. Yıllar 
yılı ihracat için çok önemli tedbirler aldık, uygulamaya koyduk; Bazı 

yanlışlıklar yapıldı, o yanl ı şlıkları düzeltmeye çalıştık. Meşhur «hayali 
ihracat• meselesi çıktı. Onu ihracatçı larımızın üzerinden kaldırmaya on
brın üzerinde bir gölge haline gelmiş bu işi düzeltmeye de çalıştık. Çünkii 
şuna yakından inanıyorum. Çok iyi bir şekilde inanıyorum. İhracat, Tür
kiye'nin bütün meselelerini çözecek en önemli olaylardan bir tanesidir. 
Bu bakımdan, ihracata ne kadar önem versek yeridir ve hakikaten bu 
önemi de bu iktidar vermektedir. 

Ben bugün, ameliyat olduktan sonra ikinci konuşmamı yapıyorum. 

Geçen gün, Cumartesi günü esnaflarla bir toplantımız oldu. Bugün de bu
raya muhakkak geleyim dedim. Çalışma saatlerimizi uzattık . Gene bura
ya gcled ik. Ve burada şu gün, şu önemli dakikada önemli bir açıklama 

yapmak istiyorum. Aslında bu açıklamayı yarın Grup'ta yapacaktım. 

Grup 'ta yaptıktan sonra, basına aynca bir açıklama yapacaktık. Fakat 
malcscJ, bazı açık lamalar bizden evvel başka kaynaklar tarafından yapılı
yor. Onun için bu açıklamayı burada yapacağım. O da şudur. aZnnediyo
rum yeridir de; çünkü böyle bir açıklama yapmak için bundan da daha 
güzel bir yer olamaz. Avrupa Müşterek Pazarına , yani EEC'ye müracaatı
mızı yarın sabah, oranın saatiyle 8.30'da yapıyoruz. Şimdi bunun önemi
nin nerede olduğunu kısaca belirtmek istiyorum, bu iktidar reform ma
hiyetinde birçok icraat yap tı. İşte bu da önemli icraatlardan bir tanesidir. 
Hiçbir iktidara nasip olmadı, bu iktidara nasip oldu ve biz müracaatı 

yaptık. Ve inanıyorum ki, Türkiye'de istikrar köklü olarak giderse, yani 
Türkiye 7 senedir devam eden istikrarına devam ederse, Avrupa Müşte
rek Pazarı'na üye olmamız bazılarının tahmin ettiği gibi zor olmayacak
tır . Tek sartı Türkiyc'de istikrarın muhafazası ve kalkınmamızın devamlı 
bir şekilde yapılmasıdır. Bunu yapacağımızdan hiç şüpheÇı yoktur. Çün
kü geçtiğimiz 7 sene bunun tipik !bir misalidir. Ne gibi zo~uklardan ge· 
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lip geçtiğimizi hepimiz çok iyi biliyoruz. 1978 · 79'larda çektiğimiz yok 
luklan, 80'de çektiğimiz sıkıntıları, anarşi bir tarafta, ekonomik buna
lımlar bir tarafta. Şimdi Türkiye Ortak Pazar'a tam üye olmayı düşüne
biliyor ve bu icraatı, bu müracaatı yapabiliyor. Bu bakımdan tarihi bir 
gün yaşamaktayız. Zannediyorum, iyi bir gecede bu haberi verdim. Bunu 
bilhassa belirtmek istiyorum. Memleketimize, milletimize . inşa ll ah . ha
yırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Aynı zamanda şunu da bil
hassa belirtmek istiyorum ki, yarın Grup'ta geniş bir açıklama yapaca
ğım; Sonra basının ileri gelenlerini toplayacağız, onlara biraz daha sualli 
ccvablı açıklama yapacağız. Aynca Ortak Pazar ülkelerinin sefirlerini de 
toplayacağız ve onlara bir açıklama yapacağız. Dışişleri Bakanımız öğleden 

sonra mecliste bir açıklama yapacak. Ben sonra parti başkanlarını da ça
ğırıp, onlara da bir açıklama yapacağım. Öyle zannediyorum ki, memle
ketin büyük ekseriyeti, siyasi partilerimizin bugünkü Meclisteki çoğunlu 
ğu ile bizim Ortak Pazar'a girmemiz konusundaki fikirlerimiz arasında 
farklılıklar yok. Belki başka sahalarda çok farklılıklar olabilir ama, Or
tak Pazar'a müracaat konusunda hemen hemen Türkiye' de geniş bir bir
lik beraberlik gözüküyor. 

Yalnız huzurunuzda şunu bilhassa belirtmek isterim. Müracaattan 
sonraki yol kolay değildir. Yani yokuşlu yollardan birine girdik. Çok laf
lar söylenebilir. Çok tenkitler yapılabilir. Ummadığımız devletlerden um
madığımız laflan duyabiliriz. Sabırlı olmak, metanetli olmak, cesaretli ol
mak ve elb irliğimizi, gönülbirliğimizi devam ettirmek lazım ki, Türkiye 
başarılı bir şekilde bu meseleyi de atlatsın. Ben bu işte başarı sağlayaca
ğımızı zannediyorum. Bu arada şunu da önemle belirtiyorum; Siz ihracat
çıların bu girişte önemli rolü vardır. Türkiye'nin ihracatı bu şekilde art
mamış olsaydı, eğer bu noktalara gelmemiş olsaydık, bugün müracaat 
yapmak hatırımıza gelmezdi. Yani, müracaat için inandırıcı sebcbler bu
lup gösteremezdik. Bu esnada bir hatıramı anlatayım. Bundan seneler ev
velsi, 1982 yılında Ortak Pazar'ın sanayi bölümüne bakan ve ismini belki 
tanıyanlar vardır, «Kont Dominigue• · geçenlerde Türkiye'ye gelmiş, ben 
yokken ve şimdi serbest çalışıyor· ile Pariş'te bir konuşmamız oldu. Ben 
o zaman BaŞbakan Yardımcısıydım . Tekstil konusunda ihracatımız çok 
düşük. Sadece sadece iplik kısmından ihracatımız var. O da hatırımda 
yanlış kalmamışsa 270 . 280 milyon lira kadar. Ve netıcede Kont Domi
nigue ıbana dediki, bu iplik ihracatını ve 1bununla 'beraber bütün tekstili 
kotaya bağlayalım. Ben kendisine, gönüllü olarak iplikte bir şey yapabile
ceğimizi söyledim. Ama diğer tekstil ürünlerinde kotaya h;çbir şekilde 

yanaşmayacağımı söyledim. Türkiye bütün diğer teksti l ürünlerinde o sı· 
rada zaten 10 - 15 milyon dolar ihracat yapıyor. ~11 büyük ihracatı adece 
iplikte yapıywdu. Ve dedim ki, Hong Kong, Güney Kore'nin seviyelerine 
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gelelim, ondan sonra oturur sizinle pazarlık yapanz. Kendisi burada de
miş ki, «Özal haklı çıktı.» Biz netice itibariyle bugün Ortak Pazar'a 2 mil
yar dolann üzerinde tekstil mamülleri ihracat ediyoruz. Eğer o gün kota
ları kabul etmiş olsaydık, bu rakamlar çok daha aşağıya düşerdi. Bu 3 · 5 
senede nereden nereye geldiğimizi, bu söylediğim hadiseden çıkarabiliriz . 

lnanıyorum ki yann, Ortak Pazar'a tam üye olduğumuzda , gireceği

miz katileştiği zaman, Türkiye'ye hem birçok ülkelerden daha büyük ya
tırım olacaktır hem de Türkiye'de demokrasi köklü bir şekilde yerini 
oturacaktır . Buna inanıyorum. Bu vesileyle bütün ihracatçılara, buradaki 
bulunanlara hem teşekkür ediyorum hem de çalışmalarında daha gayret
li olmalarını diliyorum. Zaten biz boyuna ihracatçılara yükleniyoruz, ge
ne biraz yükleneceğiz size. Ama yardım da edeceğiz, onu da unutmayın. 
Biraz daha yardım edeceğiz. İşte ihracat bankasını da kuruyoruz. Ama 
siz de elinizden geleni yapın. Memleketinizin Ortak Pazar'a girmesinde si· 
zin gös tereceğiniz performansın fevkalade büyük önemi vardır. 

Hepinize bu vesileyle tek rar başanlar diliyor, saygılar sunuyorum. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN CUMHURBAŞKANI 
SAYIN KENAN EVREN'LE YAPTICI OLACAN HAFTALIK 
GÖRÜŞMEDEN SONRA BASIN MENSUPLARINA YAPTICr 

AÇIKLAMA 

13 Nisan 1987 

TRT'nin ve Basının değerli mensupları, herhalde uzun zaman bir 
aradan sonra, burada konuşuyorum. Öyle değil mi? Sayın Cumhuraşkanı 
ile haftalık görüşme, Perşembe günü yapamadığımız için bugüne ertelen
mişti. Haftalık görüşmeyi bugün yaptık. Biraz da gündemimiz yüklü oldu
ğu için, toplantımız uzun sürdü. Evvelemirde, Irak Başbakan birinci Yar
dımcısı Taha Yasin Ramazan öbürgün gelecek. Onunla, temasımız olacak. 
O konuyla ilgili bilgi verdim ve randevusunun saatini tesbit ettik. Bir ko
nu oydu. 

Diğer konu, TBMM'nde son günlerde geçen kanunlardır. O kanun
larla ilgili görüşlerimizi anlattım. Bazı yanlış anlamalar var, onları açık
lamak lüzumunu hissettim. Daha doğrusu basınımızda bazı yanlış telak
kiler var. O konularla ilgili bilgi verdim. Özellikle bir tanesi Yetki Kanu
nu'dur. Yetki Kanunu ile eksik bazı konuları düzeltebileceğ ; mizi, hakika
ten düzeltilmesi, icab eden, özellikle personel ve kadro ile ilgili konuları 
biraz daha iyi düzeltebileceğimizi arz ettim. Bunlar genellikle böyle ya
pılması daha doğru olan konulardır. 

Üçüncü konu, siyasi partilere yapılan devlet yatırımları konusudur. 
Oradaki izahım şudur; Bu konu Demokratik Sol Parti tarafından getiril
miştir. Bir kere dikkatinizi ilk önce, 84 yılı 6. ayında çıkarılmış Siyasi Par
tilere Yardım Kanunu ile çekmek istiyorum. Hepinizde çok iyi biliyorsu
nuz ki, 1983 seçimlerinde ve sonrasındaki mahalli seçimlerde hiçbir siya
si parti devletten yardım almadı. Bunu o zaman Sn. Cumhurbaşkanı ile 
görüştüğümüzü hatırlıyorum. Kendisi de çok iyi biliyor. Biz de başlangıç
ta devletten bir yardım verdik ... 

Dikkat ederseniz, biz de Kanunu ilk seçimin arkasından getirmedik. 
Mahalli seçimleri de bekledik. Şimd i şöyle bir durum meyd-ına geldi; ma
halli seçimlere giren partiler var, genel seçime giren partiler var. Parti
lere Yardım Kanunu'nun ana hükmü, bütçenin B cetvelinin 5 binde !'inin 
siyasi partilerin genel seçimlerde çıkardıkları sandalye sayısına göre bö
lüşülmesidir. Fakat geçici madde bundan farklıdır. Geçici madde, 1988'e 
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kadar mahalli seçimleri de nazan itibare aldığı için, yüzde 70'ini 83 se
çiminde siyasi partilerin aldıkları reyleri arasında dağıtmış, yüzde 30'u 
da mahalli seçimlerde aldıkları il genel meclisi üye sayısına g0re tanzim 
etmiştir. Demek ki, şu anda bu şekilde 6 parti devletten yardım görmek· 
tedir. Kim bunlar? Anavatan Partisi, o zamanki adlarıyla Halkçı Parti 
ve SODEP, sonra Refah Partisi, Doğruyol Partisi ve MDP. Fak~t sonra
dan gelişmeler oldu. MDP kendini feshederek ortadan kalktı. Halkçı Parti 
ile SODEP birleşti. Yeni ve grubu olan bir siyasi parti, DSP Meclise gel
miştir. Ben gene hatırladığım kadar şu argumanlar öne sürülmüştür. 
Kompozisyon değişmiştir. Şimdi geçici maddeyi grubu olan siyasi parti
lerin milletvekili sayısına göre yapuıız dcni1miştir. Talbii lburda da 'bir ada
letsizlik olacak. Çünkü biz mahalli seçimlere göre de dağıttık. Buna göre 
parlamento dı şında olan ve mahalli seçimlere ,girmiş devletten para alan 
parti var. Bu da mümkün değil. Bunun üzerine şu formülü getirdiler.• 
Her ne şekilde olursa olsun , seçime girmese bile, Mcclis'te grubu olan 
partilerin alacağı a gari miktar 100 milyon liradır• . şeklindeki bir hü
kümle bunu düzeltmeye ça lıştılar. Sonradan veri len 'bir önergeyle 150 mil
yona çıkarılmıştır. Buna biz bir önerge ilave ettik. Sebebini söyleyeyim; 

Partilerin esas masrafları ara seçim değilse de genel seçim zaman
larında oluyor. Genci seçimde çok büyük masraflar oluyor. Bunun için 
partilerir:, gidip şuradan buradan fazla para istemelerini doğru görmü
yorum. Yani netice itibariyle bunun bütçeden alınması daha doğrudur. 
Partileri ele güne muhtaç etmemek lazım. Ben bu kanaate vardım. Ek 
maddeyle 1988 seçimleri için, yani ilk genel seçimler için iki misli daha 
ilave edildi. Bu ilaveler kısmı da , grubu olan partilerin milletvf'kili sayı
sına göre taksim edilecek. Milletvekili sayısı da kanunun Meclis'ten geç
tiği gündür, yani yürürlüğe girdiği gün değildir. Kanunun Meclis'ten geç
tiği gündür, bu hazan yanlış anlaşılıyor. Aynen ifade ediyorum, yani trans
ferlerle parayı arttırmak mümkün değildir. Neyse o günkü milletvekili 
sayısı, ona göre mesele taksim edilecektir. Anavatan'ın o gün partide 
mevcut 255 milletvekili vardır. Partisinin şu kadar milletve'kili vardır. 
Grubu olan partilere bu şekilde taksim edilecektir şeklinde hüküm geti
rilmiştir. Bunu anlattım ki, bazı yanlış anlaşılmalar olmasın diye. 

Dördüncü olarak gene basınımızda çıkan yolsuzluk meseleleri konu
sunda bilgi verdim. Bu konuda sual soracağınızı tahmin ediyorum. Şimdi 
genellikle baktığım kadarıyla, yolsuzluk iddiaları daha çok yerel yöneti
me doğru kaydırılmış. Bugün bir basınımız da çıkan bir hadise yeni değil, 
daha evvel gene başka bir basınımızda aynı mealde yazılar çıkmıştır. Şim
di belediye başkanları halkın direkt oyuyla seçiliyor. Bizim demokrasiye 
büyük inancımız var. Gerçi Anayasa' da .şöyle bir madde var. Anayasa İçiş
leri Bakanına öyle bir yetki vermiş ki, bu halkın seçtiği belediye reisle-
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rini, hatta üyeleri bir soruşturma açarak, basit bir soruşturma, teftiş 
dahi de olsa geçici olarak görevden alabilir. Bu maddeyi kullanmak iste
medik. Açık söylüyorum; Çünkü halkın seçtiği insanları bu şekilde idari 
kararlarla almaya kalkarsak, yarın büyük tazyik altına, büyük problem 
altına düşeriz. Ve demokrasiye hakikaten sahip çıkmamış oluruz. Bunun 
usulü var, yolu var. Teftiş ettirirsiniz. Teftiş ettirdikten sonra elde ettiği
niz raporları normal olarak Danıştay'a gönderirsiniz ve Danıştay alır. O 
gün İçişleri Bakanımız izahat vermiştir, şu kadar belediye reisini Danış
tay düşürmüştür. Bazılarını düşürmemiştir. Onu de izliyorum. Mesela 
ibrağ edilmemiş Sarıyer Belediye Başkanını Danıştay görevden almamış
tır. Görevden alınması için gidildiği halde, görevden almamıştır. Şimdi 

bu maddenin niçin konulduğunu Sayın Cumhurbaşkanına Anayasa'yı ya
panlar olarak sordum. Daıha C'VVel de sordum, bu seferde sordum. Bu mad
de daha ziyade vaktiyle geçirdiğimiz Fatsa olaylan, vaktiyle geçirdiğimiz 
Diyarbakır'daki hadiseler için k:onmuş:ur. Yani öyle belediye başkan
ları geliyor ki, terörü besleyen kaynaklar haline geliyorlar. Bunun için 
kullanılmış, bunun için konulmuş daha çok. Böyle belediye başkanları ol
duğu zaman İçişleri Bakanı görevden alabilsin diye. Bunun üzerine şu 
karan vermişizdir. Bu Anayasa'nın verdiği yetkinin hangi şartlar altında 
kullanılacağını hazırlayın dedim. Yani Anayasa'nın verdiği yetkiyi bi7 
kendimiz daraltmalıyız. Çok geniş bir yetkidir. Çok geniş yetkilerin kulla
nılması yanlışlıklar meydana getirir. Onun için şartlar neyse onları koya
lım, ona göre görevden alırız . Şimdi Eminönü Belediye Başkanı için Da
nıştay'da 6 tane dosya var. Yeni çıkan hadiseyi de inceletiyoruz. Hem si
yasi parti olarak inceletiyoruz, müfettiş yolladık. Hem de normal teftiş 

mekanizması çalışıyor. Onun da neticesini aldığımız zaman bu çerçeve 
kararının içerisine girerse görevden alırız. Teftiş neticeleri bu çerçeve 
kararlarının içine girmezse, gayet tabii Danıştay'ın karar vermesini ter
cih ederiz. O vakit hukuka daha saygılı olduğumuz meydana çıkar . Aksi 
takdirde Danıştay'ın görevden almadığı kimseyi, benim görevden almam 
bıraz 1hukuka aykırı 'gibi oluyor neticesi:ıe varır . Şi:ndi bir kere mesele· 
nin bu açıklığını ortaya koyayım. 

Yolsuzluk iddiaları Türkiye'de her zaman yapılmıştır . Muhalefetin 
her zaman üzerinde durduğu bir konudur. Çünkü çok kolay muhalefet ya
pılacak bir konudur. Ama açık ifade edeyim. Bizim iktidarımızın döne
minde yolsuzlukları besleyen kaynakların çok mühim bir kısmı kurutul
muştur. Ufak yolsuzluk olmaz demiyorum. Ama yolsuzlukları besleyen 
kaynakların büyük bir kısmı, yani yem boruları tabir ediyorum, bunla
rın hepsi kesilmiştir. Nedir? Türkiye'de bir kere ithalat yasaklan kaldı
rılmıştır. Yani eskisi gibi karaborsa, gümrükten kaçırarak, gümrük me
murlarına rüşvet vererek geçirme meselesi kalmamıştır. Çünkü herşey 
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fürkiye'ye açık girmektedir. İki, sigara bunun basit misalidir. 250 milyar 
liralık kaçakçılığa vesile olan bir hadise normal şartlara alınmıştır. Tah
sisler kaldırılmıştır. Yani Kamu İktisadi Teşebbüslerinin yaptığı mallarda 
tahsisler vardı. Devletin müteahhitlerine demir yan fiyatına satılıyordu; 
Hatta sizler hatırlayacaksınız, gazete kağıdının fiyatı bile 5 de !'indeydi. 
1980'de 9 lira idi, biz 40 liraya çıkardık. Orada dahi karaborsa vardı. Yani 
2 el satışlar yapılıyordu. Onun için birçok konulıırda yem boruları, tah
.sisler kesilmiştir. Kimse bugün gelipte traktör, araba, kamyon alacağım 
diye tahsis talebinde bulunmuyor. Halbuki en büyük rü.şvet talepleri ya 
ithalat kotalarında ya da başka konularda çıkardı. Bunu hepimiz biliyo
ruz. 

Yerel yönetimlere yetki ve aynı zamanda imkan vermeyi biz düşün-' 

dük. Yetki verdiğimiz yerde sorumlulukta vardır. Para verdiğimiz yer
de, iş yapılır. İş yapılan yerde de dedikodu da çıkar Hiç iş yapılmayan 
yerde dedikodu filan bir şey çıkmaz. Yerel yöııetimler ihale yapmadığı 
müddetçe, o ihaleleri kaybeden olmaz. Bunlar aksini iddia etmezler, yani 
bir suistimal var iddiasında bulunamazlar. Eskiden belediyelerimiz me
mur ve işçilerinin parasını verebilmek için, Maliye Bakanlığı'mn kapısına 
gelip yatıyorlardı. •Bugün belediyeler büyük yatırımlar yapacak hale gel
mişlerdir . Yatının yapılan yerlerde dedikodu olacaktır . » İlhaleyi kaybe
den haksızlık yapıldığını söyleyecektir. İmar yetkisini verdik. Bakanlık
taydı. İyi ettiğimiz kanaatindeyim. Çünkü, meseleler her zaman gün ışı
ğına çıkar; gün ışığına çıktığı zaman da bu hatalar düzeltilir. Çünkü so
rumlu olan o bölgeyi idare edenlerdir. Ankara'daki bürokratı sorumlu 
tutamayız. Size bir misal vereyim. Biz iktidara geldiğimiz zaman büyük 
şehirlerin nerıdeyse 3'te birinin .imar planları vardı. Şimdi imar planları

nın hepsi tamamlandı. Halka açık hale getirildiği zaman, ki en büyük ar
zumuz odur ve İmar Kanunu'nda açık açık yazılmıştır. İmar, herkesin 
açık olarak ne yapabileceğini pafta pafta gösterirse, o vakit bu lafların 
çoğu da ortadan kalkar. Yani ·bana şu kadar hak verdi, benim yerime şu 
kadar imar verdi gibi, birçok şikayetler de ortadan kalkacaktır. Biz şika
yetlerin kaynağının genellikle bürokrasiden ve birtakrın meselelerin rayı
na oturmadığından geldiğini gayet iyi biliyoruz. Ama, şunu açıkça ifade 
ederim, çekinmeden korkmadan kendi bakanımızı dahi soruşturma kur
tarabilir, ki bu iki kişi, üç kişi arasında geçmiş bir hadiseydi. Hadiseyi 
sadece ben !biliyordum. Bir kişi daha biliyordu, teybiyle. Bütüh IJunlara 
rağmen, biz kendi bakanımızı soruşturmaya götürdük. Ama, o gün hay
ret ettiğim bir şey var. Kendi bakanımızı soruşturmaya götürdüğümüz 
takdirde, nerdeyse suçlu mevkiine biz düştük . Bu işi işleyenler kahra
man hale getirilmeye çalıştı. Bu da hakikaten Türkiye'de demokrasinfa 
yerleşmesi bakımından biraz üzerinde dı.uulması gereken bir noktadır. 
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Çok sıkıntı geçirdiğimi biliyorum. Bugün açık söylüyorum, o iş yapılmış
tır. Para alınmıştır. İtiraf edilmiştir. Ama, aksi mütalaalar basınımızda ya
zıldı, yazılıyor. Mesele bir siyasi hadise olarak katiyen görülmemelidir. 
Ben onun için gene aynı şeyi söylerim. Kim ne yaparsa, kendi teşkilatı
mızda, kendi bakaniığımızda, kendi bürokratlarımızda, yani devletin iş

lerini gören insanlarda hiç bir konuda en ufak bir tereddütümüz bahis 
konusu olamaz. Gayet tıfuii, iş siyasi maksatlarla dejenere etmek isteyen
ler çıkacaktır. Nitekim maalesef soruşturma konularını bu hale getirmiş
lerdir. Doğru dürüst daha müfettiş raporları ortada yokken, meclis araş
tırması, meclis incelemesi gibi birtakım konulan getirmişlerdir. Müfet
tişlik bir hadise olduğu zaman da, icabı neyse o yapılır, mesele m<f.ıkemc-

ye gider. -

Esas itibariyle söyleyeceğim başka b.ir konu da, taıbii ABD Kongresi'
nde olan konulardır. Dün açıklamada yazılmıştır. Ben ilave birşcy söy
lemek istemiyorum. Bu şartlar altında SEİA Anlaşması şu anda Bakan
lar Kurulu'nda imzalanmıştır. Bekleyeceğiz. Üzülmüyorum. Biz hakika
ten elimizden gelen kolaylığı gösterdik. Ama, bir Kıbrıs meselesi, bir et
nik grulbun rolü bizden fazla çıkmıştır. Bununla Kı'brıs meselesini çöze
ceklerini zannedi.yorlarsa, Kfubrıs meselesi daha çözülmez ıhale getirilmiş· 
tir. Yani, çözülmesine yardım değil, çözülmez hale getirirler. Nasıl ambar
go vaktiyle Türkiye'ye tesir etmemişse, bu gibi konular da Türkiye'ye 
hiç bir şekilde tesir etmez. Bunu da açık seçik ifade ettik. Tabii uzun va
deli bazı dış şirketlerle özellikle Kongre'nin yetki sahasına girebilecek 
silah üretimi konusunda anlaşmalarımız var. Bu durum devanı ettiği 

müddetçe, yani Türkiye'ye yapılacak yardımlardan, verilecek kredilerden 
birtakım kayıtlar, yani bu silahlarla ilgili birtakım kayıtlar konulmaya 
devam ettiği müddetçe, bu gibi işleri uzun vadeli yapmamız mümkün 
olamaz. Bunları yeniden değerlendirmeye koyarız . Çünkü, güven ve istik
rar bir proje için önemlidir. Bunları da açıkça Sayın Cumhurbaşkanına 
söyledim. Yani, yafın F - 16 projesini dahi lbir kere daha gözden geçirme 
durumuna düşebiliriz. Çünkü, eğer yardımı bu şekilde kontrol edebili
yor ve günün birinde şunu yapamazsın, şu kayıtla ben bunu veririm de
meye getiriliyorsa, o vakit bizim bu kadar emeğimiz boşa gidecek de
mektir. O vakit o prejeyi gözden geçiririz. Dalha başka şeylerde gözden 
geçirilmesi icab eder. Bunları gelecek Kongre üyelerine ve diğerlerine 
açık seçik ifade ederiz. 

Söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. 

S o r u : - Efendim, AET'ye tam üyelik için yarın mı başvurula

cak? Aynca Şırnak'ta 7 kişi öldürülmüş. Yapılan açıklamaya göre, bun
iann PKK. üyesi olup olmadığı bilinmiyor. 
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C ev a p : - Daha kesin değil. Bildiğim kadarıyla, PKK'cı olduk
ları hususunda kesin delil yok elimizde. Hatta olmadıklarına dair bazr 
bulgular var. Yani, arazi ihtilafı, kan davası gibi gözüküyor. Şu anda bir 
şey söyleyecek durumda değilim. AET'ye girişimiz bu sene içerisinde 
olacak, yarın demeclim. 

Soru : - Efendim, Brüksel' de bugün bir açıklama yapılacakmış, 

bizim yarın resmi bir başvuru olacağına ilişkin. 
Cevap: - Kim diyormuş bunu? 
Soru: - Efendim, yarın sabah saat 9.'da başvuru mektubumuzu 

veriyormuşuz. 

Cevap: - Öyle mi acaba? 
Soru: - Yabancı ajanslar geçti. 
C e v a p : - O zaman yarın gelin, beni Grup toplantısında dinle

yin. O kadar. 
Soru : - Doğruluyormusunuz efendim? 
C e v a p: - Hiç bir şey söylemem. Bizden birşey çıkmadıktan 

sonra olmaz. 
S o r u : - Dışişleri Bakanlığı da doğruladı. 
Cevap: - Yarın sabah 10, 10.IS'de Gruba gelin. Grupta hangi 

gün olacağını açıklayacağım. 
Soru : - Efendim, Sn. Cumhuraşkanı bu durumda ABD gezisini 

erteleyecek mi? 
C e v a p : - O konuyu konuşmadık. O konu şu anda gündemde 

değil. 

S o r u : - Sizin görüşünüz nedir? 
C ev a p : - Herhangi bir şey söylemiyorum. Daha işin başındayız . 

S o r u : - Efendim, Eminönü Belediye Başkanı ile ilgili söyledik-
lerinizden, İçişleri Bakanı'nın yaptığı bir açıklama vardı, • Vicdanı kara
rıma göre 10 gün içinde görevden alacağım• şeklinde ... 

C ev a p : - Müfettiş raporunu bekliyoruz. 
Soru : - Yani, rapor neticesine göre almayabilir mi? 
C ev a p : - Şimdi raporu şu anda ben bilmiyorum. Ortaya bir 

hadise atılmıştır, değil mi? Daha evvel verdiklerimiz Danıştay'dadır. Ya
ni, 6 tane dosyası Danıştay'da . Danıştay karar verir, aldırırız, ona bir şey 
demiyoruz. Usulsüzlükler vardır, birtakım şeyler vardır. Bu son hadise 
üzerinde tahkikat yapıyoruz. Eğer bu son hadisede Danıştay'a gönderile
bilecek cinsten bir şeyse, biz görevden alırız, onu söylemek istiyorum. 

Soru : - Efendim, 12 Eylül öncesi belediye başkanları hakkın
daki iddialar hala Danıştay'da, yani bir karara bağlanmamış durumda ... 
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C e v a p : - Gayet tabii. Belediye Başkanları halkın seçtiği insan
lar. Bunlara verilecek en .güzel ceza bir daha seçmemektir. Yani demok
rasinin temeli de buradadır. Yoksa biz, hükürnet olarak bu şekilde bü
tün seçilmiş insanları görevden alma yetkimiz olması yanlıştır. Onu da 
söylemek istiyorum. O.zaman halkın seçiminin değeri kalmaz. 

Soru : - Ama yolsuzluklar varsa, yanlarına kar kalmış olmaz mı? 

C e v a p : - Hiç kimsenin yanına kar kalmaz. Ama yolsuzluğu is
pat etmek bana ait değil. Tarafsız mahkemelere aittir. Bugün şuna kapıl
mayınız; gazetelerde yazılmış olanın hepsi acaba doğrumu? Şu ana ka
dar, mesela Eminönü Başkanı için gelen şeyler usulsüzlüktür. Yani, ruh
sat verilmeyecek yere ruhsat vermiş, misal olarak söylüyorum. Ama, bir 
rüşvet jddiası yoktur. Rüşvet iddiasını ispM etmekte kolay değildir. Onu 
da öyleycyim. Şimdi burada ayrıca rüşvet hikayesi var, onu da araştıra
cağız, göreceğiz. 

S o r u : - Efendim, Taşar hakkında Teftiş Kurulu'nun Raporu si-
ze ulaşmış; tavrınız ne olacak efendim? 

C e v a p: - Bakıyorum hala, raporu daha incelemedi~. 
S o r u : - Geldimi efendim? 

Cevap : - Rapor Taşar'la ilgili değil. Rapor orada olan hadise 
ile ilgili. Taşar'ın o hadisede Taşar'ın rolü var mı diye. Bir raporla iktifa 
etmem, başka şeylere de bakarım, yani başka şeyleri de araştırırım. 

Soru : - Kongre' deki karar konusunda ABD Büyükelçiliği ara
cıl ığıyla bir mesaj alışverişi oldu mu? 

C e v a p : - Amerika Büyükelçisi bana geldi. Aşağı yukarı burada 
söylediklerimin benzerini kendisine söyledim. Yaru, Kıbrıs meselesi bu 
şekilde çözillemez. Kıbrıs'ta kuvvet indirmek şununla bununla çözülmez. 
Kıbrıs meselesi Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin daha evvel verdiği 
iki tane döküman var. Biz kalbul ettik. Onlarda kabul etsin, ondan sonrn 
çözüm yollan buluruz, örtaya çıkar. Onun haricinde başka bir şeye bizi 
zorlayamazsınız. 

Soru : - Efendim, 'bürokrasiden bir şey söylemek istiyorum. Ha
zine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı bu sene içinde gerçekten ayrılacak mı? 

Cevap : - Yok hayır, öyle birşey yok. 

S o r u: - Efendim, Papandreu'nun son mesajını değerlendirdi
niz mi? 

Cevap: - Son değerlendirme yapıldı . Bizim önümüze gelmedi. 
Şu sırada epey yüklüyüm. Az da çalışmam lazım. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN ANAVATAN PARTİSİ 
TBMM GRUBUNDA YAPTIGI KONUŞMA 

14 Nisan 1987 

Muhterem arkadaşlarım, 

Ben de bugün Grup toplantımıza iştırak t'den - fakat aslında yanlış 
anlaşılmaya meydan vermemek için dokuzundan evvel partimize iltihak 
etmiş- arkadaşlarımızı tobrik ediyorum. ·Bugün burada önemli /bir konuy
la ilgili olarak hem ayrıntılı hem de 'bu konuda şimdiye kadar yaptığım;.~ 
ça lı şmaları anlatmak istiyorum. 

Bir kere sözlerimin başında !hemen ifade edeyim; şu anda Türkiyc '
nin Aıvrupa Ortak Pazarı'na tam üye olması için lüzumlu müraçaat fii len 
yap ıl mış bulunmaktadır. 

Bu mektubun örneğini okuyacağım. Yani saat 8.30'da Timdemans'a 
Devlet Bakanı Sayın Ali Bozer tarafından verilen mektubun ıhir kopyası 

nı 'burda size açıklayacağım. 

• Sayın Başkan, Türkiye Cumhuriyeti Hük:ümeti adına, işbu mektıJp

la Avrupa Ekonomik Topluluğunu tesis eden anlaşmanın 237'nci maddesı 
düzenlemeleri uyarınca, Türkiye'nin Avrupa Ekonomik Topluluğuna üye 
olmak için resmen müracaat etmekte olduğunu ekselanslarına bildirmek

ten şeref ıduyanm. Bu çerçevede, Türkiye'nin Avrupa Okasyonuna ve Av
rupa Birliğine keza Avrupa Topluluklarını tesis eden anlaşmaları ortaya 
çı·karan ideallere bağlılığını bilhassa belirtmek isterim. Ekselans, en de 
rin saygılarımın kalbulünü rica ederim.» 

Bu mektup, Avrupa Ortak Pazar'ı için verilirken gene bir başb 

mektup, Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğunu tesis eden !antlaşmaya ışti· 
rak için verildi . Gene aynı zata -yani Timdemans'a- Avrupa Atom Eni:'rjisi 
Topluluğuyla ilgili anlaşmaya müracaat etmekte olduğumuza dair mektup 
da ayrıca verildi. 

Gene bugün Sayın Ali Bozer'in Avrupa Topluluğu Konsey Topluluk
ları Komisyon Başkanı Jack Dövalla da bir toplantısı var. O toplantıda 
da Jack Dövalla da aynca bir mektup takdim edilmektedir. O mektubun 
kopyası ela yanımızdadır. Okuyarak zamanınızı almak istemiyorum. 
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Muhterem arkadaşlarım, 

Tabii, bu işin tarihçesi oldukça çok eski. Türkiye'nin Avrupa Ortak 
Pazarı'na «asosye üye• olarak girmesi 1963 yıllarına rastlar. 1968'den 
sonra Katma Protokolla bir adım daha atılmış, fakat maalesef 1970'li yıl
larda ve J970'li yılları11 sonuna doğru bu adımlar eski hızını kaybetmış, 
Türkiye' deki kargaşa ortamı -anarşi ortamı, ekonomik sıkıntılar bizım 
hatla bir takım vecibelerimizi yapmamıza mani olmuştur. O an laşmdla
rın içinde ve tabiatıyla muhtelif sebepler tahtında da Avrupa Ortak Pa
zan'na müracaat yerine hatta fikir değişiklikleri gelmiş •lbiz ticaret an
laşması yapalım, Avrupa Ortak Pazarı'na müracaat etmeyelim, girm.:yı.:
lim• şeklinde farklı düşünceler dahi bizim yıll ık programlarımıza, pliirı 
larımıza girmiştir. Bunları ihep hatırlıyorum . Nevakit ki, 1980'de Ti.il'kı
yc'de dumm düzelmeye başladı; hem iktisadi meseleler bakımından hem 
de genel siyasi durum bakımından Anarşik mc:selelerin halledilmesi ve su 
.an aşağı yukarı 7 sened;r devanı eden st:ıbilite, uygulamakla olduğumuz 
-ve özellikle 1983 senesinin sonundan itibaren Anavatan iktıdarıyla bera
be~ çok daha güçlü bir şekilde uygulamaya başladığı mız- .seıbes t ekono
mik sistem, yaptığımız reformlar, Avrupa Ortak Pazarı'na müracatımızda 
hiçbir p roblem çıkarmayacağı kanaatini rahatlıkla bizde .uyandırmıştır . 

Yani, bizim bakımımızdan meseleyi söylüyorum. Tabii onlar bakımından 
ayrı başka problemler ola:bilir. Ama artık Türk sanayii, !bugünkü şartlar 
dahilinde, -en zor şartlar içinde dahi müracaat yapabildiğimiz sistemin 
tamamiyle baştan aşağı değişliği bir ortamda- Avrupa Ortak Pazan'nda, 
-hatta inancım odur ki- son üç üye kadar s ıkıntı çekmeyecektir. Onlardan 
<!aha iyi 'bir durumda 'Ortak Pazar'a gireıbilece!;imizi tahmin ediyorum . 

Bir önemli konuyu daha huzurunuzda ifade etmek istiyorum. Bütün 
önemli işleri yapmak bizim iktidarımız dönemine düşmüştür. Bütün 
önemli işlerde başarılı olmak da bize bir nevi yük olarak verilmiştir. Ba
sit bir kaç misal söyleyeceğim; Avrupa Konseyi'ne çok zor şartlar altında 
biz gindik. Şu anda Dışi şleri Bakanımız o Konseyin başkanıdır . Ana giriş 
-günlenimizi lütfen hatırlayınız . Çok uzun zaman değildir, üçe sene dörtse
ne, daha yeni geçti. Arkasından obeş ülkenin Türkiye aley'hine İnsan Hak
ları Mahkemesinde açtığı dava da bir anlaşmayla sonuçlanmış ve bu ül
keler bu müracaatlarını geri çekmişlerdir. Tabii, Türkiye'de demokrasi
nin gelişmesi, insan !hakları meselelerinde sağlanan büyük ilerlemeler do
layısıyle. Üçüncü ıolarak gene ferdi !müracaat hakkı da bir çok zamanlar, 
bir çok iktidarlar devrinde özellikle sol iktidarlar devrinde çok lafı edil
mesine rağmen gene bizim iktidarımız zamanında 'mümkün olmuştur. 

Bu da yerine getirilmiştir. İşte !bunlardan en önemlisi kanaatimce, Avru
pa Ortak Pazan'na müracaat etmek şansı da gene bizim iktidarımıza na
sip olmuştur. Tabii hemen şunu ifade edeyim; bizim bablılaşma yani ~a-
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uya yaklaşma arzumuz yeni değildir. Çok geriye döndüğünüz zaman, sa
dece Cumhuriyetle 'beraber başlamaz, Osmanlı İmparatorluğunun son 
dönemlerinde 1800'lerden itibaren bu hareketlerin geliştiğini görürüz. 
Zaten dikkat edllirse, Osmanlı devleti aslında bir Avrupa devletidir. 
lSOO'li yılların ortasına kadar tarih incelendiği zaman görüleccktirki, 
ağırlığı Rumeli'dedir, daha az kısmı Anadolu'dadır. Sonradan, lSOO'den 
sonra Anadolu kısmı genişlemeye başlamış ve 1800'lerden sonra da Avru
pa kısmı ufalmaya !başlamıştır. Muhtelif sebeplerle bunlara ıgirmek iste
miyorum. Türkiye Cumhuriyeti kurulduğu zaman 'büyük Atatürk'ün ver
diği istikamet de budur. Yani tabiatıyla ilişkilerin daha fazla artması, 
Türkiye'nin ibir nevi düşünce fikir sistemi bakımından batıyla ıçok iyi bir 
ahenk içerisine girmesi... Batı uygarlığını benimseme, onun tekniğini al
ma gibi konular gene Atatürk'ün idealinde olan hususlardır. En önemlisi 
belkide, Batının üzerinde duracağı en önemli noktalarından bir tanesi de, 
insan haklarına verilen önem ve demokrasidir. Ortak Pawr müracaatının 
gerisinde bu husus .da önemli lbir şekilde yer tutmaktadır. Çünkü, o toplu
ma iştirak edebilmek için hakikaten demokratik idealleri sağlam bir şe
kilde wtmak lazım. Burada arkadaşlarım hatırlayacaklar; biz 1983 so
nunda seçimleri kazanıp iktidar olduğumuz zaman yaptığım muhtelif ko
nuşmalarda işimizin çok zor olduğunu, yokuşlar bulunduğunu, esas me
selenin Türkiye'nin ekonomisini düzeltmek olmadığını, önümüzdeki esas 
meselenin Türkiye'yi demokratik sistem içerisinde yerine oturtarak 1988 
seçimlerine yani, ondan sonraki seçimlere en iyi bir şekilde, düzen içinde 
götürmek olduğunu bir kaç kere ifade ettim. Bunda adım adım ilerledik. 
Bugün Türkiye'yi sevmeyenler dahi Türkiye'deki gelişmeyi yani demok
ratik esaslar bakımından gelişmeyi, hakikaten açık seçik ifade etmekte
dirler. 

Geçenlerde IPI'run başkanı geldl görüştük. O aynen bize ifade et
miştir, om .. d başka yerlerde de ifade etti; Türkiye'de son senelerdeki 
özellikle bizim iktidarımız devrindeki demokratik meseleler, muhtelif 
hürriyetler, insan haklan konusundaki ilerlemeler, hakikaten bizim ba
kımımızdan övünülecek bir seviyededir. Tamamlamış değiliz ... Tamamla
mış değiliz. Onu biliyorum. Hatta onun mücadelesini veriyoruz. Birarada 
ifade ettim, sadece lafını söyleyip geçeceğim; 175'nci madde ile Anayasa'
nın biraz daha kolay değiştirilme esası getirilebilirse, Türkiye'de daha 
bir çok konulan zamanı geldiğinde düzenlemek, gelişen toplumun şart
larıoa uydurmak çok daha rahat olacaktır. Son zamanlarda, tabii 1980 
sonrasında Türkiye' de askeri yönetim i$başına geçtiği zaman Avrupa top
luluklanyle ilişkimizde kesinti olmuştur. Bu kesinti ile ortaklık anlaşma
mız maalesef başlangıçta yürfüiilememiştir. Yeni yeni yürütülme belirti· 
!eri belirmiştir. Bu şartlar altında zaten tam üyelik için müracaat etme-
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nin daha doğru olacağı kanaatine de varmışızdır. Tabii hemen şunu •söy
leyeyim; tam üyelik için müracaatımızla beraber, ortaklık anlaşmasının 
yürütülmesi konusu da bir taraftan paralel olarak yürüyecektir. Tam 
üyelik için lüzumlu anlaşmalara masaya oturuncaya kadar, bu iş devam 
edecektir. 

Niçin Türkiye'nin Ortak Pazar'a müracaatını bugün daha rahat gö
rüyonız? Biraz .da lbu konu üzerinde durmak istiyorum. Ortak Pazar esas 
itibariyle ekonomik 'bakımdan ısanayi ülkelerinin yaptığı bir topluluktur. 
Yani, dikkat edilirse, sanayi, Ortak Pazar'da çok az korunur veya korun
maz. Sanayide tam manasıyla 'İç ve dış da \bir rekabet vardır. Dışa karşL 
bir hafif koruma bazı sanayi ürünlerinde var ama genelde çok büyük 1bir 
serbesti sanayi ıürünlerinde gözüküyor. Buna mukabil, tarımda Ortak Pa
zar kapalı ıbir ekonomik sistemdir,- aşağı yukarı tarifi budur. Bunun se
bepleri var; Tarım, Ortak Pazarın !bünyesinde yerine göre % 5 ile 15 ara
sında değişiyor. Yani nüfusun , istihdam edilen nüfusun % 5 ile % '15 'i 
muhtelif memleketlere göre tarımda bulunmakta.dır. Talbii tarımda yük
sek bir gelir elde edebilmek için iç fiyatların yukarıya çıkarılması icap 
etmiştir. Bu iç fiyatlar yukarıya çıkarılınca bir nevi tarıma büyük süb
vansiyonlar yapılıyor demektir. Dışarıya ihracat için de tam tersi operas
yon yapılacak, dışarıya !büyük tarım ürünleri çok uzun bir şekilde satıl
mak mecburiyeti vardır. Türkiye tam bir tarım ülkesi olsaydı, 1970'li yıl
larda olduğu gibi yani ihracatının % 65'i tarım ıalsaydı, hakikaten Ortak 
Pazar'a girmekte çok büyük zorluklarımız olur. Bu şartlar alımda fevka
lade büyük zorluklarımız olur. Ama dikkat edilirse, son senelerde uygu
lanan iktisadi politikanın neticesinde Türkiye'nin ihracatının temeli sa
nayi olmuştur. Bugün ihracatımızın o/o 75'i sanayidir. Ancak 0 u 20 dva
rın.da bir kısmı tarım ürünüdür. Ben tahmin ediyorum, önümüzdeki yıl
larda bu nisbetler daha da sanayinin lehine gelişecektir, belki % 80'c, % 
85'c sanayi ürünleri nisbi olarak yukarıya çıkacaktır. Bir noktayı bilhassa 
belirtmek istiyorum; sanayi meselesi Türkiye'nin idealidir. 50 küsür mil
yonluk 'bir toplumun sanayileşmemiş olması 'hakikaten bütün gelmiş geç
miş hükürnetleri ıdüşündüren bir konudur. Açınız l 963 senesinden bu ta· 
rafa plan dökürnanlanru, yıllık programlan göreceksiniz ki en büyük ar
zu ısanayileşme olarak açık ifade edilmiştir. Ama onun yolunu o ıdevreler
de tam manasıyla bulmak kabil olamamıştır. Yanlış bir takını politikalar, 
kapalı bir ekonomi, neticede biraz çarpık bir sanayjyi meydana getirmiş
tir. Biz cesaretle bu politikayı değiştirdik, çok büyük cesaretle. Tabii bu
nun bir faturasL da v.ardır. Her şey kolay olmaz. Ama başka çare de yok. 
Yani eğer ileri ülkeler arasına girmek istiyorsak, sanayimizi ileri ülkele
rin sanayileriyle rekaıbet eder seviyeye getirmek mecburiyeti vardır. Ben 
hatırlıyorum, 19801i yılann hemen başında yeni sanayi teşviklerini o 
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günkü program içinde geLirdiğimiz zaman -bizim ihracat yaptığımız ül
keler sanayi ihracatı yaptığım ız ülkeler esas itibariyle komşu ülkelerdir. 
Yani bizden sanayi bakımından oldukça geri biraz da harp sdbdbiyle bazı 
~eyleri daha yakın mesafeden olma durumunda olan ülkelerdir.· büyük 
mikyasta da sübvansiyonlar yaptık, hem kredilerde hem de özellikle ver
gi iadelerinde. Sanayiye geçiş böyle başladı. Zor başlar. Bütün dünyanın 
yaptığı da budur. Japonya'nın da yaptığı da budur. Aradan üç· dört sene 
geçti, biz iktidara geldik bazı şeyleri değiştirdik. Bugün iftiharla şunu 
~öylcyebiliriz; dün akşam sanayicilerimize, ihracatçılarımıza verilen ma
dalya törenin.de bulundum, çok rahatlıkla ifade edebilirim. Artık ihracat 
büyük 'Çapta batıya dönmüştür. Yani dikkat ediürse Amerika'ya çelik ih
raç edilmektedir, lastik ihraç edilmektedır, otomobil lastiği bunun grbi 
daha bir çok çeşidi mallar ihraç edilmektedir, sadece konfeksiyon değil. 
Kimyevi mallar, çeşitli mallar Avnıpa ülkelerine ve Amerika'ya ihraç 
edilmektedir. 

Ve buralarda Türk sanayicisi gene huzurunuzda ifade edeyim, öyle 
eskisi gibi .Jbaşlangıçta olduğu gibi- büyük çapta koruma altında yan: 
devletin desteği altında değildir. Rekabet daha kolay yapılalbilir 'hale gel
miştir. Ortak Pazar'a girerken bir takım özel kuruluşlarımız, bu konuda 
etüd yapan, araştırma yapan kuruluşlar oturdular, incelemeler yırptılar. 
Bundan bir iki sene evvel hemde. Buldukları sonuçlar çok enteresandır: 
mevcut sanayimizin aşağı yukarı % 75'i çok rahatlıkla 'bugün Ortak Pa
-ı:ar'da rekabet edebilir sonucuna varmışlardır. Diğer geri kalan % 20-
25'i de tahmin ediyorum, belli bir süre içerisinde rekalbet şansına sahip 
olur veyahutta bazıları rekabet e.ı:lemezse onlar gider, yerine hakikaten 
pazarın istediği daha önemli sanayiler rahatlıkla kurulabilir. 

Türkiye bakımından meselenin 'bu tarafını koyduktan sonra bizim 
Avnıpa Ortak Pazar'ında karşılaşacağımız problemler nelerdir? Bunları 
da biraz açıklıkla görmekte fayda ıvar. Çünkü dün de ifade etmeye çalış
tım, önümüzde lince-uzun ve hakikaten yokuşlu bir yol var. Bizden ev
vel giren ülkelerin müzakereleri yerine göre 9 seneye kadar sürenler var. 
Bizim biraz daha zor olacağımız muhakkaktır. Sebepleri vardır; bir 'kere 
biz, zannediyorum demeyeyim, kesin olarak biliyoruz, buraya üye olacak 
halkı müslürnan olan ilk li.ilkeyiz. Yani, diğerleri 'bugün mevcut üye top
luluğu Ortak Pazar'da ağırlığı Hristiyan olan ülkelerdir. Bir kere bunu 
bilmemizde fayda var. Bu konuda «gerçi devir değişmiştir, artık ortaçağ 
devri yoktur» ne kadar desek de gene hu konuyu istismar edecekler çıka
caktır. Hatta hatta şunu tahmin ediyorum, son zamanlarda devamlı ola
rak irtica meselelerinin Türkiye sahnesine €etirilmesi, lüzumsuz lbir şe. 
kilde getirilmesi hatta «acaba Türkiye bir komşu ülkeye benzermi?• diye 
sualler sorulmasının ıgerisinde de 'bu gi'bi konuların !olduğunu, bu gibi dü-
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şüncelerin oL<iuğunu tahmin etmekteyim. Bunu bütün arkadaşlarımın iyi 
bilmesi, basının ,iyi bilmesi lazımdır. İkinci bir konu Türkiye büyüyen bir 
ülke. Şimdi 'bakınız, Ortak Pazar'da büyük ülkeler var, nüfus !bakımın
dan küçük ülkeler var. Büyük lülkeler kimler? Almanya, Fransa, İtalya, 
İngiltere. Türkiye'de bunların arasına girecektir. Çünkü Ortak Pazar'a 
girdiğimiz yıllarda çok muhtemeldir nüfusumuz 70 milyona yaklaşacak
tır. Ondan sonraki ülkelere bakarsanız, 15 milyonla altı yedi milyon ara
sında {ieğişen ülkeler var. Türkiye'nin büyük bir ülke olarak Ortak Pa
zar'a girmesinin tabii ona göre bir takım problemleri ama, bir 'bakıma 
da ona göre lbir takım kolaylıklan vardır. Ben şunu zannediyorum, Or
tak Pazar'daki ülkelerin çoğu bizden ileri ülkelerdir. Belki son giren iki -
üç ülke mukayese edilebilir ama, o~dan evvelki ülkelerin hemen hemen 
hepsi :büyük çapta gelişmiş, meselelerinin çoğunu alt yapı ihtiyaçlar 'bakı
mın.dan çözmüş ülkelerdir. Nüfusları artmıyor. Hatta şehir nüfusları aza
lıyor. Hatta milli nüfusları azalan ülkeler dahi var. Buna mukab il Tür
kiye 70 milyona gideı;ken, büyük çapta alt yapı ihtiyacıyla karşı karşıya
dır; daha çok oto yolların yapılması !azım, daha çok elektrik santralle
rinin yapılması lazım, daha bir çok ulaşım sistemlerinin kurulmas ı ltı
zım, bir çok ısanayinin daha rahat kwulması lazım , sulama si stemlerinin 
geliştirilmesj lazım. Demekki, Türkiye 70 milyona yaklaşalbilecek bir po
tımsiyeliyle Ortak Pazar için yani Ortak Pazar ülkeleri için önemli bir iş 
sahasıdır. Yani, onların bugün keneli memleketlerinde yapamadıkları hat
ta o yüzden biraz işsizlik sıkıntısı çektikl eı:ıi meselelerin çözümünde 
önemli bir ülke olarak gözüküyor. Türkiye bunun yanında doğuyla yani 
İslam ülkeleri ile çok iyi ilişkileri olan bir ülkedir. Bu ülkelerle iyi müna
seıbeti vardır. Ve Ortak Pazar'la bu lü.lkeler arasında bir köprü vazifesini 
de görecektir. 'Bizim kanaatimiz ıodur ki, dünyada ilerde lüzumsuz gergin
IikJerin çıkmaması, ıbir takım fanatizm meselelerinin çözülmesi, fanatik
liklerin çözülmesinde Türkiye'nin büyük rolü, takip ettiği siyasetin önem
li rolü olacaktır. Tahminimiz lbu. Tabii, Ortak ıPazar ülkelerinin bugün 
söylediği yani, Ortak Pazar'dan bize gelen bir takım sesler var. Bu sesler 
başlangıçta «müracaat etmeyin, 'bu müracaatınızı geciktirin» şeklindeydi. 
Zamanla kısıldı kısıldı (canım müracaat edin) demeye basladılar. Yani, 
müracaatımızı makul görmeye başla·dılar. Ama ıbu demek değildir ki , (mü
racaatınızı yapın hemen alacağız.» Hayır. Bir kere önemli konulaT'Clan bir 
tanesi 'Ortak Pazar kurulurken, Ortak Pazar'ı kuranlar üç önemli nokta 
üzerinde durmuşlardır. Bu üç önemli nokta şunlardır; malların serbest 
haı:eketi, sermayenin serbest hareketi ve işçinin sexibest hareketi. Ortak 
Pazar'ın temel felsefesi budur. Ekonomik olarak doğru bir felsefe çünkü 
bu hareketliliği temin ettiğiniz takdirde en yüksek randımana ulasırsını7 . 
Sermaye gayet tabii en münasip ·yere gidecek. Iİşçiden en münasip yere gı· 
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deoek, bu suretle de en iyi şekilde randıman temin edilecektir. Bütün 
bwılann hepsi düşünülmüş olmasına rağmen, bazı politik gerçekler bu
nun kolaylıkla taVbikine mani olmaktadır. Bunlardan önemlis'i işçilerin 
serbest 'hareketidir. Aslında bizim ortaklık statümüz, mevcut ortaklık 
statümüz 1986 sonun.dan itibaren Tür'k işçilerinin Ortak Pazar' da seııbcst 
hareketini öngörmektedir. Bu, aslında şunu söylüyor; •Türkiyc'ye avan
taj veriyorum. Serbest hareket etsin ondan sonra da tam üye olmasında 
kolaylık getirsin.» Çünkü kabul etmek lazımki, ortaklığa geçtiğimiz rza
man bizim avantajlı olduğumuz tek nokta işçilerimizin hareketidir. En 
önemli nokta. Ondan sonra bazı ürünlerimizdir. Bazı sanayi ürünlerimiz. 
di r. Tekstil gibi. Ondan sonra kademe kademe işçiliği daha yoğun otan 
sanayi ürünlerinde avantajımız vardır. Bu avantajlar verilmediği takdir
de problem şu noktaya gelir. Gayet tabii onların malları bizim ülkemize 
daha avantajlı girer. Almaya mecbur o1duğunuz bazı şeyler vardır. Bunu 
deııgeleyemediğiniz takdirde dengeleme 'başka türlü yani iktisadi yardım 
suretiyle olabilir. Ama bu da çok tercih edilen bir husus değildir. Çünkü 
iktisadi yardım yapanların çoğu, zamanı geldiği zaman yeri geldiği la
man, size bir takım kayıtlar koyabiliyorlar. Bunu biz geçtiğimiz yıllarda 
sadece Amerika bakımından değil, Ortak Pazar bakımın.dan da çok ra
hatlıkla yaşadık. Hala da yaşıyoruz. Omııı için mulıterem arkadaşlarını 
önümüzdeki yol uzun ince ve yokuş bir yoldur. Bunu açık seçik ifade edi
yorum. Ama sonunda hayır vardır. 

1940'larda tkinci Cihan har'binin sonunda iki ülkeyi hatırlayınız; 
Almanya belki ıbüyük bir sanayi ülkesiydi, elemanı vardı, hcrşeyi vardı. 
l958'de Roma 1957'de Roma anlaşmas ı yla altılar ilk birliği kurdular. 
tta.lya o sıralarda bu topluluğun en geri ülkesiydi. Bugün lftalya, ıclikkaı 
ediııiz, İngiltere'nin önündedir. Yani İngiltere harp sonunda İtalya'dan 
çok ilerdeydi. Almanya' dan çok 6lcrdeydi. Ama işte nüfus başına gelire fi
lan baktığınız zaman, ftalya bir çok bakımlardan İngiltere'nin önüne geç
miştir. Sebebi nedir, dediğiniz zaman bu politikalarda ve altı üyenin bir 
araya gelmesinin tabii sonucudur. Bunu bilhassa belirtmekte fayda var. 
Pazar ne kadar büyükse, bir araya gelmiş mallar ne kadar serbest hare
ket ederse, o kadar büyük hayır vardır. Onu d:ı biliyoruz. İşte Amerika 
da aynı şekilde, Ameı;ka Birleşik Devletleri (Steykler) var, 51 tane. Ara
lannda bir gümrük yok. Netice itibariyle mallar serbest hareket ediyor. 
lnsanlar serbest hareket ediyor. Ortak Pazar'dan daha ıserbest har~ket 
ediyor. Ve kapital hareket ediyor, serbest hareket ediyor. Neticede Ame
rika çok ileriye gitmiş lbir ülke. Tabii bunun 'bir i tisnasi Japonya, çok 
başafılı bir iş yaptı. Yani Türk:iye'nin üçte biri kadar bir sanayi içinde 
12'0 milyon nüfusuyla Ortak Pa1,ar'a bugün ra!hatlıkla kafa tutuyor. Ama 
bunun bazı sebepleri var. Bir kere Japonya'nm daha gerideki gelişmesin-

261 



de, yani bizim Osmanlı devrine tek~ül eden gelişmesinde, bizden daha 
düzgün hareket ettiği müşahade edilmiştir. Yani daha iyi bilerek hareket 
ettiği ve uzun yıllar 1900'lerin başına kadar da hatibe girmeden memleke
tini bir noktaya getirdiği müşahade edilmiştir. İkinci önemli nokta, 1940' 
!ardan sonra Arnerika'ya mağlup olunca Japonya, kendisini lbırakınış as
keri masraflar hemen hemen sıfıra inmiş, Amerikan şemsiyesi altında 
kendisini korumuş bir lele ti.zerine Kore harbi gelmiş. Taıbii Kore haııbi , 

büyük kaynakların o mıntıkaya akmasına sebep olmuş. Japonya'yı ·hare
kete geçiren esaslı noktalar bunlaııdJr. Tabii bunun yanında Japon halkı
nın çalışkanlığı, idarenin yani menejmentin fevkalad.e iyi olma5ı gibi se
bepleri de yan yana koyduğunuz zaman, Japonya 25 senede kalkınma hı

zını % lO'un üzerine ·çrkarmıştır. ZS sene devamlı olarak. Ve neticede 
1975'lerde Avrupa'yı ve diğer ülkeleri yakalayabilmiş, 25 senenin sonun
da. Bizim coğrafi yerimiz igüzel olmakla beralber, Türkiye sulha son Cum
huı:iyetten 'bu tarafa sahip olmuştur. Sulha sadece. Ondan evvelki dö
nenılere bakın, devamlı büyük harpler içerisinde sıkıntılar çekmiş bir 
ülkeyiz. İnsanlarımızı kayibetmişiz,eğitim kafi derecede verilememiş, 
eğitim yapmış insanlarımızı harplerde kaybetmişiz . Tabii son senelerde 
durum de~şmekle beraber, gene bulunduğumuz bölgenin şartlarından 

büyük bir silahlı kuvvetler bCtSlemek meoburiyetinde de 'kalmışız . Bu da 
tabiatıyla gelişmemizde !belli bir !faktör olarak görülüyor. Ama şunu he
men ifade edeyim, Türkiye bulunduğu 'bölgenin şartlarından artık bun
dan sonra istifade etmelidir. Yani bulunduğu bölgenin şartları menfi 
şartlar olarak mütalaa etmemelidir. Bilakis müsbet şartlar olarak müta
laa etmelidir. İster güneydeki lkomşulanyla. ister kuzey komşusuyla, is
ter batıdakilerle daha iyi münasebetlere girip, kalkınmasını, ıgel1şmesini 
artırmalıdır. Bunun zanediyorum, önemli yollarından biri, işte 'bugün 
müracaatını yaptığımız Ortak Pazar meselesidir. Ortak Pazar meselesin
de başarılı olul'Sak ki, başarılı olacağımızı ümid ediyorum, yalnız huzu
runuzda 1bir kere tekrar edeyim; zor günler geçireceğimiz muhakkaktır. 
Bugün nasıl Amerikan senatosımda filanca filanca konularda senatörler 
şunları şunları ilave ettirebiliyor ve ondan sonra biz büyük kızgınlıklaı· 
duyuyor, basınımız •büyük manşetler atıyorsa, şu önümüzdeki seneler içe
risinde !bunun belki daha fazlasını bu :konuşmalar sırasında görüriiz. Sa
bırlı olmak, dikkatli olmak, hesaplı olmak ve niteceye varmaya çalışmak· 
tan •başka çıkar yol yoktur. Bütün ülkeler aşağı yukarı aynı yollardan 
geçmişleııdir. Çok sıkı pazarlıklar yapılmıştır. Çok önemli tavizler gibi 
görünen şeyler verilmiştir. Bakınız, biz aşağı yukarı Yunanistan 'la bera· 
ber ortaklık anlaşmasını nerdeyse imzaladık. Ama Yunanistan akıllı biı 
politikayla 19701i yılların sonunda Ortak Pazar'a - giriş konuswıu koııse 
yin kendisi yani Bııi.iksel'.deki komisyon reddettiği halde- girmeyi becer 
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miştiı-. Ve Türkiye'ye karşı da afçdersiniz lbir avantaj sağlamıştır. Bunu 
da kaıbul etmek lazım. Ve bugün 'bazen sıkıntılarımız varsa, ibir parça on
lann bu !bizden evvel !yaptığı akıllıca hareketten gelmektedir. Ve şu geç
tiğimiz 4-5 sene içinde Ortak Pazar'dan aldığı yardım miktarı veya para 
miktarı 5 milyar doların üzerindedir. Evet ben meseleyi böyle görmüyo
rum ama o hata yapılmış gelmiş geçmiş. Artık hatayı tamir edelim. Bir
birimize sımsıkı sarılalım. Hakikaten bunu bir gaye yapmış ak ki, Tür
kiyc'de bu konuda geniş bir mutabakat olduğu kanaatindeyim. Yani ge
rek basınımız, gerek sendikalanmız bakınız söylüyorum, gerek siyasi par
tilerimizin IJı emen hemen büyük çoğunluğu ve halkımızın da tabiatıyla bü
yük çoğunluğu /bu işin lehin.dedir, bunu biliyoruz. Ama ileride bunu bir 
siyasi maksat için 'siyasi partiler kullanmasın. Yani iktidara hücum et
mek 'için bu meseleyi yanlış yollara doğnı itmenin bir faydası yoktur. 
Bunu bir milli mesele olara'k mütalaa ettiğimiz takdirde, milli bir dış po
litika meselesi olarak mütala.a ettiğimiz takdirde, başarılı olmamamız 

için !hiçbir sclıep yoktur. Zaman 'haklı olduğumuzu gösterecektir. Tabia
tıyla çok zor günlerden geçeceğiz. Ama sonu milletimiz ve memleketimiz 
ici ıı inş;ıllah havırlı nlııcaktır. Hepinize bu ves!leyle 'tekrar sevgiler. say
gılar sunuyorum. Milletimize ıayrıca hayırlı olmasını diliyorum. Teşekkür 
ederim değerli arkadaşlar. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN AET KONUSUNDA YAP TICI 
15. BASIN TOPLANTISI 

14 Nisarı 1987 

TRT ve basının değerli mensupları, 

Bugün sizlere önemli bir konu hakkında açıklama yapmak istiyo
rum. Bu önemli konuyu, - gerçi dün aj:ınsbr eliyle ba ınımıza kısmen in
tikal etmiş olmakla beraber lbiz programımızı bozmadık.- dün akşam ilk 
defa ihracatçılann madalya töreninde, Ortak Pazar'a üyelik için resmen 
müı·acaatımızın bugün yapılacağını açıkladım. Bugün de ikinci defo ıol?. 

rak, grupta ANAVATAN Partisi milletvekil lerine ve yine basının d:ı bu
lunduğu bir dönemde bu açıklamayı yaptım. Burada daha ziyade bu açık
lamayı uzatmak istemiyorum, belki sualleriniz aynı konuda olur diye, bu
nu mümkün olduğu kadar kısa keseceğim. Ağırlığı daha ziyade suallcr:
niz varsa, o suallere vermek durumunda kalacağım. 

Evvelemirde öylemek istediğim bir husus şudur; Biz 6 Kasım 1983 
seçimlerinden bu tarafa, memleketimizde demokratik sistemin yerleşme
si, insan hak ve hürriyetlerinin ileri batı ülkelerinde olduğu gibi gelişme
si için hakikaten ciddi adımlar attık. Muhtelif vesilelerle yaptıibmız ko
nuşmalarda, şunu bilhassa vurgulamaya özel önem gösterdik; bi ıx-okla
nnın zannettiği gibi bizim iktidara gelişimiz, sadece Türkiye'nin ekono
mik mesolelerini düzeltmek için değil, esas meselemiz Türkiyc'yi 1 988 se
çimlerine, yani bundan sonra yapılacak seçimlere demokra ide ilerlemiş, 
mesafe -almış, oldukça ileri modern bir ülke haline sokabilmektir. Esas 
ıdealiıniz budur. Türkiye'deki demokratik sistemde şimdiye kadar gör
düğümüz ve mu1ıtelif zamanlarda kesintilere uğrayan sistemi, bir daha 
kesintiye uğratmayacak bir düzen içerisinde, Türkiye'yi 88'e götürmek 
ve ondan sonra da 'bunu garanti altına alacak bir takım opera yon !ar ya
pabilmektir. Söylediğimiz ana esas budur. 

Şimdi dikkat ederseniz, bu yolda bazı misaller vereyim. Avrupa 
Kon eyi'ne girmiyorduk. 1983 seçimlerinden onra buraya parlamenter
lerimizi ·gönderdik. Bazılarının düşüncelerinin tersine buraya girmek, 
tekrar girmeye kabul edilmek, yeni bir nevi milletkillerimizin kabul 
edilmesi mümkün olmuştur. Arkasın.dan da Başkanlık meselesi gelmiş
tir. Şu anda da, Dışişleri Bakanımız Avrupa Konseyi'nin fiilen başkanlı
ğını yapmaktadır. Bu tabiatıyla önemli bir adımdır. 
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İkinci olarak attığımız önemli adımlardan bir tanesi, 5 ülkenin 
Türkiye aleyhine insan haklarına açtı ğı davanın dostane bir çözüm yo
luna ula~masıdır. Bu da neticeye bağlanmıştır. Türkiye'nin netice itiba
riyle, demokraside aldığı mesafenin .orantısı olarak, bu ülkeler İnsan 
Haklan'na yaptığı müracaatlan geri almışlardır. 

Üçüncü önemli bir hamle, Avrupa İnsan Hakları ~misyonu'na ifer· 
di müracaat hakkının tanınmasıdır. Uzun yıllar ıbu konu Türkiye' de ko
nuşulmuş, ama hiç kimseye nasip olmamış, bu iktidara nasip olmuştur 
Ve nihayet Avrupa Müşterek Pazarı'na resmen iiyelik için müracaatımız 
sırası gelmiştir. Gene bunun da Türkiye' de hepimiı hatırlıyoruz çok ;mü
nakaşası yapıldı . Etraflı münakaşası yapıldı. Hatta bir devirler hatırlıyo
rum, •girmiyelim, ticari anlaşma yapalım, vazgeçelim• diyenler de ol· 
muştur. Ama netice itibariyle son yıllarda takip ettiğimiz iktisadi poli
tika, serbest ekonomi politikası, bununla beraber demokraside attığımız 
önemli adımlar, !bizim bu müracaatı yapmamıza imkan tanımıştır. Bu 
müracaat yapılmadan evvel, geçtiğimiz sene içinde yani bir sene içersin· 
de, muhtelif vesi lelerle dostlarımızdan 'bu müracaatı yapmamamız telkin
lerinin de geldiğini hepimiz biliyoruz. Ama son bir sene içerisindeki geliş
meler ve yaptığımız temaslar, kararlılığımız, bu konudaki kararlılığımız, 
neticede bu müracaatın esas itibariyle Konseye, yani Komisyona havale 
edilebileceğ i kanaatini 'bize getirmiştir. Ve bu yaptığımız temaslar sonu
cunda da müracaatı bugünkü tarihle yapmamız, biran evvel yapmamız 
lCızumıına kani olmuşuzdur. Ve Devlet Bakanımız Ali Bozer bu müracaat
lan, Konsey Başkanı Belçika Dışişleri Bakanı Tindemans'a, her üç kuru
l uş için (Avrupa Ortak Pazan, Demir-Çelik Kömür Birliği ve Avrupa 
Atom Enerjisi Birliği) yapmıştır. Aynca Komisyon Başkanı Jacques 
Delours'a da bir mektup, · benim imza ettiğim bir mektup- takdim edil· 
miştir. Bunun memleketimize hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyo
rum. İnancım odur ki, Türkiye 'nin aldığı mesafe, bilhassa ihracatta al· 
dığı mesafe bugünkü şartlar altında, ç.ok zor şartlar altında ileri batı ül
kelerine sanayi ürünleri ihraç eden bir ülke haline gelmemiz, bize bu ce
sareti vermiştir. Açık ifade edeyim. Çok uzun değil, daha 7-8 sene evve: 
Türk ihracatının sadece % 35'i, % 30'u sanayi ürünleriydi. Ve bunların 
b ir kısmı da belki Avrupa Standartlannda sanayi ürünü değil, zirai ürün 
sayı l abilirdi. Ama bugün büvük çanta, % 75'e yakın bir miktarda sanayi 
iirünleri dünya paazrlarına ihraç edilmektedir ve önemli bir kısmı yakın 
doğuya değildir. Özellikle geçen seneki rakamlar bunu vurguluyor. Ve 
bu sene gösterişte onu gösteriyor, Batıya doğru kaymaya başlamıştır. 
ABD've, Avrupa'ya Türk ihracatçısı demir-çelik ihraç etmektedfr. oto
mobil lastiği ihraç etmektedir, elyaflar ihraç etmektedir, muhtelif cins 
elyaflar ihraç etmektedir; tabii konfeksiyon ihraç etmektedir. Daha ha-
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tırınııza !belki gelebilecek döküm mamillleri, dövme mamillleri 3000'e ya
kın çeşitten sanayi ürünü ihraç etmektedir. lnancım odur ki, insanımızın 
çalışkanlığı, müesseselerimizin şimdiye ka.dar geçirdiği ıecrü'beler, biraz 
zor da olmakla bera:ber Avrupa Müşterek Pazarı'na kaıbul edileceğimiz 

tarihte, Türk Sanayii, bütünüyle rahatlıkla rehbet edebilecek bir sevi
yede olacaktır. Zaten !bugünkü şartlar altında yapılan etüdler % 75'in re
kabet edebilecek güçte olduğunu göstermektedir. Hatta inancım odur ki, 
'bu dallarda, bu söylenen dallarda, 1biz şu anda ka:buJ edilmiş son iki üç 
üyeden daıha iyi durumdayız. Taıbiatıyla bir konuyu daha ifade edeyim; 
şunlar söylentfuilir, cevapları da vardır bütün !bunların. Müşterek Pazar 
meselenin 'C!aha başlangıcındayız. Demin Anavatan Partisi grubunda 
söylediğim g~bi, uzun ince bir yolun, yokuş yolun başındayız . Zorluklar 
olan bir yoldur bu. Uzun müzakereİer olacaktır.· Bizim kızdıracak belki 
çok hadise olacaktır .. . Hiç beğenmediğimiz, istemediğimiz lafları duyabi
liriz .. Ama, cesaretli aynı zamanda sabırlı, dikkatli, hesaplı olmamız mec
buriyeti vardır. Ancak, bu şartlar altında muvaffak olalbileceğimizi söy
leyebilirim ve erken bir tarihte muvaffak olabileceğimizi söyleyebilirim. 
Ama, meseleleri yanlış götürür, 'bir sansasyona .götüııdüğümüz takdirde 
yanlışlıklar yapar, lbu meselede-ki, Türkiye'nin geleceğinde çok önemli 
bir değişiklik olarak görüyorum. Çok önemli bir adım ıolarak ıgörüyo

rum-, lbunda başarılı olarnıyabiliriz. Bunun için bugün Türkiye'de gördü
ğümüz bu konudaki ısiyasi birliğin,. geneldeki siyasi neredeyse birlik di· 
yeceğim. Belki ufak tefek farklı düşünenler vardır . -Tabiatıyla basınımız
da da müşa!hade ettiğim aynı görünüşün ·hatta sendikalarımızda dahi- de
vamım diliyorum ve ıbu şartlar altında Ortak Pazar'a giriş müracaatımı
zın memleketimize haywlı olmasını ıtemenni ediyor, hepinize saygılar su
nuyorum. Sualleriniz varsa bu konuda, 'buyrun. 

Soru: - ISayın Başbakan az önce Avrupa' da yakın bir süre içinde 
entegrasyonumuzun sağlanamıyacağı şeklinde görüşler aldığımızı ifade 
etmiştiniz. Birbiriyle ilişkili iki tane soru soracağtm. Bir tanesi, müra
caatnnızın Koınite'de reddedilmesi llıalinde tavrımız ne olur. 

Cevap: - Komite yok. ·Bakanlar Kıonseyi'nde .. Bakanlar Konse
yi'nde. 

Aldığımız bilgiye göre, bu konunun komisyona havale edileceği gibi 
bir göıiişümüz var. 

S o r u : - Komisyona havale edilse bile, bazı ajansların yorumla
rında lbunun 20 yıl süreıbileceği en azından 2000 yılından önce bu geçişin 
olamayacağı söyleniyor. Sizin tahmin ettiğimiz geçiş süreci var mı? 

C ev a p : - Şimdi benim ta'hmin ettiğim bir geçiş süreci yok ... Yan· 
lız şunu söyleyebilirim; Türkiye eğer ıistikran, 7 senedir mevcut 'isti'kran-
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m devam ettirir, mevcut ekonomik politikalarını, serbest pazar ekonomi
lerini uygulamaya devam eder, sanayisini ve yaıbancı sermaye yatırımla
rını ~'Ok süratli bir tarzda almağa devam ederse, -bu şartlar altında- o va
kit şunu söyleyebilirim; tahminimizden çok daha evvel, Ortak Pazar'a 
tam üye olabiliriz. 

Soru : - Tahminen? 

C e va p : - Hiç!bir tahminde bulunmam. Çünkü, doğru birşey de
ğildir. Ben sadece şartlarını söyledim. Dedim ki, Türkiye istikrar içinde 
bulunur ... Misal, hatta daha açık söyleyeyim, Anavatan iktidan bir 5 sene 
kadar daha devam eder ondan sonra da bir seçim devam ederse, biz Tilr
kiye'yi Ortak Pazar'a tam üye yaparız. 

S o r u: - Bazı çevreler enflasyonu hoşgördüğünüzü iddia ettiler? 
Doğru mu? 

Cevap : - Şimdi, bu konular münakaşaya müsait )konulardır. 
Türkiye, kaıbul etmek lazım ki, hızla sanayileşen ülkelerden birisidir. Bir
çok konuda bugün bizim memleketteki fiatlarla, Avrupa'daki fiatlar ara
s ında büyük farklar vardır. Ortak Pazar'a tam üye olduğumuz zaman ka
bul etmek lazım ki, bu fiatlar dengelenecektir. Bazı fiatlar aşağıya inecek, 
misal olarak otomobili söyleyebilirim. O sektörde bazı fiyatlar aşağıya 

inecek, ama buna mukabil, zirai malların fiatları yukan doğru çıkacak
tır . Zaten Ortak Pazar'a girmesek dahi, sanayileşen ülkelerde- hızla sana
yileşen ülkelerde- bu değişim süratli bir şekilde olmaktadır. üfu hare
ketleri var, şöyle bakıyorsunuz şehirlerimiz % 4 · 5 gibi bir hızla büyü
yor. Bu, Türkiye' de herşeyin daha yerine oturmadığını gösteriyor, muka
yese etitğiniz vakit. Ta'biatıyla bu şartlar altında, bizde Ortak Pazar'da 
veya Amerika'da yani çok ileri sanayi toplumlarında olduğu gibi, fiya t is
ti kra rı arayamazsınız. Çünkü, bazı şeyler yeni yeni yerine oturmaktadır. 

Kabul etmek lazım ki, nitekim, bakınız İngiltere dahi EMS'nin içerisine 
girmemiş tir . Yani, parasını dışında tutmuştur. Fransa ve İtalya ara ıra 
EMS'in içinde olmasına rağmen Almanya ile rek~et edemediği için dik
kat ederseniz, arasıra para operasyonlarını kendileri yapmaya mecbur 
kalmaktadırlar. Bu kendi içerisindeki enflasyon farklılığından gelen daha 
doğrusu randıman farklılığından gelen (efficiency) farklılığından gelen 
bazı hadiselerdir. Ben, şu kadarını söyleyebrnrim; Türkiye, bu sene % 20 
civannda bir enflasyon hızına inecektir, inşallah. Ama ilerde, bu ne olur, 
% lO'a mı gelir, % lS'mi gelir, bu civarda mı kalır? Yanlız Ortak Pazar'a 
girme hususunda kesin karar, yani biz kabul edilip, belki bir geç.iş döne
mi içersinde- ki geçece~ öyle olacak- bütün ülkeler böyle olmuştur. O 
noktava vardığımız zaman, Türkiye'ye büyük çapta, sennaye akımı da 
gelmeğe başlayacaktır. Kanaatim budur. 
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Soru : - Sayın Ba$bakanım, meselenin ekonomik yönleri üzerin
de duruyoruz. Öyle sanıyorum ki, meselenin bir siyasi yönü var. Acaba, 
son günlerdeki gelişmeler karşısında dış politikada bazı denge arayışları 
ihtiyacunız da, AE'f'ye müracaatımızı luzıandırmış mıdır? .ı:sırincisi bu. 
İkincisi de, AET'ye bizim tam üye olmamız, Türkiye'nin geleneksel denge 
po1itıkası bakımından bize ne gıbi avantajlar sağlaya aırnr. Uzun bir he
de[ olarak bu 'hükümetçe nasıl değerlendirilmektedir.? 

C ev a p : - size 'bir kere şunu söyleyeyim; Tabii, eğer açık konuşup 
ortaya koyarsak, Amerikan Klongresi'ncıe oıan ba.ctıseterıe •bir ııışKısı yok. 
Çünll.ü açık söyleyeyim, 'biz Ortak Pazar'a resmen müracaatımızı bu yıl 
yapacağunızı söyledik, Bunu çok evvel söyledik. Bunun tanhıni tesbit 
ederken gayet tabiı , en müsait şartlan nazarı itibara alarak yaptık. Ve bu 
Amerikan münasebetiyle ilgili bir müracaat tarihi değildi. Tamamiyle ken
dine has şartlar içinde yapılmıştır, bir kere bunu söyleyeyim. Türkiye Or
tak Pazar'a, benim kanaatime göre - tabii onların ölçüleri ve düşünceleri 
farklı olabilir-, yeni bir boyut getirmektedir. Kanaatim •bu. Türkiye'nin 
Ortak Pazar'daki yeni boyutu nedir? Bir kere ilk defa halkı müslüman 
bir memleket- '% 98'i müslüman olan memleket- üye olmak ıüzere müra
caat etmiştir. Bu önemli bir boyuttur. Tabii şartlar, Ortaçağ şart ları de
ği l, yani dini farklılıklara büyük önem verildiğ' çağlar değil. Ama kabui 
etmek lazımdır ki, bunun da bir rolü olacağını tahmin ediyonım. Hatta, 
dikkat edelim diye tavsiyem var. 

İkinci önemli husus şudur: Türkiye büyük ülkelerden biri olarak 
girecekti r. Ortak Pazar'da nüfus itibariyle büyük olarak Almanya, İngil
tere, Fransa ve İtalya var. Eğer biz girersek, biz de nüfus bakı mından, 
bu ülkelerle aynı klafikasyon içerisinde olacağız. Ortak Pazar için Tür
kiyc'nin getirdiği avantaj, geniş bir iş imkanının olmasıdır. Bugün biz 
1000 km. otoyola başladık. Asnn sonuna kadar 3000-4000 km. otoyola 
ihtiyaç var. Ondan sonra belki bir takım demiryollarına ihtiyaç var. Da
ha elektrik enerjisinde 700-800 kw/saattayız ... bunu iki misline çıkara
cak santraller inşaa halindedir, ama lbu rakamların 31()00 KW/saate yük-
5 lmesi lazım. Demekki, daha birçok termik hidro- elektrik ve nükleer 
santraller yapılacaktır. Şehirler, demin de söylediğim gibi büyüvor. Yani 
biz de bir devre gelmiştir ki, bir İstanbul'a bir İstanbul daha ili'ıve etmi
şizdir. Halbuki, Avnıpa şehirleri olduğu yerde duruyor, ha tta niifus aza
lıyor. Buralarda yapılacak bir çok inşaatlar var. Ben öyle zannediyonım 
ki, Avrupa'nın is tihdam meselesinde cözüm arıvorlarsa, önemli vcrlerden 
biri, Türkiye'deki ilerde elde edebileceklerdeki islerdir. Tabii bu, 'bir ta
raftan yabancı sermaye getirecek. bizim iscimize veni iş imkanları açacak 
ve avnı zamanda da Avrupalılara baska imkanlar sal:Havacaktır. Bir 
önemli nokta, Türkiye bir köprüdür; İslam ülkeleriyle Avrupa arasında 
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bir köprüdür. Bizim islam ülkeleriyle llişkilerimiz devam edecektir, o 
çerçeve içersinde. Tahmin ediyorum k1,'bu da iki grup arasın!daki yakın
laşmada önemli lbir sdbep olacaktır. Zannediyorum ki, getiriJen ana ko· 
nular bunlar. 

Soru : - .Sayın BaŞ'bakan, birinci sorum, Türkiye' deki anayasal w. 
hukuki durum, Roma Antlaşması'nın imzalanmasını mümkün kılacak bir 
anayasal tadıilat gerektirecek mi? lkinci 'Sorum, Sizin de 'belirttiğiniz gi,bi 
Türkiye, yüzyılın sonunda Topluluğun en kala'balik ülkesi durumunda 
olacaktır. Bu nüfus fazlahğı sizce, Türkiye'ııin Toplulukta en fazla sayıda . 
Komisyon üyesi bulundurmasını gerektirir mi? 

Cevap : - Son kısmını şimdiden müzakere etmeye lüzum yoktur. 
Son kısım sualinizin cevabı: •Daha o noktada değiliz. Daha işin başlan
gıcındayız. Şimdiden yolun sonunu müzakere etmenin bir faydasına <la 
inanmıyorum.» Bir onu söyleyeyim. Türkiye'nin bugünkü Anayasası - ga
yet tabii her ımemleketin Anayasası kendisine göredir. !Hatta hiç Anaya
sası olmayan ülkeler de vardır. Yani, lngiltere bunun misalidir, Anaya
sası yoktur. ama gelenekleri varıdır. Değişecek mi, değişmeyecek mi? Be
nim inancım şu : Türk toplumu geliştikçe Anayasa, bu topluma uymak 
mecburiyetindedir. Hatta, o yüzden de •Anayasa'mn 175. maddesini ge
liniz daha kolay hale getirelim• dedik. Çünkü, 196l'den 1982'ye kadar hiç 
bir sivil idare, Anayasa'yı ıdeğiştinnedi. Sadece askeri idareler veya askeri 
yönetimlerin veya onların zarlarıyla iki defa Anayasa değişikliği yapıl
mıştır . 175. madde değiştirildiği takdirde, zaman içer"Sinde gelecek ikti
darlar,- bizler de dahil olmak üzere- Anayasa'nın gördüğümüz eksikltkle
rini ve zaman içerisinde insan hak ve hürriyetleriyle ilgili lbir takım mad
delerini birden bire değil tabii- değiştirebileceğimizi şimdiden söyleyebi
lirim. 

Soru: - Sayın Başbakanım, AET'ye itam üyelik için bir 5 sene, 
ondan sonra bir 5 sene daha dediniz. Yani, 1987 erken seçiminden sonra, 
yanı iki dönem diyorsunuz, değil mi efendim? 

Cevap : - Erken seçim diye kimse bir şey demedi. Erken seçimi 
o arada kabul ettirmeye çalışmayın. Şimdi benim görüşüm şu : Biz, ikin
ci 5 yılı aldığımız zaman bu işi büyük çapta garanti altına ısokanz. yani 
1988'dcn sonraki 5 yılı. ondan sonraki 5 yılı da garanti ederiz. Tabii Tür
kiye istikrar içersinde geliştiği takdirde ... Türk insanı çalışkandır, dün 
akşam ihracatçıları gördüm, olmayacak işleri başaran insanlar var, hiç 
ummadığımız isleri başaran in anlar var. Yeoveni bir jenarasyon arka
dan geliyor, cok daha güçlü bir jenarasyon. Önümüzdeki 10 senede çıok 
şeyler olur, Türkiye'de. «Acaba şu kadar sene mi bu kadar sene mi• diye 
sordu.klan zaman, hep hatırıma şu geHr: 1980 senesinde Türkiye'nin du-
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rumunu hatırlarım. 1980 senesinde borcunu ödeyemiyen, ydkJuklar - kuv
ruk.lar içinde olan, ihracatı petrol gelirini karşılamayan bir Türkiye var
dı. Bugün, aradan 7 sene değil, 5 - 6 sene geçtikten sonra, Türkiye çok 
farklı bir Türkiye haline gelmişse, Ortak Pazar meselesi de böyle olacak
tır . Onu söylemek istiyorum. 

Soru : - Hayırlı olsun, efendim. Türkiye'nin AET'ye tam üyelik 
başvurusu son yıllardaki önemli hareketlerden birisidir. Yalnız, sizin de 
değindiğiniz gibi, AET sadece ekonomik bir entegrasyon örgütü değil, 

aym zamanda 'belli idealleri savunur. Bu idealler içerisinde en belirgin 
olam demokratik bir coğrafya çıkarmaktır. Bu ıgeçiş döneminde Avru
ya'run elbette bizden 'bazı ıbeklentileri olacaktır. Bu beklentilerin başın
da da demokratik hakların ve demokratik sistemin güçlendirilmesi yo
lundaki adımlar 'Olacaktır. Siz, her ne kadar önce 175. madde ile ilgili gö
rüşle11inizi anlattıysanız, ıbunların sizin ıbelirttiğiniz çerçeve içerisinde Av
rupahlara aniatılmaşı kolay olacak mıdır? Şöyle bir soru ·geldiği zaman; 
•ortada Anayasa'nın geçici 4. maddesi var, ve •siyasi yasaklar ortada. Oysa 
tam üyelik için 'başvurduğumuz bu ooğrafya içerisinde siyasi yasakları 
olan başka hiçbir ülke yok.» Dolayısıyla geçici etkilemek ve siyasi yasak
lar kaldırmak için da'lıa pratik bir yol bulamaz mısınız? Şu anda sözü ge
çen kurumların !birleştikleri ıbir nokta var; Sayın Cum!huroaşkanı çeşitli 
defalar ısiyasi yasakların kaldırılması konusundaki .görüşlerini ifade etti
ler. Dolayısıyla geçici 4. maddeyi kaldırmak konusunda bir konsensus 
yaratmak, ~emen bu yola gitmek 'bu süreci 'Olumlu olarak etkilemez mi? 
lkınci i /belki de çok somut bir soru gelecektir, örneğin şu anda Türkiye'
de örgütlenmeleri olmayan s iyasi partilere örgütlenme hakkı verilecek 
mi? 'Daha açıkca sorayım, ıbu geçiş sürecinde Türkiye'de bir komünist 
partisi olacak mı? Bir üçüncüsü de, sizin de belirttiğiniz gibi, Türkiye, 
AET'nin tek islıtm ülkesi olacaktır. Şu anda Avrupa'da endişe ile izlenen 
Tiirkiye'nin islıtm ihareketleri var. Biz bunları kaıbaca irtica diye a dlan
dırıyoruz. Bu geçiş sürecinde irticai olayların gelişmesini önleyici somut 
adımlarınız olacak mı? 

Cevap : - Şimdi , !birinci sualinize hemen cevap vereyim. Ben, 
Türkiye'de Anayasaların kolay değişmesini yani , geçici 175'in değiştiril
mesini, geçici 4. maddeden çok daha önemli görü)"Oruro, Türkiye için. 

Geçmiş bütün tecriibelerimiz bunu gösteriyor. Ve anlayamadığım 
bir noktayı da huzurunuzda tekrar söyleyeyim; Bütün siyasi partiler, 
başta Ana muhalefet Partisi olmak üzere, bu Anayasa'yı değiştirme heve
sindeler. «Değiştireceğiz• diyorlar. Bizim de kendimize göre değişmesini 
arzu ettiğimiz :yerleri var. Bunlan açıklamak mecburiyetinde değilim , 
şu anda. Ama, «peki geliniz bu işi kolaylaştıralım, biraz daha kolaylaştı-
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ralım.• dediğimiz zaman, seçimi kazanacakJanru iddia edenler, hu sefer 
seçimi kazanamıyacakmış gibi bir tutum içersine giriyorlar. «Özal, 'bu 
işi yapacak, Özal'a biz Anayasa'yı bu kadar değiştirme kolaylığı verme
yiz» gibi ıbir garip tavır içerisine düşüyorlar. Şimdi şunu da söyledim, de
dim ki, • l 75. madde değiştiği takdirde ki- bunun değiştirilmesi çok zor 
değil- 'bizim 25S sayımız var, buna 45- 50 ilave edildiği :ııaman, 300'ü bile 
buluruz. Sayın Cum:hu11başkanımızı muıhtemelen ikna da edebiliriz, belki 
2/3 eder. 175'i geçirdiğimiz zaman, ilk yapacağımız iş, geçici 4. maddeyi 
referanduma götürmektir. ·BÜ da, daha doğrudur, çünkü, bu siyasi yasak, 
millet tarafından konulmuştur. Şimdi !ben size açıp şunu sorayım; «Geç
tiğimiz -Oönemde, Anayasa oylaması yapılırken, o zaman ki yönetim lbu 
geçici 4. maddeyi ayn oylatsaydı, ondan sonra da Anayasa'nın kendisini 
ayn oylatsaydı. Yani ayn ayn reyler verilseydi? Benim taıhminim geçici 
4. madde, Anayasa'yla aşağı yukarı aynı şekilde oy alırdı. Benim tahmi
nin: budur, şimdi, millet fikrini değiştirmişse miJlet değiştirsin. Ve doğ
rusu da !budur. Biz, iktidar olarak bu madcieyi koymadık. Bizim ·hiç bir 
rolümüz yok. İnanıyorum ki, en doğru yol, onlar için, geçici 4. maddenin 
halk tarafın.dan kaldırılmasıdır. Ve huzurunuzda da ifade ediyorum, be
nim bundan hiç bir çekinmem yoktur. Arkasından 175 ıgelir. Arka ından 
4. gt.-çici maddeyi de referanduma koyarız . Seçimlerden evvel de yaparız 
bu ;şi. Ama, SHP'nin ıcle yanımıza gelmesi lazım, ıgelebilirse, veya DYP'
nin gelmesi lazım . Bunlardan biri si gelmesi lazım. Bunlardan birisi gelir
se mesele biter. 

Şimdi üçüncü 'kısım sualiniz, zanediyorum, irtica ile ilgili. Şimdi 
bakınız, 11ürkiye'de Cumhuriyet kurulurken, Anayasa'mızda iki tane bir 
nevi sütun var. Bu Anayasa'nın dayandığı iki tane önemli sutün var. Bir 
tanesi, ıb'ir nevi Komünist Parti'yi yasakJamış. Öyle mi? Komünist Parti
si'nin kurulmasını yasaklamış. İki, dinle ilgili •bir parti kurulmasını da 
yasaklamış. Yani, !bugün Avrupa'da diyelim ki, Hristiyan Demokrat P:ırti 
kurulur, ama 11ürkiye'de Müslüman Demokrat Parti kuramazsınız. Buna 
kadar Anayasamız müsaade etmiyor. Tabii unutmamak lazım ki, lbu, Tür
kiye'de Cumhuriyetin başlangıcında lüzumlu bir !hadise imiş, diye ka'bul 
etmemiz lazrm. Üzerinden 60 küsur ısene geçmiş. Zamanla inancım ıoclur, 
bugün söylemiyorum, !bugün olmaz, ama belki bir ~önem sonra. Ben Tür
kiye'de hele son developmanlan gördükten sonra, fenatik grupların, aşırı 
uçların %3 ıveya % 4'den daha fazla rey alacağı kanaatinde değilim . Han
gi taraf olursa olsun . ıAma bu Cumhuriyetin kuruluşun.da 'önemli bir su
tün olarak getirilmiş iki esastır. Bunun tabii değiştirilmesinde, zaman _ 
içerisinde millete gibne mecburiyeti ıgene vardır, onu da ~öyleyeyim . 
Yani, lbu konuyu /bir Türkiye Büyük MiJlet !Meclisi'nde 2/3 ekseriyetle de
ğil, muha'kka'k ımillete giderek değiştirmeyi düşünmek lazımdır. Zaman-
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laması nasıldır, o da ayn bir faktör. :Ama !benim şahsi inancım, 'bugün de 
ifade ederim, bunların alabilecekleri reyler % 3 <veya % 4'ü katiyen geç
mez. Ama, maalesef !başka şartlardan dolayı !bunun zamanlamasını dü
şünmeniz lazım. 

Şimdi gelelim irtica konusuna. Ben Türkiye'de irticanın hir tehlike 
olabileceği kanaatinde değilim. Potansiyel tehlike, yanlışlık yaparsak, 
olur. Yani, onlara lüzumundan fazla önem verirsek, bazı hatalar yapar
sak, köşeye itersek, lbaşkalanyla 'birleşmelerini temin edersek, yanlışlık
lar yaparsak belki potansiyel olarak bir tehlike olur. Türk halkı genelde 
çok lhoşgörülü bir halktır. Yani, aşın bir halk değil, biz siyasetciyiz, gezi
yoruz, göruyoruz. ıB en !hatırlıyorum, ıbir partinin Başbakanına vaktiyle 
•masondur niye seçiyorsunuz• dedikleri zaman, Karadenizlin in bir lafı 
var, eliyor ki, «Biz camiye imam seçmiyoruz, partiye başkan seçiyoruz.• 
Bunlara kadar söylenmiştir. Netice itibariyle, Avrupa'da hala bir parça 
onların kendi içinde, bize göre !fanatik gruplar vaı·dır. Yani dini bakım
dan fanatik, bir islam ülkesinin Avrupa Ortak Pazar'ına girmemesini is
teyen gruplar vardır. Bunda ıhiç şüpheniz olmasın . Hatta belki önümüz
deki yıllarda en önemli mücadeleyi biz bwılarla yapacağız. Onların da 
bütün göstermek istedikleri, «Türkiye'de irtica vardır. Komşumuza !ben
zer bir takım hareketler olacaktır• diye, oraları korkutmak istiyorlar. Bu
na sakın inanmayalım, bıına sakın !kanmayalım. Yani, bu oyuna gelmeye
lim. Onu söylemek istiyorum. Biz, -kendimizde olmadığı halde- Biz de
vamlı irtica meselesini ortaya koyarsak, onlara nakledersek, işte netice 
iti;,ariyll! «Türkiye, 'komşu bir ülkede olduğu gibi bir rejime gidecektir, 
onwı için Müşterek Pazar da işi yoktur• giıbi, bazı tezleri olanlar, bun l arı 

· kuJlanacaklardır. 'Ben meseleleri iyi bilen bir kimseyim, taa eski devirler
den beri de epey incelemişimdir ... Açıkça ifade ediyorum, Türk Halkı hiç 
bir şekildi! fanatizmin yanında değildir. 

Soru : - Sayın Başbakanım, izninizle iki sorum olacaktır, ilki Er
tuğrul beyin sorduğu sorunun devamı. Demokratik Türkiye siyasi yasak
ların kalkması ile özdeş kılındı. Şimdi Anayasa'nın değişikliğinin yolunu 
yordamını söylüyorsunuz ~ma, Türkiye'deki demokratik rejim süreci 
içinde Anayasa'nın ışığın.da, fakat iktidarınızda da doğrudan yapabileceği 
uygulamalar var. Bazı yasaların değjştiri lmesi, bazı uygulamaların kaldı
nlması. Hala kitaplar toplatılıyor. Hala kitaplar yakılıvor. Pasanort ala
mayan insanlar var. Bir kural olmamakla birlikte hala karakollarda da
yak yiyen insanlar var. İnsan haklan ihlal edilir ıdurumlar var. Bu geçiş 
sürecinde, iktidarınız herhalde TopluJuk tarafından en çok siyasi yönden, 
belki 'bu yönden sıkıştırılacak, siz iktidar olarak, bunlan, ıbu uyguJama
lan mrsıl düzeltmeyi düşünüyorsunuz? 
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İkincisi de, elbete insanların düşüncelerinde her zaman değişiklik 
olur. Siz bundan bir süre önce, yani 7 - 8 yıl önce, Milli Selamet Partisi 
adayı idiniz. Ve Milli Selamet Partisi, ·AET'ye karşı olarak biliniyordu. 
5iz de AET'ye üye olma düşüncesi ne zaman, nasıl gelişti ve bunda neler 
etken oldu, bunu açıklayabilir misiniz? 

Cevap : - Şimdi hemen ikinci sualinize cevap vereyim; AET me
selesinde benim fikrim, ta o zamandan beri farklıdır, onu da söyleyebili· 
rim . .ı:s eık.i, şu DPT Müsteşarlığı devrem var 'benim, AET müzakerelerinin, 
yani ek Katma Protokol'nun hazırlık devresindedir. Müzakerelerinin ço
ğunda biz bu.lunduk. O müzakereler 'Sırasında da tek söylediğimiz konu 
şudur! Müşterek pazara girerken, şu yanlış anlamayı kafamızdan çıkara
lım, «her ne pahasına olursa ols~, ıburaya gireceğimiz manasını karşı
mızdakilere belirtmeyelim, her ne pahasına olursa ... » Türkiye'nin ımen

faatinin dengelendiği bir noktada gireceğiz. Gayet tabii, iki tarafın hoş
nut olabilmesi için dengeli anlaşmaların yapılması lazımdır. Bu uzun za
man isteyen pazarlıklardır. Tek farkımız o zaman 1belki bazı kimselerle 
bu noktalar üzerindedir, onu ifade ederim. 

Türkiye'deki rejim konusuna gelince; 'bizim nerden geldiğimiz belli
dir. 1983 seçimleriyle belki bir bakıma tercih edilmeyen iktidar olarak, 
biz geldik. Sizlere 1983 6 Kasımıyla bana Hükümet kurulma görevi veril
diği 7 Aralık arasındaki gazeteleri okumanızı bir kere daha gözden geçir
menizi tavsiye ederim. Ben şuna inanıyorum, demokrasinin gelişmesinde, 
sağlamlaşmasında, ilerlemesinde basının çok büyük 'bir rolü vardır. Ge
çen de sizlerle beraber IPI'nın başkanı geldi. Söylediği bir cümleyi unut
muyorum: •İspanya' da aynı durumda askeri bir müdahale oldu, o as
keri müdahaleye netice itfüariyle Kral'la basın mani oldular». dedi. Ben 
de geçenlerde 'bir hadiseyi anlattım, «Bir mektup meselesi oldu, biz aynı 

kolaylığı görmedik» dedim. Maalesef görmedi k. Bir mektup meselesi diye 
bir şey yoktu aslında. Bir sansasyondu netice itibariyle. Ama, demokrasi
nin müdafasında unutmayınız, sadece hükümetlere değil, basına çok bü
yük vazife düşüyor. Hür basın kalabilmesi için, ancak demokratik or
tamda kalabilir. Bir bunu söyleyeceğim. 

İkincisi , bir çok uygulamalan 'biz değiştirdik . İşe alınmadan tutun, 
kararnamesinden, pasaportla yurt dışına çıkışta özel kararname -kanun 
kuvvetinde kararname çıkararak bir çok yasaklı insanların yurt dışına 

çıkması imkanlanru da getirdik. Ama hemen şunu ifade edeyim, bürokra
sinin değişmesi hemen kolay değildir. Zaman isteyen bir hadisedir. Yal
nız misalini de vermem icab ederse, adaptasyon tahminimizden ook daha 
süratli olmuştur. 1985 yılında, Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu'nun ımü
zakereleri sırasında, parlamentoda yapılan konuşmalarla, basınımızda o 
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zaman ' çıkan yazıları tekl'ar bir gözden geçirmenizi, hatırlamanızı tavsiye 
ederim. Bu gün 'ben, bir çok arkadaşlara soruyorum; «Polisin durumu 
nasıl• diye. Hep i diyorlar ki, •Hayır, o öylenenler gibi değildir» Polis 
hakikaten, çok .dikkatli, çünkü statü de~işmektedir. Daha yüksek 'tahsilli 
olmaktadır. Ama, bu ibir zaman meselesidir. !Birden bire herşey I'ürkiye'
de bfr gecede, elimizde sihirli değnek yok ki, değiştirelim, ertesi saıbaha. 
Denıokra-side de böyle. Bazı alışkanlıklar ·var ki, sadece mesele !bizimle 
bitmiyor. Yani, hüW.rnetle bitmiyor, demin söylediğim misalde 'basın da 
var, demin söylediğim misalde üniversitelerimiz de var. Daha !birçok yer
ler de var . .Bütün !bunların 'bir araya gelip, .demokrasi meselesinde bazı 
ittifaklar yapması lazım ki , 'bu da I'ürkiye'de zaman içerisinde muhakkak 
olacaktır. 

Soru : - Sayın Başbakan, Yunmistan'ın AET'ye girişimizi engel
lemesi konusundaki ldüşünceleriniz nedir? 

Cevap : - Tıtbii, ıbu müraca<t yapılırken, •bu noktalar da nazarı iti
bara alınmıştır. Yunanistan engellemeler yapabilir, ama bu, bizim müra· 
caatımızı engellemez, müracaatımızı yaparız. Hatta inancım odur ki, Ko
misyon'a da müracaatımız sevkedilecektir. Orada Konsensüs aranmadan 
sevk edilecektir. Ondan sonraki gelişmeleri ben şöyle görürüm : Yunanis
tan, büyüyen gelişen lbir Türkiye ile ımünaselbetleııi.ni <laha iyi tutmak 
medburiyetindedir. Bundan istifade ederler. Bundan 'büyük çapta yarar
lanır. Ama, bu münasebetleri belli ufak· tefek gayeler için 'bo~a kal
karsa, zararlı çıkan kendisi olur. Ben Yunanistan' da zaman içerisınde bu 
meselenin aırlaşılacağını ve ıkendi ımenfaatlerinin ide Türkiye ile lbir ara
da hareket etmek olduğunda müttefik olacakları kanaatini tutmak isti· 
yorum. Zamanla bunu anlayacaklarını ümit ediyorum, inşallah öyle olur. 
Ama, eğer ıöyle olmazsa, gene inancım odur ki, Avrupa Ortak Pazar'ını ku
ran ve Avrupa Ortak Pazar'ında !büyük ısöz sahibi olan •büyük devletlerin 
herhalde lbu konuda söyleyecekıleri /bazı şeyler de olacaktır. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN IRAK BAŞBAKANI I ~ 
YARDIMCISI SAYIN TAHA YASİN RAMAZAN ŞEREFİNE 

VERDİGİ YEMEKTE YAPTIGI KONUŞMA 

Aziz Klardeşim Ekselans Taha Yasin Ramazan 

Değerli Konuklar, 

15 Nisarı 1987 

Ekselanslannı ve beralberin.deki ıheyetin değerli üyeleıini Türkiye'de 
bir kez daha görmekten duyduğum memnuniyeti iFade etmek istiyor ve 
sizlere Hükümetim adına hoşgeldiniz diyorum. 

Tariihi ıve manevi bağlarla lbir!birine bağlı, dost ve \kardeş iki ülke 
olan Türkiye ve Irak arasındaki ilişkiler özellikle son yıllar,da lhızlı ibir ge
lişme göstermektedir. Münasebetlerimizin örnek ısayılacak düzeyde sey
retmesi mutluluk vericirur. Üst düzeyde temas ve ziyaretler, işbirliğimi
zin daha ileri düzeye yükseltilmesinde önemli bir etken olmuş tur. Ekse· 
lanslanmn bu ~iyaretlerinin .de ilişkileıimize yeni önemli katkılar getire
ceği samimi inancımdır. 

Komşumuz dost ve kardeş Irak ile aramızda mevcut iyi ilişkilerin 

her alanda daha ela geliştirilip, güçlendirilmesi içten temenni mizd ir. Özel
likle ekonomik alandaki işbirliğimizin genişlemesi •ve yeni 'boyutlar ka
zanması aramızdaki bağları daha da sıkılaştıraeaktır. Irak'ın müteah
hitlik hizmetleri alanında Türk firmalanna gösterdiği güven ve teveccü
hü de memnuniyetle karşılıyoruz. Bekmhe Barajı ihalesini geçen yıl son
l arında bir Türk şirketinin de bulunduğu konsorsiyumun yüklenmesi iki 
ülke arasınrlaki işbirliğinin yeni bir gös tergesidir. lrak'ın içinde bulun
duğu güçlükler nedeniyle ticari mübadele hacminde meydana gelen azal
manın geçici olduğuna inanıyorum. Ticaretimizi normal gelişen seyrine 
kavuşturmak 'ülkelerimizin yararına olacaktır. 

Türkiye, bölgede barış ve istikrarın hüküm sürmesine büyük önem 
atfetmekte. devletlerin egemenlik ve toprak bütünJüğüne saygı gösteril
mesinin. bunun temel koşulunu oluşturduğuna inanmaktadır. Türkiye, 
bu ilkelere bal!lılığını •her ıfırsatta ispat retmiş, dostluğu aranılır ve güve
nilir bir devlet olduğunu göstermiştir. 

Bölgede barışın yeniden egemen olması, !komşularımız Irak 've İran 
arasında 6,5 yıldan beri süregelen savaşın bir an önce sona erdirilmesi en 
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samimi arzumuzdur. Her iki lülkenin ekonomik •kalkınmaları ve halkl arı

nın refah düzeyinin yükseltilmesinde kullarıılabilecek imkanların savaş 
için heıba edilmesinden ve daha da önemlisi, yerine konulamıyacak insan 
gücü kaybından 'Üzüntü duyduğumuzu ifade etmem gerekiyor. Türkiye 
her iki komşu ülke ile ilıer düzeyde ve devamlı olarak temas edebilen bir
kaç ülkeden biridir. iBu imkanı değerlendirerek barışa yardımcı olabile
cek çabalarımızı azimle sürdürmek arzusundayız. Savaşın sona erdiril
mı.;.i ile ilgili olarak başvurula'bilecek imkanların el'an ~ükenmcdiği kanı· 

smdayız. Türkiye savaş ·karşısındaki tarafsızlık politikasını titizlikle sür
dürürken, barışı tesıse yönelik çabalarına da dovam edecektir. rrürkiye, 
esasen İslam Banş Komitesi faaliyetlerinde rol oynamak suretiyle katıla
geldiği uluslararası çabaların yarusıra, her iki komşusunun arzu etmesi 
halinde, savaşın durdurularak sürekli -Ve şerefli bir barışın tesisine iki li 
düzeyde de aktif olarak katkıda bulunmaya ılıazırdır. 

Türkiye, bütün ülkeler 'bakımından artık ciddi bir tehdit halini alan 
uluslararası terörizmle mücadelede ülkelerarasında iŞbirliğinin önemine 
inanmaktadır. Bu vesile ile, masum ve savunmasız insanlara yönelik te
rörist faaliyetlere karşı Türkiye'nin aidığı tedıbirlcre gösterdiği anlayış ve 
yaptığı katkıdan ötürü kardeş Irak halkma ve devletine şükranlarımızı 

ifade etmek isterim. 

Bir bölge ülkesi olarak Orta IDoğu'daki çatlşmalann, uyuşmazlık
ların ve siyası gerginliklerin devam etmesinden endişe ve üzüntü duymak
ıayız. Biz, Orta Doğu ihtilafının esasını Filistin ısonınunun teşkil ettiğini, 
bölgede adil ve kalıcı barışın ancak Filistinlilerin meşru haklarının tanın
ması ve lsrail'in Kudüs dahil 1967'den beri işgal et tiği Arap 'topraklai"'ln
dan geri çekilmesiyle sağlanabileceğine inandığımızı her vesile ile ifade 
ettik. Arao kardeşlerinin •bu haklı davalarını daima desteklemiş olan Tür
kiye, •bu desteğini bundan sonra da devam ettirmeye kararlıdır. 

Lübnan'da on iki yıldır devam eden elem verici olayl::ırın hepimiz 
ıçin üzüntü kaynağı oluşturduğuna eminim. Türkiye, Lübnan ' ın egemen
lik, bağımsızlık ve ıtoprak bütünlüğünün korunmasına Jıususı önem at
fetmekte, bu ül.kede 'barış ve istikrarın ancak ulusal uzlaşı yoluyla kLmı
Jabileceğine inanmaktadır. 

Aziz Biraderim, 

Şimdi de Türkiye'yi doğnıdan i.lgilendiren bazı konulara kısaca de
ğinmek istiyorum. 

Türkiye, tüm ülkelerle iyi ilişkiler sürdürmeyi, anlaşmazlıkları ba
rışçı yöntemler ve diyalog yoluyla çözümlemeyi dış politikasının temel 
il.kelerind n biri olarak benimsemiştir. Bizim özenle uyguladığımız bu il-
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kenin bazı komşu illkelerce itibar görmediğini ve hatta Türkiye'nin 'bu 
yaklaşımının zaman zaman yanlış değerlendirildiğini de üzülerek müşa
hade ediyoruz. 

Komşumuz Bulgaristan yüzyıllardır ülkesinde yaşayan Türk azın· 

lığa karşı başlattığı baskı kampanyasını fütursuzca sürdürmektedir. Tür
kiye'nin, bu insancıl sorunun diyalog yoluyla çözümlenmesi yolundaki 
yaklaşımına karşılık Bulgaristan'ın takındığı uzlaşmaz tavır herkesin 
malumudur. Tüm dünyanın, özellikle Müslüman ülkelerin Bulgaristan'
d:>ki Türk azınlığının karşı karşıya bulunduğu mezalim konusunda daha 
yakın ilgi ve etkili destek .göstermelerini beklemekteyiz. 

Keza komşumuz olan Yunanistan ile de önemli sorunlar mevcutLur. 
Bu sorunlar Ege' de biı.ıbıri ile bağlantılı hak ve menfaatler dengesinin 
Yunanistan"ın tekyanlı ve keyfi davranışlarıyla 'bozulmak istenmesinden 
kaynaklanmaktadır. Bu meselelerin hakkaniyet çerçevesinde yapıcı bir 
diyalog ve anlamlı müzakereler yoluyla çözümlenebileceğini Yunanlı yö
neticilere bütün iyiniyetimizle ve açık kalplilikle sık 5ık tekrar edegeldik. 
Kesin inancımız odur ki, Türkiye ile Yunanistan arasındaki siyasal nite
lik ve kaynaklı bu ısorunlar, ancak iki ülke arasında tarafların kendi ser
best iradeleri ile saptayabilecekleri hal çarelerine kavuştun.ılabikliği tak· 
dirde ki- başkaca akılcı bir seçenek yoktur- sağlam ve sürekli 'biçimde 
temelden çözümlenmiş olacaklardır. Yunanistan'dan aramızdaki mesele
lerin müzakere yoluyla çözümlenmesi için yaptığımız iyiniyetli çağrılara 
ve yapıcı tutuma olumlu karşılık alabilme ümidini muhafaza etmek isti· 
yoruz. 

Aziz kardeşimizi bu ziyaretleri vesilesiyle yeniden ·aramı.zda görmek
ten büyük memnuniyet duymaktayım. Ülkelerimiz arasındaki ilişkileri 
geliştirmek, bölgesel ve uluslararası Sorunlarda yararlı görüş alışverişin
de buhınmak imkanını veren temaslarımızın daha sık ve etkin biçimde 
sürdüriilrnesi en halisane dileğimdir. 

Sözlerime son verirken, Ekselanslarının sağlık ve mutluluğu, bölge
mizin bir an önce barış ve istikrara kavuşması, Irak milletinin refah ve 
ilerleme yolundaki başarılannın devamı, Türk- Irak dostluğunun aaha 
<la gelişmesi için en içten dileklerimi sunuyorum. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN PAMUK ÜRETİCİLERİNE 
HİTABEN YAPTICI KONUŞMA 

17 Nisan 1987 

Muhterem Arkadaşlarım; 

Burası bizim Anavatan Partisi Meclis Grubu'nun toplantı salonu
dur. Onun için demin Grup Başkanvekilimiz toplantıyı açarken •mev
cudumuz tamamdır• dedi Tabii burada bu kadar kalabalık hiç toplan
mamıştık. Netice itibariyle milletvekilleri yerine, milletin kendisi ge; 
miş oluyor. Değil mi? Biz vekiliz, sizler gelmiş oluyorsunuz. Tabii b.t 
fırsattan istifade, kısa da olsa memleketimizin meseleleri hakkında siz:o: 
bilgi vereceğim. Ondan sonra da tarımla ilgili bazı konularda konuşa
cağım. Sonunda biraz da pamuk meselelerinden bahsederiz. 

Şimdi, dün burada Irak Başbakan birinci yardımcısı, vardı. Bu sa
bah yolcu ettik. Irak'la aramızda bazı ekonomik ilişkiler var. Tabii bu 
konuşmalar sırasında hafızam, 1980 senesine gitti. Türkiye, 1979 sonu 
1980 başında çok sıkıntı içindeydi. Dışarıdan petrol tankerlerini - bizler 
değil, ben o zaman Başbakanlık Müsteşarıyım - Başbakan takip ediyor
du. Petrol tankeri şu limana gitti. Acaba doldu mu, dolmadı mı? Biliyor
sunuz, Yumurtalık'ta bir boru hattı var. Irak'tan Kerki.ik petrolünü ge 
tiriyor. Oradan petrol alıyoruz. Varili 30- 32 dolardan veya 35 dolar cı 
varında. Petrol dolu büyük bir tankere, bazen 20 milyon dolar, hazan 
30 milyon dolar para isteniyordu. Hiç unutmuyorum, 30 milyon dolarlık 
bir tankere, 29 milyon dolar parayı bulmuşuz, 1 milyon doları bulama· 
mışız. Yok; Türkiye'nin dövizi damlamıyor ki. Irak'Jı diyor ki, « 1 milyon 
dolan bul, ondan sonra tankeri doldururum». Tanker 1 hafta bekliyor. 
Biz, 1 milyon dolan zor buluyoruz ve tabi! tankerde beklediğ i iç in de ay 
nca para ödüyoruz. Aynı konu, Libya'da başka ülkelerde olmuştur. Al · 
!ah kimseyi fakr'ü zaruret içerisine düşürmesin. Tabii, bugün hadire ta
mamiyle değişmiştir. Bizim bugün komşu ülkelerimizden değil borcu
muz; alacağımız var. Hem de öyle ufak rakamlar değil , 1 milyar dolar. 
1,5 milyar dolar. Onlar şimdi bize geliyorlar, • borcu ertele» diyorlar. 
Yani •ödeyemiyoruz 6 ay bize daha müsaade ver• diyorlar. Allah bana 
bugünleri. de gösterdi. Onun için şükrediyorum. Ama, şimdi soruyorum, 
diyorum ki , Türkiye aynı, insanlar aynı. O gün niçin o duruma düştük 
de, bugün niçin bu durumdayız. İnsanlar aynı çalışkan insanlar. İmkan 
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verirseniz taştan ekmeğini çıkarıyor, topraktan ekmeğini çıkarıyor. İşin 
.gerisinde ne var diye düşünüyorum . Niçin, yanlışlıklar olmuş ki, biz 
•meş'hur• mazot bulamaz, benzin bulamaz hale gelmişiz. Kapıya borçlu. 
!ar, gelmiş, alacaklılar gelmiş dayanmış. Ben hatırlıyorum o günleri. Al · 
manya'da İngiltere'de dolaştığım zaman kaç tane adam karşımızıı çıktı, 
«paramızı ne vakit ödeyeceksin• diye. Yani neredeyse hakaret edecek şe
kilde hitaplarla karşılaştık. Ben size bir şey söyleyeyim; •Niçin bu fark
lılık vardır • dediğiniz zaman, sakın «petrol fiyatı şöyleydi, petrol fiyatı 
-çok yükseldi de ondan biz bunları karşılayamaz hale geldik» gibi laflara 
inanmayın . Çünkü petrol fiyatı sonradan çok daha fazla yükseldi. 40 do
lara kadar da çıktı . Türkiye petrol buldu, borcunu da ödedi ve kredi 
itibarı olduğu için de yeni borç alabildi . Bugün de başkasına da borç 
veriyor. Demin söylediğim gibi, başka ülkelere malını satmak için borç 
veriyor. Bunun gerisindeki olan hadise, Türkiye şu geçtiğimiz yıllarda 
çok daha iyi idare edilmiştir de onun için. Yani, hesabımızı kitabımızı 
bildiğimiz içindir. Eğer hesapsız, kitapsız olsak, bu işleri bilmezsek, ras:
gele idare edilse, Türkiye tekrar kolaylıkla eski günlere derhal döner. 
Gene yokluklar, kıtlıklar 'başlar. Bakınız, bugün belki birçok şikayet 
edenler olabilir. Herşey bulunuyor, hatta Almanya'dan işçilerimizin ya
zın geldikleri zaman artık eskisi gibi televizyon, video falan getirmiyor· 
)ar. Türkiye' de bunlar, - sigara da getirmiyorlar- daha ucuz. Hatta bazı 
getirdikleri şeylere bakıyorum, Türkiye'de imal edilmiş, orada satın al
mış , gelmiş buraya. Biz, bugün müşterek pazara 2 milyar dolara yakın 
sadece tekstil ihraç ediyoruz, tekstil ürünü ihraç ediyoruz.Bundan 6 sene 
evvel 81 'de o müzakereleri yaptığım sırada hatırlıyorum, sadece pamu:: 
ipliği ihraç ederdik. O da 280 bin ton. O zamanki parayla 1 dolara falan 
·giderdi kilosu. İşte 280 milyon dolar civarındaydı. Tekstilin diğer kalem· 
leri -yani, konfeksiyon, diğer ürünler- olsa olsa 20 milyon dolan bul
mazdı. Kore, Hong-Kong ondan sonra Taywand, uzakdoğudaki ülkele; 
bizim belki o tarihlerde 10 misli ihracat yaparlardı - Bizim yaptığımız 
ihracatın 50 misli belki ihracat yaparlar. O zamanki müzakerelerden ha
tırlıyorum, kota koymaya kalkmıştır. Müsaade etmedik. Dedik ki, •kota 
<0lınaz. Biz de şunların seviyesine yetişelim. Şu Kore'ye, Taywand'a yeti
şelim, ondan sonra müzakere edelim.• Geçen gün Avrupa Ortak Pazan'na 
müracaat ettiğimiz zaman, büyükelçilerle konuştum. Bu hatıralanmm 
anlattık. Onlar da dediler ki; «Bugün o Avrupa Ortak Pazar'ına en büyük 
tekstil ihracatı yapan Türkiye'dir.• Yani Kore vs. değil. Onları geçtik, on· 
!ardan fazlayız. Bu hepsi 5 sene içerisinde olmuştur. Bugün Türk ihracat
çısı Amerika'ya çelik ihraç ediyor. İnanılır gibi değil. Vaktiyle Türkiye 
sadece çelik ithal ederdi. Dışardan yuvarlak demir ithal ederdi. Bunu he
pimiz biliyoruz. Ondan sonra kütük ithal ederdi. Ama Amerika'ya bugün 
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onu ihraç ediyoruz. Hatta dün seni ziyarete gelen -eve: buzdolabı da ih
raç ediyoruz- (Cahit Aral'a hitaben) televizyonda söylüyordu. •Biz, fazla 
tahdit yapmıyoruz, Türkiye'ye» diyor. •İki ayda, geçtiğimiz iki ayda Ocak, 
Şubat'ta tekstille, çelik ihracatı Türkiye'nin Amerika'ya % 40 artı• diyor 
Tabii Muhterem Arkadaşlarım, bu memleketin gelişmesi için önemli iş
lerden biı' tanesi dövizin olmasıdır. Yani dövizsizlik bizi, hatta, koca Ü> · 

manlı İmparatorluğu'nu bir nevi çökertmiştir. Ben de şu geçirdiğimiz son 
30 senede mu'htelif devirlerde döviz sıkıntıları yaşandığını bilirim. Dc.:
mokrat Parti devrinde rahmetli Menderes'in ve Polatkan'ın döviz tahsisi 
yaptJklannı bilirim. Yani başbakan döviz tahsisi yapıyor. 300 dolar, 500 
dolar, 1000 dolar, böyle. Demin de söyledim, 1979'da da o zamanın baş
bakanı veya 78'de, 80'de tankerleri takip ederlerdi. Şu tanker geldi, 
petrolümüz yetişti veya yetişmedi. Burru takip ederlerdi. Tabii bu şar~
lar altında, bu dövizsizlikdendir. Peki dövizi nasıl temin ediyoruz ? üç-dörı 
tane yolu var. Bfr tanesini söyliyeyim : İhracat. Tabii sadece tarım malı 
ihraç etmekle işimizi göremeyiz. Türkiye ve bütün dünyada da nıaak
sef tanın ürünleri fiyatları çok değişir ve genellikle de bazan inen fiyat
lar da var. Bakınız misal vereyim, pamuk bir zaman çok iyi fiyatlara ka
dar çıktı. Geçen sene düştü, bu sene tekrar yükseldi. Bu sene, Ekim'deıı 
sonra tekrar büyük yükselme oldu. Seneye ne olacağını kimse bilmez. B i;: 
buğdayı 150 dolara, 170 dolara buğday aldığımızı ben bilirim. Geçenler
de buğday aldık. Sırf ihracat yapıyoruz. 70 dolara maloldu. Yani, bugürı 
köylüye verdiğimiz paranın epey altında dışardan buğday almak mü:n
kündü. Şimcli tekrar 90-95 dolara çıkmış, Türkiye 1979 senesinde topıı 
topu 2,2 milyar dolar ihracat var. Bunun % 60'ı tarım ürünüdür, pamuk, 
fındık, tütün. Yani fonlarla sen bu ürünleri sat, karşısında kilolarla mal 
al. Burdan şunu söylemek istiyorum : Tarımı sağlam bir ülke olmaya 
mecburuz. Bunda hiç şüphe yok. Çünkü ileri bütün sanayi ülkelerindt: 
tarım sağlamdır. Çünkü, bizi doyuran aynı zamanda, giyeceğimizi tem in 
eden, yaşatan şey tanmdJr. Sanayinin de bir çok sanayinin hammaddesi 
tarımdan gelir. Ama, ihracata kaydığımız zaman, sanayiye önem vermek 
mecburiyeti var, tanın yanında. İleri ülkelerin ihracatına baktıjtımızd tı 

sanayi ürünlerinin payının çok yüksek olduğu görülür. Bizde ilk defa 
6 sene sonra, bugün sanayi ürünlerinin payı, 8 milyar dolar civarındaki 
ihracatımızda % 75'e yükselmiştir. % 30'da : 2 milyar dolar. Demek ki, 
bir döviz geliri ihracatta var. Şimdi size bir şey söyleyeyim : Küçücük 
Hollanda, 40 bin küsür km1. Konya kadar, yani büyüklüğü Konya kadar. 
Aşağı yukarı 20 küsür milyar dolar tarım ihracatı yapıyor, tarım ürünü 
ihracatı yapıyor. Çiçek, -yalhız tabii tarım ürünü deyince, onun sattığr 
şeye dikkat edin- ambalaj satıyor, ambalaj. 'Yani tanm ürününü alıyor. 
Çiçekse çok güzel ambalajlanıyor. Tabii o ambalajın da parasını üzerine 
koyuyot, satıyor. Çiçek satıyorsa, çok güzel ambalajlıyor, ambalajliı be-
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raber, hakiki fiyatının üç misli oluyor. Çeşitli süt ürünleri satıyor. Bütıiıı 
bunlara rağmen Hollanda'nın bütün ihracatı 100 milyar dolara yakındır. 
Yani % 20-25 tanın ürünüdür, % 75'i sanayi ürünüdür. 14 milyonluk Hol
landa. Türkiye'nin 1979'dı.ı bütün o devirlerde en kabadayı ihracatı 2,2 
milyar dolar. Bu sene inşallah, herhalde 8,5-9'a yaklaşıyoruz. Böyle ümit 
ediyorum. Ama daha çok yapacak işimiz var. Bir tanesi dediğim gibi bu 
ihracat. Sanayi olsun, tanm olsun. 

İkincisi, döviz getiren işlerden önemlisi turizm. Antalya o işi iy: 
bilir. Ege bilir. Dikkat ettiniz mi bilmiyorum, Antalya sahillerinde ve 
Ege'nin Muğla'dan itibaren aşağısında çok sayıda tesis yapılmaya baş· 
l andı. Arka arkaya yeni turistik tesisler devreye giriyor. Biz aşağı yuk:ın 
iktidara geldiğimizde Türkiye' de 40 bin doğru dürüst yatak vardı. Şimdi 
zannediyorum, 120 bin-140 bin civarında ve 1988 sonunda veya o yı1 içe
risinde 200 bini bulacak. Türkiye belki turizmden gerek geceleme, ge. 
rekse turistik eşya satışı, bir çok mal satışından- tahmin ederim bu senı.: 
1,5-2 milyar dolar gelir sağlar . Bu rakamlar 200-300 milyon dolar bil~ 
değildi, biz geldiğimizde. 

Üçüncü kalem, Türkiyc'nin dışarıda çalışan insanlarıdır. Kimlerdi.
bunlar? işçilerdir, ondan sonra birde müteahhitlerdir. Yani iş yapan 
adamlardır. Onların karlan, onların gönderdikleri paralar üçüncü önem!i 
unsuru teşkil eder. Bu rakam da aşağı yukarı 2 milyar civarında. Buna 
ilaveten bir de tabii, çalışan gelirlerimiz, TIR kamyonlarımız, bunların 
getirdiği dövizlerdir. Üzerine ilave olarak söylüyorum. Türkiyc'nin döviz 
durumu iyi olursa kredi itibarı da ona göre olur. Borcunu öder, hesabın• 
hilir, bütçesi denk çıkar. Netice itibariyle de birçok yeni iş sahasını açmak 
için dışardan kredi rahat alabiliriz. Bakınız bugün bir misal verirsem, 
Türkiye aşağı -yukarı, baştan aşağıya bir şantiye halindedir. Elektriklen
memiş köyümüz hemen hemen kalmadı. Doğu da dahil. Telefonsuz köyü
müz de zannediyorum bir-iki seneye kalmaz. Yani 1988 sonuna kalmaz. 
telefonsuz köyümüz kalmayacaktır. Çoğu otomatiktir. Bir TV. kanalı 
vardı, iktidara geldiğimiz zaman, renkli değildi. Arasıra renkli oluyordu. 
Cumhurbaşkanımız konuştuğu zaman renkli oluyordu. Bir de BaŞbakan 
basın toplantısı yaptığı zaman renkli oluyordu. Bir de arada bir yapıyor
lardı. Çünkü renkli pahalı. Renkli televizyon pahalı. Herkes renkli TV. 
alırsa, Türkiye'de dediler, ona biz döviz yetiştiremeyiz. Hesapta o sırad;ı 
300-400 bin satılır diyorlardı. Biz geldik, serbest bıraktık, saııtleri arttır
dık. İlk sene 1 milyon 200 bin renkli televizyon satıldı. Millette para var 
demek ki aldı. 1 milyonun üzerinde satılıyor. Öyle 300 bin falan değil. Şim
di ikinci kanalımız var. Antalya' da da var mı? Başladım~? İlk önee1büyük 
şehirlerden, bir Güney-Doğu'dan başladık. Yani geri kalmış bölgeden. 
Ama, hemen akabinde diğer yerlere doğru gidecek. Bununla da yetinme-
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dik. Yukarıda uydu diyorlar. Uydudan dört tane kanal aldık. Belki dür~ 
televizyon kanalı da'ha koyacağız. Onun da bir takım çalışmalan yapılı 

.yor. Belki bu iki TV kanalını eğitim kanalı yapacağız. Yani insanlara bir 
şeyler öğreteceğiz. TV güzel bir eğitim müessesesi. Çocuklar küçüklükten 
çok şeyler öğrenecek. Bütün dünya böyle yapmış. Bakınız bugün hiç 
programlı elektrik kesintisi oluyor mu? Her tarafa elektrik verdiğimi? 
halde. Ve büyük santrallar birbiri ardına devreye giriyor. Biz teslim al
dığımız zaman 20 küsür milyar KW/saatti şimdi, 45'in üzerine çıktı. B:.ı 
sene çıkıyoruz. Yani, iki misli oldu . Ama gene kafi değil. Yani , ş u anda 
yapılan santrallarla ve programlanmış olanlarla IOO'ün üzerine çıkarıL . 

Yani, önümüzdeki 34 sene içinde 100 milyar KW/Saat üzerine çıkan1. 
Bütün bunları söylemekten kastım şu, Türkiye'de bir şeyler yapılıyor 
Tarımcılar çok iyi bilir. Mesela, tarımda tohumu serbest bıraktık. Eski
den, Tanın Bakanlığı yeni bir tohumun kullanılması için kaide koyard ı · 

Kendisi 7-8 sene tecrübe edecek, ondan sonra işe yararsa köylüye vere
cek, üretecek. Tabii, çiftçimizin çoğu cebinde kaçınr, getirir, o doğnı 
mu değil mi? O da belli olmaz. Bakın, bugün Türkiye'de 25 tane yükse '. 
verimli tohum üreten şirket kurulmuştur. Yabancıların da ortaklığıyl a, 
tohumların ·hepsi Türkiye'de üretilmektedir. Ben öyle zannediyorum kı, 

belki bu sene 'belki önümüzdeki senelerde, Türkiye dışarıya tohum ihra~ 
edecek. Ama, bu tamamiyle teknolojik bir gelişmedir . Tarımda yüksek 
verim-Çineliler biliyor, ben biliyorum, oradan geçerken sormuştum, 

mısır ekiyorlardı, 1200-1500 kiloya kadar olduğunu biliyorum. İkinci mah
sul olarak soya ekerler olduğunu biliyorum Adana mıntıkasında. An· 
talya'da aynı şeyin olması lazım . Buğdaydan sonra soya rahatlıkla olur, 
mısır rahatlıkla olur. Bütün bunlar tabiatıyla dünyanın teknolojik geliş
mesini Türkiye'ye getirmekle olur. Bakınız, iki tane Bakanı ben bugün 
Amerika'ya yolladım. Niçin yolladım? Bir tanesi sağlık meselesi için gitti. 
Yeni bir kanun çıkarıyoruz. Çok reformlar yaptık, ama sağlık daha tam 
istediğimiz gibi değil. Önemli bir sağlık reformu kanunu şu anda Me•:
lis'in gündemine geliyor. Mayıs ayı içinde, inşallah sahurda görüşeceğiz. 
Sahur zamanı kanun çıkarmak iyi ve kolay oluyor. Şimdi baktım , benim 
ameliyat olduğıım yer var insanlara •hem daha iyi muamele ediyorlar, Baş· 

bakan olduğumuzdan dolayı değil, hem çok temiz ve titiz iş yapıyorlar. 
Tam !bilenden öğrenmelidir. Arkadaş dedim, «kalk git oraya, bu işi 'bilen 
adamlardan i·ki-üç tanesini müşavir olarak getirelim buraya. Şu kanunu 
geçirmeden Meclis'teo bir onların fikirlerini alalım, bir de sen orayı gör. 
Oradaki hastaneleri bir gez. Çünkü,Amerika'daki bu işler Avrupa' dan da 
çok ilerde. Avrupa ile mukayese mümkün değil. Bunun için yolladım.İn
şallah döndüğünde hastane sistemimizi yepyeni getireceğiz. Tabii birden 
olmaz. Üç-beş sene zaman alacak. Ama inanıyorum ki , akıllıca iş yaparsak, 
o zaman iyi iş yaparız. İkinci ıgönderdiğim arkadaşım teknoloji sahasında. 
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O da ne için gitti? 'Eğitim iıhtiyacı var değil m1? Herkes çocuğunu daha iyi 
okutmak istiyor. Lisan bilsin istiyor. Anadolu lisesi açmaya başladık. He
men hemen her taraftan illa bizim buraya da Anadolu lisesi koyun diyor
lar. Çünkü ihracat yapan adamın lisan bilmesi lazım. Ya İngilizce, ya Arap
ça, ya Fransızca bilecek, bir lisan bilecek. Bir tek lisan bilen bir adam, iki 
lisan bilen iki adam. Hesap bu kadar da basittir. Peki köylere kadar bu 
tahsili, iyi tahsili nasıl vereceğiz? Başka memleketlere baktık. Şimdi 
modern bir teknoloji var. Devir değişti. Uzaydan konuşmak var. Ben 
Houston'dan, buradakilerle basın toplantısı yaptım . Oradan 'hitap ettim. 
Dünyanın en uzun mesafeli basın toplantısını ~ptım. Bunu yapabilen 
Türkiye, kompütür sistemleriyle, yani bilgisayar sistemleriyle okullara 
bilgisayar koyarak en ücra köşeye kadar bu işi daha ucuza, daha iyiy.: 
halledebilir. Çünkü, bu teknoloji öyle ge l işmiş ki, şimdi Türkiye'nin her 
tarafından var. Görüyorsunuzdur, şehirlerinizde olmaya başladı. Serbest
leştirdik. Hesabını da vereyim, size : 1 milyon tane bilgisayarlı eğitim 

sistemi. Büyük kısmı Türkiye'de yapılacaktır. İlgili firmalarl<ı anlaşm~ı · 
!ar yapacağlZ. Belki yekünü 500-600 milyar lira eder. Ama en ücra mek · 
tebe kadar bunları götürmek kabildir. İşte hocanın en büyük yardımcı>ı 
budur. Belki de bazı hocalarımızın bilmediği şeyleri onlara da öğretı.!· 
ceğiz. Bir de televizyon kanallarından daha büyüklerimizi yetiştirecek , 

eğitim yapacak imkanlar getireceğiz. İki kanalımızı muhtemelen eğitım 
kanalı yapacağız. Bunları söylemekten kastım şu : Türkiye'nin insanı 

daha iyi eğitilirse, daha çok şey bilirse muhakkak ki, çok daha fazla ileı 
leriz. İşte misali ; Almanya, Japonya, Cihan Harbi'nde bunlar mağlup o '.· 
dular mı? Memleketleri y ı kıldı mı? Birisi atom bombası yedi, diğerinin 
de o uçan kale ler her trafını ya1ktı, yı, ktı. Ama bugün bakıyorsunuz, pa
rası. onları yenen ülkelerin parasından çok daha kıymet li hale geldi 
Şimdi, bu iki ülkenin parası dolardan daha kıymetli. Ekonomileri daha 
güçlü. Sebebi nedir? Bir, yetişmiş adam l arı vardır. Hepsinin iyi eğitilmiş 
ın5anlan vardır. İkincisi de hem Almanya 'da hem Japonya'da politik 
stabilitize vardır. Yani politika da stabilite dediğimiz unsur. Almanya 
aşağı-yukarı 1947'den 1969'a kadar 21 sene aynı partinin hükümeti tara
fından yönetildi. Japonya'da ise, 1946'dan şu ana kadar gene aynı parti 
hükümeti gi diyor. Bizde geçtiğimiz 70'li yılları hatırlayın, koalisyon üze
rine koalisyon. O gelir, başka şey söyler bu gelir, başka şeyler söyler. 
Şu son üç senede Türkiye' de birçok şeyler yapılmışsa, ana sebebi koalis
yon olmamasıdır. Bugün idare karar verdiği işi yapar. Kanunu çıkarır, 
ondan sonra icraatını yapar, adamı beğenmiyorsa değiştirir. Çünkü ek 
seriyeti olan bir iktidar var Mecliste. Bunun önemini hiç bir zaman kü
çümsemeyin. Yani, Türkiye'nin gelişmesinde bunun fevkalade büyük 
önemi vardır. Hatta o yüzden hazan diyorum ki, önümüzdeki beş seneyi 
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de aldığımız zaman, Türkiye'yi biz inşallah dünyanın sayılı ülkeleri ara
sına sokanz. Bundan hiç şüpheniz olmasın. 

Şimdi, biraz da tarımdan bahsedeceğim. Tarıma çok önem veriyo· 
ruz. Sebebini söyleyeyim. Çünkü, bu ülkede, herhangi ülke olursa olsun, 
isterse çok ileri sanayi ülkesi olsun, tarımı sağlam olmayan hiç bir il"ri 
sanayi ülkesi yoktur. Gidin bakın Japonya'ya, ı'. merika'ya, müşterek pa
zar Avrupa ülkelerine. Hepsinin tarımı verim bakımından fevkalade iyi· 
dir. Teknoloji bakımından fevkalade iyidir. Tarımı zayıf olan Sovyct 
Rusya'dır. Onlarla mukayese ettiğimiz zaman, demirperde gerisinde binı1. 
zayıflık vardır. Biz de tarımımızı güçlendirmeye mecburuz. Avantajımız 

var. Türkiye Ortadoğu ülkeleri arasında en fazla suya sahip olan ülkedir 
Su, bu işin temelidir. İki, topraklarımız güzeldir. Yani , münbit araziler;. 
ıııiz var. Bilhassa sahillere doğru . Çok Çeşi lli ürün üre ten bir ülkeyiz. Va
diler var, mikro iklimler var. Muzundan çayına kadar, lıerşey üretiliyor. 
Dünyanın en fazla fındığını biz üretiyoruz, Ordu'nun, Trabzon'un, Rize' 
nin veya Düzce'nin dağlarında. Hem dağlarda, hem aşağıda ürettiğimize 
göre demek ki, imkanlar var. Bu sene Allah yağı şı iyi verdi. Barajlar do· 
luyor. Su sıkıntısı yok inşallah, Mayıs ayı da biraz iyi yağmurlu geçers•; 
zannediyorum, Konya ovası da dahil hemen her tarafta iyi mahsul ola
cak. Zirai mahsulün iyi olması demek, Türkiyc'de hareke tin olması de
mektir. Yani hareketin başlangıcı zirai faaliyetin iyi olmasından gcç·er. 
Neden? Ziraatçinin masrafları olur, alış-veri ş yapar. Esnafla yapar. Or.
cian sonra, mallar piyasaya çıkar. Bunları kamyoncular taşırl ar, pamul. 
taşınır, öbür fabrikalara gider, ihracat için hazı rlanır. Daha ileriye gide
lim, pancar taşınır, şeker fabrikalanna gider. Netice itibariyle büyük bir 
hareket meydana gelir. Tabii kamyoncu da iş bulur, esnaf da daha fazb 
iş bulur. Bu hareketin başlangıcı iyi bir tarımdır. Bizim tarımda yaptığ ı · 

mız bir şey var. Oldukça geniş bir sübvansiyon yapıyoruz. Gübrede, kre
dide ve muhtelif dallarda şu anda yeme de yapıyoruz. Zannediyorum bir 
hazırlığımız daha var. Bunlarda bir parça daha ileriye gideceğimizi zannc · 
diyorum. Yalnız bütün arkadaşlarıma şunu söyleyeyim. Sübvansiyon po· 
litikası, yani, destekleme politikası üretimi artırmak için yapılır. Tüke
tim için yapılmaz. Yanlış olan şey tüketime doğru dönük olmasıdır. 
-Onun yerine siz üretimi artıracak tedbirler alır, biz de onu desteklersek
doğrudur. Bunun gibi konularda biraz daha sübvansiyon politikamızı ı>öz
den geçirip tarımda bazı yenilikler getireceğimizi zannediyorum. İnşallah 
bu senenin ortasında da yürürlüğe koyarız. Kolay değil. Çünkü, hesab ı 
kitabı var. Herşeyin hesapsız kitapsız yapıldığı zaman, biz nereye gitt i ğ i
mizi çok iyi gördük. 

Şimdi, tarımda ikinci konu da taban fiyat meselesidir. Güneyde ve 
batıda, yani Ege bölgesiyle, Antalya ve Çukurova bölgesinde önemli ürün-
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!erden bir tanesi pamuktur. Orta Anadolu'ya geldiğimiz zaman önemi> 
ürünler pancarla buğdaydır. Tabii Orta Anadolu çiftçisi sizlere göre, bi
raz daha talihsizdir. Yağmur <!aha az yağar, toprak şartlan o kadar ve
rimli değildir. Biz ne kadar iyi tohum da versek onun dekar başına al
dığı hasılat, buğday daha azdır. Yani Adana'daki çiftçinin buğday verimi 
veya ıAntalya'daki çiftçinin buğday verimi ile mukayese edilemez. Hatt:ı 
Trakya ile de mukayese edilemez. Bu sene o çiftçi için şu kolaylığı ge
tirdik. Dedik ki, «arkadaş mahsulünün parasını peşin verelim.• Genış 
bir kitle, nispeten daha fakir birçiftçi, zor şartlarda çalışan çiftçi. Btınu 
da kabul etmek lazım. Zor şartlarda çalışan çiftçi. Taban fiyatlar bakı · 
ınından zeytinde, incirde, fındıkta bell i taban fiyat pol itikamız var. Am.ı 
bütün bunlann hepsinin dönüp dolaşıp neticede dünya fiyatlarıyla bir 
ilişkisinin kurulması lazım. Misal vereyim, geçen sene tam 'Eylül-Ağustos 
aylarında pamuğun fiyatı öyleydiki, bizim pamuğu ihraç etmemiz müm 
kün değildi. Yani dış fiyatı çok düşüktü. Hatta tuttuk sırf çiftçiye kolay 
lık olsun diye pamuk ihracatına prim getirdik Eylül'ü geçer geçmez, Ekil'1 
ayında. Seçim bitti birdenbire pamuk fiyatları dış:ırıda yükselmeye ba~
Jadı. Biz primi azalttık, yılbaşında tamamen kaldırdık. Pamuk fiyatı dün
yada artmaya devam etti. Bizde de bir sebepten daha fazl::ı arttı. O sebep 
şu : Pamuk fazla ihraç edildiğinden dolayı değil, ben öyle tahmin ediy0-
rum ki, Türk pamuğunun kalitesi, özellikle Ege, Antalya pamuğunun ka· 
litesi , dışarıdan ithal edilen pamuklardan daha iyi. Bunu bildiğimiz için. 
içerde kimi sanayici şikayet ediyor. «1600-1700 liraya pamuk alınıp da 
ben nasıl ihraç edeceğim» diye. Tabii ona da bir kolaylık getir iriz, bab 
cağız. İcabederse git dışarıdan bir miktar pamuk getir. Fakat öyle anlı
yorum ki, esas kaliteli pamuk bizim Ege-Antalya pamuklarımız. Mısır 
pamuğı.frtdan sohra gelen, nispeten uzun elyaflı pamuklarda-. Tabii bu ra
kamlar daha ortada yokken biz pamuğun taban fiyatını Ekim'dc i!fın et
tik. O tarihte bu senenin taban fiyatı iyiydi. Şimdi hemen şunu s'öylcyc
yim : 'Arkadaşlara da tenbih ettim. Birlikler bu sene erbest bırakılacak. 
Yani pamuk taban fiyatı evet şudur, diyoruz ama, o taban fiyatından 
almıyacaklar, piyasaya uyacaklar. Dünya şartlan yukarıdaysa ona göre
alacaklar. Tabii sözümüz söz, yani dünya fiyatları. düşerse bizim tab:ı.ı 
fiyatın altına da inmeyiz. Onu da söyleyeyim. Şöyle bir problemle karşı
laştık . Bu birlikler ve kamu iktisadi teşekkülleri dediğimiz, devletin, mil
letin parasıyla kurulmuş bir çok te is var. Neticede şunu çok iyi bilme
miz lfızım; Eğer Tariş zarar ederse iz zarar edersiniz. Eğer Sümerbank 
zarar ederse siz zarar edersiniz. Devlet bu zararı bir yerden karşılayacak . 
Ya para basacak ya da vergilerden karşılayacak, ıbütçeden karşılayacak . 

Ben hatırlıyorum, Planlama Müsteşarlığı yaptım uzun seneler, bizim büt
çelerimizin vaktiyle neredeyse % 20-30'u kamu iktisadi teşekküllerinin 
açıklannı kapamaya giderdi Ve ondan sonra da biz bas ba bağınrdık, 
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«İşte şöyle iyilik yapıyoruz, böyle iyilik yapıyoruz,• Kardeşim, resmen 
milletin parasını çarçur ediyoruz. Yaptığımız yanlış iş budur. Bugün, ka
mu iktisadi teşekküllerinin büyük ekseriyeti artık bütçeden destek almit
maktadırlar. Yani kendi yağlarıyla kavrulur hale gelmişlerdir. Biraz prob
lem Çukobirlikte var, Fiskobirlik bu sene zannederim iyi olacak am:ı 
daha zarar eden birliklerimiz var. Neticede birliğin zarar etmesi, o bir
liğin ortaklarına iyi hizmet vermemesi sonucu da getiriyor. Ben istiyo
rum ki, biz devlet olarak bir tüccar gibi, bir akıllı iş adamı gibi hesabı · 
ımzı iyi bilelim. Çünkü hesabımızı iyi bilirsek, milletin parasını 'boşa har
camamış oluruz. İşte o >zaman bir şeyler olur, randıman artar. Şimdi prob
lem şu : (Problem değil aslında) Tariş belli bir taban fiyatıyla aldı. Tabii 
o pamuğun kalitesine göre fiyatlar farklıydı. Onu da biliyoruz. Elyaf uzun
luğuna göre getirdik. Daha iyi bir sistem. Eskisi gibi kaliteler değil d..:, 
elyafı daha iyiyse, renk kalitesine göre bir takım farklılıklar verdik. Ay· 
nen tütünde olduğu gibi orada bir reform yaptık. Ama maalesef tütün
deki zor anlaşıldı. Yeni anlaşıldı. Şimdi şöyle görüyorum. Tabii neticede, 
dünya fiyatları yükseldi . Tariş'i idare edenler de aptal değil. Ne diye ucu? 
satsın? Yani fiyat pahalıysa onlar da pahalı satıyor. Sanayicisi Tariş ucuz 
versin istiyor. O da hayır diyor. '.Ben kendi hesabımı bilirim, benim d.: 
ortaklarım var. Bir sanayiciye şunu söyledik. Dedik ki, eğer s ıkışmışsaıı 
git dışardan pamuk al. Serbest. Neye getirirsen getir. Ama bu pamuğı.:11 
fiyatı budur. Borsada neyse. Biraz yükselmiş onu da söyleyeyim. Onun 
şikayetinin haklı olduğu bir taraf varsa fiyat biraz daha yükselmiş. Şimdi 
he aplar bana geldi. Şöyle bir baktım . Diyelim ki, 80-90 lira kilobaşına 
kan gözüküyor. tik defa ciddi bir karı gözüküyor. Ondan sonra da de
dim ki, dur bakalım. Arkadaşlar geldiği zaman bir konuşalım kendile· 
riyle, zarar edersek kime, kar edersek kime. Zarar edersek eğer devlet~ 
gidersiniz, o zarar yine size gelir. Kar edersek, bize derseniz yine devk t 
zarar eder. Ben Tariş'in iyi idare edilmesini istiyorum. Ben Antbirlik'in 
iyi idare edilmesini istiyorum. Hatta istiyorum ki, bunlara politika ka
rışmasın. Yani yanlış politika karışmasın, doğru politika karışsın, tabii 
<>na birşey diyemem. Ama hesabımızı kitabımızı da iyi bilelim. Dedim ki, 
•hesabı çıkarın, çiftçi bizinı ortağımızdır. -Bilmiyorum belki fiyatlar son
radan biraz daha yükseldi, bu kar biraz daha arttı zannediyorum- yarı
yarıya bölüşürüz• dedik. Tariş'e satan oldu, tüccara satan oldu. Belki 
tüccara biraz pahalı satan da olmuştu, ucuz satan da olmuştu. Ama, 
Tariş ya da Antbirlik bir kooperatiftir. Yani sizlerin ortak olduğu bir 
kooperatif, o kooperatifin güçlü olması lazım. Aldığı parayı ödeyebil
mesi lazım. Ben oraya Ziraat Bankası'ndan para veriyorum. Finanse edi· 
yorum. O finansmanı kurtarması lazım. Yoksa ne olacak? Ziraat •Ban
kası'nı zarar ettirirsem, hepimiz zarar ederiz. Şimdiye kadar bizim yap
tığımız politika budur. Şimdi malını herhangi bir tüccara satmış olar. 
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pamukçu gidip, «Şimdi pahalandı ver parayı • diyebiliyor mu? Diyemez:. 
«Sattım gitti• diyor adam. Ama ben dedim ki, kooperatiftir, biz bu karın 
yarısını dağıtırız. Yansını ne yapacağız? Cebimize, devlete gelecek değil. 
Onu da söyleyeyim. Yansını da bir sıkıntıya düşerse, olabilir ki, pamukta 
seneye zarar ederiz:- Tanın işleri belli olmaz. Ben de akıllıyım . Zararını?. 

az olsun istiyorum. Çünkü inanınız M:ıtbirlik'in Un sizin karınızdır. Anl
birlik doğru-dürüst yönetilirse, siz daha iyi istifade edersiniz, tüccar kar
şısında da sağlam olursunuz. Tüccar daha iyi para öder, zamanında para 
öder. !Bugün birçok konulara baktığımız zaman öyledir. Zamanında parayı 
ödemişizdir. Ben eski yılları hatırlıyorum. Kim ne derse desin, hangisi 
ne palavra atarsa atsın, ama uzun yıllar planlama müsteşarlığı yaptım 
devlet öyle kolay para ödeyem'emiştir. Çünkü, unutmayın, Mayıs'ın orta
sından itibaren mahsul çıkmaya başlar. Nereye kadar? Ekim'in ortasına 
kadar. Bütün parayı da o devrede ödemek lazım. Hadi bakalım. Ondaı1 
sonra ne olur? Dikkatli ödememiz lazım. Hatta o yüzden hesabımızı, kı
tabımızı iyi bilmemiz lazım, diyorum. Bugün Türkiye' de eğer denge vars:ı, 
herşey bulunur. Bu Türkiye'nin iyi idare edilmesindendir. Hesapsız dcği 1 

Hesabımızı iyi bilmemiz lazım. Onun için arkadaşlannıa şunu söyled im : 
Hesap çıkacaktır tabii. Hesabı bugün çıkarmak istemiyorum. Çünkü hal iı 
pamuğun fiyatında değişmeler oluyor. Çünkü bundan evvel çıkarmış ol
dukları hesaba 'baksaydım bana 86-90 lira getirdiler farkı. Ama onradan 
biraz daha yükseldi. Şimdi diyorlar ki, 100 liradır. Farkı ise bunun yarı 

sından aşağı değil, size verilecek. Neyse pazarlığı tamamlıyalım ... Siz~ 
o/o 60, bize % 40. Oldu mu? Tamam mı? 

Hepinize teşekkür ederim. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN CUMHURBAŞKANI SAYIN 
KENAN EVREN İLE HAFI'ALIK GÖRÜŞMEDEN SONRA 

BASIN MENSUPLARINA YAPTICI AÇIKLAMA 

20 Nisan 1987 

Sayın Cumhurbaşkanı ile olağan haf.talık görüşmemizi yaptık. Tabii 
bildiğiniz gibi Perşembe günü idi. Fakat zannediyorum, bir dış seyahatten 
özel olarak söyliyecek bir konum yok. Ya lnız ıgenel olarak, Saym Curıı · 

hurbaşkarumızla Türkiye'ye yapılmakta olan ziyaretler, ondan sonra ya
kında açılacak Savunma Sanayi Sergisi, önümüzdeki aylarda açılacaK 
bazı tesisler var, bunlarla ilgili. Meselıi 'Eskişehir'deki jet motor fobri
kasıru geçen hafta görüşmüştük. Ankara'daki TUSAŞ'ın uçak fabrika sı.. 

Bunların tarihlerini görüştük. Diğer taraftan Meclis çalı şmaları hak
kında da kısa bir izahat verdim. Bu sene Meclis, muhtemelen bayramd::ıı 

önce tatile girecek. Bu konularla ilgili yaptığımız çalışmalaı- hakkında da 
bilgi Verdim. Genel hatlanyla böyle. Gerisini sizin suallerinize bırakıyo
rum. Fazla sualde sormayın . 5 -6 sual. 

Soru: - Öğrenci olayları hala sürüyor. Bu konudaki teklif raf~ 

kaldırıldı denebilir mi? 

Cevap : - Hayır, rafa kalkmış değil tabii, yani hadıse şudur; Bu 
kanun tasansı ilk YÖK tarafından teklif ,edildiği zaman, biz tereddüt:;; 
düştük. Şahsen ben tereddüte düştüm. Üniversitelerde tek bir öğrenci 
derneği doğru mu? diye tereddüte düştüm. Onun için bir müddet dur
duk. Hatta ben seyahate gitmeden evvelde «böyle bir teklifi şimdilik bek

letin acelesi yok, biraz daha düşünelim bu konuda• dedim. Sonra, o ara 
yürütülmüş, öyle anlaşılıyor. Geldiğimde de hatta dedim ki, «hadisele: 
çıkmadan evvel bunu komisyonda tutun, biraz daha incelememiz lı1zın1. • 

Fakat o arada komisyondan Meclis'e nakledilmiş. Yani o sırada hakim 
olabildik. Kanaatim şudur; bir nizama koyulması lazım, doğrudur. Me
sela şu hususlarda. Öğrencilerin bütününün derneğe üye olması isteyenin 
yazılı olarak «olmıyacağım• demesi, toplanma nisabı ile ilgili, eski gün-
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!er gelmesin diye, ufacık bir grup koskocaman bir derneğe hakim olma
sın, diye bazı prensipler, kriterler konulması doğrudur. Yalnız ünivers:
tede bir tane kurulması fikri benim de pek hoşuma gitmiyor. Yani, şöyle 
olması belki da'ha doğru . Her fakültede bir tane olması. .. O fakültenirı 
işi ayrıdır, üniversitenin diğer fakültesinin işi ayrıdır. Orda problemler 
farklı olabilir. Belki böyle düşünmek daha makul gibi geliyor. Tabii, bu 
komisyonda bir kere daha gözden geçirilecek. Söylemek istediğim bu

dur. 

S o r u : - Efendim, öğrencilerin sizle görüşme talepleıi olduğunu 
biliyoruz. Böyle bir talep gelirse görüşür müsünüz? 

C ev a p : - Netice itibariyle bize muhtelif kimselerle geldiler, gö
rüştüler. Ben öyle biliyorum. Sadece mesele o kadar basit değil. Ama, 

benim de programım müsait olursa ve hakikaten diyelim ki, bu konuda 
yetki li arkadaşlar iseler, mevcut cemiyetin üyeleri iseler, benim görüş
mem diye bir şey bahis konusu değil. Ben herkesle görüşürüm. Yoldaki 
vatandaş da durduruyor onlar da görüşüyorlar, onlar da dertleıini söylü
yorlar. Tabii zaman meselesi. Hepsine yetişmemiz mümkün mü değil mi, 
onu siz takdir edin . 

Soru : - Efendim, dünkü üniversite imtihanında başörtülü tale
beler sınava alınmadı. Bunu nasıl karşılıyorsunuz. 

Cevap : - Bu, bizi üzen bir konudur. Türkiye' de başörtüsü veya 
türban konusunun bu kadar büyük mesele haline getirilmesi, AET'ye gir
mek için müracaat etmiş demokratik bir ülkede insanlann kıyafetleri 
ile bu kadar oynanması, beni hakikaten rahats.ız ediyor. Bunu lıerhangı 
bir düşünce altında söylemiyorum. Başka şeyler için de aynı şeyi söyli
yebilirim. Yani, üniversiteler biraz daha hü r olan yerlerdir, hür atmosferi 
olan yerlerdir. Sakallıdır diye hocayı almamak. Şahsen söylüyorum. Bizim 
e 1 ımizde deği l , şu anda bu kontrol hükümetin elinde değil. llerde Ana
yasa değişikliği yapılırsa, YÖK Kanununda bazı değişiklikler yapılabiliı' 
Zaman içinde daha serbest bir ortama gidilmesinden yanayım. Onu açık 
söyledim. Türban meselesi de böyledir. Üniversite hocasının sakal bırak 
ması da böyledir. Hatta talebelerden birçok diğer ülkelerde görüyorum, 
sakal bırakanlar var. Mühim olan temiz olsun . Yani, kirli olmasın, belk! 
ona bakmak li\zım. Zaten temiz olmadığı takdirde, onu, o kılık ve kıya
fı:tle kimse tutmaz. Netice itibariyle üniversitede birşey ifade etmez. Bi· 

289 



raz daha araştırma, düşünce hürriyeti olan yerlerdir, bunlar entellektüel 
kesimidir toplumun, öyle görürüm. Onun için çok disiplinli katı kaidele
rin konulmasından yana olmadığımı birkaç kere söyledim. Ama ifade et
tim, dedim ki, «YÖK konusunda birçok incelemeler yapıyoruz .ıhatta 
talebelere öğrencilere verdiğim beyanatta da var dikkat ederseniz- bir 
gün düşündüğümüz değişiklik yapılır, 175. madde üzerinde değişiklik 
yapılırsa ilerde seçim sonrası YÖK üzerindeki düşüncelerimize dikkat 
edeceğiz, bakacağız. Bu değişikliklerin hangisi faydalıdır, değildir? • On· 
!ara bakacağız ama, prensiplerini iyi görmemiz l azım . Üniversiteler ilirrı 
yuvasıdır, ama anarşi yuvası değildir. Bu dengeye de bakmak şartıyla, 
bılimin daha iyi yerme gelmesi, hür bir atmosfer içinde yerine gelmesi, 
ufak tefek meselelerle değil, daha büyük meselelerle uğraşmamız lazım 
geldiği kanaatindeyim. 

S o r u : - Hükümet kurulduğunda bürokra iye karşı büyük bir 
savaş başlattınız. Ama, dün Sayın Pulak Basın Merkezine Tele Fax'ı 1.5 
senede aldığını söylüyor. 

Cevap : - Sayın Pulak'ın söylediği, devletin harcama mesele
siyle ilgilidir. Yani devlet harcamaları muhtelif kontrollerinden geçer. 
TBMM'de kontrol olabilmesi için, Maliye Bakanlığı'nın ilk önce Bütçe 
Mali Kontrolü'nden geçer. Yani, rastgele siz bir mal alamazsınız. Bell i 
kaideler içindedir. Sonra Sayıştay vizesi vardır. Onun için devlet içindek ; 
bu bürokrasi devam eder. Harcamalar konusunda eğer bu bürokrasi ol
mazsa, harcamaların ipinin ucunu kaçınnz. Yani, orada bir parça bürok
rasi olmasında zarar yok, fayda vardır. Yalnız şunu yapmışızdır; dikkat 
edilirse, daha kolay harcama icap eden yerlerde bu usulleri değiştir:nı 
şizdir. Mesela fon sistemi getirdik. Fon sistemi bugün Meclis denetimin
den geçiyor, en son çıkan kanunla. Bütçe Plan Komisyonu'nda bir dene
timden geçiyor. Ama harcama kolaylığı vardır, usu llerine göre. Savunma 
Sanayiinin kendine has hususiyetleri var. Bütün bunlardan şunu öyle
mek istiyorum; bütçede bazı cari harcamalar, özellikle cari harcamalaı 
da -sizinde şikayet ettiğiniz- onlann biraz daha fazla bürokratik form<ı 
litelerden geçmesi lazım ki, harcama fazla artmasın yoksa devlet daire
lerinin harcayacakları paranın. önemli bir kısmının cari harcamalar ol
duğunu size söyliyebilirim. Onun için Sayın Can Pulak'ın bu konuda fazıa 
devlet tecrübesi olmadığı için, o, onu öyle görüyor. Doğrudur, Basın Me.-. 
kezi'ni hakikaten 1.5 senede kurabildik, yardım ettik. ormal cari harca· 
malarda bu sıkılık vardır. Sıkılığın da faydasını mütalaa ederim daima 
Ama, bunun 'haricinde yatınmlarda bazı kolaylıklar da sağlarız, onu 
söyleyeyim. Ondan sonra fonlarla ilgili önemli konularda da kolaylı klan· 
mız var. 
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Bürokrasinin genelinde şunu royliyeceğim. Bürokrasinin genelinde 
çok büyük değişiklik yapılmıştır. Esas olan vatandaşın meselesidir. Yani, 
dairenin yapacağı iş değil. Yani, vatandaşın devletle olan münasebetinde 
acaba bürokrasi arttı mı azaldı mı? Bazı şeyler var ki, sizler karşılaşı
yorsunuz, bugün yerine gelmiştir, unutuyorsunuz ondan sonra. Misal ve
reyim : Ehliyet alma, herhalde eskiden 6 aydan evvel değildi. '.Bugün zan· 
nediyorum 15 günde, bir haftada ehliyet alınabiliyor. Ondan sonra ehli
yete vize koyma büyük meseleydi. Araba muayeneleri büyük meselc:ydi. 
Evlenmeden tutun da nüfusa çocukların yazılmasına kadar, birçok ko
nularda çok basitleştirilmeler getirilmiştir. Kredi muamelelerinde öyle. 
Ama, insanlar birşey geldiği zaman onu cebe atıyorlar. Diğer olmıyan 
işleri ağır bürokrasi gibi mütalaa ediyorlar. Tabii hala etkimiz var. Misal 
vereceğim. Mesela işyeri açılmasında halen büyük formaliteler var. Bun
ları tespit ediyoruz, onları da kaldıracağız. !Belediyelere işler kolaylaşsın 
diye yetki vermişiz. Yoksa Bayındırlık ve İskan Bakanlığı'ru devrede tut
sak, hiçbir şey yürümez. Gelişen bir Türkiye'de işler çok daha zor olur. 

Tabii hemen onun akabinde şu sual gelecek ... Belediyelere yetki ver
diğiniz ama belediyelerde bazı şeyler yapıyorlar gibi. Yetki sorumluluğu 
beraber getirir. Yani, sadece yetki verilip, sorumluluk verilmez diye bir
şey yoktur, o da beraber verilir. Nitekim birçok belediye başkanı yan
lış muameleden dolayı Danıştay'a, İl İdare Kurulları kararıyla, müfettiş 
raporlarıyla verilmiştir. Ama, Danıştay'da, mesela misal vereyim; Emin
önü Belediye Başkanı'nın on tane raporu vardır. Biz bunu son birbuçuk 
sene içinde yapmışız. Bugün Anayasa'ya göre alma hakkımız var. Her
hangi bir Belediye Başkanını, soruşturmayı açar açmaz alma hakkımıı 
var. Ama bu da demokrasiye aykırı, o hüküm Anayasa'da duruyor ama, 
•ınu uygulamaya kalktığımız zaman göreceğimiz tazyiki düşünün, seçil
miş bir adamı, bir idari makamın almasını düşünün, bunlar acaba doğ

rumu diye. Ve ben şahsen bir Belediye Başkanının bu kadar kolay alın

masının yanında değilim, seçimle geliyor çünkü, halkın seçtiği in anla.
dır. Üzerinde hakikaten belirli standardı koymadan, bu alma işine yana~
madım şimdiye kadar. Onu da demokrati meselesi için yaptım . Yalnız 

Damştay karar verir, birkaç tane raporu olur, hakikaten -ki bu raporl~ 

rın hiçbirisı suistimalle ilgili değildi onu da söyleyeyim. Bu raporları n 
hepsi mevzuata uygun hareket etmemektir. Yani, yüz kızartıcı suçlardan 
dolayı değil. Yüz kızartıcı suçlardan gidenler olursa, onları dosdoğru alı
rız. Şimdi o norm hazırlanıyor, o norma göre bakacağız. Zaten tahkikat 
da yapılıyor . Son bir tahkikat daha yapılıyor.- Ona göre, eğer o normlar.l 
girerse alırız, hiç mesele değil. Yalnız şunu da hemen söyleyeyim, basın.
mızın bu konuya verdiği öneme teşekkür ederim. Yalnız hiçkimse ken
disini savcı ve hakim yerine de koymasın, yani, devletin normal düzeni 
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var. O düzenin çalışmasına yardımcı olalım . Ama, başka türlü muameı.:: 
etmeyelim. Bize de yardımcı olun ona da birşey demiyorum. Fakat bil' 
insana daha suçu ispatlanmamışken suçlu, yiyici gibi lakaplar kullan
mak da doğru değildir. 'Bunlar ispat edi lmeden bir kimseye sanık diyoruz . 
Hüküm giymeden bunları söylemiyoruz. 

S o r u : - Efendim, daha önceki konuşmalarınızda 175. madde ko· 
nusunda Sayın Cumhurbaşkanını ikna edebileceğinizi söylemiştiniz. Bu 
görüşmede 175. maddenin kaldırılması konusu ele alındı mı? 

C e v a p : - Fikrimi her zaman söyledim bu konuda ama, bir türlü 
bazı kimseler anlamak istemiyor. Basında bazı arkadaşlar anlamak iste
miyor ve bazı partiler de anlamak istemiyorlar. Birkaç kere ifade ettim. 
Halta zan.nediyorum Houston'dan yaptığımız uzay basın toplantısından 
da bunu açık söyledim. 175. maddenin gerekçesi olarak da şunu ge tir
dim, «bu Anayasa'nın değişmesini herkes istiyor. Geliniz, bu değişme işini 
bir referandum müessesesiyle biraz kolaylaştıralım. 2 taksim 3 ·gene kal 
sın ona da birşey demiyorum. Referandum müessesesini getirdiğimiz za. 
man millet değiştirmiş olacaktır Anayasa'yı, Meclis'te yapılacak oylam.ı 
sadece bunun referanduma gidip gitmeyeceği konusunda bir oylamadır, 
o kadar. Yoksa Anayasa'yı değiştiren oylama değildir» dedim . 175. mad
deyi meydana getirdikten sonra, yaptıktan sonra tabii, o arada imkan 
varsa 1-2 madde daha değiştirebilirsek geçici dördüncü maddeyi de bu 
referandum kolaylığıyla getiririz. İki sebebi var bunun, bir. Meclis'tt• 
daha kolay geçer. Yani, 267 oy istemez, 201 dedim hadi bilemediniz 22S 
diyelim bir noktada anlaşacağız. O oy sayısı daha kolaylıkla Meclis'ıeı 
geçer ve halk tarafından kaldırılırsa daha iyi olur, çünkü , Anayasa'nın o 
maddesi en çok münakaşa edilen tabii, açık bir şekilde değil onu da ka 
bul ediyorum, iddia edilen bu madde •ayn konulsaydı halk bunu kabul 
etmezdi» denilen bir maddesidir. Bir nevi 12 Eylül'le, yani 12 Eylül yö
netimiyle eski yönetim arasındaki bir ihtilaftır. Bu ihtilafın bizim Mecli s 
tarafından değil de ·bizim Meclis'in getirdiği bir kolaylıkla halk tarafıı ı 

dan çözülmesinde fayda mütalaa ederim . Bu suretle de eski şeylerin bi r 
kısmı sarılmış olur, ben şahsen kendimi bu konuda, şu veya bu şekıld.: 
lehte veya aleyhte konuşacak değilim, sadece bu könunun hakemliğiııi 
millete bırakmakta fayda görüyorum, Millet oturur kendisi karar verır 
İsterse bu siyasi yasaklara çarpılan eski dört parti lideri ki, hepsinin şu 
anda aşağı yukarı partileri mevcuttur. Eski dört parli liderinin tekrar 
partilerinin başlarına geçmelerine imkan hazırlanmış mı oluruz, verme..: 
mi, verir mi onu milletin takdirine bırakmakta memleket içi n menfaat
ler vardır. Bu suretle 1992'de yapılacak bir münakaşayı da şimdiden yap· 
mış oluruz, bitiririz. Yani, inanmadıkları nokta, benim geçici 4. maddeyı 
bu şekilde süriincemede bıraktığım doğru değildir . 175. madde geçliği 
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anda, geçici 4. madde gündeme gelecektir. Ve bunu da 1988 seçimlerin
den evvel hatta ümit ediyorum, bu Mayıs ayı içerisinde yani, Meclis ka
panmadan yapma imkanına kavuşuruz. Her ikisini de arka arkaya. Tabiı, 
175. maddenin değişmesi için 267 lazım. 267 benim yok. 225'im var. Belki 
eksiğim de olabilir, bir grubun bunu tamamlaması lazım. 

S o r u : - Efendim, önümüzdeki günlerde yani, Mayıs ayı içerisin
de bunlann gerçekleşmesi için temasta bulunacakmısınız, Meclis çatısı 
altıoda. 

Cevap : - Bulacağımı ümit ediyorum, karşı taraf bu söylediğim 
ilkeyi kabul ederse, yani, eğer kabul etmezlerse bakın açık söyliyeyim 
yani, 175. madde değil, sadece geçici 4. maddeyi getir, biz bunu da ist<'
miyeceğiz, açık söylüyorum. Geçiremiyeceğim birşeyi de getirmem, ama 
175'i yaparsak, referandum yolunu aşmış olursak o vakit geçici 4. madde 
gelir ve geçici '4. madde aleyhinde de herhangi bir, lehinde veya aleyhin
de herhangi bir konuşma yapmam. Hatta icap ederse kanuna da yazan.ı: . 

•kimse konuşmasın» deriz. 

Soru· : - Efendim, 175. maddenin dışında muhalefetin gelireceğı 
başka bir alternatif de var mı? 

C e v a p : - Hangi alternatif? Onlar hep geçici 4. maddeyi getirin 
diyorlar. Ben 175. maddeyi getirdim, arkasından referandumla geçici 4. 
maddeyi kaldıralım diyorum. Buna da bütçe müzakerelerinde söyledim 
kabul ettiler o zaman, ondan sonra caydılar. 

Soru : - Efendim. Cindoruk önce 175, sonra geçici 4 konusunun 
bir aldatmaca olduğunu ve geçici 4'ü sizin hep getirmiyeceğinizi söylüyor. 

C e v a p : - Aldatmaca laf konusu, bu laftır. Söylediğim ki, kesin 
milletin huzurunda ifade ediyorum , «175. madde değiştiği anda, Meclis' 
ten geçtiği anda, hemen ertesi gün geçici 4. maddeyi getireceğim • dedim. 
Söyliyeceğim bu kadar. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN ANAVATAN PARTİSİ 
TBMM GRUBUNDA YAPTICI KONUŞMA 

21 Nisan 1987 

Muhterem arkadaşlarım, iç politika bakımından, tabii her zaman 
olduğu gibi, A.navatan Partimize, «Acaba ne gibi kusurlar buiuruz?• ;;ek
linde bir dikkat çevrildiğini müşahade ediyoruz. 

Soldaki partilerle ilgili olarak, -içlerinde ne gibi problemler olursa 
olsun, bu problemler sahneye getirilmiyor. Bunu söylemekten kastım şu ; 

bizim üzerimizde olması tabi idir; çünkü biz iktidar partisiyiz, sahneyi biz 
tanzim ediyoruz; sahneyi biz tanzim ettiğimiz için, basın tarafından da en 
çok intikal eden nokta, sahneyi tanzim edenlerde olacakt ı r . Bunu da tabii 

karşılamak lazım gelir. 

Çok çeşitli laflar üretilir, çok çeşitli laflar söylenir; ama neticesin
de her şeyi tayin eden seçimdir. «'Milli hakimiyet• dediğimiz, «Hakimi
yet kayıtsız şartsız milletindir• dediğimiz prensip gelir. Onu da millet 
yerine getirir. 

Bu Yılbaşından bu tarafa seçim yapılıyor. Benim yurt dışında ol
duğum sırada da yapıldı, geldikten sonra da yapıldı. Bu seçimlerden zan· 
nediyorum bir yerde, o da at):>aşı, Kars'ın Çıldır kazasında kaybettik. Bu· 
nun içinde Yüksek Seçim Kurulu'na müracaat edilmiştir, bir hile vardır . 
Başta kazandığımız halde, sonradan bazı iptaller yapılmıştı r; arkadaşla

rımızın sayım sırasında bulunmamasından dolayı, terk etmesinden do· 
layı . Bu da Yüksek Seçim Kurulu'nda yakında göriişülecektir. Orad:ı 
biie, farzedelim ki, kaybetsek -bütün mücadele Anavatan ile diğer par
tiler arasında oluyor. En son, Ordu seçimine bütün ağı rlıkları ile gitti
ler, türlü propagandalar yaptılar, İkizce seçımi, bızım reyimizin eskisine 
göre artmasıyla, on l arın oylarının azalması ile sonuçlandı. Bir nevi solun 
ve DYP'nin biraraya gelmesine rağmen öyle anlaşılıyor; çünkü sol çok a1 
rey almış, 40 küsur rey almış. Ondan sonra dikkat ettim, gazetelere bak
tım . Sola mütemayil gazetelerde yazıfan tahminler şöyle : •Şu mahall~ 
şunu tutuyor, şı.; ANAıP 'ı, su DYP'yi tutuyor, aradan SHP çıkabilir. «Yani 
kendi arzularını yazıyorlar. Aslında, orada inceleme yapılmış, doğru diı · 
rüst inceleme yapılmış olsa, o fikirler yazılmaz, arzularını gazeteye yazı

yorlar. Sonunda, aradao çıkar denilen 39 rey aldı, o şekilde kal dı. 
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Bu da bir şeyler gösteriyor. Yani bütün bunlara rağmen, Türkiye'de 
bir şeylerin gösterildiğinin işareti var. 

Şimdi, bunu bir tarafa bıraktılar, baktılar ki, soldan pek fazla bi r 
şey ,gelmeyecek, çok gayret sarf ettiler solu bir araya getirmek için ara 
seçim sırasında ve ondan evvel. Şimdi de döndüler, ağırlıkla zannediyo
rum şöyle bir politika izlenmektedir Türkiye'de, dış basın tarafından ve 
bazı basın tarafından : «O da acaba Anavatanın karşısına eskileri rakip 
olarak çıkarabilir miyiz? • ·Bu da uzun zamandır gündemde . olan bir ha
disedir. 

Müsaadenizle şunu söyleyeyim : Burada hiçbir endişem yoktur. 
Açıkça ifade edeyim; 1983 seçimlerinde dahi endişem yoktu. 1983 seçim
lerine onların katılmaması, bizim meselemiz değildir, bizimle hiçbir ali
kası yoktur. Anayasaya geçici 4'ncü maddenin konulması yine bizimle 
alakalı değildir, bu Meclisle alakalı değildi r. 

Bir konuşmamda ifade ettiğim gibi, eğer bir aranma icap edecekse, 
bu Konsey dönemiyle, ondan evvelki yönetimin arasında bir meseledir. 
Aslı budur. Bizi bu hadiseye ilave olarak katmanın hiçbir anlamı da yok
tur. Yalnız beni düşündüren konu şudur : Bütün çabalarıyla bizi bu ko
nuda karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar, sanki biz bunu koyduk. Ben 
meseleyi demokratik bir mesele olarak düşünüyorum . Türkiye'de birçok 
meseleleri karar tutuyoruz. Hiç kimseden korkumuz yoktuı', bu Grubun 
da korkusu olmaması lazım . Bakınız, Anavatan yeni bir partidir. Beıı 
Grupta birkaç kez, «Bu iş eşyanın tabiatına aykırıdır» dedim. Bizim yap
tığımız iş, hakikaten eşyanın tabiatına aykırırıdr. Yılların getirdiği paı·

tiler varken, onların hiçbirinden destek aramamışken , bizim burada 3 
seçimi arka arkaya kazanmamız, normal olarak eşyanın tabiatına aykırı
dır; ama bu aykırı olmanın bir sebebi vardır. O sebep de ş u : Demekki, 
memleket bir değişiklik istiyor. Hadise buraya geliyor. Yoksa mümkün 
değil bu değişikliğin olması. Memleketin bütünü bi r yenilik, bir değişik
lik istiyor. Öyle değerlendireceğiz. 

Nitekim, dikkat ederseniz, -gerek Grupta mahalli seçimler yapılır
ken, arkadaşlarımızla yaptığımız son münakaşayı, Meclis gündeminde
öbür partilere girme imkanı tanıyalım mı tanımayalım mı diye yaptığı

mız münakaşayı çok iyi hatırlıyorum. O zaman da ifade etti m, dedim ki, 
«Bizim bundan çekinmeyip, hodri meydan dememiz lazım. • Eğer o işi o 
gün yapmasaydık, -yapmayabilirdik, mevcut kanunlar onların girmesine 
imkan vermiyordu;- geçirdiğimiz 3 senede çok rahatsız ederlerdi bizi 
İçeriyle ve dışarıyla beraber çok rahatsız ederlerdi. Türkiye'nin Avrupa 
Konseyine girmesinde, önemli hadiselerden biri olmuştur. İşte buyurun, 
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hepsini soktuk; serbest bir seçim yapıldı, serbest seçimde de alınan ne
tice budur. 

Bizim Avrupa Demokrat Partiler Birliğine girmemizin ana sebebi 
de budur. Beynelmiler Demokrat Partiler Birliğine girmemizin de ana se
bebi, o seçim neticeleridir 

Ben bu konuyla ilgili olarak meseleyi şöyle düşündüm : Geçici 4'ncü 
madde, demin de söyledim, bizim meselemiz değil. Burada konu şu nok 
taya doğru gidiyor, açık seçik ifade edeyim; bir referanduma gitse dahi, 
bu konu eninde sonunda münakaşa edilecektir. Hatta bugün dahi müna
kaşa ediliyor. Yazılıyor çiziliyor, bu münakaşa 1993'ten hemen sonra bir 
münakaşa o zaman dahi yapılacaktır. Benim şahsi görüşüm, evvel yapı; .. 
masında da bir mahzur yoktur. Çün.l<ü Türkiye, bazı demokrasi mesele
sinde ön adımlan daha evvelden atmalıdır; sıcağı sıcağına bu münaka
şayı bu Meclis'te yapmalıdır. 

175'nci maddeyi sade bunun için deği l , esas Türkiye'de dcmokratık 
hayat, yeri.rıe yerleşsin diye getirmek istiyoruz. Bunu söylerken, geçtiği
miz yılların çok acı tecrübelerini de biliyorum. Millete, Anayasayı değiş
tirebilme yetkisini muhakkak vermemiz lazım. «Parti ler anlaşsın, Ana
yasayı değiştirsin • deniliyor. Bu mümkün olmamaktadır. Geçtiğimiz 

196l'den taa 1980 senesine kadar bu mümkü.n olmamıştır. Ancak askeri 
idareler zamanında bu yapılabilmiştir. 

Biz, son bir misalini yaşadık. Daha yakında , diğer partilerin çok
tan talep ettiği konulan seçtik, bunları beraber biraraya gelip Meclise 
verelim diye. Diğer partileri topladık, genel sekreterler bir araya ge ld-i 
(dikkat edin) getirilen konu, Siyasi Partiler Kanununda, onların da ar.ııı 
ettikleri bazı değişiklikler) yapmak için. Bunları biliyorum, konuştum 
daha ev ;el. Yani belediyeli yerler var şimdi, burada parti teşkilatı kurul
masını 'bütün partiler istiyor. Bunu konuşalım dedik, bunu beraber im
zalayalım. İkinci olarak Merkez Karar Yönetim Kurulu, partinin organ
larının sayısını, nasıl seçileceğini, nasıl yapılacağını kanunla değil , part i 
tüzüklerine bırakalım; bunu da herkes kabul ediyordu. Şimdi dersiniz ki. 
gayet normal, güzelce konuşulur anlaşılır ve bir metin meydana çıkar. 7 
saat konuştuktan sonra anlaşmadılar. Çünkü mesele bu işin tabiatımın 
vardır. Ne derseniz deyiniz, bir taraf kendisine muhalefet ismini takmış
tır, herşeye muhalefet eder. Anlaştığınız konulara dahi bazen muhalefot 
eder. Aslında muhalefetin manası da şudur. O muhalefet edecek, bazen 
siz onun muhalefetini haklı göreceksiniz, hareketinizi ona göre ayarlayıı
caksınız. Belki de onu yapacak muhalefet, bizim hatamız olacak, biz de 
o 'hatamızın farkına varacağız; bazen muhalefetten istifade edcceği7 
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Ben hadiseyi böyle görüyorum; ama maalesef, ileri demokratik ülkeler· 
de olduğu gibi, bu zeminler üzerinde anlaşma şansımız yok henüz. He
men başka konular geliyor, meselenin boyutlannın dışına çıkılıyor, on
dan sonra da maalesef kavga başlıyor. 

Şimdi misali getirelim : 175'nci madde konusunu, hatırlayacaksınız 
bütçe müzakereleri sırasında kürsüden konuşurken açık seçik ifade et
tim, 175'nci maddede bir referandum imkanı getirelim; yani «Anayas<ı 
ve kanun teklifi Meclisten geçmek kaydıyla milletin yapmasına gidelim• 
dedim. Bundan sonra da geçici 4'ncü maddeyi bu prosedüre getiririz. 
Aynen söylediğim budur. Orada kabul ettiler, arkasından geldiler, vaz· 
geçtiler. «1lle geçici 4'ncü maddeyi önce getir• demeye çalışıyorlar, bu
nun doğru olmadığı kanaatindeyim. Bir kere hakikaten, biz bu Anaya
sada değişiklik yapılması kanaatindeyiz. Ama zamanı şöyledir veya böy
ledir, o ayn bir konu; bugün yapılır veya yann yapılır. Bugün bu Ana
yasada değişiklik yapma şansımız yüksektir. Hiç olmazsa, Anayasanııı 
değiştirilmesi hükmünü basitleştirmemiz, kolaylaştırmamız şansı yük
sektir. Neden? Bizim 255 milletvekilimiz var, grubun biri bizim yanı
mıza gelirse, -tabii Cumhurbaşkanıyla mutabık k:Jmak şartıyla,- 2/3 ile 
bu Anayasa göre, Anayasanın 175'nci maddesini ayarlamamız mümkün 
olabilir. Bunu, Türkiye'nin geleceği bakımından, zannediyorum, çok 
sıkıntılı günler de gelebilir, onu da hiç bilmiyorum; ama o zaman mille
tin hakemliğini istemek mümkün olur. 

Bunu söylediğim zaman şunu ifade ettim : Anayasa, referandumJ 
getirilirse, hele 201 rey ile bir teklif Meclis'ten geçerse, Anavatan Grubu 
veya Özal diyorlar, «Anayasayı istediği gibi, istediği şekilde değiştirir. 
şakır şakır değiştirecek.• Referandum kolay bir iş değildir. Söyledikleri 
gibi halk oyuna müracaat edilip, karşılıklı münakaşa edilip, ondan sonra 
ya referandumda kaybederseniz ne olacak? O hesabı yaptınız mı? Sağ
lam konulan halkın arkanızda olduğundan emin olduğunuz değişikliklcı i 
ancak getirebilirsiniz; zaten o çoğunlukta halk arkasındaysa o doğrudur, 
o işin yapılması lazımdır. Yoksa bu iş, iki taraflı bıçak gibidir, terse de 
çalışır. Hatta ben şunu ifade ettim, dedim ki, böyle bir referandum me
selesinin getirilmesi, partileri yaklaşmaya zorlar. Demin misalini verdim. 
2/ 3 ile anlaşmayan partileri, bir nevi uzlaşmaya da zorlar. S.fuefui şu: 
Biz yanlış bir şey getiriyoruz, iktidar yanlış bir şey getiriyor, muhalefet 
bunu kabul etmiyorsa, referandumda biz kaybederiz. Çünkü gelen iktidar, 
yüzde 40-45 oyla gelir, karşısında yüzde 55 -60 bir muhalefet toplulugu 
vardır, referandumda kaybedersiniz. Ama tersi de olur, halkın çok tut
tuğu, inandığı bir şeyi getirirsiniz, onlar körü IOOrüne muhalefet yapar
larsa bu sefer onlar kaybeder. Bunlan da bildikleri için, makul bir ze
minde anlaşma şansı daha yüksektir, zamanla da görülecektir Daha mı:-
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kul biı· zeminde partiler anlaşma . imkanını bulacaklardır . Her konuda 
değil; ama bazı konularda anlaşma imkanmı bulacaklardır. 

Tabii üzerinde çalıştığımız konu, belki önümüzdeki ay içerisinde, 
önümüzdeki hafta içerisinde getirebiliriz. Demin de ifade ettim, bugünkü 
Anayasanın hudutları içerisinde konunun getirilebilmesi için , Sayın Cum. 
hurbaşkanınla bir mutabakata varma keyfiyeti vardır. Şu anda, Anayasa 
değişiklikleri, Cumhurbaşkanı veto ettiği takdirde 3/4 ister. O yola git· 
memeyi de tabiatıyla düşünürüm; çünkü hem o çoğunluğu bulmak fev
kalilde hem de Cumhurbaşkanı ile durup dururken bir ihtililfa d,üşmenin 

de fayda getireceği kanaatinde değilim . 

Bu Anayasa değişikliğinde 175'nci madde esas olmak üzere, belki 
milletvekili sayısında birazcık daha ~rtırmayı düşünebiliriz. Çünkü, balı 
sıkıntılarımız şuradan var. Bizim kendi sıkıntımız değil. Meclisin çalış· 

ınası bakımından komisyonlarda bazı problemler çıkabiliyor. Yani 400 
yerine 450, fazla bir şey demiyorum. Buna, bütün partilerin aksi bir gö
rüşte olacaklarını zannetmiyorum. Bunu da getirebiliriz. Güzel bir rakam 
bulmak lazım, 450 'güzel bir rakamdır, daha evvel de vardı zaten. Anla 
şacağımız konuları getirme uygun olur, anlaşamayacağımız konuları ge
tirince, o şunu ister, bu bunu ister, anlaşamayacağımız konulan getir
meyi hiç lüzum yok, getirirsek ihtilil çıkar, Hatta o yüzden, döner. sa
dece 175'i getirebiliriz, onu da söyleyeyim. Baktım fazla şeyler istiyorlar, 
konuşacağız kendileriyle, teklifi hazırlarız; ondan sonra da geçici 4'ncü 
maddeyi referandum kaydıyla getiririz. 

Şimdi referandum konusunda fikrim şu : Bu iş referanduma gitme
lidir derken, gerekçeler var. Bir tanesi. bu Meclisin yapacağı demokra
siye inanç, bu meselenin 1992'ye kalmadan, daha evvel halk oyuna sunul
ması. Bizim inancımız, demokrasiye inancımızı gösteren ami ller budur. 

Halk oyu meselesinde de şu var. Hiç çekinmeden söylüyorum, lehte 
aleyhte konuşmalar var; yani konuşma yapılmamasını tavsiye ederim. 
Lehte, aleyhte konuşma yapılırsa, biz tabii bu kavganın içine girmeyiz. 
Kim kavga edecekse onlar girer. Doğru olduğu kanaatinde değilim, mi.ı
nakaşa fazla açılırsa aleyhlerine olur. Orada tavsiyem, tabii icap eder~ ~ 
dedim, referanduma giden bu konu hakkında müspet veya menfi her· 
hangi bir mütalila serdedilmez, halkın tabii oyuyla, etki altında kalma
dan yapılabilir diye bir de hüküm koyarım istiyorlarsa; istemiyorlars::ı 
2969'u da kaldırırız, münakaşayı serbest bırakınz, münakaşa yapılır. 

2969'un münakaşa edilecek bir maddesi kalmıştır, onu da kaldınnz, 
referandumla beraber münakaşası serbestçe yapılır, ondan sonra da halk 
kararı verir. Bazen meseleleri çok uzatmanın bir faydası yokt ur, 1992'y-: 
kalmasının bir faydası yoktur. 
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Şu noktayı da söyleyeyim : Bizim hiçbir şa'hsa ne kinimiz, ne her
hangi bir kırgınlığımız hiçbir şekilde yoktur; ama ben bugün şunu mü
şahade ediyorum ve bundan hakikaten üzüntü duyuyorum. Geçenlerde, 
zannediyorum Anadolu Kulübünde bunun bir tezahürü görüldü. Karşı
mızdaki insanlar bir parça fazla bu konuda kindar diyebileceğim bir ha
diseye gelmişler. Kimseye bir küskünlüğümüz, bir kırgınlığımız yoktur. 
Eğer kendileri kazanamamışlarsa (!Mahalli seçimleri söylüyorum) o mil
letin verdiği bir reydir, millete inananlar bundan dolayı küskünlük duy
mazlar. Yann bir seçim olur, biz kaybederiz, başkalan kazanır; hata yap
mışız millet bizi seçmedi deriz. Demokrasinin icabı bu, başka çaresi yok. 

Bir şey daha söyleyeyim : Bugünkü şartlarda, dikkat ederseniz, 4 
eski lider konuşuyor. Ara seçimlerde gördük, parti lideri gibi mücadel~ 
ettiler. Ben şahsen, partilerinin başlarına geçmeleri halinde bundan dah.ı 
fazla bize zarar yapabileceklerini tahmin etmiyorum. Belki daha faydalı 
olur; çünkü 2 sesli bir koro halinde gitmektedir, buyursunlar geçsinleı. 
4 eski parti lideri, bugün partileri kurulmuştur, 

Netice itibariyle zaten söylediğimiz şu : Biz bu konuyu hiçbir za
man başka türlü düşünmedik; ama tekrar ediyorum : Karar milletindir. 
Bizim vazifemiz bu karan verecek şekilde bu meseleyi milletin önüm..· 
getirmektir. Millet şu şekilde rey versin, bu şekilde rey versin diye bir 
tavsiyede bulunmayacağım, arkadaşlarıma da aynı şeyi söyleyeyim. Biz 
bu mücadelenin içinde değiliz, biz sadece bir meseleyi milletin önüne gö
türdük, milletin verdiği karar hepimizin kabulüdür. Bu bizi ne kötüler 
ne yukarıya çıkarır. Ama demokrasi bakımından bizi yüceltir, onu da 
ifade edeyim. Yalnız şartım, demin de söyledim, 175'nci maddenin mu
hakkak şekilde bu Meclis'ten geçmesidir. Eğer 17S'nci maddeye gelmi
yorlarsa, burada ifade edeyim, onların çoğu geçici 4'ncü maddenin kalk
masını istemiyorlar. 

Muhterem arkadaşlarım, aslında Anavatan çok farklı bir partidir. 
Hakkımızda türlü şeyler söyleyeceklerdir. Benim arkadaşlarımdan bir 
ricam var. Biz bu tecrübelerin çoğunu daha evvelce yaşadık, 19SO'li yıl · 

larda yaşadık. Burada eski Demokrat Parti devrini hatırlayanlar vardır. 

Ben, 1950'nin sonuna geHrken; yani 1960 gelirken, o devrin bakanlarına 
türlü laflar söylendiğini, yüzde IO'culuktan türlü hadiselerin yüklendiğini 
çok iyi biliyorum. Dedikodu halinde, basında yazılı makaleler halinde ve 
hatta o yüzden 27 Mayıs olduğu zaman, onların büyük bir kısmının nasıl 
Yassıada'ya götürüldüğünü çok iyi biliyorum. Ne şartlarda götürüldü
ğünü, ne hakaretlerle götürüldüğünü çok iyi biliyorum. Bunun sebebi 
de o yazılan dedikodular yüzündendir ve üzülerek şunu da ifade edeyim, 
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o zamanki Demokrat Parti Meclis Grı.ibunun büyük !bir kısmı da 'bunlara 
inanmaya başlamıştı, bu söylenenlere. Sonra mahkemeler oldu, hadise 
ler gün gibi ortaya çıktı, hiçbir şeyin olmaJığı, söylenenlerin en ufak bi;· 
şekilde doğru olmadığı ortaya çıkmıştır. Bu tabii gelmiş geçmiş bir ha 
dise. 

, Bu kanuda da bir düzenleme yapmaya ihtiyacımız var. O hazırlığın 
da içindeyiz, onu da söylüyorum; ama makul bir düzeltme yapacağız, 

anormal değil. Normal düzeltme yapmamız icap eder kanaatindeyim. 
Ona ait çalışmalarımız da yakında bu Gruba gelecektir. O yarayı sarma 
vazifesi de bizim Grubumuzun üzerine düşecek, onu da inşallah, Allah 'ın 

izniyle makt'.ıl bir şekilde buraya getirmeye gayret edeceğiz ve başa rılı 

olacağımızı da tahmin ediyorum. 

Mu'hterem arkadaşlarım, Anavatan hakikaten yeni bir parti, modern 
bir parti,-:rürkiye'yi ileriye götürmeyi arzu eden bir parti. İşlerimiz zor· 
dur. Keşke vaktim olsaydı da sizlere, Atatürk Projesinde çalışan bir 
Caterpillar şoföründen gelen , -kendisinin Dadaloğlu ahvalinden olduğunu 
da söylüyor sonunda, Kayseri'li,- 4 sayfadan fazla tutan destanı okusay· 
dım. Partiyle de ilgili bazı şeyler var içinde; ama Güneydoğu'da ne yap
tığımızı anlatıyor. Hakikaten çok güzel bir destan, inşall ah gelecek grur 
toplantısına getirir, orada okurum. Bazen, hiç tahmin etmediğimiz insan
ların meseleleri ne şekilde anladığı, çok daha güzel bir şey . 

Doğu Anadolu, özellikle GAP Projesine, Atatürk Barajına , Kar:ı 
kaya'ya da inşallah bir grup halinde, -daha evvel olduğu gibi,- bu sene 
de gitmek istiyorum. Hem Karakaya'nın açılışını yapacağız hem de on
dan sonra Atatürk Barajının inşaatını, Urfa tünelinin inşaatının nasıl 
gittiğini bir kere daha göreceğiz, Diyarbakır, Batman, Kral Kızı Barajla
rının inşaatlarına bakarız. Bunlar hakikaten Doğuyu ve Güneydoğuyu 
ihya edecek projelerdir. Birçok şeyler, nüfus artış rakamlarından da gö· 
rülmektedir. Urla'nın nüfus artışının sebeplerinden biri zannediyon.ım 
bu projedir. Bunun gibi çok enteresan gelişmeler vardır. Bunların hepsi 
devam edecektir. 

Unutmayınız, meselemiz kolay değildir . Bir taraftan kalkınma hı 
zını yukarıda tutmak mecburiyetindeyiz işsizlik bakımından, bir taraf
tan da kalkınma hızını yukarıda tutarken, enlfasyonu düşürme mecbu 
riyetindeyiz; çünkü bunlar birbiriyle ters çalışan hadiselerdir. Ama, şim
diye kadar dışarıda da ifade ettiğim gibi, Anavatan iktida rı 'bu konular
dıı fevkalade başarılı olmuştur. Bugün cesaretle Ortak Paza ı· 'a müracaat 
ediyorsak, bunun gerisinde bu memlekete bir şeyler yapma azmi ve hiç 
çekinmeden de söyleyeyim, o ülkelerin bir kısmına kısa zamanda yetişe
bileceğimiz inancı vardır. Herhangi bir çekinmem, korkmam bahis ko
nusu değildir. 
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Bu iş!cr bir tarattan yapıladursun, • Memleket fakru zaruret içinde
dir» gibi birtakım laflar söyleyenler var. Onlar hayal görüyorlar, kendi 
görmek istedikleri şeyi görüyorlar aslında. Ama bir taraftan da şu lafları 
da duyuyorum : «Türkiye'nin her tarafına telefon verdiler, adamlarımızı 
rahatça arayabiliyoruz.» Memleketin her tarafına telefon götürdük, dah<ı 
da götürüyoruz. Milletvekili arkadaşlarıma da söyleyeyim, bu telefoı~ 

işini ihmal etmeyin. Kendi köyünüze, köylünüze telefon edin, Milletvekii
lerimiz, bakanlarımız şöyle bir telefonla yoklayın milleti, hallerini ha
tırlarını sorun, bir dertleri var mı, oninrı öğrenin. Çünkü bizim insanı
mızda lbirşey var, müşaıhade ettim, hatırlarını sorduğunuz zaman, ondan 
daha kıymetli rbir iş yoktur, yol yapmaktan ·daha iyidir. 

Bir konuyu da huzurunuzda açıklamak istiyorum : Basmda belediye 
başkanlarıyla ilgili birçok yazılar çıktı. Zannedilmesin ki, iktidar bele
diye başkanlarını kendi başına bıraktı, istediklerini yaptırıyor. Hayır, 

öyle birşey yok. Belediye başkanlarıyla ilgili şikayetler olduğu zaman, 
onların hepsi İçişleri Bakanlığı müfettişlerine verilmiştir, takip edilmiş
tir, !üzümü muhakeme kararlan veya Danıştay'a gitme kararları, İl İda
re Kurulu kararları birçoğıında alınmıştır bu şikayet edilen yerlerden, 
mesele Danıştay'a getirilmiştir. Tabii yüz kızartıcı bir suç varsa, o zaten 
savcılığa derhal gidiyor. Bir kere, meselenin böyle olduğunu söyleyeyim. 

Eminönü Belediye Başkanı ile ilgili yazılanlar yeni değildir . Daha 
evvel de bir başka gazetemizde aynı şahısla ilgili olarak yazılar çıkmış
tır. Derhal müfettişler yollanmıştır. Tabii o iddia edilen rüşvet vesaire 
konularında birşey çıkmadı; ama usulsuzlükler, mevzuata aykırı hare
ketler birçok belediyede bilerek veya bilmeyerek yapılıyor, onu da lbele
dıye başkanlarımız iyi bilirler. Bunun 10 tane dosyası Danıştay'a gelmiş
tir, 11 İdare Kurulu kararıyla. Orada bekliyor dosyalar, son yayın yap·ı
lınea 6 tanesi çıkmıştır, 6-7 aydır orada bekliyor. Son yayın yapılınca 6 
tanesi lüzumu muhakeme kararıyla çıktı. 

Anayasada bir madde var. «İçişleri Bakanlığı hakkında soruşturm;ı 
kovuşturma açılan belediye başkanını geçici olarak görevden uzaklaştıra
bilir veya yöneticilere ceza verilir? Çok sert bir madde. Yani biz bununla 
bütün belediye başkanlarını , -müfettiş yollarız, soruşturma başlar,- derhal 
vazifeden alırız, ama demokratik değil, kusura bakmayın. Seçilmiş adamı, 
böyle bir kararla almak hiçbir zaman demokrasi prensiplerine uygun 
değil; ancak çok büyük bir şey olmalı ki, siz almalısınız. 

Biz bu maddeyi uzun zaman düşündük, önümüzde bu madde; mü
zakere ettik, yapalım mı yapmayalım mı? İhtilaflar oluyor milletvekille
rimizle belediye başkanlarımız arasında veya il başkanımızla belediye 
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başkanı arasında, Bir almaya !başlarsak, müracaatın uhaddi hesabı ol
maz, altından kalkamayız. Tabii sadece bizim kendi belediye başkanları
mız çıkmaz, muhalefete mensup belediye başkanları da çıkar aynı şekil 
de. Memlekette lüzumsuz bir kargaşaya ve esas prensibimiz olan beledi
yeleri güçlendirme esasına aykırı hareket etmiş oluruz. Onuıı için arka
daşlara, •Çok esaslı norm hazırlayın . Ancak o normun içerisine girerse 
biz belediye başkanını alırız» dedim. Yoksa, eften püften sebeplerle be
lediye başkanını almak, ondan sonra o memlekette demokrasi var de
mek yanlıştır. 

Aksi halde bu şekilde lüzumsuz yere il başkanımızla, milletvekili
mizle partiyi karıştıracaktık. Ama şuııu ifade edeyim : Biz kanaat geti
rirsek, -Oıakikaten o kanaata, arkadaşlarımın kanattına çok önem veriyo
ruz, onun da rolü fazla olacaktır,- o vakit görevden alma işlemini yapa 
rız, çok dikkatli olmak mecburiyetimiz var, onu bir kere daha söyleye
yim. Aksi takdirde belediye başkanlarını böyle sallantıda bırakırsak . 

kimseye iş yaptıramayız. 

Muhterem arkadaşlarım, benim gruptan bir ricam daha var, onu 
da ifade edeyim : Önümüzdeki Ramazan ayı geliyor, Meclis çalışmalannı 
yeni bir düzene sokalım. Sağlık Bakanımız geldi, Sağlık Kanuııurnuzun 
ıannediyorum bu hafta müzakere edilip bir an evvel çıkması lazım . Mu'h
tarlarla ilgili bir hazırlığımız olacaktır, onu da yine son safhaya getır
memiz lazım. Bu arada hazırlığımızı tamamlarsak, 175 ile ilgili maddey ı 

biz kendimiz getiririz, diğerlerinin önüne koyarız. Neticeyi kendileri bilır . 
Bu konuyu da tekrar ifade edeyim. 

Üçüncü olarak da Ramazan müddetince nasıl bir programdan arka
daşlarımıza hangisi en uygun ~eliyorsa, Grup Başkanvekillerimiz iyi dü
şünsünler ve randımanlı bir sahur mevsimi geçirelim ve inşallah da 25-26 
Mayıs tarihlerinde tatile girme ihtimalimiz var. 

Yalnız şunu da söyleyeyim, aklınızda olsun, bakarsınız Meclisi bir 
karar alma toplantısına da çağırabiliriz. 

Teşekkür ederim. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN ANAVATAN PARTİSİ 
BAŞKANLIK DİVANI TOPLANTISINDA Y APTICI KONUŞMA 

22 Nisan 1987 

Ben, dün TBMM Grubumuzda konuşma yaparken, partilerin lider
leri de kendi gruplarında konuşmalar yaptılar. Tabii tahmin ediyorum. 
Benim konuşmamdan malumat sahibi olmadan konuşma yaptılar, bir 
gün evvelki açıklamalarıma, millet huzurunda birkaç hususu tekrar 
açıklamakla fayda mütalaa ettim. Biz Anayasa değişikliğinin milletin oyu 
ile yapılmasını istiyoruz, esas itilbariyle. Hiç olmazsa diyoruz, milletin oyu 
ile Anayasa'nın değiştirilmesi de mümkün hale getirilmelidir. Geçici 4. 
madde de bu şekilde değiştirilmelidir. 175. in değişmesini istememizin 
ana sebebi budur. Hem bir taraftan milli irade diyeceksiniz, ondan son
ra da milli idarenin karşısına çıkacahınız, ondan kaçacaksınız , bu ola
cak iş değildir. Halk oylamasından korkmanın manası yoktur. Çekinme
nin de manası yoktur ve •175. madde değişirse Özel'a her türlü yetki 
verilmiş olur. Anayasa'yı istediği gibi değiştirir. uiyenlere de daha evvel 
açık cevap verdim. 1988 den evvel, seçimlerden evvel sadece geçici 4. 
madde hariç o usulle onun dışında hiç bir değiştirme yapamayacağımızı 
.ıçık seçik söyledim.• İcap ederse bunu bir geçici madde olarak da bu 
sefer Anayasa'ya ilave ederiz. • dedik. Bizim hiç böyle bir niyetimiz 
yok. Netice itibariyle 1988 den onra gelen iktidarlar Anayasa'y ı değiş
tirme imkanına, kendileri gelirse kendileri istedikleri gibi değiştirirler, 
ama halk oyuyla değştirilir . Yoksa TBMM de yapılan oylama Anayasa'
nın değiştirilme oylaması değildir. Esa~ Anayasa'yı değiştiren oylama, 
halk aylamasıdır. Milli irade diyenlerin hepsinin buna itibar etmesi 
laZLm. Yani bir taraftan seçim diyoruz, halka güveniyoruz. Ondan son
ra da •yok efendim olmaz. » diyorlar. Bunun tabii üzerine gideceğim . 

Halktan kaçtıklarını, halkın oyundan çekindiklerini açık açık söyleye
ceğim. Biz geçici 4. maddeyi getirmedik. Bu bizim işimiz de değildir. 

Biz sadece memlekette demokratik ortam tam yl"rine otursun diye ge
,·ici 4. maddeyi aynı sistemle yani, halk oyuyla de~iştirmeyi teklif ettik. 
Anayasa değişikliği böyle yapılmalıdır. 175. maddeyi bunun için değiş
tirmek mecburiyetindeyiz. Başka çaresi yok. Çünkü, bugün Anaya a'da 
An ,ı asa değişikliği için, halk oylaması diye bir sistem yok. Onu getirme
mizin ana sebebi budur, yani halka im:nanların, halktan korkmayanla-
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rın, halktan çekinmeyenlerin, milli iradeye saygılı olanların halk oyla
masından hiç bir korkularının olmaması lazım. 

Şimdi, Ana Muhalefet partisi lideri, yüz ke:e söylediğimiz halde, 
1988 seçimlerinden sonra, hatta 1989'dan sonra dedığimiz halde, şim· 
di hala «Ozal'ın eline imkan verilecek, o istediği gibi Anayasa'yı değiş

tirecek» diye, ya bilerek ya da bilmeyerek bir meseleyi aynı şekilde söy
lemeye çalışıyor. Bu yanlıştır tamamiyle. Demek ki şöyle farzediyor . 
1988 seçimlerinde de büyük ekseriyetle biz iktid:ıra geleceğiz. Onu şim

diden peşinen kabul ediyorlar. Bu çok açık bir hadise olduğu halde, da
yanacağı hiç bir yer kalmamıştır. Aynı şey diğer muhalefet partisi için 
de doğrudur. Meclis huzurunda bütçe müzakereleri sırasında kürsüden 
ifade ettim. «175'i değiştirelim. Rçferandum meselesini getirelim, he
men arkasından da geçici 4. maddeyi getirelim, kabul ediyor musunuz? 
dedim. Orada kabul ediyorum diye işaret etti. Zabıtlarda vardır. Ama 
ondan sonra ne akıllarına geldiyse vazgeçtiler. Bize Anaya a dersi vere
ceklerine ilk önce, en önemli ders milli irade dersidir. •Hakimiyet 
milletindir» dediğimiz zaman meseleleri millete götürmekten hiç bir 
şekilde korkmamamız lazım ve bakınız geçici 4. madde de Anayasa da 
halkın oyuyla kabul edilmiştir. Yüzde 92 oy alınmıştır. Geçici 4. mad
de ve Anayasa'nm diğer maddeleri arzu ediyorlarsa iki yo lla değiştirilir. 
2/3 ve referandum. Biz halk oylamasıııı daima tercih eder!z. Çünkü de
mokrasiyi bu getirecektir ve şimdiye kadar da ~ivil idareler 2/3 ekse
riyetle bu Anayasa'yı, eski Anayasa'yı değiştirememişlerdir. Ama sıkışıl
dı~ı zaman halkımıza gidilir. Öyle her mesele için de halk oylaml'ls ına 
gidilmez. Yani Anayasa de~işiklikği o i;:adar basi t bir mesele değildi r. 
Her zaman referanduma gidilemez. 

S o r u : - DSP'den bu değişiklikler için yeşi l ışık mı gördünüz? 

Cevap : - Hayır efendim. konuşuruz. Destekleme, yani veririz 
veya vermeyiz. Destek yoksa, vermem~ ihtimalimiz kuvvetlidir. Yani 
gidip de, geçiremiyeceğimiz bir maddeyi ne diye c.raya götürelim? Birin
den destek varsa götürürüz. Ve Anayasa. değişikli~i için halk ovl aması 
esası gelirse, o vakit ilk getireceğimiz madde de geçici 4. maddedir. Ve 
onu da inşallah Mayıs ayı içerisinde yapı.biliriz. 

Soru : - Geçici 9. madde nedeniyle Cumhurbaşkanının geri gön
dermesi baHnde dörtte üç çoğunluk konusu da var. 

C e v a p : - O ayrı bir konu yani Anayasa da Sayın Cumhurbaş

kanına verilmiş bazı ilave yetkiler var. 

S o r u : - Geçici 4. madde değişikliği verildiğinde Cumhurbaşkanı 
bu hakkını kullarunayacak mı? 

304 



C e v a p : - Onu bilmiyorum. Bakın söyledim. Cumhurbaşkanı ile 
mutabık kalmadan zaten götürmem. Yani mutabık kalabilirsem teklifi 
getireceğim. 

Soru: - Referandum tarihi konusunda görüşünüz ne? 

Cevap: - Hayır. Herhangi bir düşüncem yok. Hele bakalım, 
175.'i bir görelim. 

S o r u : - Meclise ne zaman getireceksiniz? 

C e v a p : - Hele partileri bir görelim de. 

Soru : - Liderler zirvesi di.işürı.üyormusunuz? 

C e v a p : - Liderler zirvesine g<!rek yok. İkili görüşme yaparız. 

Soru : - Bütün liderlerle mi görcşeceksiniz? 

Cevap : - Görüşebilirim. Ama söylediğim gibi 175.'i prensip iti
barıyla değiştirmeyi kalbul edenlerle ıgöri.işürüm. Kalbul etmeyenlerle. Bir 
noktayı ilave edeyim. 'Mecliste olması da şart değil. Onu da müzakere eıcle
bilirim. 220- 230 gThi rakamları da müza.kerc edebilirim. Eğer onlardan 
çekiniyorlarsa. Bakın bu kadar aç~k •kapı 'bırakıyoruz . 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN TBMM'DE 
DÜNYA ÇOCUKLARINA HİTABI 

22 Nisan 1987 

Sevgili Çocuklar; 

Devletimizin temeli olan Türkiye Büyük Millet Meclisi, 67 yıl önce 
bugün kurulmuştu. Büyük Atatürk, bu mutlu günü Milli Egemenlik gü
nümüz olarak Türkiye Cumhuriyetinin koruyucusu ve geleceğimizin 
güvencesi Türk çocuklarına armağan etmiştir. Şu anda milletçe duydu
ğumuz gurur ve iftihar sonsuzdur. Bize bu günü hazırlayan yüce Atatürk'ü. 
bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kere daha şükranla anıyoruz . 

Atatürk'ün «Yurtta Sulh, Cihanda Sulh» prensibinden hareketle, 
aramızda dünyanın dört bucağından gelen misafir çocuklara da mille
tim adına hoş geldin der, memnuniyetimizi belirtir, hepinizi sl!vgi ile ku
caklarım. Şu anda vatanımızda ve dışarıda bulunan çocuklara sesleniyo
rum. 

Sevgili çocuklarım ; bugün sizin gününüzdür. Sevgi ve birlik içinde 
Atatürk'ün yolunda sonsuza kadar bugünü yaşatınız . Sizler yalnız men
sup olduğunuz ülkenin değil , dünyanın geleceğim temsil ediyorsunuz. 
Bugün ülkemizde milli egemenlik bayramı vesih~siyle kuracağınız dost
luklar, yıllar sonra ülkelerimiz arasındaki dostlukların, iyi ilişkilerin te
meli olacaktır. Sizleri büyük sorumluluklar, görevler bekliyor. Unutmayın 
ki, bir milletin değeri o milleti meydana getiren oireylerin değe ri ile öl
çülür, Temsil ettiğiniz milletinizi değerli kılmak, sizlerin 'bugün ve yarın 
göstereceğiniz başarılara bağlıdır . Bunun içindir ki, bütün çocuk ların 

prensibi çok çalışmak olmalıdır . Milletlerin en büyük düşmanı cehalet
tir Cehaleti yenmek ve başarılı olmak için çok çalışmamız gerektiğini 
unutmamalısınız. 

Sevgili çocuklarım; hayatta başarılı olmanın bir çok şanları var
dır . Bunları öğreniniz ve yaşayınız. Ancak şu birkaç hususu hatırlatmak 
istiyorum. 

- Daima çok çalışmak ana prensibiniz olmalıdır . 

- Kendi çıkar ve mutluluğunuzu milletin çıkar ve mutluluğunda 
aramalısınız. 
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- Sevginin açamayacağı kapı yoktur. Size kötülük yapana dahi 
hoşgörü ile yaklaşmalısınız, asla kin duygularına yer vermemelisiniz. 

- İnsan olma yarışını kazanma azmiyle yaşamalısınız . 

Davranışlarla ölçülü olarak saygı ve sevgiyi elden bırakmamalı-
sınız . 

İlmi çalışmalara ve gelişmelere açık olmalısınız. 

- Vatanınızı ve milletinizi herşeyden çok sevmelisiniz. 

Bu hususlar büyük Atatürk'ün de Türk çocuklarında görmek iste
diği meziyetlerdir. 

Sevgili çocuklar; bugünün önemini, değerini iyi düşününüz. Bugün 
bize çok pahalıya malolmuştur. Ancak, yurt sevgi~ini yüreğinin derinlik
lerinde duymayan kişiler, bugünün değerini anlamazlar. 

Sevgili misafir çocuklarımız; sizler Nisan'da açan bahar çiçekleri 
gibi, ülkemizde açtınız. Ülkemizi tanıdınız . Türk çocuğunu, Türk Ailesini 
tanıdınız. Buradan ülkenize dönerken sevgileriın;zi, sizlerin aramıza ka
tılmasını sağlayan büyüklere teşekkürlerimizi götürün. Ülkenize Türk 
dostluğunu anlatın. Atatürk'ün Türk çocuklarına armağan ettiği çocuk 
bayramı'nın •Dünya Çocuk Bayramı• olduğunu tanınn. 

Bütün Dünya çocukları; Dünya Çocuk Bayramı sizlerin birbirini 
sevmesini, dostluk kurmasına vesile olmalıdır. Dünya artık küçülmüştür. 
Çünkü uzay çağı uzak mesafeleri yakınlaştırmış ülkeler arası münasebet
lere kolaylık getirmiştir. Bununla birlikte dünyamızı tehdit eden birçok 
tehlikeler belirmiştir. Bu tehlikeler gün geçtikçe çeşitlilik arzetmekte ve 
büyümektedir. Gelecekte dünyamızı tehdit eden her türlü tehlikeye kar
şı tedbirli olmak, problemlere barışçı yollarla çözüm aramak sizlerin gö
revidir. Sizler hem ülkelerinizin hem bütün dünyanın barış ve dostluk 
duyguları içinde yaşamasını amaç ~dinmelisiniz. 

Büyük devlet adamı Atatürk'ün Ç'!Şitli konuşmalarıyla ortaya koy
duğu «Cihanda Sulh Prensibi• bütün dünya milletlerinin sulh içinde 
yaşamak için ulaşmak istedikleri ortak amaç olmuştur. Zira yeryüzünde 
en değerli varlık insandır. İnsanın layık olduğu biçimde yaşaması millet
lerin sulh içinde yaşamaları ile mümkündür. Bu itibarla barış içinde ya
şamak bütün dünya çocuklarının ortak amacı olmalıdır. Çocuk bayramı 
vesilesiyle bütün Türk ve Dünya çocukiarının bayramını kutılar, gözleri
nizden öperim. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN TBl.lc1M ÖZEL GÜNDEMİNDE 
Y APTICI KONUŞMA 

Sayın Cumhurbaşkanım, 

Sayın Başkan, 

Yüce Meclisin Muhterem Üyeleı:_i, 

23 Nisan 1987 

Sa)'gıdeğer Misafirler, Basın ve Yayın Oııgan l arının Değerl i Men
supları, 

Bugün, aziz milletimizin hür ve 'bağımsız iradesinin temsil edi ldiği 

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 67. yılını kutluyoruz. Bu 
günün mana ve ehemmiyeti çok büyüklür. Türk Milletinin tarih ahne
sinden si linmek istendiği bir dönemde. 67 yıl evvel bugün Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin kuruluşu ile istiklal ve hürriyetimiz, milli ha
kimiyelimiz bütün q.u.nyaya ilan ve tescil edilmiştir. Birçok savaştan 
yorgun çıkmış , fakir düşmüş , esaretle karşı karş~ya kalmış aziz milleti
mizin verdiği bu mukaddes mücadele, pek çok ülkenin bağımsızlık mü
cadelelerine örnek olmuştur ve olmaya devam edecektir. 

Sona eren geniş ve köklü bir imparatorluğun topraklan üzerinde 
demokrasiye ve milli iradeye dayalı yepyeni bir Türk Devleti kurulur
ken, «Hakimiyet bila kayd ü şart Milletindir• vecizesi, temel prensip 
olmuştur. 

Hakimiyetin kayıtsız şarts ı z Türk Milletine ait olduğunu belirten 
temel düstur, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşundan itibaren 
hiçbir şekilde değişmemiştir. 23 Nisan 1920 Meclisi 'nin bu ana prensibi, 
1921 Anayasası'nın l nci maddesinde, 1924 Anaya ası'nın 4 ncü madde
sinde ve 1982 Anayasası'nın 6 ncı madde inde ?ynen tekraıılanmıştır. 

Aynca 1982 Anaya a5ı'nın Başlangıç Hükümleri arasında; «Millet ira
desinin mutlak üstünlüğü, egemenliğin kayıt ız şartsız Türk Milletin" 
ait olduğu ve bunu Millet adına kul lanmağa yetkili kılınan hiçbir kişi 

ve kurulu, un, bu Anayasa' da gösteri le:ı hürriyetç ı demokrasi ve bunun 
icaplarıyla belirlenmiş hukuk düzeni dışına çıkamıyacağı• açıkça ifade 
edilmiştir. 
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Istiklal Savaşına milli mücadele ruhu kazandıran, onu milli irade 
temeline dayandıran, Türkiye Büyük M:llet Meclisi'nin Kurucusu ve ilk 
Başkanı Büyük Önder Atatürk'ü, onun bütün mücadele arkadaşlarını ve 
rıziz şehitlerimizi bu vesile ile mi!lnet, şükran ve rahmetle anıyoruz. 

Muhterem Milletvekilleri, 

Büyük Atatürk, Türk Devletinin siyasi yapısını kurarken «Türkiye 
Büyük Millet Meclisi, milletin yegane ve hakiki temsilcisi olup, Millet 
namına hakimiyet hakkını kullanır• diyerek, 67 yı l önce bugün dünyada 
hi.ir ve dcmnkratik idarenin en güzel misallerinden birin: başlatmıştır. 

Cumhuriyet tarihimizde, demokrcısinin korurması için büyük fe
dakarlıklara katlanılmış, büyük mücadc.leler verılmiştir. Demokrasi, ar
tık Türk toplumunun ayrılmaz ve parçasıdır. Demokratik nizam, insan 
hak ve hürriyetlerine saygının en yüksek olduğu, insan hak ve hürriyet
lerinin en ıyi şekilde korunduğu bir rejimdir. Tarihi tecrübesi içerisinde 
Türk Milleti, demokratik nizamın mevcut sistemler içinde, en mükem
mel idare şekli olduğu kararını vermi~ ve bu s!stem içerisinde dünya
daki yerini almıştır. 

Büyük Atatürk'ün deyişiyle ««Hürriyetin de, eş itliğin de, adaletin 
de dayanağı Milli Hakimiyettir. •Biz bu hususu aynen kabul ediyoruz 
ve diyoruz ki, Devlet Millet için vardır ve Devletin MiJlet ile bütünleşmesi 
esastır . Çünkü Millete en iyi hizmetin verilebilmesi, Devlet iradesinde 
millcıin en iyi şekilde t~msil edilebilmesi, ancak Mi[,li Hakimiyetin ku
rulması ile mümkün olur. 

Her zaman ifade ettiğimiz gibi, Hürriyet.,;i Demokratik nizam& gö
.ıülden bağlıyız ve Millet Hakimiyetinin demokrasinin tek esası olduğu
na inanıyoruz. 

Şunu da hemen belirtmem gerek~r ki, dem0kratik sistemi benım
scyen toplumlarda, farklı düşüncelere rağmen demokrasinin bütün kai
deleriyle işlemesi ve muhafazası, anca!-: bu sisteme herkesin sahip çık
ması ile mümkündür. Başta aziz milletimiz ve onun bağrından çıkan 

Yüce Meclisimiz olmak üzere, bütün siyasi ve so~yal müesseselerin bu 
istikamette ve inançta olduğuna şüphem yoktur. 

Hedefimiz, Türkiye'de demokratik sistemin bir daha kesintiye uğ
ramayacak şekilde, bütün müesseseleriyle yerleşmesini temin etmektir. 

Bu büyük günün diğer bir önemli tarafı da TBMM.'nin kurulduğu 
tarihin büyük devlet adamı Atatürk tarafından, istikbalimizin teminatı 
olan çocuklarımıza armağan edilmiş olmasıdır. Böylece milli egemenlik 
ve demokratik rejim konusundaki temel prensipler yarının büyükleri 
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çocuklanmız sayesinde gelecek nesillere de intikal ettirilecek, Türk Dev· 
Jeti ile birlikte ebediyete kadar var olacaktır. 

Bugün sevgili çocuklarımız ve bizler, dünyada çocuk bayramına sa
hip yegane millet olmanın haklı gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu 
güzel Bayramla bir Türk olarak ne kadar öğünsek azdır. 

Milletlerarası camiada, barışın, dostluğun, kardeşliğin devamlı 

olarak tesisini, bütün ihtilaf. ve husumetlerin nihayet bulmasını sami
mıyetle istiyoruz. Büyük Atatürk'ün «Yurtta Sulh, Cihanda Sulh• ilke
sin.: yürekten bağlıyız ve bunun bütün dünyada gerçekleşebilmesi için 
büyük g~yret sarfediyoruz. 

Türk milleti olarak çocukları seviyor. Irk, dil.din, cins, millet, ülke 
farkı gözetmeksizin ıbütün insanları~ bütün çocukları seviyoruz. 

Pek çok ülke çocuklarıyla birlikte kutladığımız bu 23 Nisan Bay
ramları, Dünya Barışına hizmet bakımından Türk Milletinin göstermiş ol
duğu güzel bir örnektir. 

Kıymetli Milletvekilleri, 

Çocuklarımız ve gençlerimiz, geleceğimizin teminatı ve en değerli var
lıklarıdır. Sür'atle gelişen ve refah seviyesi yük~elen vatanımızı mili'. 
manevi ve kültürel değerleri mükemmel olarak yetiştirilen ve eğitilen 
çocuklarımıza gençlerimize devretmek en önemli hedeflerimizden biri
sldır. 

Bugün büyüğümüzle, ktiçüğümtizle hepimiz, demokratik parlamen
ter rejime inancımızın ve ona sahip çıkmanın haklı gururunu yaşıyoruz. 

Bu duygularla, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 67. yıl
döntimünü kutluyor. Yüce Meclisimizin muhterem üyelerine ve değerli 
misafirlere saygılar sunuyorum. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'I N HÜRRİYET GAZATESİ 
ANKARA TEMSİLCİSİ SAYIN ERTUCRUL ÖZKÖK VE YARDIMCISI 

SAYIN ESEN ÜNÜR 'ÜN SORULARINA VERDİCİ CEVAPLAR 

23 Nisan 1987 

Soru - Son günlerde yaptığınız açıklamalarda bazı nüan -
lar gözleniyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nı ziyaretten çıkarken yaptığınız 

açıklamada üç önemli yenilik vardı. Anayasa değişikliği konusunda ev
velden 201 oy + referandum derken, son açıklamalarımızda üçte iki de 
kala.bilir dediniz. m~? 

C eva p - Üçte iki çoğunluk zaten vac da, referandum konusu ayn 
bir fıkra halinde gelecek. Yani şöyle: Anayasa değişikliği iki yoldan yapı
labilir. Bir tanesi, mevcut yol. O, bir fıkra halinde kalacak. İki taksim üç 
ekseriyetle Meclis' te yapılabilecek. Ben bunun kalmasında bir mahzur 
görmüyorum. İkinci bir fıkra daha ilave edilecek ve Anayas.ı değişikliği
nin ikinci yolu halkoyu ile olacak. Halkoyuna gidebilmek için de, Mec
lis'te salt çoğunluk lazım demiştim . Buna itirazlar geldi. Anayasa çok ko
lay değiş tiriliyor gibi ... Gerçi benim şahsi fikrim o değil; yani halkoyuna 
gi tmek kolay ıbir hadise değildir . Referanduma gider ve kaybedebilirsi
niz. Onun içın, çok dikkatli olmak lazım diye düşünüıiim. Gene de salt 
çoğunluğa itiraz edenlere, •İcap ederse ıbu miktan yükseltiriz dedim. 201 
olmaz da, 225 olur. 

Soru - Yani siz, • Aynı anda iki Anayasayı değiştirme yöntemi bu
lunsun• diyorsunuz .... 

Cevap - Bulunsun, bir mahzuru yok, diyorum ... İkinciyi koyma
mın sebebi şudur. Türk Anayasası hiçbir şekilde, vaktiyle üçte iki ekse
riyet le değiştirilememiştir. Ya asker tesiri olmuştur, 12 Mart'ta olduğu 
gibi, ya da tamamiyle askeri idarelerde değişmiştir, 12 Eylül'de olduğu 

gibi ... Bunun sivil idareler tarafından değiştirilmesinin yolu, iki taksim 
üç ekseriyete gitmeden bir ikinci yolun bulunmasıdır. İkinci yol, sıkışık
lık anlarında kullanılır. Partiler kolay anlaşamıyor. Bir örnek verdim ... 
Onlarla mutabık olduğumuz iki konuda sırf teklifi 1beraber verelim diye, 
cGenel Sekreterler Toplatı• sını yaptık. Daha önce Genel Başkanlarla ko
nuştum. • Belediye olan yerlerde teşkilat istiyor musunuz?• dedim. • İsti
yoruz• dediler. İkincisi, zannediyorum parti tüzüklerinin yönetim tarzını 
·göstermesini istiyorlardı ve bunu özellikle SHP is tiyordu. Yani , MKYK'-
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dan başka, İcra Komitesi veya Yönetim Kurulu gibi bir kurul çıksın di
yorlar. Ben de buna «Evet• dedim. «Toplanın, bunun kararını alın» de
dik. Dördü bir araya geldiler; anlaşamadılar. Metinleri birlikte yazama
dılar. İşte, bir misal olarak gözümüzün önünde. Anayasalar niye değişti
rilemiyor? 1961 Anayasası kendiliğinden değiştirilebilmiş olsaydı, belki 
1982'ye gelinmezdi. Ama o usullerle değiştirilmesine imkan yoktu. Öyley
se, başvuracağınız makam, millettir. Tabii başka sebepleri de var. Yani, 
millete gitmiş ve sonra yapılmış bir değişikliğe kimse itiraz edemez. 

Soru - Bununla Sayın Cumhurbaşkanı'nı mı kastediyorsunuz? 

Cevap - Hayır. Cumhurbaşkanı'nı kastetmiyorum. Cumhurbaş
kam'nın 'belli yetkileri var; mutat prosedür içerisinde, Bugünkü Anayasa 
değişikliklerini veto etse, 3 taksim dört ekseriyet lazım. 

Soru - Öncelikle referanduma gitme konusu biraz da psikolojik 
olarak Sayın Cumhurbaşkaru'nı etkilemeye yönelik değil mi? 

Cevap - Hayır, referanduma gitme konusu gerçekleşince, zaten 
Cumhurbaşkanı'nın da ayn yetkisini koymak lazım ... Mesela, referandum 
kararım diğer kanunlar gibi Meclis'e iade yetkisi olacak mı, olmayacak 
mı? Buna bir bakmak lazım. Sadece bu bakımdan, Cumhurbaşkanı'nın 
yetkilerine bakmak lazım. Referandum neticede milletin oyudur. Buna 
hiç kimse itiraz edemez. Birtakım yazarlar veya entelektüeller çıkabilir ve 
Anayasa değişikliğine itiraz ederler, üçte iki oyla Meclis'ten geçse dahi iti
razlar devam edebilir, ama halkın oyu ile oldu mu itiraz çok azalır. Şunu 
devamlı vu1'gU.ladığım halde, Sayın İnönü meseleyi devamlı anlamazlık
tan geliyor. Diyorki, «Biz Turgut Özal'ın eline Anayasa'yı değiştirme yet
kisi vermeyiz.» Ben de kendisine dedim ki, «Bak arkadaş, eğer böyle id
dia ediyorsan, biz 1988 seçimlerinden sonra kullanılması kaydını da ko
yabiliriz •bu maddenin içine ... Yani, • 1988 seçimlerine kadar b!z, geçici 
dördüncü madde hariç hiçbir şekilde kullanılamaz. diye geçici bir hüküm 
de koyabiliriz, dedim. O vakit sen bu sözü söylemekle diyorsun ki, «Özal 
86 seçimlerinde kazanacak. » Bu mana çıkıyor sözünden; başka bir şey 
çıkmıyor. Eğer gerçekten geçici dördüncü maddeyi değiştirmek istiyor
larsa ve niyetleri doğru , olsa, benim söylediğimi kabul ederler. Ben sim
di .kullanacak de~ilim; 255 ekseriyetim var. Açıkça söylüyorum, geçici dör
düncü madde hariç, kullanmayacağım . 

S-0 r u : - Kamuoyunun merak ettiği bir konu var ... Dalha önce 2/3 
çoğunluk üzerinde durmazken, şimdi 2/3 de kalabilir» diyorsunuz ... Bu
nun nedeni nedir? 
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Cevap - Daha önce söylediklerimde de var ... Eğer dikkatli bakı
lırsa, ben şunu söylemedim: •Mevcut prosedürü kaldıralım, atalım de
medim. Belki siz şunu kastediyorsunuz ... 201, yani «mutlak ekseriyet• 
tabir ettiğimiz rakamı diyordum ... Şimdi değiştirdik, çünkü itirazlar var; 
onları da tatmin etmek için, 225 · 230, böyle bir rakam olabilir ... 

Soru - Önceki gün yaptığınız konuşmada, •Anayasa'nın iki üç 
maddesi değiştirilmeli» dediniz. Hangi maddeler bunlar? 

Cevap - Benim esas hedefim, l 75'tir. Eğer partiler arzu ederler
se benim üzerinde durduğum madde, esas itibarıyla, milletvekili sayısı
dır. 400 yerine 450'yi tercih ederim. Ama bunu da diğer partiler razı olur
larsa getiririm. Razı değillerse, zaten getirmem. 

Soru - Şu endişe var, özellikle Türkiye' deki sol çevrelerde ... Ana
yasa'nın değiştirme yolu bu şeki lde kolaylaştınlırsa, Türkiye Cumhuri
yeti'nin A'tatürk'ten 'beri kurulan lbazı temel direkleri zorlanabilir, gibi. .. 

Cevap - Hiç böyle bir şey olmaz. Size açık söyleyeyim: O madde
lerin değiştirilmesi dahi teklif edilemez. Benim değiştirilmesini bugün 
değil, ama ileride arzu ettiğim maddeler var ... Belki bugün de düşünebi
lirim. Ben Cumhuııbaşkaru'nın halk tarafından seçilmesini daha demok
ratik görüyorum. Çünkü Cumhurbaşkanı'nın epey yetkileri var. 1961 Ana
yasası gibi değil. Partiler aday gösterebilir. Veya dışarıdan aday gösteri
lebilir, ama Meclis yerine Cumhurbaşkam'nı halk seçmelidir. Cumhur
başkanı da ona göre kendini güçlü hissetmelidir. Dikkat edin; bu başkan
lık sistemi değil, Yani Amerika'daki başkanlık sistemi değil. Cumhurbaş
kanımıza yetkiler vermişiz; yargı organlarını tayin ediyor, YÖK üyelerini 
tayin ediyor ... Ağırlık, onda. Daha başka yetkileri de var. Halk seçerse, 
daha güçlü olur. 

Soru - Muhalifleriniz, Eğer geçici dördüncü maddeyi değiştirmek 
istiyor a , üçte iki Ç>ğunluğu da rahatlıkla sağlaya aksa, neden önce ge
çici döııdüncü madde (siyasi yasaklar) değil de 175'inci madde? diyorlar ... 
Açık seçik bunun nedenini açıklar mısınız? 

Cevap - Söyleyeyim ... Geçici dördüncü madde, Anayasa'ya konul
muş bir maddedir. Konulduğu tarihte Türkiye'de münakaşası yapıldı, 
ama açık bir surette yapılmadı; doğrudur. Ama en çok üzerinde konuşu
lan maddelerden biri de budur. Bu, aslında 12 Eylül öncesi yönetimi ile 
12 Eylül yönetiminin bir çatışma noktasıdır. Problem noktasıdır. Bu mad
de, referanduma gitti. Anayasa ile beraber bu madde de referanduma git
ti. Şu iddia edildi: •Halk, buna bile bile oy verdi.• Bir kısmı da, •Bir an 
evvel sivil yönetime geçilsin diye halk oy verdi• -dedi. Ben o kanaatte de
ğilim ... Yani eğer bu maddeyi ayırsalardı, hatta Cum'hur!ba'Şkanı oylama-

313 



Sınl da ayırsalardı, Cumhurbaşkanı yine yüzde 92'ye yakın oy alırdı. Bu 
maddede, !belki yüzde 92 almazdı, ama yüzde 20 alırdı. .. Benim şahsi gö
ıüşüm bu ... Konu şu noktaya geliyor. 

«Geçici dördüncü madde kaldırılsın, siya i yasaklar veya dört eski 
parti liderine ve onun etrafındaki yönetim kurullarına konulan yasaklar 
kaldırılsın!• Bu, bizim getirdiğimiz bir şey değil. Bizim sebep olduğumuz 
·bir hadise de değil. Ben 'bunun, milletin hakemliği ile çözülmesinden ya
nayım. Şunu gayet iyi göıüyorum. İster lbu madde !bugün halledilsin, ister 
tabii seyrine bırakılıp 1992'de kendiliğinden kalksın ... Bu münakaşa, bir 
gün yapı l acaktır. Yapılıyor da zaten . Cindoruk, •Referanduma gidi lirse, 
12 Eylülün münakaşası yapılır., dedi. Farkında değil, benim grup konuş
mamda «2969'u (12 Eylülün eleştirisini önleyen madde) da kaldırırız • 
dediğimin. Gerekirse, tartışmaya açılır. (Çünkü nasıl olsa yapılacak. Mü
nakaşayı kiminle yapacaıklar? Maddeyi koyanlarla yapacaklar. Yani o 
nokta kendileri için fayda mı getirir, zarar mı getirir? Ben şunu da söy
ledim! «Biz hiçbir şekilde müsbet ·menfi la[ söylemeyiz ve deriz ki, refe
randumda hiç kimse müsbet menfi konuşmasın . • Bu, onların lehinedir. 
Zannediyorlar ki, ben geçici dördüncü maddeyi kaldırmak istemiyorum. 
Hayır; ben sadece geçici dördüncü madde i milletin önüne götürmek is
tiyorum. Herkese de göstermek istiyorum ki, bu madde demokratik bir 
u ulle kaldırılmıştır; Kimsenin ianesi ile değil. Kimseye de minnet borç
ları olmasın; bize de minnet borçları olmasın. Bizim yapacağımız, sade
ce bunu referanduma götürmek ... Referanduma gidebilmek için de, 175' 
inci maddeyi değiştirmemiz lazım. 175'inci maddeyi değiştirmek isteme
min asıl ebebi, ben istiyorum ki, anayasalar daha kolay değiştirilir hale 
gelsin. Çünkü hiçbir zaman bir partinin 2/3 ekseriyet alacağını da zannet· 
miyorum. 

Soru: - Anayasa' da ıbaşka değişmesini istediğini, madde var mı? 
Örneğin YÖK'le ilgili madde için ne düşünüyorsunuz? 

Cevap - Açıkça söylüyorum; benim değişmesini gerekli gördü
ğüm bir madde de, YÖK'le ilgili olamdır. Yani kanun maddesi gibi Ana
yasa'ya madde yaZJlamaz. Kanun maddesinden daha ağır, Anayasa'ya mad
deyi yazmışlar. Her şeyi bağlamışlar. Yani Meclis'in da:hi !bugün Yök'ü şu 
veya bu şekilde tanzim etmesi mümkün değildir. Bunu açıkça söylüyo
rum; değiştiririz. Meclis'e daha fazla yetki vermek lazım. Üniversitelerde 
akallı öğretim görevlisi olamaz falan gibi hükümler olmaz. Bu müesse

seleri bu kadar sıkmanın alemi yok. Bu kadar disiplin de zararlıdlr. Üni
versitelerin, anarşi olmamak kaydıyla, entellektyel yerler olma ı laZJm. 
Üniversitelerde daha hür bir ortamın olması lazım 

314 



Soru - 146 (Anayasa'yı silah zoruyla değiştirme) ve 163'üncü (ir
tica) maddelerin de referanduma götürülmesini düşünür müsünüz? 

C eva p - Benim şahsi görüşüm; Türk Devleti kurulurken, iki di
rek üzerine kurulmuş ... Çünkü o zamanın şartları öyle icap ettirmiş. Üze
rinden 60 küsur sene geçmiş. Türkiye'de birtakım tecrübeler yapılmış, 
İsimler kullanılmamış ama o cins partiler kurulmuş ... Adaylar gösteril
miş ... Hesap - kitap çıkmış ortaya. Bunlar yüzde 2'yi, 3'ü geçmemiş ... Di
ni, bütünüyle istismar eden partiler kurulmuş ... Onlar da yüzde 4'ü, S'i 
geçmemiş . Ben gene inanıyorum ki, bugün Türkiye'de Batılıların korktu
ğu gibi, iki uçta da ciddi ıbir tehlike yoktur, eğer biz yanlışlıklar yapmaz
sak .. . Yan lı şlıklar yaparsanız, her türlü lbela başımıza ıgel ir; o ayrı konu 

Bugünkü şartlar altında ilerleyen modern Türkiye'de; ne geriye dö
nüş vardır, ne de kOhnemiş Sovyet Rusya'nın bile değiştirmeye yöneldiği 
sisteme dönüş olmadığını ben açık söylüyorum. Size o gün televizyonda 
da bunu söyledim. Ama Türkiye'de bu gibi konular cpab diye ortaya ko
nulacak konular değildir. İstismara müsaittir. Nitekim, o gün size ben bu 
l afı öyledinı diye, Sn . Cindoruk, bir yerde •Biz şeriatçı parti ile kcr 
münist parti kurulmasına razı değiliz• dedi. Halbuki, söylediğim o değ.il

di. Bir gün gelecek, Avrupa Ortak Pazan'na giren bir Türkiye, bunlara 
sesini çıkarmayacak. Ama o ne zamandır, onu bilmiyorum. 

Soru - Efendim, 1992 dediniz ... Bunu, c l987'de seçim olacak. 
açıklaması kabul edebilir miyiz? 

Cevap - 1992, ya da 1993 ... Neyse bilmiyorum. 1987'de yapılırsa, 
1992 eder. 1988'de yapıl ırsa, 1993 mi.i oluyor? Özetle ben Anayasa'nın da
ha kolay . «bir müdahaleye gerek kalmadan • değişmesini istiyorum. 

Soru - Siz Amerika'ya giderken, ameliyat olacağınızı söylemediği
niz günlerde, 19&8 Haziran ayında seçim olıfuileceğini• ifade etmişsiniz. 
Döndünüz ve o döndüğünüz günden sonra aynı temayı işlediniz, ama son 
15 gündür • 1987'dc de seçim olabilir. 8 Kasım' da da seçim olabilir» de
meye başladınız. Muhalifleriniz •Başbakan kendi milletvekillerini sıcak 

tutmak istiyor• derken, kamuoyunda da •Özal erken eçime gidiyor» di
ye bir inanç başladı. Somut olarak 87 Kasım ayında eçim var mı , yok 
mu , söyler misiniz? .. . 

Cevap - Bak şimdi ... Nasreddin Hoca'nın bir hikayesi var; ona 
benzedi . Bir meseleyi çözüyormuş da, davacı anlatmış meselesini, •Sen 
haklısın• demiş ... Davalı anlatmış, ona da •Sen haklı ın • demiş. Oradan 
demişler ki, • Yahu bu ikisi na ıl haklı olur?' Onlara da, •Siz de haklısı-
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nız» demiş. Bu konuda ıben de sana « Haklısın• diyorum. Onların söyle
diği de haklı olabilir. Bizim de adamlarımızı hakikaten çalıştırma niye
timiz olabilir. Biraz meseleyi karıştırmakta fayda var. Baktım kendileri 
kullan .ıyorlar, •Seçime gidelim de görelim• filan diye... Bir lafını attık, 
sesler kesildi. 

Soru - Başbakan olarak değil de bir yurttaş olarak sızce Türkiye 
ıçin erken seçim olsa mı yararlıdır, olmasa mı? 

Cevap - O, şartlara bağlı tabii.. . Birçok şarta bağlı ... Olabi.lir de 
olmayabilir de. Şimdi artık mühendis gibi değil de, siyasetçi gibi konu
şuyorum. Vatandaşımız acaba seçim ister mi? Bazen meseleler şöyle ge
liyor ... Beş sene süre fazla mı? Bir parti liderimiz de •Beş sene fazladır• 
diyor. Bir iki ülkede 5 sene var, öyle biliyorum ... İngiltere' de mesela. Ama 
umumiyetle İngiltere'de Başbakan, seçimi öne alabiliyor. Genellikle de 
baktım, birkaç kez erken seçim yaptılar. Bizim Anayasamız ela seçimleri 
öne alma imkanı veriyor. Bu, herhangi bir siyasi iktidar, kendisini avan
tajlı gördüğü zaman seçime gidebilir, manasına gelir ... Bu konuyu avan
tajlı görüp bir ihtimal olarak •Erken seçime gidebiliriz» dedim. Ama eğer 
zamanında yapmayı daha avantajlı görürsek, zamanında yaparız. Daha 
az erkenlikse bir takvim yapabiliriz. 1988 Haziran gibi mesela ... Her ih
timal vardır; 'biraz şeyler azapta olsun ... Sizler değil yani ... 

Soru - Size göre, bizim gibi bir ülkede dört yılda bir mi, yoksa 
beş yılda bir mi seçim yapılmalı? 

Cevap - Bir bakıma beş yıl iyi olur. Bir siyasi iktidar, progra
mını çok iyi tatbik imkanı bulur. Bir bakıma, iktidarın aleyhine olabilir. 
Çünkü her iktidar, iktidar süresince yıpranır; en iyi iktidarlar dahi. Ba
kın Almanva'da Kohl uun aldığı neticeve ... Ki. Alman tarihinin en e:üzcl 
ekonomik devresi yaşanıyor .. . Entlasyon O'a yakın yerlere gzlmi ş. Alman 
parası şahane; ihracatı artıyor. .. İşsizlik de, fazla değil, ama yavaş yava~ 
iniyor. .. Fakat buna rağmen reyi, nisbi olarak azaldı. Bir de bu faktörü 
düşünmek lazım. Bizim başlattığımız çok önemli reform hareketlerirrıiz 
var. Çok önemli yatırımlarımız var. Mesela bir Boğaz Köprüsü ... Bin ki
lometrelik otoyolun önemli kısmı ... Bunlar, yeni başlamış yatırımlar. 
Atatürk Barajı'nın su tutmaya başlaması, çok önemli, Eğer onları göster
mek istiyorsak, biraz daha zaman lazım . Yok onları göstermeden, •Su za
man seçim iyidir, karşımızdaki rakiplerin durumu da şudur ... Tam yerin
de vuralım» dersek, erken yapılır tıibi . Bütün bu faktörlerin hepsini ince
leyeceğiz dalJıa zamanımız var. 

Soru - Sayın Demirel, sizin 8 Kasım 'da seçim yapacağınızı söyle
di ve dedi ki, «Dördüncü yılıdır. 6 Kasım'da seçimi almıştı. Bu çağrışım
larla; 8 Kasım Pazar'a geliyor ve o gün seçim yapar. Ne dersiniz? 

316 



Cevap - O söylemeye devam etsin. Tahmini fena değil tabii ... Ola
bilir de, olamayabilir de ... 

Soru - Eğer 8 Kasım 1987'de seçim olursa, Meclis'i ne zaman top
lantıya çağıracaksınız? 

Cevap - Olup olmayacağını bilmiyorum, ama onun da bir kaidesi 
var. Açın Anayasa'yı, oradan bulun . 

yor. 

Soru - Evet ama, o hesabı sizin ağzınızdan yazabilir miyiz? 

Cevap - Yok canım, yazmayın. 8 Kasım'ı biç kimse garanti etmi-

Soru - Zaman zaman Sayın Bülent Ecevit'le görüşüyor musunuz? 

Cevap - Hayır hiç görüşmed im ... 

Soru - Bazı politikalannız, Sayın Ecevit'in politikalarına çok ben
zer oluyor; zaman zaman. 

Cevap : - Bak, açık söylüyorum; hiçfuir görüşmemiz yok. Sn. Ece
vi t'in nasıl düşündüğünü şimdiye kadar birçok kimse biliyor. Taı'biatıyla . 

benim kendisinin beğendiğim tarafları olalbi li r, beğenmediğim tarafları 

olalbilir. Bunlar üzerinde konuşmak istemiyorum. Yalnız 175 'inci madde 
konusunda ne demek istediğimizi doğru an lad ığını zannediyorum . Yani, 
sivil idarelerin Anayasa'yı değiştirme imkan ının ele geçirilmesi, on l arın 

devrinde çıok başlarına gelmişt i r; yapamamışl ardır. Hatta lbir adım daha 
ileri gideyim ; referandum, partileri yaklaşmaya da zorlar, Çünkü iki ta
raflı bıçak glbidir. Ben, yan lı ş bir şeyi, ekseriyetim de olsa ve Meclis'ten 
geçirsem de kamoyunda, halkoyunda ek eriyet alamam. Tersi de, <lüzum
suz bir muhalefet karşıma çıksa, o kadar h alkoyuna mağlup olur. Bu vazi
yette partiler, daha yakın laşmaya mecbur olurlar. Bunu iddia ediyorum; 
belki de bunu anlamıştı r. 

Soru - Zorda kalsanız, Sayın Bülent Ecevit'in başında olduğu bir 
partiyle koalisyon yapar mıydınız? 

Cevap - Bunlar, konuşulması çok erken şeyl er. .. Açıkça ifade ede
yim. Erdal lnönü'nün bizim hakkımızda düşündüğü gibi , epey iyi ekse
riyetle önümüzdeki seçimde yeni gel eceğimize inanıyorum .... 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN HÜRRİYET GAZETESİ 
ANKARA TEMSİLCİSİ SAYIN ERTUCRUL ÖZKÖK'ÜN VE 

SAYIN ESEN ÜNÜR'ÜN SORULARINA VERDİCİ CEVAPLAN. 

24 Nisan 1987 

Soru - Ege sorunu sırasmda heyecanlı günler yaşandı. Siz o sı

rada yurt dışında idiniz. Genelkunnay'da bir açıklama yapı ldı . Yunanis
tan'la savaşa giriliyormuş gibi bir hava doğdu. Sizin müdahalderinizi iz
ledik. Ve sorun, bir süre içinde olsa donduruldu . Askeri açıklamalarla si
zin siyasi açı klamalarınız s ırasında bir çelişki var mıydı? 

Cevap - «Ben, o zaman fiilen Başbakanlık yapmıyordum. Başba
kan Vekili vardı. Ama tabii bu, şu demek değildir. Hükümetteki arkadaş
larım, bütün önemli hadjseleri bize hasta yatağımızda iletmişlerdir. Bu 
hadise, Milli Güvenlik Kurulu'nda görüşülmeden evvel, Akıman'ın Kap· 
sis'le yaptığı görüşme ve petrol arama meselesi konusundaki bütün bil
giler bana Houston'dayken gelmiştir. Sonra Milli Güvenlik Kurulu'nun 
yaptığı toplantı, ondan sonra hükümetin aldığı kararlar ... Bunlar, ayın 
26'smda oluyor. Biz de 25'inde yola çıktık . 26'sında Londra'ya vardık. Ha
d iseler başlamıştı. Krizin esas tepe noktası, 27'sindedir. O gün iki beya
nat; birisi Hasan Celal Güzel'in, diğeri de Genelkurmay Gend Sekreteri'
nin beyanatlarıdır. Özellikle ikinci beyanatın dışarıdaki basm w televiz
yonlara kadar aksettiğini derhal müşahede ettik. Yunanistan , Atina, bası
nın bir nevi merkezi oldu. Bizim daha, dış basınla çok iyi !rtibatımızın 
olmadığını da kabul etmemiz lazım. Atina, bütün meseleleri oradaki ga
Letecilere kendi yönünden anlatma olanağ"ını buldu. Tabii bu tablo da çı
kınca. o anlatılanlar doğrulanır bir hale gelmiş. Londra, dış basının çok 
büyük bir merkezi. Gördüğümüz, aldığımız bütün bilgi, dünya kamuoyu
na aksettirenler bakımından; Türkiye, Yunanistan'ın neredeyse karasu
larına gidecek, onlara ait petrol arama yerlerine gidecek, arama başlaya
cak, bu da bir harp sebefbi olacak. Harbe de razı oldu Türkiye. Bir nevi 
mütecaviz taraf gibi gösteri lmeye çalışılmış. Hafüuki, durumun böyle ol
rnadığ"ını kesin olarak öyleyebilirim. Mantıki de değil. Vaktiyle bir Ber.ı 
Anlaşması yapılmış . Bu anlaşmada iki taraf, kendi aralarında meselele
rini halledinceye kadar, bu ihti l afl ı ularda arama yapmamaya karar ver
mişler. Belki Yunanistan bunu bir ara bozmuş, Yani, yapmış bir iki ara
ma. Bizden evvel mi, bizden sonra mı, bilemiyorum ... Bazı malumatlar 
sonradan geldi. Müsaadeler verilip, Türk gemisinin oralara gideceği ko-
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nusunu şöyle düşündüm orada ="•Ancak Yunanlılar çıkarsa, bizimki çıka
cak.• BBC'ye konuştuğum şekil de aynen budur. 

Soru - Yalnız Sayın Başbakan, sizin BBC'ye konuştuğunuz şekil 
bu, ama bu konuşmanızdan önce Ankara'da yapılan açıklama öyle değil. 

Cevap - Ankara'da açıklanan, öyle olmayabilir ... tık açıklanan, 

böyle olmayabilir. Ama Milli Güvenlik Kurulu karan, Ankara'daki açık
lama gibi değil. 

Soru : - Milli Güvenlik Kurulu kararı ile bu açıklama arasındaki 
uyumsuzluğu siz nasıl çözümlediniz? 

Cevap - Buradaki durum şudur: Ben Cumhurbaşkanı ile de ko
nuştum. Hadisenin böyle olacağını tahmin ettim, diyebilirim. Başka tür
lü olması mümkün değil. Yani, bu kadar yanlış hareket edemeyiz, Orada 
beyanatı BBC'ye verdikten sonra, Sayın Cumhurbaşkanı'nı aradım ... De
dim ki, • Durum böyle böyledir. • O da dedi ki: •Biz de aynen bu şekilde 
düşünmüştük. Hatta, Genelkurmay'a da durumu bir kere daha sorayım. 
Haber veririm• dedi . Yarım saat sonra beni aradı, •Tam senin söylediğin 
gibi» dedi. 

Soru - Sayın Cumhurbaşkanı'nı, BBC'ye demeç verdikten sonra 
mı aradınız? 

Cevap - Evet. Ben durumu biliyordum. 

Soru - Genelkurmay, sizin gibi mi düşiinüyordu. yoksa bir ayrılık 
var mıydı? 

Cevap : - Genelkurmay da bizim gibi ciüşünüyordu . 

Cevap - Yunanistan'a ne zaman cevap vereceksiniz? 

Cevap - Bugünlerde cevap vereceğimizi zannederim. Ümit ederim 
ki, bir diyalog kapısı açılır. •Ümit ederim ki» diyorum, ama tabii şimdi
ye kadarki, durumu çok iyi biliyoruz. Hiçbir şekilde diyaloğa yanaşma
mışlardır . Bütün çağrılarımız boşa çıkmıştır . Bu hadisede aşağı yukarı 
şu anlaşılımıştır: Yani, bir nevi (Fiili durum, emrivaki) BeBrn ıAnlaşıl
Anlaşması tekrar yürürlüğe girmiştir. 

Soru - Yanlış hatırlamıyorsam, sizin seçimlere giderken konuş
manız vardı. Siz dediniz ki • Biz politikacıyız. Bizim iki gömleğimiz var
dır. Biri idamlık, biri bayramlık» Siz Londra'dayken, izinliydiniz Başba
kan olarak. Anladığımız kadarıyla, Türkiye'yi 180 derece bir şeyin etra
fından çevirerek, başka bir yere götürdünüz. Orada bu hareketleriniz so
nunda, Türkiye zor duruma düşseydi , hukuki durumunuz ne olurdu? 

319 



Cevap - Politikacıların normal kaderinin, seçilmemekle cezalan
dınlmalan olması gerekir. Türkiye'nin de bundan sonra bu yola girme
sini temenni ederim. 

Soru - Amerika ile aramızda şu anda bir soğukluk estiği açık. Bu 
arada Cumhurbaşkanı'nın gezisi var. Size göre, Amerika ilişkilerinde son 
durum nedir? Geleceği nasıl görüyorsunuz? Sayın Cumhurbaşkanı'nın 

ABD gezisini yapmasından mı, yoksa ertelemesinden mi yanasınız? 

Cevap - Cumhurbaşkanımızın seyahati konusu üzerinde fazla ko
nuşmak istemem, Cumhurbaşkanı, davet edilmiştir. Cumhuııbaşkanımı

zın kendi kararıdır. Ben şunu arzu ederim ki, ABD ile aramızda ciddi bir 
mesele çıkmaz ... Cumhurbaşkanı da bu seyahati rahatlıkla yapar ... Hatta 
yapması, belki bu gibi hadiselerin önlenmesi bakımından da yararlı ola
bilir. Bu seyahati zamanında yapmasında, büyük yarar vardır. Bazı ka
rarlar çıkmasından sonra gitmesinde yarar olmaz. Bu kararlar çıkmadan 
gider e daha faydalı olabilir. Amerikan Kongresi'nde, Amerikan Hükü
meti'nin bilhassa bu İrangate hadisesinden onra, bir de son seçimlerden 
sonra bir zayıflığı müşahede ediliyor. Ama Başkan Reagan'ın çok sem
patik izlenimi var kamuoyunda. Ben zaman içerisinde, tabii bir daha se
çilmeyeceğine göre, kendisini iyi hale getireceğini zannederim Kongr..: 
üyeleri de olsa, bunlar da ziyaret ediyorlar. Geldiler; mesela önemli se
natörlerden Graham geldi . Konuştu . Yardım meselesinin 100 milyon ek
sik veya 150 milyon fazla olmasının büyük önemi yok. Amerikan Hükü
meti, isterse bu açığı başka yollarla karşılayabilir. Eximbank kredileri 
artar, ticari imkanları biraz daha açabilir. Bu açıklar karşılanır. Bizi en 
çok üzen, kayıtlar konmasıdır. Yani Kıbns'Ja ilgili lüzumsuz kayıtlar, hat
ta meseleyi çözümsüzlüğe götüren kayıtlar konmasıdır. Ambargo yaptı
lar, meseleyi çözdü mü? Çözebildiler mi? Hayır! Burada da aynı şekilde ... 
Hadisenin o tarafa doğru gitmesinden endişe ederim. Bu, bızi rahatsız 

ediyor. Sonra, verdikleri sözü daha başlangıçta tutamamış hale geliyor
lar. Biz de bunun üzerine dedik ki; • SEİA'ya bir ek mektup vardll". An
laşmanın bazı yerlerine ilave ediyor, çıkarıyor ... Neyse ... Bu ek mektup, 
Bakanlar Kurulu'nda şu anda bekliyor. Biraz daha durumu gözden geçi
riyoruz. Tabii ne zaman Bakanlar Kurulu'ndan geçerse, o tarihten değil, 

imzalandığı tarihten itibaren yürürlüğe girmiş olacak. 

Soru - Türkiye' deki Hıristiyanlarla ilgili Batı'nın beklentilerin
de, sanki bir artış var gibi görünüyor. Özellikle bu azınlıkların çocukla
rına din dersi zorunluluğu konması konusunda bazı şikayetler vardı. Bu 
konuda bir gelişme var mı? 

320 



Cevap - Bu konu halledildi. Bu konuda Anayasa teklifi meselesi 
gündeme geliyor. Anayasada zorunlu din ve ahlak kültürü var. Din ve ah· 
lak kültürü denince, tabii sadece hikaye anlatılmıyor. Orada besmeleden 
başlayarak, Müslümanlığın esasları öğretiliyor. Şimdi Hristiyan çocuğu
na bunları ezberletip öğretmeye kalktığınızda, garip oluyor. Bunu biz, en 
son şöyle bir tefsire getirdik. Anayasa'nm başka maddeleri de var tabii. 
Yani sadece o maddesi değil, başka maddderi de var. Dedik ki, bu gibi 
konular geldiği zaman, yani iş Müslümanlığı öğretmeye geldiği zaman, 
bu gibi çocuklar dersten çıkabilirler . Tebliğler Dergisi'nde yayınlandı ve 
yürürlüğe girdi. Esas mesele şu : Türkiye'de fazla bir Hıristiyan azınlık 
yok. Fakat, bir hoşgörü anlayışımız eksik. Cemaatler, Vakıfları işletemez 
hale, satamaz hale gelmişler. Tamir edemez hale gelmişler. Bu doğru de
ğil. Yani, bugün Türkiye'de korkutıacak böyle bir çoğunluk yok. Ne kor
kacaksınız? 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN ANKARA'DA DÖNER KULE 
VE YAN TESİSLERİNİN TEMEL ATMA TÖRENİNDE YAPTIGI 

KONUŞMA 

25 Nisan 1987 

Değerli Misafirler, Çok Sevgili Ankaralılar, Muhterem Arkadaşla
rım, Basın ve TRT'nin Muhterem Mensupları; 

1983 yılı sonunda iktidara gelirken ve TBMM'de Hükümet Progra
mı'nı okurken, şu söylediğim sözü birkaç kere muıhtelif yerlerde tekrar
ladım. Burda da tekrarlıyacağım. Biz «Türkiye'yi modern ve ileri bir ülke 
haline getirmeye azmettik» dedim. Tabii sözde kalmaması lazım, söz gü
zeldir ama önemli olan iş yapılmasıdır. Ve unutmamak lazım ki, Türkiye 
o tarihlerde daha yeni yeni 1980 bunalımından çıkıyordu. Daha çözüle
cek !birçok meselesi vardı. Ödemeler dengesinden tutunuz da kalkınma 
hıZlllllza ve tasarruf oranlarımıza kadar birçok mesele geride kalmış tır . 
Misal olarak söyleyebi lirim, geçdiğimiz yıl Türkiye'nin milli tasarruf ora
nı yüzde 16 civarındayd ı . Bunların artması, imkanların çoğalması, insan
lara çalışma azmi ve şevkinin verilmesi lazımdı. Zannediyonım şu geçir
diğimiz 3,5 sene içerisinde bunu büyük çapta yapmaya muvaffak olduk. 
Bugün, Türkiye'nin birbaştan birbaşa şantiye içinde olduğunu rahatlık

la söyleyebiliriz. Güneydoğu'dan çok güzel sesler geliyor, Doğu Anadolu'
dan çok güzel sesler. Dev barajlar, oto yollar, hepsinin finansmanı temin 
edilmiştir. Büyük Belediyelerimizi güçlendirdik. Birikmiş problemleri 
çözmenin yanında inşaatlar hızla devam ediyor. elektrik, kanalizasyon 
gibi problemler çözülüyor. Belediyelerimiz bunlara ilaveten ~ehirleri gi.i
zelleştirmenin; iktisadi bir tarzda güzelleştirmenin yollarını arıyorlar . 
Ve bütün belediyelerimizde büyük canlılık var. 

Ankara'da, Anayasa'da değişmez olarak teslbit edilen hüküme ı mer
kezimizde, yapacak çok işimiz var. Şunu söyleyelbilirim, biz iktidara geldi
ğimiz zaman Ankara'ya en fazla 130 milyon metremikap su verilebiliyor
du. Bu talbü yağışa göre, 70-80 milyon metremikaba düşüyordu . 2,5 milyon 
nüfusa gelmiş IAnkara'nın su ihtiyacı böyle karşılanamaz. Hemen oturduk, 
nasıl çıözeceğiz <liye baktık. Hazırlanmış, tatlbikatına başlanmış proje, o 
tempoyla -prQgramda görüldüğü gilbi- değil 1992 belki 1995'de bitmezdi . 
Yepyeni 'bir fonla bu gibi meseleleri çözmeye başladık. İlave paralar ver
dik, işi hızlandırdık, Bugün Kınık Tüneli dediğimiz Ankara'ya bir o kadar 
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daha su getirecek- yani suyunu iki misline çıkaracak- sistemin aşağı, yu
karı tünel delinmiş, betonu yapılmaktadır. Gene parası bulunmuştur ve 
üm it ediyorum ki bu sene Ağustos ayı içerisinde Ankara'nın su meselesi 
kökünden halledilmiş olacaktır. Aynı konu lstanbul'da da var, kökünden 
halledeceğiz. Aynı konu lzmir'de de var. Bunlar geçtiğimiz yılların birik-
miş problemleridir. Bunlar çözülüyor. -

Burada güzel bir eser yapılıyor, sistem basit. •Yap, İşlet, Devret». 
Bununla epey proje, para getirebiliyoruz, Devletten birşey çıkmıyor, be
lediyeden birşey çıkmıyor. Başkalarının tasarruf imkanını kullaıııyoruz. 
Bu şekilde, -bu sene tahmin ediyorum- Türkiye'nin kendi tasarufu ya
tırımlara çevirdiği tasarrufu yüzde 24 civarına gelecek. Başladığımız nok
tadan yüzde 50 farkediyor, tabii kredi alabilme imkanımızda var. Birçok 
projeye daha başlayabiliriz. Gayet tabii dikkatli olmamız lazım, onu da 
biliyorum. Yalnız hemen şunu ifade edeyim, • İstikrar Programından vaz
geçtik, kalkınmada başka bir yola gidiyoruz» diye yanlış kanaatler var. 
Biz istikrar içinde kalkınmayı, bir taraftan enflasyonu aşağı çekerken, 
bir taraf tanda kalkınmayı makul bir eviyede tutmayı, tabii Allah yardım 
ederse, o makul seviyenin üstüne de çıkarız . Hala ziraatımızın çok büyük 
bir kısmı, tabiat şartlarına , yağmura bağlıdır. Onun yanında, akılıca iş
ler yapılırsa, zannediyorum istikrar meselesi bozulmadan, kalkınma hızı 
biraz daha yukarıya çıkarılabilir. Zaten hedefimiz de budur. 1988'e doğ
ru giderken, kalkınma hızımızı ortalama yüzde 7'lere doğru getirmemiz 
lazım. Bu kanaat içerisinde şimdiye kadar yapılan işlerin büyük bir kıs
mı kendi sini kısa zamanda ödeyebilecek. kar getirebilecektir. Aynı za
manda önemli bir kısmıda sosyal amaçlı projeler olm'uştuı·. Bunlar, sü
ratlc takviye edi lmi ştir, çünkü, şuna inandık; si.iratli iş yapılırsa para 
toprak altında kalmaz. Gelir getirirse, gelir getiren para da yeni yeni im
kanlar doğurur. Bu anlayış içinde, bu tesis ümit ediyorum, 1988 senesi
nin ortalarında işletmeye açılacaktı r. Aşağı-yukarı iki sene gibi bir za
man içerisinde ve bu senenin sonuna kadar da kaba inşaatı tamamlana
cak dediler. htc sürati, zaten kurulmuş tesislerden inşaatın yapılış tarzın
dan çok kolay anlaşılıyor. 

Ben burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Başta değerli 
Belediye Başkanımız Altınsoy olmak üzere, bütün kişilere teşekkür edi
vor ve tesisin Ankara'mıza simge olmasını diliyorum. Aynı zamanda iyi 
bir alış-veriş merkezi ve bir eğlence yeri olmasını diliyorum. Bu suretle 
de Ankara'mıza ayrı bir görüntü kazandırmasını dileyerek, hepinize tek
rar derin saygılar , sevgiler sunuyorum. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN İCRAATIN İÇİNDEN 
PROGRAM KONUŞMASI 

26 Nisan 1987 

Değerli Vatandaşlanm, 

Sevgili gençler, Sevgili Çocuklar, Kardeşlerim , 

Bu akşam bilhassa sizlere seslenmek, sizlerle sohbet etmek istiyo
rum. İsterseniz gelin bu sefer beni bir Başbakandan ziyade bir kardeşiniz, 
ağabeyiniz olarak dinleyin . Veyahut beni de bir baba olarak kabul edip , 
kulak verin. 

Çünkü benim de üç aşağı beş yukarı sizlerle aynı yaşta evlatlarım 

var. Nasıl onların meselelerini yaşayıp, onlara yakın ve yardımcı olmaya 
çalışıyorsam sizlerde benim için aynısınız. 

Ben bütün sorunlannızın çok iyi farkındayım . merak etmeyin. 

s~vgili Gençler 
Bakın Türkiye nasıl çabuk değişmekted i r. Biraz önce Sayın Baka· 

nımız son üç yılda eğitim ve spor konularında alınan mesafeleri sizlere 
anlatmaya çalıştı. 

Bizlerin zamanındaki okullarla, üniversitelerle bugünün imkanları 
arasındaki farkı düşünmek dahi zor. D.:>ğrusu da böyle olmasıdır. 

Ülkemiz şayet ileri ve modern bir ülke olacalrsa ki b iz bunu böyle 
düşünüyoruz, bunun birinci şartı sizlerin iyi yetişmesinde yatmak tadır. 

Sevgili Gençler, 
Bizim bütün icraatımızın temelinde insana ve bilhassa çocuklara ve 

gençlere verdiğimiz değer yatar. Bu sebeple eği time çok önem veriyoruz. 
Birçok sahada olduğu gibi eğitim ve spor konularında da çok önemli 
reformlar yaptık. Size bunlan başlıklar halinde hatırlatmak isti orum. 

Üniversitelerdeki yurt meselesini bir hatırlayın. Cumhuriyet tarihi
miz boyunca üniversitelerimizde 1983 ),lına kadar ülkemizde yapılmış 

olan yurt sayısı 52 idi. Bu da 47 bin yatak demektir. 
Biz ise sadece iktidarda bulunduğumuz dönemde l yı l içinde 42 bin 

yeni yatak ilave ettik. Başka bir deyişi .: mevcut yur t yatak kapasitesini 
aşağı yukan yüzde yüz arnrdık . 
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Sevgili Gençler, 
Sadece bina inşa etmek tabiki yeterli değildir. Aynı zamanda im

kanlarımız ölçüsünde bu yurtlarda kalan arkadaşlarımıza küşümseneme
yecek sosyal yardımlarda da bulunuyoruz. 

Mesela bildiğim kadarıyla sizlerden ayda 3 bin lira yatak ücreti, 
yurt ücreti alınmaktadır. Ama bunun 2200 lirası sizlere beslenme yardı
mı olarak iade olunmaktadır. Bu sosyal adaletçilik değil midir? 

Bir yeni spor kanunu çıkartılmıştır . Bu da bir reformdur. Bu kanun 
sayesinde yıllardan beri sürüncemede kalan bir çok meseleye çare bu
lunmuştur. 

Spor Meslek Liselerinin kurulmasıyla sporcu yetişmesi, eğitim sis
temimize ciddi olarak dahil edilmiştir. 

En mühimi bu kanun sayesinde sizlerin spor yapabilmeniz için ge
rekli tesisleri gerçekleştirme yolları açılmıştır. 

Bakıııız basit bir örnek vereyim : 1983 yılı sonu itibariyle ülkemizde 
bütün spor alanları mevcudu 19 milyon m' idi. 1984 yılından bugüne ka
dar ise, yani 3 yıl içinde 16 milyon m ' yeni spor a;anı sizlerin hizmetine 
açılmıştır. 3 yılda 50 yılda yapılanın nerdeyse aynı miktarı yapılmıştır. 

Ayrıca btına ilaveten çeşitli il ve ilçelerde yüzlerce semt spor saha· 
ı ile çocuk oyun alanları tamamlanmıştır ve tamamlanmaktadır. 

Sevgili Kardeşlerim, 
Biz gençl i ğimizde futibol oynayabilmek için boş arsa arardık. İki 

taşı da üst üste koyduk mu olurdu kale. İşte bu şekildeydi. Şimdi artık 
öyle mi? 

Türkiye değişiyor, değişmeye devam edecektir. Okul dışı eğitim, 
yani çırakl ık ve halk eğitimi de bir diğer reformdur. Hiçbir insanımızın 
kabiliyetinin heder edilmemesi için bu icraat uygulamaya konulmuştur 

Bu kanun sayesinde okul sistemi dışında kalan büyük lbir gençlik 
grubuna eğitim, meslek edinme imkanı sağlanmıştır. 

Diğer bir reform; Beceri Kazandırma Kurslarıdır. Herhangi bir 
mesleği, becerisi olmayan binlerce vatandaşımız bu kurslar sayesinde 
toplumumuza yeniden kazandırılmaktadır. Artık işsiz kalmayacaklardır. 
Ya kendi işlerine sahip olacaklardır veya bir başka hizmette çalışabile
ceklerdir. 

Sevgili Kardeşlerim , 

Birçoğunuzun ne zor şartlar al tında okuduğunuzu biliyorum. Ana
larınız, babalarınız büyük fedakarlıklarda bulundular. Fakat maalesef ha· 
la ülkemizde maddi imkansızlıklardan dolayı okula gidemeyen bir kiti~ 
mevcut. 
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İşte çoğunuzun Fakir Fukara Fonu diye isimlc-ndirdiği bir icraatımız 
Sosyal Dayanışma ve Gelişmeyi Teşvik Fonu bu yavrularımıza yardım et
mekte. onlann da sizler gibi okula gidebilmelerine imkan sağlamaktadır. 

Eğer bugün ileri Batı ülkelerinde bilgisayarlar ilkokullara girmişse 
benim ülkemde de girmelidir. 

Sevgili Gençler, 

Alınan kararların, çıkartılan kanunların üç senedeki sonuçlarını 
rakkamlarla izlere anlattım. Bu sonuçlar, biten tesisler, okuyan çocuıı: 
!arın, meslek sahibi olan genç arkadaşlarımın sayısı her geçen gün daha 
da artacaktır. Ve Türkiye her geçen gün daha ileri ve modern bir ülke 
görünümüne sizler sayesinde inşallah glrecektir. 

İşte biz bu düşüncelerle çocuklarımıza ve gençlerimize üç yıldan 
beri eğilmek teyiz. Sorunlarımız yok mu ? Mutlaka daha çok var. Ama bir· 
lik ve beraberlik içinde olduğumuz sürece bütün bu sorunlar kolaylıkl a. 
çözülecektir. 

Kardeşlerim , 

Nüfusunun çoğunluğu sizlerden, yani gençlerden ve çocuklardan 
oluşan belki de yeryüzündeki tek ülkey;z. Yani yarın gençlerindir dend i
ğine göre gelecek sizlerindfr. Sizler geleceğin Türkiye'sisiniz. Tü rkiye siz· 
!erin elinde gelişecek ve büyüyecektir. 

Bunun, bu zorlu görevi yerine getırmenin ilk şartı çalışmak , çok 
çalışmak, öğrenmek, bilmek ve bildiğim uygulayabilmektir. 

İşte sizlerin bu yolda, ilerleyebilmeniz için, sizlerin en iyi şekilde 
yetişebilmeniz için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Yapmaya da 
devam edeceğiz. 

Sevgili Gençler, 

Bakın buradan nereye gelmek istiyorum? Geçenlerde Televizyonda 
da bu konudaki görüşlerimi açıklamıştım. Sizlerın iyi yetişebilmenizin, 
bugünün dünyasına uyabilmenizin bir diğer şartı da, fikirlerinizi, sorun· 
larınızı açıkça, engellenmeden öyleyebilmeniz, bunları medeni tartışa· 
bilmenizdir. Ben siı.lerin bu hakkınıza ht:'m saygı duyuyorum hem de bi.i 
tün kalbimle inanıyorum. 

Çünkü, Türk Gencinin görevi ar3maktır, sormaktır, sınamaktır, 

tartışmaktır ... Hatta zaman zaman yanı!maktır ki, doğruyu , hakikati ken· 
di kendine görebilsin, görürken tecrübe t'dinsin. 

Bizlerin, yönetimlerin görevi de siılere bu imkanları sağlamak, ay
nı zamanda da sizleri çeşitli tehlikeler irnrşısında koruyucu tedbirler al. 
mak ve uyarmaktır . 
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Nedir bu tehlikeler? Kardeşlerim, Ağabeyleriniz, analarınız, baba
larınız bunları çok iyi hatırlamaktadırlar. Başlangıçta gayet masum öğ
renci hareketleri olarak başlayan 'bazı olaylar, çeşitli menfaat grupları V.!. 

karanlık amaçlı odaklar tarafından öyle~ine istismar edildi ki, neticede 
binlel'Ce masum genç, öğretmen, polis hayatını kayıbetti. 

Bu kötü günleri unutmak kabil midir? Peki bu günlere bir daha dön· 
memek için ne yapmak l azımd ı r? 

Herşeyden önce kavgadan, sertlikten, aşırı l!çlara kaymaktan yana 
olmamalıyız. Sadece siz gençler değil, yöneticiler de olmamalıdır. Anla
yış ve hoşgörüyü esas almalıyız. 

Sorunların üzerine ön yargılarla değil, karşılıklı uzlaşma niyetiyle 
gitmeliyiz. Ben sizlere diyorum ki, Gelin dertlerinizi, sorunlarınızı bizlere 
açıkça anlatın, bizlerle tartışın ama kanunlara karşı gelmeden. Hukuka 
saygılı olarak. Aksi takdirde ne sizlerin derdine çare bulunur, ne de ül
kemizde huzur çok iyi olarak devam eder. Yüksek öğretim sistemimizde 
bazı aksaklıklar ve düzeltilmesi gereken hususlar olduğunun biz de far
kındayız . 

Sizleri dinlemeye, anlamaya daha da çalışacağız. Merak etmeyin bu 
aksaklıklar da düzelir. Ama biraz öne.: dediğim şekilde ancak. Konuş
mayla, karşılıklı anlaşmayla. 

Sevgili Gençler, Kardeşlerim, 

Hepinizin kendi hakkını aramasını bilen, demokrasiye saygılı ve 
in ançlı fertler olduğunuza inanıyorum. 

Problemlerinizi samimiyetle ve kanunlar çerçevesinde dile getirdi
ğinizde halledilemeyecek bir mesele olduğunu sanmıyorum. Yalnız her
hangi bir konu hakkında yargıya varırken tek tar?flı etki altında kalma
yın. Demokrasimizi sizlerle el ele geliştireceğiz. Bizim siz gençlere inan
cımız o kadar büyük ki bugünkü Anayasadaki 21 yaş doldurma olarak 
belirtilen seçme yaşını aşağıya çekmek istiyoruz. 

Biz gençlerimizin daha erken yaşt::ı memleketin yücelmesi için kafi 
olgunluğa sahip olduğuna inanıyoruz. 

İnanıyoruz ki şu suretle kısa zamanda Türkiye dünyanın en ileri 
ve modem ülkelerinden biri olacaktır. Yeter ki milli birlik ve beraberli
ğimize dört elle sarılalım . 

Hepinize iyi geceler, mutlu gelecekler dilerken, büyüklerinize de 
yakında başlayacak olan mübarek Ramazan ayının hayırlı, uğurlu olma
sını temenni ederim, benim sevgili kardeşlerim, değerli vatandaşlanm. 
Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN BELEDİYE VE 
İL BAŞKANLARINI KABULÜNDE YAPTICI KONUŞMA 

27 Nisan 1987 

Muhterem Arkadaşlanm; 

Önemli bir ameliyat geçirdikten sonra, sizleri daha yakından görme 
imkanımız olmadı. Bir taraftan da böyle bir ameliyattan sonra bir müd
det yavaş gitmek icab edermiş. Kendimize göre biraz yavaş gitmeye ça
lışmamıza rağmen, bizim pek yavaş gitmemiz mümkün olmuyor. İşleri
miz bir parça yoğundur, onu başta söyliyeyim. Sizleri birarada görmek 
beni hakikaten fazlasıyla mutlu etmiştir. İnanıyorum ki, şurada yapaca
ğımız konuşmada bizim gelecek yıllar hakımından Türkiye'mizi nereye 
götürmek istediğimizi, nasıl bir parti kuruluşu, nasıl bir mahalli idare
ler kuruluşu hakkındaki düşüncelerimizi de sizlere anlatma imkanı bu
lacağım. Şimdi muhterem arkadaşlar, Türkiye siyasi partiler bakımından 
hakiki demokrasiye 1945'te.n sonra girmiştir. Gerçi ondan evvel seııbest 
fıkra . terakkiperver fıkra gibi bazı tecrübeler vardır ama, bu tecrübeler 
netice vermemiş, Cumhuriyetten sonra ilk netice veren hareket Demok
rat Parti hareketi olmuştur. Yani Türkiye 1950'de fiilen balkın oyuyla bir 
iktidara kavuşabilmiştir. Aslında demokrasi de aldığımız mesafe çok bü
yük değildir. lleri batı ülkelerine baktığımız zaman bizim bunlarla ara
mızdaki en esaslı farklardan bir tanesi bu sahadadır. Yalnız bir konuyu 
da gene gözlerinizin önüne getirmek istiyorum. Türkiye'de yenileşme ha
reketlerinin tarihi eskidir. Yani, yenileşme, reform hareketlerinin tarihi 
eskidir. 1800'lere kadar gider. Şu münakaşayı da yapmak istemiyorum. 
Burda doğrusunu yapmışlardır, eğrisini yapmışlardır, yanlış yapılmıştır. 
Şu şekilde yapsalardı daha iyi olurdu, kelimesini söylemek istemiyorum. 
Ama bildiğim bir şey var, tarihten ders almamız l azım . Onun için ben 
şahsen tarihe ç:>k meraklıyım , fırsat buldukça yerli, yabancı tarih kitap
larını okumaya gayret ediyorum. Tabii zamanımız çok kısıtlı Bu arada 
bir fırsatla Amerika'da ameliyat sonrası bana gene arkadaşlarım tara
fından verilen İngilizce yazılmış bir (Amerikalı profesör tarafından) Oc.
manlı tarihi kitabının büyük bir kısmını okudum. Bilhassa yükselme de
virlerini ve duraklama devirlerini okudum ve gördüm ki, enteresan ola
rak şu görülüyor. Bizim tarihlerde olduğu gibi, bu yazılan tarih, bir kro
nolojik tarih değildir, yani şu gün, şu savaş olmuş, şu tarihte işte filan
cayla falanca savaşmış, filanca yerler alınmış. Türkiye'de maalesef ta-

328 



rihleri bize böyle öğretiyorlar. Osmanlı cemiyeti nasılmış, nasıl gelişmiş 
bunlar yazılıyor. Neler düşünülmüş, niçin düşünülmüş, şöyle yapılmış 
gibi birtakım değerlendirmeler var. Eminim ki, Türk arşivleri bu işi bi
len araştırmacılar tarafından incelendiği zaman biz kendi tarihimizden 
daha çok örnekler alacağız ve bugünün bazı problemlerini çözmek .için 
onları kullanacağız . Ben burada ıbir iki hadiseye rastladım; hadiselerden 
bir tanesi, Osmanlı Devleti bir milletler topluluğudur. Yani, içinde din. 
dil farkı olan bir milletler topluluğudur. Belki dünyada bu şekilde de
mokratik olarak o tarihlerde idare edilmiş hiç bir toplum göremezsiniz. 
Ve katı bir merkezi idare altında Osmanlı toplumu. Öyle değil mi? Az bir 
Türk saltanatı, geniş bir imparatorluğu idare ediyor. Ama birçok yer
leri Osmanlı değil, yani o zamanki şartlara göre, padişahın fermanı her 
tarafta geçiyor Cemiyette asalet sadece bir padişahta var. Asalet ifade 
edersek, Avrupalı bakımından bakarsak, bir onda var, onun haricinde 
kimsede asalet yok. Başka dinden olan bir kimse küçüklüğünden alınıyor 
ve en iyi şekilde yetiştiriliyor. Bu devşirme olarak tabir ediliyor. Akıllıy
sa Enderun'a alınıyor. Ve ilerde de birçok sadrazamlar oralardan çık
mışt ı r. Hatta hatta gene orada yazdığına ıı:öre Türkler içerisinden o dev
şirme olsun dive çocuklarını sahaya gönderen aileler var. Yani, alınsın 
ve iyi yetiştirilsin diye. Devşirme olarak Yeniçeri Ocağına giriyor - Yeni
çeri Ocağı da zamanın en kuvvetli ordusu- ve oradan da eğer çok daha 
kabiliyetli ise Endurun'a alınıyor ve vezir vezir-i azam gibi yerlere geli
yor. Sistem de aynen şöyle bir tabir var. «Cemiyetin sosyal alışkanlığı o 
kadar yüksek ki en iyisini seçmek mümkün oluvor». Yani cemiyette en 
kabiliyetliler en yukarıda çıkabiliyor bunu biz sosyal alışkanlık olarak 
tabir ediyoruz. Katı deği l , kalıplar içerisinde değil . Avrupa'da ise ya Aris
tokrat olacaksın ya papaz olacaksın. Yükselebilmek için öyle aileler
den ırelmek ırerekiyor. Basit kövlü ailelerinin çocukları icabında köyde 
do/fınuş ıı:elmiş. İstanbul'da sadrazam olmuş. Ve cemiyetin yükselmesin
deki en önemli unsurun da bu olduğunu müşahade ediyoruz. Peki arka
sından nasıl dönüş olmus, onda da 15 - 20 senede şöyle bir ırelişme olu
yor. Gene o kitanta va7dılhnıza ıı:öre Avrupa'da altının fiyatında yüksel
meye baslıyor. lSSO'lerden sonra fran'da altın darlılh oluvor. Osmanlı al
tınını Mısır'dan ıriimüsü de Sırhistan'dan alırmış. Altın darlıl!ı olmama
sına ralhnen fiyatlar dışarda yükselince altın dışanva tasmava baı-lıyor. 
Rıınun üzerine. meshur narh ~istemini ıı:etirilivor. Yani alan fivatlan ve 
di~er fiyatlar yükselmeve ba Jıyor. Osmanlı bu sefer bütün hükmettilti 
verlerde narh sistemini kovuvor. Narh sistemini kovunca. bu sahada ca
lı~anlar tarımda calısanlar kannlannı drıvuramamava bashvorlar. Yani 
fivatlar a~al!ıda bir vere suni olarak cekilivor ve karaborsa baslıyor. Ay
nen 78- 79 vıllannda olan hadiselerdir. Karaborsa ba~lıvor. bunun üze
rine birtakım, vaktiyle bölgesel emniyeti tımar sahipleri temin ediyor. 
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Yani bölgesel emniyeti merkezi ordu değil tımar sahipleri temin ediyor. 
Bu tımar sahipleri de !başlıyor haydutluk yapmaya. Onlar da karınlarını 
doyuramıyorlar, yani yol kesiyorlar adam soyuyorlar, bunun üzerine. Hü
kümet Yeniçeri Ocağından askerleri karargahlar şeklinde muhtelif şe

hirlere gönderiyorlar. lik defa Yeniçeri Ordusu ticaret erbabıyla karşı 
karşıya kalıyor ve ticarete başlıyor. Yani haydutluğu önlüyorlar. Ama işte 
meşhur haraç alma olayı oradan başlıyor ve bunun neticesinde de aynen 
şu ifade edilmiştir. Ordunun disiplini yeniçeri ordusunun disiplini orta
dan kalkıyor. Yani gerilemenin başlangıcını bir, ekonomide yanlış alınan 
tedbirlerdir. İki, ordunun disiplininin bundan dolayı bozulmasıdır. Daha 
doğru dürüst tedbirler alınsaydı, bir de tabiatıyla çok sayıda yapılan sa
vaşlardır. Yani arka arkaya yapılan seferlerin maliyetleri vardır . Bunları 

hesap etmek lazım . Bu üç sebebi a-rka arkaya bağladığımıı zaman Os
manlı'nın aşağı yukarı iktisap devrinin sebepleri buralarda gözüküyor. 
Tabii buna girdikten sonra çıkmak da fevkalade zordur. Burdan şu nok
taya gelmek istiyorum. Türkiye'de Türkiye Cumhuriyeti de 1978'den 
1980'e geçerken böyle devirler yaşadı. Hatırlayacaksınız, bakkallara dük
kanlara hücum yapıldı. Fiyatı tespit ettiniz bu fiyattan satamazsınız, sa
nayicinin fiyatını tespit ettiniz bu fiyattan daha yüksek fiyatla satamaz
sınız. Ondan sonra zeytinyağından tutun bütün yağlara kadar hepsi ka
raborsaydı ve iki- üç misli fiyatla satılmaya başlandı. Tabiatıyla bu köy
lerede tesir ederek netice itibariyle daha birçok yerlere tesir ediyor ve 
1980'i hatırladığınız zaman 1979'u hatırladığınız zaman Türkiye'nin bu
günkü haliyle mukayese ettiğiniz zaman mukayese imkanı yok. Bugün 
memleketimizde Allah'a çok şükür herşey var, belediyelerimiz kim ne tel
kin ederse etsin, her türlü icraatı eskisinden çok daha rahatlıkla yapar 
hale gelmişlerdir. Bizlerden yardım isteyen belediyelerimiz var. Ama ar
tık eskisi gibi büyük şehir belediyeleri, illerin belediyelerinin pek azı yar
dım için geliyor. Büyük bir kısmının kendi paralan var. Daha fazla ken
di hizmetlerini kendileri görüyorlar. Bu getirdiğimiz sistemin icabıdır . 
Ben onun için buradan arkadaşlarıma daima şunu söylüyorum, ekono
mik meselelerden ekonomik kanunların dışına çıkmayınız. Ekonominin 
tabii kanunları var. Yani nehri tersine akıtmak mümkün değildir. Siz 
akıtmaya çalışırsanız o gider gene bildiği yoldan kendini koyar. Narh ko
yarsınız arkasından karaborsa başlar. Bu sene buğdayımız çok boldu ba
kın açık söylüyorum, halen 2,5 milyon ton buğday var. Neredeyse buğ
day mevsimine giriyoruz, misal olarak söylüyorum. Ekmeğin fiyatını ser
be t bırakacağız böylece fırıncıları rekabete koşuyonız. Siz 7.am yapmış 
olmazsınız, kendiliğinden olacaksa olur. Yalnız şunu çok dikkat edin. Fı
rıncıların olipogol yapmasına marn olun. Ona mani olacaksınız. Ona ma
ni olunmasının yoiu da eğer bazıları birçok yerlerde gördüm diyorlar ki 
•.~iz kapatın fırınınızı, sadece şunlar çalışsın• öyle kapatılan yerler varsa 
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onlara bir daha ruhsat vermeyeceksiniz, orayı kapatamazlar. İki, akış
kanlığı temin bakımından dışardan da ekmek gelmesine müsadede edi
lir. Şehirlere dışardan da ekmek gelmesine müsade edilir, göreceksiniz 
kısa bir müddet sonra herşey yerli yerine oturuşunu müşahade ettim. Sa
nayide fiyat kontrolü yapıldığı zaman bu sanayicinin çok işine gelir. 
Çünkü önüne geliyor, hesabını size gösteriyor, bana şu kadar kar ver di
yor ve sizde - o hesabı sizden iyi bilir. neticede onu kabul ediyorsunuz. 
Bırakınız serbest rekabet sisteminin getirdiği güzellik hiçbir tarafta yok
tur. Birşey daha söyliyeyim yani islamın esasında da bu var, serbest re
kabet sistemi var. Bunu da birçok yerlerde okudum. Bundan caydıklan 
için Osmanlı İmparatorluğunda aşağı doğru iniş başlamıştır. 

Şimdi muhterem arkadaşlanm, Türkiye'yi biz çok zor bir dönemde 
aldık. 1980 yılını biliyorum. Nasıl başladığımızı biliyorum. Bungün ortaya 
çıkıp konuşanlar vardır. Ama 80 yılında tabloyu eğer çizersem, Türkiye'
nin ödeyemediği borçlan garantisiz ticari borçları - yani malı ithal etmi
şiz, merkez bankasına parasını tüccar yatırmış, merkez bankası transfer 
yapamamış tam 2,5 milyar dol ar ve adamlar dışarda iflasın eşiğine gel
miştir - Bir kısmı da çift ödemeyle idare edilmiştir. Yani hem parayı ya
tırmış hem de bir yolunu bularak dışanda parasını ödemiş. İkinci si, ka
pıya gelmiş devletin borçl arı var, devletten devlete olan borçlar var. Öde
memiz mümkün değildir. 1979'da bir ertel emişiz ondan sonra o ertele· 
nenleri daha ödeyemiyoruz. Üç; petrol tankerlerini başbakanlar takip 
ediyor, yani şu petrol tankeri geldi mi Türkiye'ye, gelmedi mi? Ben gene 
o günleri hatırlıvorıım Irak petrol boru hattından 35 milyon dolarlık bir 
tanker yükü p'.!trol alacağız, 35 milyon doların 34 milyon doları bulundu 
verildi. 1 milyon doları eksik kaldı. Adam, tankeri doldurmadı 1 milyon 
doları verinceye kadar tanker 10 gün orada bekledi. 1 milyon doları zor 
a lıyorduk . Şimdi ülkeye 1 milyar 200 milyon dolar kredimiz var. Ve on
lar bize geliyor, aman şu ödemekte olduğumuz borçlarımızı biraz erte
leyiniz•, veyahutta «Biraz bize kolaylık gösteriniz• diyor. Sade bu kadar 
değil, ithalat için müracaat etmiş Merkez Bankasında sıra bekleyen 2 mil
yar dolar var. Müracatını yapmış parasını yatırmış, transfer olmamış. 
Transferlerin bekleme süresi 1 ,5 - 2 seneye çıkmıştı. Türkiye bu haldeydi. 
Güllük gülistanlık diye iddia edenler varsa onlar herhalde kendi kafala
rındaki hayalleri söylüyorlar. Geri e dönüp bakıyorum, 1987 senesi Şu

batında Merkez Bankası transferleri durdurmuştur. Sadece 1979 senesi 
delı:il, 1977 senesi Şubatı'nda Merkez Bankasının transferleri özel sektör 
icin durmuştur. Ve 1977 Şubat'ından sonra da «Nereden bulursan bul 
fabrikanı çalıştırmak için nasıl döviz bulursan bul cformlü» çahşmıstır. 
Bugün kim ne derse desin, Türkiyemiz bırakınız borclannı rahat ödediği 
gibi. 4-5 milyar dolar borç ve faiz ödüyoruz· 4-5 milyar dolar, öyle es-
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kisi gibi değil rakamlar. Bugün ödediğimiz borçlar ve faizler de, bizim 
bugün aldığımız borçlar değildir. Evvelki yıllarda alınanlardır. Bizden 
evvelki yıllarda alınanlardır. Çünki her borcun üç senelik, dört senelik 
bir ödemesiz devresi vardır. Daha bizim iktidanımz 3 sene oldu bu borç
ların çoğu söylediğim gibi eski devrenin ertelenmiş, şimdi bize gelmiş 

borçlanm biz ödüyoruz. Ama Türkiye'nin •bir itibarı var, açık söyliyeyim, 
çok güzel itibarı var, hatta bu itibarı bozmak için ellerinden geleni, arka
sına koymayan kimseler olduğunu da ıbiliyoruz. Bu itiban bozmak için, 
her gün •bin türlü havadis uydurulabiliyor. Ama dışarıdaki finans ku
ruluşları Türkiye'nin bu meselede en iyi bir şekilde yönetildiğini <le çok 
iyi biliyor. Yani onun için bu kişilerin söyledik leri hiç birşey faide et· 
mez. Dünya Bankası da, TMF'de biliyor. IMF'yle son iki - üç senedir her· 
hangi lbir stand-!by anlaşmamız da yok. Bakınız bir şey daha söyliyc
yim Türkiye'nin milli geliri 1130 dolar. Birisi kalkar derki, · Milli gelir 
ne oldu, artmadı. «Milli gelir hesabı böyle değildir . Çok kolay formül 
size söyliycyim. 1130 dolar mı .dolar 8000 lira mı yarın ilan edelim, 
eski sisteme dönelim dolar 400 lira diyelim. Sizin milli geliriniz ol
sun mu 220 dolar. Ama ne olur, 1979'a dönersiniz bir senenin içinde, 
yani bütün döviz rezervleriniz gider, dışarıdaki mallar Türkiye'deki mal
lardan ucuz olmaya başlar. Herkes eskiden olduğu gibi bir bavulla gider 
on bavulla geri döner. Ondan sonra da biz buna kalkınma deriz. 1977 se
nesi ile 1980 seneleri arasında Türkiye'nin kalkınma hızı aşağıya düşmüş
tür. Hakiki ölçü oradadır, kalkınma hızındadır. Kalkınma hızı geçen se
ne % 8,3 oldu. Bu sene Plilnlama'nın tahmini 5 ama ben size söyliyeyim 
belki, 6,5 olacak. Çünkü Allah biraz daha mahsulü iyi verirse, ki öyle gö
züküyor, -hava şartlan iyi gidiyor daha iyi olacak. Turizm patladı. «Pat
ladı• tabiriyle söylüyorum çünkü yetiştiremiyoruz. 30 bin - 40 bin yatak
la aldık, şu anda 150 bine doğru gidiyor ve bu sene sonunda 150 bin ya
tağa çıkacak. Belki ondan sonra 88- 89'da 200 bin yatağı geçecek. Antal
ya'da, Muğla'da arka arkaya tesisler açılıyor ve temelleri atılıyor. Tabii 
aynı şekilde zannediyorum Kapadokya sahasında, diğer turistik yerlerde 
Mersin -Adana bölgesinde birçok tesisler yapılmaya devam ediyor. Bu 
neden? Türkiye'de emniyet var, güven var. Yani gece turist rahatça so
kağa çıkabiliyor. Huzur var ve insanlar güleryüzlü. Kavga eden kimse 
yok ne kadar çok kavga ettirmeye çalışsalar, biz kavga etmiyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, gerek milli gelir meselesi, gerekse yapılan 
yanlış hesaplan, insanlara hazan basit formüllerle sanki yanlış hesapları 
doğru gibi gösteriyorlar. Fakat diyebilirim ki misal verelim; Efendim 
1980 senesinde pamuk 50 liraydı, dolar 70 liraydı tabii dolar sene sonun
da 100 lira oldu onu da hesaba katmaz, ne olacak pamuğun fiyatı da do
lann fiyatı kadar artacak, kardeşim, zaten 79'a biz o yüzden geldik. Eğer 
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o dengeler aynı şekilde devam etmiş olsaydı bizim 79'dak.i durumumuz
dan hiçbir farkımız olmazdı . Yani bu kadar ince hesapları dahi yapma
ları mümkün değildir. Türk.iye bugün 8 milyar dolara yakın ihracat yapı
yorsa bu yeni sistem üzerine yapılıyor. Türk.iye'nin son 3 -4 senesine ba
kınız . Milli gelir artış hızı ortalama % 6'nın üzerindedir. Bizim bulundu
ğumuz devrede bu en önemli faktörlerden biridir. Ben hatırlıyorum ilk 
başladığımız zaman « Özal'ın istikrar politikası işsizliğe sebep oldu» di
yorlardı. Şimdi de tersini söylüyorlar. Çünkü memleket bir başından bir 
başına şantiye haline gelmiştir, her taraftan devletin yatırımlan yani alt
yapı yatınmları otoyollar, barajlar, küçük su tesisleri, köy yolları, bele
diyelerin hizmetleri gerçekleştiriliyor. Belki bazılarının hesabına göre 
gücümüzün ötesinde bir yatırım yapılıyor diyebilirler. Şimdi işi tersine 
döndürdüler. İstikrardan vaz mı geçtiler acaba? Yani eskiden bunun tam 
tersini söylerlerdi. «İşsizlik var, memlekette yatınrnlar azaldı, istikrar 
politikasının neticesi budur• diye yazarlardı. Şimdi acaba istikrardan vaz 
mı geçti ler ? Bizim programımızda hiçbir değişiklik yok, bizim progra
mımız şunu söylüyor. İstikrar içerisinde kalkınmak. İstikrar içerisinde 
kalkınmayı da tabii çok dikkatli yapmamız lazım. Başlangıçta birçok ya
tırımlara başlıyamadık . Bir kere kendi kendimize gelmemiz lazım J979'un 
ve 1977'nin hatalarını düzeltmemiz lazım, Türkiye'yi yeniden kalkınır ha
le getirmemiz lazım. Yani ev yanıyor, evin yangınını bir kere söndürme
miz lazım. Tabiri budur. Bunu yaptık, ondan sonra evi intizama soktuk, 
ondan sonra da kalkınmayı hızlandırdık. Hangi idare devrinde bizim ge
tirdiğimiz fonlar gibi fonlar vardır. Bakınız bugün hepiniz, belediyelerde 
olanlar çok iyi bileceklerdir, Toplu Konut Kamu Ortaklığı ile iddia edi
yorum, herkesi ev sahibi yapacağız, her tarafta evler yükseliyor. Ama bu
nun için para lazımdı, bunun için akıl lazımdır, bunun için doğru dürüst 
- hesaplı ve sosyal adaletçi bir program lazımdı. Bu laflan söyleyen sos
yal demokratlar vardı, hiçbirşey yapamadılar. Şu gecekondulara tapuyu 
biz veriyoruz. Yılların problemidir. Ankara'nın, İstanbul, İzmir, Adana'
nın, daha birçok yerlerin problemidir. Tapuyu biz veriyoruz. Hiçkimse
nin de aklına gelmemiştir. Burada Belediye Başkanlarımız var bir kere 
daha söyliyeyim. İmar planlan yapıyorsunuz. Bu İmar İskan planların
da o gecekondu yerlerine arazileri birleştirme şartını getiriniz ve daha 
yüksek hak veriniz. Bunu yaptığınız zaman adamın bir dairesi varsa, üç 
daire elde edecek hale gelsin. Müteahhitle ortak yaptığı zaman 3 daire el
de edecek asgari hale gelsin ki, hem memleketi hem de insanları biraz 
daha refaha kavuşturalım. Bu arada memleketin konut açığını ortadan 
kaldıralım. Yollardan bir tanesi budur. Şimdi toplu konut meselesinde 
bir adım daha attık, dedik ki memurumuzu, işçimizi bir konut edindir
me yardımına bağladık. Şimdi aşağı -yukarı 100-150 milyar lira bu sene 
toplu konut fonuna, sadece o kaynaktan para gelecektir. Ve ben şunu gö-
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rüyorum, normal bir ekonomik sistem kurmuşuz. Lüks mallardan alıyo
ruz sigaradan, şurdan burdan, yani zengin hali vakti yerinde olanın tüke
timinden alıyoruz, ortahalliye, düşük gelirliye kredi olarak veriyoruz, 
düşük faizli kredi olarak veriyoruz. İşte sosyal adalet budur. İstedikleri 
kadar öbürleri «Sosyal adaletçiyiz• desinler. Bundan sonra yeşillikle uğ
raşacaklar, hava kirliliğiyle uğraşacaklar. Ama onu da bırakmayacağız. 
Çünki, bakın söyliyeyim Çevre Genel Müdürlüğü'nü «Çevre. Kurumu» ha
line dönüştür.erek daha güçlü kuruluş haline getiriyoruz. Çevre mesele
lerine önem vereceğiz, yani şimdi bakınız şikfıyet ediyorlar. «Efendim, 
kaldınmları pembe yapıyorlar ne vardı, öbür taş olsa ne olur• diyorlar. 
Kardeşim Türkiye güzelleşsin. Yani güzelleşmeden korkulacak •bir şey var 
mı? Parklar yapılsın, çocuk parkları, eğlence yerleri yapılsın, insanlar 
daha mesut olsunlar. Bunlar da sosyal adaletin icapları . Çünki oralara gi
decekler nitekim orta halli, fakir ailelerdir. Öyle güzel yerlerin kendi bah
çesinde olmadığına göre hiç olmazsa şehirde böyle yerler yapılması lazım. 

Muhterem arkadaşlarım, büyük fonları biz tuttuk dedim. Bakın bir 
önemli fon da Kamu Ortaklığı Fonu'dur. Bu da çok enteresan bir fon. 
Dün Samsun'da Altınkaya Barajımız su tutmaya başladı. Size yeminle 
söyliyeyim 1980 senesi Temmuz'unda temel atılmış; eğer bizim Kamu Or
taklığı Fonu olmasaydı 15 senede o baraj bitmezdi, mümkün değildi. Ka
mu Ortaklığı Fonu'ndan destekledik, baraj aşağı yukarı büyük çapta ta
mamlanmıştır. Seneye bütün üniteleriyle çalışır hale gelecektir. Nereden 
buldum bu parayı? Elektriği satıyorum. Barajların köprü'nün gelirini sa
tıvorum, o gelirden elde etti~imizle yenisini yapıyoruz. İstanbul köprü
sünü görüyorsunuz. İcraatın içinden programlarında ilk başta şöyle bir 
gösteriyoruz. Servis yolu döşenmeye başladı ve seneye söyledijı;imiz ta
rihten evvel köprü açılacak. GAP'a geçen gün büyük bir Ticaret Odası he
yeti gitti. Şimdi bakınız, GAP projesi -herkes sahip çıkıyor- yapan da 
yapmay:ın da. Hepsi sahip çıkıyor. Bırakın sahip çıksınlar. Mühim olan 
memlekete bir işin yapılmasıdır. Millet, kimin yaptığını kimin yapmadı
ğını belirleyecek hakemdir, Ben şunu çok iyi bilivorum, çünki yıllardır 
bu işlerde çalıştım. Keban projesine nasıl başladıjhmızı, ne zor şartlar 
altında başladığımızı biliyorum. Karakaya aynı şekilde. Biz aldıjnmızda 
Karakaya'nm ancak % 22'si yapılmıştı. Yani 1983 senesinde % 22 veya 
25'i yapılmıştı. Şimdi Karakaya devreye girdi, açılışını imkanı çok rahat 
veriyor. Nereye getiriyoruz; neticede, şehirlerdeki fakir, orta halli halk:: . 
köylerdeki insanlarımıza getiriyoruz bu imkanı, bir de esnaf ve sanatka
rımıza işveri meselesini daha kolay halletmesi kolavlıltmı ki , Avruoa t s
kan Fonu'ndan da ve bütçeden alarak sa~lıyoruz. Bir de buna Toplu Ko
nut Fonu'ndan bir imkan getirmeye gayret edecel(iz. Çünkü zannedivo
rum ki. hızla gi~ide artmaya başladı. ·Bazı yerlerde fazla eviniz olur, lbu 
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sefor kiracı bulamazsınız. Bu meseleyi yaygınlaştırmak istiyoruz. Bir 
üçüncü önemli nokta yaptık. Belediye başkanlarımızın, il b~kanlarımı
zın bu konuyla yakından alakadar olmasını istiyoruz. Basının Fakir-Fu
kara Fonu, bizim Sosyal Dayanışmayı Geliştirme Fonu dediğimiz hadiseye 
çok iyi kulak verelim, yani o vakıfların içerisinde sizin rolünüz ağır ola
caktır. Şunu söylemek istiyorum: Bu fondaki gaye şudur. Bir cemiyetin 
en altında hiçbir sosyal güvencesi olmayan insanlara yardım edebilmek 
ilk gayesi budur. Yani rastgele filancaya yardım etmek değil, cemiyetin 
en alt tabakasında olan insanlara yardım etmektir. İki, ıbu insanları iş 
sahibi yapabilmektir yani bir iş öğretebilmektir. Beceri kazandırma prog
ramlarına onun için buradan destek verebiliyoruz. Üçüncü olarak ço
cuklara yani okuma gücü olmayan kabiliyetli gençleri buradan okutmak· 
tır . Hapishaneden çıkmış, iş bulamayanlar yani başından bir sürü hadi
se geçmiş kimse almıyor. Devlet te almıyor. Bunlara da bir tezgah açabil
mektir. Dört, tabii yatalak halde olanlar çalışamayacak halde olanlar tek 
kalmış yaşlı kadınlar var. Bunlara da birer maaş gibi birşeyler bağlamak 
liizım. Şimdi yeni Sağlık Kanunu çıkarıyoruz, sağlık hizmetlerinde, has
tanelerde ücret sistemini yeni baştan gözden geçireceğiz. İnsanların has
tahane paraları buralardan ödenme imkanına kavuşacaktır. Zaten fonun 
yek.ünü herhalde 300-400 milyarı bulacak. Yani az bir para değil. Hasta
hanelerimiz randımanlı çalışır hale getirilirse yeni kanunla zannediyo
rum, önemli bir sosyal hizmeti, hem de en efektif tarzda yapmış oluruz. 
Bu bizim tarihi vakıflarımızdır ve en kolay yardım şeklidir. Yalnız siz· 
!erde alakadar olunuz ki bu vakıflara daha fazla halkın yardımım getire
lim. Yani hali vakti yerinde olanların yardımını temin edelim. Kurban 
derilerinden, fitrelere kadar. Esas yardım edilecek fonlardan biri budur. 
Savunma Saoayii'nde çok önemli şeyler yaptık. Bakın televizyonda görü
yorsunuz, Savunma Sanayi Sergisi bugün açıldı . Sizlerle görüşmemden 
dolayı gidemedim. Bu sergide 3,5 milyar dolarlık. savunma sanayiinin en 
son model silahları var. Soruyorum, şimdiye kadar Türkiye'de böyle bir 
iş yapılmışmıdır? Yani Türkiye'de böyle bir sergi kuruldu mu? Mümkün 
değil. Acaba niye kuruldu? Kurulmasının basit bir sebebi var, Türkiye'nin 
gücü var da onun için. Türkiye önemli bir ülke haline geldi, savunma sa
nayiine önem veren bir ülke haline geldi. Koskocaman bir savunma sa
nayii fonumuz var. Önemli projeler üzerindeyiz bugünlerde birkaç tane
sine karar vereceğiz. Zırhlı muharebe aracı mesela Türkiye'de yapılacak. 
Belki alçak savunma sistemleri, yani modem teknolojiyle ilgili birtakım, 
yani savunma si temleri ortaklıkla yapılacak. Bunu gören adamlar ser
giyi bundan sonra belki her iki yılda bir Türkiye'de açarlar size bahse gi
rerim . Ve başka bölgelerden de gelir, o serıgiyi gezerler. Bütün bunların 
hepsi Anavatan iktidan döneminde oldu. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN EMLAK KREDİ BANKASI'NIN 
BAŞARILI SPORCULARA EV DACITIM TÖRENİNDE 

YAPTICI KONUŞMA 

29 Nisan 1987 

Değerli misafirler, Muhterem Arkadaşlarım e Sevgili Sporcular. 

Bugün hurda gerek Teak-Wando sahasında, gerekse son yapılan 

Uluslararası Altıneldiven Boks Müsabakasında birinci olan arkadaşları
mıza, kardeşlerimize, Beden Terbiyesi Genel Müdürümüzün de bahsetti· 
ği gibi teşvik için birer ev vermek üzere bulunuyoruz. Bilhassa sözleri
min başında bu teşviki yapan Emlak Kredi Bankası'na özellikle teşekkür 
etmek istiyorum. 

Spor, tabiatıyla uzun zaman isteyen, sebat ısteyen ve çalışmasında, 
netice almasında hakikaten bilgili çalışma isteyen bir sahadır. 

Biz iktidara geldiğimizden bu tarafa, bu sahaya çok önem verdik. 
Çünkü şunu çok iyi biliyorduk. Gençlerimizin boş zamanlarının değerlen
dirilmesi yanında, onların bedence güçlü olmaları, yani fiziki güçlerinin 
de olması bir milletin gücünün artmasıyla da orantılıdır. Şunu da unut
mamak lazım : Bir memleket gelişmediği müddetçe sporda aldığı neti
celer sürekli değildir. Yani, hiçbir şekilde devamlı, iyi netice alması müm
kün değildir. Arada bir bunlara yıldızlar diyebiliriz. Allah'ın verdiği bir
takım imkanlar çıkar. O imkanlarla parlak neticeler alabilirler. Ama, on
lar gittikten sonra iyi netice almak mümkün değildir. Ben şuna inanı
yorum, spor, tesis meselesi, hoca, antrenör meselesi, ondan sonra demin 
Beden Terbiyesi Genel Müdürümüzün söylediği gibi aynı zamanda teşvik 
edilmesi icabeden bir sahadır. Okullarla çok ilişkisi vardır. Yani, okullar
la sporu birbirinden ayıramayız. Hatta o yüzden çok kere bize teklif gel
mistir. Gençlik ve Spor Bakanlığ'ı 'ru ayır~hm diye. Ben mukavemet ettim. 
Çünkü bu tecrübeyi de yaşadık vaktiyle. O vakit okullara Gençlik ve Spor 
Bakanlığı'nı sokmadı lar. Sokulmayınca ki, genç kütlenin mühim bir kıs
mı okulda olan kütledir. Daha muntazam çalışma yapabilecek. Onun 
için netice alınamadı. Tabii, ikinci önemli faktör söylediğim gibi, bir 
memleket zenginleştikçe, birçok sahalarda ilerled:kc;e, tabiatıyla sporda 
da ilerleyecektir. Yani, bunu ayırmak mümkün değildir. Türkiye ilerle
mektedir. Sporda da ilerleyecektir. Bu bir zaman meselesidir. Şimdi, 
saha meselesini halletmişiz. Sporla ilgili çok önemli kanun çıkardık. Ka-
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nun değişikliği yaptık. İmkanlar ve fonlar getirildi. Bugün üç senede, 19 
mın içerisine Belediyelerimizin yaptığı semt sahaları veya <basket pota
bin metrekarelik spor sahasına 16 bin metrekare ilave saha yapmışız. Bu
lan, çocuk bahçelerindeki birtakım spor imUnları bunlara dahil değil
dir. Belediyelerimizde bu gibi konularcıa hakikaten, son yıllaraa çok 
önemli adımlar atmışlardır. Ben daha çok bunda:ı sonraki meselemizde 
çözümü spor hocası, antrenör yetiştirilmesi ve bunun her tarafa yayılma
sında görüyorum. Yani, okullarımızda bir de müfrt"dat programlarını ha
zırlarken spora çok daha fazla öne mvermek mecburiyetinde olduğu
mllzu düşünüyorum. Haftada bir saat, iki saat bed1.·n eğitimi dersi olmaz. 
Başka ülkelerde hergün birer saat olduğunu biliyorum. Sadece bu kadar
la değil. Öğleden sonraları, okulun tatil olduğu dönemlerde, ayrı spor dal
larında gene öğrenciler iki saat, üç saat o sahalarda çalıştırılıyor. Zan
nediyorum böyle yollarla ancak sporda daha fazla ileriye gitmemiz müm
kün olacaktır. Deminde söylediğim gib: bu bir zaman meselesidir. Ama, 
imkanlarımızı akıllıca kullanırsak, hocalarımızı yetiştirirsek, okulları

mızda bu işi ciddi sıkı bir şekilde tutarsak, zannediyorum gelecek ne
siller daha iyi netice alacaklardır. Spo!' sahasınd?. bizim de yüzümü1i.i 
giildüreceklerdir. Ben burada özellikle ikinci defa birincilik alan Teak
Wando takımımızm başarısını tebrik ediyorum ve bunun yanında da 
Altıneldiven Boks Müsabakası gibi şimdiye kadar şampiyonluk almadı 
ğımız turnuvada birinci olan boksör ar]rndaşımızı da tebrik ediyor, ken
dilerine başarılar diliyorum. Bundan sonra yetişecekl ere de inşallah bu 
teşviklerin bir fayda sağlamasını ümit ediyorum. Sağolunuz. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN TÜRKİYE İŞ BANKASl'NIN 
MİMARLIK BÜYÜK ÖDtlLtl TÖRENİNDE YAPTIGI KONUŞMA 

1 Mayıs 1987 

Ben her sene İş Bankası'nın bu güzel ödül törenlerinde bulunu
yorum. Bu dördüncü ödül töreni oluyor. İnşallah İş Bankası'nın ana
nesi devam eden ve her zaman bulunma fırsatmı <la elde edebiliriz. Bir 
memleketin hayatında ilim ve sanatın ;:olünü inkfır '!demeyiz. Memleke
tin gelişmesiyle kültürün, ilmin, sanatın gelişmesi aşağı yukarı aynı 
düzeylerde gider. Tarihe baktığımız zaman da h;.>men hemen aynı şeyi 
görüyoruz. Bugün fen de, teknikte ileri olan ülkelerde ilimde, sanatta 
ve genel olarak kültürde de çok büyük ilerlemeleı olduğunu müşahade 
etmemek mümkün değil. Tabiatıyla sam.ıt insanın doğuşundan bu yana 
olan bir hadise. Teknoloji bunun yanında biriker. bir hadise. Sanatın 
muhakkak çalışma ve öğrenme tarafıda var. Ancak bu daha çok Allah'ın 

insanlara verdiği bir hususiyetidir. Herkesin sanatçı olması mümkün de
ğildir. İnsanları sanatta, sporda ve her dalda teşvik ettiğimiz zaman o 
sahalara girecek, o sahalarda kabiliyetir.i gösterecek daha fazla gencimi
ze, insanımıza imkan hazırlamış oluruz. Bu da bir nevi memleketimizin 
bu sahalarda ilerlemesine yardımcı olacaktır. Sayın Altuğ ve Behruz Çi
nici Türkiye Büyük MiUet Meclisi Halkla tlişkiler Binasını çizen mimar
larımızdandır. Aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi lojmanlarını 
da yapan mimarlanmızdandır. Ben h::ıyatlarını okuduğumda gördüm 
ki, aile de sadece karı, koca mimar değil aynı zamanda oğullan da mi
mar. Demek ki gelenek böyle. Zaten sanatın bir hususiyeti de babadan 
oğula intikal etmesi. Yani bir nevi çır :.klık si teminin yürürnüs olması
tlır. 

Şimdi ufacık bir şikayeti de söyliyeyim. O sizden dolayı değil. Bil
hassa Halkla İlişkiler Binasında milletvekili arkadaşlarımız odalarını 
biraz ufak buluyorlar. Onun da sebebi çok basit. Türkiye'nin politik sis
teminden ileri geliyor. Özellikle doğulu milletvekillerimizin misafirleri 
çok fazla. Yani odaların alması mümkün değil. Siz ne kadar büyük yap
sanız onlar daha büyüğünü istiyeceklerdir. Onun için ben o şikayete 
pek önem vermedim. Yanlız güzel bir bina. tlk defa da Türkiye Büyük 
Millet Meclisi milletvekillerine lojman yaptırdı. Eğer Anayasa değişik
liğimiz yürürlüğe girerse bir 50 lojmana daha ihtiyacımzı olacak. Bu loj
manların da diğerlerine benzer yapılması lazım. Aksi takdirde orda edin-
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diğimiz tecrübelerle bir parça daha farklı yapabiliriz. Ancak arkasından 
kim oturacak diye kavga çıkar. 

Ben özellikle İş Bankası'nın bu ödüllerinin ne kadar olduğunu so
ruyorum. Başladığımızda 500 bindi. Şimdi 3 milyon olmuş. Bu 3 milyon 
da az. Önümüzdeki sene herhalde 5 milyon olur. Rakamlar biraz ufak 
kalıyor. Teşvik edebilmek için rakamları biraz daha arttırmak l azım. 

Rekabet için söylüyorum geçenlerde Emlak Kredi Bankası, şam
piyon Teak-Wando'cularımıza ve Altın Eldiven Boks Şarnpiyonası'nda 

altın madalya alan boksörümüze birer ev verdi. Bu ölçüleri kullanıp 

meseleyi biraz daha büyütmek Jazım. 

Ben burada özellikle Altuğ ve Behruz Çinici'yi tebrik ediyor veba
şarılarının devamını diliyorum. Önümüzdeki yıllarda Türkiye geliştikçe 
ilerledikçe sanatçılarımız çok daha gü7.el eserler vereceklerdir. Hepinize 
saygılar sunuyorum. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN (DÜNYA EKONOMİ FORUMU) 
AVRUPA SEVK VE İDARİ VAKFI (EMF) İSTANBUL 
YUVARLAK MASASINDA YAPTIKLARI KONUŞMA VE 

YÖNELTİLEN SORULARA CEVAPLARI 

1 Mayıs 1987 

Teşekkür ederim. Teşekkür ederim, Profesör Schwabb. Gördüğünüz 
gibi sizlere Ankara'dan sesleniyorum. Ancak önce size şunu söyleyeyim. 
EMF Toplantısı gibi önemli bir toplu luğa hitabetmek bana büyük bir 
zevk vermektedir. Geçen yıl İstanbul'a gelmiştim ancak bu yıl, kısa bir 
süre ön e geçirdiğim bir ameliyat nedeniyle doktorlar hiç değiılse bu av 
da Ankara'da kalmamı istediler. Bu aydan sonra yolculuğa çıkabileceği
mi ve ülkemin çeşit l i yörelerini ziyaret edebileceğimi umuyorum. 

Konuşmama şöyle başlayayım. Siı:e seslenmeme imkan veren bu 
video konferans dahi son yıllarda Türkiye'de çok büyük, adeta inkilap 
denebilecek değişiklikler olduğunu göstermektedir. Türkiye'ye yıllar 

önce gelmiş olanlarınız varsa kolaylıkla kıyaslama yapabilirler. J980'den 
bu yana Türkiye büyük değişimlerden geçmektedir. Bu değişim bütün 
hızıyla sürmektedir. SO'li yılların sonlarında ekonomik, sosyal ve siya-
i kargaşa ile yüzyüze gelmiş bulunan bu ülkenin kaderini değiştirmek 

için milletçe çalışıyoruz. Türkiye, her 1aman bir Avrupa ülkesi olduğu
nıı ifade edegelmiştir. Ancak 1980'de hatta 1983'de dahi durum, Türki
ye'nin bu iddiasını haklı kılmaktan uzaktı. 1983 yılı sonunda, ülkede 
ıhiç 'bir şehirde su sistemi tam olarak gelişmemişti. Keza gene hiç bir şe
hirde tam !bir kanalizasyon sistemi yoktu. Köylerin hiç 'birinde ise elektrik 
ya da telefon yoktu. Şehirlerde bile teleks hizmetleri büyük güçlüklerle 
sağlanıyordu. Kaliteli mesken kıtlığı vardı. Türkiye zayıf bir ekonominin 
tüm problemleriyle yüzyüzeydi. 1980 sonlannda, hatta iktidara gelmemiz
den önceki 1983 sonlarına doğru büyük ölçüde vergi kaçırılıyor, li.iks 
eşya kaçakçılığı devam ediyordu. 1984 başlarından itibaren, iktidara gel
memizi müteakip, Avrupa 'ya yetişmek için inkilapçı bir kalkınma poli
tikası uyguladık. Şimdi Türkiye'deki bütün şehirlerde ve köylerde mo
dem altyapılar tesis edilmiş ve hala da tesis edilrrıektedir. Şimdi köyle
rin hemen hepsinde elektrik vardır. 1988 sonunda hepsi, ço~ otomatik 
olmak üzere telefona kavuşmuş olacakllr. Kısmen renkli tek kanal üze
rinden yayın yapan televizyon ise artık tamamen renkli ve iki kanaldan 
yayın yapmaktadır. Bu kanallann sayısını 1989 yılına kadar alhya çıkar-
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mayı planlıyoruz. 1979'da bütçenin yüzde kırkını yutan sübvansiyonlar 
bugün altyapı kalkınmasına tahvil ve tahsis edilmiştir. Şekerden sübvan
siyon almanın, oturacak doğru dürüst bir evi olmayan, muhitinde ka
nalizasyon, yol, okul, hastahane, oyun aılanı bulamayan dar gelirliye ne 
yararı var? Türkiye subvansiyon politik2sını, doğrudan subvansiyondan 
endirekt sübvansiyona çevirmiştir. Tabiatiyle endirekt sübvansiyon sis
temi ve bu sistemin, vatandaşın cebine giren doğrudan sübvansiyon sis
ıemine kıyasen halk tarafından daha çok benimsenmesini sağlamak 

çok daha zordur. Ancak Türkiye, bir Avrupa ülkesi olmak için bu deği
şikliği gerçekleştirmek mecburiyetindeydi. Yatırım ve altyapı, işsizliği 
azaltan ve büyümeyi hızlandıran faktörlerdir. Biz, kelimenin tam anla· 
mı:...Ja bir Avrupa ülkesi ve AET'nin de t :ım üyesi olmaya kararlıyız. Tam 
üyelik başvurumuzu 14 Nisan 1987 ta rihinde yapmış bulunuyoruz. Bu 
başvurumuzun, tüm siyasi partilerce, bugüne kadar Türk siyaset haya
tında hiç bir siyasi konuda rastlanmayan bir muvafakatle karşılanmış 
olması memnunluk verici bir husustur. Aşırı sağcı küçük bir parti da
hi buna karşı çık.mamışlır. Bütün itirazı, konunun halk oylamasına su
nulması gerektiği hususunda olmuştu!:" . Şimdi herkes, Türkiye'nin ne 
yöne gitmesi gerekt iği konusunda somut bir delile sahip bulunmakta
dır. Türkiye uzun vadeli yolunu çizmiştir, bu da AET'nin tam ve güçlü 
bir üyesi olmaktır. Bu da Türkiye açısından çok çalışmayı gerektirmek
tedir. Büyüme hızımızı da artırmak zorundayız. Büyüme hızını artır

mak için de daha çok yatınmlara ihtiyaç vardır. Gerekli istikrar ve gü
ven son gelişmelerle ispatılanmıştır. AET başvurumuzun Konsey tara
fından 27 Nisan 1987 günü Komisyona süratle intikal ettirilmiş olmasını 
takdirle karşılıyoruz. Üyelerin büyük oğunluğunun gösterdiği yapıcı 
tutum bize güven ve iyimserlik vermiştır. Bu adımın prosedür gereği ol
duğumı ve tam üyelik için önümüzde katedilecek uzun bir yol olduğunu 
biliyoruz. Türkiye'nin tam üyeliği konu!'unda Komisyonun görüşlerini 

hazırlayacağı aşamaya gelmiş bulunuycruz. Genel uygulamaya göre Ko
mi~yon, görüşlerini Türkiye'nin ekonomik ve sosyal yapısının tetkikine 
dayandıracaktır. Biz bu sınava h:ızırız ve bunun, daha önceki örnekler
de olduğu gibi objektif olmasını bekliyoruz. 

Bu fırsattan yararlanarak Türkiye - Avrupa Topluluğu ilişkilerin· 
den kısaca sözetm~k istiyorum' Türkiye, kapalı rekabet gücü olmayan ve 
tarıma dayalı ekonomisi ile 1980 öncesinde tanı üyelik için başvuruda 
bulunamazdı . Bugün Türk ekonomisi sanayileşmedeki hızlı gelişimini 
sürdürmektedir. Toplam ihracatta sanayi üretiminin payı önemli ölc;ü
de artmıştır. Meseli\., 1979'da ihracattaki sanayi ürünleri oranının yüzde 
30 - 35 civannda olduğunu biliyorum, şimdi ise bu oran yüzde 75'tir. 
Türkiye liberal bir ekonomi politikası izlemektedir. Amaç, dünya ekono-
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misi ile özellikle de AET ekonomisi ile bütünleşmektir. Bu şartlar muva
cehesinde Türkiye'nin, büyük bir paza:r olan AET'ye tam üye olmayı ar-

. zulamaması grbi bir şey düşünülemez. Biraz önce sözünü ettiğim özel
likleri ile Türk ekonomisinin, Topluluk ekonomisine ek bir yük getirme
yeceğine inanıyoruz. Sıralayacağım nedenler bu görüşü tamamlamakta
dır. Türkiye, tanın sektöründe pazar ekonomisi kuralları uygulayan bel
ki de tek ülkedir. Ve iç ve uluslararası tarımsal emtia fiyatları ~rasında
ki oranı koruyan tek ülke belki gene Türkiye'dir. Şu şartlarla Türk ta
rım sektörünü gelişmesini sürdürecek ve bugün Topluluk için gözlenen 
politikası geliştirilmesi hususundaki yr.klaşımı destekliyoruz. Ayrıca 
stok fazlalığı problemi ile karşılaşılmayacaktır. lleri ortak bir ekonomi 
Türkiye, Tarım Destekleme Fonu'ndan yararlandırılacak gelişmiş ortak 
bir tanın politikası da öneriyor. Türkiye'de tanın sektörüne yapılan 
sübvansiyonlar, ABD'deki yüzde 40-45 ve AET'deki yüzde 90'ı aşan oran
lara kıyasla yıllık Katma Değerin yüzde 3 ila 4'üne bağlı olmaktadır. 
Buna rağmen Türkiye sübvansiyonu kısmaya devam etmektedir. Ayrıca 
Türkiye sübvansiyonları tarımsal girdilere tahvil etmeyi ve düşük gelir 
gnıplarına destek sağlamayı amaçlayan bir programı yakında uygula. 
maya koyacaktır. Bu program, hala mevcut baz ı pazar aksaklıklarının 
d::ı bertaraf edilmesini sağlayacaktır. Türk sanayii ile ilırili çalısmaları

mız, bu sektörün yüzde 7S'inin daha şimdiden Topluluk ülkeleri ihracatı 
ile rekabet edebilir nitelikte oldu~unu göstermektedir. Geri kalan yüzde 
2S'ine ise tam üyeliğimiz gerçekleşinceye kadar düzeltmeyi umuvoruz. 
Liberal ekonomi politikasını sürdürmeye devam ediyoruz ki bu dn üre
tki yapımızı bütünleşmeye hazır hale getirecektir. Avrıca, TürkivP'rle 
yabancı yatırımlar seviyesinde de önemli artışlar umuvoruz. Tam üvelik 
proje i başladıi~ma göre yabancı şirketler kendilerini daha güvende his
sedeceklerdir. Şimdi Türkiye, geri dönülmeyecek bir prosese girmistir. 
Şu ana kadar hiçıbir ülke, bu prosese girdikten sonra reddedilmemiştir. 
Bu bakımdan, tam üyelill'in gerceklesnıesini sadece bir zaman meseJe5i 
olarak görüyoruz ve gerekli bütün tedbirleri alıvoruz. 

Mı.ihterem misafirler, önümüzdeki yıl, Türkiye için çok çalışmayı 
gerektiren bir yıl olacaktır. Milletime, uzun bir yola, uzun ve zorlu bir 
yola girmekte olduğumuzu söyledim. 

Bu ülkeyi, Avrupa Topluluğunda en üst sev\yede rekabete hazırla
mak için çok çalışmamız gerek.mektedır. Bunu yapabileceitimizi biliyo
ruz. Türkiye, yakın tarihte ekonomik felaketten düze çıkabilmiş ekono
mik bir mucize olmuş tek ülkedir. Gelecek 7 - 10 yıl bu mucizenin sü
receğine büyük inancım var. 

Bu konuşmamı bitirirken sizlere, Türkiye'ye hoş geldiniz demek 
ve iş girişimlerinizde başarılar dilemek isterim. 
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Sayın Prof. Schwabb şimdi sorulıınnızı bekliyorum. • 
S o r u : - Sayın Başbakan, Avrupa'ya giden yolda size en 

iyi dileklerimizi iletmek istiyoruz. Türkiye'nin Avrupa ile ilişkilerinde
ki olumlu noktalan, vasıfları açıkladınız. Ortada Türkiye'nin üyeliği 
alevhinde bazı iddialar var. Bunlardan özellikle politik mahiyette olan
lar; dikkat çekmek isterim. Roma Antlaşmasına göre, seçimle gelen 
par.lamento hükümeti, siyasi partilerin varlığı, sıyasi meselelerde söz 
hürriyeti , üyeliğin temel şartlarını oluşturmaktadır. Sayın Başbakan . 

buna göre Türkiye'nin başvurusunu n.ı s ıl değerlendiriyorsunuz? 

C ev a p : - Çok partili demokratik sistenıde 35 - 36 yıllık bir 
tecrübemiz olmasına rağmen, son yıllarda, Türk demokrasisinin herhan
gi bir Avrupa ülkesindekinden pek farklı olmadığını, hatta en ufak bir 
farklılık göstermediğini size söyleyebilirim. Siyasi partilerimiz vardır. 

Bunların sayısı l 2'yi buluyor. Son ara seçimlerde hepsi de TRT'de prog
ramlarını anlattılar. Basınımız son derece hürdür. Aramzda biraz Türk
çe bilenler varsa, basının her gün hükümeti tenkit ettiğini kolaylıkla gö· 
receklerdir. Belki de Avrupa'daki örneklerden daha çok. Bu bakımdan 
<lemokratik sistemin en gerekli bölümü esasen burada mevcuttur. Ka
naatime göre üç önemli unsur, birincisi siyasi partileriyle parlamento ; 
ikincisi, i s tediğini yazan, kontrol ya da sansür edilmeyen hür ba ın ; 

üçiincüsü ise Hükümet ya da Parlamento tarafından kontrol edilmeyen, 
önemli bir unsur, hür hukuk sistemi - demokratik sistemin temelini oluş
turmaktadır . Avrupa Konseyine üyeyiz. Kısa bir süre önce Avrupa İnsan 
Hakları Adalet Komisyonuna ferdi başvuru hakkı ıçin müracaatta bulun
duk. Herhangi bir Türk vatanda$!, Türk mahkemelerinde yerinde karar 
alınmadığını düşündüğünde konuyu bu Avrupa mahkemesine götürebilir . 
Bu Türki.ve'de gerçekleştirilmişt ir . Bu bakımdan ben herhangi bir sorun 
görmüyorum, Türkiye olayını 2- 3 yıl geriden izleyen bazı kaynaklar 
mesele yaratabilir. Askeri yönetimin güç ilk yıllanyla, Türkiye'ni:ı 

büvük sorunlarla karşı karşıya olmasıyla ilgili bazı haberler, güvenlik 
istemimizdeki, sizin tabirinizle işkence gibi, kötü idare örnekleri ol
muştur. Ama bunlar önceki dönemdeydi. 1983 yılının sonlarında başlat
tığımız demokratik rejim döneminde H·k bir işkence olayı dahi olma
mıştır. Bunu böyle olduğunu herkes söyleyebilir. Teşekkür ederim. 

S o r u : - Çok teşekkür ederim Sayın Başbakan . Türkiye'nin AET 
üyeliği konu unda endişe kaynağı olan bir diğer konu da, Türkiye'nin, 
bölgedeki islam fandamantalizmine açık bir hedef oluşturduğu görüşü
dür. Bu konuda birşeyler söylermisiniz. Sayın Başbakan? 

C ev a p : - Önce şunu söyleycyi;n. Fandanıantalizm sözü, İran'
.daki olaylardan sonra, son bir kaç yıldır ortaya çıkmıştır. Ancak sade-
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ce islamiyette değil, diğer bütün dinlerde de fandamantalizm - ABD'de 
hristiyanlıkla ilgili belki değişik türde bir fandarnantalizm vardır. Ya da 
belki lsrail'de de kendi dinlerinde fandarnantalizm vardır. Ancak Tür
kiye'de fandamantalizm, diğer hristiyan ya da musevi ülkelerle kıyas
landığında, çok daha düşük düzeydedir. Türkiye'de bir yere geleceğini 
sanmıyorum zira, yıllar önce Türkiye Cumhuriyeti kurulduğunda, Cum
huriyetin kurucusu Büyük Atatürk iki şart koşmuştu. Biri komünizmle, 
diğeri ise teokrasi ile ilgili iki koşul. Her ikisi de Türk Toplumu için teh
likeli addedilmişti ve bu nedenle de kanunla yasaklanmıştı. Yıllardır Tür
kjye'de bazı çabalarda bulunulmuştur. Mesela siy:ısi partiler dini esasları 
kullanamazlar. Bugün bile Türkiye'de, Avrupa'daki Hristiyan Demokrat 
Partisi gibi bir Müslüman Demokrat Partisi kuramayız. Size söylüyorum, 
bu sözcükler dahi kullanılmaz. Dini esaslara göre kurulmuş, aşırı sağ 
partiler vardır ama bunların oylan yüzde 3'ü bulmaz. Keza aşırı solun 
oylan da yüzde 3'ü 4'ü aşmamıştır. Bu denge Türkiye'de gayet iyi ku
rulmuştur. Her zaman söylediğim gibi Türkiye hızla ilerlemektedir. Ge
riye dönüş düşünülemez. Türkiye, bentm, dönüşü olmayan nokta dedi
ğim bir noktaya gelmiş bulunmaktadır. Teşekkür ederim. 

S o r u : - Teşekkür ederim efendim. Türkiye yüzde 2,5 gibi bü· 
yük bir nüfus artış hızına sahiptir. Asrın sonlarında bu nüfusun, Toplu
luk üyesi ülkelerdekinden çok daha fazla olması beklenmektedir. Hızlı 

nüfus artışı ve buna bağlı olarak ortaya çıkabilecek işsizlik sorunu, Av
rupa basınından ve yapılan bazı konuşmalardan anlaşıldığı veçhile özel
likle serbest dolaşım meselesi açısından endişe 1'.onusu olmaktadır. Bu 
konuda bir yorum yapar mısınız? 

Cevap : - Tabii, özellikle bu konuda. Herşeyden önce Türkiye' de 
yıllar önce, 1950'lerde nüfus artışı yüzde 3,5 - 3,6 civarında idi. Daha 
sonra Türkiye'deki modernizasyon sebebiyle, başlıca altyapı kurma ça
lışmaları ile artış oranı son nüfus sayımında yüzde 2,2'ye düşmüştür. 
Asrın bitiminde bu oranın yüzde l'e yaklaşacağır.dan eminim. l950'de
ld yüzde 3,6'dan başlayarak asrın sonnndaki yüzde 1 'e düşüşü dikkate 
aldığımızda, Türkiye nüfusunun asrın sonunda 65 - 70 milyon olacaıtı 
tahmin edilmektedir. Böylece Türkiye, o tarihte Topluluğa girmiş olur
sak, en kalabalık Ortak Pazar ülkesi olacaktır. hçilerin serbest dolaşı
mı meselesine gelince. Roma antlaşmasını imzaladığımızda, Toplulumın 
kurucuları, üç temel alanda serbesti düşünmüslerdi - hudut tanımavan, 
gümrük engeli olmayan - serbest mal taşımacılıiı.ı; bir ülkeden dilterine 
sermaye nakli serbestisi; ve serbest işçi yani isı:tücü dolasımı . Teorik ola
rak bu serbesti gerçekleşmiştir. Ancak özellikle Avruoa'daki politik un
sıırlar ve uzajp ıröremeyen diye tanımlayacaıtım siyasi unsurlar, bazı 
ülkelerdeki işsizlik ya da bu işsizlikte ı;rzuladıklan ölçüde düşüş olma-
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sı karşısında Roma antlaşmasında mevcut üçüncü hakkı kabul etmekten 
kaçınmaktadırlar. Cevabım şudur : Geçen yıla kadar Türkiye'deki işsiz· 
lik oranı artış göstermekteydi. Kesin işsiz sayısı da artmaktaydı. Ancak 
geçen yılki yüzde sekizlik büyüme hızıyla Türkiye ilk kez işsizlik oranını 
hem kesin rakamlar hem de nisbet olarak düşürmüştür. Bir şeye ina· 
nıyorum, işçilerimizi yurt dışına göndermek husu~unda fazla istekli de
ğiliz. Ancak Avrupa'daki işçleirim i z, en iyi işçiler arasında yer aldıkları
nı ispatlamışlardır. Avrupa'daki dostlarıma tavsiyem şudur : Bir za
manlar olduğu gibi daha çok işçi talebinde bulunacak yerde, Türkiye'ye 
daha çok sermaye, daha fazla sayıda işadamı yollasınlar ortak girişım· 

!erde ya da yeniden yatırımlarda bulunalım . Eminim bu daha avantaj lı 
olacak w hatta Avrupa'da daha ucuza ma l edi lemeyecek üretimler yapa
bileceğiz. Bu da Avrupa açısından bir avantajdır. Böylece, dışarıya da
ha fazla işçi göndermek zorunda kalmayacağız. Türkiye Topluluğa tam 
üye olmasa dahi Türk işçilerinin serbest dolaşımı esasen bizim aday üye
lik anlaşmamızda Avrupa Topluluğunca benimseıımişti. Buna göre ser
best dolaşımı 1986 sonu itibariyle baş l atılmış olması gerekiyordu . An
cak sanırım. sıraladığınız nedenlerden ötürü uygulamaya geçilmemiştir. 
İnanıyorum ki, asrın sonunda Avrupa daha fazla 3ayıda Türk işçisine ih
tiyaç duyacaktır. O zaman da Avrupa'ya gönderecek sayıda işçimiz olma
yacakt ır. Teşekkür ederim. 

S o r u : - Teşekkür ederim. Sayın Başbakan, Türkiye'nin Avrupa 
Topluluğuna katılmasıyla Avrupa tarihinde yeni bir safha başlamış ola
caktır. Avrupa, pencerelerini Orta · Doğu'ya açacaktır. Türkiye hem Av
rupa Topluluğu hem de Orta · Doğu ülkeleri ile ilişkilere sahlptir. Bü
tün ülkeler ile ilişkilere sahiptir. Bütün Orta - Doğu ülkeleri ile iyi i7 
ilişkileri içinde olan tek ülke belkide Türkiye'dir. Bu da özellikle Orta
Doğu'nun problemi bölgeleri açısından önemli bir nokta olabilir, ve 
Avrupa Topluluğuna bazı sorumluluklar yükleyebilir. Bu konudaki gö
rüşleri nizi belirtir misiniz? 

Cevap : - Evet bu konudaki iki görüş belirtmek istiyorum. tik 
olarak, müslüman ülkelerden oluşan Orta - Doğu hakkında konuşmak 
istiyorum. Türkiye'nin ilişkileri sadece Orta - Doğu ile değil, geri kalan 
isliım ülkeleri ile de çok iyidir. Ticaret ve Ekonomi Komitesi Başkanı 
sıfatıyla 1sliım Konferansına dahiliz. 1! i ya da üç kez de İstanbul'da, 
bu isliım ülkeleri bakanlarının katıldıkları ve aralarındaki ekonomik 
problemlerin çözümünü kolaylaştırmak amacını güden toplantılar dü
zenledik. Şunu söylemek istiyorum. Türkiye, Orta · Doğu'ya açılan bit 
kapıdır. Orta - Doğu Avrupa açısından çok önemli bir bölgedir, zira sa
nırım dünyadaki kaynakların kabaca yüzde 70'ine ulaşan geniş petrol ve 
ga7. kaynaklarına sahiptir. Boru hatları işe Türkiye'den geçerek Avrupa'· 
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ya ulaşacaktır. İkinci olarak da şunu söylemek istiyorum. Türkiye, 
Orta · Doğu'da bir istikrar unsurudur. Orta · Doğıı'nun, ister aşırılık yan
lısı ister yumuşaklık yanlısı olsun hemen tilin ülkeleri ile iyi ilişkilere 

· sahibiz. Aynı anda İsrail ile de siyasi ilişkilerirnfa vardır. Orta · Doğu'
nun tfunünü ilgilendiren bazı enteresan projelerimiz olduğunu vurgula
mak istiyorum. Mesela, doğudan ya da batıdan Orta . Doğu'nun önemli 
şehirlerine su ikmali gibi önemli bir projeden sözetmiş bulunuyorum. Ba
tıda Suriye, Ürdün, Batı Şeria, Suudi Arabistan'ın Mekke ve Medine böl
gesinden; Doğu'da ise Irak, Kuveyt, Emirlikler, Katar ve Suudi Arabis
tan'ın doğusundan geçilebilir. Ben bunlara Türkiye'den içme suyu ya 
da şehir suyu taşıyan «barış boruları• diyorum. Bu proje, Avrupalı mü
teahhitler ve sanayilere önemli oranda iş imkanları açacaktır. Bu iki 
proje sonuçlanacak olursa, bölgede ]:ıarışı sağlayacak ve takriben 20 
milyar dolara çıkacağı için deniz suyunun artırılma ından çok da:ha ucu
za çıkmış olacaktır. Bence bunlar önemli hususlardır ve Türkiye, Avrupa 
ülkeleri için bir değerdir. Bir başka önemli hu us daha söyleyeyim. Tür
kiye'li bir AET, birçok ala11da ABD ve Japonya ile rekabet etme imkanını 
bulacaktır. Teşekkür ederim. 

S o r u : - Teşekkürler, Sayın Başbakan. İzin verirseniz ş imdi , 
Avrupayla ilgili konulan bırakıp iç meselelere geçmek istiyorum. 1988 
Sonbaharına kadar ki iktidar döneminizle ilgili üç soru var. Birincisi , 
1988 sonuna kadar ki sürede politik manzara nasıl olacaktır - özellikle 
getirdiğiniz tadilat önerileri vb. gfüi 'hususlaııda; ikincisi, partilerle ilgili 
görüşünüz nedir, hangi partiler güçleniyor, hangi partiler yok oluyor: 
üçüncüsü, bir erken seçim gerektirebilecek olaylar var mıdır? 

Cevap : - Bildiğiniz gibi Tür:dye'de ıgenel seçimler beş yılda 
bir yapılmaktadır. 1983 yılı Kasımından bu yana iktidardayız. Bu da 
Kasım J988'e kadar iktidardayız anlamına gelmektedir. Parti grubum ta
rafından Parlamentoya sunulan tadilat teklifi, Anayasa'da bazı değişik
likler önermektedir. Anayasamız askeri yönetim tarafından hazırlanmış 
ve 1982'deki ıha~k oylamasında, hemen hemen yüzde 92'ini bulan yüksek 
bir katılımla ve avnı oranda «evet.le kDbul edilmişti. Bu Anayasa ya da 
-t·eferandum ile, C-umhurbaşkanının seçilmesi ? ki . eski Konsey Başkanı 
Orgeneral Kenan Evren 7 yıl için, yani 1989'a kadar Cumhuııbaşkanı se
çilmiştir · ve bence bir anayasa maddesi olmadıltı halde anayasada yer 
alan madde ile bazı eski siyasi partilerin, parti licierlerinin ve kurulları
nın yasaklanması gibi iki olay da geııçekleşmiştir . Bu kişilere on yıllık 
yasak getirilmiştir. Aslında bu, bir anayasa maddesi değildir. Ancak da
ha önceki dönemde, 1960'da Ordu yönetime müdahale ettiğinde, Yassı
ada Mahkemesi diye adlandırdığımız iizel bir mahkeme kurulmuştu . 
Ancak bu kez, partileri yargılamak üzere özel bi< mahkeme oluşturmak 
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yerine anayasaya geçici bir yasak maddesi koyuldu ve bu yasak da hal
kın yüzde 92'i oyu ile kabul edildi. Bu yasağa karşı olduğumu ifade ede
yim. Ancak bu yasak halk tarafından kabul edilmiştir. Benim önerim 
de şu : Yasağı kaldırmak istersek bunu doğrudan yapabiliriz. Ancak ben 
Anayasa'daki bu maddenin, Anayasa maddeleri ile bir ilgisi olmayan 
özel bir madde, özel bir durum olduğunu düşünüyorum. Ayrıca refe
randumla yürürlüğe girmiştir. Bundan ötürü bu referanduma kim «evet» 
demişse, şimdi bir kere daha ey kullanmalıdır. Ben, 'bu yasağın kaldı
rılıp kaldırılmaması hususunda bir halk oylaması yapılması için imkan 
sağ.anmasını öneriyorum. Halk kararım vermelidir. Ben kendim parti
min ve şahsımın bu konuda tarafsız kaiacağını aç·ıklamış bulunuyorum. 
Biz «evet» ya da .«hayır• şeklinde görüş belirtmiyeceğiz ve millete, •SİZ 
karar verin, daha önce onaylayan sizlersiniz, yasakları kaldırmada da 
ya ·da kaldırmamada siz karar verin, l;arar sizin,• diyeceğiz. Benim tek
lifim bu . Pek tabii bunu yapabilmek için de Anayasa maddelerinde de
ğişiklik yapılmasıyla ilgili 175. ci maddeyi tadil etmemiz gerekmektedir. 
Muhalefet ise yasaklan benim kaldırmam gerekl;ğiııi iddia ediyor. Ben
se, « Hayır, halk, halk oylamasına inanıyorsa, halka başvurmaktan ka
çınmak gerekir.• diyorum. Ayrıca gelecek scçimkri kazanacaklarını ile
ri sürüyorlarsa, o zaman neden millete başvurmaktan neden korkuyor
lar? - Bir şey daha ilave edeyim. Sayın Schwabb. Bu referandum plan
landığımız gibi gerçekleşmesini ve muhalefetin karşı çıkmamasını te
menni ederim. Zira parlamentoda gerel;Ji 267 ekseriyete sahip değilim, 

sadece 255 sandalyem var. İnşallah bu referandum iyi sonuçlanır da 1988 
ya da 1987 -'bundan da söz edeceğim - seçimlerine yasaksız gireıiz. An
cak bunun millet tarafından tayin edi\mesi gerekir. tlginçtir. Tanınmış 
ibir Kamu yoklamasını etüd ettim. H;ılkımız bu konuda referandum is
tiyor. 

Hangi parti güçleniyor, hangi parti zayıflıyor konusuna gelince, 
söyliyeyim. Sol zayıflıyor. Türkiye'de Sol bölünmüştür ve zayıflamıştır. 
Bunu seçimlerde çok açık bir şekilde göreceğiz. Bu yıl. 7 Haziran'da 84 
belediye de seçim yapıl acaktır. Bu seçimlerde, gidişatı açıkça göreceğiz. 
Kim birinci olacak? Biz birinci olacağı z, bundan eminim, buna şüphe 
yok. İkincinin kim olacağını da göreceğiz . İkincinin de bizden çok ge
ride olacağına dair içimde bir hi s var - Tıpkı arkadaki rakibinden 2 - 3 
tur ilerde koşan bir atlet gibi. 

Erken seçim olabilir. Yüzde elli ihtimal dahilinde diyebilirim. Yara 
rımıza olduğunu görürsem erken seçime giderim, sonra yapılacak bir 
seçi min daha yararlı olduğunu görürsem beklerim, ki bu benim için da
ha iyi olur, zira yapımı devam eden Fırat Nehri üzerindeki Atatürk Ba
rajı, ikinci Boğaz Köprüsü gibi pek çok proje başlatmış bulunuyoruz. 
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Bunların açılışını yapacağız, bazı ekspres yollar açacağız. Milletimize 
Türkiye'yi nasıl modernleştirdiğimizi göstermek için bu projelerin ta
mamlanmasını bekleyeceğiz. Bu takdirde seçimler zamanında yapılır. 
Hu yüzden yüzde elJi ihtimal diyorum. Teşekkür ederim. 

S o r u : - Teşekkürler Sayın Başbakan . ôzc.Jlcştirme işlemine baş
lanmakta olduğımu öğrenmiş bulunuyoruz. Başlamak üzere olan reform
larınızın (seçimlerle) inkıtaa uğraması riski bulunduğuna ilişkin görüş
ler hakkında görüşünüzü açıklar mısınız? 

C e v a p : - Söyleyeyim. Hükümetim, bir reform hükümcti olarak 
tanınmaktadır. Türkiye'yi az gelişmiş ülke durumundan çok daha geliş
miş, endüstrileşmiş ülke durumuna getirmiştir. Hedefimiz Türkiye'nin 
modernleştirilmesidir. Bu bakımdan, -seçim olsun olmasın başarısız ol
mayacağız. tlerlemeyi sürdüreceğiz. İki örnek vert:yim : Bu haft a parla
mentoda sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi konusunu müzakere ediyo
ruz - bütün h:ıstahaneler, sağlık sistemi buna dahil. Bazıları , sistemde se
çimler yaklaşırken ya da seçim arifesinde bu denli reform nitelikli deği
şiklikler yapmanın güçlüklerinden sözedebilirler. Ancak biz hiçbir za
man tutumumuzu değiştirmiyeceğiz. Bu reformları yapmaya devam ede· 
ceğiz. İkinci örnek özelleştirme konusudur. Dün, özelleştirme progra
mına devam konusunda talimat verdim. Gelecek ay bu yürürliiğe gire
cektir. Biliyorum bir kaç yıl sürecek ama devam edeceğiz. Kolay değil, 

ama çalışmalar tamamlanmıştır. Pek çok araştırma yaptık . Yasa Parla
mentodan geçmiştir. Bu yasa spesifik bir yasa del!i.ldir, genci bir yasa
dır. Hükümetimize yetki tanıyan bir yasadır . Özelleştirme konusunda 
siyasi yarar da görüyorum, zira hisseleri önce o kurumda çalışan isçi 
ve memurlara satacağım, birinci ve ikinci Jrnlp hisseleri de o çevredeki 
kişilere satacağım, bazılannı da Almanya'daki, Avrupa'daki işçilerime 
satacağım. Gerisini de pivasada satacal!;ım. Avantaiım burada. Herkesi 
birer küçük kaoitalist haline getiriyorum. Bu etkili bir unsurdur ve e
çimlerde de lehimizde rol oynayacağından eminim. 

S o r u : - Sayın Başbakan, bu salonda bulunanların size 3 - 4 so
ru yöneltmelerini kabul eder misiniz? 

Cevap: -Tabi. Hay hay. 

S o r u : - Büyüme hızı, ve enffasyon oranı konusunda bazı en
dişeler var. Bu konuda ilerisi için ne tedbirler almayı düşünüyorsunuz, 

açıklar mısınız? 

Cevap: - Söyleyeyim, Türkiye gelişmekte olan bir ülkedir. 
Aynı zamanda çok büyük bünyesel reformlar da gerçekleştirmektedir. Bu 
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bakımdan Türkiye'de pek çok şey değişikliğe uğramaktadır. Ekonomik 
açıdan Türkiye'de sular durulmamıştır, deniz henüz dalgalıdır. Kendimi· 
zi dünya ekonomisine hazırlamak, AET'ye ve dürryaya ayak uydurmak 
üzere sürekli değişiklikler yapılmaktadır. Türkiye daha önce kapalı bir 
ekonomik sisteme sahipti. Fiyatlar da kaynaklar da, şimdi sosyalist ül
kelerde hala olduğu gibi kapalıydı. Ama şimdi · bir kaç yıllık bir süre 
içinde, azami dört yılda · ise durum tamamen değişmiştir. Bu dalga
lı denizde fiyatlar da, herhangi bir ekonomik anlamda, istikrarlı Avru
pa ülkesindeki fiyatlar ve enflasyon gihi müteala edilemez. Bu konu
da size bir neden daha söyleyeyim. Türkiyc'de kentlerdeki nüfus yılda 
yüzde 4 il ıl 5 oranında artmaktadır . Bu da, 12 · 13 yıldan daha kısa bir 
sürede bu kentlerin iki misli büyümesi demektir. Bu süreç ise Avrupıı 'da 

belki elli yılda ya da yüz yılda meydana gelmiştir. Türkiye'de olan şiın· 
di budur. Bu yüzden şehirlerin büyük ve yeni alt yapılara ihtiyacı var
dır. Nüfus artışı bugün yüzde 2.2'dir, yiımi yıl öncesindeki gibi yüzde 3.6 
değildir . Asrın sonunda bu oranın yüzde bir olac-al!ını umuyorum. Ancak 
gene de Türkiye, ihtiyaçl arın karşılanabilmesi için yeni iş sahalarına 

gerek duyacaktır. Şimdi bütün bu hedetler, işsizlik, şehirlerin kalkınma-
ı , Türkiye' deki alt yapının geliştirilmesi gibi faktörler enflasyonun dü

şü rülmesini doğal olarak engellemektedir. Ancak enflasyonu geçen yıl 
yüzde 2S'lik hedefe düşürmeyi başardık . Oysa yılın başından yılın sonu
na kadarki enflasyon oranı yüzde 24'idi. Ortalama değerlerden ~öz etmi
yorum. Yıl baş ı, yıl sonu itibariyle söylüyorum. Bu yılki hedefimiz yüz
de 20'dir. İlk üç ay için bazı sorunlar vardır. ÖzelJikle Mart ayında, Tür
kiye Mart ayında yoğun bir kış yaşadı. Ülkenin hemen tamamı belki 
de son elli yılda görülmeyen yoğunlukta kar altında kaldı . Bu anormal 
hava şartları yüzünden bazı fiyat artışları görüldü. Bu durumun devam 
edece!ıi düşünülmüyor. Aynı zamanda enflasyon ve büyüme konuların
da çok da dikkatli davranıyoruz. 1978 büyüme hızı yüksekti, bunu bili
yoruz. Bu bakımdan enflasyonla daha etkili bir biçimde mücadele edebil
mek için bu yıl daha düşük bir büyüme hızı hedef aldık. Ancak bir şey 
daha yaptık . O da, enflasyona göre ayarlanan esnek döviz sistemidir. 
Türk ekonomisi iki temel presibe göre gelişme göstermektedir · Birincisi 
serbest faiz oranlan · söylemeliyim ki rnn derece yüksek faiz uyguluyo
ruz; ikincisi de esnek döviz sistemidir. Bu iki politika büyümevi ve en
flasyonda yavaş düşüşü mümkün kılmaktadır. Çok gelişmiş Avruoa ül
keleri seviyesine ulasamayacağımızı bilivorum, ancak iki yıl gibi bir 
zaman yüzde onluk bir sonuç elde edeceğimizden eminim. 

Soru : - Teşekkürler Sayın Başbakan. Zihinlerimizdeki soru
ların hepsini cevaplandırmış bulunuyorsunuz. Size teşekkür ederken, 
şunu ifade etmek isterim. Uzak mesafeden gerçe:Cleştirilen bu tele kon-

349 



ferans sisteminin bir haftadan daha kısa bir sürede hazırlanmasının, 

çok sayıda konferansa katılmış bir kişi olarak pek çok ülkede mümkün 
olabileceğini sanmıyorum. Bu, ileri teknoloji uygulamasında da iyi bir 
yolda olduğunuzu gösteriyor. Bu vesile ile, burada Genel Müdürü tara
fından temsil edilen Türk PTT' sini ve bu tele konferansı gerçekleştiren 
unsurlara takdirlerimizi ifade etm~k isteriz. 

C ev a p : - Teşekkür ederim, Prof. Schwabb. Dört beş yıl önce, 
İstanbul'la otomatik telefon görüşmesi yapılma"!ken, bugün karşılıklı 
konuşabildiğiniz gibi biribirimizi de görebiliyoruz. Bu Türkiye'de kal
kınmanın ne ölçüde gerçekleşmekte olduğunu göstermektedir. 

Soru : - Teşekkür ederim. Son bir soru. İç tasarruflar dikka
te alındığında Türkiye daha çok hariçten sağladığı kaynaklara bağım
lı olacaktır. Göıiişmelerde bir çok kez belirtildiği üzere bu da, AET üye
lerinin olumsuz buldukları bir husus. Bu konuda bir şey söyler misiniz? 

Cevap : - 1983 sonlarında hükümete gddiğimizde, Türkiye' de 
Gayri Safi Milli Hasılaya göre tasarruf nisbeti yüzde 15 dolayında idi. 
Geçen yıl ise bu oran yüzde 22 - 23 idl. Bu yıl için yapılan tahminlere 
göre de yüzde 124 civarında olacaktır. Bu çok öneınli bir başarıdır. Kısa 
bir süre önct:, 198S'de Katma Değer Vergisi getirdik, ki bazı AET üyesi 
ülkeler dahi bu vergiyi uygulamıyorlar, ya da uygulamaya yeni geçmiş 
bulunuyorlar. Ayrıca pek çok da yeni sistemler ::le getirdik - Toplu Ko
nut Fonu, Kamu Ortaklığı Fonu, Savunma Sanayini Destekleme Fonu. 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu gibi. Bu fonlar tasarruf oranını 
da yükseltmektedir. Bunlar vergi değil , vergi benzeridirler. Daha önce 
Türkiye'de olmayan yurt dışından kiralama gibi, ya da yap - işlet - dev
ret gibi, yabancı firmaların gelip elektrik santralları kuracakları, bizim 
de bu elektriği satın alabileceğimiz sistemler getirdik - Bu bir yabancı 
yatırım sayılacaktır. Turizm de pek çok yatırım imkanı sağladık. Size 
garanti edebilirim, Türkiye yola çıkmıştır, kritik meselenin ne olduğu
nu bilmektedir. Kritik mesele, ödemeler dengesidir. Sistemimiz eskidir. 
Ama ibuna şimdi ıbir çözüm bulduk. tik yapılacak şey ihracattır. tıl:ıra
cat ve ihracatı destekleme, Hükümetimin en başta ele aldığı konu
dur. Bu konuda karşılaştığım mesele, ister AET, ister ABD, ister Ja
ponya olsun çok gelişmiş ülkelerin getirdiği kısıtlamalardır. Bu kısıt
lamaların kaldırılacağını ve daha çok ihracat yapacağımızı umuyorum. 
Önem verdiğim diğer konu turizmdir. Türkiye bir turist cennetidir - ge
rek tarih açısından gerekse tabii güzellikler açısından . Son üç yılda tu
rist yatak sayısı üç, hayır dört misli artmıştır. Bu nedenle de turistik ge· 
lirin çok yüksek olmasını bekliyoruz. Sanırım bu iki önemli alan , ihra
caatın geliştirilmesi ve turizm, Türkiye'nin Osmanlı İmparatorlu~unda . 
Cumhudyet döneminde her zaman dar boğaz oluşturan ödemeler den-
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gesi problemini kökten çözümleyecektir. Yapmakta olduğumuz yatırım
lardan kuşku duymuyorum. Nedenini söyliyeyim. Türkiye için gerekli 
olmayan yaurımlara gitmiyoruz. Daha ziyade erken sonuç verecek ya· 
unmlara gidiyoruz - Mesela hidroelektrik santralları, bunlar 3-4 yılda 
kendilerini amorti ederler, Bulgar hududundan Ankara'ya kadar uzanan 
Ekspres kara yolları ise tahminlerimize göre masrafını azami 5-6 yılda 
karşılayacaktır. Bu şekilde kısa zamanda maliyetini ödeyecek bir proje
ye karşı değilim. Biz abideler kurmuycruz, Türkiye için gerekli altyapı

ları oluşturuyoruz. Bu altyapılar da kendi kendilerini ödeyecektir. Be
lirtmek istediğim başlıca önemli hususlar bunlardır. 

(Prof. Schwabb) : Teşekkürler Sayın Başbakan. Bu toplantıya 
tüm katılanlar adına, bugün öğleden sonra bize gösterdiğiniz nezaketten 
ötürü size şükranlarımızı sunmak isterim. Türkiye ve Türk ekonomisi 
için tüm yapmak istediklerimizi tüm yetki ve yükümlülüklerle AET'ye 
tam üyeliğinizin gerçekleşmesini Türkiye'nin dostları ve bu toplantıya 
katılanlar olarak bizler sonsuz ilgiyle izleyeceğiz. Teşekkürler Sayın 
Başbakan. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN 
16. DASIN TOPLANTISI 

3 Mayıs 1987 

Değerli Basın Mensupları, 

Daha önce uygulamaya koyacağımız ifade ettiğim «Tarımda Ted
birler Paketi •ni açıklamak üzere huzurunuzdayım. Takdimimi iki bö
liimde yapmak i tiyorum. Birinci bölümde, bugüne kadar, son 3,5 yılda 
çiftçimize, köylümüze ve tarımımıza nder getirdığiroizi izah edeceğim . 

lkinci bölümde ise tanmda yeni aldığımız tedbirleri anlatacağım. 

1950 yılmda 20 milyon olan nüfusumuzun '1ı 85'i köylerde yaşar
ken, bugün 52 milyon nüfusumuzun % 45'i köylt:rde yaşamaktadır. Biz 
iktidara gelişimizin başından itibaren gelişimizin başından itibaren, çift
çilerimizin ve köylerimizin meselelerine ön me verdik. Tarımımızda büyük 
üretim artışları sağlandı. 

Tarımda gelişme hızımız 1984 yılında % 3.5, 1985 yılında % 2.5. 
1986 yılında ise % 7.4 olarak gerçekleşmiştir. 1986 yılındaki % 7.4 lük 
gelişme hızı, son on yılın en yüksek gelişme hızıdır. Son üç yılın orta
lama gelişme hızı ise % 4.3 tür. Bu hız , Beşinci Beş Yıllık Planda öngö
rülen % 3.6'nın oldukça üzerindedir. 

DESTEKLEME FİYATLARI 

Destekleme fiyatlarının tesbitinde, daima eııflasyon ve girdi fiyat
ları gözönünde bulundurulmuştur. Ve herşeydcn önemlisi, çiftçinin reel 
gelirinin iyileştirilmesi esas alınmıştır. Bizden önceki dönemlerle muka
yese edildiği takdirde, ödemelerin de hayli süratli yapıldığı görülecek
tir. Bu yıl daha önceden ilan ettiğimiz hububat ve pancar fiyatları, diğer 
ürünlere nazaran daha yüksek tutulmuştur. Çünkü bu mah ulleri üre
tenler, çifçilerimizin büyük bir kısmını teşkil etmektedir . Ayrıca Orta, 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu 'daki üreticilerimizin daha fazla desteklen
mesi gerekmektedir. Bu yıl hububat paralarını peşin ödeyeceğimizi tc
yiden ifade ediyorum. 
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SULAMA 

Sulama tarımımızın ana konusudur. Son 3 yıl zarfında DSİ ve 
Köy Hizmetleri tarafından 440 bin dekar alan sulamaya açılmıştır. Bu 
yıl l 50 bin hektar alan sulamaya açılacaktır. Halen toplam 'bir milyon 
hektar civarında alanın sulanması ile ilgili inşaat faaliyetleri devam et
mektedir. 1990 başından itibaren Atatürk Barajı ve Urfa Tüneli vasıta
sıyla Dünva'nm en bereketli toprakları olan Harran'ı sulamaya başlaya
cağız . 

Sulama pahalı yatırımdır. Sulama yatırımlarının karşılı~ını la
yıkıyla alabilmek için, suyu en ekonomik bir şekilde kullanmaya mec· 
bu ruz. 

Sulamayla beraber, ikinci ürün konusu da önemini giderek artır
maktadır. İkinci ürün olarak mısır ve soyada önemli adımlar atılmış
tır. 

TOHUM 

Tarımımızın modernleşmesine ve verim artışına büyük önem veri
yoruz. 20 Asrın ikinci yarısındaki geli~meler, tohumu, verim artışının 
başlıca unsurlarından biri haline getir.ııiştir. 

Tohum konusuna bakışımız daha önceki dönemlerden çok farklı 
olmuştur. Kendi içine kapalı bir sistem yerine, dışa açık ve dünyadaki 
gelişmeleri en kısa ıamanda Türkiye'ye intikal ettirecek bir sistem ge
t iril miştir . 

Hükümetimiz döneminde yerli yabancı 25 kadar tohum şirketi ku
ruimuştur. thtiyacımız olan çeşitli tohumların bü:vük bölümü doğrudan 
yurt içinde üretilmektedir. Diğer taraftan, yurtdışına tohum ihracatı da 
yapılmaktadır. Kaliteli tohumlar, verimi önemli ölçüde artırmaktadır. 
Mesela daha önceki tohumlara nazaran yeni kullanılan vasıflı veya hib
ri t tohumlar sayesinde, mısırda % 300, ayçiçeğiGde % 5(}60 patateste 
% 200 nisbetinde verim artışı olmaktadıı. Ôzellik!e verim artışının fazla 
olduğu ürünlerde çiftçimizin gelirini e5k isi ile k<.ırşılaştırırken, hesabın 
kilo başına değil, dönüm başına yapılması liizımdır . 

Tohumculukta takibedilen yeni poiitika, seracılık ve çiçekçilik alan
!annda dikkate değer gelişmeler sağlamıştır. 

ÜRETİM ARTIŞI 

Vas ıflı tohum verim artışına, verim artışı da üretim artışına sebep 
olmuştur. 
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1986 yılında buğday üretimi 19 milyon ton sevıyesine ulaşmıştır. 

1983 yılında 1,5 milyon ton olan mısır üretimi, 1986 yılında 2,3 mil
yon ton'a yükselmiştir. 

1983 yılında 40 bin ton civarında olan soya üretimi, 1986 yılında 
200 bin ton'a yaklaşmıştır. 

Hibrit tohum kullanımının en başarılı olduğu ürünlerden biri ayçi
çeğidir. 1983 yılında tarlaya sadece 5.5 ton hibrit ayçiçeği tohumu atılmış
ur. Bu miktar 1984 yılında 125, 1985 yılında 650, 1986 yılında 1623 ton ola
rak gerçekleşmiştir. Bu yıl kullanılacak hibrit ayçiçeği tohumu tahminen 
2500 ton olacaktır. Hibrit tohum kullanımının yaygınlaşması sayesinde, 
1983 yılında 700 bin ton olan ayçiçeği üretimi, 1986 yılında bir milyon to
na yaklaşmıştır. Bu kayda değer bir ürttim artışıdır. Yılda takriben 200 
milyon dolar harcayarak kapatılabildiğimiz bitkise; yağ açığı, bundan böy
le yurtiçi üretim ile karşılanabilecektir. 

YEM BİTKİLERİ 

Mısır, soya ve ayçiçeği üretiminde sağlanan gelişmeler, herşeydcn 

önce hayvancılığın gelişmesine büyük katkıda bulunacaktır. Çünkü hay
vancılıkta -tavukçuluk dahil- maliyetin ım önemli unsurunu yem teşkil ct
m~ktedir. Daha kaliteli ve bol yem hammaddeleri üretimi , hayv<'tncılıkta 
besleme maliyetini düşürecektir . · 

DESTEKLEME FİYATLARININ EKİMDEN ÖNCE İLANI 

Tarımda aldığımız kararların en önemlilerinden biri, tiyatların 

ekimden önce ilanıdır. Bu konu, uzun yıllar çiftçilerimiz ve temsilcileri 
tarafından dile getirilmiş olmasına rağrrıen daha L'nccki hiçbir hükünıeı. 
tarım ürünleri fiyatlarını ekimden önce ilan etmeye cesaret edememiştir. 
Hatırlayacağınız üzere, 1986 Ekim başında biz desteklemeye tabi ba lı ca 

ürünlerin fiyatlarını ilan ettik. Böylece alternatif ürün imkanı olan çift
çimize, hangi ürünü ekeceği konusundaki tercihine yardı melmi ş olduk. 

SÜBVANSİYONLAR 

GtmRE 

Tarım sektörü, doğrudan ve dolaylı olarak en fazla destekledi~imiz 
'11anlardan biridir. Kimyevi gübre, deviet desteğinin en fazla yapıldıj:b 
girdidir. Yıl başından itibaren artırdığımız destek! beraber, bu yıl içeri
sinde kimyevi gübreye vereceğimiz toplam destek, 300 milyar lira civarın
da olacaktır. 
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Gübrenin alış ve satış fiyatları daha önce devlet tarafından tesbit 
edi lmekteydi. Geçen yıl temmuz başınd:ın itibaren gübre alış ve satış fi
yatları serbest bırakılmıştır. 

YEM 

Sanayi karma yeminin desteklenmesini, 1985 ba~ında ilk defa biz 
başlattık. Yem fabrikalarından satılan yemlerle, kendi yemini yapanların 
yem maliyetinin % 20'si devletçe karşılanmaktadır. Geçen yıl bu şekilde 
çiftçimize sağladığımız imkan, 65 milyar lira civarındadır. 

Tohumda, sun'i tohumlamada ve zirai mücadelede önemli ölçüde 
devlet desteği vardır: 

KREDİ VE FAİZLER 

Hayvancılık, su ürünleri ve gübre kredileri % 22'ye indirilmiştir. 

Ziraat Bankasının çeşitli ürünler için uyguladığı kredi haremleri her 
yıl devamlı olarak artırılmış ve tatminkar seviyeleı e getirilmiştir. Bunun 
ranında formaliteler azaltılmış ve kredi alma şartları kolaylaştırılmıştır . 

SÜBVANSİYON TOPLAMI 

Zirai kredilerle yapılan destek dahil çiftçilerimize bir yıl içerisinde 
sağlanan devlet desteği , 700 milyar liranın üzerindedir. Sulama maliyetle
rinin gerçekçi olarak hesap edilmesi halinde ise toplam yıllık sübvansi· 
yon, bir trilyon liraya yaklaşmaktadır. 

Diğer taraftan ihracatta yapılan teşviklerin, tanın ürünleri ihracatı
rı ı ham veya işlenmiş olarak müsbet yönde etkilediğini ve bu şekilde de 
t;ırı ma de tek ağlandığını söyleyebilirim. 

TARIM REFORMU 

•.: ıun yıllardır üzerinde en fazla kc.nuşulan konulardan biri tarım 

~·eformudur . Bu konu iktidarımız süresi içerisinde çıkarılan bir kanun ile 
çözüme kavuşturulmuş ve tatbikatı da bu yı l Urfa İlimi7Cle yapılmak· 

tadır. 

ORMAN VE OllMAN KÖYLÜSÜ 

Orman ve orman köylerimizin meselelerine de ana hatlarıyla değin
mek istiyorum. Şur.u bilhassa ifade etmek isterim ki, Anayasamızda or
man konusu katı bir şekilde ele alınmıştır. Bir esas itibariyle orman me
selesine farklı y~ klaşıyoruz. Geçen yıl oı rıan kanununun kadastro ile ilgi-
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li maddelerinde değişiklikler yaptık. Bu değişikliklere göre kadastro uygu· 
lamaları başlatılmıştır. 

Son 3 yıl zarfında üretim işlerinde çalışan orman köylülerimize ve
rilen birim fiyatlar 1984, 1985, 1986 )'lllarında sırasıyla % 66, % 53 ve 
% 34 oranlarında artırılmıştır. 

Değerli Basın Mensupları, 

Köylerimizin modernleşmesi için altyapı hizmetlerine, yeni yol, iç
mesuyu, elektrik, telefon, sağlık ocağı, köy konağı gibi hizmetlere büyük 
ağırlık verdik . 

KÖY YOLLARI 

Son üç yılda 24.500 km. tesviye yol, 28.000 km. stabilize yol ve 7.000 
km. asfalt yol yapılmıştır. 

Bu )'11 sonunda yolu olmayan köy kalmayacaktır. 

1983 yılı sonuna kadar 19 )'llda 50 bin km. yeni köy yolu açılma ına 
mukabil son 3 yılda 25 pin km. yeni köy yolu yapı!mıştır. Aldığımız yeni 
iş makinalanyla bu yıl 15 bin km. daha yeni köy yolu yapacağımızı tah
min ediyorum. 

1983 yılı sonuna kadar 19 yılda köylerimiz için ancak l 1.000 km. 
asfalt yol yapılmasına mukabil, sadece son 3 yıldo 7.000 km. asfalt yol 
yapılınıştır. Bu yıl yapılacak asfalt yolu da ilave edersek, iktidarımızın 
4. yılında yapılan asfalt yol, geçmiş döneml~rdcki toplam asfalt yoldan 
fazla olmaktadır. 

KÖY İÇMESULARI 

1983 sonu itibariyle 19 yıl zarfında içme ve kullanma suyu götürülen 
ünite sayısı 32.500 iken, son üç yılda 11.700 ünitey.! su götürülmüştür . Bu 
yıl içinde 7.000 üniteyi içme suyuna kavuşturacağız . Köylerimizde içme 
suyu, gelişmeye paralel olarak köy çeşmesinden şebeke sistemine kay
maktadır. 

Köyiçi yolları ve kanalizasyonuna köy hizmetlerin in görevieri aro
sına biz dahil ettik. Bu konular daha evvel sahipsizdi . 

MAKİNA PARKI 

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğümüze Cumhuriyet dönemimizin en 
önemli makina parkı takviyesi yapılmı~tır. Eski makina parkına ilave
ten 2.000 adet yepyeni ve güçlü iş makinası köy yollarımızı imar etmek-
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tedir. Bu makinalar i le dozer ve greyderlerin iş kapasitesi üç katına çık· 
mıştır. Ayrıca köy hizmetlerinin bütün teşkilatı telsizle donatılmıştır. 

Bu yıl özellikle yol ve içme suyu meselelerine ağırlık verilecektir. 
Bu maksatla köy hizmetlerine ek ödenek tefrik edilmiştir. 

ELEKTRİK 

Bu yıl içerisinde güzel Türkiye'mızde köylerimizin elektrik mese
lesinin tamamıyla çözüleceğini, bütün köylerimiz.in pırıl pırıl parlayaca
ı!ını söylemek, bana büyük bir mutluluk veriyor. Geçmiş dönemlerin 
temposuyla daha uzun yıllar alacak köy elektrifikasyonu, Anavatan İk
tidarının 4 yılına sığdırılmıştır. 

TELEFON 

Telefon işinde yaptığımı;:, asrımızın en ileri imkanlarını köyleri
mizin hizmetine sunmak olmuştur. 1983 sonunda telefonlu köy sayısı 
10.277, otomatik telefonlu köy sayısı ise sadece 11 idi. Geçen yıl sonun
da telefonlu köy sayısı 24 bin, otomatik telefonlu köy sayısı ise 10 bini 
geçmiştir. Köylerimizin telefon meselesi bu yıl sonunda halledilmi5 
olacaktır. 

Değerli Basın Mensupları, 

Simdi müsaadenizle, takdimimin ıkinci bölümüne geçerek bu ayın 
ha <;ından itibaren yürürlüğe girecek •Tarımda Tedbirler Paketi» ni açık
lamak istiyorum. 

Getirdiğimiz tedbirler, genel olarak bütün çiftçilerimize hitab et· 
mekle beraber, küçük çiftçilerimize daha fazla teşvikler sağlanma ını 
esa almıştır. 

1 - ÇİFl'ÇİYİ TEŞVİK PRİMİ 

Ziraat Bankasına ve Tarım Kredi Kooperatillerine müstahsil mak-
buzlarını veren üreticilere, 

- İlk bir milyon liranın % 30'u, 
- Sonra gelen 1,5 milyon liranın % 20'si, 
nisbetinde ipoteksiz ve faizi % 22 olan kredi açılacaktır. 

Yani çiftçilerimiz 1 milyon liralık müstahsil makbuzuna muka· 
bil 300 bin TL., 2,5 milyon liralık müstahsil makbuzuna mukabil 600.000 
TL. ipoteksiz ve % 22 oranında faizle zirai kreıii alacaklardır. 

Bu tedbirle, küçük çiftçilerimiz yönünden «bir taşla iki kuş vurul
muş • olmaktadır. Birincisi faizler büyük ölçüde aşağı çekilmekte, ikin· 
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cisi ise en önemli meselelerden biri olan teminat işi kolaylaştırmakta, 

ipotek şartı kaldırılmaktadır. 

Bu tedbir sayesinde yılda çiftçimize 200 milyar lira civarında ek 
menfaat sağlanmaktadır. 

2 - StiT PRİMİ 

Belirli şartlara haiz tesislere süt satan üreticilere beher litre başı

na 25 veya 35 lira prim verilecektir. Bu şekilde üreticilere yapacağımız 
yardım, yılda takriben 300- 350 milyar lira olacaktır. 

Bu tedbirlerin amacı, daha sağlıklı süt ve süt mamülleri üretimi
nin teşvik edilmesi ve süt üretiminin artınlmasıdır. 

Bu şekilde süt ve mainülleriain tüketimi de dolaylı olarak teşvik 
edilmektedir. 

Üreticiler süt satışından aldıkları müstahsi l makbuzlarını , yukar
da bahsettiğim % 22 faizli zirai kredinin ipoteksiz temini için kullana
bileceklerdir. 

3 - İLAÇ PRİMİ 

Zirai mücadele ilaçları ile hayvan sağlığında kullanılan ilaçlar için 
l'atura bedeli üzerinden çiftçilerimize % 20 nisbetinde de iade yapılacak

tır Bu şekilde çiftçilerimize sağlayacağımız destek yılda 25 - 30 milyar 
liradır. 

4-YEM PRİMİ 

llaç primi uygulaması, 2 yıldan heri başarılı bir şekilde yürütülen 
yem desteklemesi gibi olacaktır. 

Hatırlayacağınız gibi, çiftçimize 1985 Ocağından itibaren yer.ı des· 
teğini % 20 nisbetinde olarak ilk defa biz başlo:.ttık . Yeme yaptığımız 
desteğin % 25'e çıkarılması kararlaştırılmıştır. Gerek fabrika veya ba
yilerden alınan sanayi karma yemi için ve gerekse kendi yemini yapan
lara % 25 üzerinden sağlanacak devlet desteği yılda 100 milyar lira ci
varındadır. 

5 - İNEK İTIIALATI 

Birleşik Amerika ve Avı;upa'dan 30 bin adet yüksek verimli süt 
ineği ithalatını planlamış bulunuyoruz. Bunlar için çiftçilerimize vert:ce
ğimiz düşük faizli kredi yanında, beher baş inek için 150 bin lira destek 
sağlanacaktır. 

358 



Yukarda sıralaclığımız tedbirlerle çiftçilerimize ilave olarak getir
diğimiz destek, yılda takriben 300 milyar liraya baliğ olmaktadır. 

Değerli Basın Mensupları, 

AET'ye tam üyelik için müracaatımız tarımımız açısından önem 
taşunaktadır. Ortak tarım politikası, gümrük birliği ve serbest dolaşını
Ja beraber AET'nin temel unsurundan biridir. AET'ye tam üye oluncaya 
kadar. ortak tarım politikası, bugüne kadar olduğu gibi bizi daha ziya
de menfi olarak etkileyecektir. Ancak tam üye olduğumuz takdirde, 
Türkiye ile beraber 400 milyon nüfusun üzerinde v satın alma gücü yük .. 
sek bir topluma, tarım ürünh:rimizin daha iyi fiyatlarla ve daha bu}ük 
miktarlarda pazarlanabileceği ortadadır. 

Diğer taraftan, Türkiye, Ortadoğu'da tarım ürünleri ve gıda mad
deleri bakımından en güçlü ülke durumundadır. tleriki yıllarda Türkiye 
giderek artan nüfusunu daha iyi beslemek ve Ortadoğu Ülkelerine da
ha fazla mal satmak imkanına sahlp olacaktır. Bu itibarla üretim - de
polama - işleme - pazarlama zinciri içerisinde eksikliklerimizi süı·atle 
tamamlamamız gerekmektedir. 

200 yılına doğru Türkiye'nin tarımı bugün<! göre çok daha güçlü 
olacaktır. Miktar, kalite ve işlenmiş ürünler bakımından Türkiye, Dün
va'nın sayılı gıda ambarlarından biri olmaya namzettir. 

Değerli Basın Mensupları, 

Dikkat edilirse, tarımdaki temel pt•litikamız, çiftçimizin desteklen
,,.ıc,. ine ve üretimin teşvikine yöneliktir. Son 3 yılda belirli ürünlerin ve· 
r im artışları sayesinde çiftçimizin geliri artmış, aynı zamanda tüketicimiz 
ve dış pazarlar için bol ve kaliteli mahsül üretilmiştir . 

Bu arada, gıda maddeleri ithalatına da değinmek isterim. 

Bazı gıda maddelerini ithal ettik diye tarımda kendi kendimize 
yeterli olmaktan çıktığımızı iddia edenler olmuştur. Dünya'da her ürün 
açısından kendi kendine yeterli bir ülke yoktur. Olması da gerekmez. 
Türkiye' de bizden önce ne üretildi ise bugün ayn! şeyleri fazlasıyla üreti
yoruz. Asıl gayemiz kaliteyi yükseltmek, fiyatları gereksiz yere yüksel
tenlere fırsat vermemek ve tüketiciyi korumaktır Ancak üreticimizi de 
fon ve gi.imriikte koruduğumuzu da herkes bilmektedir. 

Bugün ülkemizde çok şükür, her şey her yerde bulunmaktadır. 
Bolluk ve bereket vardır. 

Biz bir taraftan tarımımızın ve çiftçimiziıı ~artlarını iyileştirmeye 
gayret ederken, diğer taraftan da köylerimizi modem dünyanın nimet
lerine kısa zamanda kavuşturmaya çalışıyoruz . 
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Mevcut ve yeni getirdiğ,imiz tedbirler yanında bu yıl çiftçimizin 
sahip olduğu önemli bir avantaja da dikkatinizi çekmek isterim : Çiftçi
mizin sattığı 'bütün mahsüllerin fiyatları artmıştır. Ancak aikaryakıt ve 
gübre fiyatları Mla geçen yılın seviyesindedir. 

Sözlerimi şöyle bağlamak istiyorum. 

«Tarımda Tedbirler Paketi• olarak sunduğum yeni tedbirler. bugü
ne kadar çiftçimize verdiklerimizin belirli bir bölümü mahiyetindedir. 

Hükümet programında vadettiğimiz tedbirleri kademe kademe ger
çekleştiriyoruz. 

Tarımda Tedbirler Paketi'nin aziz çiftçimize ve milletimize hayırlı 
olmasını temenni ediyor, hepinizi s~ygıyla selamliyorum. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT OZAL'IN ANAVATAN PARTİSİ 
TBMM GRUP TOPl.ANTISI'NDA YAPTICI KONUŞMA 

4 Mayıs 1987 

Çok Değerli Arkadaşlarım; 

Zannediyorum, bu ve önümüzdeki hafta, memleketimizde, özellikle 
parlamentoda önemli konuların görüşülec-ceği, karara bağlanabileceği bir 
dönem olacaktır. Bütün arkadaşlarımdan, grup yöneticilerinden ricam, 
bütün arkadaşlanmızın dış seyahatlan da bırakarak bu hafta ve özellik
le önümüzdeki hafta burada bulunmalarıdır. Çünkü önümüzdeki hafta 
özellikle Anayasa değişikliğinin gelme ihtimali vardır. Bu Anayasa de
ğişikliğini bizim tek başımıza gerçekleştirecek ekseriyetimiz olmamakla 
beraber, bütün gücümüzü de göstermek mecburyetindeyiz. Birliğimizi, 

beraberliğimizi göstermek mecburiyetindeyiz. Buna, diğerleri iştirak 

ederlerse - ki hali hazırda dün bazı konuşmalar yaptım kendileriyle - bir 
ihtimal olabilir. Yani mutabakata varmamız yüzde SO'nin altındadır. Ama 
netice it ibariyle bir ihtimaldir. O takdirde Anayasa değişikliği geçebilir. 
Ama bizim orada, geçse de geçmese de 255 sayımızı göstermemiz lazım . 
Hasta olan arkadaşım varsa, bunların hepsini tespit edelim. Onları da 
oylamaya getirmeye gayret edelim. Bir kere bunu söylemek istedim. Bir 
de sadece Anayasa değişikliği değil, bu ay içerisinde geçirme durumun
da , - süratle geçirme durumunda oldu~umuz, zaten Meclis ay sonunda 
tati1e gireceğine göre, ay sonundan evvel süratle geçirme durumunda -
ol duğumuz bazı kanun tasarıları var. Sağlıktan sonra il özel idareleriy· 
le ilgili bir kanun tasarısı var. Onun baklanda bir iki açıklama yapmak 
ist iyorum, arkadaşlarıma. Ondan sonra üzerinde gene durduğumuz, ha
zırlığını İçişleri Bakanlığı'ndan istediğimiz yeni kurulacak ilçelerle ilızili 
bir kanun tasarısının hazırlıkları yapılıyor, o da gelecek. Yanlız proble
mim var, ilçeler meselesinde, çok problemim var. Hassas bir konu oldu
ğunu biliyorum. Biz mümkün olduğu kadar problemsiz olanları getire
ce~iz. Çünkü problemli olanlar var. Yani birini yaparsınız, bu sefer di
ğerini küstürürsünüz. Böyle bir takım zor durumlar var. Bu konular 
İçişleri Bakanlığı'nda etraflıca inceleniyor. Tabii problemsiz olanları ge
tiririz. Bir de Bakanlar Kurulu'na yetki veririz dedim. Yani belli sayıda, 
belli kriterlerle ilçe yapma yetkisini veririz. Belki bu şekilde di~er bazı 
ilçelere de göstermiş olabiliriz. Simdi, ilçeler konusu da bövle. O arada 
gene kısa zamanda önümüze Meslek Vergisi Kanunu gelecek. Bu kanu-
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nun çıkması için söz verdik. Bir de gene hatırladığım kadarıyla, iş yer· 
lerinden vergi alınmaması bu kanunun içindedir. Meslek Vergisi Kanu
nu'nun içindedir. Sevkedildi mi kanun?. Sevkeclildi, yani komisyona 
gitti. Tamam. Bunu getirmemiz lawn. Muhtarlarla ilgili bir kanun ola
rnktı. Öyle biliyorum. Bugün veriyorsunuz. Ormanla ilgili önemi! bir 
kanun daha var. Hatta orman meselesiyle ilgili olarak bir ayrı basın top
lantısı yapıp, bu yeni kanunlar geçtiği zaman neler getireceğini anlata 
cağım. Veyahutta Meclise gelcliği zaman, orman meselesinde neler yap
tığımızı, bir kere daha orman köylüsüne, ormancılarımıza anlatmamız la
zım. Bu bakımdan önümüzdeki günlerde gündemimiz epeyi yüklüdür. 
Benim arkadaşlarımdan rica, bundan sonra, belki içtüzüğe devam ede
meyiz. Yani biraz sahura doğru kaymamız lazım. Belki tam sahura ka
dar deği l. Onikiye kadar ilk önce, "ondan sonra bunu bire bir - buçuğa 
kadar da uzatabiliriz. Önümüzdeki haftıı Anayasada sağlam durup sağ
lam bulunalım. Bir de arkadaşlarımızın şu problemi var, bazen muha
lefet 101 oy istiyor, 101 oy çıkmıyor, ona çok dikkat edin. Yani bu av 
kritik bir aydır. Onu bilhassa ben arkıı <laşlarımdan rica ediyorum. K~
misyonlarda da prdblemimiz olduğunu biliyorum. Özellikle KtT Komis
vonun bir an evvel tamamlanmasında fayda vardır. 

Şimdi, muhterem arkadaşlarım, bir - iki şey daha öyleycyim; Ana
vatan İktidarı daha 4. senesini yeni idrak ediyor. Ama çok rahatlıkla 
ifade ederim ld, bizim memlekete getirdiğimiz çok yenilikler vardır. Yıl
lara sığmayan. eski devrede yıll<tra sığması mümkün olmayan yenilikler 
vardır. değişiklikler vardır. TtiJ kiye dışarıda yepyeni bir ülke hi.iviye· 
tinde göriilmeye başlamıştır. B<ıkınız, bunlardan en önemlisi nedir? İn 
sanlar gayet tabii, unutmaya nıütemayildirler. Meşhur bir laf vardır . 

• Hafmı-i beşer nisyan ile maluldur• derler. Bu doğrudur. Türkiye üç 
defa müdahale geçirmiştir, askeri müdı.Iıale. Bir tanesi 27 Mayıs, diğeri 
kısmi bir müdahale diyelim; 12 Mart ve en son da 12 Eylül. 27 Mayıs 
sonrası kurulmuş demokratik hi.ikümetin - ki, başında Türk tarihinin 
önemli simalarından biri ve genellikle ~i!ahlı kuvvetlerde saygı toplayan , 
saygısı olan bir zat vardı; İsmen İnönü Onun başkanlığında kuruldu · 
10 ay gitmediğini çok iyi biliyoruz. Bir takım hareketler oldu. 22 Şubat 
oldu. 21 Mayıs oldu. Ondan sonra, koalisyonlar devri tekrar başladı. 

Aynı konuyu 12 Mart'tan sonra da gör<!bilirsiniz. 12 Mart'tan sonra gelen 
demokratik idareler koalisyonlar şeklinde olmuş ı ur. ve ilk demokratik 
idare 10 ay zor dayanmıştır. İlk defa bugün Türkiyc'de demokrasi ba
kmundan çok önemli bir adım atıJmıştıı". Çok kimse bunan farkında de
ğildir. 3,5 senemiz geçmiştir. Türkiye düzgün bir şekilde gelişiyor . İkti
dar işe başladığınızdan daha güçlü dur,:mdadır vf? Tiirkiye'de clemokra· 
t:ikleşme sürecinde de çok süratli adımlar atılmıştır . İşte mi al vere-
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yim, Avrupa lnsan Hakian na terdi müracaat hakkı. Biz yaptık, başkası 
yapmaaı. unaK .l:'azar a mw·acaatı bız yaptıK ve nııeıru:n oucun menfi 
soyıenmelere rağmen kocıi ta1cııara ragmen, (l.7 .Nısan tarınınden ko
mısyona navaıe emıı:. }:jır tek ıtıraz, o aa beuıydi, Yunanıstan dan geldi. 
Geıecegını zaten buıyorauk. :;;unu da itade eaeyım; Ortak .Pazar gıbi 

önemli bir konuda nem memıeket içensındeki bırliği sağıamak; mu
haıetetin hemen hemen •yok» denilecek bir duruma gelmesini sağla

mak; aynı zamanda eskiden yapııabılecek bir çok itirazları ortadan kal
dırarak normal bır prosedürle bu devrtnin içine girmek; bundan yıllar 
önce .ctüşunuırnesi aani kabı! degılaı. Onu teKrar soyıeaım. ~on nadi
seyi hatırlıyorum .. 27 Nisan'da acaba Türkiye'nın talebi Ortak Pazar 
Komisyonuna havale edilecek mi? Yunanistan"ın itiı-az edeceğini biuyo
ı-uz. Yani Uı-tak Pazar üç ülkeyi idare ederek (Yunanistan, İspanya ve 
Portekiz) ki, bunlar nispeten daha az gelişmiş ülkeler. Diğer Ortak Pa
zar'ı esas kuran ülkeler yanında) orada Türkiye gibi nüfusu 52 milyona 
gelmiş, ileride 70 miıyona doğru gidebilecek, bir de Müslüman bir ül
kenin Ortak Pazar camiasına girmesinde daha başka çok büyük zorluk
lar çıkarılacağı sözleri etrafa yayılmıştır. Bunun tesiri altında basında 
da bir takım tahminler yapıldı; «Olacak olmayacak, şöyle olacak, böyle 
olacak» derken, Aımanya'yla ilgili bir haber geldi. Bugün tabii daha iyi 
anlıyoruz meselenin nasıl olduğunu. Müracaatın yapılmasından sonra 
Almanya'daki Federal Hükümet, bir koalisyon lıükümetidir. İçinde 
Hristiyan Demokratlar. osyal Hristiyanlar, yani Bavyera Grubu (Stra
us"un Partisi) ve Liberal Demokratlar, vardır. Bu üç gı-uptan müteşek
kildir, Şlı anda Almanya'daki koaıisyon hükümeti. Biz Bunlardan iki 
partiyle gerek C5U, gerek CDU ile yani Kohl'un partisi ve Straus'un par· 
tisiyle, EDU'da Avrupa Demokratlar Birliği'nde üyeyiz, aynı grubun par
tileriyiz. Yakın münasebetlerimiz var. - Alman bakanlık kademelerin
den Dışişleri Bakanlığı'na yazılar gelir, diyorlar ki, •Bu konuyu Bakan
lar Kurulunda görüşelim. Herhangi bir karara varmadan evvel Bakan· 
!ar Kurulu'nda görüşelim, Koalisyon hükümetindc- Bakanlar Kurulu'nda 
görüşülsün, ondan sonra karar verelim» Tabii Bakanlar Kurulu'nun top
lanması bir kere 27 Nisan'dan epeyi sonradJr. Ondan sonra nereye ata
cağı, arkasından ne dedikodular çıkacağı, bir çok basında neler, nasıl 
tenkitler yapılacağı ortadadır. Onun üzerine oturduk, talimat verdim. 
Hazırlayın dedim, •Şu şekilde bir mektup, Alman Başbakanı'na. Kohl'a.• 
Mektubu kendisine gönderdim. Birer utak mektupla da bunun kopyele
rini Sıraus'a ve Banglman'a yolladım. Yani diğer koalisyon ortaklarına 
volladım. Elçiyi de gönderdik. Koh! izindeydi. Yani Avusturya'da tatil
deydi . Kimse ulaşamıyordu. Ulaşıldı. Dün Dışişl.!ri Bakanı'mızla veva 
evvelki gün, Berlin'in 750. yılı münasebetiyle görüşmesinde aynen şöyle 
demiş; •Özal'ın mektubunu alır almaz, Gencsher'le temas ettim, gerekli 
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talimatı verdim. Almanya diğer ülkeler gibi müracaatın derhal komis
yona havalesini destekleyecektir». Bu Türkiye'nin itibarını gösterir. Ge
ne inanıyorum ki, eğer Ortak Pazar'.a eninde sonunda girilecekse bu bi
ıim zamanımızda olacaktır. Yani Türkiye'de istikrar içerisinde gelişme
nin devam ettiği , dışarıda itibarı olan bir idare zamanında olac:ıktır ve 
tahminlerden erken olacaktır. Ama 1970'lerde olduğu gibi hatta 1960'
larda olduğu gibi, iktidarlar güçsüz koalisyon iktidarları şeklinde olursa. 
- Türkiye tabiiki süreklilik istemektedir, gelişme istemektedir - bunların 

hiçbirisi yerine gelmez. Ortak Pazar'a girmemiz çok uzun yıllara bağlı 
hale gelir. Demin konuşan arkadaşımızıc dediği gibi, •çok şeyi değiştir
dik, daha da değiştirmeye devam ediyoruz.• Yani, Türkiye modern, ileri 
bir ülke haline geliyor. tık defa yurt dışından video - konferans yaptık . 
Yani televizyonla, uydu vasıtasıyla, ilk defa Türkiye'de de yaptık. Bir 
tanesi bilgisayarcıların kongresine benim yukarıda, Başbakanlık Konu
tu'nda kurdurduğum bir sistem vasıt:ısıyla televizyonlu olarak hitap 
etme imkanını, suallere cevap verme imkanını buldum. 

İkinci olarak da, EMF'nin gene aynı şekilde Türkiye'de hazırladığı 
toplantıya, (Çok sayıda' yabancı, tanınmış yabancılar iştirak ediyor) 
gene video- konferan aracılığıyla hem hitap ettim, hem de sorulan sual
lere cevap verdim. Karşılıklı olarak suallere cevap verdik. Oraya iştirak 
edenlerin çoğu demişler ki, cBu sistem daha ballı bizim m emleketimiz
de yok» Bizden ileri ülkeler bunlar. Bunlarda gösteriyor ki, Türkiye'
de çok büyük değişiklik var. Daha da çok değişiklik yapacağız . Geçen 
gün tarım politikasını açıklarken, (tabii muhalefet ve muhalefete yakın 
basınımız seçim yatırımı diyebilir) köylümüze "erdiğimiz imkanları 

-ister seçim yatırımı desinler, ister demesinler, - biz bu imkAnhrı akıllı 
bir tarzda vermeye devam edeceğiz. Zaten ispat ettik, dedik ki, «ŞU ana 
kadar y:ıptığımız destek, bir trilyona yakındır.• Bırakın şu yeni pake
ti . Yeni paketin de 300 milyar civarında olduğunu söyledik. Yani % 30 
desteği arttırmışız. Ama akıllıca bir destek arttırımı. «Fatura getir• di
voruz., csana destek vereceğiz, % 20 - 25, veya kredi vereceğiz. düşü\.

faizli kredi vereceğiz. «Neticesi ne oluyor? Fatura geldilti zaman sistem 
vergi balamından daha güzel toplanır bale geliyor. Köylü zaten veriyor, 
stopajını o zaten geri gelecek. Ama ondan sonraki sistemi de yakalıyor· 
sunuz. Esas olan hadise bundan ibarettir. Türkiye'de vergi ızelirlerindo 
on yıllarda 85-86 ve 87 başında gördü1tümüz artışın ana sebepleri vel 

gilcr üzerinde yaptı~mız büyük reformlardır. 

Muhterem Arkadaşİanm, 

Bizden evvelki dönemde vergi kanunu bir kere 1970'de çıkanımış
tır. Ondan sonra Türkiye' de hiçbir vergi kanunu - ne düzeltme şeklinde 
ne yeni vergi kanunu şeklinde - biç bir iktidar çıkaramamıştır. Tabii, 
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hazine tamtakır hale gelmeye başlayınca, yatırımlar için de mali sistem 
müsait olmayınca, işte 1977-80 bunalımına düşme neticesi gelmiştir. Şu· 
nu söyliyebiliriz : Askeri idare zamanında vergi kanunları çıktı, doğru
dur. Ben de o tarihte işin içindeydim. Ama yeminle söylerim, bizim çı
kardığımız vergi kanunları, o devirde çıkan vergi kanunlarından çok da 
ha güzel, çok daha tutarlı, - ki katma değer gibi çok önemli bir vergiyi 
ihtiva eden· kanunlardır. Bunun yanında da vergilerde büyük indirim 
sağlanmışt ır . Mesela bankaların kredilerinden aidıkları vergileri % 15' 
ten % 3'e indirmişizdir. Gelir vergisini % 38'den % 25'e indirmişizdir 
Yani alt birim.i . Üst birimi de aşağı indirmişizdir. Bütün bunlara rağ
men vergi lerdeki artış oranı son üç senedir, bu sene de öyle gözüküyor, 
enflasyonun epeyi üzerindedir. Tabii bütün bunlar bize daha fazla yatı · 
rım yapma imkanını getirmiştir. Şimdi bakınız, Türkiye'nin meselelerin· 
den bir tanesi. Hemen şu problemle karşı karşıya kalıyor Türkiye. Geç
tiğimiz 36 senenin hikayesinde bu var. Demokrat Parti devrinde 1950 ile 
1960'lı yıllarda başladı, geldik, 1968 senesine geldi'k. gene •dama• 
bii o günkü Türkiye'nin gücüne göre. Ben hatırlanın, dört tane baraj. 
beş tane bar:ıj yapılmıştır. İşte Hirfanlı, Demirköprü, Kemer ondan son
ra Sarıyer, Seyhan. Bugün 69 tane baraj inşaa halindedir, şu anda. Ta
bii o günkü Türkiye'nin gücüne göre hakikaten 0 yatırımlar, büyük ya
tırımlardır. Nitekim ne oldu? 1958'de Türk Ekonomisi «Dama• deme
ye başladı. Yatırımların karşılığında ithalat gücümüz yok, yani dövizi
~iz yok. 1958'de ·dama• dedik. İşte meşhur para operasyonu, dış yar· 
dımın gel(Ilesi, borçl::ırm ertelenmesinin ilk noktası orasıdır. Aynı konu 
j960'lı yıllarda başladı, geldik, geldik 1968 senesine geldik, gene •dama• 
derneğe başladı. Transferleri Merkez Bankası yapıyor. 12-13 aya çıktı, 

1968'i söylüyorum, 1968-1969. Ve meşhur 1970 develüasyonu 1970 sene
sinin başında yapılacaktı. 1969 senesinin sonunda, meşhur •kırmlZ! oy• 
hikayesi çıkınca Ağustos 1970'e atıldı. Orada da Türkiye'nin darboğazı
nın, döviz darboğazı olduğu gözüküyor. İlk defa o tarihte yapılmış para 
operasyonu, biraz da vergi kanunları. Yanlışımız personel rejimindedir, 
çok yanlış bir personel rejimi çıkardık. 5 milyar hesap ediyorlardı, o 
ıarilıteki hesaplara göre. Kanun çıktıktan sonra birdenbire 25 milyar 
oldu, yani Türkiye'ye ilk enflasyonun i~aretleri o zaman gelmiştir. Beş 
milyar diye hesap edilen şey, yirmibeş milyar olmuştur. Bütün bütçe 
de o sırada 26-27 milyar lira. Onu ~yle hesap edin, kanundan evvelki 
dönemde, şimdi 1970'li yıllara bakalım; 1970'li yıllar Türkiye'nin en fe. 
laket yıllandır. Koalisyonlar birbirini kovalamıştır, yok. I. MC, II. MC, 
Onbir destekli hükümet ve deminde söylediğim gibi bir tek vergi kanu
nu hiçbir iktidar çıkarmadı. Türkiye devamlı olarak ya para basacak
tır, yatının yapabilmek için veyahutta dışardan kredi alacaktır. Bugün 
iftiharla bize şunu söylüyorlar, efendim borçlandınız•. Borçlanmak, 
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borç alabilmek demektir. Borç alamayana, yani kredisi olmayana para 
verirler mi? Şimdi nasıl yapıldı? Uzun vadeli kredi veren yok, bir yeni 
sistem getirdiler cdövize çevrilir mevduat hesapları, DÇM». Dediler ki 
:ılın bu paraları, ne yapacaksınız. Siz alın - özel sektör alacak - Türk 
parasına çevirecek düşük faizli kredi olarak gelecek, kendisine. Kısa 

vadeli bunlar. Bankalara mevduat yapılmış. Ben sana garanti ediyorum. 
ellerde ney e onu ödeyeceğim.» hadise budur. lkibuçuk milyar dol at 
para gelmiştir. Tabii nasıl geldiğini ben biliyorum; İsviçre Frangı'nın 

faizi yüzde üç. Yüzde üç çok ucuz faiz, Türk parasına çevirirseniz fevka
lade ucuz faiz. Garantiyi de aldınız mı - kur riski vok üzerinde, kur riski 
üzerinde olursa yüzde elJiye altmışa gelir - Yir~i li raya alınmı ş dol ar. 
Bugün biz o paralan sekizyüz liradan ödüyoruz. Merkez Bankası'nın üze
rine yüklenmiştir. Türkiye'nin bugün borç ödemesinin esası, - yani yük
sek borç diyoruz ya - daha ziyade o devirlerde alınmış ödenememiş 

borçlardır. 1980 ve sonrasında yeniden bir ayarlama yapılmış, borçl arın 

şu sırada tam yüksek devresi gelmiştir. Geçen ser.e ve bu sene bu borç
ları bizim iktidarımız ödemektedir. Ama kredi itibarımız çok fazla. Şim
di .. misaller vereceğim, bir iki tane mi>..!, çrık enteresandır ... Devlet Ha
va Meydanları'nın bir radar ihalesi olu or. On s<;nedir süren bir proje· 
dir, üç defa bizden önceki dönemde ipı&l edilmiştir. Bizim dönemimiz
de ihaleye çık tık. İhaleye baktık yüzde yüz finansman var, kredi şart
ları fena değil. Ama dedim ki • bu ihakyi tekrar edin, yeniden teklif is
teyin bir de şu şartları arayın. Bu dövizleri ödedi~imiz zaman karşılııtın· 
da ne mal alıyorsun bizden. Yüzde ellisini hiç olmnzsa mal olarak alman 
lazım. c Herşey kredi, yüzde yüz kredi . Üç firma tekrar teklif verdiler. 
Tabii pazarlığa girince 20 milyon Marl: Mark a~:ığıva dü tü fivatları, 

20-25 milyon. Gene birbirlerine çok y:ıkın, seçim yapılamıvor. Anladık 
ki burayı biraz daha yontma ihtimali var. Kredimiz var tahii. Dedik ki 
bu sefer •üçünü de ça1tJnyonız, açık pa7arlık yapılacak.» Üç firma l!el
di, bizim müsteşarın başkanlığında ilgilı bir hey~~ açık pazarlık yaptı. 

Neticede 20 milyon Mark daha kınldı. Yani ilk orj inal başladığımız yer 
den elli milyon aşağı düştü, takriben elli milyon civarında aşağı düştü. 
Ondokuz senelik kredidir. Faizi de yüzde altıdır . ödemesiz devresi de 
altı sene midir, beş sene midir? Öyle bir rakam. Röyle kredi alınır, ama 
bunu alabilmek için demek ki Türkiye'de birşeyler var, bunun için ge
liyorlar. Meşhur bir formül ortaya attık. bizim !ormülümüzdür, •Yap, 
işlet, devret» şeklinde. Türkiye gayet ı abii kendisi yatının yapacak, 
kendi kaynağını artıracak. Ama bunun yanında yabancı kaynaktan da 
istifade edecek. Çünkü, gelişmekte olan ülkelerin sadece kendi kaynak· 
!arıyla istenilen hızda kalkınması mürr.kün de~il dir. Gelişmekte olan 
ülkcleı;de devamlı olarak bu vardır. Belli bir noktaya kadar dışarıya 
sermaye değil , dışardan sermaye gelmc5i lazım. Bizim 1983'de vazifeye 
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başladığımız ırada Türkiye' de tasarruf oranı, Gayri Safi Milli Hasıla'nın 
yüzde onaltısı civarındadır. Bu sene tahmin ediyorum yüzde yirmidört 
civarında olacaktır. Demek ki memleketin kaynakları harekete geçirmi
şiz, bir kere bu çok önemli bir hadisedir. Ben eski devirlere baktım, 
bizden evvelki dönemlere, 70'li yıllara (birçok işler niye yanın kalmış) 
diye incelediğiniz zaman, görüyorsunu.ı: ki, daha fazla yatırım yapmaya 
çalışm ış ama dış kaynakla. İşte demin söylediğim DÇM hesaplarıyla ve· 
ya ona benzer birtakım hikayelerle veyahutta para basarak yapmağa ça
lışmış. Neticede tasarruf meselesinde açıklar var. Bugün yatınmla ta-
sarruf büyük çapta birbirine yakındır. · 

Muhterem Arkadaşlarım; 

«Yap, işlet, devret• formülünde şunu istedik dedik ki, dışardan it
hal edilmiş iyi kaliteli kükürtü çok düşük, yük merkezlerine yakın büyük 
termik santraller. Eskiden olsa krediyi bize veri':'ler, hükümet garanti 
verir krediye, TEK idaresi bu tesisleri kurar, onların verdiği kredide sa
dece dışardan dövizle gelecek techizatı karşılar. Hatta bunun da yüzde 
seksenbeşini verirler, yüzde onbeşini de sizindir. Bizim koyduğumuz tek
lif şudur; Siz geleceksiniz, siz yapacaksınız, bize elektrik satacak ınız. 
Elektriğin parasını garanti ederiz. Altı tane firm;ıdan teklif gelmiştir. 

Yi.izde yi.iz finansmanı kendi içinde, onl:ır kuruyor. Her birisi bir milyar 
doların üstündedir. Altısının finansmanı muammen olarak temin edilmiş
tir. Tahmin ederim iki veya üçünü kuracağız, altısını değil ama. Hangisi 
ucuzsa, .hangisi müsaitse iki veya üç tanesini kuracağız. Muhtemelen iki 
tanesi Kuzey A!ıadolu'da, Marmara bölgesinde, biri orda, biri aşağıda İz
mir bölgesinde, biri :!e İskendenın güne~· bölgesinde. Belki üç tane, belki 
dört tane Türkiye'nin ihtij·~cına göre kıırulacak. 1200 mega watlık sant
raller. Belli bir süre sonrada bize devrediyorlar bunu. Yani onbeş sene 
sonra veya yirmi sene sonra santraliar sizin oluyor. Biz bunun için her
hangi bir garanti de vermiyoruz. Yani eskiden olduj:\u gibi Türkiye'nin 
borcuna sayılmıyor. Borç listesinin içine girmiyor, sadece rakamlar, Bul
!Taristan'dan aldığımız rakamların çok altında, vak1iyle altı -yedi cent idi . 
Ben övle hatırlıyonım. Buraya kadar yükselen fiyatlarda elektrik almışız. 
Simdi bu sövledil!im sistem neticesinde, ümit ediyorum ki, Türkiye'nin 
Plf."ktrik sisteminde bir daha uzun yıllar kısıntı, kesinti ihtimali ortadan 
kalkmıstır. Zaten biz!m iktidarımız döneminde hiç programlı kesinti ol
madı, bundan sonr:ıda inşallah olmayacaktır. Hatta hatta komsu ülkele
re bu sefer dönecel!iz, meselıı. Suriye'ye elektrik satmaı!a baslayacal!ız . 
Ve şunu da sövleyeyim, yüzde onbir civarında artış üç senedir devam edi
vor. dördüncü sene de aynı şekilde, bu sene de yüzde onbir civarında ar
rış devam ediyor. Bu neyi gösterir? Yüıde onbir elektrik artışı, Türkiye'
de çok ciddi bir sanayileşmenin devam etliğini gösterir. Hani «yahrım 
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yapılmıyor, yatının durdu, ondan sonra işsizlik artıyor» bu gibi laflar söy
lenmiyor. Çünkü gerekçesi kalmamıştır. Her tarafta büyük yatınmlar var
dır . Bizden önceki dönemde elli kilometrelik bir otoyol projesi 1970'lerde 
başlamış, bir türlü bitirilememiş, bizim zamanımızda bitirildi. Eğer aynı 
tempoda gitseydik üç sene daha sürerdi, yeni biterdi. Elli kilometre hep
si bu kadar, İzmit'le - Gebze arası. Bugün Türkiye bin kilometreden fazla 
otoyola başlamıştır. Hepsinin finansman! da tamamdır. Birbuçuk milyar 
dolann üzerinde, iyi şartlarda finansman temin edilmiştir. Hepsi de dev
reye girmek üzeredir. Yani devreye dediğimde; inşaatların bir kısmına 

başlanmıştır. Tahmin ediyorum bir aksilik çıkmazsa üç dört sene içeri
sinde tamamlanır. Daha sayacağım çok misaller var ... Çok şeyi değiştir

dik, dışarda itibarı artırdık. Bugün açıkça şu söyleniyor. «Gelişmekte 
olan ülkeler içerisinde Türkiye örtıek gösterilen ülke haline gelmiştir.» 
Geçenlerde Dünya Bankası - IMF özel bir seminer yaptılar, «key statü» 
olarak Türkiye'yi almışlar. Başka gelişmekte olan ülkelere ömek göster
mektedir. Bizim gibi gelişmekte olan ülkeler içerisinde bakınız, bizden 
biraz daha ileride, bizden biraz daha geride olanlar vardır. Enflasyon 
hızı - bu ülkeler içerisinde Arjantin'i, Meksika'sı, İsrail'i, Yugosl avya's ı 
vardır - bu ülkelere baktığınız zaman, bizimkilerin katlarıdır . Birkaç katı 
ve 10 katı olan yerler vardır. 

Muhterem Arkadaşlarım, şimdi müsadenizle bu 11 Özel İdaresi ka
nununda bazı hatalar var, onların düzdtilmesi lazım. Bir tanesi, 80. mad
de - komisyondaki arkadaşlarımız dikkat ederse - •Tahvil ve hisse senet· 
!erinin faiz ve temettüleriyle bunların isfahından ve satışından elde edi
lecek gelirler ile bankaların faiz ve diğer gelirlerini» düzenlemektedir. 
Şimdi bankadaki paralar deyince •bu suretle temin edlen gelirlerin mev
duat olarak yatırılacağı banka veya bankalar, Bakanlar Kurulu'nca tes
bit edilir» diye hüküm koymak lazım. Sebebi şu; Bizim uyguladığımız 
programda Ziraat Bankası'na çok büyük yük getirmekteyiz. Ziraat 
Bankası'na çok büyük yük getirmekteyiz. Ziraat Bankası'na bu para
ların yatırılması lazım. Yani köylüye yeni getirdiğimiz programda da. 
Ziraat Bankası'na da yük getiriyoruz. Bu paraların çoğunun Ziraat 
Bankası'na gitmesi lazım. Eğer bu hükmü koymazsanız aksi takdirde 
bakanlar, valiler istedikleri gibi bankalara - bir de lüzumsuz laf cıkar 
arkasından - «Buraya şu kadar para yatırıldı» diye. Onun için burada 
böyle bir hükmün koyulmasında fayda var. Biz bu parayı Ziraat Banka
sı'nın ihtivacı olursa burava, Anadolu Bankası'nm ihtiyacı olur a oraya 
veva Halk Bankası'na yatırmak durumunda oluruz. Buna da Bakanlar 
Kurulu veya ilgili bakanlık karar verir. 

İkincisi, 17. maddesinin IS. fıkrası, ti özel İdaresi görevlerinin 
yapılmasına ve diğer kamu hizmetlerinin yüıiitülmesine yardımcı olmak 
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amacıyla çeşitli kuruluşlarla yapılacak işbirliği, ortak personel çalış
tırılması ve ortak makina parkı kurulması esaslarını tesbit etmek. 
Şimdi, bakınız devletin, belediyelerin makina parkı kurmasından biz 
mümkün olduğu kadar kaçmaya başlıyoruz. İki saat, üç saat çalışıyor. 
Gümrüksüzdü, gümrüğü kaldırdık şimdi yavaşladı. Müsade vermiyoruz. 
Vali diyecek ki, «DSİ, Karayolları, Köy Hizmetleri sen şu makinaları 
ver, işimizi yapalım,• Bu idareleri sonra hep karşımıza alırız. Çok yan
lış iş yaparız. Bırakalım kendileri kendi hizmetlerini görsünler. İşbir· 

liği meselesine birşey demiyorum. Çeşitli kuruluşlar arasında yapıla
cak işbirliğinin koordinasyonunu Vali temin edebilir. Ama ortak maki
na parkı kurulması hayal iştir. Onun yerine arkadaşlarımın teklifi şöy
le ihaleleri bizzat veya ilgili daire marifetiyle yapmak yani il özel ida
resi'ne ait bazı ihaleler varsa, onu bizzat kendisi de yapabilir, Vali'nin 
uğraşmıyacağı çok küçük şeyleri de ilgili dairesine yaptırır. Ben, bu ıs. 
madde de bir değişiklik yapılıp, çeşitli kuruluşlar arasında yapılacak 
işbirliğini koordine edecek şekilde düzenlenmesi, ortak makina parkı 
ve ortak personel çalıştırılması gibi konuları burada çıkarmakta fayda 
olacağını düşüniiyorum. Yoksa yanlış yaparız burada, İşler yapılmaz 
sonra. 

Oçiincü olarak, dün parti lideriyle yaptığım görüşmeler hakkında 
bilgi vermek istiyorum. Tabii Anayasa değişikliğ• kolay bir şey değil... 
267 oyun asgari bulunması icap eder. Hele Cumhurbaşkanı ile mutaba
katınız yoksa, bir veto halinde 301 oy hızım. Bu Jevkalade zor bir hadi
se Biz Anayasa de~işikliği teklifini verirken, bazı konuları e as itiba
rivle aldık . Nedir btınlar? Bir tanesi partilerin asgari müsterekte bir
leşebilecekleri noktaları aldık. Öyle y~r!er vardır ki, partiler arasında 
fikir farklılığı olamaz. Bu da nereden helli oluyor? Bazen partiler ben
zer teklifi yapıyorlar. Ben böyle iki nokta buldum. Bir tanesi. milletve
kili sayısının 450 olması. Buna hiçbir partinin itir:t7 edeceıtini tahmin et
mivorum. İkincisi de seçmen yaşının indirilmesi. Özellikle sol partileri· 
nin hiçbirinin it i razı olmaması lazım. Çünkü 18 yaş dive. geldiler. Surda 
bizim getirdiğimiz teklif «20 yaşına basmış, gün ve ay he~abı yapılmak
sızın o yıl yapılacak bütün seçimlere ve referanduma iştirak eder h'ik· 
mü ile• bu işi 18 .S'e kadar indirivoruz. Bu. takriben 2.5 milvona yakın, 
veni seçmen demektir. Ben Türkiye'de gençlere daha fazla itibar e<lil
~esi kıınaatindeyim, başkal:ırı itibar edeceltine bizim partimizin daha 
fazla itibar etmesi lazım. Bu da gözi.iküvor ki, spor tesisleri, e~itim me
seleleri, çıraklık kanunu gibi birçok kanunda okul veva okul dts•ndaki 
gençlere çok önem verdik. Şu getirdiitimiz teklifte onlara verdi~imiz ırii
venin bir işaretidir. Türkive. artık eski Türkive deıtild'r. Simdi bura
da v;ıntımmız bu deıti~ikliklere itiraz etmiyeceklerini tahmin edivorum. 
Tabii komisyonda maddelere geçildiği zaman daha net olarak gözükecek-
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tir. İtirazları nerdedir sebebi nedir? tık başta Sayın Erdal İnönü ile gö· 
rüştük .. . 175. madde ve geçici madde. ltirazlar bu iki madde üzerinde 
Loplanıyor. Diyor ki ene lüzum var Geçici 4. maddeyi 175. maddede ki 
hükümlerle gölürmeye, hatta 175. maddeyi de değiştirmeye lüzum yok. 
M vcut 175. madde ile bu yapılabilir . Referanduma biz karşı değiliz» Na· 
sıl yapıla ak dedim. Şöyle yapılacak de<li; •Biz G çici 4. maddeyi geçire
ceğiz ondan sonra diğerlerine de itiraz yok. Cumhurbaşkanı veto edecek. 
Gelecek bu sefer 301 'le geçireceğiz. Cumhurbaşkanı'na da rica edeceğiz, 
referanduma götürsün• Bu kulağı tersten göstermek olur. Ben onun üze· 
rine dedim ki, «şöyle de yapabiliriz. 175. den vazgeçmem. Ama Geçici mad· 
deyi şöyle yapsak bu hükmün yürürlüğe girmesi şu şekilde yapılacak bir 
referandum ile mümkündür. Bakın, kanun çıkar çıkmaz referanduma 
gitme yolu açıldı. Ne Cumhurbaşkanını sıkıntıya ne de bir başkasını sı
sıkınuya sokuyoruz». Tabii bu tam onu yakaladığım noktadır. 
Buna da itiraz etti. Dedi ki, •Mev ut sistem var, onunla gitsin,
Şimdi ben öyle anladım ki, HP bu işin olmasını istemiyor. SHP 
Geçici 4. maddenin ashnda kalkmasını istemiyor. Cindoruk' da geldi, onun· 
la da konuştuk. İtirazlar 175. madde de Anayasan•n referandumla değiş· 
mesidir. Tabii Geçici 4. maddeyi söylemiyor. Diyor ki , «Referandumla 
Anayasalar değişmez, Anayasalar, Meclis'te 2/3 çoğunlukla değişir. Başka 
türlü yapılması yanlış olur. Hukuk buna uygundur» gibi bir takım öz· 
!er söylüyor. Biz de dedik ki, •Anayasa'nın bu şekilde değişmesi 1961 
anayasa' ında bu yana var, ama hiç bir sivil idare değiştirememiş. Hadi 
gelin bakalım. Hep askeri idareler zamanında değişmiş . Bunun için ko
laylaştırma getirelim» dedim. Hatta berıim ilk formülüm 201 + halkoy
laması şeklindeydi. Bu daha kolaydı. Bız bu şekilde zorlaştırdık. 1lk şe· 
kilde 201 + halkoylamasıydı . Fakat sonradan çok itirazlar oldu. Sizler, 
başkaları itiraz etti. Onun üzerine 240 + halkoylaması formülüne gel
dik. Cumhurbaşkanı da itiraz eder e 267 lazım diye koyduk. Şimdi ilk 
görünüşle bu mevcultan acaba daha mı zor? Nikkim bunu daha sonra 
gelen DSP Genel Başkanı da söyledi. «Daha zorlaştırdınız• dedi. Ben de 
onun üzerine dedim ki, «Bakın daha zorlaştırmadığımız açıktır. Açın 

bakın şimdiki Anayasa değişikliğine. Birkere 267 oy lazım. 267 oy ol
duğu zaman Cumhurbaşkanı geri göllderebiliyor. Cumhurbaşkanının 
halkoylaması hakkı var. Baktıki Meclis iade ettt kendisine, halkoyla
masına götürebiliyor. Bundan sonraki Cumhurbaşkanlarından da sade
ce Geçici 9. madde hariç 267 dahil halkoylaması hakları var. Yani Mec· 
!is halkoylamasına götüremiyor adece Cumhurbaşkanı götürüyor.• Biz 
diyoruz ki , bütün mesele olduğu gibi lıalkoylamasına gitmek. Yani bir 
nevi 240 ile halkoylamasına gider. Bundan sonra Cumhurbaşkanlannın 
seçimi netice itibariyle TBMM'de yapılıyor. TBMM'de ya iktidar partisi 
tek partidir o eçer, mevcut anayasa düzenine göre. Veyahut da bir 
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koalisyon varsa koalisyon partileri seçer. Onların seçtiği Cumhurbaşka
nı da herhalde anayasa değişikliklerirıde seçti~ partilerin karşısına 
çıkmaz. Haklı bir sebebi yoksa çıkmaz . Ancak biribirinden farklı görüş
leri olurlarsa çıkarlar. Demekki, 240 ile bu referanduma gider. Genel
de böyle olur. Şimdi geçici .dördüncü maddeye, daha doğrusu geçici 
maddeye gelince, orda da itirazları : c.Efendim bu bir cezadır. Bu ceza 
böyle, anayasalara konulmaz. Bu ceza milletin seçilme hakkına veril· 
miş cezadır.• Böyle bir takım karmaşık ifadeleri var. Ben kendisine şu
nu söyledim, dedim ki, bu Türkiye'nin şartlarından gelmiş. Hakikaten 
doğru bir anayasa maddesi değil, yani geçici dördüncü madde bir ana
yasa maddesi değildir. Ama Türkiye şartlarında hadise şöyle olmuştur. 
Bir 27 Mayıs tecrübemiz var. Türk siyasi tarihine geçmiş özel bir mah
keme kurulmuş, Yassıada mahkemesi. O zamanki iktidar partisi oldu
ğu gibi o mahkemeye gönderilmiş. Neticede idamlar da olmuş, hapis
ler de olmuş. Herkes biliyor. Bu askeri yönetim bunun yapılmasının 
doğru olmadığı kanaatine varmış. Tahminim budur. Netice de anayasa
ya bir madde koyarak bir nevi, belki geçici bir sürede siyasi yasak ge
tirmiş. Bu kadar. Yani bir özel mahkeme kurup, şöyle veya böyle yapa
bilirdi . Yassıadada olduğu gibi. Onu doğru bulmamış, yapmamış. Bi
zimle ilgili değil hadise. Belki şöyle de yapılabilirdi, Özel bir kanun çı
karırclı. Bu siyasi yasağı koyardı . Onu da halkoylamasıyla yürürlüğe so
kardı. Yani anayasa o lamasında ayrı ayrı oylama yapılabilirdi. Bunlar 
hep münakaşa edHdi Türkiye'de. Hatta ben hatırlıyorum . Anayasa oyla
ması yapıldığı zaman ençok üzerinde dı.:rulan konu bu geçici dördüncü 
maddedir. Ayrı nu oylama yapılsın? Beraber mi oylama yapılsın? Cum
hurbaşkanı beraber mi, ayrı mı seçilsin? Bunlar hep konuşuldu. O gün
kü gazetelerde de bunlar münakaşa edilmişti. Bu bakımdan bu konu
nun kaldırılması bizim yetkimizde değildir . Yani yazılsa bile bize v ril
miş bir görev değildir . Bizim yapaca~mız iş b ınun yolunu aşıp halka 
götürmektir. Halk bunun kararını verrr.elidir. Biz burada halkın kar ı
sına çıkıp da illa buna hayır verin, illa buna evet verin diyecek de!Wiz. 
Biz hatasıyla sevabıyla karar halkın olacaktır diyoruz. O kadar. Gecen 
sefer de söyledim. Dedim ki, ga et tabii halkın karan bizim 'ba ımızm 
üzerindedir. Bu konu öyle karar verilmelidir. Biz demokrasi yolunu aç
tık. Her püriizü çözdüğümüz gibi bunu da çözeri1.. Tek dilei!im dedim, 
o da vanlış anlasıldı, memleket bir dara kansık bir atmosfere yani 80 
öncesinin sıkıntılı ızünlerine inşallah dönmez. Bizim en bi.lvük arzumuz 
d:ı budur. Söyfediltim bu kadar. Tabii ba ka türlü tefsir edildi. Hatta 
bir ara dedim ki. dört eski liderin asaıtı yukarı kurulmuş partileri vAr. 
B<'lki hukuki olarak delSil ama BAslanna geçmeleri -evet c1karsa
bizim zararımıza da değildir, menfaatimizedir dedim. Geçebilir)Prse 
halk razı olursa tabii. Bizim zararımıza değildir. Onu da söyle-
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diın. Efendiın sı'kıntıların bir tanesi % 60 meselesinde. Şöyle 

iddialar var: % 60 kaydını koy.dunuz. Anayasa oylamalarında bu 
% 60 çoğunluk sağlanamıyor. Bir çok ülkeden misaller veriyorlar. 
% 17'ye kadar düşüyor. % 20'ye kadar düşüyor. Tabii bizim bir 
Anayasa değişikliğini % 20'yle kabul etmemız mümkün değildir. O Ana
yasa değişikliği olmaz. Halk alaka göstermezse demek ki, onu hiç tasvip 
etmiyor man sını çıkarırız. Asgari bir başka formül düşünülse bile ya
ni % 60 sıkıntısını da şöyle izah edenler var : Deniliyor ki, % 60 iştirak 
olmadı,% 59 iştirak oldu. % 51 'i de, toplamın % 5l 'i de evet dedi. İşti 
rak 59 olduğu için bunu saymayacak rrusınız? Şimdi Kamil Bey diyor 
ki, gayet basit diyor. Onun izah tarzı d:ı şu : Biz ilkönce iştirake baka
rız. Hiç zarfları açmayız. İştirak % 60'ın altındaysa bir kere zarflar 
açılmadan bu iş bitmiştir deriz. O da hukukçu mantığı. Doğrusu bu. Ta
bii, ondan sonra kavga da devam eder. Hele açılmayan zarflar hepsi 
evet çıkarılır. Şimdi muhterem arkadaşlar, işin püf noktası bw·adadır. 
Ben şunu söyledim. dedim ki, siz bu konuyu Sayın Cumhurbaşkanı'yla 
konuşun. Çünkü bu teklif esas itibariyle Cumhurbaşkanı'nın teklifidir. 
Yani orada konuşulan tekliftir. Bizim hiç düşündüğümüz teklif de yok
tur. Sayın Cumhurbaşkanımız dedi ki, Anayasa oylamasına hiç ilmazsa 
halkın ço!hınluğunun iştirakini temin etmek isterim. Belki şunu söyle
yebiliriın size dedi : % 60'1 temin etmek için para cezası koyarız, her
kes gelir. Belki yollardan biri budur. Bu tabiatiyle parti liderleri Çar
şamba günü Sayın Cumhurbaşkanı'ru göreceklerdir. Onlar fikirlerini 
söyleyecek, ben de Perşembe günü göreceğim. Veyahut da aynı gün gö
rebj]jrim. Bir bakacağız duruma göre. Zaten Sayın Cumhurbaşkanı da 
Amerika seyahatini bu sebepten dolayı ertelemek istiyor. Çünkü referan
dum olacak, şu olacak, bu olacak. Sayın Rahşan Ecevit'le görüşmemiz
de de şöyle bir şey var. Bugün gazetelerde de gördüm aynı şekilde. Bizi 
ayırın diyorlar. Yani hakkında kamu davası açılmış olanlarla, açılmamış 
olanları ayırın diyorlar. Hakkında kamu davası açılmış olanlar beraat 
ettiklerine göre Anayasa'nın o hükmü çalışmaz. Böyle bir iddia var. Mi· 
sal olarak da Nizam Partisi Başkanı Abdülkerim Doğru'yu gösteriyorlar. 
Şimdi MÇP Genel Başkanı oldu. Ben bunu Adalet Bakanımıza sordum 
cBir konuş, bak bakalım• dedim. Bu söyledikleri doğru mudur? Bir 
kere şunu söyleyeyim. Eğer doğru olsaydı Sayın Erbakan şimdi Refah 
Partisi'nin başındaydı . Zannetmiyorum . Siz reddetmişsiniz, sizin red
dettiğiniz idari mahkeme reddetmiş. Öyle _diyorlar. Sizinle alakalı değil 
hadise. Neticede Anayasa ile alakalıdır. Savcı ile ilişkili olması lazım 

Yani başsavcı ile ilgili olması lazım . Yalnız bildiğim kadarıyla hukukçu· 
lann genel görüşü buradaki ifade, hakkında kovuşturma yani kamu 
davası açılmış olmak demek, yoksa beraat etti, etmedi öyle bir ibare 
yok buna göre, Tabii, önemli noktalardan bir tanesi bu söylediğimdir. 
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Aslında şunu yapmak kabil değildir. Geçici dördüncü madde kaldırıl
mıştır diyeceğiz. Yo.ksa hukuken yapmamız da raümkün değildir. Mad
de bir tek madde. Erı i:ı:r1.1a söyleyeceğimiz budur. Referanduma götüre
ceğiz. İster onlar orada olsunlar veya olmasınlar. Netice itibariyle götü
receğimiz budur. Yoksa maddenin şu kısmını affediyonim, bu kısmını 
affetmiyorum olmaz. O zaman öbürlerinin affedilmemiş gibi bir du
rumu meydana çıkar ki, o da yanlıştır. Şimdi bu noktayı da belirtmek 
istedim, böyle bir talep daha var. Tabii, bu hukukçuları alakadar edi
yor. İncelenmesi lazım. Ona bir şey cliyemem ama, gördüğüm konu şu
dur : Netice itibariyle bu Anayasa d.:gişikliği önümüzdeki hafta çok 
kuvvetle muhtemel TBMM'ne gelecektir. Bir ikinci konu Anayasa Ko
misyonu Başkanı'ndan ricam TBMM'den bu kanun tasarısı geçerken 
bütün maddelerin ayrı ayrı 267 oyla oylanması lazım, yoksa kanunun 
tümünün mü 267 oyla oylanması 1§.zım? 

- 267 her madde de aranıyor. 
Şimdilik diyelim ki, kanun bizim ekseriyetimiz yok. 175. ve Geçici 

maddeyi reddettiler, misal, Fakat 450 ile yaş meselesine evet dediler. 
Biz tamamını red etmeyiz. 

- Kabul ederiz, işimize gelir. Çünkü maddeleri red edebilirler 
ama, tümünü red edemezler. Maddeleı ı red edebilirler. Tümünü red 
ederlerse gençleri karşılannıza alırlar. Onu söylemek istiyorum. Şimdi 

şu grubun içinde söyledim, basın mensupları arkadaşlar sual ·orabilir
lcr. 

S o r u : - Bir maddenin değiştirilmesi için bu yüzde 60 oy niçin 
kondu? 

Cevap : - Şimdi zaten demin d'? söyledim, itirazları orada. Yan
lız sistem değişiyor. Yani sistem Anayasaların değiştirilmesi prosödüıii 
tamamiyle halkoylama ı . O vakit şu sual akla geli_ or. Deniliyor ki, «Ana
vasa'nın yüzde 3040 değiştirilmesini istiyor musunuz? Hadi yüzde 50-51 
olabilir. Ona birşey diyemem. Ama, bir de başka bir şekil var. Evet oyları 
belli bir rakamın altına düşmemeli ve yandan da fazla olmalı. Bu da 
mümkün olan şeylerden biri. Çünkü Anayasalar çok düşük oylarla ka
bul edilirse, o takdirde milletin gerisi istemiyor veya alıtkasız gibi bir 
mana çıkar. Yanlış bir yola gideriz. Tekli[ de z:ıten benim tarafımdan 
getirilmiş değil. Onu da söyliyeyim. 

S o r u : - Sn. Başbakanım siz buyurdunuz ki, referandum yapıl
dığı takdirde halka şöyle veya böyle oy verin demiyeceksiniz. Siz Anava
ıan Partisi olarak bu oylamada tarafsız mı kalıyorsunuz? Sorunun birin
ci kısmı bu. İkincisi şahsen Özal olarak eski arkadaşlarınız hakkında na
sıl oy kullanacaksınız. 

C e va p : - Hemen ikinci suale cevap vereyim. Oy gizlidir. Ana
ya a'ya göre kimseye hangi şekilde oy vereceğini soramazsın. İkincisi 

373 



ben daha evvelde burada ifade ettim. Dedim ki, bu mesele Anavatan'ın 
getirdiği bir mesele değildir. Eğer bu, bir meseleyse 11 Eylül ile 12 Ey· 
· ıuı iktidarı arasında olan bir meseled ıı. Bir bu, ikincisi , şu noktaya 
çok dikkat etmek mecburiyetindeyiz. Bütün bu işler yapılırken bu işi 

bir kavgaya götürmekte bir fayda yoktur. Bu i-;; kavgaya götürülürse 
yanlış neticeler alınır. Bir eski dönemi hatırlayıp münakaşaya girmemek 
lazım . Biz de böyle bir münakaşaya girmek istemiyoruz. Yanlız diyoruz 
ki. biz size hiçbir şekilde evet veya h:ıyır tavsiyesinde bulunmayız . Bu 
me eleyi tasdik eden yüce makam sizsiniz. Hatasıyla sevabıyla size ait
tir. Bizim yapacağımız bu yolu açmaktır. Bu yolu açtıktan sonra karar 
sizindir. Ben konuşmam bu karara. Yani, herhangi bir tavsiyeyi benden 
sormavın. Tabii bu benim parti lideri olarak söyayeceğim. Yanlız şunu 
da bilemem. Bazen, teşkilatların uç ~oktalannda kenarlarda köşelerde 
lüzumsuz birtakım ithamlarla karşılaşırlıır, bizim teşkilatımız . O zaman 
o teşkilatların lüzumsuz münakaşalara girmemeleri l azım. Yani diğer 
te kilatlarında durup dururken tahrik etmemeleri lazım. Tahrik edilir
se insanlar, konuşma mecburiyetinde kalırlar. Bizi de tahrik ederlerse 
ben de konuşmak mecburiyetinde kalırım. Yani biz referandum da ga
yet tabii onlara hak vereceğiz . Televizyonda konuşma hakkı. Eski lider
lere değil. Bugün grubu olan partilere konuşma hakkı vereceğiz. Propa
ganda müddetini biraz da kısa tutmakta büyük fayda vardır. Çünkü bir 
seçım değildir bu. Aksi takdirde yanlış olur. Ondan sonra bu gibi konu
ları getireceğiz. Hatta ben şunu söylüyorum. Anayasa değişikliğinde bir 
haftalık bir propaganda müddeti. Seçimde 21 gündü, 'burda bir hafta di
yelim. Anayasa değişiklikleri için genelde. lktida• part isi veya iktidar 
koalisyonuna iki konuşma. Diğer grubu olan muhalefet partilerine 10 da
kikalık birer konuşma. Geçici 4. madde ıçinde biz sadece bir konuşma is
tiyoruz. Onu da özel madde olarak yazarız. Herkese bir konuşma. Cum
hurbaşkanına da Anayasa değişikliklerinde ve otomatikman geçici 4. mad
deve de girecek, isterse bir konuşma - isterse, istemezse konuşmaz - is
terse dendiğine göre ona en son konuşma hakkı verilir. Şimdi geçici 9. 
madde benim kanaatime göre tabii, Anayasa Komisyonu başkanımız ne 
diyor bilmiyorum. Şu 175. madde bugünkü şekliyle yüriirlüğe girdiği 
anda otomatikman yürürlükten kalkmış oluyor. Öyle mi? Değil mi? Bu
günkü şekliyle girildiği zaman Anayasa'nın nasıl değiştirileceği burada 
kesin olarak belli edilmiş oluyor. Çok emin olmak istersek - bu!lu Cum
hurbaşkanımız da biliyor - çok emin olmak icab ederse de cgeçici 9. 
madde de kaldırılmıştır» diye de bir hüküm konulabilir. Yani, hemen 
yürürlüğe girerse. Ama, bu şekliyle hemen yüıiirlüğe ~irmiyor, 88 seçim· 
!erinden sonra girdilti için oraya kadar geçici 9. madde yürürlükte olu
yor. Onu söylemek istiyorum. Başka suııl var mı , peki çok teşekkür ede
rim. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN ANAVATAN PARTİSİ 
BAŞKANLIK DİVANI TOPLANTISI'NDAN SONRA 

YAPTICI AÇIKLAMA 

6 Mayıs 1987 

TRT ve Basının Değerli Mensupları; 

Bugün, Başkanlık Divanımızda esı.s itibariyle ağırlıkla görüştüğü· 
müz konu Anayasa değişiklikleri oldu. Gayet tabii, ben Sayın Cumhur· 
başkanına gideceğim. Anayasa değişiklik leri ile ilgili olarak diğer parti li· 
derleriyle yapılan göriişmeler sonucunda bir de~işiklik olacak mı? Ol· 
mıyacak mı? Bunlar tesbit edilecektir. Bu konularda muhtelif alı.erna· 
lifler · şu anda söze bahsedecek değilim · var. Yanlız söylemek istediğim 
bir iki nokta var. Özellikle SHP Genci Başkanı'ııın Sayın Cumhurbaş· 
kanı ile görüştükten sonra, yaptığı beyanat ve arka ıadan Doğru Yol 
Partisi Genel Başkanı'nın yaptığı beyar.attır. Şimdi bir noktanın çok 
açıklığa kavuşmasında fayda var; 175. maddenin e as itibariyle değiş· 

Lirilmcsi gereken madde olduğunu başt.ın beri ben söyledim. Hiç kimse· 
nin teklifi değildir . Bu benim teklifimdir. 175. madde parti olarak da bi· 
zim teklifimizdir. O manada söylüyorum. 175. madde, Anayasa'nın de· 
ğiştirilme usulünü esas itibariyle halkın tasdikine getiren bir madde· 
dir. Yani, Anayasa'yı , Meclis biraz dah~. az çoğunlukla değiştirir, 267 ile 
değil 240'la değiştirir. Ama, yürürlüğe girmesi için halkın bunu tasdik 
etmesi lazımdır. Bu genel bir kaidedir. Bunu istemenin ana sebebi de, 
Tiirkiye'de artık sivil idarelerin Anayas, yapma yeteneğine ve imkanına 
kavuşmuş olmasını istemektir. Bundaıı öteye başka bir şey değildir. 
Ben niçin 175. madde de halk oylamasına gidilmesi teklifini diğer parti 
liderlerinin kabul etmemelerine hakikaten şaşıyorum. Yani halk ovu . 
demokrasi, milli hakimiyet prensibinden bahsediyoruz ancak, Anayasa 
gibi önemli bir dökümanın değişmesini «halk oyuna götürmiyelim, biz 
Meclis'te değiştirelim » diyoruz. Bu yanlıştır. Ben burada millete gidil· 
mesinde çok büyük faydalar görüyorum. İlerde r::jim bir sıkışıklığa düş
tüğünde, memleket bir sıkışıklığa düştüğünde, Anayasa değişikliği icap 
..:der ki, . eski devrede bu yapılmamıştır. 196l Anayasası'ndan 1982'ye 
gelinceye kadar yapılmamıştır. Sivil idareler tarafından yapılmamıştır.· 
bu yol açılırsa, yapılması imkan dahiline girer. 175. madde hakikaten 
bizim fikrimizdir. Ama fikrin geri inde millete gitme, milletten güç alma 
gibi bir hususiyet vardır. 
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Geçici 4. madde ile ilgili olarak da millete gitmek fikrini getirdik. 
Hatta geçici maddeyi de hurda değiştirelim, ama 175. maddede belirtilecek 
halk oylaması ile yürürlüğe girme şartını koyalım. Çünkü geçici 4. mad
denin muhakkak halk oyundan geçmesi lazım. Bunu, yaptığımız bir ka
muoyu yoklaması da göstermiştir. İster evet çıksın, ister hayır çıksın, 
o beni alakadar etmiyor. Ama önemli olan halkrn bu konuda karar ver
mesidir. Çünkü geçici 4. madde, hakiki manada bir Anayasa maddes i de· 
ğildir. Onun değişi'kliğinin, esas tasdik e dildiği şekilde yapılması gerek
tiği kanaatindeyim. Tabiatıyla yarın Sn. Cumhurbaşkanıyla görüşmem
den sonra bir açıklama yapmam icap edebilir. Nitekim, bu görüşmelerin 
iyi bir şekilde yapılabilmesi ve neticenin alınabilmesi için Anayasa Ko· 
misyonu'nda üzerinde şu anda ihtilaf olan 175. madde ve geçici 4. mad
denin müzakeresini Perşembe günü öğleden sonraya bıraktık ki, bu 
müzakere daha kolaylıkla yapılsın. Görüşmelerin neticesindeki duruma 
göre, eğer bir değişiklik icap ediyorsa onun yapılmasını istedik. Söyle
mek istediğim esas itibariyle budur. Biz, 175. madde için muhakkak mil
lete gidilmesini bir ön şart olarak görüyoruz. Bu yolla, önemli bir döki.i· 
man olan Anayasa değişikliklerinin memleket menfaatine, millet tarafın
dan yapılmasını temin etmiş oluyoruz. Buna kimsenin itiraz etmemesi 
lazım. Bir bu. Geçici 4. madde için de fikrimi söyledim. Öyle anlıyorum 
ki, geçici 4. maddenin halkoyuna götürillmesind-:: eski itirazları kalma
mış gibi gözüküyor. İnşallah öyledir. Ama hemen şunu da sövliyeyim; 
bu iki madde birbirleriyle bağımlıdır. Yani, 175. maddeye çok dikkat et
mek lazım. Biz millete gidersek 175. madde için gideriz. Yoksa «geçici 4. 
maddeyi kabul edece~im, 175. maddeyi kabul etmiyeceğim• gibi hadise 
bahis mevzuu değildir. 

S o r u : - Efendim, Sayın Cumhurbaşkanı ile bugün görüşme 

yapma ihtimaliniz var mı? 

C ev a p : - Hayır, Yarın sabah görüşeceğim. 

Soru: - Efendim, 175. madde irnnusunda ısrarlı olduğunuzu söy

lediniz. Ancak, bugün Sn. Cumhurbaşkanı ile görü en liderler. ~""ın 
Cumhurbaşkanının 175. madde konusunda ısrarlı olmadığını söylediler. 
Şimdi, muhalefet de bunu kabul ediyor. Sizin vatandaşın içinde bulun
duğu sıkıntıları örtbas edebilmek için 175. maddeyi gündeme getirdiği
nizi söylüyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı ve muhalefet partileri 175. mad
de de ısrarlı değil. Sizin bu konuda hala ısrarınız Yar? 

C ev a p : - Israrım var. Çünkü Anayasa gibi önemli b ir döküma
nın halk tarafından değiştirilmesini istiyorum. Bunun karşısına çıkacak 
varsa gelsin söylesin. 
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S o r u : - .Efendim, yüzde 60 barajından da siz bir yerde taviz 
vermem diyorsunuz. 

Cevap: - Hayır, öyle bir şey söylemedim. •Yüzde 60 barajını 
ben koymadım. Cumhurbaşkanımız koymuştur, onunla konuşun• dedim. 

S o r u : - Sayın Cumhurbaşkanı ile liderlt·r görüştüler. Sayın 

CumhurbaŞ'kanı yüzde 60 barajında ısradı olmadığını hatta o görüşünden 
vazgeçtiğini söyledi ler. 

C e v a p : - Biz tabiatıyla Sayın Cumhurb:·~kanı ile konuştukdan 
sonra, hakiki durum meydana çıkacaktır. Şimdi bakınız, cmutabakatınız 
yok• diyorlardı. Çıkıp daha Cumhurbaşkanımızla konuşmadan mutaba
katımızın olup olmadığı meydana çıkmış mıdır? 

Öyle söylemediler daha evvel. Hala aynı şeyı iddia ediyorlar. Ama, 
mutabakatımızın olduğu meydana çıkmıştır. Şu getirilen metin konusun
da mutabakatımız olduğu meydana çıkmıştır. Dedim ki, (yüzde 60, Cum
hurbaşkanı'nın teklifi idi, biz de öyle aldık). 

Soru : - DYP ile anlaşma olabilir mi, ya da sizin bir öneriniz 
var mı? 

C e v a p : - Olabilir, hayır herhangi bir yeni öneri şu anda bahis 
koııusu değil. Cumhurbaşkanı ile mutabakata varmadan yeni öneri ver
mem. Onu söylüyeyim. 

S o r u : - Sayın Cumhurbaşkanı'na yeni öneri götürecek misi-
niı? 

Cevap : - Yeni öneri götürebi!.rim. Konuştuk, burada alterna
tifler üzerinde durduk. Götürebilirim ama, bunu şu anda açıklamam. 

Soru : - Erendim, Türkiye'nin gündemindeki diğer konuları 

ıoplantıda görüştünüz mü? Örneğin Van'daki olaylar. 

Cevap : - Ş imdi ortada ben şunu müşahade ettim. Türkiye' de 
maaleser ciddi bir muhalefet yok. Dikkı.t ettiğim kadarı ile basını takip 
ediyorlar. Muhalefet örneğini basın yap·yor. Basın yol gösteriyor. Arka
sından muhalefetimiz de aynı şeyleri teker teker söylemeye başlıyor. 
Onun için bu noktaya fevkalede dikkatli olmamız lazım . 

Soru : - Van olayları ile ilgili !.izin kend; değerlendirmeniz? 

C ev a p : - Van'daki olay gayet tabii kendisi içinde önemlidir. 
Her olay kendi içinde önemlidir. Ama kendi içinde olduğu kadar. Bir ha
dise olmuştur. Savcılık, mahkeme, üniv(·rsite el koymuştur. Mahkemeye 
verilmiştir. Adalete intikal etmiştir. Türkiye'de b::.kın, birçok başka ha-
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diseler de oluyor. Ama, bunların hepsinı kendisin in içinde olduğu kadar 
değerlendirmek lazım. Bazısı, bazı tarafın hoşuna gitmiyor diye onu 
abartmamak, bazısı da bazı tarafın hoşuna gidiyor diye daha az söylemek 
mümkün değildir. Hep hadise kendi değerinde değerlendirilir. 

S o r u : - İlk kez böyle bir hadisı:: oluyor. 

C e v a p : - Türkiye'de çok daha fazla hadiseler olmuştur. Genç 
olduğunuz için siz ilk kez görüyorsunuz. 

Soru : - 11 Eylül' den sonra, sizin iktidarınız döneminde il'k kez 
hir öğren~i öldürülüyor. 

C e v a p : - Olabilir. İki grubun arasındaki mesele nedir, onu bi
lemiyorum. Bana gelen bilgiler, bir grup Diyarbakırlılar, bir grup Ela
zığlılar şeklinde. Belki aralarında başka ihtilaflar da vardır. Onu mahke
me neticesinde meydana çıkaracağız. 

S o r u : - Enflasyon konusunda bazı eleş ti ri ler var. 

C e va p : - Onu hep söyledim. Ama m:ıa lesef anlamamakta, 
keneli bildiklerini söylemekte ısrar ediyorlar. Türkiye' de biz IMF ile yap
tığımız anlaşmadan bu tarafa Devlet İstatistik Enstitüsü «Toptan Eşya 
Fiyatları Endeksini» kullanıyoruz. Tek endeks budur. Diğerleri kendi
lerine göre yapılıyor. Esas bakacağımız endeks budur. Ve bu endek te 
de, söyledim, dört ayda geçzn seneye göre, iki puan daha yukarıya çık

mıştır. Ama, önümüzdeki aylarda ümi t ederim kı, geçen seneden daha 
aşağı düşecektir. 

Soru : - Bazı bölgelerde prote~to var. 

Cevap : - Bazı bölgelerde .değil, bir yerde olmuş. Manşete al
dınız . 

S o r u : - Türkiye'nin gündemindeki en önemli mesele nedir? 

C c va p : - Türkiye'nin gündemindeki en önemli mesele, sizler de 
zaman zaman pek üzerinde yazdınız, bu Anayasa meselesidir. Anayasa 
değişikliğini aldığımız zaman, 175'i aldığımız zaman, memleket, mille
tin istediği isti:kamete daha rahat gidecektir. Yani milletin oyu ile Ana
yasa değişikliği yapmak bizim idealimizdir. Onun için ortaya koydum. 
Bizim her halükarda en önem verdiğimiz husus budur. Bir taraftan milli 
irade deyipte, milli irade'den kaçmayı Ja anlamıyorum. Hatta demokra
si yanlı basında da aynı şeyi şüpheyle k<ırşılıyorurn. 

S o r u : - Efendim, bu referandum konusunda askeri çevreler 
ve eskiden askeri olan çevreler de ısrarlı mı? 
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C ev a p : - Bakın, askeri çevrelerin bu işle al~kası yok. Bir kere 
onu bir kenara bırakın . 

Soru: - Efendim, Sayın Cumhurbaşkanı 175. maddeden vazgeç
meniz 'konusunda telkinde bulunursa bundan vazgeçebilir misini?? 

C ev a p : Hiç bir şekilde. Bu be.'ı :m Cumhurbaşkanı ile vaktiyle 
mutabık kaldığım teklifimdir. Hiç bir şı>kilde bu teklifimden vazgeçmem. 
Onu kesin söyledim, parti liderlerine de söyledim. Mümkün değil. 

S o r u : - Efendim, ben Mehmet Bey ile ilgili bir soru sorabilir 
miyim? 

C e va p : - Kimseyle, şahıslarla ilgili sual yok. 

S o r u : - Efendim, biliyorsunuz başörtü~ü yasağından dolayı 
okullarımızda bazı olaylar var. Bu konuya bir çözüm getirecek misiniz? 

C e v a p : - İnşallah bir çözüm gelir. Sabırlı olmak lazım. 

Soru : - Sayın Başbakanım, paz;ırdaki son iki haftalık fiyatların 
yübekliğini neye bağlıyor unuz? 

C e v a p : - Biliyorum. Pazardaki fiyatların yeni farkına vardınız 
öyleyse. Gündeme yeni geldi değil. Pazarda fiyatlar her zaman vardı ve 
siz yeni farkına vardınız. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN CUMHURBAŞKANI 
SAYIN KENAN EVREN İLE OLACAN GÖRÜŞMESİNDEN SONRA 

BASIN MENSUPLARINA Y APTICI AÇIKLAMA 

6 Mayıs 191Jl 

Değerli Basın Mensupları ; 

Sayın Cumhurbaşkanımızla haftalık normal görüşmemizi yaptık . 
t\ma b uradaki kalabah&tan da anladığım kadarıyla, en önemli ımesele ola
rak, konuşmamızın Anayasa değişikliği ve bununla ilgili diğer geçici 4. 
madde ile ilgili konular üzerinde olduğunu söyleyebilirim. Tabii o arada 
Devletin normal işleri de konuşma mevzuları arasına girmiştir. Bazı ko
nular Sayın Cumhurlbaşkanımızla konuşulmuştur. Şimdi sırası ile 175. 
maddeden başlıyarak üzerinde konuştuğumuz- tabii mutalbakat de:mek
ten herzaman çekinmemiz lazım. Çünkü mutabakat diyoruz, arka ından 
bazıları çıkıyor «Hayır muta'bakat, yokmuş» diyorlar - konular üzerinde 
duracağım. Sayın Cumhurlbaşkanımızm bu konulardaki görüşlerini aldık. 
Netice itibariyle, bu görüşleride nazar-ı itibara alarak, eğer değişiklik 
yapılacaksa o şekilde değişiklikler yapmayı nazar-ı itilbare alıyoruz . dedim . 
Bugün öğleden sonra da Anayasa Komisyonu'nda icap ederse bu gerekli 
değişiklikler yapılacaktır. 

175. madde konusunda, bir; Sayın Cumhurbaşkanımız yüzde 60 bara
j i istemekten vazgeçmiştir. Ama Anayasanın da kamuoyunda Meclis'te 240, 
halkoylamasında da düşük bir ekseriyetle kabul edilmesinden yana de
ğildir. Burada bir baraj bahis mevzuudur. Baraj mevzuudur. Baraj dem:
yeceğirn de bir !imitasyon bahis mevzuudur, oylama bakımından. Anayas;ı 
değişiklikleri önemli -değişiklikler olduğu için hal.kın önüne gidecektir. 
Bu bakımdan bir şey konulacaksa, bunun nasıl ol acağını biz bugün öğ
leden sonra komisyonda ifade edeceğiz Ama yüzde 60 olmadığım hemen 
size söyliyeyim. 

İki, - Anayasa değişikliklerinin gene muhalefetle yapılan konuşma
larda bizim ilk orijinal teklifimizde de vardı; her hadisede halkın önüne 
gitmek, halkı bıbırır manasıda olabileceğinden - Anayasa değişikliklerin
de şöyle bir usulü daha uygun mütalaa etmekteyiz. Bu konuda mutaba
katımız var. O <la şu; 240 ile 267 arasında heriı.angi bir oylama neticesi, 
halkoyuna, Anayasa değişikliğini götürecektir. Eğer Cumhurlbaşkanı veto 
ederse tekrar IJıalk oyuna götürebilmesi için 267 oy lazım. İster bu şekil· 
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de olsun ister direk şekli olsun 267'yi geçen 268 veya daha yukarda bir 
oy ile Meclis'te kabul edilen Anayasa değişikliklerinin halkoyuna götürül
mesine lüzum olmayacaktır. Bu daha evvel konuşulan 3/4'den daha ufak 
bir rakamdır. Tabii direkt olarak Meclis'ten 268 oy ile geçerse Sayın Cum
hurbaşkamnın hala geçici 9. maddedeki yetkisi saklıdır. Onu veto ettiği 
takdirde 301 gereklidir manasını söyliyebiliyorum. Yalnız 240 ile gider 
veto edilir 267 çıkarsa J:ıalkoyu mecburiyeti var. Onu da ifade edeyim. 

Diğer bir konu da, halkoylaınasına gidişte, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi - ki, bu da gene 175. maddeye yazılacaktır- Anayasa değişiklikle
rinin hangi madelerinin ayn oylanmasına karar verecektir. Yani, üç mad
deyi götürüyoruzdur. Belki diyebilirki, üçü de ayn ayn sandıklarda oy
lansın. Veyahuıtta ikisi bir sandıkta oylansın, biri diğer bir sandıkta oy
lansın. Buna da gene TBMM karar verebilir. Böyle bir şey de düşünül
mektedir. 

Geçici 4. maddeyle ilgili olarak, gene bugünkü mevcut Anayasa de
ğişikliği teklifi, hepinizinde bildiği gibi 267 ile yürürlüğe girecektir. Yani 
267 oyu bulduğumuz takdirde Anayasa değişiklikleri yapılacaktır. Nedir 
bunlar; Referanduma gitmeden 175. maddenin değiştirilmesi; 450 miIJetve
kili sayısını veren, zannediyorum 75. madde; Bir de 67. maddenin bir fık
rası, yaşı aşağı indiriyor. Gençlere imkan veriyor. Bu maddeler otomatik
man yürürlüğe girecek. Bunlar girdikten sonra, geçici 4. maddf.; için teklif 
getirilecek, 175. maddedeki esaslara göre. Bugünkü teklifin şekli buydu. 
Ben partilerle konuştuğum zaman- gerek Sayın Erdal İnönü ile gerekse 
Say1n Cindoruk ile lconuştuğumuz zaman-şunu da teklif ettim; Dedim ki 
geçtci 4. madde özel bir maddedir bir Anayasa madde i değildir. Bi'L Jun
da taraf da değiliz. Bunun haJkoyuna gitmesi lazım.dır. Fikrim budur. Ama 
halkoylamasını ileri kademeli yapmayız, yani bu teklifi geçirdikten sonra, 
ikinci bir Anayasa değişikliği gföi, TBMM önüne gelmeyiz. Dosdoğru 'bu 
kanunun içerisinde, yani «ŞU kanun içerisinde geçici 4. madde kaldırıl
mıştır, fbunun için bu kanundaki 15. maddede referandum esaslan uygu
lanır, halkoylaması esaslan uygulanır» diye bir ibare Jcoyarız, lbu suretle 
dosdoğru referanduma götürmüş oluruz. Yani ikinci bir ameleye lüzum 
kalmaz, zamandan kazanmak bakımından. Bunu da Sayın Cumhurbaşka
nına arz ettim. Bu değişikliği de yapmaya ihazır olduğumuzu daha evvel 
de onlara söylemiştim. Burada da <böyle bir değişiklik yapılacak. 

Referandum ile ilgili kanunun genel 'bir kanun olma karakteri var. 
Genel bir kanun olduğundan dola)'l - tabii şu anda kesin bir şey söyleye
mem. Referandum kanunu - Mecliste ancak Anayasa oylaması tamamlan
dıktan, yani Anayasa ile ilgili 175. madde geçtikten sonra getirilecektir. 
Yani o Resmi Gazete'de ilan edildikten sonra referandum kanununu geti
receğiz . Çünkü onunla yakından ilgili bir kanundur. Referandum ka-
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nunda, düşündüğümüz, ana iktidar .partisi gru/buna -lbu bir koalisyon da 
olabilir, tek .bir parti de olabilir- üç ,tane konuşma, bir tanesi en sona 
doğru olmak kaydıyla. En sonunda bir başka konuşma var, onu söyliye
ceğim. Anamullıalefet Partisine iki konuşma hakkı. Meclis'te grubu bulu· 
nan diğer muhalefet partilerine 10 dakikalık birer konuşma hakkı, geçici 
4. maddeyle ilgili ve Cumhurbaşkanına isterse -!başta veya s·onda, veya 
bir ·başta veya sonda, nasıl isten~e - 10 dakikalık bir kıonuşnıa hakkı. İs
tediği takdirde ıtaıbii. İsterse iki tanesini başta veya sonda yapabilir. İs
terse birini başta birini sonda yapabilir. Cumhurbaşkanına böyle bir hak 
vereceğiz . Geçici 4. madde ile ilgili referandumda, halkoyla.masmda, te · 
levizyon konuşmalarında lbir özel istisna getireceğiz. İktidar grulbuna da 
muıhalefet partilerine de. Sayın Cumhuı:ibaşkanına ıda !herkese iki konuş
ma 'hakkı vereceğ.iz. Özel bir durumdµr lbu, !herkesin eşit şekilde konuş· 
masını ıgetireceğiz. Talbii kura ile seçilecektir. Yalnız Curnlhuı:ibaşkanının 
1-onuşması demin de söylediğim gibi, biri sonda !biri !başta ,isterse ikisi 
sonda ikisi başta olabilir. O kendi tercihine bağlıdır. İktidar grubunun bu 
konuşmasının sonda olma mecburiyeti vardır. ıBelki hurda onu da kul
lanmayalbiliriz. Yani şart değil, özel ıbir durum. Kuraya talbii oluruz. Gene 
referandum maddesi lle farklı bir madde. Çünkü sebebi de şudur. Ana
yasa değişikliklerini, 'halkoyuna giddbilecek Anayasa değişikliklerini ge
tirecek, netice itibariyle iktidar grubudur. İktidar muhalefet ile anlaşırsa 
zaten sayısını 267'nın üstüne çıkar, halkoyuna gitmez. Onun için ıburada 
eşitli ği temin etmek bakımından yani kendi teklifini müdafaa etme bakı

mından iktidar grubuna üç konuşma hakkı dedik. Bir tanesi sonda olmak 
kaydı ile Cumhurbaşkanından bir evvelki konuşma konuyla , ona muhale
fete iki konuşma talbi'i Meclis'te grubu olan muhalefet partilerinde !birer 
konuşma olmak kay:dıyla mütalaa ediyoruz. Bununda adalete uygun ol
duğu kanaatindeyim. 'Düşüncelerimizin ana eğilimi !budur. Bugün ümit 
ediyorum ki bu değişiklikler aat 2'ye kadar yetişirse, yetişmezse belki 
kvmisyon toplantısını ·bir •saat erteler. Çalış.malan ilgili arkadaşlarla ya
panı. . Değişiklik önergeleri varsa lbunlan veririz. Bu meselede Türkiye'
nin gündeminden ıbir an evvel çıkar. Ümidim budur. 

S o r u : - Efendim referandum için bir tarih belirlendi mi? 

Cevap : - Bunu referandum kanunundan /bir değişiklik olarak 
koyacağız. Bunu şu kanun içine koyamayız. Burda önemli olan seçmen 
küti.ik:lerinin ıgüncclleştirilmesidir. Bunun bir minumuı:ı ~anı vardır. 
Tabii lbu işi bilen teknisyenlerle konuştuktan sonra referandum için (bi: 
tarih tesbit edilebilir. Çünkü lbiliyorsunuz, 2-2,5 milyon yeni seçmen daha 
bu referanduma gelrnek;tedir. Yaşın aşağıya indirilmesinden dolayı. O !ba
kımdan s çmen kütüklerinin mevcudu ıüzerine bir ıgüncellcştirme op<!· 
rasyonu var ki , onun yazılması, onun ıbir itiraz süresi .gibi bazı süreler 
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var. O bakımdan Hk referandum, benim tahminim, Haziran sonundan
-.>vvel olmaz. l.Belki Yüksek Seçim IKurulu'na da 15 gün uzatma yetkis: 
bırakınz. Onlar nasıl lhesap ederlerse öyle !bir noktaya da gelinebilir. 

Soru : - Sayın Ba$bakan, lbuyurdunuz yüııde 60'ın yerine yeni bir 
limitasyondan balhsettiniz. 

Cevap : - Hadise şöyle. Bu muhtelif şekillerde olabilir. Anaya
salara halk iştirakini sağlıyacak tedbirleri alacağız. Yani halk iştirakini 
kolaylaştıracak tedıbirlerin almmasında mutabıkız. IBu nedir? Buna işti
rak edilebilmesi için para cezası hükümleri nasıl seçimlerde konulduysa 
burda da konulaıbilir. Bi r •bunu söyleyeyim. Bu iştiraki yükseltelbilmek 
için getirilmiş bir tedbiridir. Ama belli iştirakın altında olması halinde ki, 
yüzde 60'dır. Bu rakamı kabul etmiyoruz. Ama mesela yüzde 51 normaJ 
düşüni.ileıbilir. Yani ıhalkın yüzde Sl'lı- " Iıiç olmazsa iştiraki düşünebilir. 
Veya evet oylarının belli ıbir seçmen rakamını tutması düşünülebilir. 'Yani 
evet deyip kazanan oylar ·olacaktır. Ana ona da misal vereyim, 1/3 seç
men sayısının ah ında olmaması lazım diye düşünülebilir, yani Anayasa 
gibi önemli madeler gelecektir halkoyuna. Çünkü Meclis'te anlaşma olan 
maddeler kolay madelerdir. Herkesin anlatığı tbasit maddelerdir. Fakırt 
anlaşamadığı maddeler halkoyuna gelecektir. İktidar grubu getirecek
tir. Geçmesi için biraz zorlaştırılması lazımdır. \Aksi takdiPde !Anayasalar 
bazılarının dediği gibi, ilk başta bana iddia ettikleri gibi, «Özal istediği 
gibi değiştirmek istiyor» diye. Kolay değiştirilen metinler olmaması lazım . 
Bunu da kabul ediyorum. 'Benim sadece söylediğim meclisten kolay geç
mesi idi. Ona bile itiraz ettiler. Orada da 201 şartından vazgeçip, 24V ka
bul ettim. Onun için !böyle bir !imitasyona ihtiyaç. v~roır. Onu söyl~mek 
istiyorum. Yani bir değişiklikte, herhalde halkm ya asgari iştiraki veya
hutta asgari bir «evet» miktarının çıkması lazım. 

Soru : - Efendim, şimdi mutalbık olduğunuzu açıklıyor musunuz? 

Cevap : - Efendim tabii şöyle söylüyorlar. Mesela bakınız. «re
ferandum,» ihalkoylamasını Cu.m!huı:'başkam istemiyor, Özal istiyor• gibi 
söylediler, «mutabakat yok» dediler. Sayın Cumhurbaşkanı geçenlerde 
yaptığı bir konuşmada, •Önümüze halkoylaması için bunlar gelirse, işte 
bunları değiştirmeyiniz» bile dedi. Yani bunun endirekt olarak halkoyla· 
masına geleceğini ifade etti. Buna ıgöre !bazı liderlerimiz, .ıbir mutabakat 
yok» şe'klinde konuştular. Doğru değil. Biz lher zaman da şunu söyledik; 
Cumhurbaşkanı ile !bir mutalbakata <varmadan !ben Anayasa değişikliği 
getiremem• dedim. Getiremememin sebebi de, ancak şudur; Çünkü !bu
günkü Cumhuri>aşkanının ağır yetkileri varıdır. IAnayasa'da mutalbaka t 
sağlamadan getirirsem, 267 oyu ıda !bulsam, 301 'e kadar, ıgeçici 9. maddeye 
göre veto etiği takdirde 301 oyu !bulmamız lazım ki, bu roümki.in olmaya-
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bilir. Sonra niçin Cumllııuibaşkanımızı ıbir ısıkıntılı duruma düşürelim. Ben 
uzlaşma yolunu, siyasette uzlaşma yolunu daima tercih eden bir kimse
yim. Uzlaşmayı gayet talbii mümkün olduğu kadar siyasi partilerle de 

· yaparız. Sayın Cumhıuibaşkanımız ile de kendisini ilgilendiren konulard,ı 

yapmak için elimizden geleni yaparız. Doğrusu da budur. 

Soru : - Peki, Ekim'e ve Kasım'a da alıyorsunuz deği l mi? Eıfen
dim. 

Cevap: - O noktada % 50 şansımız var. !Belki olmaz. Haziran 
ola'bilir. 

Soru : - Haziran'a nasıl olur? 

Cevap : - Haziran' da olalbilir. Önümüzdeki senenin Haziranına. 
Tabii 88 Haziran 'ında. Ondan sonra ıbir tarih dalha söyleyeyim ... Ekim 
88. 6 Kasım' dan evvel talbii. Bunlar da mümkün. Bakın o pazar günlerini 
arayın. Hangileri mümkün geliyor, işte göreceksiniz. 

Soru : - Efendim, biz o tari'hleri ararken, siz ıbu sırada yeni Ana
yasa değişikliklerini mi hazırlayaca~ınız? Veyabhutta yeni reform pake
ti mi filan hazırlayacaksınız? 

Cevap : - Daha birçok yapacak işimiz var. Yani insana 'hazan 
şöyle geliyor; Bugün benim TBMM'de 255 çoğunluğum var. Ondan 
sonra, İşte Haziran seçimlerini de göreceğiz. Niçin lbir seneyi daha kul
lanmaya)'lm diye hazan düşünüyorum. Yani erken seçim yapılaıbilir. Neti
ce itübariyle iktidar, nasıl memleketin şartlannı uygun görürse, memle
ket için faydalı göıiirse, ıtalbii kendisi içinde faydalı görürse, seçime on..ı 
göre karar verir. O da bizim en tabii hakkımız. Bu bütün dünyada böyle
dir. 

Soru: - Eıfendim, lbu son alınan kararların muhalefet tarafından 
benimseneceğini düşünüyor musunuz? 

C ev a p : - Bizim ıbu konularda, yani teklifi getirdiğimiz zaman, 
vereceğimiz başka lbir şey olmaz; yani fazla bir şey yoktur. İ'Ster kaıbul 
edilir, ister kabul edilmez. Ben, özellikle bir muhalefet partimizin daha 
çok geçici 4. maddeyle alakadar olduğunu yakından ·biliyorum. Yapabile
ceğimizi yaptık, yolu açtık. Bu meselenin /halledilmesini de halka bırak
tık. Talbii ki yoldur ıbu. Biz de burada taraf değiliz. Onu da ·söyledim. Or
taya koyduk. Halk ne karar verirse, !başımızın üzerindedir dedim. Ve bir 
kere de şunu söyledim; yanlış anlaşılmasın, ümit ederim ki, memleket 
eski karanlık günlere lbir daha dönmez. Tecrübeyi hepimiz alıruşızdır. 
Heııkes dersini almıştır. O günlere bir daha dönmeyiz. Hatasıyla sevabıy
la işin yükü halkın omuzlarına verilmiştir. Bizim !bunu TBMM'nde yao-
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mamız lazım . Çünıkıü öyle •bir vazifeye de 'biz seçildik. Seçim 'beyanname
mizde herhangi bir böyle bir mükellefiyet yoktur. Ama demokrasi mese
lesini öne alarak bu yolu açıyoruz. !Bu yolu açarken de en önemli getirdi
ğim, Türkiye için kazanç olarak gördüğüm 175. maddenin yeni şeklidir. 
Bu 175. maddenin yeni şeklidir. Bu 175. maddenin yeni şekli, yani Anaya
sa'nın halkoyuyla değiştirilme imkanın getirilmesi , Türkiye'yi ilerde kar 
şılaşabilieceğimiz birçok çıkmazlardan çıkaracaktır. Ne 12 Mart gibi prob
lemler olabilir, ne de 12 Eylül'e bizi getirir lbir daha. Ümit ediyorum, 
önemli /bir adım atmış oluyoruz. Sıkın tımız olduğu zaman halka gitme 
yolunu !buluyoruz demektir. 

Soru : - Yani sözlerinizden bu şeklin son şekli olduğunu, başka 
hiç bir değişiklik yapılamayacağını anlıyorum. 

Cevap : - Tıfuii, metni !hazırlayalım da o !bakımdan. Metin hak
kında şu anda lbir şey söyleyemem . 

Soru : - Efendim, katılımı /biraz açarmısınız? 

C e vap : - Öğleden sonra görürsünüz. Katılım olacak, başka bir 
şev mi olacak. 

Soru : - 267 veya 268 rakamı ıhakkında. 

Cevap : - Şimdi 240 ile 267 arasında ·heı1.hangi bir oylama neti
cesinde halkoylamasına gidiyor. Cumhurbaşkanı veto ederse bu kanun.ı 
2Ô7 oy gerok. Halkoyuna ıgcne gidiyor. Ama daha /başta 2&8 veya yukard:ı 
bir oyla geçirmişseniz o vakit .halkoylamasına ]uzum yok. Halkoylamasın:ı 
gitmeden dosdoğru Meclis '.te Anayasa değişikliği yapılmış olur. Cumhur
başkanı ' mızın bu anda geçici 9. maddeye göre veto hakkı 301'dir. Yani 
bu Cumhurbaşkanı 'na ait. 1989'dan s onra yok o. Ama tahmin ederim ki, 
Sayın Cumll:ıuı:ı'başkanı'ın lbu konularda tabii çok şey olmamak kaydıyla 
bu madde değişikliklerinde genellikle bütün partilerin anlaşabileceği 
madd:! değişiklikleri çok önemli maddeler olmaz. Yani ihtilaflı maddeler 
olmaz. ilckim seçmen yaşında da böyle bir görünüş gözüknıüyor. Millet
vekili sayısında da gözükmüyor. Tahmin ederim, Meclis'in mesela 1 Ey
lül'de toplanma kaydını değiştirmemiz icap eder. Biraz yanlış bir kayıt. 
Ama bunu partiler anlaşarak yapabilir. Şu anda değişikliği düşündüjW
müz de yok ama yapıl~ilirse partiler anlaşıp yap~ilir. Onun için halkı 
referandumda meşgul etmenin bir anlamı yok. 

Soru : - Cumhuribaşkanınm 1halkoyuyla seçilmesi konusunda se
çimden onra /bir değişiklik ıolalbilir mi? 

Cevap : - Bu benim fikrim. Şu anda dereyi görmeden paçaları 
sıvamamak lazım tdiye bir hüküm var. 'Bu benim fikrim. Birçok siyas! 
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partilerin de fikirleri var, 1hatta yüzde 5 .rey alan partinin fikri. Biz ta•bi
atıyla daha !büyük !bir ekseriyete ısalhip ıbir partiyiz. Ama seçi.rnlerden son· 
ra !bu konu düşünülebilir. O zaman lbu duruma bakmamız laıım . Kim ne 
kadar rey alacak? Biz ekseriyeti tek başımıza sağlıyacak mıyız? Veya 
tek başımıza Anayasayı değişt irecek ekseriyete sa!hip olacakmıyız? Hiç· 
bir endişem yok. İyi rey alıp birinci parti olacağımızdan . 

Soru : - Eıfendim 1989'a kadar geçici 4. madde dışında hiçbi; 
Anayasa değişikliği yapmıyacağınız sözünüzü yineliyor musunuz,? 

Cevap : - Bu sözümü yineliyorum. Yani diğer partilerle muta 
bık kalmadığım hiçbir şeyi 1988 seçimlerinin sonuna kadar yapmam. Yan
Jız burada bir değişiklik var. 175. madde bu şartlar altında yürürlüğe gi
recek. İlk teklifimizde 175. madde 88 seçimlerinden sonra yürürlüğe giri
yordu, bu sefer yayınlandığı tarihten Hibaren yürülüğc girecek. Çünkü 
referandum kısmını geçici 4. madde için kullanacağız. 

Soru : - Efendim, geçici 4. maddenin referandumu sırasında te
levizyonda iktidar paPtisine de konuşma ıhakkı veriliyor. Daha önce bu 
konuda iktidar olarak taraf olmadığımız için bir açıklama yapmıyacağı ·~ 
demiştiniz. 

C c va p : - Açıklama yaparız. Ben bilmiyorum ·bizim aleyhimizde 
konuşacak mı, konuşmıyacak mı? Bakarsınız aleyhimizde konuşur ona 
göre cevap vermek durumunda oluruz. Yanlız şunu söyledim, her partiye 
iki konuşma lhakkı vereceğimizi söyledim. Yani taraf olmadığımızın 'en 
güzel delili odur. 

Soru : - Sn. Baş'bakan 'ım meydanlar açılacak mı? 

Cevap : - Bir süre konacak, bir hafta gibi. Televizyon konuşma

ları verdiğimize göre meydanları açarlar. Kendilerine faydalı olup olmı
yacağını kendileri bilir. Bir !hafta süreyle açılır. İsterlerse açılır. Am.1 
tcrsde olabilir. Bu konuları biraz dikkatli düşünmemiz lazım . 2969, geçici 
4 kalkhğı zaman otıomatikman kalkacak!tır. 

Soru : - Efendim, ıbir haftalık süre içersinde. 

Cevap : - 2969 da tavsiye etmem ki, durup dururken, Sn. Cum
hurıbaşkarum karşısına çık~p onun veya .Kon ey İdaresi'nin ale:YJıindc ko
nuşmaları başkasının başka türlü konuşmasına sebep olur, eğer bunun 
halledilmesini istiyol'Sak lbu gi'bi konuları hiç nazar-i itfuare almamak la
zım. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN HÜRRİYET GAZETESİ 
ANKARA TEMSİLCİSİ SAYIN ERTUCRUL ÖZKÖK'ON 

SORULARINA VERDtCt CEVAPLAR 

6 Mayıs 1987 

Soru : - •A)'rı ayrı referandum düşünüyor musunuz?• 

Cevap: - Ayrı ayrı nasıl yaparsın. Geçici 4'ünoü madde kaldırıl
mış demekten başka hüküm yok. Eğer geçici 4'üncü Madde ayrı ayrı fık 
ralar yazsaydı , !belki fıkraları ayrı ayrı kaldırabilirdik. Ama !hakkında 

mahkeme açılmış olanlar var. Sn. E evit iddia ediyor. Diyor ki, •Hakkın
da mahkeme açılmış olanlar mahkemede beraat edince, onlar zaten bu 
hakk ı aldılar • diyor. Yani, «Onları hiç katmayın, sadece bizi koyun • di
yor. Şim:li bu olacak iş değil. Biz, onu sorduk ilgililere. İlgi lilerin fikri 
-Oyle değil. 

Soru : - Peki , Abdülkerim Doğru için ne diyorsunuz? • 

C e vap : - •Benim bildiğim kadarı ile Abdülkerim Doğru hakkın
da kamu davası açılmamış. Öyle !biliyorum. M>dülkerim Doğru, o tarif~ 
girmiyor. Bizim parti olarak tutumumuz, ihatası ile sev~ı ile millete bı
raktık bu işi . Biz, herhangi ıbir şekilde «<hayır• veya •evet• verin deme
y iz. Bizim söyleyeceği miz sadece, bizim bu yolu açtığımızdır. Yani halkı
mızın önüne koyduk. Halkımızın tercihi, 'başımızın üzerinde.• 

Soru : - Türkiye değişiyor. Siz eskilerin bu işin üstesinden gele
meyeceğini söylüyorsunuz. Diyelim ki, yasaklar kalktı , bu sene veya gele
cek ene seçime gidildi. Diyelim ki eski liderler de şimdiki partilerin ba
şına geldiler. Fiili anlamda siyasi rakibiniz oldular. Yine bu görüşünüzde 
ısrar eder misiniz?• 

Cevap : - .-Evet, hatta 'bizim için da'ha iyi olur belki, Grupta da 
söyledim arkadaşlara. Bizim için dalha iyi olur. Hakikaten, partilerinin 
başlarına geçsinler, ıhiç olmazsa mazlum rolü oynanmaz. O zaman IJı.akiki 
hüviyetleriyle, yani daha güzel, lhem siz yarala~iİirsiniz, hem de millet 
daha güzel karar verelbilir. O, bizim leıhimizedir. • 

Soru: - Bu konuşmalarınızdan şöyle bir sonuç çıkarabilirmiyiz? 
Bu i i haziranda !bitireceksiniz galiba?• 
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Cevap : - Eğer kendileri hala etmezlerse. Onlar bu işe razı olur
larsa, Haziranda biter. Yüzde altmış meselesi, söyledim keırdilerine, ·Gi
din Cum'hur'başkanı ile konuşun, ıbenim getirdiğim lbir şey değildir, konu
şun• Benim teklife razı olmalan halinde, lbu iş referanduma gider. Ha
ziran ayı içeri inde. Belki temmuzda.• 

Ser u : - «Razı olmasalar da siz 267'yi bulursunuz.• 

Cevap: - «267'yi •bulmakta kimseye bir taviz vermem. Yani ille 
267'yi bulacağım diye şuna, buna taviz vermem; onu söyleyeyim. Bağım
sızlara da ... Bakın, iki şey var. Bunu bir türlü anlatamadım. Başka ma
na söylediler. Geçici dördüncü maddeyi l>ir tarafa /bırakın, Anayasa'nın 
sivil idareler ve ıhalk tarafından değiştirilmesi espri ini getiriyor. Bu, çok 
önemli bir ıhadisedir. 

Bunu lbugün yapanın. yarın yapma şansımız olmayabilir. Çünkü 
267 ekseriyete şu anda yakınını. Bir <le ıgeçici dördüncü m.ıddenin değiş
me imkanı var. ıŞu anda, ·bu şansa yakınım . Bu, Türkiye'yi ilerde Anaya
sa sıkıntısından kurtarır, Sivil idarelere Anayasa'yı i::ab.nda değiştirme 
imkanı verir. Bu çok önemli bir hadisedir. Biz şimdiye kadar bunu yapa
madık. Ben, size gösterebilirim. Süleyman Bey de Anayasa değişikliğini 
halk yapsın diye istemiştir. 1971'de, 1972'de. Getirip göstereceğim, var bu
rada. Mustafa Taşar da !bugün ıbana getirdi, göstereli. Adalet Gazetesi'nde 
çıkmış. Halkın oyudur esas olan. •Önemli konularda, 'hatta halka gitmek 
lazımdır.• demiş. ıBunları söylemiş. Ben 1969 seçimlerinde de kendisine 
teklif ettim. O zaman, Coşkun Kırca'nın Anayasa değişikliği teklifine iti
bar etti. Bunu !burada çıkarmak istiyorum. Ama çıkaramazsam , yani hiç
birisi itibar etmezse o vakit ne geçici dördüncü madde çıkar, ne 175 çı

kar. Belki öbür iki maddeyle kalırız.• 

Soru : - •Onları referanduma sunmuyorsunuz?• 

Cevap: - •Yok o normal Anayasa değişikliği. 175 de değişmez. 
zaten referanduma götürmem mümkün 'Olmaz.• 

Soru : - •YÖK'ten vaı,geçtiniz mi?• 

Cevap : - «YÖK meselesi daha sonraki devreye kalmıştır. Seçim
den sonra inşallah YÖK Kanunu'nda 'bazı değişiklikler yaparız. Belki ka
nunla bazı değişiklikler yapılabilir. Bugün .ta'bii, Cum'hu.ı1başkanımızın 
YÖK'te TRT'de ve yüksek yaı:gı organlarında çok büyük etkinliği var. 
Onun için de seçilmesi lazım gelir diyorum. Yani seçilmesi !azını gelme
sinin !bir sebebi de oradadır . .Aksi takdirde 1961 IAnayasası'ndaki Cumhur
başkanı'na !benzemiyor. Tabii problem de bizim üzerimize geliyor. • Si
yasi iktidarsınız• diyorlar, •Siz niye bu konuda ... •, nayasa her şeyi 
bağlamış, daha fazlasını söylememiz mümkün değil.• 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN SAYIN YAVUZ DONAT 
(TERC'ÜMAN) , SAYIN GtlNERİ CIVAOCLU (SABAH), SAYIN 

YALÇIN DOGAN (CUMHURİYET ), SAYIN ERTU(;RUL ÖZKÖK't)N 
(HÜRRİYET) SORULARINA VERDİ(;İ CEVAPLAR 

6 Mayıs 1987 

Soru : - Cumurıbaşkarn'nın referandum konu unda size bir ı sr:ırı 

var mı ? 

C ev a ıp: - Hayır hayır . Yal nız referandum konusunda yüzde 60 
katılım olması fikir onundur. Ama katılma zoru"Juluğu ayrı. O kanunla 
olur. Katı lma zorunlu luğu koymaya da lüzum yok, Mevcu t seçimin te
mel hükümlerine ait kanunda var. Bu hüküm 10 'bin lira para cezası. Za
t n referandum ona, şu andaki mevcut :hükümlere göre yapılacak . Ama 
biz ayrı bir referandum kanunu koyar belki onu deği·ştirebil iriz. Ben ayrı 
bir referandum kanununu şöyle düşündüm : Orada söyleyeceğimiz şev 

gayet !basit. İktidar partisine veya iktidar koalisyonuna iki konuşma ola
bilir. Grulbu olan partilere birer konuşma. ıBu ıböyle olması lazım. Çünkü 
anayasa değişikliğini getiren umumiyetle iktidar koalisyonu olacak. On
lara doğrudur. Reisicumhur isterse ona •da bir konuşma hakkı. IO'ar da
kika. Bu kadar kafi. Hepsi IOO'ar dakika ondan sonra geçici 4. madde için 
Yani 1ıerkese t'OO'ar dakika derken, iktidar muhalefet ayrımı yapmıyoruz 

Soru : - Yasaklar kaldırılacak liderlere TV'de konuşma hakkı ve
rilecekmi? 

Cevap : - Yasaklar ayrı. O yanlış p]ur. O işi iyice çıkamaza sokar. 

Yani çıkacak iki çıkmaz hale getiririz. Şimdi dördünü bir arada arka 
arkaya görürlerse çok ıhatıralar canlanır. Yanlış olur. 

S o r u : - Ayrı ayn referandum düşünüyor musunuz? 

Cevap : - Ayn, ayrı nasıl yaparsın, geçici 4. madde kaldırılmış d~ 
mekten başka hüküm yok. Eğer geçici 4. madde ayrı ayrı fıkralar yazsay
dı, belki fıkraları ayrı ayrı kaldıra/bilirdik, ama :hakkında mahkeme açıl

mış eski siyasiler var. Ecevit iddia ediyor. Diyor ki, hakkında mahkeme 
açılmış olanlar mahkemede beraat edince, onlar zaten bu hakkı aldılar 
diyor. Yani onları hiç katmayın sadece koyun diyor. Şimdi ıbu olacak iş 
değil. Biz onu sorduk. Yüksek yargı organlarının fikri böyle değil, yoksa 
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mesela şimdi Sayın Erbakan şimdiye kadar çoktan Refah Paı-t isi 'nin ba
şına geçmişti. 

Soru : - Siz neden referandumda <bu kadar ısrarlısınız? 

Cevap : - Geçici 4. madde benim kana time göre anayasa maddesi 
değildir. Ben olsayciJm nasıl yapardım diye düşündüm. İlle bir yasakla
ma koymak isteseydim ayrı bir kanunla referanduma götürürdüm. Hiç ol
mazsa ayrı sandık koymaları lazımdı. Bunu hatta ben Cumhur•başkanı '· 
na da sordum. Yani lbu aslında anayasa maddesi değil. Bu benim anladı 

ğım vaktiyle 1960 'Senesindeki ihtilalde Yassıada mahkemesi kurmuşlar 
siyasilerle ilgili . Siz bu yola gitmemişsiniz. O yolun tutarlı bir yol olma
dığı tecrübe ile görülmüş. Ama !bir yasaklama da getirme lüzumunu his
setmişsiniz. Bu -tamamıyla siyasidir. O vakit halka gitmişsiniz. Yani halk 
bir nevi tasdik etmiş. O hale gelmiş. Halk mahkemesi değil ele halka tas
dik ettirmişler. Hadise 'budur. Şimdi normalı, halkın bunu tasvip etmesi 
lazım. Bizim yaptığımız araştırma da onu gösteı:ıdi. Halk benden geçsin 
diyor. Bu şeki lde soruluyor. Bir anket yaptırdık. Ankette evc.t çıkma ih
timalinin yi.ihek olduğu gözüküyor. 48 diye bir rakam var. Ama karar
sıziar da var. 33 -3 1 civarında da hayır diyenler var. Tabii bu o günkü 
ş2rtlarla ne olacak bilemem, ama bu kamuoyu yoklamalarının bir değeri 
vıır . Kaıbul etmek l azım. Şimdi tabiatıyla proıblem bu noktaya gelip ça· 
tacaktır. Farzedelim ki, lbüyi.ik nisbette evet aldı. Bizim alcy'himize de ola · 
bilir. Hiç günahımız olmadığı halde. Çünkü benim meselem değil. 11 ey 
lül iktidarı ile 12 eylül iktidarının meselesidir. Ben !burada bir taraf ola
mam. Ama demokrasi icabı yolu açıyonım, halka i\Ju imkanı ge tiriyonım . 

Sual belki şu noktaya gelecektir. Halk hayır der c ne olur? İşte problem 
ondadır. Ama ona da kimse fazla lbir ses çıkaı·mamas ı lazım. O da zaten 
geçici maddedir ve 1992'de biter. Bun onu da tahmin etmiyorum, bekle
meden evet çıkar diyorum. 

Soru : - Neden Mecliste çözüm aramıyor sun uz? 

Cevap : - Bugün parlamentoda eğer biz geçici 4. maddeyi kaldır
mak için gizli ıbir oylama yapsak, gizli oylamada 100 rey alacağını zannet
miyorum. Sadece bizler değil, SHP'liler de dahil . . . Parti bakımından 

kalciJrma yönünde lben zorlamadım. Durup dururken bir probleme soka
nz. Onun için de halkın kalciJrmasını tercih ederim. Sebeplerden !birisi 
de budur. KalciJrırsa, halk kaldınr. Hiç kimse bir şey diyemez. 

Soru : -TV'de propaganda ya da konuşma olacak mı? 

Cevap : - Endişem vaı-. Referandum propaganda süresini bir haf
taya indirmeye çalışıyorum. Hatta lüzumsuz konu]aııda hiç gidilmemesi 
lazım. Diğerlerine de tavsiyem o. Cumhuroaşkanı'nı kızdıracak , etki ya-
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pacak konuşmalara gidilmemesi lazım. Yoksa aksi bir netice çıkar. Yani 
Cumhurbaşkanı da kalkar, konuşur. O vakit aksi netice çıkar. 

Soru : - Anayasa değişiklikleri sırasında 1989'da yapılacak Cum
hurbaşkanlığı seçimine dönük bazı hesaplan da, planları da birlikte yap
tınız mı? Örneğin sizin Cumhuıibaşkanlığına seçilmek gibi bir hesabım,z 
var mL? 

Cevap : - Cumhurbaşkanl.ığı hesalbım yok. Ama insanların ne 
olacağı nı bilemem. 1989'da kaderin ne gös tereceği ni 'bilemem. Bundar. 
3- 4 yıl önce bugün bu nok.tada bulunacağımı bilemezdim. Cumhurbaşkan
lı ğı 1989'da o zaman kaderin ne göstereceği belli o lmaz. Ama kafamdan 
bugün için !böyle lbir şey geçmiyor. 

Soru : - Bu yıl seçim var mı? Erken seçi me gidecek misiniz? 

C eva p : - Yü7.ıde 50 yüzde 50 ihtimal. Yani şu anda kafamızdan 
evirip çeviriyoruz. tıhtimal lbir gün artabilir, bir gün azalabilir. Şimdilik 
bakıyoruz. 

Soru : - Erken yada zamanında bir seçim konusunda ne düşünü· 
yor;unuz? Yani kim kazanabilir? Siz ken di durumunuzu nas ıl görüyor
sunuz,? 

C evap : - Türkiye büyük bir değişim içir.de. Bu değişimi görm e
mek mümkün değil. Bu değişimi eski part i liderleri nin anlaması daha da 
mümkün değil. Onu da söyleyeyim. Mesela ben dikkat ediyorum. Sayın 
eski dostumuz Süleyman Bey, bir lboru hattı projesi söylüyorum, derhal 
çok yanlış bir mantık kullanarak, •Bu suyu biz Konya Ovası'na basarız• 
diyor. Bu teknik bir laf değildir. Yani ekonomiye, mantığa da uygun değil , 
sadece politik bir laftır. Ben görüyorum ki, meseleleri eski politik açı
dan görüyorla r. Artık Tü rkiye o kadar fark et ti ki , yani hiz bugün d ikkat 
ederseniz, paramı nereye yatıracağım diye gazeteler birçok yayınlar yap
ma~ına rağmen, millet o tavsiyelerden çok daJıa iyi biliyor. Neyi alaca
ğını, nereye parasını yatıracağını en ince detayına kadar hesap ediyor. 
Faiz mi altınını şu mu bu mu hiç tavsiyeye lüzum yok. Halkın geriye dö
nüşü yok ve geriye dönmesi için de bir sebep yok. Yani geriye dönüp de 
Türkiye nereye gidecek? Yani bugün kalkıp söylüyorlar, «Lüks ithalatı 
kısacağız» diyorlar. Ne yapacaksın lüks ithalatı kısıp da, ne elde edecek
sin? Bir politik şeyle söyleniyor bunlar. Bunlar, zannetmiyorum ki bü
yük kitleleri netice itibarıyla bir noktaya doğru getirsin. Söylenen eski 
tip retoriklerdir. Devrin değiştiğimn farkında değillerdir. Tahminimiz
den daha fazla süratli bir değişiklik içindeyiz. 

Soru : -Türkiye deği şiyor. Siz eskilerin lbu işin üstesinden gele
meyeceğin i söylüyorsunuz. Diyelim ki yasaklar kalktı, •bu sene veya gele-
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cek sene seçime gidildi. Diyelim ki, eski liderler de şimdiki partilerin ba
şına geldiler. Fiili anlamda siyasi rakibiniz oldular. Yine bu görüşünüzde 
ısrar eder misiniz? 

Cevap: - Evet, hatta bizim için daha iyi olur belki. Grupla da 
söyledim arkadaşlara. Bizim için daha iyi olur. Hakikaten partilerinir. 
başlanna geçsinler, hiç olmazsa mazlum rolü oynanmaz. O zaman hakiki 
hüviyetleriyle çıkarlar. Millet daha güzel karar verir, bizim lehimize olur. 

Soru: - Yeniden referanduma dönersek, muhalefet partileri si
zin forrnülünüı.e arzı olmasalar da siz 267'yi bulur musunuz? 

Cevap: - 2'67'yi bulmakta kimseye ·bir taviz vermem. Yani ilk 
267'yi !bulacağım diye şuna buna taviz vermem onu söyleyeyim. Geçici 
dördüncü maddeyi bir tarafa bırakın «bizim getirdiğimiz değişikliği• si
vil idareler ihalk tarafından değiştirilmesi esprisini getiriyor. Bu çok 
önemli lbir ıhadisedir. Bunu bugün yaparım, yarın yapma şansımız olmaya
bilir. Çünkü 267 ekseriyete şu anda yakınım. Bu. Türkiye'yi ilerde ana 
yasa sıkıntısından kurtarır. Sivil idarelere anayasayı icabında değiştirme 
imkanı verir. Bu çok önemli bir hadisedir. Biz şimdiye kadar bunu ya
pamadık. Ben size gösterebilirim, Süleyman Bey ıde anayasa değişikliğini 
halk yap ın diye istemiştir. J97l'de, 1972'de Getirip göstereceğim, var bu
rada. Mustafa Taşar da bugün bana getirdi gösterdi. Adalet Gazetesi'nd" 
çıkmış. Halkın oyudur esas olan. •Önemli konularda hatta halka gitmek 
lazımdır» demiş. Bunları söylemiş. Ben 1969 seçimlerinde de kendi ine: 
teklif ettim. Dedim ki, gel anayasayı değiştiren maddeyi değiştirelim, 
esas onu halkoyu ile yapalım. O vakit birçok meseleler daha kolay hal
ledilir. Ve ıben buna çok önem veriyorum ,yani 175. maddenin önemi bu 
bakımdandır. Yani Türkiye'de biz hakiki demokrasiyi yerleştirmek isti· 
yorsak, sivil idareyi hakikaten Avrupa Ortak Pazarı'na müracaat ettiği

miz gibi, onu devam ettirmek istiyorsak anayasanın değişikliğini halka 
götürmemiz lazım . Halktan destek almamız lazım . Başka türlü tesir altın· 
da kalmıştır bu idarelerin hepsi. Bu iddiam var. 

Soru: - Düşündüğünüz başka anayasa değişiklikleri var. Onla
rı referanduma götürmüyorsunuz. Örneğin YôK'ü. Neden? 

Cevap: - YÖK meselesi daha sonraki devreye kalm1ştır. Seçim
den sonra inşallah YÖK Kanunu'nda bazı değişiklikJer yaparız. Şu anda 
düşünmüyorum, !belki kanunla ıbazı değişiklikler yapılabilir. Bugün tabii 
Cumhurbaşkanımızın YÖK'te, TRT'de ve yüksek yargı organlarında çok 
büyük etkinliği var. Onun için de halk tarafından seçilmesi lazım geli r 
diyorum. 
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Soru : - Demirel'in son Karadeniz gezisini, nasıl değerlendiriyor
sunuz? 

Cevap: -Ben Sn. ıDeınirel'in videosunu seyrettim. Trabzon konuş
masını seyrettim. Bir kere şunu farkettim, bu mitingde Süleyman Bey'in 
formu iyi değil. Eski Süleyman Bey de değil, veya devir değJşti. Aslında 
bütün konuşmada ortaya koyduğu pek bir şey yok. Yani Y:ırın partini:ı 
başına geçtiği zaman ne koyacak ortaya merak ediyorum. Mitingdeki in
sanların büyıük çoğunluğunun partili olduğunu ta!hmin ederim. Yığma bir 
miting. 

Soru : - DYP örgütü ·güçlü görünüyor ... 

Cevap : - Şunu söyleyeyim misal olarak, DYP'nin şu anda •taraf
tarları olan insanları her taraftan ıgetirmc gücü vardır. Süleyman Bey'in 
şu ana kadar yaptığı en önemli icraatı, teşkilatını, eski AP teşkilatının 
bir kısmıdır bu, bunu tutabilmiş olmasıdır. Ama bu nereye kadar, nedir? 
İşte ikinci üçüncü parti olacak •bir şekildedir, o kadar. Hatta bir şey da'ha 
söyleyeyim, eğer Slileyman Bey, yanlışlık yaparlar işte bu teklifleri ka<bul 
etmezler, neticede geçici dördüncü madde değişmezse, DYP'nin halka ve
receği •bir şey ıyoktur . Yani ıbeş sene daha dayanamazlar. Onu söylemek is
tiyorum. Götürdükleri, söyledikleri :bir tek Süleyman Bey var. Bu işi o 
idare edecek. Ne var geride kim var? Söylediğiniz zaman hiçfbir şey çık
mıyor. Dışardan idareyle de bu gitmez. Onun için bu önlerine gelmiş 
bir imkandır. Geçen seçimde şunu söylediler. •6 ay sonra Süleyman Be~ı 
geliyor' dediler. Öyle değil mi? Ne söyleyecekler ondan sonra. Onun için 
diyorum ki, /bu fırsatı kullansınlar ·biz de memnun oluruz. 

Soru : - Şimdi DYP'nin söylediği şu efendim. Yasaklar kalksa d:ı 
kalkmasa da, ilk seçimde lbiz çoğunluk olacağız diyor DYP. 

Cevap : - Görürüz, biraz fazla hayal kuruyorlar. Hızlı hayal kuru
yorlar. En son genel seçimden bu tarafa 1977, kaç sene geçmiş oluyor? 11 
sene geçmiş oluyor. Kaç milyon yeni seçmen geldi? 11 milyona yakın yeni 
seçmen geldi. Yani bu yanlış hesabı yapmasınlar. Bugün aldıkları reylerin 
bir kısmının sade ve sadece eski teşkilatın küçük yerlerdeki ağırlığında 
olduğunu biliyorum. Şimdi 7 haziranda belediye seçimlerini göreceğiz 
hepimiz. Biz bizim adaylarla konuşma yaptık ve hepsine de sordum. Ra
kibiniz kimdir diye. Genellikle DYP gibi gözüküyor. Ama hepsi diyor ki, 
biz söker atarız. Bunların en fazla güçlü olduğu yerler bu söıylediğim kü
çük yerlerdir. Mahalli seçimlere de bakarsanız DYP'nin aldığı yerler daha 
çok ufak yerle.re doğru kaymıştır. Bununda sebe!bi eski tesirli adanılan 
var. Biz bunları alabilmiş değiliz. Biz buralara daha yeni nüfuz ediyoruz. 
Üç seneden sonra nüfuz ediyoruz. Bu seçimlerde zannediyorum bu yerle
rin ekseriyetini biz alacağız. 
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Soru : - Diyelim ki referanduma gidildi. Siz nasıl oy kullanır· 
sınız? 

Cevap: - Biz meseleye taraf olmayız, çünkü ortada bizi ilgilendi
ren bir mesele yok. 

Soru: - Hayır, vatandaş Tuı:ıgul Özal olarak referandumdan'! 
yönde oy kullanırsınız? 

Cevap : - Vatandaş Turgut Özal olarak .. Bakın şimdi neler so
ruyorlar .. O bizim kendimize ait bir meseledir. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN TURİZM PANEL'İNE 
YOLLADICI MESAJ 

7 Mayıs 1987 

Muhterem Konuklar ve çok değerli arkadaşlarım; 

Bugün burada Günaydın gazetesi Ekonomik Bültenfnin «Turizm'in 
bugünü ve geleceği» konusunda hazırlamış olduğu sempozyumda-ki, çok 
önl'mli bir konu olduğu kabul ediyor-sizlere hitap etmekten, açılış ko
nuşmasını yapmaktan büyük bahtiyarlık duyuyorum. 

Değerli konuklar, muhterem arkadaşlanm, Türkiye turizm bakımın· 

dan çok önemli bir mevkide çok önemli zenginliklere, büyük zenginlik· 
!ere, tabii ve tarihi zenginliklere sahip ·bir ülkedir. Tabiatıyla memleketi
mizin bu zenginliğinden tam manasıyla istifade ettiğimiz şu anda söylene
meyebilir. Ama, bir iki rakamı mukayese ettiğimiz takdirde, 1984'den 
bu tarafta çok ciddi gelişmelerin olduğu ve lbu sahanın Türkiye bakımın
dan öneminin artık bütün kesimlerce anlaşıldığı açıkça ortaya çıkacak
tır. Bir misal verirsem, •1984 sonunda Türkiye, mevcut turizme uygun 
yani turizm belgeli yatak kapasitesini 1989'da 100 bine ulaştırmayı ön
göımüşken, halihazırda lbu yatak kapasitesi yani 1987'nin daha sewnu 
başladığı sırada 110 lbini geçmiş bulunmaktadır. Omiıtediyorum ki, bu se
nenin sonuna varmadan bu rakam 120 binin üzerine çıkacak, 1988'de 150 
bine ve l989'da planm öngördüğü rakamın tam iki misHne, 200 bine belki 
de daha yukarısına ulaşacaktır. 

Türkiye'de turizme baktığımız zaman, tabii güzeliklerin hemen her 
çeşidi vardır. Dağından denizine, güneşine, uzun süre devam eden mevsi
mine ve her türlü ikliminin !bulunduğu ·bir ülke olarak, Türkiye'yi görü
yoruz. Tabiatıyla tarihi zenginliklere geçersem, özellikle şunu rahatlıkla 
ifade edebilirim; Bizim ülkemiı;de çok eski medeniyetler Anadolu mede
niyetleri vardır. Milattan 8 bin 9 bin yıl öncesine kadar medeniyetlerin 
kalıntılan bir tarlh hazinesi olarak ıbu sahaya ilgi duyanlara açık~ır. Diğer 
taraftan gene baktığımız zaman mesela, - dostlarımız gücenmezlerse - şunu 
da rahatlıkla söyleyebilirim; Eski Yunan medeniyetlerinin ağırlığı Batı 
Anadolu'dadır. bugünkü Yunanistan 'da değil. Roma medeniyetinin en bü· 
yük ağırlığı en güzel eserleri bugün Anadolu'dadır, İtalya' da değil. Hiris· 
tiyanlığın ilk başlangıç izleri ve önemli eserleri Orta-Anadolu'dadır, ve 
hiristiyanlığın tarihi gene Anadolu' dan çok rahatlıkla takip edilebmr. Son 
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olarak da islam medeniyetinin şaheserleri de Tıürkiyemiz'de, ı\nadolu
muz'dadır. Bütün bunlar ülkemizde çok geniş mukayese edilemez bir ta
rihi zenginliğin olduğunu, tabii güzelliklerle beraber bu tarihi zenginlik
l ~rin bir araya gelme şansının ancak Tıürkiye'de olduğunu çok açık bir 
surete göstermektedir. 

T~biatıyla turizmin önemini !birkaç önemli konuda <belirtmemde fay
da var. Türkiye'nin ödemeler dengesinin düzeltilmesi bakımından, tu
rizm, çok büyük bir rol oynamaktadır. Bir zamanlar 150 - 200 milyon do
ları geçmeyen turizm geliri son iki senede, üç senede l milyar doların üze
rine çıkmış, tahminler turizm geliri olarak bu sene lbir aksilik olmazsa 
ümit ediyoruz ki 2 milyar dolar civarında gelecektir- Tabiatıyla bu rakam
lar Türkiye'nin potansiyeli yanında, kanatimce pek 'büyük rakamlar de
ğildir, haıtta küçük rakamlar diyeoilirim. Türk turizmini muhtelif bölge
lerde, tabii bu gün verdiğimiz ağırlıkların dışında başka bölgelerde ile
ride inşallah geliştireceğiz . Ama turizmin benim ıgörüşüme göre ağırlığı 
bir kere en ibüyük şehirlerimizden biri olan İ'Stanlbul'da, talbii güzelikle
riyle ve tariıhi zenginlikleriyle İstanbul'da, ticaret merkezi olduğu için 
gene İstan'bul'da, hemen bunu takip eden şehirlerden İzmir'i, hükümet 
merkezi olması dolayısıyla Ankara'yı sayalbi lirim. Bugün ağırlık verdiği
miz bölgeler, turizm bakımından Güney Bölgesi, Antalya civarı, yani Ak
deniz Bölgesi diyelim, hemen yanı başında da Batı -Anadolu ağırlıkla, 
Ege ağırlıkla karşımıza çıkmaktadır. Bunun yanında gene Orta -Anado
lu'da l(apodokya Bölgesi, eski eserler bakımından özellikle önem arzd
mektedir . .Alna üm~t ediyorum ki gelecekte, Doğu-Anadolu'da çok ente
resan eserler, çok ıgüzel eserler, hem tabii zenginlikler, hem insan eliyle 
yapılmış ·bir takım !barajların meydana getirdiği güzellikler, dağlar, halen 
erişemediğimiz çok daha tabii güzellikler olacaktır. Karadeniz, başlı ba
şına renkleriyle, iklimiyle, yağmuruyla, dağlarıyla çok entere an bir tu
rizm bölgesi ·olacaktır. Gerçi mevsimler kısadır ama tahmin ediyorum za. 
mania 'bu da gelişecektir. 

Bir önemli gelişme sahası yat turizmi. Bilhassa Ege' de ve güney böl· 
gelerimizde yat turizminde kapasiteler tahminlerin üzerine çıkmıştır ve 
ümit ediyorum ki, çok kısa hir gelecekte yat bağlama kapasitesi 5 'bin- 6 
bin'e doğru yükselecektir. Bugün mesela İstanbul'da halen yapılmakta 
olan ve son safhasına gelmiş, belki Akdeniz'in en büyük yat limanları 
şu anda İstanbul'dadır. 

Biz turizmde fevkalade liberal hareket ediyoruz. Anadolumuzun her 
tarafı, güzellikleri, dünyanın muhtelif ıbölgelerinden gelen mi afirlerimize 
açıktır . Türki.ve'nin coğrafi pozisyonu, hemen ihemen üç kıtanın birleştiği 
bir noktada olması, A ya, Avrupa, Afrika, Arnerika'nın batısına da aslın
da mesela Uzak Doğu -Asya' dan daha yakın olması, Türkiye'yi !hakikaten, 
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turizm ıbakımından çok daha, kolay ziyaret edebilir bir ülke haline getir-. 
mektedir. önümüzdeki yıllarda yapacağınıız dalla birçok işler vardır. 
Bunlann başında büyük şehirlerimize, özellikle yeni oteller, büyük otel
ler, gelişen Turkiye'ye daiha yakışan büyük alış -veriş merkezleri yapıl
masına ve bunların tabiatıyla yerli yabancı ayırt etmeksizin, çok serbest 
liberal bir ortamı içerisinde müsadelerinin verilmesine, hem ilgili bakan
lıklarımız hem de belediyelerimiz, mahalli idarelerimiz gerekli alakayı 
göstereceklerdir. Ben özelikle lstarlbul'u, hemen arkasından İzmiri, Bur
sayı daiha birçok güzel şehrimizi lbu bakımdan teşvik ediyorum ve şu ana 
kadar yaptıktan .çalışmalar içinde tebrik ediyorum, 

Turizmde gene ağırlık, başlangıçta olduğu gibi Güney-Anadolu'dr. 
daha dqğnısu Akdeniz'dc. Çünkü mevsimler Akdeniz'de turistin geldiği 
yere tabii olarak, mesela, kuzeyden, İskendinavya'dan ,gel.mişse ılıcmen he
men 12 ayı da turizm sezonu diyelbiliriz. Çünkü Akdeniz'de, bu bölgemiz
de deniz sıcaklığı en düşük olduğu mevsimde Baltık denizinin en yükseic 
sıcaklığına sahiptir. Bu bakımdan kışın dahi buralarda yani bizim kışı
mızda turiste rastlamak mümkündür. Normal şartlarda 10 aya yükselen 
bir turizm sezonu mevcuttur. 

Ege sahilleri dünyanın en güzel sahilleridir. Yat turizmi için özel
likle ayrı bir hususiyet arzetmektedir. Bunlara Orta-Anadolu'ya ve kade
me kademe Doğu - Anadoluıya doğru açılmaya devam edeceğiz. Turizm ka
nununda önemli, daha liberal hale getiren, formaliteleri azaltan, basitleş
tiren yenilikler yapmak meoburiyetindeıyiz. Bu konularda da gerekli ça
lışmalar tamamlanmıştır. Belki de yakında ibu kanun tasansını TBMM'
ne sevkederiz. Mevcut kanundaki aksaklıkları düzeltmek, daha lilbera1. 
daha güzel bir kanun meydana getirmek için. Tabii 'bu arada •bir konuyu 
da bahsetmeden geçemeyeceğim. Eski Eserler Kanunu !bazı ahvalde Tür
kiye'nin tarihi güzeliklerini -evet, korumakla beraber bu koruma yeni 
eserlerin yapılmasına mani olacak şekle büıiinmektedir. Burada da bir 
dengeye dikkat ederek hem eski eserlerimizi, güzel, tabii zenginlilclerimi.
zi, tabiat varlıklanrnızı lbir taraftan korurken; bir taraftan da insanımı
.za imkan sağlayacak, memleketimizi güzelleştirecek yeni eserlerin yapıl
masına daha kolaylık sağlayacak bir değişikliği de bu Eski Eserler Ka
nunu'nda düzeltmek üzereyiz, yapmak üzereyiz, burada özellikle belirt
mek istedim. Turizm, önümüzdeki 10 senenin, Türkiye bakımından öde
meler dengesinin daha iyi hale getirilmesinde iki önemli unsurdan bir 
tanesidir. Bir tanesi çok üzerinde durduğumuz ihracatımız, bunu geliştir
meye, sanayi malları ihracaatımızı bilhassa arttırmaya devam ederken, 
onun yanında da insanımıza daha fazla iş sağlayan, yerli sanayimizi, yerlı 
istibsalimizi büyük çapta kullanan, gerek tarımda olsun, gerekse diğer el 
~anatlannda olsun, turizmede aynı şekilde önem vererek ödemeler den-
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gesi meselemizde artık kesin bir çözüme kavuşacağıunıza, eski yıllarda 
olduğu gibi Osmanlı Devleti'nde olduğu gibi ödemeler dengesinin bir da
ha Türkiye'nin geldşmesinc, kalkınmasına mani olacak bir duruıma gel
memesini, özellikle bu iki konuya ağırlık vererek temin edeceğimize yü
rekten inanıyorum. Bu bakımdan şu anda yapılmakta olan sempozyu
mun me.mleketimizde bu sahada, bu sempozyuma iştirak eden tecrübeli 
dostlarımızın, arkadaşlarımızın da emekleriyle, gayretleriyle, daha yeni 
imkanları bize gö teıımesini diliyor, 'bu çalışmaları yapan herkesi, başta 
ekonomik bülteni tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Teşekkür ediycr 
rum. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN ADNAN ÖTÜKEN PARKI 
BUZ PATENİ SALONU VE YAN TESİSLERİNİN 

TEMEL ATMA TÖRENİNDE YAPTl~I KONUŞMA 

8 Mayıs 1987 

Değerli Misafirler, Çok Sevgili Vatandaşlarım; 

Bu.gün, lburada belki ilk ıbakışta önemli görülmeyen ama kanaatim· 
ce bizim iktidarımızın Türkiye'yi kalkındırırken verdiği istikametlerden 
bir tanesini açık bir suretle \belirten lbir eserin temelini atacağız. Çocuk· 
lara, gençlere çok önem veriyoruz. Bu değerli eser de onun önemli bir 
göstergesidir. Çünkü inanıyoruz ki, Türkiye'nin gelecek kuşakları daha 
iyi, daha güçlü yetişirse ve bütün dünya gençleriyle, çocuklarıyla rekabet 
edebilecek 'halde yetişirse bu memleketin geleceği mükemmel hale gelir. 
Yani emin hale gelir. İşte bunun için bütün şehirlerimizde çocuk bahçe
leri, parkları, eğlence yerleri ve spor tesislerinin sade buralarda .değil, 

okul ve üniversitelerde de devamb bir şekilde yapılmasına büyük gayret 
gösteriyoruz. Zaten geçenlerde de ifade ettiğim gibi biz iktidara geldiği· 
rnizde Toürkiye'deki mevcut spor tesislerinin metrekare olarak büyüklü· 
ğii 19 milyon metrekareydi. Son 'üç senede buna 16 milyon metrekare ila
ve edilmiştir. !Belediyelerin yaptığı spor alanlan bu rakauılann içinde ıde
ğildir . 

Bir başka noktaya daha geleceğim .Buz pateni, bw: hokeyini tele
vizyonlarda görüyoruz. Artistik Buz Paten Şampiyonası'nın Türkiye'de 
yapılabileceği tesisler yok. 1İlk defa burada yapılıyor. Demek 'ki, bundan 
sonra bu gibi şampiyonalar Türkiye'de yapılır hale geliyor. Ümit ederim 
ki, Sayın Cumhurl>aşkanımız 1stanbul'da gerekli desteği verir ve inşallah 
2000 yılmda da Olimpiyatları Türkiye'de yaparız. Tabii bir olimpiyat çok 
büyük organizasyon demektir. Çok büyük tesislerinin süratli bir 'şekilde 
birara.da yapılabilmesi demektir. İnanıyorum ki, Türkiye bunu başara
cak düzeye erişmiştir. Bakınız, gençlere rve :çocuklara önem veriyoruz de
dim. İşte son Anayasa değişikliği teklifimizde getirdiğimiz önemli husus· 
!ardan bir tanesi gençlerimizin oy verme yaşım !indirmemizdir. ıŞim'di 

açık ifade edeyim; 20 yaşına basma tabirini kullandık ama. bastığı yıl 

bütün seçimlere iştirak ediyor. İster yılın 'başında olsun, ister sonunda 
olsun. Bunun manası şudur. 18.5 yaşına kadar oy kullanabiliyor demek
tir. lBiz !gençlere güveniyoruz. Onun için gerek önümüzdeki seçimlerde 
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gerekse yapılacak halkoylamaları için kütükler düzenlenirken gençleri
mizin bizzat gidip kendilerini yazdırmaları lazım. Yani onlara gi.ıvendiği
mizin gösterdiğimizin de bir işareti olarak .da >bu oylarını kuUanabilme
leri için kütüklere gidip kendi isimlerini yazdırmaları veya yazıldığı yer
de de kontrol etmeleri Hizı.ın. Bu ıbizim gençlere verdiğimiz önemi göste
riyor. Ümit ediyorum ki, Türkiye bu suretle 24 ılll.İlyon seçmene s:ıhip 
olur. Memleketimizde 'kararlar verilirken bu genç nüfusunda fikirleri bu 
şekilde alınmış olur. Ben, ümit ediyorum, bu tesis Ankara'ya yeni ufuk 
verecektir. Çocuklarımız, gençlerimiz daha küçük yaşta burada başka 

ülkelerin çocukları gibi buz pateni yapmayı öğreneceklerdir. Başka ülke
lerın çocukları gibi. Ama, işin temelinde vaktiyle birinin dediği •para, pa
ra, para! gibi çalışmak, çalışmak, çalışmak yatmaktadır. Ta'bii, paranın 
olabilmesi içinde çalışmak gerekiyor. İkinci önemli şey birlik ve beraber· 
likdir. Demin İçişleri Bakanı.mızın da söylediği gibi memleketimizde hu
zur ve güven var. Hatta bu huzur ve güveni bozmak için çok gayret eden
ler var. Fakat öyle bir noktadayız ki, bütün gayretleri boşunadır. Hiç bir
şey yapamazlar. Memleketimizde huzur, güven devam ettiği müddetçe, 
Türkiye'ye çok daha fazla turist gelir. Tıi.irkiye'yi görmek isteyen ister İs
lam aleminden ister batıdan, dünyanın ıbaşka yerlerinden çoğu kimseler 
gelir, lbu güzel ülkede iyi insanlar arasında güzel günler geçirerek bw·a
daki hatıralarını memleketlerine gittiklerinde anlatırlar. Böylece ertesi 
sene daha fazla turist gelir. Ama 'bunun altında da huzur ve güven yatar. 
Memleketimizin bir daha 1980 öncesi günlerine dönmemesini Yüce Al
Jah'tan diliyorum. Bir daha o karanlık günlere inşallah gelmeyiz. Ama 
gelmemenin şartını da söyledim. Çalışmak ve bil'birimize sımsıkı sarıl
mak. Bunları yaptığımız zaman çok daha ileri gider ve Türkiyc'yi asrın 
sonunda dünyanın >Sayılı ülkeleri arasına muhakkak sokarız. 

Hepinize sevgiJer, saygılar sunarken, bu tesisin Ankara'ya ve bu 
semte hayırlı ·olmasını temenni ediyor, sevgiler sunuyorum. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL, CUMHURBAŞKANI SAYIN 
KENAN EVREN'LE YAPTICI HAFTALIK GÖRÜŞMEDEN 

ÇIK.ARKEN YAPTICI AÇIKLAMA VE BASIN 
MENSUPLARININ SORULARINA VERDiCt 

CEVAPLAR 

8 Mayıs 1987 

«Sayın Cumhurbaşkanımız yüzde 60 barajı istemekten vazgeç
miştir. Ama anayasa değişikliklerinin düşük ekseriyetle kabul edilmesin
den yana değildir. Burada bir 1imitasyon konulmasından yanadır. Para 
cezası hükümleri konulabilir iştiraki arttırmak için. Aynca eçmen sayı
sının yüzde 51 'inin iştiraki ya da evet oylannın seçmen sayısının üçte bi
rinden az olmaması gibi limitler konulabilir. Bunlar komisyon görüşme-- · 
!erinde belli olacaktır. 

Anayasa ·değişikliklerinde her hadisede halkın önüne gitmemesi· 
için 268 (üçte ikisinden fazla) ve daha fazla milletvekilinin oyuyla kabul 
edilenler referanduma sunulmadan ke inl eşecek. 24-0 oyla (beşte üç ora 
nı) kabul edilirse halkoyuna gitme medburiye1i vardır. Ama Sayın Ev· 
reıı'in geçici 9. maddedeki yetkisi kaldığından veto ederse 301 (dörtte· 
üç) oy gerekecek. 

Anayasa değişikliklerinin ayrı ayn ya da yalnız olarak halkoyuna• 
sunulm;:ısına Meclis karar verecek. 

175. maddedeki değişiklikler kabul edildiği tarihte yürürlüğe gı
rccck. Geçici 4. madde ile ilgili olarak Meclisteki teklife, 'bir b u maddenin· 
kaldırılacağı ve halkoyuna sunulacağı yolunda bir ibare konulacak. 

Referandum Kanunu genel bir kanun olduğundan anayasa ile il
gi li deği ikliklerin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinden 
sonra getirilecek. Referandum Kanunu'nda ana iktidar partisi gıubuna 

TV ve radyodan lbir tanesi en ıSOnda olmak kaydıyla üç konuşma hakkı. 
ana muhalefet partisine iki konuşma hakkı, Mecliste grubu bulunan diğer 
muhalefet partilerine birer konuşma hakkı verilecek. Bu 'konuşmalar 

IO'ar dakika sürecek. Geçici 4. madde ile ilgili olarak Cumhurbaşkanı'nıı. 
zamanını kendisi belirlemek 'kaydıyla IO'ar ıdakikalık iki konuşma hakk.1 
vereceğiz. Geçici 4. madde ile ilgili olarak radyo- TV konu maTannda bir 
istisna getirerek iktidar partisi de dahil olmak lüzere Mecliste gnı'bu bulu· 



na.ı tüm partilere ve Cwnhurbaşkanı'na eşit şekilde IO'ar dakikalık iki
:şer konuşma hakkı vereceğiz. Konuşma sıralan Cumhuı<başkanı dışında 

kur.ı ile belirlenecek. Bunun adalete uygun olduğu kanaatindeyim. Bu
rada önemli olan seçmen kütüklerinin güncelleştirilmesidir. Seçmen ya
şının indirilmesi nedeniyle 2 - 2.5 milyon yeni seçmen de referanduma 
katılacaktır. O nedenle ilk referandum haziran sonundan evvel olmaz. 
Belki Yüksek Seçim Kurulu'na referandumu 15 gün uzatma yetkisi dP 
·veririz.• 

Soru : - Cumhurbaşkanı'yla mutalbakata varamadığınız noktalar 
.neler? 

Cevap : - Geçenlerde •Özal halkoylamasını istiyor- Evren iste
miyor' dediler. Aıma Cumhurıbaşkanı. geçenlerde bir konuşmasında •Önü
nüze halkoylamasında bunlar gelirse bunu kabul etmeyin• 'bile dedi. Ya· 
ni halkoyJaması yapılacağını endirekt olarak ifade etti. Buna göre bazı 
liderlerimiz mutabakat yok dediler. Bu doğru değil. •Cumhurbaşkanı'yla 
mutabakata varmadan anayasa değişikliğini getiremem• diye ben daha 
.önce söyledim. Çünkü !bugünkü Cumhurbaşkanı'nın anayasada ağır yet
kileri vardır. Anayasa değişikliği için 301 oy bulmam mümkün olmayabi· 
lir. Sonra niçin Cumhuribaşkanı'nı bir sıkıntıya sokalım. Biz siyasette uz
laşma yolunu tercih ederiz. Sayın Cumhuııbaşkanı'yla da kendisiyle ilgili 
konularda mutabakata varmak için elimizden geleni yaparız. 

Soru : - Erken seçim karan verecek misiniz? 

Cevap : - Yüzde 50 ihtimal var. 1988 Haziran da olabilir. Kasım, 
Ekim 1988 de olabilir. 6 Kasım 1988 öncesindeki pazarlara bakın . Daha 
yapacak birçok işimiz var. Bazen, bugün 255 çoğunluğum var, Haziran 
·eçirnlerini de göreceğiz, niçin 'bir seneyi daha kullanmayayım 'diye düşü· 

nüyorum. Erken seçim yapılabilir. Ama iktidar, memleket ve kendisi için 
·nasıl faydalı görürse erken seçim karannı o zaman verir. 

Soru : - Anayasa değişiklikleri için muhalefet partilerinin des te
:ğini aldınız mı? 

Cevap : - Artık ıbu tekliften sonra getireceğimiz fazla 'bir şey ol
maz. İster kabul edilir ister kabul edilmez. Özellikle bir muhalefet parti
miz geçici 4. madde ile alakadardı. Biz yapabileceğimizi yaptık. Yolu aç· 
tık. Meselenin ·halledilmesini halka bıraktık. Biz burada taraf değiliz. 

Halk ne karar verirse başımızın üstündedir. Ümit ederim ki memleket 
-eski karanlık günlere bir daha dönmez. İşin yükü halkın omuzlarına ve
rildi. Zaten biz öyle bir vıvifeyle de seçilmedik. Seçim beyannamemizde 
bu yoktur. 175. maddenin yeni şekli Türkiye için kazançtır. Böylece ne 
12 Mart gibi ne de 12 Eylül gibi problemler olabilir. Sıkıntı olunca halka 
gideriz. Bunlardan kurtulmuş oluyoruz. 
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S o r u : - Genel seçimlerden önce başka anayasa değişikliği yap
mayacağınıza yine söz veriyor musunuz? 

Cevap: - Evet. 1988 seçimlerinden önce diğer partilerle muta
bık kalmadığım hiçbir şeyi yapmam. 175. madde değişikliği ilk teklifimiz· 
dekinden değişik olarak Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihte yürürlüğe 
girecek . 

Soru: - Referandumda TV'deki konuşma hakkını kullanırken siz 
de taraf olacak mısınız? 

C c va p : - Açıklama yaparız. Şimdi bilmiyorum ki, bizim aleyhi· 
mize konuşacak mı? Burada siyaset var, eğer aleyhimize konuşurlarsa 

cevı:p veririz. 

Soru : - Eski siyasiler TV' den konuşabilecek mi? 

Cevap : - Hayır. O konuda !bazılarının talebi var. Bazılarının yok 
Partilerinin de birinin talebi var, diğerinin yok. Cumhurbaşkanı'na anlat 
mışlar. 

Soru : - Referandumda meydanlar açılacak mı? 

Cevap : - Bir hafta gibi bir süre olacak. TV konuşma ı olduğun .. 
göre meydanları kullanmaları faydalı mı olur, zararlı mı olur onu kendi. 
!eri bilirler. İsterlerse bir hafta üreyle meydanlar açılır. Ama bu yanlış; 
da olabilir. Dikkatli düşünmek lazım. 

Soru 1 - 2969 gibi rahatça konuşmayı engelleyen yasal düzeni ;. 
meler kaldırılacak mı? 

Cevap : - 2969, geçici 4. madde kalktığı zaman otomatik olarak 
kalkacak. Tavsiye etmemki, Sayın Cumhurbaşkanı'nın karşısına çıkıp
onun veya Konsey idaresinin aleyhine konuşsunlar. Konuşmaları başka· 
sının başka türlü konuşmasına sebep olur. Eğer bunun halledilmesini is· 
ciyorsa bu gibi konulan hiç nazarı itibara almamak lazım . Bu meselenin 
bir an önce halledi!mesıni istiyoruz. Yüzde 60 kaydını Cumhurbaşkam 
koymuştu. Ben yüksek ıolduğunu ifade etmiştim.• 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN ALTINDAC 
BELEDİYE SARAYl'NIN TEMEL ATMA TÖRENİNDE 

YAPTICI KONUŞMA 

9 Mayıs 1987 

Sevgili Altındağ'lılar, sözlerimin başında hepinize en derin sevgi
ler, saygılar sunuyorum. Biz, nedense Ankara ve Altındağ'ı çok seviyo
ruz. Çünkü ilk Ankara'ya geldiğim ı:aman ben bu semtte iki sene kadar 
oturdum. Bu mıntıka eski Ankara'nın birçok özelliklerine sahiptir. Ve 
memleketimizin hemen hemen her köşesinden de burada insanlanmız 
vardır. 

Şimdi burada, değerli Belediye Başkanımız Muzaffer Atılgan bey 
güzd bir te is yapıyor. Tabii ismi Belediye Sarayı. Hemen saray deyince 
kendisine saray yapıyor zannetmeyin. Burası bir halk sarayıdır; halka hiz
met eden bir saraydır. Eskiden padişahlar otururlaıımış . Şimdi halka 
hizmet etmek için bu gibi tesisler yapılıyor. Binalar, oraya lhalk rahatça 
gelip, derdini, meselesini anlatsın, ona çözüm bulunsun diye yapılıyor . 
Tabii biraz da ·bizim usulümüzde bir belediye 1başkanı. Hesaplarına bak
tım 3 küsür milyar yatırıyor, 'belki 4 milyara çıkar. Zannediyorum, 1988' 
in Ekim ayına kadar 'bitirir. 

Belediye Sarayı'nın yanında neler var? 140 dükkanlık çarşısı, 1500 

metrekarelik düğün salonu, 10 lokantası, camisi ayrıca mesciti var. Ay
rıca, otoparkı ve parkı var. Yeni halkın geçici olarak kullanahileceği yer
ler. Belediye Başkanı dükkanlan ve düğün 5alonununu satarak oradan 
11 milyar lira alacağını ve bu uretle de masrafı çıkaracağını söyledi. 
Fazlasıyla da Altındağ 'Belediyesi'ne fayda sağl ayacağını ifade etti. Bu 
akıllı iştir, biz hep böyle akıllı işler yaparız. 

Şimdi Muhterem Altındağ'lılar; Ankara Türkiye'nin Hükümet Mer-
1'ezidir. Burada şu anda 'beş tane ilçe belediyemiz var. Bu ilçelere bir Sin· 
can'ı bir Gölbaşı'nı ilave etmemiz, bu suretle Ankara'nın etrafını biraz 
daha büyütmemiz muhtemeldir. Yani metropoliten bir şehir hüviyetinde, 
Ankara'yı merkez ilçeli 7 - 8 tane ilçeli bir hüviyete geçirmemiz mümkün
dür. Belki bunu yakında yapmayı da planlıyoruz . Ankara'ya hizmetler 
geçtiğimiz yıllarda çok vadedilmiş, ama bütün hizmet ler yapılmamıştır. 
Bütün büyük şehirlerinizin durumu bundan üç sene evvel böyleydi . Da-



ha bu belediyeler işe başlıyalı üç sene olmasına rağmen dikkat ederseniz, 
su meselesinden, elektrik meselesine, sokaklarının aydınlatılmasından, 
.şehır girişlerinin aydınlatılmasına, kanaliza~yon meselelerine kadar bir· 
ı,:ok konular, bu dönemde ele alınmıştır. Şimdi bir misal vereyim. Su der· 
dimiz yok. Allalh bu sene biraz yağış verdi. Belki şu sıralar su sıkmtısı 
hissetmiyorsunuz. Ama yaz ayları olduğu zaman, büyük şehirlerin su so· 
runu var. Nasıl çözülecek? Oturdum, konuştum, bizden evvelki iktidar 
dönt"minde veya daha evvelisinde 2 proje hazırlanmış. Bir baraj yapılıp 
oradan 16 Km'lik bir tünelle Ankara'ya su verecek bir iş yapılıyor. Bu 
ış 1991 senesinde bitecek şekilde planlanmış. Dedim ki, •Şu işi değiştire
lim•. Bizim meşhur fonlardan para verdik. Ankara'nm mevcut içme su· 
yumı 2 misli kapasiteye getirecek. Bu projeyi inşallah bu sene Eylül ayın

da, Ankara'nın 1ıizmetine veriyoruz. Su sıkıntısı da bundan sonra hiÇbir 
yerde çekilmeyecektir. İkincisi belediye büyük çapta boru döşüyor. Belki 
yollarımızda bir takım sıkıntılar vardır. Ama, ikibin kilometreye yakın, 
yeni su boruları 1döşeniyor. Sadece bununla kalmıyoruz. Talbii gaz geliyor. 
Ankara'nın hava kirliliği var. Bu sene dikkat ettinizse eski yıllarla muka· 
yese ettiğimizde Ankara'da pek az hava kirliliği oldu. Dışarıdan kükündii 
az, kalorisi yüksek iyi kömür getirdik. Bunu da halkımıza bir nevi dev
let desteğiyle sattık. Bir takım münafıklar şunu-bunu söyliyerek, halkı 
kandımıaya çalıştılar. Ama, hakikatler gün gfüi meydana çıkmıştır. Tabii 
gaz geldiği zaman Ankara büyük çapta bu tabii gazla ısınacak ve işte o 
zaman tertemiz bir Ankara olacaktır. Şimdi, onun hazırlığını yapıyoruz. 

Şu anda Belediye, metro konusunda epey çalışmalar yaparak konu
yu son safhaya getirmiştir. Ümit ediyorum ondan da bir müsbet karara 
yakında varır ve Ankara'nın metro meselesini de bu vesileyle hallederiz. 

Gecekondulara tapu meselesi de bizim iktidarımızın en önemli ic
raatlarından biridir. Ben biliyorum, gittiğim yerlerde gördüm 30 senedir 
ıapu bekleyen, •Acaba evim yıkılır mı? diyen insanlar var. Biz, onların 
hepsine tapu vereceğiz, hiç kimse korkmasın. Hatta lbu işi öne aldık. 

1981 senesin e değil, 1985 senesinin Kasım ayına kadar olanların hep ine 
tapu vereceğiz !dedik. İmar - İslah planlan bittikçe taptılar teker teker 
veriliyor. Yakında tahmin ediyorum, 40-50 bin 100 bine kadar yüksele
cek, bu gı.-cekonduların tapularını vermeye başlıyoruz. Tabii bu tapu 
işinde de muhalefetin yüzü kara çıkmıştır. Yani üzülerek söylüyorum, 
muhalefettekiler, birçok insanı kandırdılar. •Aman müracaat etmeyin, 
bunlar tapu vermez, sizi aldatıyorlar.• dediler .. O müracaat etmeyenlerin, 
tabii ağzı yandı. Fakat biz gene onları düşünerek kanunu yeniden tekrar
ladık, onlara da imkan verçlik. cBir daha sakın şeytana uymayın» dedik. 

etice itibariyle, Ankara'nın <bütün meselelerine, Atatürk'ün değişmez 
başkent yaptığı Ankara'nın bütün meselelerine sahibiz. 
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Biraz evvel temel atarak Çubuk Çayının ıslah edilmesi çalışmaları
nı başlattık. Ve kapatılan yerin üstüne çocukJar için par~ yapılacak. Al
nndağ Belediye Başkanımız da otuzuncu parkı yapmış, bu sene kırkbcş 
tane daha çocuk parkı açacak. Btilün belediye başkanlarımız bu gibi faa
liyl'tler yapıyorlar. Çocuklara, gençlere çok önem veriyoruz. Gençlerin oy 
verme yaşını da aşağı çekiyoruz. İnşallah muhalefctdc aksilik çıkarmaz 
18,5 yaşa fodiririz. Çünkü ben şuna inanıyorum . Bu genç nesiller Türkı
yc'nin gelecek parlak insanlarıdır. Şimdiden sorumluluk his ine sahip 
olm.ılan gerekir. Birşey daha söyliyeyim. halk oylaması. Seçim için, eğer 
bu kanunu getirirsek, Anayasayı değiştirirsek, ilk yapacağınız iş seçmen 
kütüklerine kendinizi yazdırın. Sakın o hakkınızı başkasına kaptırmayın, 
kendiniz kullanın . Türkiye'de seçmen sayısı belki 25-26 milyona yükse
Jebiiir. Ben lbu genç nesillerin Türkiye'nin geleceğine daha sahip olmala
nnı istiyorum. İnşallah herşey daha iyi olacaktır. 

Hepinize en derin sevgiler saygılar sunarken, bu tesisin halkımıza 
hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN cÇUBUK ÇAYI İSLAH 
PROJESİ» TEMEL ATMA TÖRENİNDE YAPTI(;I 

KONUŞMA 

9 Mayıs 1987 

Sevgili arkadaşlanm, değerli Ankara'lılar; 

Biz bu mıntıkaya geçen sene gene bir temel atmak için geldik. Şura· 
-<la gördüğünüz Hal ile Soğuk 'hava deposu, otel, ka!'eterya ve Camii'nin 
temellerini attık, daha bir sene olmadı. Ve inşallah Haziran ayı içerisinde 
gelip açılışını yapacağız. Şunu söylemek istiyorum; !Bizim devrimizde iş
ler çok hızlı, süratli gitmektedir, Türkiye'nin işlerinin hızlı gitmesi neti· 
<:e itibariyle memleketimizin ileriye gitmesinin en güzel işaretidir. Şura · 
da, Ankara'nın önemli bir meselesi hallediliyor. Çubuk çayının üs tü ka
patılmamış tabiatıyla etrafa hastalık saçıyor. Bilhassa çocuklarımız için, 
ilerisi için, çevre sağlığı bakımından birtakım problemler getiriyor. 

Şimdi, iki taraflı iş yapıyoruz. Ekonomik: Bunun üstünü kapatıyo
ruz; 30 bin metrekarelik güzel ibir saha çıkıyor. Bu ahamn üzerinde de 
._;ocukl<:r için güzel bir çocuk parkı, dinlenme yerleri.. Yani Ankara'nın 
yeşillenmesi için lüzumlu ilave imkanları bu şekilde açıyoruz. 

Uemin Sayın Belediye Başkanım ı zın da çok iyi şekilde belirttiği 
gibi, şahıs başına 2 · 2,5 metrekare yeşil saha miktarını, 10 metrekareye 
çıkardık. İnşallah 2 sene içinde bu yeşil saha miktarını, modern şehirler
de olduğu gibi, yani batıdaki modem şdhirler gi'bi 20 - 24 metrekareye 
inşallah çıkaracağız . 

Bizim iktidarımızın temelinde, modernleşme, ileriye gitme ve çok 
çalışma yatıyor. İnanıyorum ki , bu şekilde memleketin !birçok meselesini 
çok daha iyi hallederiz. İşte bugün , belediyelere verdiğimiz önemin, şehir 
sakınlerine, bu şehirde yaşayan milyonJarca insanımıza nasıl faydalı ol
duğunu hep beraber gördük. Yoksa 30 yıldır birikmiş problemler çözül
mez, bu şehirler yaşanmaz hale gelirdi. Onun için aldığımız tedbirlere, 
çıkardığımız kanunlara, hakikaten bunlan çıkarmaktan büyük gurur du
yuyorum- ve bu şekilde çalışmamıza devam edeceğiz. Şuradan buradan 
ne ~öylerse söyle inler, doğru bildiğimiz yoldan hiçbir şekilde ayrılmadan 
memleketi mizi ileri, modern bir ülke haline getirmeye devam edeceğiz. 
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Burada yapılmakta olan tesis, gene aynı iktidarımızın luzıyla yıl so
nuna tamamlanacak ... Buranın tamamlanması ve çocuklar için bir park 
yeri haline getirilmesi, içerisine ta•bii gençler için bir-iki basket potası
nın konulması gibi konular da düşünülecek. Bu tesisin hayırlı uğurlu ol
masını, Ankara'ya ve bu semte hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor, 
hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÔZAL'IN TÜSİAD TOPLANTISINA 
YOLLADICI MESAJ 

9 fı1ayıs 1987 

TÜSİAD'ın değerli üyeleri, Amerikan - Türk Cemiyeti'nin değerli 
ıiyel eri ve Mu1ıterem Misafirler, 'sözlerimin başında hepinizi saygıyla e
Jamlıyorum. 

Sc ·maye piyasası konusunda ıbu seminerin yapılmasında da büyük 
faydala ; olacağını bilhassa bel irtmek istiyorum. Tabii hafızam epey ge
rilere gidiyor ... Nereden nereye geldiğimizi, l960'lı yıllaJ11, özellikle ilk ta
sarruf bonoları çıkarıldığı yıllan çok yakından hatırlayacaljmızı tahmin 
<!diyorum. Şöyle bir manzarayla karşılaştık; Devlet zonınlu olarak me
munına, işçisine % 6 faizli tasarruf bonosu sattı. Bunda belki bir bata, 
başta görmemek li\zım. Ama şöyle bir hususiyeti sonradan görünce, -ta
bii bugünkü bilgilerimizle mukayese ettiğimiz zaman, .Jbunun fevkalade 
yan l ı ş olduğunu .da müşahadc cd.iyoruz. Aradan bir müddet geçti; Bu ta
sarruf bonoları halk tarafından, memurlar, işçiler tarafından aracılaı· 
e li yıt ikinci piyasada satılmaya baş1adı, değerinin % 60'ına, SO'sine, 70'ine 
neyse art ık . Hiç unutmuyorum ; • Devletin verdiği tasarruf bonolarının 

kıvmeti nasıl düşer• diye o zamanki hükümet oturdu, 'bir kamın çıkardı. 
Hem bu aracı kuruluşl~n batırdı, hem de lbir nevi vergiye tabi tuttu. Yani 
« değerinden aşağıya satamazsınız• giıbi sermaye piyasasının tamamiyle 
dışında «'bir tedbiri ortaya koydu . Şimdi, bugünkü dunıma geldiğimizi 

düşünürsek, aradaki farkın nekadar büyük olduğu kendiliğinden anlaşı
lır. f.limde bazı rııkamlar var. Bunu herhalde seminerde daha detaylı ve
receklerdi r. Gerçi şikayetler de var. Sermaye Piyasası Kurulumuzun iste
nildiği kadar hızlı çalışmadığı, bürokrasi içinde 'biraz fazla boğuldu~u 
)!ibi . .A.ma 'buna rağınen, bakınız rakamları şöyle söyleyebilirim; 81 sene
~i•ııie ilk kurulduğu yıl 16 milyar tahvil verilmiş, 82'de bu rakam 13'e, 
83'te 16 milyara 84'te 12 milyar, 85'de 36 milyar, S6'da 102 milyara yük
selmiş, son dört ayda da yani müsaade edilen miktar 90 milyar. Bir ciddi 
artış son yıllarda gözüküyor. Tabii devamlı olarak da biz kendileriııö 
sıkıştırıyoruz. «Aman bu konularda daha fazla bürokrasiye boğulmayı
nız. Çok süratli hareket ediniz• diye. 

Hisse senedi piyasasında da buna benzer bir gelişme so11 yıllarda 
müşahade ediliyor. Mesela, 84 senesinde 64 milyar müsaade edilen ... 85' 
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de 75,5 milyar, 86'da 111 milyar. Ve son 4 ayda -Nisan itibariyle- zannedi
yorum 65 küsür milyar civarında hisse senedinde bir gı;lişme müşaha.de 
i!diliyor. Finansman bonoları yeni çıkmış bir alettir. Bu tinansman bono
larına da büyük önem veriyoruz. Bu rakamında halihazırda 19 milyar ol
duğunu ve ellerinde de 25 milyar civannda müracaat bulunduğunu bili
yoruz. 

Müsaade ederseniz, tabii sermaye piyasası Türkiye'de muhtelif srJ
halardan geçmiştir. 1980'li yıllara gelinceye kadar bu konuda fazla biı· 
şey yapıldığını söylemek mümkün değildir. Esas itibariyle. Sermaye pi 
yasasıyla ilgili çalışmaların çok önemli bir kısmı 80'den sonra yapılm ı ş 

tır. Modernleşen, gelişen, sanayileşen Türkiye'de en önemli unsurlardar. 
bir tanesinin Sermaye Piyasası olduğu ve bunun geliştirilmesinin kaçınıl
maz olduğunu kabul etmemjz lazım. Ben gene bir hatıramı söyleyebili
rim: 1980 senesinde, Türkiye' de ilk defa faizlerin serbest bı rakıldığı 80 
senesi Temmuz ayında bankalardaki mevduatlar toplamı -yanlı$ hatırla

mıyorsam- 250-300 milyar civarında idi veya en fazla 400 milyardı. Bu
nun ancak 50 milyarının vadeli tasarruf mevduatı okluğunu ve cnıi syo· 

nun da aynı tarihte 200 milyar civarında bulunduuğnu söylersem ve bu
gün bu rakamların aşağıyukan 11 trilyona geldiğini, bankalardaki mev
duatın çok önemli lbir kısmının vrdcli tasarruf mevduatı olduğunu ifade 
i!dersem, gelişmeyi kendiliğinden görmüş oluruz. Bunlar kafi midir? Ben
ce kilfi değildir. Aldığımız birçok tedbirler var ... Şirketlerin sermaye bün
yelerini kuwetlendirmek için mesela başlangıçta bir defaya mahsus ola
rak alınmış oları, şirketlerin enflasyona karşı yeniden değerlendirme de
diğimiz hususu. artık ilk kademede otomatik hale getirilm i ş , % JO enf
lasyonun üzerindeki rakamlar esas alınmıştır. Son yaptığımız bir kanuni 
de~isiklikle bu % IO'u da kaldırdık, enflasyon emsaliyle otomatik olarak 
5irketlerin sabit kıymetlerini değerlendirme esasını getirdik. Taebiatıyla 
bu söylediğim husus, inanıyorum ki şirketlerin sermaye bünyelerini kuv
vetlendirmek için getirilmiştir. En son çıkardığımız bir kanunla da gene 
şirketlerin ellerinde bulundurdukları bir takım sabit değerleri, arsa vs . 
gibi bunlar satıldığı takdirde bunlardan dolayı gelir, kurumlar vergisi ha
riç gibi vergileri ödeyerniyecekleri, ödeyemeyecekler tabii sermayeye, bu 
elde ettikleri kazançları katmaları kaydıyla gene aynı kanunda Sermaye 
Piyasasına açılan, yani halka açılan sermaye şirketlerinin açılma oranla
nna göre kurı.ınılar vergisinde indirimler yapıldığı da müşalıadc rdilmiş
tir. Yani şöyle ifade edersem, % 46 - 50'ye varan kanuni ye tkiler itibariy
le SO'ye kadar çıkanla'bilen kı.ırunılar vergisi nisbcti, halka açılma yüksel
dikçe % 30'a kadar indirilmektedir. Bu suretle de kurumlar vergisi gibi 
önemli bir sahada da Sermaye Piyasasına açılma, seımayenin önemli bir 
kısmını halka açma gibi bir ilke kendiliğinden teşvik edilmiş oluyor. Tür-
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kiye, acaba önümüzdeki yıllarda bu konuda neler yapabilir? Devletin şu 
anda kamu ortaklığı eliyle çıkardığı gelir ortaklığı senetleri var. Biz bu 
ışe 84 sonunda başladık, aslında buna 85 başı diyebiliriz. Şu anda iki sene 
ve 4 ay geçmiş bulunuyor. Çıkardığımız gelir ortaklığı senetleri yekünü 
530 milyarı geçmiştir, bugün çıkarılmakta olan 60 milyarla beraJber. 
Halkta büyük birliği toplamıştır. Tasarruf bu şekilde arttırılma imkanı 
bulmuştu r. Yakında da tanmin ediyorum, gene Kamu Ortaklığı, bazı 
devlet şirketkrinin özelleştirilmesine yardımcı olmak ve 'onların serma· 
yelerinin halka açılmasını temin etmek üzere, ileride hisse senedine çev· 
rilebilir tahvil çıkarma kararını almıştır. Bu tahviller tahmin ediyorum, 
-ilk dda ıecrübe edec ğiz- dolar veya mark endeksli olacaktır. Üzeı-ıne de 
gene bir faiz- dolar veya mark endeks üzerinden- veyahut da bir gelir or
tak iığı. ni bi bir gelir ortaklığı ibve edilecektir. Bu suretle bu yeni alet
de piy~ anın ihtiyacını karşılayaca k . Sermaye Piyasasına -tabii mümkün 
olduğu kadar- bu gibi aletlerin, araçların çıkarılması lazım . Bunların el 
değiştirme i lazım. İkinci piyasalarda satılma t lazım . Bunlar yapıldığı 

taktirde, zannediyorum bu piyasalarda önemli gelişmeler olacaktır. Ta
bii şu husus öne sürülür, daima sürülmüştür: Sermaye piyasası 'banka
ların rakibi midir? Bence değil. Yani bazı bankalarımızda bu fikirlt'ı-e 
bazan ra tlıyorum. Bence sermaye piyasaları, bankalara rakip değil bi
lakis bankalardaki imkanlara, özellikle vadesiz mevduatların artmasın

da önemli bir destek sağlayan araçtır. Netice itibariyle, toplanan paralar 
tasarruflar daha fazla dönüş imkanını bulmaktadırlar. Ve bunların da 
önemli bir kısmı tekrar bankalara geri dönmektedir. Onun için, •hareketi 
r ekatlar ı: rttırıısak orada bereket vardır• kaidesiyle bu gibi aletlerin art
tırılmasında büyük faydalar mütala ediyorum. Bir yeni aleti şu anda tec
rübe ediyoruz. Bu finansman bonolandır. Finansman bonoları daha zi
yade malını pazarlayan şirketlerimize imkanlar getirilmek üzere düşü
nülmüştür. Yani önemli miktarda, orta vadede, kısa vadede, daha çok kı
sa ı ·adedc tabiatıyla mal satan ve bunu döndünn'ek isteyen şirketler.:: bir 
ilave imkan olarak getirilmiştir. Şunu da hemen ilave edeyim, tabiatıyla 
>:ermaye piyasasının gelişmesinde Türkiye'nin geçirdiği tecrübelerin de 
önemli rolü vardır. 1981 - 82 yılında bankerlerle karşılaştığımız durum 
T'.lb ia tıyla nazarı itibare alınmıştır. Birçok sahalarda özellikle Sermaye 
Piyasası Kurulunda nazarı itibare alınmaktadır. Ama şunı..ı da ifade 
edeyim, Sermaye Piyasasında kazanan da olacaktır, kaybeden de ola
caktır . Bu bütün dünyada tabii bir hadisedir. Eğer biz sadece tek 
taraflı mesleyi düşünürsek, sadece kazanma tarafını düşünürsek sis
tem çalışmaz. Bir kazanan olduğu gibi de kaybeden olduğunu kabul 
etmek lazım. Türkiye gelişmektedir. Çok süratli bir tarzda da mo
dcrn leşmektedir. Seneler evvel sizlerle böyle konuşmamız mümkün de-
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ğildi. Hatta geçen sene dahi mümkün değildi. Bugün Türkiye PTT ıcşki
latı bu imkanı bize açmıştır. Sadece İstanbul veya İzmir"le konuşmak de
ğil, Türkiye'nin her tarafıyla bu şekilde video konferanslar yapmak mürn 
kündür. Ama bunun yanında da dünyanın hemen hemen her tarafıyla dır 
aynı şekilde ajanslarla ve beynelmiler bir takım televizyon şirketiyk 
temas etmemiz imkan dahiline bu sistemle girmektedir. Tabii bunun bü
yük faydası olduğunu müşahade ediyorum. Çünkü fikirlerimizi ancak bu 
kaP-allarla anlatmamız, imkan dahilindedir. Şimdi bakınız, bu vesile ile 
bir iki noktayı bilhassa işadamlanna açıklamak istiyorum. PIT Genel 
Müdürlüğümüz diyor ki, «Bilgisayarlar arası haberleşmeyi sağlayacak dc
ta santralları hizmete verilmiş olmasına rağmen, ilgi yok denecek kadar 
az. lş çevreleri çok daha pahalı olan kiralık devreleri tercih ediyorlar. 
•Halbuki dcta santralları var. Sizin için çok daha ucuz, çok daha güveni
lir. İmkanlar veriyor. Zaman ve mali kazanç sağlayan video konferans 
sistemi hazırdır. Yani şu anda yaptığımız iş. !()endi sistemimiz olarak. 11-
gili insanlarla bir arada konuşabilirsiniz. •Burada henüz daha talep yok • 
diyor. Ve PTT teşkilatımız bütün sizlerin bu gibi işlerinde müşavirlik 
yapmaya da hazırdır. Daha 'başka hizmetler de var. Belki bunların çoğu 
iyi bir şekilde bilinmiyor. Ama zannediyorum, modern teknoloji kullandı
ğımız müddetçe de, bu gibi imkanları kullandığımız müddetçe de zannedi
yorum işlerinizde büyük kolaylık ve aynı zamanda gelişme sağlanacaktır 
Ben bu konferans vesilesiyle Türkiye'nin imkanlarının, özellikle Sermaye 
Piyasası sahasında gelişeceğine yürekten inanıyorum . Hemen hemen, 
ekonomik sahada çok az bilgi sahibi olan bir ülke idik, fakat son 6 -7 se
nede bu sahada halkımız o kadar önemli bir gelişme gösterdi ki . itekim 
basınımızda bunu takip ederek iç sayfalarında bir ekonomi sayfası kur
ciu. İstanbul borsasında -kurulmuş olan geçen sene çalışmaya başlayan 
Istanbul borsasında- hergün hangi senet neye satılmış veya fiyatı nedir? 
Basın bunlara kadar vermeye başladı. Tabii bunları kafi görmüyorum. 
Da'hada süratli gelişmelerin eşiğinde olduğumuzu, beynelmilel piyasay:ı 
kademe kademe açılacağımızı düşünüyorum ve açılmakta olduğumuzu 
biliyorum. Şunu da kabul etmek lazım ki, sermaye serbest olduğu zaman 
aynen liberal sistemde mallann serbest hareketi gibi sermayede seııbest 
hareket ederse verim maksimum olur. O cemiyetin verimi en yukarıya gi
<ier. Bizim prensibimiz budur. İnanıyorum ki Türkiye'de çok daha geniş 
tasarruf kabiliyeti vardır. Bu tasarruf ka'biliyetini işadamlanmızın , ilgili 
kuruluşlanmızın çok daha fazla geliştirilmesinde memleketimizin gelece
ği için önemli işaretler görüyorum, önemli faydalar görüyorum. 

Bu konferansı, bu semineri tertip eden TÜSİAD'a ve Amerikan 
Türk Dostluk Ccmiyet'lcrine bilhassa teşekkür ediyor, hepinize başarılaı 
diliyorum. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN 9/ 5/ 1987 CUMARTESİ 
GÜNÜ Y APTI(H BASIN TOPLANTISI 

9 Mayıs 1987 

Değerli Basın Men upl arı, Muhterem Vatandaşlarım. Bugün bu !ba
sın toplantısını yapmarmn ana se'bebi, maalesef dün Televizyonda duydu
ğuın ve biraz da basma yanlış aksettiğini tahmin ettiğim Anayasa deği· 
şikliği ile ilgili yorumlar ve parti liderlerin sözleridir. 

Şimdi müsaade ederseniz, «Anayasa .değişikliği nedir? çok kısa ola
rak izaıh edeyim. 

Anayasa değişikliği dört tane esas madde ihtiva ediyor. Bir tanesi. 
Milletvekili sayısını eskiden okluğu gibi, yani 61 Anayasa'sından bu tara
fa olduğu gibi 450'ye çıkaran bir madde. Bunda tahmin ediyorum , parti
lerin hiç birinin itirazı yok. 

İkincisi , seçmen yaşını indiren bir madde, •21 yaşını doldurmuş•· 
~ artını, J9'u doldurma veya 20'ye basma şeklinC:e tabir ediyor. Dolduğu 
sene 'bütün seçimlere girebilme kaydını koyduğuna göre, fiilen 18,5 ya
şına indiriyor demektir. Bu tabiatıyla genç nesle verilen önemi gösterir. 
Bunu yapmak istedik. 

Üçüncü önemli Anayasa maddesi değişikliği ki, en önemli gözüken• 
budur. 175. madde de yapılan .değişikliktir. 175. madde Anayasa'nın nasır 
değişeceğini gösteren bir maddedir. Biz bu maddede bilhassa üzer;nde
münakaşa edilen konularda milletin hakemliğini istedik. Yani kısaca 

izahı budur. Çünkü partilerin anlaştığı konular Meclis'ten geçebiliyor. Bu 
yeni teklif edilen şekle göre; Partilerin her konuda anlaşmaları mümkün 
değil. Geçtiğimiz 21 sene bunu çok açık bir surette gösterdi. Anayasa de
ğişikliğini hiçbir sivil iktidar yapamadı. Ama daha az 'bir ekseriyetle Mcc
lis'ten geçmesi halinde, milletin hakemliğine gitme imkanının yolu açıl
mıştır. Bu bakımdan bu Anayasa değşikliğinin bence Türkiye'nin gelece
ği açısından önemi vardır. Ve biz çok kereler söylediğimiz gibi, bu mad
deyi kullanarak bundan sonra seçimlere kadar herhangi bir Anayasa de
ğişi.kliğine gitmeyeceğiz. Ancak seçimlerden sonra gelecek iktidarlara 
-biz geliriz, başkası gelir- !bu imkanı sağlamış oluruz. Peki diyebilirler ki, 
«Bırakın onlar yapsın1ar.» Bugün Anavatan'm oldukça geniş bir ekseri
yeti var. Biz birçok saha.da reform yaptığımız gibi, bu sahada da bu im-
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:kanı açmak istiyoruz. Türkiye'nin geleceğini düşündüğümüzden ve Ana
yasa yapma imkanını sağlamak için. Yaptığımız iş budur. 

Ve son bir madde de geçici 4. maddenin kaldmlmasıdır. Çok evvel
den beri söylediğim gibi, geçici 4. maddenin kaldırılması, yeni 157.'de ifa
.desini bulan bir referandum ile yapılacaktır. Bunu da çok kısa olarak 
izah edeyim; Bu geçici 4. madde eski 4 siyasi lidere ve onların yönetim 
kadrolanna 10 sene kısıtlama getiren, yani siyasi yasaklama getiren bir 
maddedir. Bizim gefüdiğimiz bir madde değildir. Hatta bir ara söyledim, 
bu mesele «11 Eylül iktidarı ile 12 Eylül iktidarı• arasında bir meseledir. 
Hatta şunu ifade ederim, ben bu Anayasa değişikliği yapıldığı sırada hü
kümette dahi .değildim . Bildiğiniz gibi istifa etmiştim o zaman. Hükümet
le de bir ilişkim yoktu. Seçimlere girdiğimiz zaman, 1983 senesinde bu iş · 
ler olmuş bitmişti. Anavatan'ın kuruluşu ıbundan çok sonradır. Seçim be
yannamemizde de bunla ilgili bir taahhüt yoktur. Kimseden belli bir des-
1ek görmedim. Yani daha evvelki yıllarda olduğu gibi, Demokrat Parti'nin 
mirasına ondan sonra gelen parti konmuştur. Biz kimsenin mirasına da 
konmadık. Halkımızın desteğini istedik. Allah'ın yardımı ve halkımızın 
.desteği ile kendi imkanlarımızla diyelim, yani halkın desteğiyle iktidara 
-geldik. Kimseye de hatta müdanamız bu bakımdan yoktur. Ama bu değ! 
şikliği yapmayı, yani Anayasa'nın geçici 4. maddesini halkoyuna götüre
rek halkın değiştirmesi yolunu açmıyor, biz demokrasinin icabı görüyo· 
ruz. Açık söylüyorum. 

Şimdi bu esas kavga zannediyorum, şu söylediğim iki maddededi r. 
Yani, bir 175'dedir, ibir de 4. maddedir. İki muhalefet partisinin, Ana Mu
lıalefet Partisi hariç, 175'le pek fazla ilişkili olduğunu zannetmiyorum. 
Olabilir. Söyledikleri de birbirlerini tutmuyor. Sayın Er.dal İnönü, Ana 
Muhalefet Partisi Lideri diyor ki, •175'in değişildiği mülkiyle Özal, Ana
yasa'yı baştan aşağı değiştirmek istiyor. Aman bu tuzağa düşmeyiniz .• 

-Getirdiğimiz milletin hakemliğine gitme imkanıdır. Ve Özal'ın, Anava
tan'ın 1988 seçimlerine kadar hiçbir şekilde lbu maddeyi kullanma niyeti 
yoktur. Yani 1988 seçimlerinden sonra gelecek iktidarlar kullanacak. O 
iktidarın da kim olduğunu herhalde Sayın İnönü -öyle tahmin ediyorum· 
bizim alacağımızı tahmin ederek söylüyor. 

Tabii bu milletin kararı, bir kere bu noktaya açıklık getirımek lazım . 

Kimseye bir tuzak hazı rlamadım. Memleketin geleceğini düşündüm . Bir· 
çok sahalarda reform yaptığımız gibi, burda da bir reform yaptı.le. Ana
yasa değişikliği için halkın oyuna gitmeyi bir yeni ilke olarak Anayasa'
mıı:a getiriyoruz. Çok önemli bir hadise olduğıına, ilerde bundan herke
sin memnun olacağına çok yürekten inanıyorum . 
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İkinci konu, geçici 4. madde. Geçici 4. maıddede ilk önce verilen tek
liftt: yüzde 60 iştirak kaydı vardı. Yani, seçmenin aşağı yukarı yüzde 60'
mıı:., eğer 24-25 milyon seçmen varsa, aşağı yukarı 15 milyonun sandığa 
gitme mecburiyeti meydana getirilmiştir. Buna itiraz e~tiler. Ben de hat 
ta dedim ki, •Ben bu teklifi getirmedim, kaldırılabilir. » Makul de gör
müyorum.• Fakat Anayasa değişikliklerin belli bir nispetin altında da 
•evet» oyu almaması, •evet» oyuyla değişmemesi lazım. Yani, bugün koy
duğumuz rakam l/3'dür. Dikkat ediniz. Yani, bütün seçJllen sayısınm 
l /3'ü •evet• dediği zaman, Anayasa değişme imkanı ortaya çıkar. Tabia
tiyle •hayır•lar «evet•lerden fazlaysa, bu Anayasa değişikliği yapılamaz, 
ya.ni millet tasdik etmedi mana ına gelir. Bu bakımdan şöyle bir misal 
vereyim; Yanlış hesaplar var. Diyelim ki, 8 küsür milyondur. 8.2, 8.3 mil
yondur 1/3 seçmen sayısL 10 milyon iştirak olur -misal olarak vereyim
! milyon 700 bini •hayır• der, 8 milyon 300 bini •evet• der ve •evet• ola
rak tasdik edilir. Yani, 16 milyon, yüzde 67 veya 70 iştirak gibi kayıt yok 
burda. Burda sadece önemli olan, 1/3 seçmenin •evet • demesidir. Ve ga
yet tabiatiyle, normal olarakta •evet•lerin •hayır»lardan fazla olması 

keyfiyetidir. Şimdi ben öyle anlıyorum ki, esas münakaşa bu •evet• ~ayı
sının 1/ 3, bilhassa geçici 4. madde için, çünkü bu madde, bu ilke hem 
Anayasa değişikliği hem de 4. madde.- ki o da bir Anayasa maddesidir. -
için getirilmiştir. Anayasa deltişikliklerinin çok daha düşük bir •evet •le 
yapılmasını, tasvip edilmesini doğru bulmuyoruz. Olabilir belki, ama 
buna da Meclis'in karar vermesi lazım. Yani, Meclis karar verirse olur. 
Ona birşey diyemem. Fakat daha aşajtıya çekilmesinin mclısurlarına da 
işaret etmek istiyorum. Nitekim Sn . tnönü'nün itirazı da hurdadır. O, 
1 /3'ü bir balama az görmektedir. ) .na Muhalefet lideriyle diğerleri arasın

daki fark burada. Ve diyor ki, •Geçici 4. maddeyi tuzak olarak önünüze 
koyuyor, bunu geçirmek için.• 

Tabiatiyle ibir noktaya daha temas edeceğim. Önemli görüyorum. 
Konuşma ıısluplan, özellikle Ana Muhalefet Partisi'nin dışınclaki, Doğru 
Yol Partisi'nde bir nevi eski siyasi dönemi hatırlatır konuşmalara benze
meye başladığını vatandaşlarıma bilhassa ifade etmek istiyorum. Bun
dan tabiatiyle üzüntü duyuyorum. Bu memlekette hiç kimsenin zorbalık

la kavgayla, bağırarak, çağırarak kanunlara karşı gelerek netice alması 
mümkün değildir. O devir kapanmıştır. 80 öncesinin o karanlık devirleri 
artık kapanmıştır. Onun için tekrar aynı şekilde siyasi yaklaşımlarla, me
selelerin çözülmesi mümkün değildir. Biz daima meseleleri çözmede, si
yasi uzlaşmayı esas aldık . Teklif getiııdik. Gittiler geldiler ve benimle ko
nuştular, yüzde 60'ı kaldırdık. Teklif getirdik, geçici 4. maddeyi ayrı bir 
teklif olarak Anayasa'ya sunacaktık. Şimdi bu teklifin içerisine koyduk. 
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Yani, zamanı kısalttık. Bunların hepsi konuşma neticesinde varılmış 

clan uzlaşmaların sonucudur. 

Anlıyorum, yüzde 33'ü yüksek görüyorlar. Veya l/3'ü yüksek görü 
yorlar. lstiyorlarki herkes •evet» desin, ya da sade •evet» diyenler san

·dığa gitsin. Öyle bir kanun çıkarmamız mümkün değil. Vatandaşımız ne 
derse, başımızın üzerinde yeri var. Biz bu konuda, yani geçici 4. madde
nin halkoyuna sunulması yolunu açmışızdır. Onlara bir imkan ortaya 
koymuşuzdur. İddia ediyorlar ve diyorlar ki, «Millet bizi tutuyor.• Ga
,yet tabii. Hatta para cezası da koyarak, yani diğer seçimlerde olduğu gi· 
bi, iştiraki arttırmayı da düşünüyoruz. «Temmuz'da iştirak olmaz• diyor
lar. Size misal vereceğim; 82 refcrandumu11ıda yüzde 92 •evet• denilmiş. 
Yüzde 92 iştirak olmuş. Yani «evet• diyenler aşağı yukarı kayıtlı seçnıe
nın yüzde 82 kadar olmuş . Hem geçici 4. maddeye hem de Anayasa'ya. 83 
·seçimleri olmuş, iştirak yüzde 92'dir. Burada da seçmenin büyük ibir kıs· 
mı, yani 92 gibi bir rakamla, iştirak etmiş. Arkasından mahalli seçim gel· 
miş, orda da iştirak yüzde 91 oldu. Hatt~ 28 Eylül seçiminde da:hi, ki bir 
arn seçimdir iştirak yüz.de 87'dir. Ben inanıyorum ki, yaz ayları olmasına 
rağmen, söyledikleri gibi iştirak yüzde 60 olmayacaktır, daha yukard;ı 
-olacaktır. 

•Evet.te çıkar, «hayır•da çıkar; Bizi hiç alakadar etmiyor. Netice 
itibariyle milletin kararına herkesin başını eğmesi lazım. Gayet tabii, mil
fotin karan ile konulan bir siyasi yasağın aynı usulle kalkmasınında, bu 
siyasi yasağa mulıatap olanlar için büyük avantaj vardır. Onu da açıkca 
'ifade ediyorum. Yoksa bizim Meclis'te kaldırmamız da, bunu da istiyor 
lar, imkan dahilindedir. Ama dediğim gibi, biz bu konuyu halka götüı·· 
meyi , hnlkın kararını almayı herşeyin üzerinde görüyoruz. Yaptığımız 

kamuoyu araştırması da bunu göstermiştir. 

Tabii bu arada üzüldüğünı başka bir nokta da, Sayın Cumhuribaş
k;nının devamlı olarak bu meselenin içine çekilmek istenmesidir. 
Cumhurbaşkanımız çok açık suretle, Meclis'in kararına ben veto 
·etmeyeceğim• demiştir. Yani, •bu mesele Meclis'in meselesidir• de 
miş. ta başından yumuşamıştır, geçici 4. maddeye ilk ibaşta gösterdiği 

sertiiği bırakmıştır, •Meclisin kararına sesimi çıkarmayacağım, veto et· 
meyeceğim• demiştir. 

Söyleyeceklerim esas itibariyle bunlardır. 

Soru : - •Nasıl geldiyse şartlar öyle kalsın• ilkesinden hareket 
ediyorsunuz. Gerçi biraz önce ... 
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C ova p : - Çok aşağıya çektim, yüz.de 92 iştirak, yüzde 82 küsür 
evet denmiş. Yani kayıtlı seçmenin yüzde 82'si evet demiş. Biz bunu 1/3'e 
di.işi.iıiiyoruz. Dikkat ediniz. 

Soru : - İşaret ettiniz; Aynı şartlara; para cezası koyabiliriz dedi
niz. Şimdi Koınisyon'dan Genel Kurul'a indiği zaman, 'böyle bir maddeyi 
getirecekmisiniz. Yani katılmayı ı;orunlu hale getirecekmisiniz? 

C e v a p : - Katılma zorunlu, şöyle olacak, Referand\olID Kanunu'n· 
da -arkasından bir referandum kanunu çıkacak- bir hüküm konulacak; 
«Referandumlara veya halkoylamalanna katılma zorunlu hale getirilebi
lir.• Yani, para cezası konularak zorunlu hale getirilebilir. Bir geçici 
madde koyacağız, bu referandum için. Misal olarak söylüyorum, geçici 
4. madde için yapılacak oylamada 10 bin lira (son seçimde kullanılan 
miktar) koyabiliriz. 28 Eylül'de. 

S o r u : - Sayın Başbakan, gerçi zatı aliniz bu yasaklar nasıl konul
duysa aynı yol dan kalksın diye buyuruyorsunuz, ama meseleyi bir de ka
muoyunda tartışılır hali var. O da şu: Deniyor ki, «Bu yasaklar tabii ha
kimleri tarafından verilmedi.» İki, yasak referandumla dünyanın hiç bir 
yerinde konmaz, yani yı:sağı kim verir, hakim verir. Nerede o hakim. Ha
kimicr yok, başka bir heyet bunu tanzim etmiş. Ve tebliğ etmiş . Bunu da 
refcranc.lurnla tasdik ettirmiş . Bunun hukuken üstünlüğüne, dolayısıyla 

tabii ki, vicc.lanlara sığdıramadıklarım söyleyenler bugün ekseriyettedir. 
Siz yasaklar geldi ği şekliyle kalksın diye buyurmanıza rağmen bu gö!iiş
leri paylaşıyorrnusunuz? Yani yasaklar hakim tarafından mı konulmalı
dı.r ? 

Cevap : - Müsaade eder eniz, şöyJc söyleyeyim. Yasakları biz 
koymadık . Açık ifade ediyorum. Türkiye'nin geçirdiği birtakım tecrübe
ler var. Bir tanesi 1960'dır. 27 Mayıs. O tarihte sizin söylediğiniz gibi, bir 
mahkeme kurulmuştur. Hakimlerden müteşekkil bi r mahkeme. Belki 
özel bir mahkeme olduğu i.ddia edilebilir. Ama onun yanlış olduğu geç
tiğimiz yıl larda anlaşılmıştır. Buna da iştirak ediyorum. Yani bir Yassı
ada Mahkcmesi'nin kurulmasının yanlış olduğu, siyasetçilere mahkeme
nin kurulmasının doğru olmadığı anlaşılmıştır. Tabii hakim meselesi de
ğil. Siyasetçilerin mahkumiyeti benim kanaatime göre milletin oyudur. 
Seçilir veya seçilrnemeleridir. Yaptıkları bir şey varsa, o ayn, o hakime 
gider. Siyasi bir hata yaptıkları takdirde bunun cezası, millet tarafından 
verilir. Millet seçmez veya ekseriyetlerini düşürür. Bizim inancımız bu
dur. 

82'ye geldiğimiz zaman, o zamanki iktidara ben, «Niçin böyle yapıl
dığını?• sor.dum. Tabiatiyle tahmin ettiğimiz konu şudur; 27 Mayıs tecrü
besinden nazarı itibare alarak, böyle bir cezalandırma, yani yasaklama 
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meselesini bir mahkeme yoluyla yapmayı katiyen tercih etmediler. Doğ
ru da değil. Mahkemeye verilenler var, başka suçlardan dolayı verilenler 
var. Hakkında kamu davaları açılan partiler var. Onu da biliyorsunuz. 
Ama buna mukabil memlekette siyasi istikran belli bir süre temin ede
bilmek için, 10 sene bir siyaset yasağını koyup, bunu ckı halka tasdik ettfr
diler. Yapılan iş budur. Doğru veya yanhştır. Yanlış diyen de var, sizin 
söylediğiniz gibi. Doğru diyen de vat. Bunun kararını da halk verir. Be· 
nim kanaatim de şudur: Bu kararı da halk versin. 

Soru: - Yani şahsi kanaatiniz nedir efendim? Yanlıştır diyebilir· 
misiniz? 

Cevap : - Bizimle ilgili değildir. Onu açık söyleyeceğim. Ben şim
di söylersem, referanduma tesir egniş olurum. Referanduma, halkoyla
masına hiç tesir etmek istemiyorum. Menfi veya müsbet. Anayasa'ya ne 
şekilde oy verdiğimi de söylemedim. Bunların hepsi insanın şahsi mese

' lesidir. Bugün bulunduğum pozisyon icabı, söylediğim her laf başka 
türlü kullanılır. Onun için bu konu.da fevkalılde dikkatliyim . 

Soru : - Sayın Başbakanını, Türk siyasi hayatında siya i yasak· 
lan kaldırmama politikası, daha öneeede rastlanmıştır. Ancak, bu son 
Anayasa değişiklikleri ister istemez ülkeyi bir tıür seçim havasına soktu. 
Sayın Cumhuriıaşkam da bu gerginliğin biran önce sona erdirilmesi ge
rektiğini söylemişti. Böyle bir ortamın ortaya çıktığ ı bir durumda sizin 
getirdiğiniz karmaşık modeller, muhalefetin tavrı siyasi yasakların kaldı
rılmaması ihtimalini de gündeme getirdi. Siz siyasi yasakları kaldırma
dan bir seçime gitme durumunu gözönüne aldınız mı? 

Cevap : - Şimdi bakın söyleyeyim. Siyasi yasakların yolunu aç
tım . Eğer muhalefet rey verirse; tabii 1/3 fazladır, azdır, bu münakaşa 
edilebilir Medis'te. Ben şunu da söyleyeyim; 1 /3 aslında az bir rakam da 
değildir. Fazla bir rakamda değildir. Çünkü Anayasa değişikliklerinin bu 
kadar kolay, yani hiç yeniliksiz yapılması Türkiye için yarın birtakım 
problemler doğurur. Bunu kabul ediyorum. Ama muhalefete de bir kre
di verdik. Hiç seçim beyannamemizde böyle belirtisi yok, yani sözü yok. 
Vaktiyle olduğu gibi. Demokrat Parti'nin mirasına konanların, ınirasını 
kullananlann, Anayasa onların siyasi haklarını iade etmedi gibi, bir dü
şünceye sahip değiliz. Onun için •bu teklifi getirdim. Şimdi soruyorum, 
halkoyundan korkmuyorrnusunuz? 1/3 evet, o kadar yüksek bir rakam 
değildir. 1/3 evet şartı yüksek değildir. Eğer sayın arkadaşımızın söyle· 
diği gibi herkes bunu istiyorsa, çok daha büyük ekseriyetle evet çıkması 
llıım. Biz bunun karşısında değiliz. Onun için «bu yolu açtun getirdim• 
diyorum. Hatta bir noktayı daha ilılvc edeyim. Tabii Meclis'in kararıdır 
diyorum. Bu yüzde 33 yüksek görülürse, Meclis'te azaltılma şans ı olabi-
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lir. Onu da söylüyorum. Mühim olan mesele, bizim böyle bir ak.si niyeti
miz olmadığıdır. Yalnız yasaklı girilirse, seçimleri gayrimeşru ilan ede
rim. 

Ama Meclis'ten geçmezse, bunu da kastı mahsus onların yaptığını 
ilan edeceğim . Hem •gençlerin yaşlarının küçültülmesi, yani seçmen ya
şının küçültülmesine karşılan diyeceğim, hem de bu siyasi yasakların 

affedilmesini istemiyorlar• .diyeceğim. Ne Sayın Erdal lnö11ü istiyor, ne 
de Sayın Cindoruk. 

Soru: - Peki Sayın Rahşan Ecevit istiyor mu? 

Cevap : - Rahşan Ecevit samimi olarak istiyor. Onu biliyorum. 

S o r u : - Gerçi bu soruya daha önce muhatap oldunuz, ama gün 
yakln~tıkça kritik hale geliyor. Mecliste 267'yi bulma umudunuz nedir? 

Cevap ! - Eğer bugünkü sözlerine itibar edilirse, çünkü sözler 
çok değişik. Cumhurbaş'kam'ndan çıkıyor diyelimki, şöyle konuşuyor. 

Sonra bir gün geçiyor, Cumhurbaşkanımıza veryansın ecLiyor veya bize 
veryansııı ed iyor. Bugünkü şartlar altında, rey vermezlerse, bizim bunu 
değiştirecek ekseriyetimiz yok, bunu söyleyeyim. Bizim 255, iki tane d.? 
dışarda hastamız var. En fazla 253 reyimiz var. Bizim getirebileceğimiz 
ı-akam budur. Ama bunun iizerine Bağım ızlardan gelir mi veya partiler
den, hakikaten memleketin geleceğini düşünerek gelen olur mu? Onu bi
lemem. 

Soru : - O zaman şöyle bir siyasi bunalım doğmaz mı? Efendim, 
şöyle· bir eleştiriyle karşılaşmazmısınız, muhalefet tarafından: «İşte Hü
kümet, Mccli te 267'yi bulamıyacağını bile bile, yine de bunu getirdi ve 
bir y ıl erteledi -ister istemez bu duıumda ertelenmiş oluyor. Yani böyle 
bi r eleş tiriye karşı, böyle bir siyasi bunalıma karşı.-

C e ,. a p : - Şimdi açık söyleyeyim, eğer bu Meclisten geçmezse. 
Meclisteki değişiklik olur olmaz onu bilmem, bizim bunu bir daha getir
me niyetimiz yok. Yapacağımızı yaptık ve önlerine koyduk. Yani azınlığın 
çoğunluğa tahakküm etme prensibi doğru değildir. !!le benim dediğim 

olacak diye ısrar etmeleri yanlıştır. Biz birçok şeylerini kalbul ettik. Yüz
de 60 barajını kaldırdık. Yüzde 33 alt baraj getirdik. Bunu herkes yanlış 
anladı, Yüzde 67 baraj gibi gösterildi. Öyle değildir. 8 milyon 100 bin seç
men oy verir. 8 milyonu •evet» der, 100 bini •hayır• der, gene geçer. Yüz
de 34 küsürlük iştirak ile geçer. Yüzde 80-92 iştirakle geçmez. Bunlar da 
mümkündür. 
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Soru : - Hesabı tersinden yapanlar ... 

Cevap : - İşte tel'Sinden yapıyorlar. İştiraki yüksek olacak, •ha
yır• diyenler fazla olacak. Nerden biliyorlar milletin hepsinin •hayır• di
yeceğini? Zaten «hayır• diyorsa, millet istemiyor demektir. Bundan kor
kacak ne var? 

Soru: - Efendim, maddenin tersinden yukarı doğru. •l/3 evet• 
ten yola çıkarak, 8 milyon küsür. •Bfr üst cV• önceki cümlede diyor ki, 
•cvehler clhayır»lardan fazla olmalıdır. Yani, yüzde 50. O zaman 8'i iki· 
ye katlarsak 16 milyon oluyor. 

C c va p : - İşte yanl1ş orada. cEvet•lcr, •hayır•lardan yüzde 50 de· 
ğil, yüzde 90 da fazla olabilir. Yüzde SO'de fazla olabilir. Onları niye dü
şürımüyorsunuz. Nitekim 1982 Anayasa'sında yüzde 92 •cvct»tir, yüzde 8 
•hayır» dır. Buyrun işte nispetler böyle. 

Bizim aldığımız reyler de öyle. Bakın orada da yanlış söylüyor. Yüz
de 45 oy almışız, 1983 seçimlerinde. Tabii o zaman 19 küsur milyon seç
men var. c7 milyon 800 bin rey almışız. 800 bini de kıstı, yani 7 milyon 
dedi. Aldığımız reyi toplam seçmen sayısın:ı mukayese ettiğimiz zaman 
yüzde 42 civarında.dır. İştirak yüzde 92. Yani, bunlar hep mümkün olan 
nispetlerdir. 

Soru : - 82 referandumunun normal şartlarda olmadığı yolu nda 
da iddialar vardı. Talbii bunları duymuşsunuzdur. 

Cevap : - O 'başka. İddia edilir. Bakın, şimdiden daha refera n
dum hakkında hüküm vermeye başladılar. Referandum şöyle baskı altın· 
da yapılacakrnlş, halkoylaması böyle yapılacakmış. Şimdi ben soruyo
n.ım, •28 Eylül seçimleri oldu, hiç bir yerden tazyik geldi mi?• Herkes 
serbest serbest konuşmadı mı? Hatta yasaklı. liderler dahi konuştu . Yani 
bunu «şimdiden -bir nevi eski usül- kaybedeceğim diye bahane arıyon.ını• 
manasına getirmelerini arılıyamıyorum . 

Soru : - Sayın Başbakanlrn, biraz önceki soruyu başka türlü yö
neltmek istiyorum. Herhangi bir parti ile siyasi uzlaşma sağlamadan Mec
lisin Genel Kurulu'na getirirseniz, 267'yi bulamazsanız, Türkiye'de siyasi 
bunahm doğar rm? 

Cevap: - Hayır doğmaz. Ben o kanaatteyim. Yani, memleketimiz 
eski usul siyasi meselelerin çığırtkanlık lf:ıaHne getirilmesinin manasını 
90k iyi biliyor. Aç.ık ifade edeyim. Böyle birşey doğacağmı .da katiyen 
tahmin etmiyorum. 

Soru : - Efendim, A AP içerisinde -bizim görüşümüz- baLı millet
vekilleri de bu konuda yeterince ikna olmuş durumda değil. Sayı ı az ol-
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mayan ve yönetici durumunda olan bazı kişiler, siyasi yasaklarda ANAP 
ilişkisini bugün için partinin aleyıhinde olacağı düşüncesindedir. Yani . 
bizim şimdi anladığımız kadarıyla seçimlere siyasi yasaklarla gitme ris
kini göze almış durumdasınız. 

Cevap : - Bu kendilerine bağlı . Bakınız, şunu hemen söyleyeyim, 
bu benim fikrimdir. Hatta söylediğimde biraz kızdılar. Dedim ki, • biz şu
nu teı·cih ederiz; Eski dört siyasi liderin bugün kurulmuş Vi ilişkileri ol
duğu partiler vardır. Şu veya bu derecede. Partilerin başlarına geçmeleri 
bizim menfaatimize. • Ben bunu Grupta söyled;m. • Omın için de bu tek
lifi getiriyorum» dedim. Hattı:ı şimdi de söylüyorum; Diyorum; ki, •yüz
de 33 yüksek gözüküyorsa Anayasa değişıidiğınde, bunu da müzakere 
edelim. Bundan korkumuz filan yo~tur. Ama benim gördüğüm, kusura 
bakmayın, bugünkü yöneticiler eski siyasilerin gelmesini istemiyorlar. 
DSP hariç. 

Soru : - «Yüzde 33 görüşüri.im• derken düşürme konusunda ka
rarınızın olabileceğini mi söylüyorsunuz? 

Cevap : - O başka . Bunları açık ifade edeyim. Bakınız, garibime 
giclt: n durum şudur; Perşembe akşamı olması lazım, başkanvekillerimiz
den bir eski arkadaşımız Mehmet Dülger Bey telefon etti bana ve kaldı
rılmasını istedi. Ben de kendisine dedim ki, yüzde 33 yüksek görülüyor. 
Öyle anlıyorum sizin tarafınızdan, ~izin canibinizdeıı. Benim şu anda bu
nu değiştirmeye yetkim yok. Ben ancak arkadaşlarımla konuştuktan son
ra, değiştirilebilir mi, değişt irilemez mi? Onu söyleyebilirim. Arkadaşla
rım dediğim Başkanlık Divanım ve Gıubumdur. Salı'dan evvel buna bir 
müsbet veya menfi cevap veremem. Ama anlıyorum ki, mesele bundan 
ibarettir.• 

Bunu söylediğim halde, bunları bildikleri halde ertesi günkü beya
nat bunun tam başka mana getirdiği ifade ediyor. Demin söylediğim ma
nayı ifade ediyor. Yoksa biz siyasi hayatımızda daima uzlaşmadan yana 
olduk. Ama azınlığm çoğunluğa ta'lıakkümü şeklinde deği l. Bizim de bazı 
şartlarımız var. Onların da onu kabul etmesi lazım . Bu şartların başların
da oylama geliyor. Oylama da asgari bir •evet• istemek medburiyetinde
yiz. Yarın Anayasa böyle değişecek. Aynı kaideyi koyacağız. Ondan sonra 
da birçokları itiraza girişti. Sn. İnöni.i'nün itirazı öyledir. 1/ 3'e itiraz edi
yor. Da'lıa fazla olması lilzım demek istiyor. 

Soru : - Bu Anayasa değişi·kliği gerçekleşmesinden sonra, yapıla
cak Anayasa değişiklikleri yine 1988 seçimlerinden sonra .. 

Cevap : - Sonra. Hayır, daha evvel de hiç Anayasa değişikliği 
yapmayız. Bakın açık söyleyeyim. Bizim 255 ekseriyetimiz var. 267 dahi 
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olsa, hiç bunu düşünmem. Onu çok evvel söyledim. 88 dedim. Hatta Sn. 
Cumhurbaşkanımızın süresi doluncaya kadar dedim. Çünkü onun şu lafı 
vardır. Unutmayalım; «Ben bu Anayasa'ya kefilim. Anayasa'ya dokundur
rn.un.• Ama yumuşamJştır. Zaman geçmiş ve yumuşamıştır. •Bu Anaya
sa değişiklikleri bir paket halinde Meclisten geçerse, ben veto etmeyece
ğim• demiştir. Veto etme hakkı vardu·. 30l'le. Biz bulamayız 30l'i. Onun 
için Sn. Cumhuı:ıbaşkanıyla mutabakatı aramamın ana sebebi budur. 
Onu söyleyeyim. 

Soru : - Efendim, ilerde yapacağınız muhtemel değişiklıklerden 
biri, Sayın Reisicumhur'un ... 

Cevap : - Seçimlerden sonra mı efendim? Bakın herkes bir şey 

iddia ediyor. SHP diyorki, «Ben ikt idara geleceğim.» DYP diyorki, •Ana· 
vatan yüzde 10 rey bile alamaz.• Bu vaziyette, yapıl<:cak ilk seçimde bun
ları alamaz diyenler. Hala dönüp dolaşıp, benim nasıl seçimlerden sonra, 
•ŞU değişikliği yapacak, bu pazarlığı yaptı• diye düşünebiliyorlar. Bunun 
manası yok. 

Soru 1 - Konsey üyelerinin görev süreleri uzatılacak deniyor. 

Oevap: - O artık dedikodu . Hamam dedikodusunu da geçmiş bir 
parça. Veyahutta ne diyorlar, Çim Hamamı'nın dedikodu unu da geçmiş

tir. 

Soru : - Sayın Başbakanım, sürekli 88 seçimleri diye bahsettiniz: 
Bir erken seçim olasılığı kalmadı mı? 

Cevap: - Hayır, 88'in normal, mevcut şeye göre erken seçim ola
bilir. Erken seçimin Ekim'e, K!asun'da olma ihtimali varıdır. Biz Mart'ta 
bile seçim yaptık. Bakarsınız Aralık'ta bile yapılır. 

Soru : - Efendim, 1/3 konusunda sizin kişisel görüşünüz ne? Değiş
tirebilirmiydiniz? 

Cevap : - Bu ancak arkadaşlarımın fikrini aldıktan, onların uy
gun görüşünü aldıktan sonra bir şeyler söyleyebilirim. Şu anda bir şey 
söyleyemem. 

422 



BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN ANAVATAN PARTİSİ TBMM 
GRUP TOPLANTISINDA YAPTICI KONUŞMA 

11 Mayıs 1987 

Değerli Arkadaşlarım ve Muhterem Basın Mensupları, 

Sizlere, bugün bazı konuları, grubumuzda şu ana kadar kararıaştıı 

dığımız bazı önemli konulan açık lamak istiyorum. Bildiğiniz gibi, mem
leketimizde aşağı yukarı 2 haftadır Anayasa değişikliği konuşu lmaktadır. 

Anı.yasa değişikliği, esas itibariyle 4 tane maddeyi ihtiva ediyor. Bunlar
dan bir tanesi, seçmen yaşını düşüren, vasati 18.5'a getiren ve genç nesle 
daha büyük imkan veren, yani memleket mesolelerinin çözümünde onla
ra bır nevi yetki ve sorumJulu'k veren bir maddedir. Bunu 'her zaman 
söyledim. Biz, gençlere çok önem verdiğimız için, bu, özellikle t:ı başın

dan beri düşündüğümüz bir konudur. Ümit ediyorum ki, hi~ir siya i 
parti bu maddeye karşı çıkmaz . 1kincı konu, milletvekili ayısıdır ... 450 
olaı ak getir.dik. Türkiye' de alışılm ı ş bir rakamdır, 1961 Anayasasından 
·onra. Onu da, Meclis'teki sıkıntılarımızdan dolayı bilhassa komisyon 
sayılarım artırabilmek bakımından 450'ye çıkarmayı daha uygun gördük. 
Buna da partilerimizin bir itirazı olacağını tahmin etmiyon.ım. 

Üçüncü önemli madde olan 175. maddey.:!, esı:s itibariyle SHP'ni n 
itiraz ı vardır. O da şöyledir: •Anayasa değişikliğini kolay l aşt ı rdınız. Bi:ı 
Anavasa değişikliğinin bu kadar kolay olmasını istemiyoruz.• Halbuki, 
kendileri •Anayasayı baştan aşağı değiş tir"'ceklerini söylüyor)aı,Jı. • Re
ferandum yoluyla Anaya a değişikliğini kolaylaştırdınız• mana ını ge
tirdiler. «Özal her türlü değişik l iği yapmak i tiyor• dediler. Şimdi Ana· 
yasa değişikliği, komisyondan geçen şckliy'le 175. madde; eski 175. mad
de aynen var, artı bir de referandum yolu açılmıştır. Meclis'te oy sayısı 
kafi gelmezse, 240-270 arasında kalırsa bu kanunlar otomatik olarak 
halkoyuna gider, Cum'huı•başkanı itiraz etmez. Meclis de kanunun hangi 
maddelerinin ayn ayrı oylanacağına, hangilerinin birarada oylanacağına 
karar verebilir. Şimdi demekki, mevcut 175'den bir fark yok. Artı halk
oyuna gi tme imkanı var. Yani, niye halktan korkuyorsunuz? içir. ':alk
tan. çekiniyorsunuz? Bu suali soruyoruz. Yani halka gidip Anayasayı tas
dik ettirdiğiniz gibi Anayasa değişikliklerini de halka tasdik ettirmek, daha 
doğru değil mi? Birinci nokta burası . Tabii son madde, geçici 4. madde 
dir. Geçici 4. madde de 175. madde de halkoylamasında, her iki madde 
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de bir baraj vardır. tik defa teklif Sayın Cumhurbaşkanımızdan geldi, 
yüzde 60 iştirak kaydı istedi. Onu koyduk tabii. İlk teklifte bu, büyük bir 
gürültü kopardı. Sonra dedik ki, •Bir baraj isteniliyorsa, 1/3 evet oyu 
şeklinde koyalım.• Şimdi 'Grupta da karar verdik. Açtkca da ilan ediyo
rum: Bu barajların ikisi de kalkmıştır. Yani evet oylan hayır oylarından 
fazla çıkarsa geçici 4. ma.dde kaldmlacak, Anayasa değişiklikleri halk ta
rafından tasdik edilmiş olacak. Bir noktayı da burada hatırlatmam la
zım . Diğerılerinin de ka'bul ettiği gibi gerek Anayasa değişikliklerine, ge
rehc seçimlere iştiraki artırnbilmek için bir fıkra ilave edeceğiz. Onda 
da kimsenin itirazı olmadığını biliyorum. Bize gelen bütün bilgiler öyle
dir O da bu iştiraki art ırabilmek için. Kanun, para cezası dahil tüm ted
birleri al~bilir. 

Şimdi, bizim üzerimize bir ·vazife olmadığı halde, seçim beyanna
memizde bu konuda herhangi bir taahhüdümüz olmamasına rağmen, eski 
iktidarların bir evelki iktidarlara yaptığının tam aksine biz halka gitme 
yolunu açıyor ve halkın geçici 4. madde konusunda yani, eski dört siyasi 
liderin kısıtlamalarının kaldınlıp kaldırtlmaması konusunda karar n:r
mesini ondan istiyoruz. Biz yalnız demokrasinin icabı olarak bu yolu açı
yoruz. Halkımızın kararının başımızın üzerinde yeri var. Ümit ediyorum 
l<i. halkımlZ mesuliyetini, sorumluluğunu hissedecek ve ona göre karar 
verecektir. Hatası, sevabı kendilerine ait. Bizim yapacağımız iş, bu yolu 
açmak. başkalarının yaptığı gibi değil ama normal bir şekilde bu mese
leden hi~ir şekilde ürkmediğimizi, korrnadığımızı cümle aleme göster
mektir. Şimdi ümit edyiorum ki, bundan sonra da bir başka bahane bıı 

lurlarsa, işte o vakit açık seçik şunu söylemckdc fayda vardır: •Halktan 
kaçtınız.• Söyliyeceklerim bu kadar. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN ULUSLARARASI 
TAVUKÇULUK SEMPOZYUMU'NDA YAPTICI KONUŞMA 

12 Mayıs 1987 

Muhterem misafirler, değerli arkadaşlarım, çok değerli öğretim üye· 
leri ve sevgili gençler; 

Bugün bizim grup toplantımız da olduğu için aranız.da fazla bulun
ma imkanım olmıyacak. Her salı grup toplantımız var ise de bugünkü bi
raz önemli bir grup toplantısı. Ama bütün bunlara rağmen bu sektöre ve 
bu çalışmalara verdiğimiz önemi belirtmek için buraya geldim. Yıllar cv
velsini saurlıyorwn. İlk yeni ekonomik programı uygulamaya başladığı
mız yıllardı. Türkiye'de modern tavukçuluğun şu veya bu şekilde ağır 
aksak ilerlediği yıllarda şu sual daima hatırımıza gelmiştir. «Acaba biz 
donmuş tavuk ihraç edebilir miyiz? Bu konuları ilk defa konuşmaya baş
la.dığımız o yıllarda ki, 1981 senesinde Bolu Abant'ta bulunuyordum. Bo
lu civarında epey bu işi yapan yerler var. Bu işi yapan kişilerle tavukçu
luk yapi'narun şartlarını konuştuk. Zannediyorum bir tanesi, bu işte bü
yük teknoloji var. Yani basit görmemek lazım. Verimliliğin yukarıya çı

kabilmesi için daha kaliteli civcivlere fütiyaç var. Tabii bu sistemler dün
yanın pek çok yerlerinde geliştirilmiş . Yeniden Arnerika'yı keşfedecek de
ğiliz. Bu sistemleri şu veya bu şekilde memleketimize getirmek lazım. Bir, 
bu nokta üzerinde durmamız lazımdı. Rakamlar hatırımda yanlış kalma
mışsa o tarihlerde bir kilo canlı ağırlığı aşağı yukarı 2,5 kilo yemle yapıl
dığın ı , ama bu rakamın çok ileri ülkelerde 1,8 kiloya kadar düştüğünü yi· 
ne hafızam aldatmıyorsa biliyorum. Tabii yemin kalitesi, içerisindek ı vi· 
taminlerinden ve muhtelif proteine ve diğer katkı maddelerine kadar çok 
ıyi hazırlanması lazım . Ve yetiştirdiğimiz tavuk cin inin de ona göre tes· 
bit edilmesi lazım . Aradan seneler geçti ve biz Hk ihracatı yapmaya baş
ladık. Tabii •Ik ihracat başlangıçta daha çok komşumuz olan ülkelere 
olmaya başladı. Teşvik ettik, pıimler verdik. Bu gün şu kanaate gelmi· 
şimdir; tavukçuluk eiktöründe sübvansiyonlar bir tarafa bırakılırsa, di
ğer memleketlere göre avantajımız büyük. Yani onlardan hiç geri değiliz . 
Hatta birçok bakımlardan daha iyi rekaıbet edebilecek durumdayız. Ta
bii yıllar evvelsine gittiğimiz zaman tavuk etinin kırmızı etten veya ko
yun etinden daha pahalı oLduğunu hatırlıyorum. Yani bir nevi tavuk eti 
lüks sayılıyordu. Bugün bu nispet değişmiştir. Zaten böyle olması lazım. 
Bir çok ileri ülkelerde olduğu gibi neredeyse bu nisbetin üçte bir veya da-
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ha aşağı rakamlara gelmesi lazım. Tabii etin cinsine göre bu rakamlar 
beşte bir .dahi olabiliyor. Benim kanaatim tavuk eti hcım protein bakımın
dan, hem de sağlı'k bakllDlndan tercih edilmeli. Dikkat odilirse özellikle 
rejimlerde tav iye edilen et türü, derisi soyulmuş, derisi çıkarılmış tavuk 
eti ve balıktır. Bunların diğer et türlerine göre üstünlüğü ortadadır. 
Memleketimizde birçok yerlerde mesela, Afyon'un ilçe olmaya namzet 
bazı yerlerinde yumurta pazarının olduğu ve esas yumurta fiyatlarının 
burada tespit edildiğini öğrendim. Başmakçı da yumurta pazarı kurulu
yor ve yumurta fiyatları orada tespit ediliyor. Yani Türkiye'de bir nevi 
regüle eden yer. Hemen herkes bu işle uğraşıyor. Aslında büyük bir istih
dam sahası. Yani sadece memlekete faydalı bir istihsal sahası değil, onun 
yanında da çok güzel bir istihsal sa:hası. Daha ileride ne yapılır? Bir ke
re 52 milyon nüfuslu Türkiye'nin -buna dalıa fazla ihtiyacı olduğu kanaa
tindeyim. İkincisi, komşu ülkelere dalıa iyi şarıılarda, hatta başka yerlere 
yumurta ve et ihracat yapına şansımız vardır. Şu anda bunlar zaten ya· 
pılıyor. Belki ileride daha fazla etin yerine geçecek şekilde bizim bir nevi 
mutfağımız da bir takım değişiklikler yapmamız lazım. Yemek adetleri
m.rade değişiklikler yapmamız lazım. Taıbii tavuk etinin bir dezavantajı, 
normal erin 'kıyıma halinde herhangi bir yemeğe girıfuilınesi. Fakat son 
defa Amerika Biııleşik Devletleri'ode tavuk etinden köfte yaptıklannı 

gördüm. Muhtelif şekilde yemeklere katma imkanları !bulunmuş. Zanne
diyorum bu konulardada araştırma yapılıp TRT'den halka bu konulan 
öğretebilirsek hem tavuk etinin sarfiyatı daha fazla olur, hem de bu sa
halarda köylerimizde ikinci bir iş ve gelir imkanı temin edilmiş olur. Ra
kamlar yanlış değilse bugün Türkiye'nin tavuketi rakamı 260 bin ton ci
varında, yumurta miktarı da 6 milyarı geçmektedir. Daha bunun epey 
üzerine çıkmamızın gerektiği kanaatindeyim. Tabii sistemleri çok büyü.1' 
tesisler yerine birçok memlekette olduğu gibi biz bu işi bilen finanse 
eden grupların köylüye, çiftçiye i birliği yı:parak civcivleri onlara ver
mesi sonra belli fiyatlarla geri alması şeklinde yapmamız gerekiyor. Yani 
yaygın bir faaliyet şekline getirilmesi gerekir. Aynen otomobil sanayinde 
olduğu gibi. Esas montajdır ve yan sanayi.den parçalar alınır bir yerde 
birleştirilir. Burda da aşağı-yukarı buna benzer bir sistemle kar garanti
side vererek, yan'i verdiğiniz malın, civcivin fiyatının üzerinde olması la
zım. Tabii yemi de siz temin edeceksiniz. Bunları nazarı itibare aldığımız 
zaman çiftçiye de bir gelir imkanı sağlayacak tarzda bu işin ge1işmesini, 
büyümesini sağlamak gerekir. Tabii ikinci önemli nokta pazarlama me
selesidir. Yani demin de söylediğim gibi tavuk etinin önemini televizyon
da daha fazla anlatmamız gerekir. Bunun için belki şimdi sayın hocamı
zın başında bulunduğu derneğin bu konuda da faaliyetini (!bizde yardım
c~ oluruz) arttırmasında fayda mütalaa ediyoruz. İkinci önemli bir konu, 
bız tavukçulukla beraber hayvancıLğa büyük önem veriyoruz. Hemen şu-
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nu söyleyeyim. Son çıkardığımız paketler, tabiatıyla tavukçuluğa da im
kanlar getirilmiştir. Bunlardan 'bir tanesi geçtiğimiz iki sene evvel baş
iattığımız yem desteklemesidir. Miktarı % 20'den % 25'e çıkarılmıştır. 

ikinci önemli konu ilaç ve aşı konusudur. İlaç konusunda da aynı şekil
de % 20 civarında bir destek sağlanmaktadır. Tabiatıyla küçük çiftçi fa
turalarını getirdiği takdirde belli rakamlara ka.dar ki, ikrbuçuk milyona 
kadardır şu anda, ileride bu rakamlar değişebilir. Bunun belli nisbctle
rindc ilk 'bir milyon lirasında % 30 ondan sonra gelen bir buçuk milyon 
lirasında % 20 yani 600 bin lira ipoteksiz, daha basit bir teminatla kr di 
bulma imkanıda getirilmiştir. Hele bu işi bir nevi yan gelir olarak yapan
lar için bu öneunli bir destektir. Biz tarımda muhtelif dallara çeşitlendir
meye, bir üründen birkaç ürüne geçmeye, bir iki faaliyet dalından başka 
faaliyet dallarına da bir yardımcı olarak gitmeye çok önem veriyoruz. İna
nıyoruz ki bu şekilde çiftçimize ilave gelir kaynaklan gelecektir. Daha 
fazla insanımız çalışma imkanı bulacaktır. Ben sempozyumun tavukçu
luk sektörüne hayırlı olmasını temenni ediyorum ve şimdiye kadar başa
rılı çalışmalarından dolayı sayın hocamızı ve derneği tebrik ediyor, ba
şarılarının devamını diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. 
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BAŞBAKAN SAYIN TlJıtGUT ÖZAL'IN CUMHURBAŞKANI SAYIN 
KENAN EVREN İLE HAFTALIK GÖRÜŞMESİNDEN SONRA 

YAPTICI AÇIKLAMA 

14 Mayıs 198i 

Değerli Basın Mensuplan, 

Bugün Sayın Cumhurbaşkan_ımızla iki saate yakın bir gönişmemi~ 
oldu. Bu görüşmede tabiatıyla icraatla ilgili birçok konularda bilgi veı 
djğim gibi, ekonomi ile de ilgili konularda bazı bilgiler arz ettim. Bazı 

çevreler ne derse desin, Türk ekonomisinde sağlık ve gelişme işaretleri 
gayet iyi noktalarda toplanıyor. En son üç aylık istatistik ihracat ve 
ithalat rakarolan çıktı. Buna göre, ihracatta Mart ayı zorlu bir ay olma 
sına rağmen -kış bakımından zor bir ay olmasına :rağmen- 700 :nilyon do
ların üzerinde bir ihracat rakamı gözüküyor. Geçen seneden, yüzde 14 
civarında yukardadır. Bu vaziyette üç aylık tempomuzda ithalatın artışı 
yüzde 1 olurken, zannediyorum i hracatın toplam artışı yüzde 5-6'nın 
üzerindedir. Ümit ediyorum ki, yıl sonuna kadar ihracat artışının geçeıı 
seneye göre yüzde 20'lik bir art ı ş gösterme ihtimali yüksek gözüküyor. 
Nisan rakamları daha çıkmamasına rağmen, şimdiye kadar gelen fişlere 
aktarsak, onun da Mart'ta yakın bir rakam olacağı tahmin ediliyor. 

İhracatın önemli bir tarafı da, batı ülkelerine dönük ihracatımızda 
büyük sıçrama olmasıdır. Geçen sene biliyorsunuz Türkiye, petrol fiya i· 
!arının düşmesinden dolayı bir şok geçirmiştir. İhracatımızın yüzde 45'i 
petrol üreten ülkelereydi. Ben, o zaman hatırlarsanız şunu söyledim : 
•Bizim ihracatımız serbest reji m altında süratli bir tarzda kendisini yeni 
duruma intibak ettirecektir.» Nitekim, o öylediğimiz meydana gelmeye 
başlamıştır. Mart ihracatımızda ve üç aylık ihracatta da çok açık bir su
retle gözüküyor. Mesela, Avrupa Müşterek Pazarı'na ithalatımızla ihraca
tımız nerdeyse dengeleme durumuna gelmiştir. Aynı konu Amerika w 
diğer ülkelere olan artışlarda da gözüküyor. Hatta so yalist ülkelere olan 
ihracatta da aynı artış gözüküyor. Tabii bu artışın o tarafa kaymasındu 
şöyle bir avantaj var; bunlar serbest dövizle yapıhyor. Yani memleketin 
döviz gelirleri daha yukan çıkıyor. Diğer petrol üreten ülkelere umumi
yetle karşılıklı mal alış verişi şeklinde bir durum var. Petrol ahp karşı
lığında mal satma şeklinde. Şunu da ilave edeyim, ümit ediyorum k i, 
petrol fiyatlarındaki istikrardan dolayı yani petrol fiyatlarının 18 dola r 
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cwarında kalmasından doğacak istikrardan dolayı, bu ülkelere olan ih· 
racatımızda, geçen sene, özellikle senenin ortasından itibaren bir azalnı;ı 
eğilimi ne girmiştir. O azalma eğilimi de tersine dönecektir. Onun için bu 
sene ihracatın geçen seneye göre çok daha iyi bir duruma geleceği gözü 
küyor. lkinci önemli bir faktör, Mart, Nisan aylarında dövizde bazı h,ı. 
rekdtler meydana gelmiştir. Hatta bazı tedbirler aldık. Bu sene öyle bir 
durum 'hiç gözükmüyor. Döviz meselesinde Türkiye'nin d,urumu geçen 
seneden daha iyi bir duruma gelmiştir. Bunda sadece ihracatın değil, 
turizm gelirlerinde ve işçi dövizlerindeki artışın rolü de büyüktür. Turizrr: 
mevsimi geçen seneden daha erken başlamıştır. En son bazı yazarlanmızt 
muhtelif yerlerde gezdirdik. Onlann raporlarından anlaşıldığına göre, 
heryer doludur ve yüzde 80.90 yabancı turisttir. Tabiatıyla yerimiz daha 
fazla olsa, turist sayısının daha fazla olacağı anlaşılıyor. Bu da döviz 
dengemize müsbet tesir ediyor. Tabii burada önemli olan şu noktayı be
lirtmek istiyorum; Türkiye'deki huzur ve güvenin turizm gelişmesinde 
çok büyük rolü vardır. Bugün memleketimiz Avrupa ülkelerinin birçoğun
dan daha huzurludur. Yani anarşi ve terör yoktur. Olan hadiselerde her 
memlekette olan normal meselelerden başka birşey değildir . Turizm ve 
dış basına menfi tesir edecek, aksedecek herhangi bir gelişme yoktur. 

İkincisi, bazı çevrelerin şikayetlerine rağmen Türkiye'de her malın 
hem de ucuz olarak bulunması turist için çok daha önemlidir. Dikkat 
ederseniz, turist çok büyük rakamlara ulaşmadı. Çünkü yatağımız da 
yok. Bir l spanya'ya 40 milyon turist geliyorsa, Türkiye'ye 2-2.S milyon 
turist geliyor. Ama turist başına gelen gelir, Türkiye'de çok daha yu· 
kardadır. Bunu da önemli bir nokta olarak bilhassa belirtmek istedim 

Vergi gelirlerinde 4 aylık geçici neticeler var elimizde. Daha kesin 
değil ama vergi gelirlerinde de yüzde 47 gibi çok yüksek bir artış gözü· 
küyor, tahsilat rakamlarında. Bu da öyle zannediyorum ki, Türkiye'nin 
bilhassa geleceği için yani vergi gelirlerimizin artması, ekonomik hayat 
taki gelişmelerin devam ettiğini açık suretle göstermektedir. Muhalefe 
tin belirttiğ i gibi, Türkiye'de ekonomi birçok ülkeden çok daha iyi şe· 
kilde gelişmektedir. Enflasyon konusunda da ifade ettim, evet 3-4 aylık 
rakamlarımız geçen seneden iki puan yukardadır. Ama öyle ümit ediyo
rum ki, önümüzdeki aylarda bu rakamlar normalini bulacaktır. Bazı te
sirler ortadan kalkacaktır. Mesela havaların serin gitmesinin ufak bazı 
menfi tesirleri olmaktadır. Topraktan çıkan bazı ürünlerin çıkma tarih
leri geçen seneye göre 15 gün geriye atmıştır. Bu aslında tanın için fay. 
dalıdır ancak, bazı ürünlerin seralardan toprağa geçme süresini aştığı 
için orada geçici bir pahalılık meydana geliyor. Hatırlarsınız 1984 sene
sinde de yine böyle bir durum olmuştu. Seradan toprak ürünlerine ge
çiş anısında bir fark meydana gelmişti. Kışın daha ucuz olan domates 
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Nisan-Mayıs ayında birden bire yükselmişti. Buna benzer konular hcr
zaman olabilir. Tabii zamanla Türkiye'de seralar sadece Güney'de değil 
Güney'den Kuzey'e gelişmeye başladığı zaman bu dengeler daha norma[ 
teessüs edecektir. 

Tabii bu arada Anayasa ile ilgili de görüşmelerimiz oldu. Kendisine 
Meclis'teki müzakereleri anlattım. Meclis'ten kanunun nasıl ve ne zamaD 
geçeceğini benim tahmin etmem mümkün değil ama, Anayasa değişiklik· 
!eri iki defa görüşüldüğü için eğer bugün geç vakit biterse o vakit Pa
zar günü ikinci görü.şmenin yapılması lazım. Danışma Kurulu 'na ilgi:i 
arkadaşlarımız bunu götürmeye çalışıyorlar. Çünkü istiyoruz ki, rer~
randum meselesi de dahil olmak üzere Anayasa deği şikliği biran evvel 
halledilsin. Geçici 4. maddeyi d makul bir tarihte; tabiatıyla seçimlc ı · 
den önce milletin önüne götüıiip, milletin karar vermesini sağlamamır. 
llizım. Bunu biz bir nevi demokrasi.için bir vazife olarak gördük. Tabii 
karar halkunızındır. Onlar nası] isterlerse öyle karar verilir. Bunu da bir
kere daha hatırlatmak istedim. Söyliyeceğim bu kadar. Sualleriniz vars:ı 
onlara da cevap vereceğim. 

S o r u : - Efendim, bugün gazetelerde yer aldı. Olimpiyatlarla ıf 
gili olarak Sayın Bakan kendis inin dışlandığını söylüyor. Sizin görüşü 
nüze göre, Olimpiyatları Belediyeler mi yoksa Bakanlık mı düzen lemeli ? 

Cevap : - Şimdi, tabiatıyla Olimpiyatlar muhtelif memleketler 
de muhtelif usullerle yapılıyor. Amerika'da yapıldığı zaman Los Angeles 
şehri düzenlemişti. Başka eyaletlerde Münih'te olduğu gibi Bavyera eya
leti düzenlemiştir . Birçok başka ülkelerde de tabiatıyla devletin katkısı 
olur. Ben şunu söylemek isterim; Bugün Olimpiyat Köyü'nün arazisi Ha· 
zine arazisidir. Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bunda rolü ola
caktır. Ama belediyemizin de rolü olacaktır. Yani filancanın, falancanın 
yapması şeklinde değil, bu koordineli olarak yapılacak bir işt ir. Netic<' 
itibariyle herkesin katkısı olacaktır. Eğer 2000 yılı gibi önemli bir tarih 
te Türkiye, lstanbul'da bir Olimpiyat yapabilirse bundan herkesin mem 
nun olması lazım. Kimsenin bu konuyu bir münakaşa haline getirmemesi 
ve mümkün olduğu kadar da işbirliği halinde yapılmasında favda vardır 
Biz hatta şimdiden Olimpiyatlar için kullanılacak 120 bin ki ş i.lik bir st,•· 
dm nasıl yapılacağını düşünmeye başladık . Ali Sami Yen ve Fenerbahçc 
Stadlan şehrin ortasında kalarak şehrin trafiğ i ni fevkalade :ıksatan yer
ler haline dönüşmüştür. Maç olduğu zaman oralarda trafik çalışmaz halı:: 
geliyor. Belki bu stad]arın yerine daha şehir dışında , çevre yollarına yr
kın yerlerde daha büyük stadlar yapılması çalışmaları vardır. Ümit edt!
rim ki, böyle bir stada yakında başlama ş:ınsımız olabilecektir. 
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Soru: - Efendim, görüşmenizde türban konusu ele alındı mı? 
Cevap: - Hayır. 

Soru: - Yeni bir gelişme bekleniyor mu? 
C e va p : - Ben bu konunun YÖK ile ilgili olduğunu ve tabiatıyla 

özellikle İlahiyat Fakülteleri'nde bu konunun suhuletle halledilmesinden 
yana olduğumu herzaman söyledim. Çünkü din eğitimi gören fakülteler
de - inançlar dışarda da aynı konulara baktığımız zaman - iferi batı ülke
lerinde bu gibi okullarda -rahibeler diyelim- giyim ve kuşanılan normal 
diğer insanların giyimlerinden farklı olduğu gözüküyor. Bu konunun h:ıi
ledilmesinde memlekete yarar vardır. Onu söylemek istiyorum. 

Soru : - Bu konuyu Sayın Doğramacı'ya açtınız mı? 

C e v a p : - Tabii, bizim yetkimiz içinde değil ama, bir hükümt't 
memleketin bütün meselelerine sahiptir. Görüşümüzü kendisine ifade 
ettik. 

S o r u : - Efendim bütün okullarda uygulanması yolunda bir dii
şünceniz var mı? 

C ev a p : - Belki bazı şeyler kademeli olur. 

Soru: - Efendim, Anavatan Partisi Milletvekillerinden bir bölü
münün Sayın Süleyman Demirel'e liste halinde ulaştınldığı ve transfer
leri için DYP'nin gerekli girişimlere başladığı şeklinde haberler var. 

C e v a p : - Bakınız, Sayın Cindoruk seçimlerden sonra « 100 taııe 
milletvekilinin imzası cebimde• dedi. Hatırlıyorsunuz, değil mi? Ne 
çrktı? HiÇbir şey çıkmadı. Bunu da güya Nevzat Bıyıklı vermiş . 

Soru: - Milletvekili sayısının 450'den yukarda olması için bir 
görüşme oldu mu? 

Cevap : - Hayır, 450'deyiz. 450'den fazla olmıyacak. 

S o r u : - Efendim, bu referandumda oy kullanacak seçmenlerin 
tesbitinde güncelleştirme ile kütüklerin yeniden yazımı epey bir zaman 
alacak. Siz acaba hangisini tercih edeceksiniz? 

Cevap: - Buna daha karar vermiş değiliz. Ama ilerde yapılac;ık
1 

seçimleri düşünürsek yeniden yazılımın seçimler bakımından birtakım 
avantajları var. Çünkü güncelleştirmede hadise şöyle oluyor; Siz kendi
niz gidiyor, kendiniz yazdırıyorsunuz ve kontrol ediyorsunuz. Halbuki 
yen iden yazılımında -ki, 1982 referandumunda yapıldı- nerde olursanız 
olun bir Pazar günü gelip evinizde veya tatilde olduğunuz yerde yazıyor· 
lar ve seçim bölgenize gönderiyorlar. Sonra seçim bölgenizde isminiz var 
mı, yok mu diye kontrol ediyorsunuz. Yazılım yolu bütün seçmeni kav
ramak bakımından daha iyi yoldur. Ama tabii, bu bir zaman meselesidir. 
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Soru : - Referandum tarihini uzatmaz mı? 
C ev a p : - Biraz gecikebilir. 
S o r u : - Eylül deniliyor efendim. 
Cevap: - Onu bilemiyorum. Eylül'e kadar mı? Esas itibariyle o 

konuda Yüksek Seçim Kurulu'nun tecıiibesi vardır. Onlara sorarız, gün
celleştirme için ne kadar lazımdır? Yazılım için? Daha önceki tecrübe
leri onlar biJjyorlar. Ona göre tarih tesbit edilir. 

S o r u : - Erken seçim kararı bununla beraber de alınabilir mi? 
C ev a p : - Onunla alakalı değil. Referandum da olur, erken se-

çimde olur. Veya erken seçim olmıyabiHr. 
Soru : - İkisi aynı gün olabilir mi? 
Cevap: - Yok, hayır. 
S o r u : - Efendim, yeni metal bin liralıkların basımını sizin dur 

durduğunuz söyleniyor. 
Cevap : - tik defa bende gazetede okudum . 
Soru : - Enflasyon rakamlarını İTO, Hazine, DİE açıkl a dı, 

Cevap : - Yam sen de yüzde 50 diyebilirsin. Böyle istatistik rn-
ıcamlan olur mu; Olmaz tabii. Herkes keniline göre, bazı yazarlar yüz<l,• 
50 diyor, bazı sendika liderlerine sorarsanız çok daha yukarda. Yan;, 
oylamayla enflasyon rakamları tesbit eililmez. etice itiberiyle, DIE 
1983 yılında başlayarak 3 bin'den fazla kalemi ihtiva eden çok genjş bir 
baz ile Türkiye'nin bugünkü durumuna daha yakın bir sistem getirdi. 
Ve doğrusu da budur. Onun hatası yok mudur? Olabilir. Tabii, topla
dığmız bilgiler yanJış ise, yanlış hesap edersiniz. Böyle birtakım marjları 
vardır. Ama, yüz kalemle yapılan bir değerlendirme ile 3 bin kalemle ya
pılan değerlendirme arasında fark vardır . 3 bin ile yapılanda hata ni beti 
daha düşük olur. Onun için bizim baştan beri kabul ettiğimiz, IMF ile 
aalaşbğımız, DİE Toptan Eşya Endeksidir. Türkiye' deki enflasyonun gös
tergesi olarak bunu kabul ediyoruz. Şimd i bakıyorum manşet hangisi 
büyükse basınımız onu yazıyor. 

S o r u : - Efendim, erken seçim olabilir mi? Olmaz mı? eye gön; 
olabilir veya olmaz? 

Cevap : - O kadarını sorarsanız, bütün sırrımızı açıklamış olu
ruz. O mümkün değil . Yüzde 50-50 şanslar var. Onu da bulun, düşünün . 

Soru : - 7 Haziran seçim sonuçları bir etken olacak herhalde? 
Cevap : - 7 Haziran mahalli seçimlerdir. Biraz tesiri olur. Çok 

fazla değildir. 

Soru : - Referandumdan evet çıkması? 
Cevap : - Referandumdan evet çıksa, bu demek değildir ki , evet 

alanlar millet tarafından rey alacaklardır. Hayır, evet'in bir kısmı belki 
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başka sebeplerle verilebilir. «Canım, şunlara da artık kolaylık göstere
lim• diye verilebilir. Bir kısmı sevdiğinden verebilir. Ama, seçimle bir 
münasebeti olduğu kanaatinde değilim. Kimse seçime göre bunu kullan
masın. Ne biz kullanınz, ne başkası kullansın. 

S o r u : - Yani, şunlara da imkan verelim iliyecek seçmenler acıya
rak mı verecekler? 

C ev a p : - Bir kısmı tabiatıyla eskiden rey vermiş olabilir. Bu
gün başka tarafa rey verse bile belki döner derki; «verelim•. Bir kısmı 
tam tersini düşünür. Bakın dün Meclis'te SHP lideri «Geçici 4. madde 
kalkmalıdır• dedi . Ondan sonra bir SHP'li de kalktı dediki , •Bunlarda 
yani günahsız mı? Zemzemle mi yıkanmış. 12 Eylül mü kabahatli• dedL 
Demek ki, fikirler bir parti içersinde de farklıdır. Yani, anladım ki, o zat 
hayır diyecek. Bunu bizim halka bırakmamızın sebebi de halkın bu konu
da daha evvel bir karan vardır. Bu konu daha evvel Anayasa oylaması 
üzerinde en çok durulan konuydu. Hatta bunu dün Meclis'te de söyle
dim. Dedim ki, bunu özel bir kanunla o zaman getirip halkın önüne ko
yabilirlerdi. Ama şimdi bunu hurda test etmemiz lazım . Halk kaldırsın. 
Kaldırdığı takdirde kaldırılanlar için de daha şerefli olur, pasaportu on
lar vermiş olur. Biz niye verelim. 

S o r u : - Efendim, son zamanlarda oruç tutulmakla ilgili olaylaı· 
oluyor? 

C e v a p : - Efendim bir tane olay olmuş . Lüzumsuz derecede bü
yütmeye kalkmayınız. Gerekli tedbirler alınmıştır. Suçlular yaka lanıp 
mahkemeye sevk edilmiştir. Mahkeme meseleyi incelemiş . 

Soru : - O kişi yakalanmamış? 
Cevap : - Valla, birkaç kişi tutuklanmış, onlardan biridir. 
S o r u : - Erken seçim kararı aldığınız takdirde, parti ve hükü

met üst yönetiminde değişiklik yaparak seçimlere gitmeyi düşünüyor 

musunuz? 
C ev a p : - Daha seçim karan almamışız, ondan sonra öyle farn

ziyeler üzerine soru soruyorsun ki. Eskiden faraziyeler üzerine konuş
m:.ım derlerdi. 

Soru: - Efendim, Amerika ile ilişkiler gündeme geldi :ni? 
C e v a p : - Hayır. 

S o r u : - Efendim, Bulgaristan Naim'in bir seferlik kendileri için 
müsabakalara katılmalarını istiyorlarmış. 

C ev a p : - Öyle şey olur mu? 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN 19 MAYIS ATATÜRK'Ü 
ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI DOLA YISİYLE 

ÇEŞİTLİ İLLERDEN GELEN ôCRENCİLERi 
KABULÜNDE YAPTICI KONUŞMA 

18 Mayıs 1987 

Sevgili gençler, muhtelif liselerimizden seçilmiş olan sizleri böyle 
birarada görmekten, :hele genç nesi.Jlere, çocuklara çok önem veren bir 
siyasi iktidar olarak, özellikle başbakan olarak burada bulunmaktan bü
yük mutluluk duyuyorum. Çünkü şuna inanıyorum; Türkiye'nin geleceği 
genç kuşaklardadır. Biz genç bir ülkeyiz yani, genci-çocuğu çok olan biı 
ülkeyiz. tleri Avrupa ülkelerinde 14 yaşına kadar olan grup-ki bunu biraz 
daha arttıralım ve diyelimki, lise yaşı , lise son sın ıfta 17-18 yaşlarında 
oluyorsunuz- Yüzde 20'ler, en fazla 25 oluyor. Bizde bu rakamın Yüzeli! 
47-50 civarına geldiği göıiilüyor . Demek ki, genci bol olan bir milletiz 
Tabii, bunun hem çok faydalı tarafları olduğu gibi, yüklü tarafları da var. 
Yüklü tarafları : Cemiyette, toplulukta iş hayatına girmeden bakılacak 
çok insan var demektir. Yani, babalarımızın, annelerimizin, çalışanların 
üzerine daha fazla yük geliyor demektir. Buna mukabil de geleceği par
lak bir nesil, eğer nesli iyi okutabiliyorsak, o vakit gelecek nesillerde dah;:ı 
.güzel şeyler olacak demektir. Türkiye'de herşey, Türkiye'nin kalkınma
sıyla orantılıdır. Yani, bir ülkeyi sadece bir konuda ileriye gitmiş ola
rak düşünmek kabil değildir. Bir ülke her konuda ileriye giderse, herşe.y 
beraberinde gider, daha dengeli olur. 

Son yıllarda eğitime verdiğimiz önemi gitgide hazırlanan bir şekil· 
de arttırıyoruz. Biraz evvel Bakanlar Kurulu'na Sayın Cumhurbaşkanı 
.geldi, ona arkadaşlarım gezdikleri yerlerle son dış seyahatleriyle ilgili 
bilgiler verdiler. Bunlardan sizinle ilgili olarak iki konuyu söyliyeyim. 
Gördüğüm kadarıyla burada endüstri meslek liselerinden de arkadaşlı. 
nmız var. Milli Eğitim Bakanımız özellikle son 1-2 senedir Almanya·ya 
gidip geliyor. Bu bir turistik ziyaret değildir. Özellikle bu teknik lise
lerle endüstri meslek liseleriyle ilgili enteresan bazlgelişmeler yapıyoruz. 

Eskiden endüstri meslek liselerinin sanayi ile ilişkisi hemen hemen 
yok gibiydi, yani mektepte ne öğrenirseniz öğreniyordunuz, atölyeler 
mektebin içindeydi. Şimdi sistemde yeni bir kanunla önemli bir değişik
lik yapıldı. Bu kanun sayesinde endüstri meslek lisesi öğrencileri hafta-
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nın üç gününü Sanayi'de, iki gününü okulda geçiriyorlar. Bu bir nevi 
usta-çırak usulü. Yani , vaktiyle bizde de varmış, Lonca usulü dedikleri 
Lonca sistemi. Sanayi ancak bir yerde çalışarak öğrenilebilir. Sadece mek
tepte, teorik bilgiler vermek veya biraz pratik bilgiler vermekle öğrenil
mez. Şimdi anladığım kadarıyla şu anda 60 binin üzerinde öğrencimiz" 
sun bir sene içerisinde bu eğitime tabi olmuştur. Ben birkaç tanesini 
gördüm, mesela İstanbul'da Teletaş adında çok güzel bir elektronik fab
rikası var -telefon sistemlerini yapıyor.- Orada çalışan gen,leri gördüm, 
hem kendileri bir miktar ücret alıyorlar bu çalışmalarının mukabilinde 
-fazla değil ama bir cep harçlığı şeklinde- bir de şunu öğrendim, orada 
çalışan işçilerden hjç geri değiller.Aynı şekilde fabrikaya, tesise fayda:ı 
oluyorlar. Tabii, bir bakıma da öğrenme devam ediyor. Bu sene bu sis
temi koyduğumuz için okullarla daha fazla talebe alma imkanı oldu . 
Yani, okulda 3 gün sanayi, 2 gün eğitim olduğuna göre, eğitimi 7 güne, 
6-5 güne yaydığınız zaman, aynı okul sistemine 40 bin ilave öğrenci alına
biliyor. Bu önümüzdeki dönemlerde artacaktır. Tabii, şunu çok dikkatli· 
görmemiz lazım : Mesleki ve teknik eğitime önem veriyoruz. Sebebi şu · 
dur; Herkes belki üniversiteye gidemez, ama herkes üniversiteye gidemL 
ycceği takdirde de sadece bir lise diplomasıyla bugün hayatta birşeyleı 
yapmak pek zorlaşmaya başlamıştır. O vakit meslek eğitimfoe şimdiden 
önem verelim ki, üniversiteye gene gidebilirsiniz. Mesleki eğitimden ge
çen kimselere o hak var, orada bir problem yok, ama herhangi bir şe
kilde imtihanlan kazanamadığınız takdirde de elinizde bir mesleğiniz. 
Y <ırd ır, o mesleği icra edebilir iniz. Bu yolu daha çok tercih ediyoruz. 

İkincisi, dikkat edilirse burada Anadolu Liseleri gördüm, Anado'u 
Liselerini çok süratli bir tarzda, son yıllarda memleketin hemen hemen 
birçok yerlerine yaydık. Biz ilk başladığımız zaman 25 taneydi, şu anda 
103 tane Anadolu Lisesi var. Yani, 3-4 sene içerisinde 100 küsurun üze
riı1e çıktık. Demin de söyledim, birdevlet bakanımızı bilgisayarlı eğitim 
konusunda Amerika'ya yolladık, orada ilgililerle çok temasları oldu. 
Tabii, kendisinin verdiği bilgiye dayanarak söylüyorum, mesela bi:
Ansiklopedi, diyelim ki, en büyükleri hangisidir? Ansiklopedi Britanic,ı 
dedikleri İngiliz Ansiklopedisi kaç cilt bilmiyorum, büyük, geniş hacimli 
bir ansiklopedi, takt disk tabir ediyorlar, müzik çalınıyor, gayet kaliteli_ 
O disklerden bir tanesine yerleştirmek kabildir. Yani, bütün ansiklope
diyi, hatta televizyonlu sistemde, haritalarıyla, bana verilen bilgiye görP. 
İngilterc'deki filanca köprünün üzerindeki detaya kadar Kompitür'd<!' 
görmek mümkündür. Bu hale getirmişlerdir. Tabii bu eğitimi çok kolay
laştınyor. Bilgi sahasını geniş bir şekilde açıyor, mem leketin her tarafı
na çok daha yaygın hale getiriyor. Şimdi üzerinde çalıştığımız önemli 
proje. bilgisayarlı eğitim projesidir. Biz bunun için belki önümüzdeki 
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yıllarda, yurda bu üniteleı-den -çoğu yerli yapılmak kaydıyla, yani işbir
liği yaparak yabancılarla- 1 milyondan fazla bilgisayarlı eğitim ünitesi 
getireceğiz. Söylemek istediğim şu, eğitimde modern teknolojiyi kullan · 
<lığımız zaman, büyük aşama yapmamız mümkündür. Yoksa eski usül 
eğiti::n le hem çok masraflı, hem de hazan yetişmemiz de mümkün deği~· 

dir. Modern teknolojiden istifade ettiğimiz takdirde bu mümkün hale ge
lecektir. 

İkinci bir saha, gene modern teknolojiden istifade ederek, eğitimd.: 
üzerinde durduğumuz televizyon teknolojisidir. Televizyon da önemli bi r 
konu. Çünkü televizyonu ·herkes seyrediyor. Televizyonda açık öğretim 
-çalışmaları var. Açıköğretim Fakültesi. Fakat televizyonu, kanal sayısııı · 

artırarak 3, 4, 5, 6'ya kadar çıkararak, kanallardan bir tanesini tamamıyla 
-eğitime tahsis etmeyi, eğitimi sadece üniversite için değil, ama birço'ç 
okul dışı gence de ·hitap etmeyi, onlara beceri kazandırma programları 
uygulamayı -bunların hepsini aynı sistem içerisinde- düşünüyoruz. Za
ten şu anda, bakınız gene bu mesleki eğitim ve çıraklık kanununda, işi.ıı 
bir bölümü de sadece Endüstri Meslek Liseleri değil, çıraklık meselesidir . 
Bugün yurdumuzun hemen hemen birçok ilçesine kadar inmiş sanayi si 
teleri vardır. Yani, yüzlerce -oldukça modern- sanayi siteleri kuruluyor 
Ve ·her sanayi sitesinde kademe kademe çıraklık eğitim merkezleri kuru
luyor, bunların da aynen Endüstri Meslek Liselerinde olduğu gibi aynca 
sosyal sigortalan karşılanıyor, bir miktar ücret de veriliyor. Neticede 
okula devam edemeyen, bir sanata yönelen gençlere de hem teorik bilgi
ler, o çıraklık okullarında veriliyor, hem de kendilerine ileride atölye vs 
-açma imkfuılan da bu şekilde kademe kademe temin edilmiş oluyor. Usta 
·oluyor. ondan sonra tabiatıyla biraz imkanlarla desteklenerek işyerlcri 
açıyor. Şimdi bütün bunlardan söylemek istediğim şu, gençlerine çocuk
larına önem vermeyen milletler eninde sonunda dumura uğramaya mah
kumdurlar. Gençlere, çocuklara bu bakımdan çok önem veriyoruz. Benim 
bir sözüm var ... Belediyeleri güçlendirdiğimiz zaman ilk verdiğimiz emiı
lerden bir tanesi, «belediyeler, çocuklar için çocuk parklarının sayıswı 
-artıracaktır.• Yani, çocuklar sokaklarda değil, daha muntazam semt s..ı 
lıalannda, çocuk parklarında, çocuklar için •hazırlanmış yerlerde oynay;,. 
caklar. İkincisi, •gençler için semt sahaları kurun• dedik. Son üç sened.:. 
geçtiğimiz 19 senedeki kadar spor tesisi kurulmuştur. Beden Terbiye i 
'Genel Müdürlüğü tarafından. Buna belediyelerin yaptığı semt sahaları 
dahil değildir. Birçok yerlerde semt sahaları, basket potaları yapılm ıştıı. 
Bunun da sebebi, demin de söylediğim gibi verdiğimiz önem, aynı za
manda da tabianyla okul dı.şı saatlerde daha iyi bir çalışma imkanı, «sağ
lam kafa ağlam vücutta bulunur• tabir ediyoruz, ona da dikkat ediyv
ruz. 
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Ben şunu söylemek istiyorum, Türkiye geliştikçe gayet tabii yeni iş 
sahalarının açılması lazım. Bir memlekette yeni iş sahaları nasıl açılır? 
Bazı imkanlarımızda yanlış düşünceler var. Veya bazı düşünce tarziarı 
trar ki, bizim düşünce tarzımıza uymuyor. Zannediliyor ki, herşeyi devle • 
yapar. Devlet herşeyi yapmaz ... Devlet herşeyi yapmaya kalktığı zaman 
altından kalkamaz ... Devlet mümkün olduğu kadar yol gösterici, yardım 
edici, destekleyici olmalıdır. Yeni iş sahalarının açılması, esas itibarıyld 
insanlar elindedir. Yani, yetiştirilmiş, eğitilmiş, kabiliyetli; becerikli olan 
insanlar tarafından olur. Biz bugün bunu müşahade ediyoruz. Son üç-dört 
senede çok dikkatli inceledik, çığ gibi büyüyen, eğitimin yetiştirdiği in
sanlar, ünivertiselerden çıkan gençler, mesehl bugün lisan bilen insan çok 
fazla aranmaktadır, çünki bu lisan bilen insanlar ihracat meselesind-.! 
çok önemli rol aynamaya başlamışlardır. Birçok, dış ticaret firması ku· 
rulmuş, bu firmalar da eline çantasını alıp yabancı memleketlere gidip, 
onun lisanını konuşarak mal satan insanlar meydana gelmiştir. Ve bun· 
lann çok büyük bir kısmı da gençtir, yeni mezunlardır. Şimdi bu bir yen; 
iş sahası açılmasına sebep olmuştur. Yarın tabii bu saha çok daha gemş
leyecek ... Bir dostum bana aynen şunu söylemiştir, •Bundan seneler ev 
velsi Türkiye'deki müteşebbis, teşebbüs ahipleri böyle yabancı ülkeler
de iş göremezdi. Ama şimdi 'hangi tayyareye binersem bineyim, ister Af. 
rika'ya giden, ister Güney Amerika'ya, Asya'ya içinde bir veya iki tan.~ 

Türk müteşebbisi görüyorum.• Bu bana da kendisi bizzat söylemiştir. Ne
den? Tabii, öğrendikçe, geliştikçe, birşeyler yaptıkça bu sahalar önümüz
de kend iliğinden açılacaktır . Şimdi bakınız, Avrupa Müşterek Pazarına 

müracaat ettik. Avrupa Müşterek Pazarı bir kere büyük bir pazar. Bugün 
Türkiye'nin 52 milyon nüfusu var. 52 milyon nüfusu olan bir ülkede mı.:
sela, 1 milyon 200 bin renkli televizyon satılıyor yılda. Tabii nüfusumu7 
10 milyon olsaydı bunun 5'de biri satılırdı. S'de biri satılacağına göre de, 
ona göre fabrika daha ufak olurdu, ekonomik olmazdı. Nüfusun büyük 
olmasının birçok sanayi tesislerinin çok daha ekonomik kurulmasına fay
dası varclır. Avrupa Müşterek Pazarı da bu fikirden doğmuştur. Yani, • 10 
milyonluk, 20, 30 milyonluk ülkeler yerine birleşelim, biraraya gelelim 
200 milyonu geçen bir pazarı meydana getirelim, o zaman bu tesislerin 
mühim bir kısmı daha ekonomik olacaklardır.• düşüncesinden doğmuş
tur. Tabii, Türkiye buraya uzun süre müracaat edemedi. Birçok sebep · 
!eri var; geçtiğimiz yıllardaki ekonomik sıkıntılarımız, anarşi meselesi ve 
birçok problemlerden dolayı müracaat edemedi. Ama, biz bugün mür~
caa t imkanını bulmuşuzdur. Neden bulduk? Çünkü, inanıyorum ki, Tür· 
kiye hakikaten çok süratli bir kalkınma içerisindedfr. Geçen sene miıli 
gelir art ı şımız % 8'in üzerindedir. Son 10 senenin en yüksek rakamıdır. 

Bütün dünya da biliyor, Türkiye' de çok süratli bir gelişme var. Hatta ev
velsi gü n bir yabancı gazeteci aynen şunu söyledi, eben dört-beş senedi : 
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Türk.iye'ye ve Yunanistan'a gelirim. Şu anda müşahade ettim ki, Türk:
ye'de telefonlarınız Yunanistan'dan çok daha iyi işliyor, dışarıya telefon 
ediliyor.» Ben bunu tesadüf zannediyordum, ama birkaç tecrübeden an 
!adım ki, çok daha net, çok daha temiz ve aradığım yeri de çok rahat
lıkla bulabiliyorum. Hemen misal vereyim; 1983 senesinde biz ilk iktid~
ra geldiğimizde 11 köyümüzde otomatik telefon vardı. Şimdi l l bin köy
de otomatik telefon var, yani tam bin mislidir. Türkiye'nin hemen her 
tarafından, bugün Avrupa, Amerika veya Asya'nın herhangi bir nokta
sıyla otomatik çevirerek konuşmak mümkündür. Ben bunu yaşadım . 
Houston'da ameliyat olduğum sırada çok gençten telefon aldım. Hem de 
kabinlerden telefon ediyorlardı. Demek ki, bu kadar ileriye gitmişiz . Da
ha üç-dört sene evvelsinde Türkiye'ye gelen turistler telefon edebilmek 
için Yunan adalarına gidiyorlardı. O _zaman Türkiye'de telefon bu kadar 
geri kalmıştı. Tabii, bu gelişme devam ettiği müddetçe, inanıyorum ki, 
gençlerimizin, çocuklarımızın daha da fazla, daha modern usüllcrlc, ilci·i 
usüllerle yetiştirilmesi için imkanlar vardır. 

Gene Devlet bakanı arkadaşlarımızın anlattığı bir konu var; laba
ratuar meselesi. Ben biliyorum labaratuarları olmayan çok okulumuz 
vardır. Ama, labaratuar aletleri veya herhangi bir sanayinin yapt ığı bir 
aletin her zaman okullara alınması ucuz değildir. Çok pahalı bir iştir 
Tabii her tarafa almak da mümkün değildir. Fakat modern teknoloji, bı: 
gisayarlar bir nevi simülasyon, yani benzetme metoduyla aynı imkanı, 
-sanki bir labaratuarınız varmış gibi, vermektedir. Bu tabii çok daha 
ucuz bir programla yapılıyor. Şimdi oradan şunu söylüyorum; Demekki, 
modern teknolojiyi kullanarak biz Tunceli'deki labaratuar eksikliğini 
karşılayabiliriz, veya ufak bir kazarnızdaki labaratuar eksikliğini karşı 
layabil iriz. Bunlar gözükmeye başlamıştır. Çok şey değişiyor. Teknolo
jide tahmin edemeyeceğiniz kadar gelişme var. Tabii onu da hemen ifade 
edeyim, bizler sizlerin yaşlarında veya daha küçükken (ilkokul çağımız
da) radyo yoktu -Türkiyc:'nin birçok yerlerinde radyo yoktu.- Benim ço
cukluğumu geçirdiğim kasabada 2 tane radyo vardı. Annem öğretmeıı, 
babam da banka müdürüydü. Kasabanın o günkü şartlarına göre, biraz 
hali vakti yerinde sayılıyorduk -kan koca maaş alıyor diye.- Bir de kay
makamda vardı. Radyo akümülatörlerle çalışıyordu, elektrik yoktu tabı; 
gaz lambasıyla idare ediyorduk. Her ay Esk.işehir'e akümülatör doldur· 
maya gönderiliyordu. İşte o bir haftalık süre içerisinde radyosuz kalıyo• ·
duk, radyo bile bizim için büyiik nimetti. Tabii sizler çocukluğunuzu bi
raz televizyon devrinde geçirdiniz. Şimdi 3-5 yaşlarında olan çocuklar 
kompitür veya videolarla oynuyorlar, onları idare edebiliyorlar. Benim 
3, 5 yaşında küçük bir torunum var, teypleri takmasını biliyor, telcvi7-
;yonu açıyor. 
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Demek ki, bunların hepsi zaman içinde değişebiliyor, tabii imkan
lar arttıkça . Öğrenmenin de yaşı yoktur, yani 3 yaşında da imkanlar W · 

rJlirse öğrenilir, insan ömrünün sonuna kadar da öğrenebilir, öğrenmek 
isterse tabii. 

Bu bakımdan gençlerimize özellikle buradan çıkarken, düşüncelc· 
rimizin bunlar olduğunu, memlekette sulh, sükun, birbirimizi sevme, bir
birimize kötü muamele etmeme ve hoşgörülü davranmalanhı söylüyorum. 
Yani, katı değil, hoşgörülü davranma insanlarımıza hakim olursa, zanne
<liyorum Türkiye'ni/1 gelişmesini kimse durduramaz, engelleyemez. Ve 
biz tahminlerin ötesinde Atatürk'ün bize hedef olarak gösterdiği Batı'r 
erişme, yani ileri batı ülkelerine erişme hedefini zannediyorum, dah:ı 
kısa zamanda sağlarız . Ama temelinde, eğitim, sevgi var, kavga yok sevgi 
var. Temelinde hoşgörünün olduğu, insanların birbirini sevdiği ve birbi
rilerine destek olduğu bir ortamda, bunlar çok daha güzel yapılabilir. 

Ben tekrar hepinize başarılar, inşallah iyi günler geçirmenizi ve 
okullannızda başarİlannızın diğer arkadaşlarınızla beraber devamını di' .'.
yorum. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN 19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA~ 
GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI DOLAYISIYLA YAYINLADICI MESAJ 

19 Mayıs 1987 

Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı, g~nçlerin bayram ıdır 
Gençlik İstikbal'dir. Bizler sizlere ümitle bakıyoruz. Sizler de istikbale 
ümitle bakmaktasınız. Değişen, büyüyen Türkiye'de muhakkak yerinizi 
alacaksınız. Bizler, sizlere daha iyi imkanlar vermek üzere elimizden gel
diği kadar h1zla çabşmaya devam edeceğiz. Bir memleketin gelişmcsind:: 
en önemli unsur, insan unsurudur. Bir milletin insanı çalışkansa, insanı 
bilgisiyle, insanı becerikliyse ve insanı iyi idare ediliyorsa o memleket çok 
ileriye gider. Onun içindir ki hayata atıldıktan sonra da öğrenmeye dl' 
vam ediniz. 

Değerli Gençler, baki olan memleketlerdir. Hepimiz geçiciyiz. Bir. 
gün bir nehir gibi geçer gideriz. Yerimize yeni nesiller gelir, yeni genç
ier gelir. Güçlü devlet, güçlü millet, gençler için bir garanti demektı:·. 

Devleti güçlendiren ise millettir, milletin fertleridir. En başta da o mil
letin istikbali olan gençlerdir. 

Sizlere görev düştüğü zaman memleketimizi ruzla kalkındırır, doğal 
kaynaklanıruzı en iyi şekilde değerlendirir, en önemlisi in anımızdan fay 
d::lanır, onun bütün kabiliyetinin meydana çıkmasına yardımcı olursa 
nız Türkiye'yi hiçbir şey durduramaz. 

Atatürk, Cumhuriyet'i sizlere emanet etmiştir. Türkiye sizlerin elin
de gelişecek, büyüyecektir. Bunun, bu zorlu görevi yerine getirmenin ılk 
şartı çalışmak, çok çalışmak, öğrenmek, bilmek ve bildiğini uygulayabil
mektir. 



BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN ANAVATAN PARTİSİ 
TBMM GRUBUNDA YAPTIGI KONUŞMASI 

20 Mayıs 1987 

Çok sevgili değerli arkadaşlarım, Anavatan Partisi'nin değerli men
uplan, 

Burada 4. yılı bitirip 5. vıla girdiğimiz şu anda, bütün duamın , qnü
müzdeki yıl l arın da aym şeki lde memleketimize faydalar getirmesi, ha
yırl ar getirmesi olduğunu belirterek sözüme baş.lıyorum. 

Biz Anavatan Partisini 20 Mayı s 1983'te, 37 kurucumuzla beraber 
kurduk . O günü, bugün gibi hatırlıyorum ... Bizimle beraber aynı gü ı 
iki parti daha kuruldu. Tek bir hatıramı nakletmek için öylüyorum ... 
20 Mayıs 1983'te iki partiden bir tanesi Büyük Türkiye Partisi, diğeri de 
HP idi . BTP kapandı, HP'nin ne olduğunu bilmiyorum. Çünkü bir ba
kıma bugünkü SHP, HP'nin devamıdır. Yani, SHP a lında HP'nin ism;. 
nin değişme iyle meydana gelmiştir . Demekki, kökü HP'dir. Fakat dik
kat ediyorum, öyle bir toplantı yapmıyorlar, onların kuruluş yıldönümü. 
nün bugün olması lazım. Fakat yapmadıklarına göre demekki, SHP as· 
lında HP'den farklı bir partidir. Çok zor devreler geçirdik. Partimizin 
.kapanması, eçimlere sokulmaması gibi birtakım endişeli devrelcıi at
lattı k. Ve gene şunu açıkça ifade ediyorum; Milletin desteği, Allah'ın 

yardımıyla ilk büyük genel eçimleri kazandık. Ve Anavatan iktidarı 1983 
yılı sonuna doğru kurulmuş, çalışmaya başlamış oldu. Geriye baktığım 
zaman şunları görüyorum; O kuruluş günlerindeki sıkıntılar ... İlk hükü· 
metin kurulması ... Bir askeri yönetimden sivil yönetime geçilmesi... O 
sivil yönetimin yerine tam manasıyla oturması. .. Herhangi bir sıkıntı ol 
maması. .. Bunlar şimdi bize çok kolay gözüküyor. Yani olmuş bitmiş ha 
d isclcrciir. Ama inanınız, tarihi incelediğimiz zaman bunun kolay olma
dığını, çok zor bir dönemden geçtiğimizi kabul etmek mecburiyetindeyiz 
Nitekim 4. senemizi tamamladığunız, hükümet icraatı ve iktida olarak 
4'ü tamamlayacağımız güne de baktığımız zaman, bu süre içerisinde çok 
önemli icraatlar yaptığımız, bu küçük süreye çok büyük icraatları sığdn-
dığıınız da görülecektir. Bütün bu şartlara rağmen, demekki, bunu yapa
bilmenin yolunu bulmuşuzdur. Burada uzun uzun hangi icraatı yaptık. 
anlatmak i temiyorum. Ama şöyle bir başlıklarını da öylemeden geçe-
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meyeceğim. Köy meselesi, bizim zamanımızda hallolmuştur, hallolma yo
luna girmiştir. Bugün bütün köylerde elektrik var. Bir-iki eksiğimiz varsa 
o da bu sene tamamlanacak. I980'de 18 bin köyde vardı. Şimdi demekk'. 
36 bin belki daha fazla. Çünkü köy olmayan mezralara dahi elektrik ve
rildi . 

İcraatın önemli bir tarafı sadece bu kadar köye elektrik vermek de· 
ğil, şehirlerimizi aydınlattık, şehirlerimizi pırıl pırıl yaptık. Şöyle bir gece 
Avrupa'dan tayyare ile Türkiye'ye geldiğimiz zaman, seneler öncesi, bir· 
denbire bir karanlığa girdiğinizi farkederdiniz. Bugün birkaç kere bu işi 
yaptım. Türkiye artık bir Avrupai bir manzara taşıyor . Her tarafta ışık 
kümeleri gözüküyor. Şehirler ölügözü gibi lambalarla aydınlanırdı. Hatto 
bir zamanlar hatırlıyorum, enerji t~sarrufu olsun diye lambanın birini 
söndürdük. Demek ki o, sıkıntılı devrelermiş. Bugün mesel a Ankara'nın 
-bütün şehirlerde vardır- girişleri, çıkışlan büyük çapta aydınlatılıruş
tır. 20-25 km. yollar aydınlatılmıştır. Şehire, yukarda baktığımız zaman 
açık bir havada pırıl pırıl olduğunu görürsünüz. Ben her zaıman yurtdı
şına gittiğimde buna çok üzülürdüm. «Niçin memleketimizin, şu Avrup;-ı 
ülkeleri gibi sokakları, anayollan pırıl pırıl değilde biz bir k:ıranlık için
de yaşıyoruz?• diye. Bugün Allah'a çok şükür bu noktalar meydana gei· 
miştir. Şehirlerin meselelerine değindik, köyler gibi. Şehirlerin ıneselelv 
rinde, -tabii dikkat ediniz- en önemli mesele, mahalli idarelerin güçlen 
mesi, belediyelerin güçlenmesi ve arkasından mahalli idarelerle berabe. 
bunların hizmet verebilir hale getirilmesiydi. Bugün belediyelerimiz çok 
güçlüdür. Hemen hemen ister muhalefete mensup olsun, ister iktidar 
kanadına mensup olsun, hiçbir belediye başkanının, belediye meclisi üye 
sinin «Allah razı olsun• demekten başka bir sözü yoktur. Başka birşe~ · 

söyleyemez. Çünkü hakikaten bu şehirlerin, özellikle büyük şehirlerin 
çok birikmiş problemleri vardır. Tasavvur edebiliyormusunuz, tsıanbuT 
gibi bir şehirde doğru dürüst bir kanalizasyon sistemi yoktur. Bugün 
onlar yapılıyor. 6 milyona gelmiş şehrin doğru dürüst bir kanalizasyorı 
sistemi yoktur. Bütün pislikler o sahillere akıyor, sahillerde tabii denize 
girenlerde var. Şimdi bütün bunlann hepsi birer birer düzeltilmektedi r. 
Kolay değildir bu. Tabii görünen bir hizmette değil bu. Yani cilalanmış, 
a falt yapılmış bir hizmet değil, şehrin ana hizmeti , sağlığın en önemli 
ilkeler,inden bir tanesidir. Şehirlerde konuta çok önem verdik. Konut , 
bizirp, -dikkat ederseniz- parti programımızda önemli meselelerdl·n biı i 
olaralı; getirilmiştir. Konuta çok füel bir yaklaşım yaptık. Fon buldnk , 
para bulduk. Bir zamanlar 20 senede yapılan konut sayısını -devlet eliyle, 
devletin desteğiyle yapılan konut sayısını- nerdeyse bir-iki senede yapa:· 
hale getirdik. •Bugün kooperatifler ve ferdi kredi yoluyla her ene 150 
bine yakın ailemiz konut sahibi olmaktadır. Ve bu rakam büyüyecektir . 
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-çünkü yeni çıkardığımız ilave kanunlarla bunlar büyüyecektir. Başka bir 
şey daha söyleyeyim; İlk defa gecekondulara tapu veren iktidar biziz. Şu 
sırada İzmir'de, İstanbul'da tapu dağıtımı yapılmaya başlanmıştır. İnşal
lah, büyük kısmı bu sene tamamlanacak. İmar-iskan planlan yapıldı. Bir 
çok gecekondu bölgelerinde yaptığımız planlara göre belki o gecekondu· 
Jarın bazıları birleştirilerek, kendi istekleriyle tabiatıyla daha yüksek bi· 
mılar yapılması , bir dairesi olana üç daire düşmesi gibi bif noktaya doğ 
ru gidiyoruz. Bu da hem memleketteki konut meselesini çözmede, hem 
de o insanlara bir nevi elde ettikleri, 20-30 senedir etrafına ağaç diktiklet: 
bu gecekondulannın hem tapularını, hem de ileride bir kazanç imkan ı 
sağlayacak bir sistemi geliştirmiş oluyoruz. Tabii bu sistemler, ekonomi
de daima dikkat edeceğimiz masraf -fayda, yani (yaptığımız masraf, eld<: 
-ettiği:niz fayda nedir?)- hesaplarıyla yapılmıştır. Bu noktaya çok dikkat 
edilmiştir. Çünkü geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin başına gelen bütün sı 
kıntıların temelinde hesapsız, kitapsız yapılan işler vardır. Onun için ço:; 
·dikkat etmişizdir, faydaya çok dikkat etmişizdir. 

Çok büyük yatınmlara giriştik. Çünkü, Türkiye'nin en önemli mea<'· 
lelerinden biri, kalkınma meselesidir. Bugün 80'i, 86 ve 87 ile mukayese 
-edenler vardır ... Hatta öyle bir netice çıkarıyorlar, •80 daha iyiydi• eli 
yorlar. Tabii şunu hemen söylemek lılzım, eğer kasıtlı değillerse, yani 
rakamları eğip bükmeyi bile bile yapmıyorlarsa, o vakit hiç birşey bil
miyorlar demektir. Türkiye'nin 1980'de, 79'da hatta 78'de milli gelir ar
tışı ncgative düşmüştür. Yani milli gelir azalmaya başlamıştır. Türkiye 
bu durumdadır. 78'de de nüfus başına düşen milli gelirde azalma vardır. 
Yani artış o kadar azki, nüfus başına düşen milJi gelirde azalma var. Bu 
Bu durum 1981'den sonra düzelmeye başlıyor. Ama, en büyük kalkınma 
hızı bizim dönemimizdedir. Yani, 83 senesi sonundan sonradır. Geçen 
sene, son onbir senenin en yüksek hızına eriştik. Gayri safi milli hasLla 
8.3 artmıştır. Bu büyük bir rekordur. İşsizlik meselesi bizim programı 
ıııızda şöyle söylenmiştir : .tşsizliğin birdenbire azaltılması mümkün de
ğildir. » Bunu açık söyledim. Ama bugün iftiharla şunu söylüyorum. Bu 
programımızın önündeyiz. Yani programda ifade ettiğimiz .tık önce iş 
sizliğin artmasını yavaşlatacağız, onra durduracağız, ondan sonra aşağ .. 
ya doğru çekeceğiz.• Böyle bir uzun vadeli programımız var. Geçen sc 
ncki kalkınma hızının yüksek olması sonucu ilk defa Türkiye'de işsizlii: 
hem nispet hem de mutlak değer olarak azalmıştır. Bun.da da önemli bü 
başarı meydana getirdik. İnşallah bu senede aynı şekilde devam edecektir 
Ümidim öyle. Tabii bunlar nasıl yapılıyor? Bunlar Türki~e'de önemli 
yatınmlann yapılmasıyla mümkündür. Belediyeler bir taraftan; konu ı 
meselesi öbür taraftan; kamu ortaklığı sisteminde koyduğumuz yeni ya
tırımlar bir taraftan; desteklediğimiz, zamanından evvel bitirdiğimi..:, 

443 



bitirme yolunda olduğumuz yatırımlar bir taraftan; şöyle me eleye bak
tığımız zaman savunma sanayii fonunun gayretleri bir taraftan ; bunlar.1 
ilaveten çok önemli projeleri de gündemimize aldık ve süratlc yapmay:' 
başladık. 1970'lerde 50 km. otoyolu 12 senede tamamladık. 70'lerde baş
layanı 12 senede tamamladık. Hepsi 50 km, İzmit'te Gebze arasındaki yol. 
Bugün Türkiye, 1000 km. otoyola başlamıştır. Bütün finansmanı temi'l 
edilmiştir, 1,5 milyar doların üzerinde. Ve inşallah, önümüzdeki iki-ü.; 
sene içinde, tahminim öyledir, -3 sene ya ürer veya 4 sene sürer en fazla
Edime'den Ankara'ya kadar yepyeni bir otoyolda gideceksiniz. Bunun 
üzerinde, daha fazlasını söyleyeyim; Adana'dan Gaziantep'e kadar, İz. 
mir'den Aydın-Denizli istikametine otoyollar da başlamıştır. Tabii, asrın 
sonunda inanıyorum ki, Türkiye, 3400 km'lik bir otoyol sistemine -ağına 
sahip olacaktır. Bu, bizim 1970'lerl~ mukayese edildiği zaman ne kadar 
güçlendiğimizi, ülkenin ne kadar güçlendiğini çok açık bir surette gö:; 
teriyor. Telefon meselesi .. . Bir ülkenin modernliğini, gelişmişliğini göstl' · 
ren en önemli hadise, telefon meselesidir. Avrupa'dan geriliğimizin teme
linde de bu yatıyor. Ticaretimizi geliştirmek istiyorsanız, Türkiye' de daha 
f:ızla yatınm yapılmasını istiyorsanız, satışların artmasını istiyorsanı1 , 
yani ekonominini hareketlenmesini i s tiyorsanız, ulaştıııııayla haberleşme

nin çok büyük önemi vardır. Biz bunlar üzerine gittik. Ulaştırmada çeık 
mesafe aldık . Haberleşmede de çok mesafe aldık. İşte misali; 1983'tc 1 l 
tane köyde otomatik telefon vardı . Ben hatırlıyorum; turistler AntalyJ' 
da veya Muğla sahillerinde olsun, evlerine telefon etme ihtiyacı duyduk
ları zaman kalkıp Yunan adalarına giderlerdi. Fevkalade kötü . Hatta İs 
tanbul'dan -daha geçtiğimiz senelerde- Atina'ya gidip oradan telefon 
edenleri bilirim. Bugün J 1 köy yerine 11 bin köyde otomatik telefon var 
dır. Bütün ilçelerimizde otomatik telefon santralleri vardır. Tabii, eksik
lerimiz varsa süratle devam ediliyor. Bütün Türkiye'de biz geldiğimiz za
man 1 milyon 700-800 bin civarında telefon abonesi vardı, telefon vardı. 
Bu sene 1 milyon 267 bin telefon bağlantısını programa aldık . Neredey
se 4()..50 senede yapılan işi, birsenede yapacağız. Hatta geçen gün çok en
teresan birşey duydum; bir gazeteci bizim müşavirlerden biriyle konuşu
yor, aynen şunu ifade etmiştir : •Sizin telefonlannız, hava meydanlarını; 
Yunanistan'dan daha güzel. c13akın, bu değişmeye bakın . Ben bunu de 
miştim . Çünkü Türkiye'yi daha evvel gören bir kimse bu . Ben bunu te
sadüf zannediyorum. Yani çevirdim çıktı karşı taraf, bir daha çevirdim 
gene çıklı . Ses daha mükemmel. Çünkü modem bir sistem kullanıyoruz 
Dijital istemi. Ondan sonra ışıklı olan kabloları kullanıyoruz . 

Ve hakikaten birçok ülkeden daha yeni ve ileri teknolojiyi biz kul
lanıyoruz. Mesel1i en on hatırlayacaksınız, bu sıralarda yurtdışı, yurtiç; 
gezi yapmadığım için bazı toplantılara davet edildim. O toplantılar:ı gid:: 
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konferans. Onlar sual sordu, ben oturduğum yerden cevap verdim. Onlaı 
beni gördü ben onları gördüm. Bu da Türkiye' de yeni bir sistemdir. Hatt:.ı 
dışarıda yeni bir sistemdir. Yani, daha tatbikatı ileri ülkelerde bile çok 
fazla yeni olan bir sistem değildir. Biz Türkiye'yi, -hatırlayacaksınız ilk 
hükümet programımızı okuduğumuz zaman- •İleri ve modern bir ülke 
haline getirmeye azmettik» dedik. İşte bütün bu yaptıklarım ı z, neticede 
bunu gösteriyor. 

Fakat Muhterem arkadaşlarım, en önemli reformu, biz, tahmin edı 
yorum, düşünce sisteminde yaptık. Hiç belli olmadan, Türk halkının du
şüncesinde bir ihtilal, büyük bir değişiklik meydana getirdik. Halkımı:.: 
güven duygusu ile korkuyu yenmiş, güveni sağlamış, ileriye daha ümit!C' 
bakar hale gelmiştir. En önemli reform da budur. 1980'Ierde karanlıktı 
herşey. Yarın ne olacağı endişesi vardı. Ben bunu biliyorum. Halin bi.t 
iktidara geldiğimiz zaman •Acaba iktidarda ne kadar kalacaklar, 6 ay da
yanabilirler mi?• gibi laflar söyleniyordu. Bunları unuttuk. işte 3'ü bi · 
tirdik, 4'e girdik. 3,5'uncu senedeyiz, dörde doğru gidiyoruz. Şöyle düşü . 

nüyorum; demekki kendi kendine inanmak, güven ... Bunu yerleştirmek 
kolay değildir. Çalıştığın zaman kazanacaksın, bunu yerleştirmek kolay 
değildir . Havadan para kazanmayı ortadan kaldırdık. Şöyle bakınız, ha
vadan para kazanma nedir? Tahsisli sisteminiz var a ithalııtta, kotalar 
varsa, gümrüklerde herşeyi ithal edemiyorsanız, kaçak geliyorsa birçok 
şeyler, burada çok büyük kaçaklar vardır . İşte bir sigorta misalini ve
reyim; Şu gün Türk hıızinesine, Türkiye'deki toplu konut sistemine, sj. 
garaya ödediğimiz para çıktıktan sonra tam 150 milyar para kalmakt.ı
dır. Bu, eski devirlerde tamamiyle kaçağa gidiyordu, aynı ölçüler içer'
sinde. 

Muhterem arkadaşlarım, 

Biz, Türkiye'de dediğim gibi düşünceyi, insanların düşünmesi ni, 
bu dar kalıplan yırttık artık . Bakınız bir .misal daha vereyim; Türk para-
sını koruma mevzuatı bizim insanımızı dar kalıplara sokmuştur. Ve 1933' 
te veya 1934'te konulmuş zannediyorum, kimse buna dokunmaya cesa
ret edememiştir, hiçbir devrede. Biz bugün bunu tamaıniyle değiştirdik 
Yurtdışına gitmeyi bir nimet baUne getiren •İki yılda bir çıkarsın, baka
nın özel izniyle çıkarsın, 400 dolar alırsın• sistemini yıktık. Ve şunu is
pat ettik ki, bu sistem yıkılıp serbest bir sistem getirildiği zaman Türk 
ekonomisi daha canlıdır. Bizden evvelkilerin hep korktu,ğu •acaba bu ser 
bestliği getirdiğimiz zaman ekonomi ne olacak, döviz dengesi ne olacak?• 
yıllardtr hep bu söylenir : Türkiye yedi senede bir yani bir periyotbı 
içerisinde döviz sıkıntısma düşer. Bugün 4 küsür milyar dolar, hatta 4, 5 
milyar dolar diyebilirim faiziyle beraber borç ödüyoruz. Bu borcun çoğ.ı 
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·eski devreden kalmadır. Yani, şu anda bizim aldığımız paraları ödemıyo
TUZ. Bizden evvelki dönemde ertelenmiş borçları ödüyoruz. 1980'dc, Bl'd~ 
benim bizzat ertelediğim borçlar ödeniyor, onlann faizleri ödeniyor, kur 
farkları ödeniyor. Türkiye bunu, hiçbir sıkıntı duymadan ödüyor. Zateıı 
•en önemli tarafı da budur. Ve bir taraftanda halkı serbesttir. Her şey 
ithal edilebiliyor. Ve Türkiye'den dışarıya turistik seyahat için veya iş 
seyahati için serbestçe çıkıyorsunuz ... Kredi kardan çalışıyor. Bunların 
.çalışması bir hayaldi. Yani, bizim ülkemizi Avrupai bir görünüme geti· 
recek bütün imkanlar gelmiştir, şu kısa zamanda. Yani, burası artık geri 
bir ülke değildir, bu görüntü değişmiştir. İnsanların düşüncelerini deği~
tirdik. Herkes daha fazla istikbale ümitle bakıyor. Bu ümitle bakmada , 
-tabii şunu çok iyi görmemiz lazım; Ümitle bakmada geleceğe güven duy
gu u yatıyor. Ben çocukları, gençleri görüyorum ... Çok iyi, kuvvetli hır 
nesil geliyor geriden. Çok dinanizmi olan, çekinmeden sual soran. İşte 
hürriyet budur. Ondan sonra meseleleri hakikaten daha iyi bilen, bilecek 
öğrenecek olan bir nesil geliyor. Türkiye'nin belki en kıymetli tarafı bu· 
rasıdır . Dün 19 Mayıs münasebetiyle yapılan törenleri gördük. -BelJ.- " 
arkadaşlarımın bir kısmı bu törenleri seyretmişlerdir.- Bir düşününüz, bu 
törenlerdeki değişiklikten, Türkiye'deki değişikliği mukayese ediniz. O 
gençlerin ahenk içerisinde tabloları yapanları düşününüz. Vaktiyle bu11 
1an sadece askeri idare döneminde, askerler yapardı diye biliyoruz. Ama 
şimdi bizim okullarda okuyan çocuklarımız çok daha güzelini yapmay:ı 
başladılar. Ve nitekim bütün 19 Mayıs gösterilerinin gerek müzik tarafı, 
gerekse oyun tarafı Türkiye'nin kalkındığını, Türkiye'nin ileriye doğru 
gittiğini çok açık bir surette gösteriyor. Bir sene evvelsine göre fark var. 
·önümüzdeki sene daha güzel olacak. Onu da öyleyeyim. 

Biz demokrasi yönünde çok önemli değişiıdikler yaptık. Yeni de
mokrasiye geçişte çok önemli hamleler, bu idare zamanında yapılmıştır. 
İşte misali ... Avrupa Konseyi'ne gittik, başarılı oldu. Nitekim başkan
lığı da elde ett ik. Hatta başkanlığı bitirdik, başkasına devrettik. tik baş
ladığımız zaman neredeyse bizi Konseye almayacaklardı. İnsan haklarına 
"ferdi müracaat hakkını biz getirdik, çok önemli bir aşama. Hiçbir iktida
rın şimdiye kadar yapmaya cesaret edemediği bir önemli aşamadır. Ba
kınız, bir önemli durum daha var; Sıkıyönetim kaldırıldı. Biz geldiğimıı 
zaman bütün yıırtta sıkıyönetim vardı. Öyle başladık işe. Bugiin sıkıyö. 
netim -son bir kararla bugiin Mcclis'te inşallah son kalan 4 ildeki sıkı

.Yönetinıi- kaldıracağız. Bunun mana ı nedir? Türkiye'de sulh, sükun, hu
zur var mı? Var. Ve bu huzur ve güven askeri bir yönetim altında de
ğildir. Sivil bir yönetim altında temin edildi. Sıkıyönetimsiz temin edi 
yoruz, buna dikkat ediniz. Fevkalade hayati ve önemi olduğunu söylüyo
rum ve unutmayınız ki, Türkiye'de l950'den bu tarafa hatta 1945'ten bu 



tarafa eğer sivil yönetimler ve askeri 'örfi idare dönemlerine, sıkıyönetim 
dönemlerine dikkat ederseniz hemen hemen ekseriyetle sıkıyönetimli geç
miştir. Harp içerisinde öyledir, 50 seçimleri sıkıyönetim altında yapılmış· 
tır. Bir müddet sonra kaldırılmış, 1956'da tekrar konulmuştur ... 6 - 7 
Eylül hadiseleri. Arkasından 27 Mayıs gelirken bir daha konmuştur. 70'1 : 
yıllarda tekrar gelmiştir. 1978'de tekrar konulmuştur. Bütün bunları söy
lemekten kastım şu; Biz inanıyoruz ki, şunu vatandaşımıza açık bir su· 
rette gösterdik; Bir sivil idare, dikkatli, hesaplı, sevgiye dayanan, kav
gaya hiç yüz vermeyen bir sivil idare, memleketimizde insan haklarına vc
insan büriyetine en saygılı idare olmuştur. Ve inanıyorum ki, biz bu re· 
formları, bu değişiklikleri daha iyi ilerlemek için, daha iyi kalkınabil

mek için yaptık. Çünkü hür bir atmosfer içerisinde, önündeki engelle r 
kaldırılan insanın, bilmediği yaratıcılığı daha ortaya çıkacaktır. Daha 
fazla iş yapılacaktır. Ekonomide de böyledir. Sosyal hayatta da böyledir. 
Bakın, en son yaptığımız işlerden biri olan 175. madde değişikliği ni unUL 
mayınız. Çok önemli bir hadisedir, tık defa Türkiye'de Anayasa değişi\ 
liğinin halkoyuna götürülebilme imkanı açılmıştır. Belki çok açık bir 
kapı değildir. Yani Meclis'te büyük bir ekseriyet gene Jaz1m. Am::ı , biı 
kapı açılmıştır. Bu kapılar kapalıydı. Halka gitme imkanı yoktu. Beı dü· 
şünüyorum şimdi, 1970 senesinde buhrana doğru gittiğim iz helliykeıı, 
eğer bu yollar olmuş olsaydı, belki o buhrandan çıkardık ... 1971 , 12 Mart 
olmayabilirdi ... Aynı konu, 12 Eylül'e gelirkende aynı şekilde vardı. Anu· 
yasa değişikliğinin halk tarafından yapılabilme imkanının getirilmesi 
veya onun tatbikiyle yapılabilme imkanının getirilmesi, zannediyorum, 
Türk demokrasisinde çok önemli bir merhaledir. Bunu zaman gösterecek· 
tir. Zaman daha iyi olduğunu gösterecektir. Çünkü, yıllardır bu konır 
üzerinde kafa yormuşuzdur. Yeni bir iş değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, 

Anavatan'ı ilk kurduğumuz zaman -demin söyledim- 37 kurucuyl<P 
kurduk. Sonra bazı arkadaşlanrruz veto edildi. 30 kişi kaldık. Tam sınıl'· 
da. Hep yüreğimiz ağzımıza gelerek seçimlere kadar gittik. Şimdiye ba· 
kıyorum. Bugün Millet Meclisi 'nde 256 sandalyemiz var. Büyük bir ek
seriyetimiz var. !kincisi, 1700 belediyenin 1164'ü şu anda Anavatan'd<1 -
Ve bütün büyük şehirlerin, 67 ilin 58 tanesi bizim. 8500 belediye meciisi 
üyemiz var. 1200 il genel meclisi üyemiz var. Bunların hepsi toplam üyc
sayılannın yüzde 60'ın üzerindedir. Şu anda bir milyon 200 binden fazla 
da kayıtlı üyemiz var. Yani savcılığa gönderilmiş bir milyon, 200 binden 
fazla üyemiz var. Son ilçe delegeleri yapılıyor. Yani mahallelerde delcgr; 
..eçiml için büyük kongreler oluyor. En son Urfa'da -hatırladığı;n kada· 
nyla- kaç kişi iştirak etmişti? % 95 iştirak; 20 bin kişi mi iştirak elti? 
24 bin kişi ilçe delege seçimine iştirak etti. Bunun gibi birçok yerlerd · 
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'.böyledir. Dcmekki, bir taraftan büyük bir alaka da var. Yani Anavata11 
yeni bir partidir, ama kökü çok sağlamdır. Onu da söyleyeyim. Yani b;~ 
Anadolu toprağına sımsıkı sanlmışız. Bizi burdan kimse söküp atamaz. 
onu da söyleyeyim. 

Muhterem arkadaşlarım; 

Yaptığımız bütün icraat bir program dahilindedir. Biz, scçimdt• 
başka şey söyleyen, hükümet programında başka şey söyleyen, icraatı 
başka o!::ın bir parti değiliz . Ben geçmiş yılları inceledim. Seçimlerd,· 
.söylediklerini tatbik edemeyen, hükümet programında söyledikleıiui 

tatbik edemeyen, icraatı bambaşka olan partiler var. Biz bunların tam«
nıen dışındayız ve ne söylediysek onu yaptık. Hatta fazlasıyla yapt ı k. ÇoV. 
kısa bir zaman içerisinde yaptık. Bu bize gurur veriyor. Bu bize, haki
.k.atcn inanıyorum ki, Türkiye'nin geleceği bakımından çok bi.iyi.ik i.imi :
ler veriyor. 

Söylemediğim bir konu daha var; İtibar konusu. 1980'de Türkiye' 
mn dış itibarı bir meşhur finans mecmuasının yaptığı sıralamada 103 
ülke arasında lOl'nci idi . Sondan üçüncü. Buydu. Ve Afdka'nırı bi rçoJ.. 
ülkesinden de gerisindeydik. Bugün gene aynı finans mecmuasının son 
yaptığı sıralamada Türkiye 116 ülke içinde 45'inci. Bu basamaklan a~
mak kolay değil, çok zordur. Birçok ülkeler oldukları yerde kalırlar vey.ı 
,geriye giderler. Sizin, bütün bu ülkeleri geçerek 45'inci basamağa gelme
niz, çok zordur. Zaten bundan sonra da, önümüzde bulunan ülkeler çoı; 
ileri sanayi ülkeleriyle zengin petrol ülkeleridir. Yani 45'in mühim bi ı 
kısmı da budur. Biz bir zamanlar bugün geri saydığımız Afrika ülkele· 
rinden daha gerideydik. Bugün bizden ileri gözüken birçok ülkeyi bu sı 

ralamada geçmiş bulunmaktayız . 

Daha başka bir şey söyleyeyim, Avrupa Manengment Formu diy : 
bir teşkilat var. Türkiye'de arasıra toplantılar yapıyor. Davos'ta büyü h 
toplantılar yapılır. Bu Europe Maneogment Formun yaptığı bazı incele· 
meler var. OECD ülkeleri arasında -27 ülkedir, OECD dışında da bazı ül 
'keleri almıştır- rekabet gücü mukayesesi yapar. Hangi ülke daha fazla 
rekabet gücüne sahiptir? diye. Geçen seneki sıralamada biz, 22. idik ve 
bızden sonra iki tane Avrupa ülkesi vardı, Portekiz ve Yunanistan . Bu 
seneki sıralamada Türkiye, 19'a yükseldi . Bizden sonra Avrupa Ortak Pa 
zarı'nda üç ülke var; İspanya, Portekiz ve Yunanistan, o sıralamaya göre, 
'Bunlarda Türkiye'oin dışardaki itibannın artık herkes tarafından tesbit 
edildiğini gösteriyor. 

Bugün kolay değildir. Bakınız, milyarlık bir sistem ortaya attık . 
'Yap-İşlet-Devret şeklinde. Başlangıçta çok zor bir sistem. Dünya'da mi 



sali şimdiye kadar görülmemiş ve biz ortaya attık. Bütün Eximbank'· 
!arla müzakere ettik. Neticede -sistemdeki en önemli taraf buna alışmı~ 
!ar. Kredi verirken devletin garantisini istiyorlar. O kredinin ödenmesine' 
dair. Biz de diyoruz ki, •hayır, devlet garanti vermez, siz geLlr santralı 
kurarsınız, bize elektrik satarsınız, biz ancak alacağımız elektriği garanti 
ederiz. Paranın ödenmesini garanti etmeyiz. Tabii kazanırsanız, paranı .ı 

transferini garanti ederiz. Gelin teklif verin.• Uzun münakaşalar oldu. Ne
ticede bugün Türkiye'ye altı tane teklif gelmiştir. Bütün fttıansmanları 
da tamam. Her birisi 1 milyar doların üstünde. Altı tekliften 2-3 tanesini 
kabul ede cğiz. Ama misali ortaya koyalım. Bunları 1980'de düşünmek 
dahi hayaldi. Bırakınız yapmay ı , düşünmek dahi hayaldi. Çünkü memle· 
kettcki kuynıklan, yokluk ları kaldırmaya çalışıyoruz, bir taraftan kapıya 
dayanmış, gelmiş olan borçları ödemeye çalışıyoruz. Benim bir hatıram 
Yar : 1980 senesinde Başbakanlıkc Mü teşarı olarak Almanya'ya gittim . 
Almanya'da, Alman Hükümcti ile borç ertelemek ve almak için temasla
rırnıl. ~ldu . Ondan <)nra rica ettiler. Dediler ki, Bonn'da Alman Sanayi
ciler Birli ği'nin bir toplantısına götürülürken, burada karşılaşacağınız in
sanlar Türkiye'ye mal göndermiş, parasını alamamış kişilerdir. Garanti
siL ticari borç diyoruz. Bazıları size ağır laflar söyl::ycı ilir, ama 
sakın gücenmeyin. Çünkü bunların içinde bu yüzden ifla et:niş firmalar 
var. Bun!arın içerisinde, • Niye sen bu işi yaptın?• diye kovulmuş in an
lar var. Tabii yüreğimiz ait.zımızda gittik oraya. eyse konuşmalar tabii 
o korktuğumuz kadar olmadı, ama ac ı acı Türkiye'den şikayet ettiler. O 
garan tisiz ticaret borçlardan en çok borcumuz da Almanyl'ya vardı. Al
manya ile ilişkimiz fazla. İşte onlara borcumuzu nasıl ödeyeceğimizi, bir 
Nasrcddin Hoca misali ile anlattım. Yani ş'öyle olacak, böyle olacak diye. 
Tabii inanmadılar, ani inanmaları mümkün değil. Aradan bir beş sene 
geçti. 1985 'tc ben bu sefer Başbakan olarak Almanya' da idim. Alman Baş
bakanı Kohl'u ziyaret ettik. Sonra bu sanayiciler ille bir toplantı yapalım 
diye tutturdular. Bir yere götürdüler. Bir baktım ki, ben o yeri tanıyo
rum, o salonu tanıyorum ve hakikaten aynı salon; Onun üzerine -Türkiye 
hakkında bilgi verirken- döndüm dedim ki, •Ben beş sene evvel bu sa
londa bulundum. O zaman alacaklılar karşımdaydı. Şimdi Türkiye'de ya
tırım yapmak istiyor, Türkiye' de nasıl yatının yapabiliriz, neyi yapabiliriL 
dıye sualler soruyorsunuz.• Bu büyük değişikliktir . 

Gc:ne iyi hatırlıyorum. Meşhur bir Paris Klübü vardır, OECD teşki
latı içinde. Şimdi başında halen IMF'nin başında bulunan, 0 zaman 
Fı:ınkfurt .hazinesinde Genel Müdür olan bir zat var. Türkiye'nin büyüle 
mıktardakı borçlarını ertelemek üzere bu Paris Klübü toplandı. Sene 
1980 Haziran . Ben burada bir kalp rahatsızlığı geçirdim ve Hacettepe'yr 
yatırdılar . Arkadaş lan yolladık. Haber geldi -o zaman iki gündür yatıyor-
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dum ağır bakımda- ille geleceksin, yani birtakım çıkmazlar var. Doktor
lardan zor izin aldık ve bir de Doktor aldık yanımıza ve kalktık, Paris'e 
toplantıya gittik. Kocaman bir salon, aşağıda -hiç unutmuyorum- o sa
londa tabii alacaklılar karşımızda oturuyor ve size soruyorlar, • Şu şart!,, 
mı, bu şartla mı ödersiniz?• diye. Siz izahat veriyorsunuz, şunu isterim, 
bunu isterim diyorsunuz. Arkasından sizi dışarı çıkarıyorlar ve kendi ara
larında kavga ediyorlar, Türkiye'ye bunu verelim, vermeyelim diye. Klü
bün başkanını da sizin odanıza gönderiyorlar. Klübün başkanı geliyor, 
diyorki, •Mr. Özal, şartlar budur. Kabul ederseniz, bu borç erteleme ol.ı 
cak.• Hiç unutmuyorum. Şimdi IMF'nin Başkanı olan zat geldi. O tarihte 
bizden evvel bir erteleme yapılmış, zannediyorum Sayın Ecevit zamanııı 
da. Erteleme şöyle : % 15 veya 20 peşin ödeniyor, geriye kalan da 6 vey:ı 
7 sene takside bağlanıyor. Bizim istediğimiz şu; Yüzde 5 peşin ödeyece
ğım. Onu da bir beş senede ödeyeceğim. Ondan sonra geriye kalan! 
da 10 senenin üzerinde düşük faizle erteledik. Buna razı oldular. Fakar 
bir şey daha istiyorduk; Ertelenmiş borçların tekrar ertelenmesini isti 
yorduk. Daha evvel 1979'da ertelenmiş borçlar vardı, onu bir daha ertele
melerini istedik. Ona bir türlü yanaşmıyorlardı. Klübün böyle bir kaidesi 
yokmuş. Geldi adam anlattı, «Artık razı ol dedi, bu şartlar müsaittir, er
telenmişleri ertelemeyiz.» Biliyorum bu hadisenin gerisinde Amerika'lıla t 
var. Ben de c ıBuradaİı Amerika'ya gideceğim ve orada meseleyi çözerim » 
dedim. Kabul edeceğimi bekleyen adama • No• dedim, • hayır• dedim. 
Adamcağız, kapıdan çıktı, ters tarafa gitti, o kadar şaşırmış. Nitekim bi t 
ay sonra Amerika'ya gittik. Onun devamı olarak da bir ay sonra yapı ları 
toplantıda ertelenmiş borçları da erteledik. O sene Türkiye aşağı-yukan 
yeni aldığı borçlar ve ertelenmiş borçlarla yedi milyar dolar bor unu er
teledi veya yeni borçlandı . 

Tabii bir hatıram daha var, aynı toplantıda salon ile ilgili. O meş
hur Paris Klübünün bizi alacaklı olarak karşısına aldığı yerde, yani borçlu 
olarak sandalyeye oturttuğıı yerde, biz geldik geçen sene OECD'ye baş

kanlık yaptık. Aynı teşkilata Türkiye ilk defa yaptı, aynı yerde. 

Şimdi Muhterem Arkadaşlarım ; 

Önümüzdeki dönemde, yani şu anda Türkiye neler geçiriyor, neler 
geçirdi? Biraz da bunun üzerinde azbuçuk durmak istiyorum. Bu geç e· 
rilen günler de hesapsız günler değildir. Biz bunlann hepsini tahmin 
ettik. Burda arkadaşlarım hatırlayacaklardır, 1983 seçimlerinden evvel 
Sayın Cumhurbaşkanı beni çağırdı, o meşhur birleştirme hikayeleri sıra
sında; Ben reddettim, yani birleşemeyiz, biz ayrı bir partiyiz, ayrı dü 
şüncelerimiz var. Yalnız şunu söyledim o tarihte, •Önümüzdeki dönem 
1983'den 1988'e kadar giden beş sene çok kritik bir dönem. Türkiye ba-
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kımından çok önemli bir dönem olacaktır. Çünkü unutmayınız ki, bugun 
kapattığınız partilerin bir benzerleri, devamları kunılacaktır. Bunlar mü 
.zakereye girişeceklerdir. Tabii, demokratik ortam içerisinde. Bugün yap· 
tıklarınızın hiçbirini yapamazsınız. Bu mücadelede inanıyorum ki, biz ga
lip çıkanz, bu mücadele olacaktır. Bu mücadeleden de Anavatan galip 
çıkacaktır.•Kendisine aynen böyle söyledim. 

Bunun neden olduğunu da söyledim. Biz şuna inanıyoruz .. Anavatan 
yeni bir parti . Açık seçik olarak hiçbir eski partinin devamı olmadığı
mızı söyledik. Eğer devamı olduğumuzu söyleseydik, bu mümkün değildi 
zaten. Orda oturuyorlar, onlar başka işaret verirler. Nitekim açık seçik~l' 
bizim karşımıza çıkmışlardır. Onu da biliyorum. Ben partiyi kurarken şu 
kanaate geldim. Bu neticeyi alacağımızı da, yani açıkça hissediyordunı. 
Arkadaşlarımızın çoğuna iktidar olacağımızı da söyledim. Çünkü Tür
kiye'de bir değişiklik ihtiyacının, yepyeni bir istikamete gitmenin gere
ğini bilhassa halk duymuştur. Halk yeni insanları beklemiştir. Yeni po
litikacıları beklemiştir. Ve oradan hareketle Anavatan Partisini seçmiş
tir. Yoksa birçok kereler grupta söylediğim gibi, bizim yaptığımız iş eş
yanın tabiatına aykırıdır, yani normal şartlar altında olabilecek bir du
rum değildir . 20 senelik, 50 senelik köklü partiler varken, onların bir 
takım teşkilatlan dururken, bizim yepyeni bir parti olarak mücadelr 
.edebilmemizin tek yolu, tek sebebi artık milletin büyük bir değişiklik 
istemesinden doğmuştur. Yoksa ilk seçimde mağlup olurduk. O da ma 
halli seçimlerdi. Nitekim korkmadan hepsini içeriye aldık ve o seçimleri 
büyük bir çoğunlukla biz kazandık. Ondan sonra yapılmış seçimlere bi ı 
bakınız. Ondan sonraki seçimleri de kazandık. Ara seçimler : Orda da 
biz birinci partiyiz. Ama, ara seçim her zaman iktidar partilerin lehin~ 
değildir. Her zaman aleyhine sonuçlar verecek bir seçimdir. Bi.rçok yer 
!erde görülmüştür. lngiltere'de yapıldı. İktidar genellikle kaybeder. Ama 
biz kaybetmedik. Bir numaralı parti olduk. Şunu da ifade edeyim, önü
müzde 7 Haziran'da seçiın var. Ümit ediyorum ki, ekseriyetini biz ata. 
cağız. Evet. Şunu söylemek mümkün. Çok ileri bir laf söylemek istemi
yorum, bunlar çünkü belediye seçimleridir ve şahıslara da bağlıdır, yanı 
sadece partiler değil, orada gösterdiğiniz adayların orada tutulmasına d,ı 
bağlıdır. Yanlı aday göstermişseniz, orada kaybedebilirsiniz, onu bilmem 
ama, genelde parti eğilimi olarak ibre bizim lehimizedir. Onu da çok iyi 
.biliyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; 

Demin Genel Sekreterimiz konuşurken, bir söz söylerdi, «Bir başka 
partiyle birleşme• diye birtakım şaiyalar çıkarıyorlar. Bunlar doğru 
değildir. Doğrudur, bizim hiçbir partiyle benzerliğimiz yok. Onun için 
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söyledim. Yani hiçbirine benzemiyoruz. Yepyeni bir partiyiz. Onu tekrar 
söylüyorum. Ve Türkiye' de yepyeni bir çığır açtık . Bugün yaptığımız araş
tırmalar genç nesillerin, devreye giren yeni nesillerin ağırlıkla bize dön
düğünü gösteriyor. Bunun manası şudur : Demek ki, istikbale ümitle ba
kan bir nesil bize doğru yöneliyor. Önümüzdeki dönem yeni seçimler nr 
şekilde olursa olsun inancım odur ki, milletimiz Anavatan'a devam di 
yecektir. Hem sadece •devam• demeyecek, daha fazla ekseriyet verecek
tir parlamentoda. 

Şimdi şu suali soranlar olabilir : Niçin siyasi rakiplerimize, biz bir 
nevi -ki açık seçik onlar siyasi rakip olduğunu söylüyorlar- referandum 
yoluyla onlara yol açtık. Bu suali düşünen arkadaşlarım olabilir. Çünkü 
misalleri var ... Mirasına kondukları partinin milletvekillerinin hakkını 
tam 13 sene sonra, 1974'te çıkarmışlardır. Hem de bir başka iktidar çıkar

mıştır, onu da söyleyeyim. Ve 1977'de ancak o yaşlanmış insanların bir 
kı~mı seçime girebilmiştir. Bizim için sorabilirsiniz. Dersiniz ki, • Niçi n biz 
bunu yaptık?• Bakınız, niçindir? Sebebini söyleyeyim : Bir kere herhalfı
karda Türkiye' de bir demokrasiye sahibiz. Yani halka güveniyoruz, halka 
inanıyoruz. Mesele önümüze geldiği zaman şöyle düşündük : Gürültü ya
pıyorlar, •İlle Meclis'ten karar çıkarın, yani yasaklı lığımız kalksın • diyoı ·
lar. Ben meseleyi şöyle düşündüm : Dedim ki, bu, aslında hakiki mana
da bir Anayasa maddesi değildir. Bazı insanlara yasak getiren bir maddt
dir. Ama bunu ayn bir kanunla da getirebilirlerdi, halkoyuna sunabiliı 
lerdi. O zaman herşey ellerindeydi. O takdirde ne olacaktı? Öyle bir ka· 
nunla yapmış olsalardı, biz gene halkoyuna gitmeye mecburduk. Dedim 
kı, burada % 92 halkın evet demesi var. Bu meselede o zaman epey mu 
nakaşa edilmiş ve haberier yollanmış ki, «Anayasaya hayır deyin » diye. 
Çok çalışmalarda yapılmış. Bu bilindiği için yapılmış, başka bir sebep!~ 
değil. Yoksa ortaya konulmuş Anayasa, onların •hayır- dedikleri Anaya· 
sa, aslında istedikleri Anayasa'dır, onu da çok iyi biliyorum . Demek ki. 
niçin hayır kampanyası yapılmışsa, onun sebebi alttaki geçici dördüncü 
maddedir. Bu yüzden hayır kampanyası yapılmıştır. Bunun üzerine v~ 
netice muaffak olamamıştır. Yani, o kampanya tutmamıştır. Ben onun 
üzerine dedim ki, •Bizim. yapacağımız tek şey halka gitmektir. •Tabii, 
halka giderken iki önemli konuyu da çözdüm. Bir tanesi gençlere daha 
fazla daha küçük yaşta oy verme imk!nını getirdim. 

Bunun da önemli bir faktör olduğunu seçimlerde ve referandumdıı 
·İnşallah- göreceğiz. 

İkinci nokta; 175. maddede ısrar ettim. Çünkü Anayasa değişikliğ ı 
nin getirilmesi de lazı.m. Yani (kolay yapılır, halka gidilir) bir istenı 
içerisinde yapılması lazım. Şimdi karşımızdakiler, şunu söyleyebilirler. 
bunu söyleyebilirler. Bizim tutumumuz burada çok sarihtir. Benim söy· 
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!emek istediğim ve bütün arkadaş larıma da tavsiyem şu; biz bunu ya
parken, bir kere demokrasiye bağlılığımızı ortaya koyduk. Onlar gibi lıa
reket etmedik. Milletin bunu bilmesi, çok iyi bilmesini istiyorum. Bunu 
söyleyebilirsiniz. İki, milletten korkmamak lazım . Bir araştırma yaptır 
dım, ki milletin halk oylaması istediği ortaya çıktı. Meseleyi millete gö· 
türüniiz. Referandumun veya halk oylamasının ne mana ifade ettiğini 
anlatınız . Yani bize sorarlarsa. ki soracaklardır. Gittiğiniz yerlerde her 
zaman şu sual sorulacaktır : Evet derse ne olur, hayır derse ne olur. Ga· 
yet basit : evet dediğiniz takd irde, dört eski lider partilerin başına geçer, 
eski liderler partilerin başlarına geçebilirler, evet dediği niz zaman. Hayır 
deodiğiniz zaman, bu imkan 1992'ye kalır. Bu kadar basittir mesele. Bize 
sordu klan zaman da «Siz ne diyorsunuz• diye. Ona da cevabımız şudur: 
.:Biz bu işi millete havale ettik• milletin kararının başımızın üstiinde 
yeri vardır. Aslında şöyle konuşuluyor, dikkat ediniz. Ben size diyorum. 
Bizi devamlı olarak meydana çekmek istiyorlar. Fakat konuşmalar ne 
dir? «Bu bir ayıptır. Yani Anayasa'da konulmuş bu yasak bir ayıptır. 
Ayıbı kaldırın» diyorlar. Ayıbı biz koymadık ki , eğer ayıpsa. Hayır, ayıbı 
koyduysa, gene 12 Eylül yönetimi koydu, ayıpsa eğer milletde tasdik etti. 
Şimdi şöyle söyleyeceğim. Tabii, bizim seçtiğimiz bu referandum yolunu 
bakınız bir ilk seçime giremiyorlar, eğer •evet• ahrlarsa, bu önümüzdeki 

1988'de veyahut J987'de seçime girecekler. 

Şimdi bakınız ve şöyle düşünelim . Neden bunu böyle yaptık. Mulı 
terem arkadaşlarım, bizim kimseden korkumuz yok. Bunu ben bu Grup 
ta birkaç kere söyledim. Dedim ki, bunlar mazlum rollere bürünüyorlar 
Mazlum rolüne bürünme bizim için da~a tehlikelidir. Geliniz, hiç söyley.: 
ceği bir şey kalmadı. Tabii, halk onlara •evet• derse, buyursun seçime. 
Onda da bir korkumuz yok. Çünkü inancım şudur; Türkiye'de çok şey 
değişti . Onlann Türkiye'ye verecekleri hiçbir şeyleri kalmamıştır. Tabiı 

bize hücum edecekler, sanki biz bunu getirmişiz gibi. Ama bilmeleri la
zım ki, bu referandum yolunu vaktiyle Demokrat Partililer istemişlerdir. 
Onu dahi veremediler. Evet, o tarihte onu dahi veremediler. Ben çok iyi 
hatırlıyorum . Celal Bayar'ın bu konuda sözleri vardır. • Biz onu Meclis'tı• 
halledeceğiz• djye uyuttular. Onları da biliyoruz. Biz halktan korkmuyo
ruz. Halk oylamasının sonucu ne olursa olsun, hiçbir şekilde neticeye, se
çıme tesir edeceğini de tahmin etmiyorum. Açıkça söylüyorum. Çiinkü 
1987 veya 1988'de yapılacak seçimlerde, önemli olan ileriye giden Tür
kiye'nin geriye döniip dönmemesi suali var. Ve ben halkımızın geriye dö
neceğini hiç tahmin etmiyorum. İşte esas irtica odur. 
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Ortak Pazar'a müracaat ettik. Bu işleri bilen arkadaşlarımız vardır 
Grubun · içinde. Gidip gelenler var Avrupa'ya. Bu müracaatın başta ne 
kadar zor olduğunu ben size söyleyeyim. Ama, Türkiye bugün Ortak Pa
zar'a müracaat ediyorsa ve bu müracaatı 2 hafta gibi kısa bir zamanda. 
yani 14 Ni an'dan 27 Nisan'a kadar olan bir devrede komisyona hava!c· 
ediliyorsa, ·bu havalede bugünkü iktidarın rolü çok büyüktür. Evet, bunu 
söyleyin. İkinci bir şey daha söyleyeyim. Eğer Ortak Pazar'a Türkiye'nirı 
kaderinde girmek yazılıysa, o girme işi de inşallah bizim zamanımızd..ı 
olacaktır. Başka bir devirde olamaz. 

Muhterem arkadaşlarım. Şimdi önümüzde kı a bir tatil dönemi var. 
Eger işlerimizi bitirebilirsek, yani işlerimizi derken , Seçim Kanunu ve 
Seçmen Kütükleri ile ilgili Kanunu, arkasından Halk Oylaması Kamı
nunu bu Cumartesi ve Pazar -en fazla ·Pazar d ıyorum, Cumartesi de bil~
bilir- bitirebilirsek bir ara tatil yapacağız . Ayın 9'una kadar. 9 Salı günü 
tekrar toplanacağız. Şimdi benim tavsiyem şu : Bütün arkadaşlarım, bu 
tatilden istifadeyle, bir seçim bölgelerini dolaşsınlar. Yani , sizi epey se
feri görüyonım, kusura bakmayın. Seçim bölgelerini dolaşın, vatandaş!<> 
temas edin. Bu söylediğim şeyleri söylemeye çalışın. Vatandaşın nabzını 
tutun. Ondan sonra gelin, sizlerle zannediyorum 9'unda toplandıktan 
sonra da, 17-18'ine kadar -belki biraz daha fazla, belki biraz daha a,;
TBMM geri kalmış kanunları çıkaracağız. Ondan sonra tatile gireceğiz . 

O devrede 30-40'arlık gruplar halinde sizlerle konuşmak istiyorum. Si~ 
gördüklerinizi ve duyduklannm anlatın, ben de bu şekilde en değerli ve 
önemli kaynaktan bilgi sahibi olayım. Belki bir karar veririz, belki wı 

meyiz, ama sizden bunlanP hakkında bilgiler almak istiyorum. 

Bu arada şunu unutmayınız : Bu iktidar gerek köylerde, gerek ş..:· 

birlerde, gerek Türkiye'nin genelinde çok önemli işler yapm ı ştır. Doğu 

ve Güneydoğu Anadolu'ya bizim kadar sahip bir iktidar çıkmamışt ı r . M: 
sal verelim. Bizim kadar karayollarına önem veren bir iktidar çıkmamı ş· 
tır. Vaktiyle rahmetli Menderes'in verdiği gibi, biz de bu önemi vermişiz· 

dir. Ondan sonra sulama meselesine; bugün 69 tane baraj inşa halindv
dir. Türkiye'nin hiç bir devrinde bu kadar inşaat halinde baraj yoktu. 
Her yıl 10-15 tanesi devreye giriyor. Şimdi sulama sistemine her yıl 150 
bin hektar, 1.5 milyon dönüm ilave ediliyor. Bu rakamlann hepsini ihtiva 
eden -daha hazırlıklarım yapıyoruz- ufak broşürleri size vereceğiz. «Ya· 
pılan icraat nedir?• Anlatınız. Fakat icraatın -deminde söyledim- kafa
larda değişiklik olduğunu söylüyorum. Bizim sistemimizde değişiklik ol· 
duğunu söylüyorum. Bunları da anlatınız. 

Tabii unutmayın ki, her şeyin başı çalışmaktır. Ben şuna inanıyo 
rum, bizim milletvekillerimizin büyük ekseriyeti yeni milletvekili olmu,.
lardır. Eskiden milletvekili olmuş çok az arkadaşımız var. Yani, tecrübe 
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sahibi çok az arkadaşımız var. Hemen hepsi, bize sonradan gelenleri,· 
beraber. ilk defa milletvekili olan insanlardı r. Ama kısa zamanda çok 
şey öğrenmişlerdir. Gidiniz geziniz ve vatandaşla temas ediniz. Eksiğimi7 
gediğimiz nedir? Bunu anlayalım. Yanlız şöyle söylemek istiyorum, zan· 
netmeyiniz ki, bir seçim sadece yatırımla kazanılır. Hayır. Yani, yatırım 
arttırmakla seçim kazanılmaz. Şu yolu da yapalım seçimi a lırız , hayır . 

Seçimde başka şeyler vardır. İnsan münasebetlerine çok dikkat edin . 
Eski tecrübeli arkadaşlarımız bunu daha iyi bilirler. Biraz s ı rtı.p ı okş•:
mak, biraz güzel söz söylemek, biraz haıırını hoş etmek, zannediyoru/ 
en önemli hususlardan ıbiridir. Zaten şunu ifade ettim. Dedim ki; Bizim 
kadar mem lekete hizmet etmiş bu kadar kısa bir süre içerisinde büyü'k iş
ler yapmış bir iktidarda yok. Yani, oysa o kadar fazlaki, size anlatmaya 
yetmez. Yani, anlatmak için de zamanımız kafi gelmez. Gelin biz o imkan
larda biraz muhabbet edelim. Dostluk yapalım . Tele.fon edelim. Köyler i
ne, kentlerine telefon. Şimdi kolay, telefonları koyduk, herkes 'kullanıyor. 
Biz de kuJlanalını, telefon edelim, daha iyi olur. Bunları takdir ediyorum. 
Di>nüp geldiğiniz zaman da gnıp grup toplantı yapacağı z, sizlerle sohbet 
0deceğiz . Yani , bulabildiğimiz zaman içinde. ik işer saat şöyle zamanlara 
ayıra rak bir otuzar-kırkar kişilik, demek ki, yedi-sekiz grup, yedi-sekiz 
günde tamamlarız en fazla. Bu sohbetler sonunda netice itibariyle ne 
duymuşsak, ne yapmamız icap ediyorsa, onlar hakkında, daha iyi bir mü
şahadeden sonra karar vermiş oluruz. Bunu söylemek istiyorum. 

Tabii mu·hterem arkadaşlarım, 

Anavatan hiç şüpheniz olmasın, Türkiye'nin sadece bugünün değıl 
geleceğinde partisidir. Biz eskimiş, memleketi sıkıntıya sokmuş bütün 
düşünce sistemlerini, bütün problemleri, meseleleri yıktık, attık öyle geç
tik. Şu üç senede dört senede yaptığımız icraat bunu açık surette gö,:;
teriyor. Türkiye'de çok sayıda reform olmuştur. Bu reformları yapa rken · 
de, dikkat edeceksiniz sancı olmamıştır. Yani , en önemli taraf budur 
Reform yapmak kolaydır, ama yaparsanı z çok sancısını çekersiniz. Bi 
zim kısa sürede yaptığımız işin hiçbir sancı s ı olmamıştır. En zor mesele· 
!eri bu şekilde çözdük. Onun için diyorum ki, bundan sonra da aynı şc· 
kilde devam edeceğiz. Bu şehirlerde yaşayan insanlar, bu köylerde yaşa

yan insanlar, dışarıdan gelen işçiler, Türkiye'deki değişikliği çok güzel 
farkediyorlar ve bu değiş ikliği n devam etmesini istiyorlar. Neticesi de 
bizim devamımızdır. Yoksa eski fikirler, eski idareciler tekrar gelip ne 
verecekler bu ülkeye? Sorarım, vatandaş bunu soracak; «Sen daha evvel 
ne yaptın, şimdi ne yapacaksın? soracağı budur. Kaldıkl arı yerden devam 
edecekler. Benim tabirime geliyor. Zaman tünelinde kalmışlar. Tabi :. 
gene şunu söylüyonım bu halkoylaması bizımle, filan parti arasında bir 
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mücadele değildir, onu söyleyeyim. Halkoylaması açık-seçik, -bu işi eh.: 
saptırmasın kimse, o seçimde olur filan partilerle mücadele- burada halk 
oylamasının esası dört eski liderin partilerinin başına geçip geçmemesinin 
halk tarafından kabul edilip, edilmemesidir. •Evet• derse, bunlar partilı> 
rinin başına geçerler, «hayır" derse 1992'ye kadar beklerler. Sadece bu 
dur. Bizim burada söyleyeceğimiz tek şey de evetin manası nedir, hayı 
rın manası nedir? bunu söyleriz. Onlar .sizi kışkırtacaklardır. •Bu refe. 
randum Özal içindir• falan diye. Bir sürü sapıtmaya çalışacaklardır. N,• 
çıkarsa çıksın şunu gayet iyi biliyorum, seçimleri biz farkla a lacağız . He
pinize sevgiler, saygJlaı· sunuyorum. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN CUMHURBA$KANI 
SAYIN KENAN EVREN'LE YAPTIGI HAFI'ALIK OLAGAN 

GÖRÜŞMEDEN SONRA BASIN MENSUPLARINA 
VERDiGt DEMEÇ 

21 Mayıs 1987 

Değerli Basın Mensupları , 

Sayın Cumhurbaşkanımızla haftalık olağan görüşmemizi yaptık. Bu 
görüşmede, ana hatlarıyla Mcclis'te halen mevcut olan kanun ta sarı ları 
ele alındı. Çünkü, Meclis son iki haftadır oldukça yoğun bir çalışma dö
nemine girmiştir, geceleri de çalışıyor. Ondan sonra ara tati li hakkında 
bilgi verdim, sonra gelip eksik kalan bazı kanunları çıkaracağımw ifade 
ettim. Bu kanunlarla ilgili olarak bilgiler verdim. Üzerinde önemle dur
duğumuz kanunlardan bazıları şöyle: Tarımla ilgili bir destekkme ka
nunu var ... Daha evvel çıkardığımız paketi bir nevi destekliyecek bir ka
nundur. Ondan sonra, Orman Kanunu ve muhtarlarla ilgili kanun var. 
Orman Kanunu'nda özellikle bir problem sözkonusuydu. O da, orman sa
hası dışan ına çıkarılıp da köylere verilen toprakların hazineye tescil edi
lip ecrimisil alıprnası. Bu ecrimisi l mevzuu ortadan kaldırılıyor. Yani köy
lüye daha müsait şartlarla, bu topraklar- ki kendisinin kullandığı toprak
lardır, genellikle- veriliyor. Bu kanunda o hükümler var. Muhtarlarla il
gili olanı ise, maaşlarını artıran bir kanundur. Arkasından, hali hazırda 
tarımla ilgili olarak getirilen destekleme kanununda da küçük çiftçi mua
fiyeti 10. milyon. liraya çıkartılıyor ve çiftçi lerden alınan stopaj vergileri
nin % 60'ı Z. B'nın özkaytıağın::ı ilave ediliyor.·Bu suretle Zkaat Banka-· 
s ı 'na, tarım paketinde öngörüldüğü gibi daha ucuz kredi verme imkanı 

sağlanmış oluyor. Bu da çiftçiye yönelik önemli projelerden bir tanesidir. 
Bizim daha evvel koyduğumuz paketi destekleyen bir projedir. Zannedi
yorum, kanunlar içerisinde G. Antep'te Üniversite kurulması var. Bun
dan da bahsettim. Bununla ilgili olarak, aynı Kanun içerisinde bazı yer
lerde fakülte açılması konusu var. Bunlar tabiatiyle birden bire olacak 
konular değil. Zaman içersinde, YÖK'ün eleman sayısına göre kademe 
kademe yapılacak hususlardır. Ama Kanun çıktıktan sonra muhakkak 
yapılacaktır . Onu söyleyebilirim. Bir önemli kanun tasarısı, şu anda daha 
Meclis'e evkedilmedi. Ondan da bahsettim. Aşağı yukarı 60- 70 belki bi· 
raz daha fazla belediyenin ilçe olması sağ1anıyor. Bu, çok evvel pliinladı
ğımız konuydu . Bir kaç kere de gene konuşmalarımda bahsettim. Gittiği-
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miz bir çok yerlerde, hize, bu talepler geleli. Onu da 87 senesi içerisinde 
yapacağımızı ifade etmiştim. Bu kanun tasarısı, bu günlerde veya bugün 
meclise gelmiş olur, ara tatilden sonra yürürlüğe gireceğini tahmin edi
yorum. Bir önemli kanun, dün geçti. O da, köy sınırlan, vali veya kayma
kamın talebi üzerine bir komisyon marifetiyle tesbit ediliyor. Ve orada 
hazineye ait olan arsalar, topraklar varsa, köyde konut yapılmak üzere 
-bizim konut politikamızı desteklemek bakımından söylüyonım, - köy
lüye, köye veriliyor. Köy ihtiyar heyeti, muhtar bunu satışa çıkartıyor, 
açık artırmayla, sağlanan gelirle köyleri, bir nevi yerleşim yerlerini imar 
etmekte, köyün yollannı yapmakta ve diğ:er alanlarda kullanılacak. Böy
le bir önemli Kanun Tasarısı da dün zannediyorum Meclis'ten geçti. Bu
nu da anlattım . 

Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Kanununa bir değişiklik daha ilave 
ediyoruz. O değişiklikte şu; Toplu Konut Kamu Orta•klığı Kanununda bi
liyorsunuz Toplu Konuta büyük imkanlar sağlanmıştır. Yaptığımız in
celemeler; geri ödemelerle beraber, belki ilerde Toplu Konut meselesi ve 
şehirleşme git gide azalacaktır. Şehirleşme hızı yavaşlıyacaktır. Önemli 
bir konut imkanı çıkmakla beraber, ihtiyacın •bunun altında olabileceğini 
faraziyesiyle Toplu Konut için yeni yatının sabalan düşündük. Bir tane
si şudur; Afetler Fonu, Toplu Konut Kamu ortaklığına devrediliyor. Afet
ler Fonun'dan yapılan ödemeler bir nevi toplu konuttan destekleniyor. 
Deprem kuşağı olan yerlerde belki önceden tedbirler almak lazım. Yani 
deprem olmadan evleri daha düzgün yapmak lazım. Biz umumiyetle afet 
olduktan sonra gidiyoruz. Böyle bir projemiz vardı. Buna da imkan ve
rilecektir. İkincisi, esnafın toplu iş yerleri satın alabilmesi için - toplu 
konuta nasıl kredi veriyorsak- kredi verilebilecektir. Bu bir sanayi sitesi 
olabilir, veyahutta bir esnaf çarşısı olabilir. Toplu olarak yapılmış bu 
yerlerden dükkan almak isteyen, kendisine yeni bir çalışma yeri sağla
mak isteyene kredi verme imkanı bu kanunla getirilecektir. Ana hatlarıy
la söyleyeceklerim bu kadar. Bunun yanında, tabii diğer konularla ilgili 
olarak kendisinin suallerine cevaplar verdim. Eğer, sizin soracağınız su
aller varsa, cevaplandırabilirim. Evet suallerinizi bekliyorum. 

Soru: - Ziraat Bankası çiftçiye ve diğer kredilendirdiği kişilere 
faizsiz kredi verecek mi? 

Cevap: - Hayır, faizsiz kredi yok. 

Soru: - Böyle bir çalışma olduğunu duymuştum . 

Cevap: - Hayır. Yok. 

Soru: - Ekonomi bürokrasisi (DPT, Merkez Bankası, Hazine) si
ze bir rapor sunmuştu ... Ekonominin iyi olmadığını, gidişin iyi olmadığı 
yönünde? 
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Cevap : - Hayır böyle bir rapor yok. 

S o r u : - Ekonomik hedeflerde revizyon olacak mı? 

Cevap : - Bakınız, şöyle söyliyeyim; ekonomik bakımdan iki - üç, 
göstergeye bakmanız lazım. Bir tanesi, - hep , söylenen şeylerdir bunlar -
yatırımlardır. Yatırımların temposu iyidir. Türkiye çok iyi yatırım yapı
yor. İkincisi, enflasyon meselesidir. Enflasyonda geçen seneye göre sa
dece iki puan yukarıdayız. Onu biliyorum. Ve önümüzdeki aylarda bu in
meler, özellikle yaz aylarında daha aşağıya gelecektir. Nitekim, zannedi
yorum, bu ay sebze fiyatlarında ciddi inmeler görülmüştür, eski aya nis
betle ... Üçüncü önemli endeks, Türkiye'nin dış ödemeler dengesidir. Dış 
ödemeler dengesi geçen seneden çok daha iyidir. Onu hemen söyliyeyim. 
Geçen sene hatırlıyacaksınız, Mart ayında bir iki operasyon yapmıştı~, 
birden bire döviz fiyatları yükselmişti, bu sene karaborsa daha doğrusu 
serbest piyasadaki döviz fiyatıyla Merkez Bankası'nın döviz fiyatları ara
sında çok büyük bir fark - yani, geçen seneki gibi bir fark - meydana gel
memiştir. Ve önümüzdeki aylarda da gerek turizmden gerekse ihracat
tan çok iyi haberler bekliyoruz. Bu da tabiatiyle ekonominin iyi endeks
lerinden biridir. Onun için şunu açık söylerim; Kalkınma hızı belki tah
minlerimizin üzerinde olabilir. % 5 hesap edilmiştir, 6 da olabilir. 6,5 ola
bilir. Onu bilemiyorum. Fakat ödemeler dengesinin geçen seneden iyi ol
duğunu açık olarak görüyoruz. 

Soru : - Her isteyen sikh alabilecek mi? 

Cevap : - Hayır, ben bir fikir ortaya attım dedim ki; «Türkiye' de 
si lah taşımak isteyen çok kişiler var. Yani Türk halkında s'ilah taşıma bir 
nevi tutku halindedir. Hele bazı bölgelerimizde bu büyük tutku haline 
gelmiştir. » Şimdi mevcut Kanunlarımıza göre de silah taşımak fevkalade 
büyük suçtur, hele ruhsatsız olursa, Şimdi adamların silah taşıma arzu
ları var ve taşıyorlar da. Yakalandığı zaman korku.nç bir cezaya çarptırı
yoruz. Halbuki , şunu da biliyorum; ruhsatlı silahlarla suç işleme nisbeti 
çok düşüktür. Yani, nıhsatlı bir silahla suç isleme nisbetinin, şimdiye 

kadar yapılmış incelemelerde pek az olduğu gözüküyor. Ben onun için, 
bu konuvu düsünmemiz Hlzım, dedim. İnsanlarımıza güveniyorsak, zaten 
ruhsatsız olarak taşıyorsa , onu biz sıkıntıya sokuyoruz. Niçin böyle ka
çak iş yapmasına, kanuna karşı gelmesine sebep olalım? Biraz daha larj 
davranalım . Tabiativle silah tasıyanlardan şunu da almayı düşünüyoruz; 
dısanda tabanca getirilir verilirken, devlet hazinesine veya bir fona daha 
yüksek rıııra alınabilir. Çünkü bunlar karaborsa, kaçak olarak geliyor. 
Aynen sigara gibi. İkincisi, belki bazılarının teklif ettiw ırjbi yıllık bir 
vergi rle alınabilir. ha7.ineve gelir samanabilir. «Ruhsatlı silah verdin mi, 
alan kimse her yıl şu kadar bir vergi versin , 20 bin -30 bin - 40 bin. Bu 
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da düşünebilir. Tabii bu miktarı azaltır. Ruhsatlı silah taşıma miktarını 
azaltır. İşte o zaman cezalarını da rahat verirsiniz. Yani •sen ruhsatlı si
lah taşımak istiyorsun. Gel şu paraları öde». Tabii ruhsatlı bir silahla suç 
işlediğiniz zaman cezası biraz ağlı:- olabilir. 

Soru: - Sadece tutku, silah taşımanın gerekçesi olabilir mi? 

Sevap: - Hayır, tutku değil. Bir de şu var; kötü insanların hep
si silah taşıyor. Biz iyi insanlara bu imkanı vermeyince ne oluyor? Kötü
lere avantaj tanımış oluyorsunuz. Kötü de ruhsat alırsa farfetmez zaten. 
Hiç olmazsa ben kimde ne olduğunu bilirim. 

Soru : - Ruhsatlar bulundurma değil, taşıma olarak verilecek de
ğil mi? 

Cevap: - Hayır, daha ortada bir şey yok. Ben fikir attım, herkes 
biraz münakaşa etsin, bakalım. Münakaşa etsin görelim. Yoksa bir kanun 
tasarısı yok şu anda. Ben fikirleri hep ortaya atarım, kamu oyunda bir 
tartışılsın, tartışıldıktan sonra - oradan aldığımız bilgilerle, ona göre bir 
karar verelim istedim. Yoksa hemen bir kanun geliyor manası yok, onu 
söyliyeyim. Sadece muhtarlara vereceğiz, o kadar. 

Soru : - Sayın Cumhurbaşkanına bu konuda herhangi bir şey ar-
zettiniz mi? 

Cevap : - Size söylediğimi aynen sö)·ledlm. 

Soru : - 12 Eylül yönetimi silahlan topladı. Bir terslik yok mu? 

Cevap: - Biz vatandaşımıza güveniyoruz. O zamanki şartlarla, 
bugünkü Türkiye'nin şartları bir değil. 

Soru : - Toplanan silahların iadesi düşünülüyor mu? 

Cevap: - Onu bilmiyorum. Yani o dereceye kadar meseleye in
miş değilim. Fikri ortaya atalım. Bakalım , siz de biraz konuşun, incele
me yapın. Bakalım, ne. netice çıkacak, zaten şu anda bir hazırlık yok. 

Soru: - Sadece muhtarlara değil mi? 

Cevap: - Şu anda muhtarlar, köy muhtarları. 

Soru: - Erken seçim hala fifty fifty mi yoksa % 60'ı buldu mu? 

Cevap: - Onu bilmem. Fifty fifty, gidiyoruz daha. 

Soru : - Çıkarılan yasalar seçim hazırlığı mahiyetinde .. . 

Cevap: - Biz geçen sene de çok yasa çıkardık, gene Ramazan'da, 
hatırlıyacaksıruz. Neler çıkardık hem de? Özelleştirme Yasasını, Fakir 
Fukara Fonu dediniz, onu çıkardık. Daha bir çok yasaları çıkardık. Genç
lik ve Spor Bakanıyla ilgili çıraklık yasasını, spor yasasını çıkardık, da
ha bir çok ya alar geçen sene çıktı. 
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Soru: - Fakat bu sefer yasalar seçme ve seçilmeyle ilgili. 

Cevap: .:.._Yok. Öbürleri de öyleydi. Yani bir Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışmayı Geliştirme Teşvik Fonu, eğer düşünürseniz, seçimle ilgili 
dersiniz. Ama olmadı. 

Soru : - Seçme ve seçilmeyle ilgili temel kanunlardı, bu son deği

şiklikler. 

Cevap: - Ama, o Anayasa'da yapılan değişikliktir zaten. Anaya
sada yapılan değişiklik aynen kanunlara intikal edecektir. intikal etmez
se yanlış olur. Yani Anayasa o hakkı verdiği halde, Kanunlarda değişti
rilmediği için o hak kullanılamaz . Referandum da var. Tabii onu da dü
şünmek lazım . 

S o r u : - Tarım reformu? 

Cevap: - Tarım reformu zaten, söylediğimiz gibi. Tarımda bir ta
kım tedbirler daha alacağız, dedik. O, bu paketi destekleyen tedbirlerdir. 

Soru : - Maliye Bakanlığı'nda çiftçilere yönelik kademeli vergi 
iadesi üzerinde çalışılıyor. 

Cevap: - Vergi iade sistemi iyi çalışmıyor . Onu biliyoruz biz. 
Ona çalışabilecek sistem getiri ldi. O tabi kararnameyle oluyor, Kanuna 
!uzum yok onda. Yani şöyle bir şey var. Yüksek oran değil. Zannediyo
rum, çiftçinin vergi iadesini getirmesi sene sonuna mı bırakılmış, bir de
faya mı bırakılmış, onu daha sık yapacaklar gibi, çalışmalar var. 

Soru : - Özelleştirmede KİT'lerdeki devletin payı, özelleştirildiği 
sırada büyük oranda tutulacak mı? Yoksa % 1 gibi Fransa'daki sisteme 
mi dönük olacak? 

Cevap: - Tabii, satışa bağlıdır. Yani biz özelleştirme yaparken 
ilk önce KİT'lerde çalışanlara priote vereceğiz. Yani işçisine, memuruna, 
hatta ona kolaylık getireceğiz, satın ala-bilmesi için. Takısitle verun k su
retiyle yapacağız. Ondan sonra ikinci olarak, Almanya'da çalışanlara, 
üçüncü olarak yörenin halkına, ondan sonra yine piyasaya arzedeceğiz. 
Ve tabii eğer iyi satılırsa devletin hissesi daha aşağıya düşer. Ama, ben 
genellikle devletin % 10 gibi bir payının kalmasını, halkın güven ıluygu
sunu temin etme bakımından önemli görüyorum. 

Soru : - ÖzeJleştirmedeki gecikme neden? 

C eva p : - Özelleştirme kolay bir iş değil. Özelleştirme karan ve
r.ilmiştir. Kademe kademe çıkacaklar. 

Soru : - Sayın İsrafil, bir başka bahara kaldığını söyledi. 
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Cevap: - Yok. Hayır, başka bahara kalmadı. Kademe kademe çı
kacak. İşte yakında bakın Petkim'in hisse senedine çevrili, tahvil şeklin
de çıkacak. 

Soru : - Sayın İsrafil, •Bazı KİT'lerin direkt yabancı bir şirkete 
veya Türk özel sektörüne satılması da gündeme .gelecek» demişti. 

Cevap : - Bu da olabilir. Tabii makul bir teklif varsa, yani bugün 
özel teşebbüste dahi bu gibi şeyler oluyor ... Büyük bir kimya fabrikası, 
Amerika'nın tanınmış bir kimya fabrikasının % 50'sine veya Sl'ine ortak 
oldu. 

Soru : - Ne tür kriterlere dikkat edilecek? 

Cevap : - Tabii gelen kimsenin bu işleri iyi bilen kimse olmasına 
dikkat edilir. Yani teknolojiyi getirebilecek, Türkiye'de daha fazla dışarı 
ihracat yapacak, bir takım unsurlar olur. Bakarız onlara. 

Soru: - Ekonomideki değerlerin olumlu olduğunu söylüyorsunuz, 
ancak vatandaşın görüşü değişik. 

Cevap: - Bakın, şunu söyliyeyim; Her zaman geçim sıkıntısı olur. 
Ben şöyle bir eski gazeteleri gözden geçirdim, 40 senesinden bu tarafa. 
Hiçbir zaman gazetelerimizde •geçim sıkıntısı kalmamıştır» diye bir laf 
olmamıştır. Herkes her devrede geçim sıkıntısından şikayet etmiştir. En 
ileri ülkelerde dahi bu şikayetler yapılır. Çünkü insanların isteğinin so
nu yoktur. Onu ifade edeyim. Tabii bunu dramatize eden bir takım misal
ler gösterilebilir. Ona da birşey demiyorum. Fakat, şunu söylemekte bü
yük fayda var; Türkiye'nin bugünkü şartları SO'ye, 60'a. 70'e göre çok 
daha iyidir. Ama bu dernek değildir ki, geçim sıkıntısı çekmeyen insan 
kalmamıştır. Böyle bir iddiamda yok. Herkesin kendisine göre bir geçim 
sıkıntısı olabilir. 

Soru: - Milletvekillerinin parti değiştirmeleriyle ilgili olarak ilk 
defa Anayasa'ya bir hüküm geldi. Ancak hiç bir dönemde olm::ıyan millet
vekili transferleri parti değiştirmeleri sürüyor. Bu nereden kaynaklanı
yor? 

Cevap: - «84. maddeyi değiştirelim• diye vaktiyle teklif ettim. 
Hatta imzaya da açtım, hatırlıyacaksınız. •Sağlama bağlıyalım, bunun ka
rarını Anayasa Mahkemesi versin• dedim. Böyle bir hükümdü hatırladı
ğım kadarıyla. Fakat, maalesef o zaman, bu kabul edilmedi. Bizim de 
Anayasa'yı değiştirecek ekseriyetimiz o zaman da yoktu, bu günde yok. 
Ondan sonra çektik teklifi. Şimdi 84. maddeye aykırı olarak yapılanlar 
var. Onu biz de biliyoruz. Ama tahmin ediyorum, o sekilde olanlar bir 
nevi merkez adayı olarak gösterilemezler. Yani bir hüküm gene var, ona 
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da yüksek seçim kurulu karışıyor. Öyle biliyorum. Onlara da onu bilhas· 
sa belirtmek istedim. Bunlar eğer o vaadle gidiyorlarsa, merkez adayı 
olamazlar. 

Soru : - Size gelenler de var? 

Cevap : - Bize gelen bir kişi var. Bu riski göze almıştır. 

Soru : - Milletvekilinin Anayasa'yı ihlal etmesini nasıl değerlen
diriyorsunuz? 

Cevap : - Onu siz değerlendirin . 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN KONUT YILI DOLAYISIYLA. 
Y. ASIR GAZETESİ KONUT İLAVESİNE YAZDICI MAKALE 

27 Mayıs 1987 

1987 Dünya Konut Yılı'nda Türkiye bütün dünya için çok başarılr 
bir örnek olarak öne çıkmaktadır. Konut meselesinin çözümü için geliş
tirdiğimiz yeni model, pekçok ülke tarafından takdirle izlenmiş ve ba
zı ülkeler aynı modeli adapte etmeye. başlamışlardır. 

Konut gibi temel ve hayati bir ihtiyacın karşılanması için biz, 1984 
Mayıs 'ından itibaren gerçekçi bir uygulııma başla.tık. Ancak burada ko· 
nuya yaklaşmamız düzenleyici, yönlendirici ve destekleyici olmu~. devlet 
doğrudan müdahaleci anlamda bir görev yüklenmemiştir. 

Konut meselesi siyasal ve sosyal olduğu kadar ekonomik açıdan da 
belirleyici bir role sahiptir. Yüzlerce yan sektörü ile hem ekonomiye can 
getirecek, hem şehirlerin modem plancılık prensiplerine göre büyümesini 
sağlayacak ve halkımızın hayat standardını yük eltecek olan çok boyutlu 
konut meselesine pratik bir sistemle çözüm bulmayı hedefledik. Bu sis
tem evsiz tek vatandaş kalmayıncaya kadar sürecektir. Konut açığı ka
pandıkça kiralar da büyük problem olmaktan çıkacaktır. 

KONUT SEFERBERLtCt BAŞLADI 

Türkiye' de konut meselesi ile ilgili bazı uygu lamalar geçmiş yılla r
da denenmiş fakat hiç biri meseleye köklü çözüm getirememıştir. 

Biz 1984 Mart ayında bir kanun çıkararak sağlam kaynaklaıa da
yalı bir konut seferberliği başlattık . Sistemin felsefesini de sosyal adalet 
prensiplerine dayandırdık. Lüks ithal ve tüketimden fona akan kaynak
larla 1984 Mayıs'ından 1986 sonuna kadar 915 milyar 675 milyon liralık 
kredi açıldı. Bu açıdan kredinin 527 milyar 448 milyonluk bölümü hak 
sahiplerine ödendi. 141 bin 996 konut bitirildi. 244 bin 415 konutun da 
inşaatı devam etmektedir. Bu yıl içinde ise 400 b in yeni konut daha kre
dilendirmeye başlanacaktır. Sistem yerleştikçe konut yapımı hı7lanmak
tadır. Artan elektrik, çimento ve inşaat malzemesi tüketimi ekonomik bü
yümeyi de artırmaktadır. 

Dolayısıyla bir sosyal meseleyi çözerken, ekonomik büyümc de teş
vik edilmektedir. 
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SIHHİ VE MODERN EVLER 
Konut kredilerinden faydalanan vatandaşlanmızın yüzde 91 'inin 

memur, işçi, emekli ve küçük esnaf olmasıdır. Toplu Konut Kanunu ay
nca çağa uygun projeler üretilmesini ve insanlarımızın sıhhi ve modern 
evlere kavuşmalannı sağlamaktadır. 

Kendi evinde-yaşamak ya da ucuz ve bol miktarda kiralık ev bulmak, 
her insanın en tabii hakkıdır. 1987 yılı başından itibaren konut sektörüne 
yeni kaynak sağladık. Konut edindirme yardımı ile işçiler, memurlar ve 
evi olmayan emekliler için ek bir yardım başlatılmıştır. Artan kaynaklar 
konut inşaatlarını daha da hızlandıracak ve yılda üretilen konut sayısı 
300 binlere yaklaşacaktır. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN 
17. BASIN TOPLANTISI 

27 Mayıs 1987 

Değerli Basın Mensupları, 

Hepinizin bildiği gibi, Yüce Meclis memleketimiz ormancılığuu ve 
özellikle orman köylülerini ilgilendiren önemli bir kanunu kabul etti. 

Orman köylülerimiz en fazla desfeğe ihtiyacı olan kesimdir. 
Ormancılığımm, ülkemizin gelişen ve değişen şartlarına göre yeni

lemek ve gerekli tedbirleri almak zorundayız. Sözümün başında hemen 
vurgulamak istiyorum ki, aşağı yukarı 50 yıldır süregelen problemleri ta
mamiyle ortadan kaldırmak imkasızdır . Bugünkü Anayasa hükümleri 
1;erçevesinde, orman konusunda arzu ettiğimiz daha köklü değişikliklerin 
yapılması zaten mümkün değildir. Biz orman kanununda son yaptığımız 
değişikliklerle, mevcut anayasanın koyduğu sınırlar içerisinde, yapılabi
leceklerin azamisini yapmış oluyoruz. 

Şimdi müsaadenizle, iktidara gelişimizden bu yana, orman ve orman 
köylülerimiz için neler yaptığımızı izah etmek, bilahare de orman kanu
nunda son yapılan değişikliği anlatmak istiyorum. 

ORMAN KÖYLÜSÜ VE ORMAN 
Orman köylüleri orman işinde ücret mukabili çalışarak gelir sağ

ladıkları gibi, zati ihtiyaçları için odun ve tomruk almak suretiyle de, or
mandan faydalanır. Orman köylülerinin faydalandığı bir diğer kaynak ta, 
Orman Köylerini Kalkındırma Fonudur. Orman işyerlerinde yılda takri
ben 200 bin kişiye istihdam imkanı sağlanmaktadır. Orman köylümüze 
1983 yılında 29 milyar TL. işçilik ödenirken, 1986 yılında bu meblağ 88 
milyar TL'ye ulaşmıştır. 

Orman Köylerini Kalkındırma Fonundan sağlanan imkanlarla or
man köylüsüne verilen destek de giderek artmaktadır. 1983 yılında 2.2 
milyar olan kooperatif ve ferdi kredi miktarı, 1986 yılında 11 milyar TL'ye 
yükselmiş, bu yıl ise 15 milyar TL. civarında olacaktır. 

ACAÇIANDIRMA 
Değerli Basın Mensupları, 

Ormancılığımızın gündemindeki en önemli konuların başında •ağaç· 
]andırma• gelmektedir. 
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1983 yılı nda 87 bin hektar sevjyesinde olan ağaçlandırma çalışma· 
)arı, geçtiğimiz sene 126 bin hektara yükselmiştir. İktidarımızın son 3 yı
lında 350 bin hektar ağaçlandırma yaptık. Bu yılki programımız 160 bin 
hektardır. 1987 yılı sonunda, 4 yıllık sürede ağaçlandınlan alan, yarım 
milyon hektarı geçmiş olacaktır. Bizden önceki 8 yıllık dönemde başarı· 
lan işi, biz, iktidarımızın 4 yılına sığdırmış olacağız. Ağaçlandırma işinde 
her imkandan faydalanmamız şarttır. Bu amaçla taahhüt yoluyla özeT 
sektöre de ağaçlandırma işi yaptınlmasına önem veriyoruz. 

Taahhüt sistemini daha da geliştirerek başta ağaçlandırma olmak 
üzere, ormancılığın önemli faaliyet alanlarında, yılların kaybını telafi et
meye çalışıyoruz. · 

FİDAN ÜRETİMİ 

Ağaçlandırma gayretlerimizin başarısı, fidan üretimi ile doğrudan 
ilgilidir. 1983 yılında fidan üretimi 430 milyon civarında bulunuyordu. 
Biz yılda 1 milyar fidan üretimi için gerek); çalışmaları başlattık. 1986 
yılında 600 milyon fidan üretilmiştir. 1 milyar fidan hedefine ulaşabilmek 
için pekçok fidanlık genişletilmiş, yeni fidanlıklar kurulmuştur ve kurul
maya da devam edilıııektedir. 

Fidan üretiminde istediğimiz rakamlara ulaşabilmek için özel sek
tör fidancılığını da teşvik ediyoruz. İlk olarak halkımızın çok başarılı ol
duğu kavak fidancılığı üzerinde çalışmalar yoğunlaştırılmıştır . 

STERDEN KİLO'YA 

Bugüne kadar olan uygulamada orman idaresi yakacak odunu bir 
hacim birimi olan ster'le satmıştır. Oysa vatandaşımız yakacak odunu 
ton üzerinden almaktadır. Haksız kazançlara yol açan, hem vatandaşı, 
hem de orman idaresini mağdur eden bu uygulamaya son veriyoruz. Önü
müzdeki sonbahardan itibaren yakacak odun satışları ester• yerine •ton• 
üzerinden yapılacaktır. Bu uygulama için yurt sathında SOO'den fazl:ı kan
tarın montajı tamamlanmıştır. 

ÜRETİM 

Türkiye orman varlığı açısından zengin kaynaklara sahip değildir. 
Buna karşılık orman ürünleri ihtiyacı giderek artmaktadır. Son 3 yılda 
ülkemizin ihtiyacı olan orman ürünleri ve kağıt sanayi ile nıaden ve te? 
direk talepleri zamanında ve yeterli ölçüde karşılanmıştır. 

Yılda yüzbinlerce ev inşa ediliyor, bunun kerestesini biç bir darbo
ğaza meydan vermeden temin edebiliyoruz. 
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Bildiğiniz gibi, bu yılın sonunda elektrik ve telefonu olmayan köy 
kalmayacaktır . Elektrik ve telefon direklerinin tem.ininde orman kaynak
lanmızdan büyük ölçüde istifade edilmiştir. 

ORMAN YAN(;I NLARI 

Binbir emek ve sabırla yetişen ormanların bir kıvılcımla yok olup 
gitmesi hepimizi üzüyor. Türkiye ormanlannın büyük bir bölümü Akde· 
niz Orman Kuşağıdır. Yangına çok hassas olan bu kuşakta, yangınlarla 
günün gelişen imkanları ile mücadele gerekir. 1985 yılından itibaren ha. 
vadan yangmla mücadele metodlan Türkiye'de uygulamaya konmuştur. 
Uçak ve helikopterlerin görev aldığı bu tarz mücadelede başanlı olabil
m ek için gerekli altyapı ihtiyaçlarını tamamlamaya çalışıyoruz . 

KADASTRO 

1945 yılında ormanların devletleştirilme kararından sonra, devlet· 
orman köylüsü ilişkilerinde en fazla ihtilafın olduğu konuların başında 
orman kadastrosu gelir. Bu konunun, ormanlarımızın tahribatı bakımın· 

dan da telafisi mümkün olmayan sonu r~lar doğurduğu bilinmektedir. 
Orman · kadastro meselelerinin ve orman -sınır ihtilaflarının çözü

mü yönünden orman kanunundaki en önemli değişiklikler, geçen yıl 3302 
sayılı Kanunla yapılmıştır. 

«Funda ve Makilik alanlarında, tarım alanlarına dönüştürülmesinde 

yarar görülen yerlerin orman sınırı dışına çıkarılabileceği• ilk defa bu 
kanunla getirilerek uygulamaya konulmuştur. Önemli olan, esas olan ta
bii kaynaklarımızın bu ülke için, köylülerimiz için en faydalı bir şekilde 
kullanılmalıdır . 

Orman kadastro çalışmalarının hızlı ve müsbet bir tempoda seyret
mesi için komisyon yapısı değiştirilmiş, üye sayısı beşe çıkarılmıştır. Bu
nunla köylümüz ve çiftçimizin komisyonlarda temsili sağlanmıştır . 

Orman kadastro komisyonlarının çalışma usulünde de vatandaş le
hine önemli değişiklikler yapılmıştır. Daha önce kadastro komisyonları, 
kararlarını doğrudan ilan edebilmekte, ikinci bir kontrol merci inden ge
çirilmeyen bu komisyon kararlan, vatandaşların haklı şikayetlerine se
bep olmaktaydı. Yapılan değişiklikle kadastro komisyon kararları , Vali
lik Onayından sonra ilan edilmektedir. K~dastro davalarının sürüncemede 
kalmasına sebep olan bir uygulamaya böylece son verilmiştir. 

Değerli Basın Mensupları, 

Buraya kadar iktidarımızın ormancılığın meselelerini ne şekilde ele 
aldığını ve çözüm için sarfettiği çabalan ifade ettim. 

Şimdi , Yüce Mecliste kabul edilen yeni orman kanununun neler ge
tirdiğini anlatacağını. 
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ORMAN TARİFİNDE AÇIKLIK 

Orman sayılmayan yerlerin tarifinde vatandaşlarımız aleyhine yan
lış anlamlara sebebiyet veren, onları mağdur eden istisna hükümleri de· 
ğiştiri lmiştir. 

ECR·İ MİSİL ALINMAYACAK 

Orman rejimine tabi olduğunda 'lraziden herhangi bi r< kira bedeli 
alınmazken, Orman Kanununun 2/B maddesi gereğince orman sınırlan 
dışına ç ı kartılan arazilerden ecr-i misil alınmaktaydı . Yeni kanunla or
man rejimi dışına çıkarılan yerleri kullananlar, eskiden olduğu gibi kul
lanmaya devam clecekler, kendilerine arazinin satışı tamamlanıncaya ka· 
dar hazineye herhangi bir bedel ödenmeyecektir. 

KADASTRO DAVALARI VE İTİRAZ HAKKI 

Orman kadas tro davalarında emsal olaylarda karar birliği sağlamak 
için düzenlemeler yapılmıştır. Bu tür davaların kadastro mahkemelerin
de, kadastro mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde ise bu davalara bak
makla görevli mahkemelerde görülmesi temin edilmektedir. Ayrıca ka
dastro s ınırları içinde tapu lu yerler kalmışsa bu yerlerin sahipleri 10 yıl 
içinde haklarını aramak için dava açabileceklerdir. 

ORMAN KÖYLÜSÜNE YENİ HAKLAR 

Zatı ihtiyaç için odun ve tomruktan ucuz fiyatla istifade eden köy 
ve köylü sayısı artırılmıştır. 

Daha önce ev, ahır , samanlık, köy okulu, cami, köy yolu köprüsü 
ve köy konağına ihtiyaç verilirken , buna sağlık evi ve kümes inşaatları da 
ilave edilmiştir. Kanunun getirdiği çok önemli bir yenilik, hak sahipleri 
is tedikleri takdirde tomruk yerine, bunun rayiç bedelini nakit olarak ala
bilecektir. 

32. maddeye göre mülki hudutlarında verimli Devlet ormanı olma· 
yan köylülere, bundan böyle maliyet bedelinin üçte biri üzerinden odun 
ve tomruk veri lecektir. Eski uygulama maliyet bedeli üzerinden yapılmak
taydı. Aynca ağaçlandırma ve enerji ormanı ile imar bakım çalışmaların· 
dan elde edilecek odun, düşük fiyatla mıntıka köylülerine v~rilecektir. 

34. madde kapsamında, ormanda çalışan kişi ve orman kooperatif
lerine verilen kanuni haklar artırılmıştır. Yeni uygulamada, orman koo
pcratineri is tihsal ettikleri soymalık ve kaplamalık tomrukların % 2S'ini 
mal olarak veya bu miktarın bedel farkını nakit olarak alacaklardır. Ay
nca % 2 olan istihkak fazlası % IO'a çıkarılmıştır. 



31, 32 ve 34. madde kapsamında yapılan değişikliklerle orman köy· 
lüsüne 82 milyar lira tutarında yeni haklar sağlanmış olmaktadır. 

Eskiden enkaz mümkün değilken, belirli şartlarda buna müsaade 
edilmek t;:dir. 

ACAÇLANDIRMA FONU 

Orman Kanununda yaptığımız değişiklikler içinde en önemli olan
lardan biri •Ağaçlandırma Fonu• nun kurulmuş olmasıdır. Bu fondan or
man ve fidanlık tesis edecek gerçek ve tüzel kişilere kredi verileceği gibi 
hibe olarak da yardım yapılabilecektir. Cumhuriyet tarihinde ilk defa ik
tidarımız döneminde ağaçlandırma için köklü teşvikler getirilmiştir. 

ORMAN YANGINLARI İLE MÜCADELE SIRASINDA ÖLEN VEYA 
SAKAT KALANLARA HAKLAR 

Orman yangınları ile mücadele esnasında yaralanan veya hayatını 
kaybedenlere yapılacak yardım miktarı artırılmıştır. 

ORMAN SUÇ ALETLERİNİN İADESİ 

Orman davalarında suç aleti sayılan dozer, greyder gibi iş makina
ları ile traktör gibi tanın maki nalan müsadere edılmekte, dava sona erin
ceye kadar orman idaresince bekletilmekteydi. Yapılan değişiklikle bu 
aletler teminat alınmak suretiyle sahiplerine iade edilebilecektir. 

FORMALİTELERİN AZALTILMASI 

Daha önce sahibi bulunduğu yerden kendi ihtiyacı için odun veya 
tomruk istihsal eden köylümüz keşif, damga ve nakliye ile iigili bütün 
formalitelere tabi idi. Şimdi ise bürokratik engeller kaldırılmakta sadece 
bir tutanakla yetinilmektedir. 

Değerli Basın Mensupları, 

Orman nesilleri ilgilendiren bir hadisedir. Onnan Kanununda yap
tığımız değişikliklerle bir yandan orman varlığımızı güçlendirmeyi, öte 
yandan orman köylümüzü maddi olarak desteklemeyi amaçladık. Orman 
ve orman köylüsünü birbirinden ayırmak mümkün değildir. 

Orman Kanununda yapılan bu düzenlemelerin orman köylümüze 
hayırlı olma mı diliyor, hepinize saygılar sunuyorum. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN 17. BASIN 
TOPLANTISINDA BASIN MENSUBLARININ 

SORULARINA VERDiCt CEVAPLAR 

27 Mayıs 1987 

Müsaade ederseniz, çok kısa olarak da gene çiftçiyle ilgili olan ko
misyonlardan geçmiş, bir kanun tasarısından bahsedeyim. Gündemde 
olan kanun tasarısı çiftçiyi desteklemede yeni ve önemli hu5uslar getir
miştir. Bir tanesi, küçük çiftçi muafiyeti 2,5 milyon liradan 10 milyon 
liraya çıkarılmı ştır. Hükümetlerin bunu 10 misline kadar artırma yetkisi 
de vardır . Onu da hemen ifade edeyim. Niçin, muafiyet sınırı bu noktaya 
getirildi? Onu da izah etmem de fayda var; küçük çiftçimiz tabii bir ta
kım formalitelere maruz kalmamak için, bütün satışlarını 2,5 milyon li
ranın altında gösteriyordu. Bunun için de hatta stopajları dahi ödemeden 
bazı aracılara satıyor sadece ve sadece miktarı bugün belki 3 milyona, 
5 milyona gelmiş toplam satış miktarını 2,5 milyondan gösteriyordu. Bu 
yüzden de: devlet, % 7 veya % 3 olan stopajı alamaz hale gelmişti. Biz, 
muafiyet sınırın ı 10 milyona, ilerde - artırma yetkisi de verildiğine göre -
20, 30 milyona çıkarmakla, lüzumsuz bir duruma düşmesi, lüzumsuz bir 
hadise yapmaması için, normal % 7 stopajla iktifa ederek, çiftçinin def
ter tutma mecburiyetini bu suretle kaldırdık. Büyük bir kitle de bu işin 
içerisine girecektir. Hem devletin stopaj lardan dolayı daha fazla vergi 
alacağı kanaatindeyim, hem de çiftçimiz normal bir şekilde hileli yollara 
gitmeyecektir. 

llcinci önemli konu, daha önce çıkardığımız bir çiftçiyi destekleme 
paketi vardı. O pakette Ziraat Bankası'nın, çiftçiye, satışlarıyla ilgili ola
rak düşük faizli kredi verilmesi sağlanmıştı. Tabii, orada da sual şuydu: 
Ziraat Bankası, bunların kaynağını nereden bulacak? İşte, bu kanunla 
bu kaynak da getirilmektedir. Çiftçiden kesilen stopajların o/o 60'1 Ziraat 
Bankası'na verilmektedir. Yani dosdoğnı Ziraat Bankası'na ödenek ola
rak verilmektedir. Bu rakam, eğer 200 milyar liraysa, % 60'1 120 milyar ... 
Bir nevi öz sermayesine, öz kaynağına ilAve edilmekte ve netice itibariy
le çiftçiye yapılan destekleme de gene çiftçinin ödediği vergiler karşılı
ğında Zirat Bankası'dan temin edilir. Hem Ziraat Bankası güçlendirile
cek hem de çiftçi bu yolla daha fazla stopaj ödedikçe, o stopajın karşılı
ğını kendisi otomatik olarak bir nevi alacaktır. Ümit ediyorum ki, kanun
da yapılmış olan bu değişikliği Sayın Cumhurbaşkanımız bu günlerde im
zalarsa, -bugün veya yarın - resmi gazetede neşredilmiş olacaktır. 
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Halihazırda oldukça geniş bir kanun uygulamasını gerçekleştirdik_ 
Ben sadece başlıklannı vereceğim. Önemli olanlardan bir tanesi, Mart 
ayında çıkarılan 3329 sayılı Sinema, Video, Müzik Eserleri Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi» önemli bir kanundur. Özellikle bu dal
larda daha önce çıkardığımız 3257 sayılı kanunda bazı değişiklikler ya· 
pıldı, tatbikattan görerek. Bu, sanata ve sanatçıya verilen önemi kapsa
maktadır. Eskiden telif haklan meselesi bir problem halindeydi. Bunun
la beraber, bu mesele sanatçı lehine çözümlenmiştir ve bir düzen getiril
miştir. Orada gerekli değişiklikler bu son kanunla yapılmıştır. 

Önemli kanunlardan bir tanesi de «Sermaye Piyasasının Teşviki, 
Sermayenin Tabana yaygınlaştırılması, Ekonomiyi Düzenlemede Alına
cak Tedbirler .. ile vergi kanunlannda y.;ıpılan değişikliklerdir . Hatırlaya

caksınız, uzun .zaman konuşuldu, hatta «Kurtarma Kanullu » denildi. 
•Kurtarma Kanunu» olmadığı şu ana kadar yaptığımız tatbikattan anla
şılmıştır. Esas itibariyle, sermayenin tabana yayılması, sennayc piyasa· 
sının teşvikini hedef alan bir kanundur. Bankaların ellerindeki hisse se
netlerini satmalarını teşvik eden, halka açıldığınız zaman kuruml ar ver
gisin i aşağıya çeken, % 30'a kadar indiren bir kanundur. Bu da, geçtiği
miz devrede yürürlüğe girmiştir. 

Bunun yanında, önemli olarak getirdiğimiz kanunlar - tabii bu 70'in 
içinde daha ziyade iktisadi ve sosyal hayatla ilgili kanunlan söylüyorum -
arasında, KİT'lerle Fon'ların TBMM'de Denetlenmesinin Düzenlenmesi 
Hakkında Kanundur. Bu da bir soruya cevap getirmiştir; «Fonlar Meclis 
denetiminden uzak» iddialannı ortadan kaldırmıştır. 

Gene 3347 sayılı kanun •Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Teşkilat
lannda Değişiklik yapılması Hakkında Yetki Kanunu» dur. Bununla, per
sonelle ilgili olarak değil, teşkilatla da ilgili değişiklikler yapma imkanı 
verilmiştir. 1988 sonuna kadar. Bu da, düzenlemeye devam ettiğimiz ka
nunlarda eksik kalan durumlan düzeltmek imkanını getirmektedir. 

Yeni çıkan kanunlardan, Siyasi Partiler Kanununda son değişiklik, 
eklenen geçici bir madde ... Bu da, TBMM' den geçmiştir. Siyasi Partilerin 
kendi tüzükleriyle kendi teşkilatlarına karar verme durumuna getirmiş
tir. Kanunda çok detaylı olan konuları, partilerin tüzüklerine bırakmıştır. 
•Emniyet-i Umumiye İdaresinin Nezareti Altında Bulundunılma Ceza ve
Tedbirleıinin Yüriirlükten Kaldırılması Hakkında • ki Kanun , önemli bir 
kanundur. Hepimizin bildiği gibi, bir ceza verildiği zaman belki bir süre
de - cezanın durumuna göre - (Şu yerde ikamet etme, şu yerde bulunma) 
şartları getiriliyordu. Polise het gün gidip veya ·belfrli süreler içerisinde· 
rapor verme durumu getiriliyordu. Bu· da kaldınlrmştır. 
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Önemli kanunlardan bir tanesi, Yedek Subaylar, Yedek Askeri Me· 
murlar hakkında çok önemli değişiklikler getiren Askerlik Kanunu'dur. 
Askerliğin son bulduğu yaş, 46'dan 4l'e indirildi. Bununla ilgili olarak, 
yurt dışında bulunanların · tabii belli yaşı geçmiş olanların - ille gelip as· 
kerlik yapma mecburiyeti ortadan kaldırıldı. Onlar da belli bir para öde
dikleri takdirde-yaşı geçmiş olanlar - bu suretle kurtulmuş olacaklar. 
Bi r defaya mahsus genci bir af çıkarıldı, bu konuyla ilgili olarak. Bu da 
önemli bir kanundur. ' 

Gene önemli kanunlardan bir tanesi, 3359 sayılı • Sağlık Hizmetleri 
Temel Kanunu•dur. Sağlık hizmetlerinde yaptığımız reform mahiyetinde 
bir yeni liktir. Tabii, tatbikatı zaman alacaktır, birden bire değildir . Fakat 
-çok köklü ve esas kanunlardan bir tanesidir. 

Gen<: önemli kanunlardan bir taııesi, meşhur •Özel İdareler Kanu
nu• dur. Eski ismiyle 13 Mart 1913 tarihli İdare-i Umumiye-i Vilayet Mu
vakkati» O~manlı döneminden kalmış bir kanundur, özel idare kanunu
dur, öztürkçesini söylersem. Şimdi, bu kanunda da değişiklik ya· 
değişiklik yapıp, il özel idarelerine geniş imkanlar veren, onları da bele
diyeler gibi güçlendirip, kuvvetlendiren, bizi prensiplerimize uygun yeni 
merkezi idareden daha demokratik mahalli idarelere doğru kayan bir ka
nundur. İnanıyoruzki, vatandaşa bilhassa kırsal kesime daha fazla hizmet 
gitmesine, bu kanun sebep olacaktır. Bir de, demokrasiyi kökleştirecek
tir, onu da söyliyeyim. Çünkü, İl Genel Meclisi 'ne ve üyelerine ilave yet
kiler ve imkanlar tanınmıştır. Orta çalışanlar da - işte demokrasinin, si
yasi partilerin faaliyetleri oralardan başlar . -Kademe kademe yükselerek 
yukarıya, TBMM'ne süzülerek geleceklerdir. Tabii, onlara yetki ve so
nımluluk verirseniz, bunlar yapılabilir. Yoksa hiçbir şey ifade etmez. Sa
cl~cc oara almakla yetinirler. Z::ınnedivoruır.. bu kanunla belediyel'.!rdc
yaptığımız büyük değişikliği, il özel idarelerine de getirmiş oluyoruz. 

Bir önem li kanunda, Belediye gelirleriyle jJgili olarak, Meslek Ver
gisi'nin kaldırılması. .. Yani esnafımızı sıkan hatta bir nevi haksızlık mey
dana getiren, büyüklü küçüklü her yerden birbirine benzer miktarda ver
gi alan bu Meslek Vergisi kaldırılmıştır. Bu da 3365 sayılı Kanunla ol
muştur. 

Aynı şekilde. köy kanununa 7 ek madde ilavf· edilmi ş tir. Bu kanun 
da kanaatimce, Türkiye' de köy meselesine çok önemli yenilikler getiriyor, 
köyleri daha düzgün hale getiriyor, muhtarlara ve ihtiyar heyetlerine ila
ve bazı yetkiler veriyor. Bu da bizim, yetkileri mahalli idarelere doğru 
kaydırma politikamızın araçlarından bir tanesidir. 

Muhtarların ödenekleri ve Sosyal Güvenlik Haklarıyla ilgili bir ka
nununda geçtiğim, bu arada ifade ederim. Şu anda Meclis'ten geçmiş, Sa-
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yın Cumhurbaşkanımızda imzada olan 5 kanun daha var... Bugünlerde 
çıkacağını ümit ediyorum. Bir tanesi, bildiğiniz gibi, halk oylamasıyla il
gili kanun. Diğeri, Seçimlerin Temel Hükümleri, Seçmen Kütükleri ve 
Siyasi Partiler Kanununda yapılmış olan değişiklikler, özellikle Anayasa 
değişikliklerinden sonra. Eski Başbakanlardan Adnan Menderes, Fatih 
Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ın mezarlarının nakliyle ilgili kanun ve 
demin bahsettiğim Onnan Kanunu. Benim şu anda vereceğim izahat bu
rada bitiyor. Bunlarla ilgili sualleriniz varsa, onlara da cevap vermekten 
memnuniyet duyarım. 

Soru: - Nato Toplantısında ABD, Körfez Belgesindeki askeri var
lığını artıracağını açıkladı . Bu arada, müttefiklerinden de körfez güven
liği için hem deniz hem hava kuvvetleri bakımından katkıda bulunma
larını istedi. Bu doğrultuda Türkiye'de akla hemen gelen bir konu var : 
Üslerin kullanılması. Türkiye'nin bu katkı çağınsına yanıtı ne olabilir? 

Cevap: - Bize şu ana kadar birşey gelmiş değil. Yani benim bil
gim dahilinde herhangi bir talep gelmiş değil. Sayın Milli Savunma Ba
kanımız da dönmüş değil. Döndükten sonra, yapılan talep var mıdır? sua
linin cevabını ararız, ondan sonra, ikincisi, bir talep vukuunda Türkiye 
ne yapabilir, onun cevabını ararız . Şu ana kadar herhangi bir talep söz
konusu değil. Milli Savunma Bakanı döndükten sonra, oradaki görüşme

lerin detayı hakkında bilgi alacağımı ifade ederim. 

Soru: - Sayın Başbakan, cenazelerin nakli için hazırladığıııız ka
nuna rağmen, cenaze sahiblerinin itirazları malumdur. Devlet Töreni dü
zenlenmesi ve devletin özür dilemesi isteniyor. Siz bu şartlarda direndik
leri takdirde, kanunun işlemesi gibi bir ısrarın içinde olacak mısınız? 
İkinci sorum, şin1diye kadar siyasi yasaklar konusunda imaen chayır• 
dediniz. Bu chayır•'ı açıkca ne zaman söyleyeceksiniz veya söylemeye ni
yetiniz var mı? 

Cevap : - Şimdi müsaadenizle, cenazelerin nakli ile ilgili konu 
şudur. Madem bu konu açıldı, ben de bildiklerimi söylemek durumunda
yım ve size de teşekkür ediyorum. 

1984 Mahalli seçimlerinde aynen şunu ifade etmiştim : •Biz Türki
ye'deki yaraları Sarmaya geldik, bu eski yarayı inşallah, biz saracağız. • 
Seçimlerden döner dönmez de ben, ailelerden bir tanesini, Sayın Aydın 
Menderes'i davet ettim, kendisiyle uzun uzun konuştuk .. . -Tabii Sayın 
Cumhurbaşkanımızla da konuştum, onu da ifade ederim - Ve kendisine 
dedim ki, «Herhangi bir problem yoktur. Siz eğer cenazeleri alına tale
binde bulunursanız, biz bunun için gerekli her türlü kolaylığı gösteririz, 
çok da güzel bir merasim yaparız. Ben ve Bakanlar Kurulu başta olmak 
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üzere, Millet Meclisi'ndeki arkadaşlarımızın hepsi iştirak eder, bir mil
let töreni yaparız, Devlet Töreni değil ama, millet töreni yaparız. Kendisi 
buna itiraz etti, dedi ki «Hayır, ben devlet töreni istiyorum.» Devlet Tö· 
reni, nasıldır diye sordum. «Devlet Töreni, başta Cumhurbaşkanı olmak 
üzere aynen Cumhurbaşkanlarına yapılan tören, o manada söyledim• 
Ben de dedim ki, «Hayır. Bugün Türkiye'de hiçbir Başbakana böyle bir 
tören yapılmamı ş. Bu adeti getirmemiz doğru değildir. Yan4ş olur. Za
ten müsaade ederseniz, zamanda geçiyor, üzerinden 27 sene geçmiş. Bir 
müddet daha zaman geçerse, hatırlamayan insanlar meydana gelecektir. 
Geliniz, bu meseleyi bir politik mesele haline getirmeyiniz. Biz bu mese
leyi çözelim, Türkiye'nin gündeminden yerini kaldıralım. Yani filan veya 
falancanın politik istismarına mani olalım.• Maalesef başarıya ulaşama
dık. Ondan sonra düşündük, taşındık, bu kanun teklifi son defa getiril
memiştir, TBMM' de Anavatan Grubuna belki 7 -8 ay önce izah edilmiş

tir. Arkadaşlarımızdan rica edilmiştir, «Biz bu meseleyi çözme• sözü ver
dik millete. Çözeceğiz, getireceğiz. Tekrar kanun getirilirken şu noktaya 
dikkat edildi : Biz, «sadece cenazelerin nakli, tören meselesi değil, uygun 
bir tören yapılacak,• dedik. Onun yanında da, bir nevi rahmetlilerin ha
tıralarıııı anmak için bazı önemli tesislere de isimlerini koyduk. Aslında 
bu isimler, idareler tarafından da konulabilirdi. Ama ilerde herhangi bir 
şekilde değiştirilmesin diye, b '.r de TBMM'nin bu konudaki hassasiyetini 
göstermek üzere bu isimleri verdik. Yoksa normal olarak belediyeler bu 
isimleri koyuyorlar ... Vatan Caddesine, İstanbul Büyük Şehir Belediyesi 
rahatlıkla 0 ismi koyabilir, ama ilerde başka bir değişiklik olmasın, me
sele de burada kapansın diye bir Kanunla, Vatan Caddesine, orada kurul
makta olan Hızlı Tramvay sistemine, - bir de Komisyonda ilave edildi -
Cuma Ovası Havalimanına, Adnan Menderes adı verildi-ki, tahmin ede
r im iyi yaptılar, Ege'de bir yere isim vermek gerekti. Ege'de önemli ve 
herkesin gidip geleceği bir yer olacaktır . Cuma Ovası. Çok güzel bir hava 
limanıdır. Tahmin ediyorum bu sene 9 Eylül'de açılacaktır. - Bu isimlerin 
verilmesine karar verildi. Ben kanunu sevketmeden evvel. tekrar Aydın 
Mendcres'le konuştum ... Telefonu açtım, dedim ki, «Bak, böyle böyle biı: 
durum var. Ben kanun teklifini sevkedeceğim, düşünüyorum. Acaba fik
rinizi değiştirdiniz mi?, Gene fikrinde ısrar etti. Bir müddet daha bekle
dim . Herhangi bir cevap alamayınca, kanun teklifini sevkettim. Hadise 
bundan ibarettir. Şimdi nasıl davranacağ.ımı açık "e samimi söylüyorum. 
Eğer kendileri istemezlerse, nakletmeme niyetim vardır. kesin söyleme
yeyim ama ailesi istemiyorsa, çok istememi7,e rağmen Adnan Menderes'in 
kabri orada kalır. Sadece hatırasını anmak üzere isimler veririz. Ama al
dığım bilgiye göre diğer iki aile bunun naklini istiyorlar. Bize de teşekkür 
ettiklerini bildirdiler. Meselenin bir politik safhaya dökülmemesini özel
likle rica ediyorum. Bu mesele istismar edilecek bir mesele değildir. Biz 
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bu yarayı sarmaya karar verdik. Başkalarının yapamadığı işleri de yap
tık . İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımız da herhangi bir problem çıkma
dan, bu konuyu imzalar. Yürürlüğe koyar, icraatı da yaparız. İş de kana
yan bir yara olmaktan kurtulur. Söyleyeceğim bu kadar. 

Bir bu. İkincisi, Referandumla yani halkoylamasıyla ilgili bizim tu
tumumuz nedir? Şimdi yayınlan da görüyorum, basında çıkan muhtelif 
yazılan da görüyorum ... Lehte, aleyhte yazıları da görüyorum. Bu konu
da bizim tutumumuz çok sarihtir. Yani başka türlü tefsir edilmesine im
kan yoktur. Biz şunu söyiedik, dedik ki, biz bu meseleyi mil!ctin önüne 
getiririz. Milletin karar vermesini tercih ederiz. Millet ne karar verıne 
başımızın üstünde yeri vardır. Bizden, bunu Mecliste değiştirmemizi is
temek mümkün değildir. ANAP bir hayır cemiyeti değildir. Bir siyasi par· 
ıidir. Bunu da tabii karşıiamak lil.zımdır. Bizim getireceğimiz demokra
tik bir mesele ise onu milletin önüne getiririz ve milletin karar vermesini 
tercih ederiz. Millete de izah tarzımız ne ise onu söyleriz. Deri7 ki, (Evet) 
dersen şu olur, (Hayır) dersen bu olur. (Evet) dersen eski dört siyasi 
parti lideri tekrar partilerinin başına geçme imkanına kavuşur. Yok, bu
na (Hayır) dersen 1992'ye kadar bu imkana kavuşmamış olurlar. Hiç kim
seye (Evet) veya (Hayır) deyin diye de zorlama yapmayız• Millete ha
vale etmişizdir, millet karar versin. Yapacağımızın azamisi d.:: budur, onu 
da söyleyeyim. Eğer 1961 sonrasını mukayese ederseniz, bu konuda bi 
zim herhalde daha çok devlet adamı gibi ve dürüst hareket ettiğimiz çok 
açık bir suretle görülmüş olur. Demokratik Parti milletvekilleri ancak 
1977 seçimine girebilmişlerdir . Ve gene ben hatırlıyorum, 1969'da rah
metli Celal Bayar'ın .referanduma gidin, halkoylamasına gidin• diye tel· 
kinleri olmasına rağmen. Yani bu kanunun çözümü için, af konusunun 
çözümü için «halkoylamasına gidin• telkinleri olmasına rağmen, gazete
lerde bu ifadeler yazıldığı halde, bunlar yapılmamıştır. 1974'dc, o da, baş
ka bir iktidar zamanında mesele çözülmüştür. Ve ancak o milletvekilleri 
çok ihtiyarladıktan sonra, 1977'de seçime girebilmişlerdir. Şimdi muka
yese ediniz, biz referanduma, iktidara geldikten 4 yıl sonra götürüyoruz 
hadiseyi. Onunla mukayese ediniz. 

Soru: - Muhalefet Partilerinin referandumun iptali için Anayasa 
Mahkemesi'ne gitmelerini nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Cevap : -Benim bu konuda tefsir yapmam mümkün değil.lir . Ana
yasa'nın, Anaya a Mahkemesi'nin görevleri hakkındaki maddesi okunur
sa, öyle fazla tefsire kaçmadan, çok açık bir şekilde Anayasa Malıkemesi'
nin görevleri arasında Anayasa değişikliklerini sadece şekil bakımından 
inceleme yetkisi verildiği görülür. Şekil bakımından inceleme yetkisi de, 
(Müracaatta üçte bir imza varmıdır? ivedilikle görüşülmüş müdür, görü-
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şülmemiş midir?) buna bakar. Bir de (Oylamada ekseriyet sağlanmış mı

dır, sağlanmamış mıdır?) Bunlara bakar. Yani Anayasa değişiklikleri ile 
ilgili Anayasa Mahkemesi'nin yetkisi bu şekilde tarif edilmiştir. Benim 
anlayışım budur ama, gayet tabii değişik hukuki detayları varsa, onlarr 
Jıenim tefsir etmem şu anda mümkün değildir . 

Soru: - Merkez Bankası Başkanı'nın atama şeklini değiştiren ka
rarname? 

Cevap : - Atama şeklinde bir değişiklik yok, gene kararname yo
luyla olacak. Sadece fark, atamada banka meclisi yerine ilgili bakanın 
teklifi getirilmiştir . Başkanlık süresi gene beş senedir, ama (bu süre için
de aynı usülle değiştirilebilir) diye bir madde ilave eclilmiştir. Vaktiyle 
olan hadi seler nedeniyle, yarın bir iktidar değişikliğinde yaniış yollara 
gitmeden, o iktidarlara da imkan hazırlamak şeklinde düşünülmüştür. 
Görevden alınması kolaylaştırılmış manasında değildir. Ama vaktiyle 
olan hadiseleri gözönüne alırsak, bu hadiselerin , daha doğru dürüst ya
pılmasıdır. Açık söyleyeyim, Genelkurmay Başkanının tayininde de aynı 
madde vardır. Bu bakımdan ayrı bir muamele bahis konusu değildir. 

Soru : - Taban fiyatları artırılacak mı? 

Cevap: - Hayır, artırılmıyacak sebebini söyliyeyim, bu sene dik
kat edi li rse özellikle taban fiyatlarını Ekim ayı başında ilan ettik. Yanlış 
hatırlamıyorsam, 9 Ekim'de ilan ettik. Bundan murad, çiftçini n kendisi
ne göre, bir an evvel karar vermesidir. Tabii alternatif imkanı olan çiftçi 
için söylüyorum. Kıraç arazide sadece tütün yetiştirebilen çiftçide bu 
mümkün değil. Ama icab eder buğday veya ba~ka şeyler ekebilir. Çiftçiye 
bu imkanı tanımak üzere getirilmiştir. Ve biz şöyle düşündük; Bu zorda 
olan çiftçimiz iki grup çifçi. Buğday çiftçisi Orta Anadolu da genellikle. 
İkincisi de pancar eken çiftçi. Bunların taban fiyatlarını diğerlerine göre 
biraz daha yukarda tuttuk. İkincisi, önemli, bir şey, mesele yüzde 30 ci
vannda bir artırım yapmışızdır. Bunun yanında da ana gircliJerde hiçbir 
fiyat artışı yapılmadı. Nedir bunlar? traktör için mazot, ondan sonra te
melde gübre. Şimdi bakınız, tabii bu temel girdiler belki girdi maliyetle
rinin yüzde 56 - 60'nı tutuyor, belki daha fazlasını. Bir de son tedbirle 
ilaçlama gibi konularda çiftçiye aynca bir yüzde 20 destek getirdik. Yani 
faturasının bedelinin yüzde 20'sini biz ödüyoruz. Bunun manası şudur? 
girdilerinin fiyatları artmayınca satış fiyatı artışı, aradaki yüzde 30'dan 
fazla bir eline geçen net para artışı olur. Bizim hesabımıza göre, bu para 
artışı çiftçi grubunda yüzde SO'nin üzerindedir. Eğer geçen seneye göre 
mukayese ettiğiniz takdirde, bu rakamın üstüne çıkacaktır. Tabii kolay 
birşey değildir. Ama bu çiftçimize daha büyük bir nefes aldırma, daha iyi 
imkan sağlamayı da hedef edindik. Bu, tabiatıyla diğer çiftçi grupları 
için de doğrudur. Çünkü onlar için de aynı şekilde gübre fiya11arı ve ma-
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.zot fiyatlarında herhangi bir değişiklik şu ana kadar bahis mevzuu ol
mamıştır. Ve tahmin ederim ki, hasat sonuna kadar bir değişiklik bahis 
konusu değildir. 

Soru : - Faizlerin ikinci yarıyılda serbest bırakılması konusunda? 

Cevap : - Bazı düşünceleriniz var. Yani şöyle, faiz oranları konu
.sunda özellikle şunu hatırlatmak isterim, üzerinde epey çalışma yapıyo
ruz. Yükseltme yerine serbest bırakmayı tercih ederim. Yanlız orda da 
şu problemle karşı karşıya olduğumuzu biliyorum. Küçük tasarruf sa
hipleri için belli bir miktara kadar, beş milyona kadar sigorta fonu var. 
Küçük tasarruf sahipleri gayet tabii hangi bankaya hangi şekilde yatıra

·caklarını da - belki bazı problemleri olan insanlardır - kendi kararlaştı
racaklardır. Belki üzerinde duracağımız konu, sigorta kaydını vermeden 
yani sigorta ettirmeden beş milyondan fazla yapılacak mevduata sigorta 
-Olmayacaktır. Küçük mevduatta sigorta olacaktır. Devlet bir nevi garanti 
etmiştir onu - Orda faiz değişmiyecek diyelim. Beş milyondan yukarı si
gorta edilmeden serbest bir faiz uygulanabilir. Düşüncem bu. Belli bir 
rakamın üzerinde uygulanabilir. Onlarda kendi hesaplarını kendileri bil-
inler. Yani yarın durumu iyi olmayan bir bankaya yatırıp sonra problem 
çıkacaksa onu da kendileri bilirler. Biz küçük tasarruf sahibini bir nevi 
korumakta mükellefiz. Tabii o arada da o faizin normal artııılmasma se
bep olmayız. Aksi sigorta fonunu kullanamayız diye düşünüyoruz . Böyle 
'bir sistem üzerinde çalışmalar var. Belki ikinci yarıda olabiliı'. 

Soru : - Efendim, Yunanistan Başbakanı Andreas Papandreu , 
Bern Anlaşmasının Yunanistan için hukuki bağlılığı olduğunu kabul et
ti. Bu· durumda Türkiye La Haye Adalet Divanı'na gitmekten vazgeçecek 
mi? 

Cevap : - Şimdi bu konu daha bir diyalog halinde gidiyor. Mesaj
lar gidip geliyor. Bugün ben Yunan Büyükel:çisini kabul edeceğim. Sn. Pa
pandreu'nun bu konuyla ilgili bize gönderdiği mesajını alacağım. Tabii o 
me aj incelenecek. Ona göre bir cevap verilecek. Daha mesele bu safha
dadır. Yani daha detaya inilmiş bir safhası yoktur. Karşılıklı olarak bir 
noktaya varırsak tabii diyaloğu tercih ederiz, onu söyliyeyim. Şuraya ve
ya buraya gitmek konusunda bir anlaşmaya varılmış değil. 

Soru : - Son iki basın toplantınızı köye, köylüye, tarıma yönelik 
olarak tertiplediniz. Acaba bu köylüyü göçe zorlama da köylüyü destek
leme programının da bir parçası mıdır? Beİı göç edecek köy ve köylü sa
yısını öğrenmek isterim. Ayrıca yerinden, yurdundan ayrılmak istemiyen 
varsa bunlara güvence verebiliyor musunuz? Orada yerel baskı gönne
-yeceklerini söyliyebilir miyiz? 
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Cevap: - Siz bu haberleri nereden aldınız, onu bilmiyorum. Ama 
bizim böyle bir düşüncemiz, fikrimiz yok. Herkes nerede oturmak isterse 
orada oturur. Türkiye'de demokrasi var. Ondan sonra başka sosyalist ül
kelerde olduğu gibi mesela, •ŞU şehre gelemezsiniz, şu şehre gidebilme
niz için ancak müsade lazımdır» diye ne bir kanun var bizde ne de böyle 
bir tatbikat var. Kimseyi de yerinden yurdundan ayırma düşüncemizde 
yoktur, onu da söyleyeyim. 

Soru : - Bakanlığın bu konuda yazılan var efendim. 

Cevap: - Hayır efendim, hayır. Hiç böyle birşey yok. Yani tama
mıyla yanlış bir anlayıştır. Sadece barajlar yapılıyor, tabii su altında ka
lan yerler var. Su altında kalan yerlere, netice itibarıyla iki şey teklif edi
lir. •Ya paranı al• diyoruz, veyahutta «Seni başka bir yere iskan edelim• 
Hangisini tercih ederse, hadise bundan ibaret efendim. 

Soru : - İkinci bir sorum daha olacak. Şimdi Sayın İnönü, bir top
lantıda yaptığı konuşmada nükleer füzelerle ilgili olarak, Avrupa'da sö
külecek olan füzelerin , Türkiye'ye yerleştirilmesine karşı olacağını , hükü
metin de bu görüşte olduğunu söyledi. Siz de bu görüşte misiniz Sayın 
Başbakanım? 

Cevap : - Avrupa'dan sökülüp Türkiye'ye gelecek bir füze yok
tur, onu da söyleyeyim. Söküldüğü zaman Türkiye'ye gelecek değil. 

Soru : - Sayın Başbakan , özellikle velileri ilgilendirea bir konuda 
ve toplumun genel asayişini ilgilendiren bir konuda soru sormak istiyo
rum. Gazetelerde herhalde görmüşsünüzdür. Anadolu liseleri sınav onuç
ları ile ilgHi bir bilgisayar hatası yapıldığı öne sürülüyor. Ve özellikle 
lzmir'de çok sayıda ailenin bundan mağdur olduğu ve bu konuda hassas 
olduğu belirtiliyor. Bu konuda size iletilmiş bir bilgi var mı acaba? Ve 
yapılmış bir girişim var mı? İkinci bir konu da, her yıl aşağı - yukarı top
lumumuzda tekrarlanan bir spor olayı var. Liglerin sonuna doğru tansi
yon yükseldiği zaman toplumun asayişini yakından ilgilendiren bazı tat
sı z olaylar meydana geliyor. Ve bazı kamu yöneticilerinin de bu olayların 
artmasında ya da azalmasında olumlu veya olumsuz rolleri olduğunu gö
rüyoruz. Bölgeye gönderliğimiz arkadaşlar, özellikle valinin ve- partinizin 
bir yetkilisinin bu konudaki sözlerinin olayların gelişmesini arttırıcı yön
de etkisi olduğu söyleniyor. Vali ile i.lgili herhangi bir işlem yapılacak 
mı? Bunu öğrenmek istiyorum. 

Cevap : - Şimdi. Anadolu Liseleriyle ilgili olarak bana gelmiş her
hangi bir bilgi, gazetelerde duyduğumuzun dışında bir haber yoktur. Dün 
Sayın Milli Eğitim Bakanı beni geldi, gördü. O da herhangi bir şekilde 
bu konudan bahsetmedi. Ama bu sualiniz üzerine, tekrar kendilerinden 
sorabiliriz. İkinci konu, tabiatıyla lig maçlan sonuna geldikçe tansiyon 
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yükselir. Bu da tabiidir. Dünyanın birçok yerlerinde sadece Türkiye'de 
değil, bu maçlarda hadiseler olduğunu hepimiz biliyoruz. Emniyet ted
birleri iyi alınmadığı takdirde, bu hadiseler yayılma istidadı da gösterir. 
Çok iyi hatırlayacaksınız, bir İngiliz takımıyla Bir İtalyan takımı arasın
daki maçta - Belçika'da zannediyorum - 40-50 kişi öldü ki, bu da bizim 
bu konuda fevkalade tedbirli gördüğümüz Batt ülkelerinde olmuştur. Biz 
<le bu konuyu fevkalade dikkat ediyoruz. Hatta Kenya hadises i olduğu za
man derhal, ben valiyi aradım. Hadisenin esasıru öğrenmeye çalıştım. On
dan sonra bir bildiri yayınlayarak bütün valileri ikaz ettim». Liglerin so
nuna geliyoruz, tekrar dikkatli olun. Bu konularda herhangi bir şey çık
masın» diye. Tabii o arada sayın gazetenizin yayınına da baktım. Bir kere 
hemen şunu söyleyeyim: Tabii bizim teşkilat başkanımız Konya' da bile 
değildi. O yayınlar yapıldığı sırada, _.Ankara' da oturuyordu. Ankara'dan 
ta Konya'daki işleri nasıl kanştırdığını, ben anlayamıyorum. O mümkün 
<le değil. Valinin sorumluluğu var mı, yok mu? O aynca bir inceleme ko
nusudur. y~nlız şunu söyleyeyim, hadise fazla büyütülmedl!n, bir ölüm 
veya bir ciddi yaralama hadisesi olmadan kapatılmıştır. Netice itibarıyla 
belli bir miktarda, sayısını hatırlamıyorum, taraflar tevkif edilmiştir. 
Onlann sorguları yapılıyor. Ve bütünüyle de bu konuya da fe:vkalade dik
katliyiz. Teşekkür ederim. 

Soru : - Sayın Başbakanım, Uluslararası Af Örgütü bugün yaptığı 
bir açıklamada, Türkiye' den siyasi sığınma hakkı isteyen 1ran'lıların, mü
racaatları dikkate alınmadan ve hayatları tehlikeye atılarak tekrar iade 
edildiği söylendi. Aynca bu konuda hükümetinize yapılan başvuruların 
cevapsız kaldığını söylediler, acaba doğru mu? 

Cevap : - Yok, doğru değil. Yani kesin olarak şunu söyleye bili
rim. Bize gelen insanları neyse yaptığımız anlaşmalar bcynelmiler anlaş
malar, o anlaşmalar içerisinde görüyoruz. Türkiye'de eğer bulundurul
ması mahsurlu görülüyorsa kabul edecek bir ülkeye yolluyoruz. Hadise 
bundan ibarettir. 

Soru : - Efendim, Anayasa Mahkemesinin son1iptal kararında, si
yasi partilerin Türkiye'nin 2/3 ünde teşkilat kurmak ve parlamentoda 
grubu bulundurmak şartı iptal edilmiştir. Şu anda bir boşluk var. 

Cevap: - Hayır. Bir boşluk yok. Şu anda o kanun yürürlüktedir. 
O şart yürürlüktedir. Benim anladığım kadarıyla, tabii açıklanmadı da
ha. Bir süre konulmuştur bunu tasviye edilmesi için. O süre içinde de yü
rürlüktedir. 

Soru: - Açıklanmadığı için biz o tarafını bilemeyiz efendim. Bu 
5ürenin üç aydan az olduğu göriilürse. 

Cevap : - Tabii. Yani kanun çıkardık ona göre. 
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Soru : - Grup Başkan vekilleriniz bu konuda yeni bic hukuki dü
zenlemeye gerek görmediler. 

C c va p : - Tabii ... Şu anda göremeyiz. Çünkü ilan edilmiş değil . 

Yan i gerekçeyi bilmeden ben nasıl yeni kanun sevkedeceğim. Gerekçeyi 
bir görelim. Değil mi? Gerekçeyi gördükten sonra sevkedebiliriz. Benim 
anladığıma göre de Anayasa Mahkemesinin belli bir süre koyma yetkisi 
var. Yani iptali için. Bunda da bir süre konulduğuna dair bazı bilgi gel
di. Onun için göreceğiz gerekçeyi, tabii tabiatıyla bir süre konulması la
zım . Yoksa sizin söylediğiniz gibi bir boşluk doğar. Evet boşluk doğar. 
Onun için gerekçeyi gördükten sonra sevkederiz. Evet. 

Soru: - Bir sorum daha var efendim. «Biz 11 Özel idarelerine yet· 
ki veriyoruz» dediniz. Ancak valilerin artan yetkilerini kanunlar çerçeve
sinde kullanıp kullanmadıkları da tartışma konusu. Bir örnek vermek is
tiyorum. Amasya Valisi, Amasya vergi rekortmeninin maden sahasını 

Enerji Bakanlığı'nın ve Danıştay kararlarına rağmen geri teslim etmiyor. 
Bu konudan İçişleri Bakanı Sayın Yıldırım Akbulut'un haberi var. Sa
yın Bakanın söylemesine rağmen vali sahayı iade etmiyor. Buna benzer 
birkaç örnek daha var. Çeşitli illerde il özel idareleriyle ilgili. 

Cevap : - Şimdi, ben o söylediğiniz konuyu ilk defa duyuyorum. 
Bakarı.ı:, Yani orada vali mi haklı ... Tabii, yetki verdiğimiz yerde sorum
lulu k da vardır. Onu da söyleyeyim. Yani yetki kullanan insanın sorum
luluğuda vardır. Yetkiyi kullanmazsa hiç sorumluluğu olmaz. Ama, oza. 
manda biz o )damı tutmayız, orada. Teşekkürederim. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN İSTANBUL 
BAYRAM GAZETESİNE MESAJI 

28 Mayıs 1987 

Sevgili vatandaşlarım, 

Mübarek Ramazan bayramınızı kutlar, bu vesil ile hepinize en de
rin sevgi ve saygılanmı iletirim. Bu bayramın milletimize mutluluk getir
mesini, birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendirmesini temenni ederim. 

Bu bayram mesajı vesilesi ile son yıllarda yaptığımız işlerin bir öze
tini vermek istiyorum. Şu anda Türkiye çok yıllar sonra daha iyi anlaya
cağımız bir geçiş dönemi yaşıyor. Türkiye yeni bir çağa giriyor. Türkiye 
yavaş yavaş kapalı bir kabuktan çıkarak geri kalmışlığın izlerini üzerin
den atma mücadelesi veriyor. 

Tabii ki bu gelişmenin sancıları da var. Çünkü Türkiyc'nin Avru
pa'yla arasındaki mesafeyi kapatması kolay bir iş değildir . Bilaki çok 
zor bir iştir. Bizim yaptığımız iş Türkiye ile Avrupa arasındaki tarkı ka
patmak için gayretlerin azamisini gö termektir. Maalesef 1980 başlarına 
gel diğimizde Türkiye hala Avrupa'nm en geri kalmış ülkesiydi . 

Avrupa'ya yetişmek lafla olmuyor. Biz 1980'den beri Türkiyc'ye hız 
kazandırmak için çalışıyoruz. Türkiyc'nin daha hızlı kalkınması için gay
ret gösteriyoruz. İhracatımızın daha fazla artması için gayret sarfediyo
ruz. Turizm gelirlerimizin daha hızlı yükselmesi için gayret sarred iyoruz. 
Türkiye'ye daha fazla yabancı sermaye gelsin diye gayret ediyoruz. için 
bu kadar çaba gösteriyoruz? Çünkü inanıyoruz ki Türkiye'nin kurtuluşu 
daha hızlı ve daha hızlı kalkınmadadır .. Çünkü inanıyoruz ki eğer hızlı 

kalkınamaz ak genç nesile fş sahaları yaratamayız. 

Kaynaklarımızın azamisini yatırımlara yönelttik. Çünkü bu genç in
sanlar iş bulamazsa Türkiye tekrar anarşinin ve terörün kucağına düşer. 
Biz kaynaklanmızı akıllı kullanırsak Türkiye'nin ilerde tekrar anarşi ve 
terörle karşılaşmasını önleyebiliriz. 

Biz 1984 başından beri Türkiye'nln çehresini değiştiriyoruz. Bu de
ğişikliği her yerde görüyoruz. Bütün şehirlerimizin kanalizasyon , içme 
suyu, yol ve konut meselesine el atılmıştır. Bütün köylerimizin elektrik, 
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telefon, içme suyu ve yol meselelerine öncelik verilmiştir. Yıllardır siyah 
beyaz ve tek kanal olan televizyonu bile çok kısa zamanda iki kanala ve 
tamamen renkliye çevirdik. Hedefimiz şimdi bunu 6 kanala çıkarmaktır. 

Biz Türkiye'nin elindeki kıt kaynaklan akıllıca kullanarak hem dar 
gelirliye hizmet, hem de işsize iş sahası yaratmak için gayret gö teriyo
ruz. Ayrıca Türkiye' de şimdiye kadar hiç kimsenin cesaret edenıediğ i me

selelere de el attık. Kaçakçılığın kökünü kazıdır. Vergi kaçı ranların cen
neti olan Türkiye' de vergi kaçı rmayı çok daha zor hale getirdik. Yıllardır 
kimsenin eği lmediği bebek ölümlerini çok etkili bir aşı kampanyası baş
latarak azalttık. Şimdiye kadar bebek ölüm oranları dünyanın en geri 
ülkeleriyle aynı utanç verici seviyedeydi. Aşı kampanyası 100 binlerce ço
cuğumuzun hayatta kalmasma yardım ı olmuştur. Aşı kampanyası para 
pul isteyen bir kampanya değildir. Bu sadece insanımıza duyulan saygı 

ve modern anlayışımızın ürünüdür. 

Demokrasi sahasında da önemli adımlar atıyoruz. Avrupa İn an 
Hakları Komisyonuna ferdi müracaat hakkını hiç kimseden talep ve bas
kı gelmeden biz kararlaştırdık. Şimdiye kadar hiç kimsenin cesaret ve 
gücüniin yetmediğ i Avrupa Ekonomik Topluluğuna tam üyelik müracaa

tını da yapmak bize nasip olmuştur. 

Cumhuriyetin llanmdan sonra belki de en önemlJ ikinci adım olan 
bu üyelik müracaatı ile Türkiye gerçek anlamda bir Avrupa ülkesi olmak 
i.stedlğlnl açık seçik ortaya koymuştur. Ama Avrupa1ı olmak tabli ki da
ha çok çalışmayı gerektirecektir. Bütün köylerimizin ve şehirlerimizin 

Avrupa kalitesinde alt yapıya konutlara ve modern görünüme kavuşma
ları gerekmektedir. Bu yüzden bundan sonra da kaynaklarımızı, para
mızı çok verimli kullanmak mecburiyetindeyiz. Bugünün gelişmiş sanayi 
ülkeleri bulundukları seviyeye çok zor dönemler geçirip ve çalışarak gel
mişlerdir. 

Türkiye'nin imkanlarını geçmişte yanlış kullananlar ülkenin çok za
man kaybetmesine yol açmışlardır. Bu kaybı telafi etmek için hem daha 
7.ahmetli, hem de daha fazla fedakarlık isteyen bir gayret içinde bu1un
malıyı7 . önümüzdeki 13 yılın, 2000 yılına kadar Türkiye Cumhuriyeti ta
rihinde en hı.zlı kalkınmanm da en fazla çalışmanın yapıldığı devre olma 
mecburiyeti vardır. Bundan sonra da kaynaklarımızı çok verimli kullan-
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mak mecburiyetindeyiz. Önümüzdeki yol uzun ince ve zor bir yoldur. 
Tilrldye'yi Avrupa'nın en az gelişmiş ülkesi olmaktan kurtarmak zorun
dayız. Bu çalışmayı yaparken tüm vatandaşlarımızın desteğini de arka
mızda hissediyoruz. 

Sevgili vatandaşlarım , bu düşünceler içinde daha mutlu l'e daha iyi 
geleceğin bizi beklediğine inanıyorum ve bu inançla hepinize mutlu ve 
neşeli bayramlar diliyorum. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN AVUSTRALYA'DA YAŞAYAN 
TÜRK VATANDAŞLARINA BAYRAM MESAJI 

28 Mayıs 1987 

Aıvusturalya'da Yaşayan Aziz Türk Vatandaşları 

Bir bayrama daha, Anavatandan binlerce kilometre uzakta giren siz 
vefakar, fedakar ve çalışkan vatandaşlarıma en iyı dileklerimi sunarak 
başlamak istiyorum sözlerime. 

1987 yılına girerken sizlere bir yeni yıl mesajı ile gene bu sütunlar
da hitap etme fırsatı bulmuş ve sizler orada alın lerlerini:ı:i akıtarak Türk 
işçisinin bilgi, beceri ve çalışkanlığından seçkin örnekler verirken, bizim 
de hükümet olarak Anavatan'da neler yaptığımızı özetlemeye çalışmış-
tını . 

Bu defa bir başka önemli konuyu huzurlarınıza getirmek istiyorum. 

Bildiğiniz gibi bir süre önce, geçen ayın ortalarında Avrupa Toplu
luğu'na üyelik için resmen başvurduk. Hatırlayacaksınız, biz 6 Kasım 1983 
seçimlerinden bu tarafa me'mlcketimizde demokratik sistemin yerleşme
~i. insan hak ve hürriyetlerinin ileri batı ülkelerinde olduğu gibi gelişmesi 
için hakikaten ciddi adımlar attık. Muhtelif vesilelerle yaptığımız konuş
malarda, şunu bilhassa vurgulamaya önem atfettik: Birçoklannm zan
nettiği gibi iktidara gelişimiz, sadece yurdun ekonomik meselelerini dü
Leltmek değil, aynı zamanda, Türkiye'nin ilk genel seçimlere, demokra
side gelişme kaydetmiş ileri ve modern bir ülke halinde getirme amacı
na matuftur. Budur asıl idealimiz. Bu hedefe doğru tempolu bir şekilde 
yürümekteyiz. 

Bu yolda atılan ilk adım, uzun bir aradan sonı-a Avrupa Konseyi'ne 
yeniden girişimizdir. Şu anda Dışişleri Bakanımız Avrupa Konseyi'nin 
fiilen başkanlığını yapmaktadır. Tabiatiyle bu çok önemli bir gelişmedir. 

İkinci önemli adımımızı 5 ülkenin insan haklan konusunda Türkiye 
aleyhine açtığı davanın dostane bir şekilde çözüme kavuşturulması teş

kil etmiştir. Türkiye'de demokrasinin geliştirilmesinde alınan mesafenin 
bir göstergesi olarak bu ülkeler de müracaatlarım geri almışlardır. 

Üçüncü hamlemiz, vatandaşlarımıza , Avrupa İnsan Haklan Komis
yonu'na ferdi müracaat hakkının tanınmış olmasıdır. Bu konu Türkiye'
de uzun yıllar konuşulmuş, kimi zaman gündemin ilk sıralarına yerleş-
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miş, ancak bir türlü sonuca götürülememiştir. Bunun gerçekleştirilmesi 
de diğer birçok konuda olduğu gibi gene Anavatan iktidarına nasip ol
muştur. 

Ve nihayet sıra Ortak Pazar'a, yani Avrupa Topluluğu'na üyelik için 
resmen başvurmamıza gelmiştir. Biliyorsunuz, bu konunun da Türkiye'
de uzun uzun münakaşaları yapıldı. Hatta bazı dönemlerde 'girmeyelim, 
ticari anlaşmalar yapalım, vazgeçelim• vb. diyenler de oldu. Ama netice 
itibariy1e, son yıllarda takip ettiğimiz iktisadi politika, serbest ekonomi 
politikası, buna paralel olarak demokratik hayatın yerleşmesinde kayde
dilen önemli gelişmeler, bu müracaatı yapmamıza imkan tanımıştır. 

Tabii asıl işimiz bundan sonra başlıyor. Uzun ince bir yolun, dik 
bir yolun başındayız. Zorluklar olan bir yoldur bu. Çetin müzakereler 
olacaktır. Belki bizi kızdıracak biTçok hadise de cereyan edecektir. Hiç 
beğenmediğimiz, istemediğimiz, müstehak da olmadığımız sözler duyabi
liriz. Ama cesaretli, aynı zamanda sabırlı, dikkatli, hesaplı olmamız ha
linde yetişmiş insan gücümüzle ve dünya pazarlarında rekabet edebilir
liğini defalarca ispatlamış sınai kuruluşlarımızla bu işin üstesinden çok 
rahat bir biçimde gelebileceğimizi söyleyebilirim. 

Mübarek Ramazan Bayramınm bu duygu ve düşünceler içinde yü
rekten kutluyor, siz fedakar, çalışkan ve vatansever yurttaşlarıma Ce
nab-ı Hakk'ıan engin mutluluk ve başarılar diliyorum. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN T.R.T. ARACILICIYLA 
YAYIMLADICI BAYRAM MESAJI 

28 Mayıs 1987 

Değerli Vatandaşlarım, 

Mübarek Ramazan Bayramı vesilesi ile hepinize sağlık, mutluluk ve 
neşe dolu günler dilerim. Milletimizin ve memleketimizin devamlı olarak 
daha iyiye, daha güzele ve daha başarılı günlere kavuşmasını yüce Allah'· 
tan dilerim . 

Türkiye son yıllarda büyük bir reform yaşamaktadır. Türkiye'nin 
çehresi hızla değişmektedir. Cumhuriyetimizin ilanından sonra en önemli 
ikinci adım olan Avrupa Ekonomik Topluluğuna tam üyelik için müra
caatını yapmıştır . geçmişte lafta kalan Avrupa'lılığı fiiliyatta gerçekleş. 
tirmek için en önemli adımı at tık. Türkiye, Cumhuriyetimizin kurucusu 
Mustafa Kemal Atatürk'ün bize hedef gösterdiği muasır medeniyet se
viyesine yetişmek için ilk defa ciddi olarak kollan sıvam ıştır. 

Son 3,5 yılda ülkenin görüntüsü değişmiştir. 3,5 yıl önce şehirleri· 
mizin ve köylerimizin dunımu içler acısıydı. Şehirlerimize ve köyleıimize 
çok büyük miktarda para aktararak bunların önemli alt yapı hizmetleri· 
nin tamamlanması için seferberlik açtık. Bütün şehirlerimizin içme su
yu, kanalizasyon, yol, gibi meseleleriyle köylerimizin de elektrik, telefon, 
içme suyu, yol ve konut gibi meselelerine el attık. Türkiye'de artık elek
triksiz köy hemen hemen hiç kalmamıştır. Türkiye'de gelecek sene tele
fonsuz köy kalmayacaktır. Bütün şehirlerimizin içme suyu sıkıntısı kö
künden çözülecek şekilde çalışmalar başlamıştır ve önemli bir kısmı 
1988'den önce bitecektir. 

Biz insanlarımızı ve geleceği düşünen bir anlayışa sahibiz. Ülkenin 
geleceği ni garanti altına almak için çalışıyoruz . Kısa vadeli günlük hesap
larla memleketi idare etmeye taraftar değiliz . Türkiye'nin zaten kıt olan 
kaynaklarını çok akıllıca kullanmak gerektiği kanaatindeyiz. Bu bakım· 
dan yaptığımız işl er geçmiş yıllardaki politikalara benzemiyebilir. Ama 
görülen odur ki yaptığımız işler doğrudur. Doğru olmasaydı Türkiye dün
yanın son yıllarda en başarılı ülkesi olarak görülmezdi. 
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Türkiye iflas kefenini yırtan ve başarılı olabilen tek ülke olmuştur. 
Allah bizi tekrar o iflas kefenini giymekten korusun. Geleceğe bakarken 
ümitliyim. Çünkü geçmişte yaptıklarımızın önemli bir kısmım başaramı

yacağımız iddialan vardır. Bu iddialar dışarıdan değil içeriden geliyor
du. Bütün dünyaya ıspatladık ki Türk milleti azmettiği zaman en zor i ş

leri bile yapabilir. Önümüzdeki 7 ile 10 yılda Türkiye'nin çok daha büyük 
şeyleri milletinin gücüyle başarabil eceğine olan inancım tamdır. Türkiye 
çalışarak, azmederek, ter dökerek dünya milletler topluluğunda layık ol
duğu yere muhakkak çıkacaktır. 

Bu düşüncelerle tekrar kıymetli vatandaşlarımın bayramını kutlar, 
hepinize selamlarımı ve en derin sevgilerimi iletirim. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN 
İZMİR BAYRAM GAZETESİNDE 
YAYINLANAN BAYRAM MESAJI 

28 Mayıs 1987 

Sevgili Vatandaşlarım, 

Mübarek Ramazan Bayramınızı kutlarken hepinize mutlu sı hhatli, 
neşeli ve başarılı günler temenni ederim. 

Bu bayram mesajında siz değerli vatandaşlanmıza neler söylemem 
gerektiğini biraz düşündüm. Vatandaşlarımıza ne yaptığımızı ve niçin 
yaptığımızı tekrar bir daha değişik bir açıdan anlatmak istiyorum. 

Değerli vatandaşlarım, 

Biliyorsunuz 1980'den beri Türkiye değişik bir yöne gitmektedir. Ni
çin bu değişik yönü seçtik? Çünkü Cumhuriyet kurulduğundan beri 57 yıl 
geçmesine rağmen Türkiye hala Avrupa'nın en geri kalmış ülkesiydi. Tür
kiye iflasla karşılaşmıştı, Türkiye tekrar Avrupa'nın hasta adamı olmuş
tu. Türkiye fakir ve güçsüz düşmüştü. Bizim koyduğumuz teşhis şu idi; 
Türkiye tekrar dinamik bir ekonomik model uygularsa, ekonomik gücü
nü arttırabilirse, Avrupa'nın güçlü bir ülkesi olabilir ve Avn.ıpa'yla ara
sındaki gelişmişlik farkını kapatabilir. 

Tabiiki biz bu programı başlatırken, bunun çok sıkıntılı, çok çalış
mayı gerektiren bir program olduğunu biliyorduk. Çünkü bizden daha 
fazla çalışan ileri bir millete yetişmek için, bizim onlardan çok daha faz. 
la çalışmamız gerekir. 

1980'de ekonomiyi dış rekabete açmaya karar verdik. 50 yıldır ka
buğunda yaşayan Türk ekonomisi ve Türk milleti tabiiki bu dışa açılma
ya karşı belirli oranlarda tepki gösterdi. Bu tepkileri de normal karşılı
yoruz. Çünkü 50 yıldır kapalı bir toplumda bu tepkilerin olması kaçınıl
mazdır. Ama şunu söylemek istiyoruz. Türkiye çalışmadan, sıkıntı çek
meden Avrupa'nın en geri kalmış ülkesi olmaktan nasıl kurtulacak.? Biz 
bugün bu programı uyguluyorsak. Tür:·iye'nin ve Milletimizin gelece
ğini düşündüğümüzdendir. Size bir örnek v.ereyim. Herkes diyor ki! siz 
vatandaşın kemerini çok fazla sıkıyorsunuz. Biz de diyoruz ki hayır biz 
sıkmıyoruz. Avrupa'lılar kalkınırken onlar kendi vatandaşlannın keme-
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rini çok daha fazla sıktılar. Şimdi bir kamu fabrikasından örnek vermek 
istiyorum. Biliyorsunuz şimdiye kadar devletin fabrikalannın hemen 
hemen hepsi zarar ediyordu. Bugün önemli bir kısmını kir'a geçirdik. 

Şimdi şu soruyu soralım. Acaba devlet kar'a .geçen fabrikaların tüm 
kar'ını orada çalışanlara dağıtmalı mı? Tabiiki orada çalışan kişiler dev· 
Jet bütün kar'ı bize dağıtsın düşüncesindedirler. Peki devlet olarak olaya 
bakalım. Devletin görevi nedir? Devletin görevi orada çalışan işçilerin 
çocuklarına orada çalışmayan kişilerin çocuklarına, sizin akrabalarınızın 
çocuklarına, sizin çocuklarınıza, komşunuzun çocuklarına iş sahası ya
ratmaktır. Eğer biz Türkiye'nin çocukları ve gençleri için iş sabası yara
tamazsak, bunlar çalışma çağına gelince çalışacak iş bulamazsa Türkiye'
nin durumu neye döner? Aç ve işi olmayan insanların hırsızlık, soygun
culuk yapmayacağına ve hatta terörist olmayacağına kim garanti verebi
lir? 

Bugün Türkiye'nin en önemli m"!selerinden biri iş bekleyen genç 
nüfustur. 2000 yılına kadar her yıl 1 milyona yakın insana iş sahası açmak 
mecburiyetindeyiz. Ekonomisi güçlü Almanya bile 1 milyon kişiye iş ya
ratmakta zorluk çekiyor. Vaktiyle biz Türkiye'nin geleceğini ve milletimi
zin geleceğini garantiye alıyoruz derken bunu kastettim. Biz kaynakları
mızı verimli kullanmak mecburiyetindeyiz. Bu kaynaklan verimli kullan
madığımız takdirde Türkiye ilerde işsiz büyük bir kitleyle karşılaşır. Bu 
işsiz kitleyi de hiç bir şekilde kontrol edemez, tekrar anarşiye düşeriz. 

Türkiye eskiye göre çok daha fazla çalışmak mecburiyetindedir. 
Çünkü önümüzdeki hedef zorlaşmıştır . Hem işsizimize iş bulmak zorun
dayız, hem de Avrupa Ekonomik Topluluğuna tam üye olmak için de da
ha fazla gelişmek mecburiyetindeyiz. 

Türkiye'nin gerçekleri maalesef acıdır. Ben bugün istersem memur
ıara daha fazla maaş veririm. Ben bugü;ı istesem çiftçinin ürününe biraz 
daha yüksek destekleme fiyatı verebilirim. Ama bunun faturası yine be
nim vatandaşıma çıkar . Yatınmlar duracağı için işsizlik artar. İşsizlik 
arttığı için tekrar anarşi dağ gibi karşımıza çıkar. Ben halk dostu olmayı , 

vatandaşın ağzına biraz bal çalmakla aynı kabul etmiyorum. İşçi Ahmet 
Beye şekeri % 20-30 ucuz vermişsin ne işı: yarar. Elfor işçi Ahmet Beyin evı 
yoks.a, oturduğu gecekondunun yolu, suyu, elektriği, kanalizasyonu yok
sa, içtiği sudan her yaz kolera kapıyorsa, çocuğu okula gitmek için gün
de 2-3 kilometre yürüyorsa, mahallesine otobüs giremiyorsa şekeri ucuz 
yemiş ne işe yarar. 

Biz işçinin, köylünün, emeklinin, memurun, çiftçinin, esnafın ma
hallesine ve köyüne hizmet götürmeyi daha önemli olarak görüyoruz. 
Eğer Avrupa1ı olmak istiyorsak bunu yapmak mecburiyetindeyiz. Daha 
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çok çalışarak Avrupa'ya yetişmek mecburiyetindeyiz. Eski tı-.s, eski ha
mam düzenini devam ettirip Avrupa'nın en geri kalmış ülkesi olmaya de
vam edemeyiz. Bunun için diyorum ki i şimiz zor değildir. Ama kolay da 
değildir. 

Bu düşüncelerle sevgili vatandaşlanmın mübarek Ramazan bayram
lannı tekrar kutlar, hepinize mutlu 'yıllar temenni ederim. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN ANKARA 
BAYRAM GAZETESİNE MESAJI 

28 Mayıs 1987 

Hepinizin Ramazan bayramını kutlarken yine hepinize mutlu, sıh
hatli ve başarılı günler ve yıllar dilemek istiyorum. 

Bayramlar demokraside olması gereken hoşgörü ve anlayış ortamını 
ne güzel temsil ederler. Toplumda yardımlaşmayı, barışı ve uzlaşmayı 
telkin eden geleneklerimiz bize türk toplumunun özünde yerleşmiş bir 
demokrasi ve sosyal adalet anlayışının varlığını ispat etmektedir. Bizim 
amacımız bu hoşgörü ve anlayış ortamını kurumlaştırmaktır. 

Türkiye'nin ileri devletler arasında yerini alabilmesi için kısır çekiş
melerden uzaklaşması, işlerimizi aksatan yıpratmalarla vakit kaybetme
mesi ve çok hızlı kalkınması gerekmektedir. Bu hızlı kalkınma ise ancak 
toplumda barış ve hoşgörü ortamı içinde demokrasinin hakim olduğu bir 
rejimde gerçekleşebilir. Demokrasi içinde gerçekleşmeyen kalkınma top
lumları Mutlu etmez. 

Bizim anlayışımıza göre ülkenin kaynakları halka sosyal adalet il 

keleri için sunulmalı, büyüme ve kalkınma bütün kesimlerin yaygın bi
çimde faydalanacağı şekilde olmalıdır. Devlet imkanları eskiden olduğu 
gibi sadece grup ve kişilere değil, genel ilkeler içinde herkese açılmıştır. 
Son 3,5 yıl içinde ekonomiyi rekabete açarak sadece iktidarların seçtiği 
grup ve kişilerin değil çalışan herkesin kazanmasına imkan tanıyacak bir 
istem kurduk. 

Artık isteyen herkes ithalat yapabilmektedir. Artık isteyen yatırım 
teşviki ve ihracat teşviki al~bilmektedir. Bugün herkes yurt dışına ser
bestçe gidebilmekte. serbestçe döviz alıp satabilmektedir. Herkes ban
kada döviz hesabı açtırabilmektedir. Bu işlerin kaymağını geçmişteki gi
bi iktidarların seçtiği küçük bir zümre yiyememekte, bunun geliri devlete 
gelmektedir. 

Devletin artan kaynaklan sayesinde Toplu Konut Fonu, Kamu Or
taklığı Fonu, Geliştirme ve Destekleme Fonu, Sosyal Yardımlaşma ve Da-
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yamşmayı Teşvik Fonu ve savunma Fonu kurulmuştur. Alım gücü yüksek 
kesimlerden alınan vergiler ve fonlar dar gelirlilere ve ülke menfaatine 
kaynak aktarılmaktadır. Kaçakçılara, kara · borsacılara, tahsis ve kota 
vuııguncularına giden paraların hepsi artık devletin kasasına ve oradan 
da dar gelirlinin hizmetine gitmektedir. 

Biliyorsunuz fonları kurduğumuz zaman bize büyük tepkiler geldi. 
Yıllarca kaçakçıların, karaborsacıların, vurgunculımn karşısınZla bir şey 
yapmayanlar bizim fonlarımıza karşı çıktılar. 

Biz illke kaynaklanıun hovardaca harcanmasına ve tüketilmesine 
karşıyız. Siyasi iktidarların gayesi halkın tümüne· dengeli hizmet götür· 
mek olmalıdır . Kaynaklarımızı çok akıllıca harcıyoruz. Öncelikle alt yapı 
yatırımlarına önem verdik. Çünkü alt yapı yatırımlan işsizlere iş sahası 
sağladığı gibi, işçimizin, memurumuzun, esnafımızın, çiftçimizin, emekli· 
mizin oturduğu mahallelere hizmet götürmektedir. 

Örnek vermek gerekirse eskiden halkı sevmek demek halkın aldığı 
şekeri birkaç kuruş ucuza satmak anlamına gelirdi. Bir evi olmayan, ge
cekonduda kirada oturan yolu, suyu, kanalizasyonu olmayan bir işçiyi 
ele alalım . Bu işçiye şekeri birkaç lira ucuz vermişsiniz ne işe yarar. O iş· 
çinin evi yoksa, mahallesinin yolları çamurluysa, çeşmeden eve su taşı
yorsa, en yakın okul 2 kilometre, 3 kilometre uzaktaysa bu işçi ucuz şe. 
kerle ne yapsın. 

Biz eskiden uygulanan bu politikalardan büyük ölçüde vaz geçtik. 
Elimize geçen paralarla bu işçinin mahallesine elektrik, yol, su, kanali
zasyon ve telefon hizmeti götürüyoruz. Bunun üstüne aynca bir işçinin 
ev sahibi olabilmesi için gerekli kaynakları ürettik. Hem Toplu Konut 
Fonu hem de konut Edindirme Yardımı Türkiye'de en dar gelirlinin bile 
konut sahibi olmasını mümkün hale getirmiştir. 

Düşünelim, eski.den elektriği, yolu, suyu, telefonu olmayan köylü
leri ürününe birkaç lira fazla verilerek avutmaya çalışmışlar. Bugün ne· 
den köylerimiz hala Avrupa köylerinin çok gerisinde? Çibıkil köye gitmesi 
gereken yatınmlar üriine birkaç Ura fazla verilerek çarçur ed1lmlş. Çiftçi 
götürüp tekrar bu parayı tüccara kaptırmış. 

Sevgili Vatandaşlarım, 
Bir bayram gününde eskinin hatalarını hatırlatarak, acı sözler söy

lemek istemem. Zaten benim burada sözünü ettiğim kişiler değil belirli 
bir düşünce ve anlayıştır . Bunun değiştiği ve Türkiye'nin geriye gidemi
yeceğini anlatmak istiyorum. Aynca Türkiye'nin alacak mesafesinin ve 
kapatması gereken zaman ve modernleşme farkının çok fazla çalışmayı 
gerektirdiğin i de söylemek istiyorum. 
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Türkiye tarihinde ilk defa olarak gerçek anlamda dışa açılmaktadır. 
Bunun getireceği şoklar olacaktır, bunun getireceği uyumsuzluklar ola
caktır. Ancak dışa açılmanın uzun vadede topluma sağlıyacağı menfaat
lerde çok daha fazladır. Türkiye Dünyaya açıldıkça kendi durumunu çok 
daha iyi değerlendirmek imkanına kavuşmaktadır. Türk milletinin de
mokrasi anlayışı ve kendisini yönetenlerden beklentileri de artmaktadır. 

Bu da bize daha iyi bir Türkiye için güven vermektedir. 

Bu düşüncelerle tilin vatandaşlarıma saygı ve sevgilerimi bildirir. 
mübarek Ramazan Bayramlarını da en iyi dileklerimle kutlarım. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN PURSAKLAR'DA 
HALKA HİTABEN YAPTICI KONUŞMA 

28 Mayıs 1987· 

Sevgili Pursaklılar; 

Esenboğa'ya giderken buradan sık sık geçerdik. Hatta bir keresin
de de şuradaki camide Cuma nazamını kıldım . Buranın, Ankara'nın ya
nında ayn bir belediye olmasından ve bu işi de bizim başarmamızdan 
dolayı mutluluğum büyüktür. Çünkü burası belediye olursa - ki olacak, 
şu anda seçim yapıyoruz - buradaki arazi kıymetlenecek. Ankara' dan bu
rava oturmaya gelecek olanlar var. Yani sayfiye yeri gibi. Ankara'nın ya
nı başında ve hava kirliliği de yok. Öyle değil mi ... ? Tabii belediye olun
ca gelirleri bir parça daha artacaktır. Belediye Başkanımızı biz destekle
yeceğiz ... Onu da söyliyeyim. Biz elimizden geleni yapacağız, buraların şu 
asfalt işini de yakında hallederiz. 

Benim, bugün Pursaklar'da yaptığım konuşmam, Amerika dönüşü 
ilk meydan konuşmam oluyor. Evet, 84 yerde belediye seçimi mahalli se
çim yapılıyor ancak hiç birine gitmedim. Yalnız, dedim ki, •giderken ben 
Pursaklar'ı biliyorum, oraya uğrayacağım, orada halka biraz hitabede· 
ceğim. Ondan sonra tatile gideceğim • . 

Muhterem Pursaklılar, bakınız, memleketimizde çok şeyler oluyor, 
değişmeler var. Herkes işiyle gücüyle meşgul. Memleketimizde huzur ve 
güven var. Sahillerimiz turistlerle dolup taşıyor . Neden?.. Memlekette 
huzur var da onun için. Hiçbir malın sıkıntısı yok. Eski günlerde olduğu 
gibi; yok benzin kuyruğu, yok gaz kuyruğu, bunların hiçbirisi yok. Hatır
iayacaksınız sigara kuyruğu bile vardı. 

Ve Anavatan geleli, memleketin çehresi çok değişmiştir . Tabii bu de
ğişikliği istemeyenler vardır. Bizim siyasi rakiplerimizden olduğu kadar 
başka gruplar da vardır. Ama Allah'ın izniyle, sizlerin desteğiyle Anava
tan'a hiçbirşey dokunamaz. 

Bakınız bir hikaye anlatayım; hatırlayacaksınız, Demokrat Parti 
devrinde, Demokrat Parti kapatıldıktan sonra bir başka parti kuruldu ve 
onun mirasına sahip çıktığını iddia etti, öyle değil mi ... ? Şimdi ben soru
yorum; O mirasına sahip çıktığınız partinin, lideri de dahil olmak üzere 
milletvekillerine ne zaman seçim hakkı verdiniz ... ? Ne vakit, biliyor mu-
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sunuz? Tam ondört sene sonra. Evet, herkes bunu bilir. Eskiler çok daha 
iyi bilir. Şimdi biz, hiçkimsenin mirasına konmadık. Yani öyle bir duru
mumuz yok. Ama memlekette demokrasiye kimse birşey söylemesin di
ye; eski siyasilerle ilgili Geçici 4. Madcic'nin referanduma, yani halk oy
lamasına getirilmesini sağladık. Vaktiyle Demokrat Parti de bunu istemiş
ti, ama yapmadılar. Bunu biz getirdik. Bu oylamada ister evet deyin, is
ter hayır deyin; önemli olan bizim bu oylamayı getirmemizdir. Biz bunu 
yaptık. Ve bu konuda halkın karar vermesini istiyoruz. Eski siyasi lider
lerle ilgili kararı bizim değil, halkın vermesini istiyoruz. Doğrusu da bu 
dur. Fakat bakın , korktular galiba, Anayasa Mahkemesine gidiyorlar . 
Anayasa Mahkemesine sığınmaya çalışıyorlar. Vaktiyle Mecli s'te kabul 
ettiler bunu, parmak kaldırdılar, şimdi de Anayasa Mahkemcsi'nc gidi
yorlar. Olacak iş mi bu ... ? Demek R:i milletten korkuyorlar, asl ı budur. 
Milletten korkulur mu ... ? Milletin içinden çıktık diyorsanız, o vakit mil
letten hiç korkmaya !uzum yok. Sıkıştığınız zaman sine-i millete dönmek
ten bahsedersiniz, ama işinize gelmedi mi Anayasa Mahkemesi'nin göğ

süne dönmeye çalışırlar. Ama merak etmeyin Türkiye' de hakimler var, O· 

cevabı inşallah mevcut kaidelere göre hazırlarlar . Kanatim o. 

Muhterem Arkadaşlarım, Muhterem Pursak lılar, 

Memleketin işlerini en iyi şekilde tamamlamaya çalışıyoruz. Bugün 
mahalli idareler, burası da bir mahalli idare, belediye oldu . Belediye 
Başkanı'nıza destek vereceğim dedim. Şimdi ben bu adamın arkasındayım, 
tamam mı ... ? Evet, Mehmet Akgün . Biz gerekli kolaylığı gösteririz. Pur
saklar'ı, hakikaten An'kara'nın yanında şirin bir belediye, kasafba olarak 
meydana getiririz, yapmaya gücümüz vardır , kısa zamanda da bu i ş i ba
şannz. Hiç merak etmeyin. Trafo mu yok? Trafo küçük geliyorsa büyü
türüz, mesele değil. Telefonunuz otomatj k mi? Dörtyüz abonelik mi? 2500 
nufusa 400 telefon. Siz Türkiye ortalamasının çok üzerindesi niz, haberi
niz olsun. Tabii bakın, Anavatan neleri yaptı? Sade bir iki tane şey söyli
yeyim : Biz geldiğimizde, köylerimizin büyük bir kısmında, özellikle Do
ğu ve Güneydoğu Anadolu'nun ancak yüzde 25'inde elektrik vardı. Bu
gün, bütün köylerin elektriği tamamdır, çok kısa zamanda, üç enede 
tamamladık. Biz geldiğimizde, onb ir tane köyde otomatik telefon vardı . 
Yani, dünyanın her tarafıyla konuşabileceğiniz sadece onbir köyde oto
matik telefon vardı. Bugün ne kadar köyC:e var bi liyor musunuz? Onbir bin 
köyde var. Evet, bin misli . Türkiye'de yeni iş sah'lları açılıyor, büyük ya
tırımlar yapılıyor. Artık eskisi gföi elektrik kesiliyor mu? Yok kesilmi
yor. Çünkü biz vaktiyle Bulgarlar'dan elektrik alırdık, şimdi almıyoruz. 
Hatta diyoruz ki; Size satabiliriz. Yani , bizi elin yabancı ına muhtaç et
mişlerdi, ama bugün biz Suriye'ye elektrik satmaya başlayacağız. 
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Memleketimizin her meselesine sahibiz. Her meselesini daha ileri
ye götüreceğiz. Yalnız bir tek şartımız var; Birliğimizi, beraberliğimizi 
bozmayalım. Evet birliğimizi, beraberliğimizi. Bunu herkese söylüyorum. 
Memleketin gelişmesi, gençlere, çocuklara ileride daha iş imkanları bu
lunması; el birliği, gönül birliği, kalp birliği ile birarada çalışmakla olur. 
Bunun başka bir yolu da yoktur. Allaha çok şükür bütün dünyada iliha
nmız var. Bir nevi Türkiye örnek gösteri liyor. Diyor ki, •l;iirkiye'nin 
yaptığını yapın». Başka ülkelere örnek gösteriyorlar. Türkiye'nin yaptığı
nı herkes yapamaz. Çünkü bizim öyle sağlam insanlarımız varki, o insan
lar o memleketlerde yok ki. 

Muhterem Pursak'lılar, 

Ümit ederim, buradan ve diğer bütün seksendört mahalli seçimden 
en iyi neticeyi biz alırız. Çünkü unutmayınız, Anavatan bugün yeni Tür
kiye'nin, ileri Türkiye'nin, güçlü Türkiye'nin yegane partisidir. Başka 

bir parti yok. Diğerlerine bakınız. Buraya gelip gidecekler. Hepsi 80 ön
cesi partilerin devamıdır. İyi bakın, den.mmişdirler. Başka posta bürünüP' 
karşınıza çıkıyorlar ve sizden oy istiyorlar. Siz bunları daha evvelde ta· 
nıyorsunuz. Şimdi isimlerini değiştirip, geldi karşınıza. Aman dikkatli 
olun. Hepinize sevgiler, sayg ılar sunuyorum. Sağolunuz, varolunuz. 



BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN RAMAZAN BAYRAMI 
DOLAYISIYLA YAYINLADICI MESAJ 

30 Mayıs 1987 

Sevgili Vatandaşlarım, 

Bir mübarek bayram gününde Türkiye'nin gerçekten de bayram edi
lecek gelişmelerini, kalkınmasını pa:rtimizin, Anavatan Partisi'nin hazır
lamış olduğu bu ilavenin diğer sütunlarında bulacaksınız . 

Ben Anavatan Partisi Genel Başkanı olarak deği l, Türkiye Cumhuri
yeti Başbakanı olarak sizin benden beklentiniz olan bazı konuları dile ge
tireceğim. 

Bugün aklı başında, yan tutan ya da tutmayan her Türk vatandaşı, 
şu iki gerçeği rahatlıkla görebilmektedir. 

Türkiye her alanda bütün Batı'yı şaşırtan bir gelişme göstermiş ve 
büyümeye devam etmektedir. Buna karşılık dar gelirli, sabit gelirlinin, 
işçi - memur - emeklinin temel bir şikayeti vardır. Hayat pahalılığı. 

Her sabah temiz gömlek, ütülü pantolonla işe gitmek zorunda ola· 
nın, işindeki konumuyla orantılı bir hayat sürdüremeyen üst düzey yöne
ticisinin dahi şikayeti aynıdır. Enflasyon . 

Şunu hemen söyleyeyim ki, enflasyon Türkiye'nin kötü kaderi de
ğildir. 

Enflasyonun dizginleri devletin elindedir. Bundan kimsenin kuşku
-su olmasın. 

Ote yandan devlet, son üç buçuk yılda, ortadirek dediğimiz kesimi 
yani memur, işçi, çiftçi- köylü, esnafı enflasyondan koruyacak önlem-
1eri almış ve almaya devam etmektedir. 

Her yıl, hatta her altı ayda bir bu kesimin eline, enflasyonun üstün
de paralar geçmiştir. 

Devlet, sosyal adaletçi devlet, bir yandan Tür kiye'yi büyütmek için 
bilinçli olarak enflasyonu yavaş yavaş aşağı çekerken, ekonomiyi geliştir
mekte, öte yandan dar ve sabit gelirlinin canı yanmaması için her türlü 
tedbiri almaktadır. 
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Değerli vatandaşlanm, 

Bugün Türkiye'nin en büyük sorunu hala işsizliktir . İşsizliğin tek 
çaresi Türkiye'yi büyütmek, yani yatınmlara girişmek, kalkınma hızını 
artırmaktır. 

Şunu rahatlıkla ifade edeyim, biz bugünlerde enflasyonu % 10- lS. 
civarına indirmiş olurduk. 

Ama işsizi çığ gibi büyüyen ve dipten gelen bu tazyikle huzuru kaç
mış bir ülke olurduk. Bunlar ekonomik tercihlerdir. Bir icraat, turfanda 
eriğin 2.000 lira olmasından da sorumludur, doğuda hayatında erik gör
memiş çocuğa sağlık hizmeti götürülmesinden de .. 

Biz işe, bu açıdan bakıyoruz. 

Şunu bir bayram gününde ifade etmekten rahatsız oluyorum ama, 
hala ekonomimizin sırtında bir kambur vardır. Bu kambur 1980'den önce 
alınmış ve hesapsız kitapsız kullanıldıkları için Türkiye'yi Avnıpa'nm 
hasta adamı haline getirmiş dış borçlardır . 

1980 ve 1981'de, ödeyemediğimiz dış borçları ben ertelettim. Bu 
borçlan alanlar değil... 

Bu yıl 5 milyar dolar borç ödüyoruz. Bunun 4 milyar dolan bize 
1980 öncesinin bıraktığı mirastır. 

İktidara talip olduğumuzda önümüzdeki güçlükleri elbette ki bili
yorduk. Her zaman söylerim, bir kez daha tekrarlıyorum : 

İktidarlara düşen, mazeret üretmek değil, iş bitirmektir. 

Evelallah, Türkiye ekonomisi, Cumhuriyet tarihinde görmediği

miz bir büyümenin eşiğindedir . 

Turfanda eriğin, turfanda sebzenin kilosu 2.000 liraya çıku diye~ 
birbirimizin moralini bozmayalım. 

Bir memleketin ekonomik göstergeleri iyiye giderken, vatandaşıno 
gündelik geçimi kötüye gitmez. 

Genç nesiller bilmiyor, hatırlamıyor bile, 1978'de J979'da 1980'de 
enflasyon gemi azıya almış, döviz yokluğundan ithalat durmuş, darlık, 
yokluk, kuyruk, karaborsa çağında, olmayan malların fiyatı göklere çık
mıştı. 

Bugün, Türkiye bolluklar ülkesidir. 

Büyük kentlerimizde, devlet ve zenginleşen belediyeler eliyle hum
malı bir hizmet yarışı vardır. 



Ya köy ve köylüler? 
Şunu söylemeden geçemeyeceğim. Köylüye, çiftçiye sevimli gorun

>nek için, oy avlamak için, taban fiyatlannı ölçüsüzce artırmak, işçiye -
memura devlet kesesinden ulufe dağıtmak, bir iktidar için mesele değil
.dir. 

Çalıştırırsınız Banknot Matbaasını, hesapsız kitapsız para basarsınız. 

Üç ay herkesin yüzü güler, sonra milletçe ekonomik olarak batanz. 

Önemli olan, hem enflasyonun dizginlerini elde tutmak, hem de mil-
letin efendisi köye ve köylüye hizmet götürmektir. 

Köyün yolunu yapamazsak, suyunu, elektriğini getiremezsek, has
tasını hastaneye getirme imkanını sağlayamazsak, taban fiyatlarını ar
.tırmışız ya da artırmamışız ne fark eder? 

Sevgili Vatandaşlarım, 
Bundan 3,5 yıl önce sizlere ne söz venniş isek, teker teker hepsini 

yerine getiriyoruz. Hiç merak etmeyin. Enflasyonu da, sizi rahatlatacak 
seviyeye indireceğiz. 

Benim sizden tek ricam, ev sohbetlerinde, kahve sohbetlerinde, yal
nız sırtımızdaki külfetlerin değil, biraz da sahip olduğumuz nimetlerin 
dökümünü yapalım. 

50() , 

Ne kendimize, ne ülkemize haksızlık etmeyelim. 

Bayramınızı bir kez daha kutlar, saygılarımı sunarım . 



BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZı\L'IN İCRAATIN İÇİNDEN 
PROGRAM KONUŞMASI 

30 Mayıs 1987 

Hayırlı akşamlar değerli vatandaşlarım, 

Türk turizmindeki gelişmeyi, Sayın Turizm Bakanımızın verdiği bil
gilerden, ülkemize gelen yabancı turistlerin kendi ağzından dinlediniz, 
izlediniz. 

Benim bu akşam niyetim, Türk turizminin bu kadar kısa sürede, bu 
kadar büyük bir başarıya nasıl olup da eriştiğinin bir yorumunu yap
maktı. Bir icraatımızı daha topluca tanıtmaktı. 

Fakat baktım da, gelen yabancı turistler, bizim otelcilerimiz, işlet
meci lerimiz, turizmcilerimiz ve yöre halkı meseleyi gayet iyi anlamış. 

Türkiye'miz hep aynı Türkiye. Doğal ve tarihi zenginliklerimiz hep· 
aynı. Değişen ne? 

Nasıl oldu da turizm patladı Türkiye'de? 
Bir ülkede her işin başı huzur ve güven ortamını tesis etmektir. Hu

zur ve güven olmazsa, turizm, kendisiyle kavgası olan memlekete niye ak-. 
sın, nasıl aksın? 

Hep birlikte hatırlayalım 1980 öncesini ... 
Günde ortalama 20 insanımız vuruluyordu. Biz kendimiz bile, biz 

Türkler bile, karanlık basınca sokağa çıkmaktan korkuyorduk. 
Böyle bir ülkeye turist gelir mi? 
78'den beri ülkemizde sıkıyönetim vardı. 
İcraatımız ile çok şükür memleketimizde sıkıyönetimsiz bir huzur

vc güven ortamı yaratılmıştır. Şimdi , böyle cennet gibi bir ülkeye, yaban
cı turist önce başını dinlemek için gelir. Geliyor başını dinliyor, cebin
deki dövizi bırakıp, güle oynaya memleketine döndüğünde, bir de Türki
ye'nin iyi propagandasını yapıyor. 

Turizmde gösterdiğimiz büyük başarının bir diğer nedeni de, izle
diğimiz akılcı ekonomik politikalardır. 

Yabancı turist çarşı pazarda, bir yokluklar ülkesine değil, bir bol
luklar diyarına geliyor. Kendi memleketinde kullanmaya alıştığı içkiden 
sigaraya, giyim kuşamdan, oyuncağa kadar her malı Türkiye'nin vitrin
lerinde buluyor. 
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Ve nihayet, 
Türkiye gerçekçi bir kur politikası uyguladığı için, bize pahalı ge

len ithal mallan, turiste Türkiye'de ucuz geliyor. Yani ithalatımızın bir 
kısmını turiste sattığımız ithal mallanndan finanse ettiriyoruz. 

Ve nihayet, 
Gene aynı nedenle, memlekete kazandınlan, dünya standartlannda· 

ki turistik tesislerin faturası, turiste batmıyor. İşte, akılcı bir ekonomi 
politika, yalnız ihracatı geliştirmez, turizm yoluyla da Türkiye'nin döviz 
girdilerini artınr. 

Turizmdeki bu gelişmenin, bakınız, çok ilgi çekici bir yönü daha var. 
Turizm işsizlere iş yaratır. Turizm istihdam dernektir. 
İki yönden : 
Önce, bu kadar tesisin kurulması, inşaat sanayiinde büyük gelişme 

demektir. İnşaat sanayii, özellikle vasıfsız işçilerimize iş sağlayan, ek
mek sağlayan, en önemli bir iş sahasıdır. 

Sonra da, turist hizmet ister! 

Her turistik tesis, ahçısından garsonuna, otel temizliğinden bahçı
vanlığa kadar, pek çok alanda istihdam yaratan bir lokomotif sektördür. 

Görüyorum, izliyorum; turizm mevsimi gelince yöre gençliği kadar 
Ankara'nın, İstanbul'un, 1zmir'in üniversite öğrencisi de turistik yöre· 
lere gidiyor. İş buluyor kendine! Hem çalışıp para kazanıyor, hem de ke
yifli bir tatil geçiriyor. 

Bu anlayışta ve bu kalitede bir Türk turizmi, bizi gerek Avrupa, ge
rek Orta Doğu ülkeleriyle daha kolay kaynaştıracaktır. 

Türkiye'nin Avrupa Ekonomik Topluluğu'na katılmasını, hiç kuşku
sıız, kolaylaştıracaktır. 

Sonuç olarak memlekette turizmin gelişmesi, turizm yatırımlannın 
artması ekonomik kalkınmamızın en büyük dayanaklarından biri haline 
gelmektedir. 

Şimdi artık şu gerçeği de görmeden geçmeyelim. 
Türkiye'nin gelişmesini istemeyenler, Türk turizmini baltalamak 

için, en kolay yolu seçeceklerdir. Memlekette tesis edilmiş bulunan hu
zur ve güven ortamını bozmaya çalışacaklardır. Milletçe aynı oyuna bir 
daha gelmeyelim. •80 öncesinin hatalarını bir daha tekrarlamayalım». 

Bu duygu ve düşüncelerle, hepinizin mübarek şeker bayramını şim
diden kutluyorum. 

Hepinize bayramda güzel, keyifli ve mutlu bir tatil diliyorum. Hepi
nize sevgilerimi, saygılanmı sunarım benim sevgili vatandaşlanm. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN ANAVATAN PARTİSİ 
TBMM GRUBUNDA YAPTICI KONUŞMA 

7 Haziran 1987 

Çok Değerli Arka.daşlarun, 

Bu hafta sonu T. B. M. M.'ni eğer kanunlarda bir eksikliğimiz olmaz
sa ki olmayacağını zannediyorum, tatil<! sokacağız. Kanunlarda eksikli
ğimiz yok derken iki tane kanun var. Ki, bunlara önem veriyoruz, sizler 
de önem veriyorsunuz. Onlardan bir tanesi , ilçelerle ilgili kanundur. Onu 
çıkarmamız lazım. Bir de üniversitelerle ilgili kanun zannediyorum, Ko
misyona gitti. (SİT Kanunu da çıkabilir.) Bu, çok önemli değil. Yani bi
raz daha bekleyebilir. Beklemeyen yerlerde var. İşte onun için bu kanu!l
larda mevcudumuzu muhafaza edip, yoklamadan dolayı zaman kaybet
mezsek, o vakit bu kanunların hepsi çıkar. Hepimiz gönül rahatlığı için
de seçim bölgelerimize gideriz. Bu sene önümüzdeki iki ay yani Temmuz 
ve Ağustos aylarında benim yurt gezisi programlarım o.lacak. Arkadaşla
rıma söyledim; programları hazırlıyorlar. Bu programlarda mümkün ol· 
duğu kadar yurdun muhtelif yerlerini görmek istiyoruz. Tabii her tarafa 
iki ayda gitmek mümkün deği l. Bazı temel atmalı;rımız ve büyük açılış· 
!ar var. Onlar vesilesi ile gezebildiğim kadar gezeceğim. 

İkincisi, Bakan arkadaşlarımın Temmuz ve Ağustos aylarında dış 
gezi programlarını kaldırmalarını burada ifade ediyorum. Ondan sonra 
içcrde program yapmalarını, Merkez Karar Yönetim Kurulu'nda ve Baş· 
kanlık Divanı'nda kendilerine ayırdığımız yerlerle, illere bu gezi program
larını özellikle Temmuz - Ağustos ayları i'çerisinde yapmalarında, ilçele
re hatta bazı büyük köylere gitmelerinde çok büyük fayda olduğunu zan
nediyorum. Bunu söylerken, ANAP'ın bütün Türkiye'de sağlam bir şe
kilde tuttuğunu çok iyi biliyorum. Ama bu tutma işini perçinlemek, daha 
sağlamlaştırmak, milletvekillerimizin, bakanlarımızın, ben im artık tatil 
yapmadan gece gündüz çalışmamıza bağlıdır. Bunu arkadaşlarımız çok 
iyi bilsinler. Tabii unutmayın, Türkiye'dc önümüzde bir referandum var. 
Bu referandumda konuşulacak konu üzerinde ayrıntılı bilgi vermek iste
miyorum. Bu konuları grup grup milletvekilleriyle yapuğım toplantılar
da gece 02.30'a kadar daha etraflı konuşuyoruz. 
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Bu akşam da gene bir grupla toplantım var. Ama bir taraftan da ŞU· 
nu söyleyeyim : Trafiğimiz de çok yüksek. Yani, şu sırada zamanınız 

olup ta 20.30 haberlerini izliyorsanız, Türkiye'deki dış trafiğin çok yük
sek olduğunu görürsünüz. Mesela, bugün ben sabahleyin, CumJmrbaş

kanı'nı uğurladıktan sonra, eski Fransız Başkanı - muhtemelen Cum 
hurbaşkanı adayı olacak - Raymond Barre ile bir saatİik bir görüşme yap
ıım ve gruba ancak yetiştim. Buradan ayrılacağım, Amerikan Exim Ban
kası'nın Başkanı burada bulunuyor, - Dün bir kredi anlaşmas ı imzalan
dı- onu göreceğim bir yarım saa t kadar görüşmemiz olacak. Kuveyt Fo· 
nu'nun Başkanı'nı zamanımız olmadığı için göremiyorum. Arkasından da 
İran Başbakanı'yla bir öğle yemeğim var. Onunla müzakereye devam edi
yoruz. Gördüğünüz gibi, Belçika Savunma Bakanı, Somali Cumhurbaş

kanı, İran Başbakanı birkaç gün evvefde Cezayir Enerji Bakanı, İran' dan 
iki ayn bakan burada bulunuyorlar. Mukayese e ttiğiniz zaman Türkiye '· 
nin 1980 ve öncesi kesitleriyle, bu dış ziyaretler, ülkenin dış itibarının ne 
kadar yüksek olduğunu bir ölçüsüdür. Bu d1ş ziyaretlerin eskisiyle mu
kayese edilmeyecek bir şekilde arttığını müşahade edersiniz. Türkiye' de 
birçok beynelmilel toplantılar yapılıyor. Devamlı insanlar gidip geliyor. 
Hemen şu arada da bir güzel havadis çereyim; Mayıs ayı ihracatımız şu 
andaki rakamlarla 770 milyon dolardır. Bu şimdiye kadar olmuş en önem
li rekorlardan biridir. Belki 800 milyon dolara yaklaşacağını zannediyo
rum. Belki ilk defa ithalatla ihracat arasındaki açıklık, büyük çapta az:ı l
ma eğilimi gösteriyor. Zannediyorum aldığımız tedbirler yeni meyvasını 
vermeye başlamıştır. Haziran, Temmuz aylarında daha da bu rakamların 
yüksel ceğini söyleyebilirim. Tabii kötü fal okuyanlar var. Kötü fal oku
maya devam etsinler. Ama Türkiye'nin ekonomik durumu eskisiyle mu
kayese edilmeyecek kadar, serbest ekonomik sistem içerisinde ci ddi bir 
gelişme göstermektedir. Herşey serbesttir ve bugün herhangi bir kısıntı 
veyahutta mal darlığının hiçbirisi yoktur. Dikkat ederseniz, i hracatın ar
tışı yanında şehirlerimizde çok büyük hareket vardır. Hatta bu hareket 
bir parça istihdamı çok iyi hale getirmiştir. E kisiyle mukayese ederseniz, 
geçen sene biz, ilk defa hedefimizin üzerine çıktık. İşsizl i kte hem mutlak 
değer olarak, hem de nispet olarak azalma meydana geldi. Ki, bizi m he
defimiz bunu belki beş seneden sonra temin etmekti. Programımızı açıp 
bakın orada göreceksiniz. İkinci bir şey daha söyleyeyim; Arkadaşlarımı-· 
za broşürler halinde - gitmeden evvel yetiştireceğ ;mizi zannediyorum -
Türkiye' de son üç buçuk, dört senedir yapılan iş lerin bir icmali, bir de
ğerlendirilmesi yapılmıştır. Bu rakamlardan ziyade soru - cevap şeklin
dedir. Yani daha güzel okunur, daha kolay okunur. Size zanned iyorum, 
ya Cuma ya da Cumartesi yetiştirmeye gayret edeceğiz. Parti Genel Mer
kezi'nde bu konuya bakarız. Bu hazırlık, sizlere gerekli konuşmalar için 
veya suallere cevap için gerekli bazı bilgileri verecektir. Bir döküman da-· 
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ha hazırlıyoruz ... O dökümanda istatistiki bilgiler mevcut. Yeni mukaye
seli istatistiki bilgiler, eskiden vardı. Fakat şimdi biraz daha düzenli ha
zırlıyoruz. Herhalde on - onbcş gün içinde tarnamlanz. Onu da arkadaşla
rımıza gönderip konuşmalarında, önümüzdeki seyahatlerinde veya parti 
tcşkilatımızııı meselelerini halka anlattığı zaman kullanmaları gerekir. 

Aynca, dikkat ederseniz, Orman konusu var. Diğer önemli konu
ları da böyle ayrı ayrı herhalde sizlere vereceğiz. 

Muhterem Arkadaşlarım; ben referandum konusuna önem vermeni
zi r ica ediyorum. Gidip gezeceksiniz, neyse hakikatler onları anlatın. Bur
da bu konuda detaya girmek istemiyorum. Yanlız dikkat ettiğim bir şey 
var ... Bunu bilhassa belirtmek istedim. Tahminim, bu referandumla ilgili 
olarak yapılan propogandaların daha ziyade bizi hedef alacağı şeklindeydi. 
Nitekim, bu konuda propogandaya başlayanlann hedefi biz olmuşuzdur. 
Ve enteresan bir tarzda, biraz eski usul suçlamalara girişmişlerdir . Bunla
rı milletin bir ibret olarak almalarını bilhassa belirtmek istiyorum. Be
nim geçen hafta Kızılcaharnam'da yaptığım konuşmaya değinmek istiyo
rum. Basın, her zaman bütününü vermiyor. İstediği kısmı getirip veriyor. 
Benim yapllğım konuşmanın esası şudur, Dedim ki orada, «Türkiye'de 
her devirde geçerli olan bir hadise var. - Burada da o konuşmayı vaktiyle 
yaptım - Dağarcığında birşcy olmıyanlar umumiyet le siyasi meselci ri 
kendi lehlerine çevirebilmek için çamur atmayı bir araç olarak kullanır· 
lar. » Ve misal olarak da rahmetli Fatih Rüştü Zorlu'yu verdim. Ona, •hat
ta Demokratik Parti milletvekillerinin bile bir kısmını inandırarak yüzde 
lO'cu lakabını koymuşlardı» dedim. Bu yüzden belki idam edilmesi
nin gaisindeki as ıl ebep de budur. Fakat Yassıada Mahkemeleri göster
mişclir ki, fevkalade milliyetçi, muhafazakar sağlam bir bakanımızdı . Ta· 
bii ona bu suçlamayı yapanlaıın ortada olmadıklarını biliyoruz. Ki
min yaptığını, ne şekilde yapıldığını söylemek, bugüıı kabil değildir . Ama 
olan oldu. Arkasından bir de misal verdim. Bir devirde de birine, karde
şinden ve yeğeninden dolayı çok çamurlar atılmıştır. İk i nci misalimde 
budur. Bize de aynı şeyler yapılıyor. Çünkü bu geçerli bir adettir. O za. 
man gösteriyor ki, bunların büyük ekseriyeti doğru değildir. Sırf siyasi 
bir avantaj sağlamak üzere, hakikaten dağarcığında birşeyi olmıyanlann 
yaptığı suçlamalar, ancak budur. Ve oradan şunu da söyledim. dedim ki, 
«Biz, Türkiye' de bütün yem borulannı kestik» Yani belli görünen yem bo
rularını kestik. Misali ithalatın libere ediJmesi ve serbestleştirilmesi. Bir
çok kaçak gelen malın serbest ithal edilir hale gelmesiyle Konut Fonu' da 
kurulmuştur. Sigara ithalatı kaçakçının karaborsacının elindeydi. Sırf 
sigara ithalatından 150 milyar lira, bugün Konut Fonu ile hazineye ilave 
para geliyor. Bunlar kime gidiyordu? Karaborsacıya, kaçakçıya. İthalat
ta geçtiğimiz dönemde 1980 öncesinde, kota numaralan ile gazetelerde «fi· 
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lan numaralı kota satılıktır» diye verilen ilanları hatırlarsınız. Unutulma
mış olması lazım. Bunlar havadan para kazanma yollarıdır. Bakarsanız, 

devletin herhangi bir malı düşük fiyatla satılır. Piyasada o malın fiyatı iki 
mislidir. O malı gelir, şu tazyikle bu siyasi tazyikle alırsak köşeyi dönen
ler olur ve iki misli para kazanırlar. Bunlardan tahsisler yolu ile zengin
ler yapılmıştır. Bu geçtiğimiz dönemde bütünüyle vardır. Çimento tahsis 
ile verilirse, demir tahsis ile verilirse, hatta traktör tahsis ile verilirse, 
buradan bir çok adamın istifade etmemesi mümkün müdür? Hatta hat
ta eski partilerde bu işleıi takip eden adamlar vardı. Ve belki de siyasi 
partilerimizin dejenere edilmesinin ana sebeplerinden biri de bu işin, eko
nomik meselelerin yani haksız kazanç meselelerinin buralara bulaşma

sıydı. Bunu da anlattım ve dedim ki, •bakınız, bize hücumlar yapılıyor. 
Ben zannediyorum ki, bu hücumların gerisinde bu yem borusu kesilen
ler vardır. Tekrar eski düzenin kurulmasını isteyenler vardır. Kolay de
ğildir bir sigara kaçakçılığından 150 milyar lirayı kaybetmek. Bunun geri 
gelmesini isteyenler çok var. Ve onun için devamlı olarak derler ki 
«Efendim, bu lüks mallan niye ithal ediyorsunuz?» Yani halkın gözüni.ı 
boyarlar. Ne yapalım, ithal etmeyelim, kaçak gelesin demektir bu. Kaçak 
geldiği zaman da, o söylediğimiz adamlar bundan milyarları vururlar. 
Misal bildirirler, derler ki, •Japonya'dan çiçek ithal ediliyor• . Tabii, bu 
göz boyamadır. İthalatı serbest bıraktığınız zaman da tabii bazıları gele
cektir. Yok yas2.klamaya kalkarsanız, ondan sonra genel olarak bir ta
kım malların karaborsadan geldiğini görürsünüz. Bileıbilirler ki, •Hollan
da peynirinin bende ne işi var?• Hollanda peyniri gelir Türkiye'ye, için
den fon alırız ve Toplu Konut Fonu'na para veririz. Eskiden de geliyordu, 
ama kaçak geliyordu. Dosdoğru gelse ne olur? Bizim orta direğimize 150 
bin'den fazla daire yapılıyorsa bugün, konut inşaatı çığ gibi büyümüşse, 
bu finansmanı bulmamızdan dolayıdır. Yani bir nevi yüksek tüketimi 
olandan vergi alıyoruz, az tüketimi olana düşük faizli kredi olarak, konut 
için veriyoruz. Bunlar sosyal adaletin getirdiği önemli hususlardır. Şimdi, 
•bunları kaldırın• demek, «<tekrar eski düzene dönün» demektir. İşte 
onun için diyorum ki, bize yapılan hücumların gerisinde, muhakkak su
rette tahminim böyledir. Yem borusu kesilenlerin çok büyük rolü var. 
Tekrar e ki düzeni özleyenlerin rolü vardır. 

Bugün bakıyorsunuz, Türkiye'yi, hatta insafsızca, « 1980 öncesi daha 
iyiydi, 1987 Türkiye'nin en kötü yılıdır» gibi akla hayale sığmaz, kabul 
edilmesi mümkün olmayan ve halkın da inanması mümkün olmayan bir 
yurtturmaca yapmaya kalkışmışlardır. Yani, birinin lafıyla siz, bu kadar 
halkı anlamaz mı zannediyorsnuuz? Mümkün mü? 1980 öncesinde kuy
ruklar, yokluklar varken, aradığınız mal bulunmazken, herşcy karabor
sada satılırken, Türkiye'nin kalkınma hızı sıfırın altına düşmüşken, 1987 
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Türkiye'sinin daha kötü olduğunu söylemek için, insafsızlığın ötesinde 
insanın gözünü hırs bürümüş olması lazım. Tabii milletimiz bu şekilde 
düşünenlere, muhakkak gereken cevabı verecektir. İnancım budur. 

Televizyonda bazı programlan zamanımız yetmediği için, sonradan 
seyrediyorum. Şöyle ufak bir haber vardı; bilmem dikkat ettiniz mi? 
Washington Post Gazetesi'nde çıkan bir makaleden bahsetti. Çok deta
yını vermedi, kısaca söylediği şey şudur; •Türkiye bütün Güı'fey Amerika 
ülkelerine, borç içinde olan ülkelere örnek gösterilmiştir.• Ve denmiş

tir ki; • 1977'den itibaren Türkiye bir borç kıskacı içerisine girmiş, bor· 
cunu ödeyemez, transfer yapamaz hale gelmiştir.• Bunun tarihini ben bi
liyorum, size burada söyledim; 1977'de Şubat ayıdır. O çok güzel dedik
leri , 1977 senesinin Şubat ayından itibaren Türkiye döviz transferi yapa
maz, bir tabirle - kim söyledi bilmiyonım - «70 senle muhtaç hale gelmiş
tir.• 

Şimdi, 1980'den itibaren, aynen böyle söylüyor. «Türk'ye'de tatbik 
edilen politikalarla, Türkiye bugün bu meselesini çözmüş, başka ülkelere 
örnek olacak hale gelmiştir. Gidin, onlara bakın• diyorlar. Biraz evvel ko
nuştuğum Raymond Barre bana aynen şuııu söyledi, «Ben Arjantin'de ve 
muhteli( yerlerde yaptığım konuşmalarda örnek olarak Ti.irkiye'yi gös· 
terdim • Gidin oraya bakın, Brezilya'da enflasyon, belki duydunuz yüzd.· 
800 diye radyoda haber çıktı. Bugün bana söylenen enflasyon oranı yüz 
de 2000. Bunlar gelişen ve potanisyeli olan ülkeler. Brezilya deyip geçme 
yin. 100 milyona yakın nüfusu var. Amerika Birleşik Devletleri'nden dab:ı 
büyük arazisi var. 

Bütün bunları söylemekten kastım şudur; Milletimize birçok haki
katler şu veya bu yolla, yanlış olarak verilmeye çalışılıyor. Bizim vazife
miz bunları düzeltmektir. Doğrusu neyse onu söylemektir. Bakınız . bir 
iddia da şu; den iliyor ki, •Otuz küsur milyar dolar borcumuz var. 1980 
öncesinde bu, J 6-17 milyar dolardı. » Bir kere hemen şunu söyliyeyilT' , bu 
borçların bir kısmı 1980 sonrasında gelenler ve eski devrenin yığılmış, 
fakat ödenmeyen o rakamlara girmeyen bizim ertelettiğimiz borçlardır . 

Onları yı llara yayınca, borç rakamları kabardı. Bir kısım öyledir. Takri
ben 4 küsur milyar dolan da Türk işçisinin, Türk insanının, bizim yer.; 
sistemle getirdiğimiz Türkiye'deki döviz mevduatı veyaJıutta oradaki ıW
viz hesaplarıdır. Yani banka mevduatlandır. Ama, teknik olarak sanki 
Türkiye'nin borcu gibi gösterilir, değildir. Bunları da bir tarafa bırakıyo
rum, esas mukayeseyi şöyle yapıyorum; 1979 sonunda diyelim ki, 16-17 
milyar dolar borcumuz var, ihracatımız ise 2 milyar dolar. Bölün baka· 
hm, sekizde biri . Diyelim ki, bu sene 30-31 milyar dolar. Ben tahmin edi
yorum ki, ihracat 8,5 ya 9 milyar dolar olacak . Bir de onu böldüğürnüıde 
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üçte bir civarında oluyor. Şimdi, bu Türkiye'nin gücünü gösterir. Yoksa. 
bugün Türkiye 5 milyar dolara yakın faiz ve borç ödeyemez. Bunu ödü· 
yorsa, demek ki, bu ekonomi bunu üretebiliyor. Ve netice itibariyle bor 
cunu tıkır tıkır faiziyle ödeyebiliyor. Yoksa, 1980'e geli rken, 1977'dcn iti· 
haren ben hatırlıyorum, 1980'e geldiğimizde, 2 küsur milyar dolar bek· 
leyen transferler vardı. Yani, özel teşebbüs para ını yatırmış, transfer 
olmamış . Tam, 2-2,5 milyon bckkyen kuyruk vardı. 2 küsur milyar dolaı 
ki, bunlar sonradan tasfiye edildi. İşte, o borç rakamlarına girdi. Garanti· 
tiiz ticari borç vardı. Malı alırsınız, paras ı nı ödeyemezsiniz . .A!dam size gü
venmiş, göndermiş, belki bir kısmıda çift ödeme onu da bilmiyorum. He· 
sr,p o kadar şaşııımış. 2,5 milyar dolar da böyle borç birikmiş. Dövize çev
rilir mevduat hesapları diye, çok güzel bir buluş yapmışlar, 3'er aylık, 
6'şar aylık 1 senelik, banka mevduatları geliyor. Yabancı bankalar Türki· 
ye'ye parayı yatırıyorlar. Ondan sonra, bundan yüksek faizler alıyorlar. 
Burada hesaba bakın, içeriye ondan kredi veriyoruz. Yani diyelim ki, o sı
rada l milyon dolar getirdiniz, dolar 20 lira, 20 milyon lira içeriye kredi 
veriyorsunuz ve bunun faizi düşük faizdir. Bunun riski tamamiyle dev
lete aittir. Olacak iş değildir. Ve bu hesaplar 1977'den ta 1980'e kadar 
vardır. Bugün devlet Merkez Bankası, DÇM Hesapları, 2,5-3 milyar do
ları geçmiştir. 0,2 milyar doları, biz bugüne ertelettik ve 800 liradan ödü
yoruz. Kullanan adam onu, 20 liradan vermiş, 25 liradan ödemiştir. Ara
daki farkı devlet, yani, Merkez Bankası ödüyor. Yani bütün vatandaş 

ödüyor. Ama başka çaresi yok, yapı lmış, hesap sormaya kalkarsanız, esas 
bunların hesabını sormak lazım . Ama Türkiye'de, siyaı;i iktidarlara he
sap bu şekilde sorulmaz. Bu hesap, millet tarafından oy vermemek su
retiyle sorulur. Ve böyle olacaktır. Maalesef ekonomik durum, o söyledi
ğimiz yıllarda, hatırlıyorum, 1977'de başlar. Başbakanlıkta, bütün iller
deki yoklar listesi vardır. Valilere sorulurdu, hala da o adet devam ediyor. 
Çünkü, bürokrasiye bir kaide koydun mu devam eder. Şimdi listeleri ga· 
yet iyi hatırlıyorum . 67 ilimizin valisi her hafta rapor ederlerdi. O ra
porlarda şunları görmek kabildi; gaz, tuz, kömür, margarin, ampul, şeker 
yok. Yoklar listesi kocaman bir tabloda verilirdi. Bugün gene onlar geli
yor. Ara sırada bana gösteriyorlar. Sadece Nisan ayında gübrede sorun 
çıktı, bir iki yerde gübre eksikliği var diye. Onları gördüm sadece ve bun
dan da, bir tek mal yok diye kıyamet kopuyor, Türkiye' de. Bir yerde mal 
eksikliği görüldüğü zaman vatandaş kıyamet koparıyor. O zaman listenin 
hepsi doluydu, baştan aşağı. Getirir gösteririm, o tarihteki listeleri . Bu· 
gün Allaha çok şükür Türkiye'dc herşey var. Hatta bazılarının bir nevi 
kıskançlığını celbedecek kadar herşey vardır. Arabamı istiyorsunuz, ara· 
ha vardır. Lüks mal mı istiyorsunuz o da vardır. Fransız kravatı da var
dır. Onun misalini de vereyim, şimdi bakın hesaba. Bu kravatları yurt dı
şından alanlar var. Eskiden her giden birkaç tane kendisine, birkaç tane 
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de hediye diye alıyordu. İsviçre'de şimdi bu kravatlar, tahmin ederim, 
200 Frank civarındadır. 200 Frank'ta 100 bin liranın üzerinde bir rakam
dır. Yani iyi bir ipek kravatı bu fiyata alırsınız. Şimdi aynı kravat Türki
ye' de aşağı yukarı 45-50 bin liraya satılıyor. Fakat bu kravatın Türki
ye'ye girişi 10 bin liradır. Aradaki bütün farkı, •katma değeri » sizin tüc
carınız, toptancınız, perakendeciniz alıyor. Netice itibariyle, memlekette 
kalıyor bunlar, Şimdi, bu mu akıllıca iş, yoksa millet gitsin perekende al
sın, 5 misli daha fazla döviz ödiyelim, bu mu doğru? Kaldı ki, onların ço
ğunu ödeyip, gelen turistlere satıyoruz. O dövizin çoğunu da fazlasıyla çıka
rıyoruz. Bugün, Türkiye'ye neden çok turist geliyor, neden çok alış - veriş 
yoruz. Bugün, Türkiye'ye neden çok turist geliyor, neden çok alış - veriş 

oluyor. Herşey varda onun için. Yugoslav geliyor, Türkiye'den mal alı
yor. Polonyalısı, o sıkıntılı haliyle geliyor. Suriyelisi, İranlısı, Iraklısı: 
geliyor. Hatta Yunan geliyor. Huduttan geliyorlar. Papandreu yasakla
masa daha çok gelecekler. Çünkü burada herşey Yunanistan'a göre daha 
ucuz. Ama ben bununla yeni iş sahası açıyorum . İlerisi için iş imkanları 
çıkıyor. Bakınız, yıllar evvel yat turizmi gelişsin diye, çok laflar söyleyen
ler vardı ama sistem kurulmadıktan sonra yat turizmi na ıl gelişsin? Siz 
tekne kiralamasını imkan dahiline sokmadan, bu turizm gelişebilirmi?' 

Telefonunuz yoksa, elektriğiniz yoksa. su veremeyecekseniz nasıl gelişir? 
Ama gidin bakın, bu sefer tahmininizin ötesinde bir gelişme var. Hatta 
komşu devletler bundan endişeye düşmüşlerdir. Türkiye'de yat turizm'i' 
çok süratle gelişiyor ve bu işi yapan genç ve büyük inı;anlar çıkmış. Belki 
50-60 tane yatı kiraya veren şirketler var. Daha başka birşey söyleyeyim ; 
Tabii turizmde bu gelişme neyi getirmiştir; Türkiye'de ilk defa 1985 se
nesinde bot şov diye bir sergi lzmir'de açıldı. Ben seyrettim, gittim gör
düm. Geçen sene veya bu sene bu sergi, iki defa tekrar edildi. Başlangıç
ta bir şey yoktu sergide ama şimdi gidip bakın, bu teknelerin çok büyük 
kısmı Türkiye'de yapılıyor. Parçaları Türkiye'de yapılıyor. Yeni iş saha
ları çıkmış, genç genç lisan bilen insanlar, bu işin organizatörleri olmaya 
başlamışlar. Pazarlamasından, rehberliğine kadar. Bodrum'da Bodrum 
tipi çok tekneler yapılıyor. Sadece yabancı yatlar değil aynı şekilde bu 
teknelerde kiraya veriliyor. Demekki , bu gibi konular, memlekette yeni 
iş sahaları açan işlerdir. Onun için arkadaşlarıma daima şunu söyledim; 
serbest bir ekonomik sistem, Türkiye'de ve dünyanın her tarafından çok 
iyi işler meydana getirir. Bu arada bir konuyu daha ifade etmek istiyo
rum. Dikkat ederseniz, İngiltere'de seçim yapıldı. Arkasından İtalya'da 
seçim yapıldı. Bir enteresan neticedir, sol kaybediyor. Her iki tarafta da 
kaybetti. İtalya'da komünistler azaldı. Hristiyan Demokratların reyleri' 
bir miktar arttı. İngiltere'de muhafazakar parti aynı başbakan üçüncü 
defa hükümeti kurmuştur. Bu İngiltere tarihinde görülmemiş bir şeydir. 
Ümit ederim ki, solun Türkiye'de son seçimdeki yenilgisi, dünyadaki 
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trende uygundur. Genel olarak şunu belirtelim, solun söyleyeceği birşey 
kalmamıştır. Problem olarak bizim önümüze koyacağı ve bizden ileri ya
pabileceği bir iş kalmamıştır. Biz zaten onun söyleyebileceğinden çok 
daha fazlasını yaptık. Avrupa'da da dikkat ederseniz sol, yeşillikle uğ

raşmaya başladı. Başka çaresi yok. Başka şeyler bulamıyorlar, biraz in
san hakları diye karıştırıyorlar, biraz da çevre diyorlar ki çevre mesele
sinde biz onlardan ilerdeyiz. Hakikaten çevre meselesinde bizim iktida
rımı:.:, onlardan çok daha ileri düşüncelere sahip. Bizim getirdiğimiz ko
nular, akıllıca konulardır. İşi yanlış yapmak yerine, akıllıca yapmak, eko
-nomik olarak yapmak lazımdır. Yani ekonomik menfaat sağlamak lazım
dır. Bir iş yapılırken muhakkak topluma, memlekete faydalı olarak ya
pılmalıdır. Ama yanlış yaparsanız, hata edersiniz. Konut meselesinin 
Türkiye'de bu şekilde çözülmesi ispat etıniştirki, hem ekonomik çözüm 
getirmiş, hem de vatandaşı memnun etmiştir. Geçen gün Kızılcahamam 
tarafına giderken, Kazan diye yeni ilçe yapacağımız yerden geçtik, ina
nılacak gibi değil, 900 haneli konut yapılıyor. Daha yeni ilçe o'.ac:ık bir yer. 
Bunun gibi daha birçok ilçelerimizde toplu konutlar yapılıyor. Demekki 
~istem akıllıca çözülmüştür, vatandaşa uygundur. Son getirdiğimiz me
mura, işçiye, emekliye, konutu olmayana konut yardımı yapma mesele
side çok iyi çalışmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, 

Bu tahmnn ediyorum, 'JlBMM tatile girmeden evvel son grup top
lantımız oluyor. Daha dört gece saat ikilere kadar arkadaşlarımla toplan
tılanmız devam edecek. Ama toplantılarımız iyi oluyor, bütün arkadaş
lar konuşma imkanını buluyorlar, meseleleri söylüyorlar bizde onları din
lemekten büyük bahtiyarlık duyuyoruz. Tabii zor bir iş kolay değil. Çün· 
kü çalışma saatleri 17 -18 saate geliyor. Uyku saati 6 ile 7 saat arasında 
kalıyor. Tabii o kadar çalıştıktan sonra da insan kolay uyuyamıyor. Gü
nün bütün meseleleri kafanızdan geçiyor. Ama insan bir işi severek yapar
~a yorgunluk önemli değil. Ben bunu da biliyorum, severek yaptığımız bir 
iş yorgunluk vermez. Bu konuşmalara devam edeceğim. Tabii referan
dum konusuna, her zaman arkadaşlarıma söylerim, önem vereceğiz. 

'Özellikle sandıklara sahip olmalıyız, hile yapılmaması için. Geçtiğimiz 
seçimlerde misallerini gördük. Eski partililerden çok tecrübeli olanlar 
var. Onun için sağlam durunuz, vatandaşın oyu tam manasıyla sandığa 
atılsın. Çünkü, burada evet - hayır meselesi çok kolay değiştirilebilir. Bu
nun için, parti teşkilatımızla elele verin, vatandaş ne verecekse sandığa 
bilesiz attırın. Bu referandum dolayısıyla, deminde söylediğim gibi, aley
himi7.de propaganda için ellerinden geleni yapacaklardır. Sanki geçici 4. 
maddeyi biz koyduk. Ondan sonra, bütün kanunlardaki ceza hükümlerini 
biz koyduk farzederek bize hücum edeceklerdir. Çünkü, onların tarafın-
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dan siyaset böyle yapılıyor. Bizim için milletr şunu söylemek için fır
sattır, «referandumun manası bir iktidar, muhalefet meselesi değildir. 

Geçici 4. maddenin kaldırılıp kaldırılmaması meselesidir•, aslı budur_ 
Şimdi onun propagandasını yapacaklanna, dönüp bize çatmalan, eski 
devri hatırlatan dönemlere geleceğimizin, enteresan bir işaretidir. Yani 
Türkiye 1980 öncesinin kavgalı dönemine dönebilecektir diye bir işaret 
veriliyor. Bundan hayır var tabii, öğrenelim . Memleketimize hayır var, 
vatandaşımızın buna çok dikkat etmesi lazım. Bizde bu konuda vatanda
şımızı, elimizden geldiği kadar aydınlatmalıyız. «Film koptuğu yerden de
vam edecek• diyenler olduğu gibi, •bıraktığımız yerden başlayacağız• di
yenler de var. Tabii takdir milletindir, benim söyleyeceğim bu. Hatta kal-· 
kıpta evet deyiniz hayır deyiniz propagandası, hiçbir zaman yapmadım, 
yapmayacağım . Yalnız, evetin manasını söyleyeceğim. Tabii •milletin 
kararının başımızın üzerinde yeri var• dedik. Şimdi mesele bu olduğu hal
de, bunun münakaşası yapılacağı yerde, dönüpde iktidar değişecekmiş 
gibi yapmak, hakikaten halkı saf zannetmekle eşittir . İkt i dar değişmeye
cektir. öyle birşey yok. Onların kendi kendine uydurmasıdır. Bugün Al
laha şükür •255• çoğunluğumuz var, parlamentoda. Son bir seçimde ya
pıldı . Örnekleme metodu, yani kamuoyu yoklamaları, kaç kişiyle yapılır 
biliyor musunuz? En kabadayı, 5 bin kişiyle yapılır. Daha çok ·2500• kişi 
üzerinde yapılır, kamuoyu yoklamaları. Tabii ilmi yapılır, seçilerek. Şim

di bizim belediye seçimleri •100 bin• reyde yapılmıştır zannederim c87" 
bin• iştirak var. •87 bin• iştirak var, «87 bin• rey atılmış ve Türkiye'nin 
rast gele yerlerinde olmuştur. Şimdi « SİZ bildinizde, böyle yerleri seçti
niz• diyorlar. Böyle bir şey olurmu? Nüfusu belli noktaya gelmemiş yeri 
zaten belediye yapamazsınız. · 200(h nüfusu geçecek. Zaten seçim yerle
rindeki nüfus bunun çok üzerinde. Aksi olsaydı bütün oyları biz alırdık. 
Böyle birşey mümkün değil . Vatandaşın reyi, kimseninde tapulu malı 
değil. İster verir, ister vermez. % 45'in üzerinde rey aldık . Enteresan
dır, kırsal bölge iddiaları da çöktü bu seçimde. Kırsal bölgeler mi? Köy
dür bunlar. Yani belediyedir ama hepsi köy statüsündedir. Kırsal bölge
iddialan çöktü, bu sefer dedilerki, •şehirlerde rey almaya başladık-. ne
rede canım? Hepsi köy işte. Arkadaşlanmdan ricam; bu tatilinizi belki 
biraz bozacağım ama lütfen, köyde, kasabada, kentte yani seçim bölge
nizde çok dolaşın. Tavsiyem budur. Bir erken seçim meselesi olursa, onu
da söyledim, bu iktidar partisinin kararıdır. İktidar partisi, uygun gö
rürse seçimi yapar. Tabii elde edilebilir diye devam ediyorlar. Hepimiz 
çalışacağız. Türkiye'de siyaset kolay değildir. Siyaseti düzgün hale ge
tirmek istiyorsak, en önemli iş, iktidarımızın Türkiye'de stabilitenin de
vam ettiğini göstermesidir. Son seçimler, bu stabilitenin devam edeceği
nin bir işaretidir. Onu söyleyeyim. Türkiye stabilitesini devam ettirirse, 
ekonomik fark ve birçok bakımlardan, her türlü meselesini halleder. Dı-
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şarda itibarı artar. Krediler, yabancı sermaye yatırımları, Türkiye'nin bir
çok projeleri çok kolaylıkla halledilebilir. Şimdiye kadar gördüğünüz gi
bi, Türkiye'ye kredi almak, biç problem değildir. Hangi yerde görülmüş, 
bugün « 1050• km. otoyol için "1,9 milyar dolar» kredi iyi şartlarla bu
lunsun. Hemen yanıbaşında santrallar, Atatürk barajı, Karakaya yani bir
çok tesisler içinde, fevkalade iyi şartlı kredilerle, meselerimizi çözmüşüz. 
Mesela TEK'na •6• tane • termik santral• teklifi var. Yap, işl et, devret 
formülüne göre. Her birisi (1000 megawatt) ın üzerinde. Her birisi, • l 
·;nilyar dolar» ın üzerinde finansman isteyen santrallar. Finansmanların 
hepsi lazım, biz altısını da alsak, altısıda gelir. Tahmin ediyorumki, en 
fazla ya iki ya üçüne kadar verilecek. Türkiye'nin şartları, bu kadar işi 

olmasaydı, bu imkanların biç birisi gelmezdi. Bütün bunların yanında, 

deminde söylediğim gibi Türkiye'ninen önemli dar boğazı, ödemeler den
gesiydi. Geçtiğimiz yıllarda, Türkiye'yi sıkboğaz eden konu hep ödeme
ler dengesiydi. Bizimde böyle bir sıkıntıya düşeceğimizi söyleyip, kötü 
falcılık yapanlar vardı. Hala da var, söylüyorlar. Bu sene «8,5 -9 milyar 
dolar• civarında bir il'ıracata inşallah erişeceğiz. Belki daha fazla olur. 
«770 milyon dolar• gibi bir rakama Mayıs ayında erişmek, Türkiye' de gö
rülmüş şey değildir. Mayıs ayı yüksek ihracatın olduğu bir ayda değildir. 
Belki SOO'e doğruda gidecek, daha son rakamlar alınmış değil. Tabii bu 
şekilde turizminde devam etmesi çok ciddi gelirler getirmeye başladı. 
Biz birçok konulardada daha serbestiye doğru gideceğimizi ifade ede
rin1. Daha serbest bir ekonomiye yani herkesin gücünü gösterebileceği ka
biliyetini gösterebileceği, işi bilenin kazanacağı bir ekonomik sisteme çok 
-süratle geldiğimizi ve gelmeye devam edeceğimizi ifade ederim. Bunu yap
tığımız zaman bütün dünyaya afişe oluruz. Bugün memurlarla konuşur
ken söyledim, Türkiye'de fiyat artışları var. Bunun bazı sebepleri de var. 
Biz dünya'ya açılıyoruz. Bir misal vereceğim; Antalya'dan, Mersin'den, 
Amasya'dan muhtelif yerlerden Arap ülkelerine yapılan ihracatın önünü 
bir keseriz, sizin fiyatlarınız yarı yarıya düşer. Ondan sonrada basbas ba
ğırır herkes malımız tarlada kaldı diye. «1.000 liraya• kirıız ihraç edili
yor Amasya'dan. Günde •60 ton» kamyon. Şimdi bütün bu yollan aşmı
-şız. Kabul edelim ki, Türkiye' de gıda maddelerinin fiyatları dış dünyaya 
göre çok düşüktür. Fakat dünyayla bağlanınca fiyatlar yavaş yavaş o se
viyelere doğru yaklaşıyor. Tersi nedir? Kapatmaktır. Bu gün biz hayvan 
ihracatını yasaklarsak, eskisi gibi güneydoğudaki, doğudaki insan kaçak
ç1 olsa, evet et fiyatları düşer biraz, ama o insanlara çok ızdırap veririz. 
O insanlar bugün memnunlar, hayvanını sabyor, bir tanesinden ·80 bin• 
alıyor. Nereye gidiyor bunlar? Demek ki bizim pahalı pahalı dediğimiz 
şeyler dış dünyada kıymetini bulduğu için oraya gidiyor, satılıyor. Onu da 
lcazanç geliyor- Şimdi o insanda memnundur. Bütün mesele ekonomik sis
temi, çok daha rahat çalışır hale getirmektir. Biz bunu yaptık ve büyük 
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çapta da yapmaya devam ediyoruz. Arkadaşlarım gittikleri yerlerde bu
.nu anlatsmlar, korkmasınlar. Biz, bazen şundan çekindiğinizi biliyoruz. 
Bazı gazeteleri okuyorsunuz hafif moraliniz bozuluyor. Pek bozulmasın. 
Gayet tabii onların vazifeleri tenkit etmek, sizi methetmek değil. Onlar 
netice itibariyle, en iyi işleri de yapsanız, neresi bozuktur diye arayacak
lardıı-. Bu tabiidir, bunu tabii görün ama onada fazla önem vermeyin. 
Ders alıp, örnek alın, nereyi tenkit ediyor diye bakın; ona görede hare
ketinizi ayarlayın. Bundan hiçbir zaman korkmamak lazım. Bizim vazi
femiz, doğruları millete anlatmaktır. Ondan çekinmeyin. Bakınız, ge
çeni rde basında bir köşe yazarı arkadaşımız, itiraf etti. •Bizim söyle
diklerimiz yanlışmış dedi.» Biz şunu şunu söyledik, bunlar rey almıya

<:ak zannediyorduk, baktık rey aldı• diyor. Açık açık söyledi. Bu da gü
zel birşey, hatasını, sevabını söyler gibi söyleyebilmek bir meziyettir. 
Onu da söyleyeyim. Kolay bir iş değildir. Çünkü insanların bir huyu var, 
kimse hatayı üzerine almıyor. Hatasını ' kabul etmiyor ama hatayı kabul 
e den yükselir, onuda söyleyeyim. Bugünde böyle. Bu sene Türkiye için 
iyi bir sene olacak. Onu tahmin ediyorum ama önümüzdeki sene belki 
bundan daha iyi olacak. Hiç ondan korkunuz olmasın. Mühim olan konu 
ekonomik meselelerde kararlı olmak, hata yapmamak. Hata yapmamak 
kaydını söylerken , şunu anlatıyorum, ekonomik meseleleri kendi kanun
ları içerisinde halletmek lazım. Onu eski siyasi yöntemlerle halledemeyiz. 
Eski siyasi yapıların ekonomiyi düze çıkartmadığı çok acı tecrübelerle, 
80'e gelişimizle sabit olmuştur. Aynı hataları bizim yapmamamız lazım. 
İşte çndan ders alacağız. Yani 70'lerden SO'e gelirken Türkiye'nin yıllan 
kaybolmuştur. Esas kaybolan yıllar, söylemek icap ederse 70'li yıllardır. 
Bakın rakamlara Türkiye nereye gelmiş. Devamlı elektrik kısıntısı olan 
bir ülke değilmiydik 70'li yıllarda. Devamlı elektrik kesintisi olrouyor
muydu? Günde iki saat. Tabii şimdi unuttuk, 83'tcn sonra hiç öyle bir 
şey yok. 83'ten sonra ne fabrikalar duruyor elektriksizlikten, ne evlerde 
asansörler duruyor, nede buzdolaplarında yemekler bozuluyor ama unu
tulur, güzel şeylere çabuk alışılıyor. Bende bazen diyorum ki, şöyle elekt
riğin düğmesini çevirelim, karanlığa sokalım, ondan sonra görelim baka
lım . Eskiden bunlarda vardı, diyebiliriz, ama yapmak mümkün değil ta
bii. Bizden millet iş istiyor, daha fazla iş istiyor. Birde iş yapmanın ya
nında önemli olan milleti anlamak, milletle ahbap olmak. Geçen gün Kı
zılcahamam'da bir gezi yaptım. O milli parkın içinde. Aslında o milli par
kada biraz daha önem vermek lazım. Çünkü Ankara'nın, civar illerin, il
çelerin birçok insanları oraya geliyor. Tabii gittiğimiz her yerde piknik 
yapan , ortadirek ve ortadireğin biraz üzerinde insanlar var. Davet ettiler, 
«ille gel çayımızı iç, birlikte yemek yiyelim, kadeh kaldıralım» diyenlerde 
oldu. Bir ikisine misafir oldum. İki tane enteresan manzara gördüm ora
da, bir yere gittik, genç bir karı koca, modern giyimli. Onların masasına 

513 



oturduk. Çocukları küçük 2 yaşında, 4 yaşında, 5 yaşında çocuklar var. 
Çaylarını içtikten sonra sordum dedim ki, esiz ne iş yapıyorsunuz?• Biri
si zahireciymiş, birisinin kocasının marketi varmış, genelde konuştuğum 
kimseler esnaf, sordum «arabanız var mı?• Var. «Dört beyaz var mı?• on
lar da var. Sonra öbür masaya geçtik, öbür masa baş örtülü. Daha eski 
kıyafetli, onlara sordum, birisi işçi, birisi devlette çalışan bir memur on
lara da sordum onlarında arabası var. Onlarında dört beyazı var. Tabii 
arabalah biraz daha farklı, birincisinin Wolksvagen'i var, esk i model. Kı

zılcahamam'ın oralara gelebilmeleri için hepsinin bir arabası olması la
zım. Geneldeki şekil bu. Bizim özlediğimiz, inşallah ilerde, o ortadireğin 
çoğıınun arabasının olması . Göreceksiniz olacaktır . Bugün araba satış

ları artmış diye çok büyük yaygara var. Kimse c lO tane• araba alıp s tok 
etmez. Herhalde bu arabalar kullanıcı insanlara satılıyor. İnşallah daha 
fazla yapılır, daha da fazla insanımız araba sahibi olur. Tabii uzak bir iş, 
istikbal değildir. Ben öyle tahmin ederim ki, Türkiye'de ortadirek dedi
ğimiz, orta gelir grubu, arabaya da sahip olacaktır. Bugün lüks sayılma
yan, vaktiyle lüks sayılan birçok şeylere sahip olacaktır . Orada görüştü
ğüm insanlar, hayatlarından memnun görünüyorlardı. Hakikaten bende 
memnun oldum. Mümkün olduğu kadar insanlarla kaynaşmasını bilmek 
lazım. Benim arkadaşlara ikinci tavsiyem, hiç kimseyi küçük görmesin
ler. Herkesi, kendisiyle kaynaşabilecek insan olarak mütalaa etsinler, 
herkesle gayet iyi anlaşsınlar. Zannediyorum, siyasetin en önemli tara
fı da budur. İyi siyasetçi herkesle iyi geçinir. Kavga etmez. Bir ara söy
ledim, yanlış anlaşıldı basında. Bir şeyi reddedecekseniz bile, sanki ka
bul ediyormuşunuz gibi reddedeceksiniz. Yani hayırınız bile evet'e ben
zer olsun. Siz hayır derken, adam memnun olsun. Yumuşak bir şekilde 

reddedin. Aslı budur. Ben bütün arkadaşlarıma, iyi tatil değilde, iyi çalış
malar diliyorum. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN ESKİŞEHİR UÇAK MOTOR 
FABRİKASININ AÇILIŞINDA YAPTICI KONUŞMA 

10 Haziran 1987 

Sayın Cumhurbaşkanım, 

Bugün, 20 aydan kısa bir süre önce zat-ı alinizin temelini attığı Sa
vunma Sanayinin önemli tesislerinden birinin açı lış ı nı yapıyoruz. Bu ve.
sileyle gerek bu konuda, gerekse Türkiye'nin gelişmesi, benim aciz ka
naatinıe göre bir çağ değiştirmesi mesafesinde olan yaptığı işlerden, özel
likle zat-ı alinizin Cumhurbaşkanlığı devrindeki çok önemli hamlelerden, 
çok kısa şekilde bahsetmek istiyorum. Birçok önemli projeye başladık. 
Bunlardan bir tanesi temelini attığımız Atatürk Barajı'dır. Ümit ediyo
rum ki, önümüzdeki sene takriben bu aylarda o baraja gidip su tu tma 
operasyonunu başlatacağız. Baraj bu şekilde ilerlemekte, hızla gitmek
tedir. Karakaya Barajı tamamlanmıştır. Bin km. den fazla otoyolun finans
manı temin edilmiş ve tahmin ediyorum bir kısmını inşaasına başlandı 

bir kısmının da yakında başlanacaktır. Edirne' den binip Ankara'ya kadar 
otoyolda gitmek önümüzdeki üç sene içinde mümkün olacaktır. Bunun 
gibi de daha başka otoyollar da devreye girmektedir. Elektrik meselesi... 
Bütün Türkiye'nin köyleri elektriğe kavuşmuştur. Belki bir - iki tane ek
siğimiz vardır ama onlar da önümüzdeki aylarda tamamlanacaktır. Tür
kiye'nin köylerinin bütün telekominikasyon hizmetleri, telefon hizmetleri 
tahmin ediyorum önümüzdeki sen içinde tamamlanacaktır. Aşağı yukarı 
Cumhurbaşkanlığınız döneminde 11 binden fazla köye otomatik telefon 
götürdük. Tabii, bunun yanında özellikle halkımızı alakadar eden; tele
vizyonun renkli olması, ikinci kanalın bütün yurda yaygınlaştırılması 

yanında üçüncü televizyon kanalına başlıyacağımızı kuvvetle ümit et
mekteyim. Eğitim sistemimizde, üniversitelerimizde çok büyük hamleler 
yapıyoruz. Sağlık için yeni bir reform yasası meydana getirdik ve ümit 
ediyorum ki, sağlıkta da çok büyük adımlar atacağız. 

Tabii, bütün bunların yanında dev adımlarla ilerleyen Türkiye'nin, 
savunma meselelerine benzer şekilde eğilmek ihtiyacı vardır. Açılış ını 
yapacağımız bu tesis ve ümit ediyorum bir ay içerisinde de açılışını ya
pacağımız Mürted'deki F-16 uçak tesisi, Türkiye'nin bu sahada yaptığı en 
önemli hareketlerden bir tanesidir. En modern bir savunma aracına hem 
Türkiye'de yıllarca özlemini çektiğimiz ve bunu muhtelif vesilelerle va-
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kıflar kurarak, sloganlar ortaya koyarak ifade ettiğimiz özlemimize ni
hayet kavuşmuş oluyoruz. Ben bu meseleyi bir parça inceledim ... Şu gör
düğünüz tesisle Mürted'deki uçak yapım tesisine Savunma Sanayii Fon 
İdaresinden Tusaş'a 50 Milyar lira para ödenmiştir, son geçtiğimiz bir 
yıl - birbuçuk yıl içinde. Daha da ödenmeye devam edilecek. Bu rakam, te
sisler tamamlandığında 70 milyar lirayı bulacaktır. Üzerinde durmak is
tediğim konu, tesislerin zamanında bitirilmesi hatta zamanından önce 
bitirilmesidir. Çünkü, evvelki yıllarda yaptığımız bir çok tecrübeler, te
sise başlıyoruz ama bir türlü bitiremiyoruz. Zat-ı alinizin 20 sene süren 
birçok tesisleri de hizmete açtığını biliyoruz. Ama şu devirde başlanm ı ş 

tesislerin çoğunu emin olunuz 6 ay içinde, bir sene içinde, nihayet bir 
baraj olduğu takdirde 2 sene içinde tamamlamak imkanına kavuşmamız 
finansman meselesinin halliyle orantılı olmuştur. İşte burada da Savun
ma Sanayii Fon İdaresinin kurulması, bunun için de lüzumlu kanunun 
TBMM'den geçmesi ve Türk halkının buna verdiği önem, netice itiba
riyle Savunma Sanayii Fon İdaresinde şu ana kadar 300 milyar lira bi
rikim başlamış ve ümit ediyorum ki, yıl sonuna kadar bu rakam 500 mil
yar liraya yükselecektir. Silahlı Kuvvetlerde, muhtelif kuvvetlerin vakıf
larının, yakında TBMM'den çıkacak bfr kanunla bir araya getirilmesi, 
tahmin ediyorum silahlı kuvvetlerimize, savunma sanayimize bir ilave gü
cü ilave bir kaynağı daha rasyonel bir tarzda sağlama imkanına bizi ka
vuşturacaktır. Şu anda Savunma Sanyii Fon İdresi'nin elinde önemli pro
jeler var ... Tabii silahlı kuvvetlerimizin ihtiyaçlarına göre, bu projelerin 
birer birer tatbikatına, önümüzdeki aylar içerisinde muhakkak geçile
cektir. Mesela bir radar projesi, mesela çok namlulu roket projesi, zırhlı 
muhabere aracı projesi, bu söylediğim çalışmalar içerisinde yer almıştır 
ve ümit ediyorum ki, önümüzdeki aylar içerisinde bunları da bir sonuca 
bağlama imkfınma kavuşacağız. 1987 içinde Mürted'deki uçak fabrikasın
dan Türkiye'de ilk imal edilmiş, tamamlanmış ve bu fabrikanın motor
larını taşıyan jet uçaklarımızı, F-16 jet uçaklarımızı Türkiye semalarında 
görmekten fevkalade bahtiyar olacağınızı ve bütün milletimizin bu anı 
sabırsızlıkla beklediğini çok yakından biliyoruz. Geçmiş yıllarda emek 
sarfedenlere, bu meseleyi ortaya koyanlara, bu işte çalışanlara başta zat-ı 
aliniz olmak üzere bütün emeği geçen herkese huzurunuzda teşekkür edi
yor, bu tesisin memleketimize, milletimize ve güzel Eskişehir'imize hayır
lı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Sağolun. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN ANAVATAN PARTİSİ 
TBMM GRUB TOPLANTISINDAN SONRA BASIN MENSUPLARINA 

YAPTICI AÇIKLAMA 

10 Haziran 1987 

Basın mensuplarına ve ilgili bütün arkadaşlarıma bu anlattığımız 

hadiseden dolayı ben de teşekkürlerimi arz ediyorum. Herhalde, araştır
ma sonucu bir teknjk arıza olduğu çıkacaktır. Tahminim öyle. Normal 
olarak biz o uçakla birkaç sefer uçtuk. Şimruye kadar herhangi bir şey 
olmadı. Ama demek ki, daha bir takım eksiklikleri olabilir. Bakıldıktan 
sonra ona göre bir neticeye varılacaktır. Geç.en Pazar günü seçimler ya
pıldı. Seçimler aşağı yukarı bir örnekleme olacak mahiyettedir. Yani, bu
gün gerek basınımJZın gerekse muhtelif sosyal araştırma kurumlarının 
(PİAR, SİAR vs.) yaptık ları komuoyu yoklamaları ilmi esaslaı·da en fazla 
2500-3000 kişiyi kapsayan yoklamalardır. Şimdi burada yapılan yokla
mada zannediyorum 87 bin kişi rey verdj. Tabiatiyle bunlarda bir bölge
ye yığılmış yerler değil Türkiye'nin muhtelif, doğusundan batı ına deği

ş ik yerleri içine alan bir seçimdi. Seçimde bütün partiler çalıştı. Ben ha
riç bütün başkanlar gezdi. Ben onu da biliyorum. Tabii, şu iddiaların ya
pılmas ı mümkün ve doğru değildir, •Anavatan bu seçimleri devlet gücüy
le kazanmıştu Bu doğru olsaydı biz belki araseçiınde daha iyi netice alır
dık . Eğer doğnı bir netice olsaydı. Yoksa devlet gücü gibi laflar her za
man bahane laflardır. Geçtiğimiz dönemlerdeki her seçime baktım, bu 
laflar her zaman kullanılmış, bayatlamış laflardır. Öyle görmemiz lhun. 
Vatandaşın reyi ne parayla satın alınır ne de seçim zamanı yapılacak hiz
metlerle satın alınır. Onu biz gayet iyi biliyoruz. Vatandaş reyini sevdiği 
partiye, sevdiği şahsa verecektir. Biz her yerde de kazanmadık . Onu da 
ifade edeyim. Yani, 84 yerin 55'ini aldık. Nispet olarak güzel bir nispet
tir. Oy nispeti de gayet iyı bir nispettir. % 46'ya yakın bir nispet. Ondan 
sonra şunu da ifade edeyim; Enteresan görülen tarafı şudur : Bizim 1983 
eçimlerinde ve onu taki p eden mahalli idare seçimlerinde şunu müşa

hade ettim; (Ki, 4 ay-5 ay sonra yapıldı.) Biz mahalli idare seçimlerinde 
Türkiye genelinde % 41 ,5 civarında oy aldık. Bu 41,5 oyun önemli bir kıs
mı şehirlerden gelmiştir. Yani Ankara, İstanbul, İzmir gibi yerlerde bizim 
% 50'ye yakın, hatta % 50'den fazla oy aldığımız yerler vard ır. O seçim
lerde de şu faktör gözükmüştür. Seçim malıalleri ufaldıkça bizim rey nis
petimizin % 50- 60'lardan % 40'lara düştüğü görülmüştür. Ben bunun se-
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bebini o zaman şöyle tahlil ettim; Dedim ki, Anavatan Partisi olarak da
ha biz bir senelik partiyiz. Bizim mesajımız, söylediklerimiz televizyon 
kanalıyla daha çok büyük şehirlere aksetmiştir. Küçük yerlere aksetmesi 
zaman almıştır ve zaman alacaktır. İkinci bir faktör de tabii, bazı kurul
muş partilerin işte biz filanca eski siyasi partinin devamıyız. Onun lideri 
bizi destekliyor, veyahutta o liderin kurduğu partidir şeklinde. Öyle par
tiler de var. Tabii bu partilerin 20 · 25 senelik, yerine göre mazileri v::ıı
dır. O partilerin o bölgelerde, bilhassa ufak yerlerde tuttukları itibarlı ın 

sanlar da vardır. Bunu da kabul etmek lazım. Bu yüzden de o gibi yerler
de nitekinı bizim yaptığımız incelemede kırsal bölgeye doğru gidildikçe 
yani nüfus yoğunluğunun azaldığı yerlere doğru gidildikçe, misal olaıak 
söyleyeyim : DYP'nin % 13,5 değil, % 20'ye doğru yaklaştığı, hatta biraz 
üzerine çıktığı yerleri biz biliyoruz. Küçük yerlerdir bunlar. Tabii bugün 
elimizde mahalli idare seçimleriyle ilgili olarak bu yerlerin tam sonuçları 
yoktur. Ba ılı olarak çıkmadı. DİE sadece ilçe bazında verdi. Ama biı.inı 
elimizdeki bilgiler onun öyle olduğunu gösteriyor. Yani, küçük yerll•nk 
reyleri zaten yukarıdaydı. Onun için diyorum ki, bizim mahalli idan· sc 
çimlerinde buradaki oylarımız düşüktü. Bugünkü aldığımız rey nispeti 
% 41'5'in çok üzerındedir. % 46 gibi rakamlar alınmıştır ki, ·:> /<1:Taıı 

şehirlerde aldığımız rey % 50'ye yaklaşmaktaydı. Demek ki, onun cpı:yı 
üzerine çıkmış oluyor. Bir bu var. Tabii, gösterge olarak baktığınız z.ıman 
Türkiye'nin hemen hemen her tarafında iyi rey alınmış. Mesel! Ege böl
gesinde, (Zannediyorum Yeni Asır'ın manşetinde gördüm, aym şeyi söy
lemek kabil) sekiz tane belediye seçimi yapılmış biz beş tanesini almışız . 

Zannediyorum ikisini DYP bir tanesini de SHP almış. Aynı nispetler ora
larda da var. Doğuya giderseniz orada da aynı şeyi görebilirsiniz. Marma
ra Bölgesinde özellikle Tekirdağ, Kocaeli'de gayet iyi gözüküyor. Genel 
olarak rey nispetleri bakımından hiç şüpheye götürmeyecek ta rzda bu 
seçim Anavatan'ın lehinediı·. Yani başka ne türlü laf söylenirse söylensin, 
nasıl küçültmeye çalışılırsa çalışılsın güneş hakikaten balçıkla kapatıl
maz. Söylemek istediğimin biri bu. Tabii, Meclisin tatilden sonraki döne
mine başladık. Bu dönemde elimizde önemJi kanun tasarıları var. Bilhas
sa bugün de gördüğünüz kalabalıkları getiren ilçelerle ilgili kanun tasarı
sı var. Genel olarak düşüncem bu konuda şu: Tabii, ilçe sayısının Tür
kiye' de artması lazım. Çünkü ilçe sayısı artıkça o yerlere hjzmetin daha 
fazla gidebilmesi imkaruna kavuşuyor. Tabii, bunun da bir ekonomik !i
mitasyonu var. Onu da kabul etmek lazım. Bu konu ve bunun gibi daha 
önemli kanunlarımız var. Geçen devre yetiştiremedik. Yani, geçen tatil 
öncesi. Onları da sıkı bir çalışmayla bu devre bitirmek istiyoruz. Bu su
retle Anavatan icraatının bize veı:ilen beş senenin ilk üçbuçuk senesinde 
büyük çapta realize etmiş olacağız. Tabii, burada siz sormadan ben ce
vap vereyim. Bir erken seçim ihtimali nedir? Hep söylediğim gibi 50-50'-
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dir. Bugün erken seçim, her mevsim Türkiye'de olabilir. Yani, seçim her 
mevsim olabilir. Ben hatırlıyorum; vaktiyle Aralık'ta da mahalli idare 
seçimleri yapıldı. Bu söylediğim 1977 senesindeydi. Bugün ulaşım, komü
nikasyon imkanları çok daha ileri olan Türkiye'de seçim kış ortasında 
yapılabilir. Bunda hiçbir mahsur yoktur. Bunu, tabii o tarihte yapacağı
mız manasında söylemedim. Ama her an için bu karar alınabilir mana
sında söyledim. Hala seçim yapılıp yapılmama konusu 50-50 ortadadır. 
Arkadaşlarımla görüşeceğim. Onlaı·dan alacağım intibalar var tabii. Otu
zar, otuzbeşer kişilik gruplar halinde bu önümüzdeki oniki gün içerisin
de onlarla görüşmeler yapacağım. Bir arada sohbet edeceğ;z, meseleleri· 
mizi müşavere edeceğiz, konuşacağız. Bu konularda bir takım kararlara 
varacağız. Partiyle ilgili olarak da bu konuşmalardan sonra bir karara va
racağımı söyleyebilirim. Onu da huzurunuzda söyleyeyim, yeniden bir 
başka sual konusu gelmesin diye. Esas itibariyle konuşmam bu şekilde. 

Soru : - Erken seçim için bir zamanlamanız var mı? 
C ev a p: - Erken seçim için daha karar alınacak. Bakın söyle

dim, kış ortasında da yapılabilir. Karar almak için daha vaktimiz var 
ama, şu ıgün alacağız, !bugün alacağız diye ıbir kararımız yok. 

S o r u: - Milletvekilleriyle yapacağını z görüşmelerden sonra par
tideki değişikliği gündeme getirebilir misiniz? 

C e va p: - Tabii onlarla bir görüşeyim de ondan sonra düşünüle
bilir. 

Soru : - Sayın Taşar'ın istifası da ele alınacak mı? 
C e v a p : - O da dahil tabii . 

S o r u : - Bu Haziran ayında bu Meclisten gerekirse erken seçim 
kararı çıkmayabilir de? 

Cevap: - Çıkabilir de. Çünkü imzalar da var. Arkadaşlar itimat 
edip imzada verdiler. Meclis toplanabilir de. Eylül'de de alınabilir karar, 
onu söylemek istiyorum. 

S o r u : - Referandum sonuçlan da etkili olacak mı, bu kararın 
alınmasında? 

Cevap: - Yok hayır. Hiç referandumla alakası yok. Hatta bir 
ara arkadaşlarım şunu söylediğimi bilirler, Erken seçimin bir dezavan
tajı referandumla karıştırmak istemiyorum. Yani, bir yanlış anlama ol
masın diye onu da düşünüyorum dedim. 

S o r u : - Burada cevabı verilmemiş bir hükümet meselesi kaldı 
galiba? 

C ev a p : - Hükümet meselesi diye çok geniş bir meselem yok. 
Onu söyledim zaten. Büyük bir hükümet değişikliği düşünmüyorum de-
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dim ama hükümet değişikliği hiç ummadığınız zamanlarda olmuştur. Bu
nu da biliyoruz. Hlç düşünmediğiniz zamanlarda olmuştur. 

S o r u: - Efendim, kaza gecesini anlııtabilir misiniz? 

C ev a p: - Hayır, hayır. Şöyle, kaza değil de, kalktıktan bir müd
det sonra, zannediyorum on dakika ya oldu, ya olmadı. Birdenbire ışık
lar yanıp sönmeye ve alarım sesleri gelmeye lbaştladı. Bizim başımızdaki 
ışıklar da, (pilot mahallini de geriden görüyorduk) aradaki ışıklar da ya
ni'p sönmeye !başladı. Teyyarenin motor sesinde bir değişıiklik duyuldu 
Ondan gelen haber, jeneratöri.in bir tanesinin devre dışı çıktığı, yani 
elektrik sistemini besleyen jeneratörlerden bir tanesinin çıktığı şeklin
deydi. Sonra tekrar normal olur gibi oldu. Fakat galiba bir motorun 
elektrik şeyi çalışmıyor şeklinl:le bir izahat verdiler. Onun üzerine geri 
dönelim denildi. Biz de geri dönilıı diye tasvip ettik. Oturuyorduk, yani 
bir heyecan yoktu ve normal geri dönWdü. O arada dönüş yapıldığı sıra
da geriden makinist veya teknisyen geldi, elektrik tablosunu açtı. Kabi
nin biraz ilerisinde. Oralarda herhalde sigortalardan biri atmış. Ona ba
sar basmaz aynı hadise bir daha oldu. Bu sefer bütün sigortalar attı ve 
tayyare karanlıkta kaldı. Yani öbür jeneratörde gitti. Bu sefer, öyle tah
min ediyorum ve el feneriyle göstergeleri okumaya çalıştılar. Tabii, biz 
daha şehirin ışıklarını görüyorduk. Yani, bu dönüş de yapılmıştı, şehirin 
ışıklarını görüyorduk. Herhangi bir alet yardımı olmadan normal pisti 
görerek indi. Tabii, motorların çalışması da mümkün olmad.ı. Onun için 
zannediyorum, frene fazlaca bastı. Frene fazlaca basınca lastikler o za
man patlamıştır. Yoksa havada patlama değil. Yani sürtünmeden dolayı 

lastikler patladı. Fakat biz onu hissetmedik. Ondan sonra içeride o ara bi r 
koku da geliyordu. Yanık kokusu gibi. Belki bir kablo yanığı. Arkasın

dan arka taraf duman gibi olmuş. Aslında sonradan anlaşıldı, duman de
ğil su buharı. Çünkü, tazyik sistemi açılmadığı için içerisi buharlaşma ve 
sıcak oldu. Uçak pistin üzerinde durdu. Sonra ön kapı açılmadı. Biraz te
laş ettiler. Ben gayet sakindim. Ondan sonra ceketimi istedim ve ceke
timi verdiler. Sonra kapı açılsın dediler. Arkada atlama yeri var orada. 
Baktık, ik.ibuçuk metre yükseklikte bir yer. Durun bizi buradan atlatma
yın, önden inmeye çalışalım dedik, ama telaş edenler var. Korumalar te
laş ediyoı·. 11la beni :ıorla oradan indirecekler. Durun bakalım dedik. 
Neyse bir - iki kişi indi. Onlar biraz yardım ettiler ve o şekilde tutunarak 
atlamadan indik. Çünkü bu ağırlıkta atlarsak bir tarafımıza bir şey yapa
rız diye endişe ettik. Arkasından Tevfik Bey atlamış. Onun belinde biraz 
incinme var zannediyorum. Ondan sonra kenarda durduk biz çıktıktan 
biraz sonra itfaiye araçları geldi. Onla biz geri döndük İki gazeteci ar
kadaşımız vardı ben arabadan indiğim sırada, resim çektiler. Sordular 
•Yok önem]~ birşey değil» dedim. Hadise bu. 
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S o r u : - Efendim yine aynı uçağa binermisiniz? 

C e v a p : - Bineriz niye binmeyelim canım Allah Allah. 

S o r u: - Efendim geçmiş olsun. Yalruz çok ciddi bir şey. 

Cevap: - Evet ciddi bir şey ... Tabii inceletiyoruz. Yapımda mı 
var? Kullanımda mı var? Bakımda mı var? Bunlar anlaşılacak. • 

Soru: - Sabotaj ihtimali var mı? 

C ev a p : - Tabii, sabotaj mı bilemiyorum. Ancak bu kadar ince 
sabotaj biraz zor gibi gelir bana. Çok ince olur. Daha kaba yaparlar sa
botajı. Bu, benim tahminjm, ya bakımdan veyahutta imalatta belki bir 
hata olabilir. Onu öğreneceğiz. 

Soru : - Kaç kişi vardı efendim? 

Cevap : - Dokuz kişi falan vardı . Sekiz- dokuz kişi . Fakat o ara
da bizde, o araba telefonları var. O araba telefonlarını da yanımızda taşı· 
yorduk. Ondan sonra araba telefonlarıyla konuşmamız mümkün oldu . 
Evet ... 

Soru : - Kuleyle mi? 

C e v p : - Kuleyle görüşmedik. O aklımıza gelmedi o arada. Ben 
kominikasyonun kesildiğini sonradan öğrendim. Yani kuleyle görüşmek 
mümkün değilmiş. Halbuki, biz o telefonla şeyi arayabilirdik. Bundan 
sonra yazacağız kulenin numarasını. Çünkü ilk defa tecrübe ettim. O te· 
lefonları yatta bize getirdiler ve her tarafla konuşmak kabil. Evet. Ondan 
sonra biz bir de tayyarede tecrübe edelim dedik. Yukarıya çıkınca konu· 
şuluyormu acaba diye. Hakikaten konuştuk. Sizlerle de seçim sırasında 
konuştum. Evet. O sırada İzmir civarında idik tayyarede. Yani onunla 
tayyarede rahat konuşuluyor. Tabii, tayyarelerde alınması yasak zanne
derim. 

S o r u : - Kaza olduktan sonra o telefonla nereyi aradınız efen
dim? 

C ev a p : - Hayır kullanmadık telefonu. Yani bilseydik komini· 
kasyonun kesildiğini, o telefonu kullanabilirdik. 

· ... ı ı ... ı · 

•• ı.l ;ıoı rı . 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN KAZAN'DA 
HALKA HİTABEN YAPTICI KONUŞMASI 

14 Ha?.iran 1987 

Muhterem Kazan'lılar, 

Hepinize sözlerimin başında sevgiler, saygılar sunuyorum. Sağ olun, 
var olun. Bu, benim buraya ikinci ya da üçüncü gelişim. Kazan'ı her gel
cliğimizde daha farklı görüyoruz. Ümit ediyorum, bir sonraki gelişimiz
de de öyle göreceğiz. 

Burası, Ankara gibi oldukça büyük bir şehre yakın, önemli bir yer 
haline gelmeye başlamıştır. Çalışkan bir belediye başkanınız var. Bizi 
hiç rahat bırakmıyor. Onu da söyleyeyim. İşini gayet sıkı takip ediyor. 
Bugün şöyle bir baktım; daha evvel temeli atılan konutların hepsi çıkmış. 
Artık bugün büyük şehirlerde değil, böyle ufak kasabalarda dahi toplu 
konut yapılıyor. Herkes buna şahit olsun. Ve o kanunla bütün sanayi iş

yerlerine, işyeri yapanlara, bir de köylerdeki evlere yardım edeceğiz. 

Yani köylerde de güzel konutlar yapılacak. Tabii şu geldiğimiz yol, önem
li bir yol. Burası çift yol haline geldi. Ama Gerede ile Ankara arasında ay
nca bir ekspres yol daha yapılacak. Onun da bu sene inşaatına başlıyo
ruz. Kazan'ın hudutları içersinden geçiyor o yol da. Gayet tabii bu gibi 
yollar yapılıp trafik artarsa, Kazan'ın değeri de ona göre beraber artar. 
Bütün me ele bu gelişmeyi, kalkınmayı sadece belli yerlerde değil, Tür
kiye'nin her tarafında yapmaktır. Bugün Anavatan iktidan, Türkiye'nin 
her tarafını bir şantiye haline çevirmiştir. Doğusundan Batısına, Güne
yinden Kuzeyine, vaktiyle çok az yatırım yapıldığı söylenen Doğu, Güney 
Doğu Anadolu' da dev eserler meydana getiriliyor. Mesela, bir Atatürk Ba
rajı yılda ne kadar para yiyor biliyor musunuz? ... 200 milyar lira. İnşal
lah seneye su tutmaya başlayacak. Tabii dünyanın en büyük barajların

dan biri. Keban'a biz büyük derdik vaktiyle, Keban'ın gövde hacminin 
tam 6 misli büyüklüğünde. Türkiye bu şekilde meselesini çözer hale gel
miştir. Çok süratli bir tarzda çözer hale gelmiştir. Memleketimizin bü
tün köylerine elektrik tamamlandı. Belki bir iki tane eksiktir. O da bu 
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sene tamamlanıyor. Bütün köylerin telefon meselesi, -hem de otoma
tik olarak - inşallah bir iki seneye kadar tamam hale gelecek. Ondan son
ra diğer bir çok konularda memleketimizde çok geniş çalışmalar var. Bu 
memleketi her zaman söylediğimiz gibi ileri, modern bir ülke haline ge
tirmeyi azmettik. 

Sözlerime son verirken, Kazan ilçemizin sizlere ve rnemlekçte hayır
lı uğurlu olmasını dilerim. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN KIZILCAHAMAM'DA 
HALKA HİTABEN YAPTICI KONUŞMASI 

14 Haziran 1987 

Değerli Kızılcahamam'War, 

Ankara'dan burayı güzel bir dinJenrne yeri olarak görmek için ge
len muhterem vatandaşlarım. 

Bugün biraz zaman bulduk, devlet işlerinden biraz ayrılarak Anka
ra'nın bu güzel yerine, Kızılcahamarn'a bir kere daha ge!ebildik . Biz de 
Kızılcahamam'ı seviyoruz. Bu tarafa sık sık da gelme imkanımız var. Ta
bii yolda gelirken şu kısa zaman içinde, görmediğimiz 7 -8 ay içerisinde, 
oldukça büyük gelişmelerin - gerek sanayide, gerekse konut sektöründe 
çok önemli gelişmeler - olduğunu müşahade ettik. Biraz ileride Kazan Ka
sabasında 600'den fazla toplu konut yapılıyor. Bir ufak kasabadır. Ondan 
sonra sağda solda çok büyük inşaatlar var. lleride hava meydanı, uçak 
sanayii yapılıyor. Bir müddet evvel Eskişehir'de jet motorları fabrikası
nın açılışını yaptık. İnşallah önümüzdeki ayda Mürted'deki büyük uçak 
tesisinin açılışını yapacağız. Ve size müjdeleyebilirim ki, 29 Ekim Cum
huriyet Bayramında ilk Türk jeti havaya çıkacak. Tabii bir memleketin 
gelişmesinde, kalkınmasında alt yapının çok büyük önemi var. Altyapı 

deyince, tabii ilk önce insanın aklına yıJllar gelir. Bizim de iktidara geldi
ğimiz zaman Türkiye'de yollar bakımından evet, başl angıçta bir takım 

gelişmeler yapılmış. Bilhassa 1950'li yıllarda rahmetli Başbakan Mende
res'in zamanında Türkiye'de yollar çok yapılmış. Fakat 1950'lerin ~r
kiyesi ile 1980'lerin Türkiyesi bir değil. 1950'dc 18 milyon nüfusumuz var. 
Bugün Türkiye'nin nüfusu 52 milyon. Tabiiki o yapılan yollar ne kadaı· 

büyütülse, ne kadar asfaltlansa Türkiye'nin ihtiyacına kafi değil. İşte bu
nun için otoyollar tabir ettiğimiz, yani üzerine çıktığınız zaman hiç dur
madan yüksek bir süratle seyredeceğiniz gidişli - gelişli, korumalı yollar 
sistemine bizim zamanımızda büyük çapta başlandı. Bunun ilk işareti de, 
Edirne'den Ankara'ya kadar bir otoyolun bütün finansmanı temin edildi, 
kı men inşaatına başlandı. Önümüzdeki ay ve aylar içinde zannediyorum, 
diğer kısımlanrun inşaatına başlayacağız. Bunlar kısım kısım verilmiş

tir. Birkısmı Edirne ile İstanbul il hudutlarına kadar, ondan sonra Ad:ı
pazan Gerede arasında ve Gerede ile Ankara ara ında . Ümit ediyorum ki , 
1000 km.'den fazla otoyola başladık. Bunları da öyle esk iden olduğu gibi 
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40-50 kilometrelik otoyolu 10 senede bitirme yerine 3 ile 4 senede tamam
layacağız. Bakınız Kızılcahamam'a kadar çift yolla geliyoruz. Bu yoldan 
ayrı yapılıyor o söylediğim yol, o çok daha büyük bir yol. Ama Kızılca
hamam'a kadar gelen çift yol bizim zamanımızda tamamlandı. Hatta Ge
rede'ye kadar gidiyor şimdi. Türkiye'de yollar genişlediği zam~. yollar 
üzerinde güzel bir trafik akımı temin edildiği zama9, memleketin hızla 
kalkındığını hep beraber görüyoruz. İşte önemli konulardan b 'r tanesi, 
konut meselesi. Konut meselesi deyip geçmeyiniz. Bugün Türkiye'de yıl
da sadece toplu konut fonundan 150 bin ünite yapılıyor. 150 bin daire. 
Tabii çok kimse iş sahası buluyor. Sanayi çalışıyor ... Tuğlasından kiremi
tine, kapısından penceresine kadar çok geniş bir sanayi dalı ve istihdam 
imkanı kendiliğinden meydana çıkıyor. Memleketimizin her tarafında 
çok büyük gelişme var ... Bugün 69 tane baraj inşa halindedir. İçerisinde, 
Karakaya gibi Keban'dan daha büyük, Atatürk gibi Keban'ın 6 misli bü
yüklüğünde, gövde hacmi büyüklüğünde barajlar süratle inşa edilmek
tedir. Bunlar sayesinde Doğu ve Güney Doğu Anadolu'nun benim tabirimle 
makus talihi yenilmiştir. Orası bir şantiye haline gelmiştir. Bugün Tür
kiye'nin elektriksiz köyü kalmamıştır. Telefonsuz köyü de hemen hemen 
sona ermektedir. Ve bakınız, biz geldiğimizde sadece 11 köyümti7tl~ oto
matik telefon varken, bugün 11 bin köyde otomatik telefon var, dünyanın 
her tarafıyla konuşuyorlar. Televizyon gördüğünüz gibi sadece siyah be
yazdı . Bir Sayın Cumhurbaşkanı konuştuğu zaman renkli oluyordu. Şim
di bütün saatleri uzatıldı, tamamiyle renkli ve ikinci kanala geçtik. Bir 
çok şehirlerde ümit ediyorum ki, bir sene içinde Türkiye'nin her tarafın
da ikinci kanal tamam olur ve ondan sonrada üçüncü kanal başlayacak. 
Televizyondan eğitim, beceri kazandırma gibi konularda büyük yarar sağ
layacağız. Gençlerimize, çocuklarımıza çok güzel bilgiler vereceğiz. Bakı
nız, biz bu memlekette dünyanın en büyük aşı kampanyasını yaptık, ÇO· 

cuklar için, ufak çocuklar için. 5 yaşına kadar olan çocukların 5 milyo
nunu aşıladık . Her sene de yeni doğanları aşılamaya devam ediyoruz, 
Çünkü memleketimizde çocuk zaiyah çok fazlaydı. Ama dünyanın en bü
yük aşı kampanyasını yaptık ve Birleşmiş Milletler bu başarımızı bütün 
dünyaya yaymıştır. Tabii muhterem Kızılcahamam'lılar, muhterem vatan
daşlarım bütün bunların yanında bir saha daha var ... Turizm, işte burada 
bir turistik tesis açıyoruz. Ankara buraya çok yakın. Ankara'nın turistik 
bakımından nefes alması, Kızılcahamam gibi bölgelerin, civardaki çamlı 
bölgelerin çok daha iyi kııllanması, akıllıca kullanılmasına bağlıdır. 
Ümit ediyorum ki, burada daha çok şeyler yapılacak, Kızılcahamam'a 

gelen insan sayısı daha fazla artacaktır. Türkiye'miz son iki üç yıl içinde 
turizmdeki yatak kapasitesini. başlangıç noktasının iki misline, üç mislino 
doğru süratle götürilyor. Yurdun her tarafında turistik tesisler yaplıyor. 
Binlerce yatak Antalya, Muğla mıntıkalarına ilave ediliyor. Ankara, lstan-
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bul \re muhtelif şehirlerimizde büyük oteller yapılıyor. Niçih bunlar? Bir 
sebebi var. Yabancı turist niye Türkiye'ye geliyor? Niçin Türkiye'yi daha 
fazla seviyor? Çünkü bu memlekette huzur var, bu memlekette insanlann 
yüzü gülüyor ve yabancı turist için korkulacak eski anarşi dönemleri yok 
artık ve Allah göstermesin bir daha da o günlere dönmeyelim. Elimizden 
geldiği kadar bu memleketin gelişmesi, kalkınması için çalışıyoruz. Tabii 
yaptığımız işlerin hesabını daima millete veririz. Başkasına deği l. Baş

kasının söylediği laflara da aldırmayız, bir kulağımızdan girer öbürün
den çıkar, izi bile kalmaz. Çünkü bizim hesabımız milletedir. İşimiz mii
lete cevap vermek, milletin isteklerine, arzulanna milletimizin gelişme · 
sine, kalkınmasına, elimizden geldiği kadar, gücümüzün yettiği kadar 
yardımcı olmaktır. Yoksa şununla bununla laf yanşına girişip işlerimiz? 
yanm bırakamayız . Zaten bu meselelerin takdirinin de millet tarafından 
yapılacağını çok iyi biliyorum. Hayatımız devlet hizmetinde geçti. Son 
6- 7 senedir de politika salınesindeyiz. Elimizden geldiği kadar hizmete 
devam edeceğiz . Tabiatıyla Allah'ın yardımı ve milletin desteği ile. 

Bugün memleketin bir durumuna bakınız; insanlann yüzü gülüyor, 
eski yokluk günleri, eski anarşi günlerinden eser kalmadı, çok ciddi bi r 
gelişme hamlesi içerisindeyiz. Türkiye'nin geçen sene kal•kınma hızı, dün
yanın en yüksek kalkınma hızlanndan biri oldu. Herkesin gözü Türkiye 
üzerindedir. Ben 1980 senesini hatırlatıyorum ... 1980 senesinin başında 
Türkiye'nin kredi itiban 103 ülke arasında o zaman 101 inci idi. Sondan 
2 nci, 3 üncü Bugün Türkiye'nin kredi itiban dünyada 118 ülke arasında 
45 incidir. Elimizi a"ucumuzu o tarihlerde her tarafa açtık. En ufak ül
kede bile bir milyon dolar kredi peşinde koştuk . Niçin? Memleketimizin 
bir parça geleceğini daha iyi, istikbalini daha iyi yapabilmek, içinde bu
lunduğumuz sıkıntılan çözebilmek içindi. Marot yok, tüp gaz yok, ondan 
sonra lnıyruklar var. Allah'a çok şükür milletin çalışması, akıllı bir idare 
ile bugüne gelmişizdir. Uerisini çok daha güzel görüyorum. Çok daha gü
zel günler var. Çünkü bu millet çalışkan millettir. Bu millet büyük Ata
türk'ün söylediği gibi zeki millettir. İşin nerede doğru olduğunu, nerede 
aksak olduğunu, kimin kendisi için çalıştığını, kimin koltuk için çalıştı

ğını çok iyi bilir. Bakınız, bugiin Türkiye'nin dışanda çok itibarı var de
dim. Ben 1979 yılında şöyle bir hadiseyi hatırlıyorum ... Bunlan da 1983 
seçimleri sırasında televizyonda ifade ettim. O da şudw·; «zamanın hü
kümetinin bir Devlet Bakanı hatta Başbakan yardımcısı, o sırada Türki
ye'nin çok stkıntısı var. Petrol sıkıntısı var, kuyruklar var. Benzin istas· 
yonlannda geliyor gidiyorsunuz sonunda cbenzin bitti, mazot bitti• di
yorlar-- gidiyor bir dost petrol ülkesine, bir anlaşma yapıyorlar. Bir mik
tar petrol alınıyor. Sonra yüzünü, elini sıka sıka, biraz utanarak diyor ki; 
«Bize acaba bir tanker daha fazla verebilir mfainiz?• oranın Petrol Umum 
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Müdürüne. Adam, «Veririz» diyor. Tekrar bizimki eziliyor, büzülüyor. 
• Acaba bunun fiyatında da tenzilat yapar mısınız? • diyor. Onu der de
mez, adam kapıyı gösteriyor bizim bakana, • Buyrun dışarı diyor•. Tür· 
kiye böyle bir noktadan gelmiştir. Bugün o söylediğimiz ülkeye ve onun 
gibi ülkelere, Türkiye'nin verdiği kredi miktarı neredeyse 2 milyar dülar
dır. Türkiye'nin aldığı değil, Türkiye'nin verdiği kredi. 30 milyar dolar 
civarında dışarıya borcumuz var derler. Tabii bu hesabı yapanlar rakamı 
söylüyor sadece. Bunun takriben 4,5-5 milyar doları Türk vatandaşları
nın - dışarıda yaşayanlarda dahil - Türkiye'deki veya dışardaki mcvduat
larıdır. Bankalardaki hesaplarıdır. Bu bizim borcumuz değildir . Ama tek
nik olarak borç gibi gözükür. Aslında vatandaşuruzın parasıdır . Bir hu, 
ikincisi 1980'e gelirken Türkiye'nin ekonomik durumu herkesin malumu, 
daha öteye gitmeye lüzum yok. 18 milyar borcumuz var, ödeyemiyorsu
nuz. 1 milyar dolan dahi ödeyemiyorsunuz. Çünkü ihracatınızın hepsi 2 
milyar dolar. Bölün bakalım 18'i ikiye, 1/9 ihracatınız. Bu sene inşallah 
Türkiye'nin ihracatı 8,5 ile 9 milyon dolar arasında olacak. Borcumuz 30 
milyar dolarsa kaçta kaçı? 1/9'i mi ihracatımız, yoksa 1/3'i mi? İşte he 
sabın özeti buradadır. Biz bu memleketin gücünü arttırdık. Bu sene ın · 
şallah iki milyar dolara yakın turizm geliri gelecek. Nerede görülmüş? 

1980'nin, 1979'un anarşisinde Türkiye'ye turist gelir mi? Ama Türkiye'ye 
bugün o anarşi dönemi geçtiği için çok daha fazla turist güven içinde g~
liyor. Ankara'da saat 9'dan sonra gece sokağa çıkmaya korkuyorlardı. 

lstanbul'da öyleydi, bugün Türkiye'nin her tarafında i s tediğiniz saat SO· 

kağa çıkınız. Ve bir şey daha söyleyeyim, 1983 sonunda biz iktidara gel
diğimizde Türkiye'nin her tarafında sıkıyönetim vardı. Ve siyasi rakip· 
!erimiz bize •Siz sıkıyönerimsiz bu memleketi götüremezsiniz, güven or
tamını sağlayamazsınız• dedi ler. Biz de sağladık. Bugün Türkiye'nin biç 
bir yerinde sıkıyönetim kalmamıştır. Ama her tarafında, büyük şehirler
de dahil, huzur ve güven sapasağlam yerindedir. Zaten gelişmenin temeli 
de buradan başlıyor. İnsanlar istikbale ümitle bakıyorlar. Çocuklar, genç
ler istikbale ümitle bakıyorlar. Üniversite sayısı arttı, fakülte sayısı art
tı, daha yenileri de kurulacak. Bakınız, bir şey daha söyliyeyim; Türki
ye'nin ilçe sayısı 1950'lerin başında aşağı yukarı 450 - 500 civarındaydı. 
Bir, Demokrat Parti iktidarı zamanında 78 tane kasaba, ilçe yapıldı . On
dan sonraki dönemlere bakınız, hiçbir kasaba belki iki üç tane hariç, ilçe 
yapılmamıştu. Bir, Demokrat Parti iktidarı yapmıştır. Güçlü bir iktidaı·· 
dır ve onların devamını izleyenlerse bir tane ilçe yapmadılar, doğru dü
rüst. 

Şimdi, biz oturduk (Türkiye'ye, kasabalarımıza hizmet nasıl daiı-;ı 
fazla gelir?) diye düşündük. Güçlü bir iktidarız. Bugün Anavatan, Tür
kiye'nin gelmiş geçmiş en büyük iktidarıdır. Aşağı yukarı 100 yeri ilçe 
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yapıyoruz kanunla. Zannediyorum 50 kadar da Bakanlar Kurulu karany
la yapacağız. 150 tane ilçe yapacağız. İnşallah, ilçe özlemi çeken birçok yer
leri ilçe yapmamız Allah'ın izniyle mümkün olacakur. Bütün bunların 
ifade ettiği bir nıana var. O da şudur; Türkiye, eskisinden çok güçlüdür, 
Türkiye eskisinden çok kuvvetlidir. Tabii siyasi rakiplerimizin ve onların 
yanında olan bazı basının bize söylediği bir nokta daha var. Onu da biraz 
açıklamam lazım . «Efendim yolsuzluk arttı». Bir yuvarlak laftır gidiyor. 
Yolsuzluk arta. Göster misalini kardeşim. İspatını getir bakalım. İspa
tJnı getir de, biz hareket etmiyor muyuz, onu gör. Ama bütün dünyada v~ 
bizim memleketimizde özellikle, bir kötü adet var ... •Vur karayı izi ka
lır•. Doğru veya yanlış. Ben şimdi size bir eski hikayeyi anlatayım, belxi 
gençlerin çoğu bilmezler . burada. «1960 yılında devrin Dışişleri Bakanı 
rahmetli Fatin Rüştü Zorlu'ya, o devirde fısıltı gazetesi ve bazı yerlerde 
açık açık "yüzde lO'cu• lakabını takmışlardı. Yani her yapılan işten yüz
de 10 alıyor diye. Ve onun sonunda bu zatı muhterem, Mendere 'le bera
ber idam edilen, asıJan bakandan birisidir. Ama Yassıada mahkemeleri 
göstermiştir ki , bu idam edilen şahsın ne yüzde lO'culuğu vardır aksine 
milliyetçi, vatanperver bir insandır . Bu meydana çıktı. Ama ona bu le
keyi sürenler, Allah'ın indinde mesuldürler ve herhalde kıyamet günü he
sap veremiyeceklerdir. Aynı konuyu bugün gene söyleyenler bugün yol
suzluktan sözcdenler, kendi devirlerınde kardeşlerinden, yeğenleri nden 
dolayı kendilerine sürülen lekeyi unutmamalıdırlar. Çünkü aynı devir
leri yaşadık, aynı şeyleri gördük, Türkiye'de doğı·u dürüst siyaset yapma
yanlann, memlekete bir program, plan veremeyenlerin doğru dürüst i5 
yapamayan ların sadece yaptıkları iş, iktidardakilere leke sürmekten, ka
ra atmaktan başka birşey değildir. Aslı da budur. Bizim bu mem lekette 
crr önemli yaptığımız işlerden biri haksız kazanca mani olmaktır. İnsan
ların, çalışanın kazanmasını temin etmektir. Bakınız bir iki misa l verece
ğim; Bizden evvelki dönemlerde, bugün bu laflan söyleyenlerin dönemin
de de tahsisler var, Gazetelerde görürdünüz. Filan numaralı kota satı lı k · 
tır. Kimin malını kime satıyorsun . Havadan para kazanıyor adam, kota 
tahsisi alıyor ertesi günü satıyor, ithalat kotası. Ondan sonra demir tah
sisi alıyor devletten, ertesi günü satıyor. Gazete kağıdı alıyor, ertesi günü 
satıyor. Fazla karlarla. bunlann hiç birisi kalmamıştır. Çünkii serbest 
bir ekonomik sistemde ne tahsis vardır ne kota vardır . Herkes, gücü olan 
gelir, eşit şartlar içinde mücadele eder. Kimseye de bir haksız kazanç 
ağlatmayız. Dahasını söyleyeyim; Şu içtiğiniz yabancı sigaralar bundan 

evvelki, bizden evvelki dönemde tamamiyle kaçak geliyordu . Yu rt dışın
dan Bulgaristan'dan şuradan, buradan. Acaba bu işten ne kadar para ka
zanıyorlardı? Bu karaborsacılar, kaçakçılar. Hesabı bilmek mümkün değil
dir. O tarihte herkes bir rakam söylerdi ama bugün rakam ortaya çıkmış· 
tır. Çünkü sigara ithalatını bugün devlet yapıyor, Tekel yapıyor, kaçakçı, 
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karaborsacı yapmıyor. Ve bu sigara ithalatından devlete gelen kazançla, 
toplu konuta, size konut yapılıyor. Oraya gelen kazancın miktarı nedir 
biliyor musunuz? Yıllık 150 milyar lira. İşte haksız kazanç söyleyenler, 
yolsuzluk söyleyenler, kendi devirlerindeki koskoca çuvaldızı görmüyor. 
lar, başka Y.erlerdeki iğneyi aramaya kalkıyorlar. Ve belki de bugün , bize 
yapılan hücumların altında bu yem boruları kesilmiş, kaçakçıların, kara
borsacıların para desteği vardır. Yoksa büyük büyük mitinglC'ti, 5 para
sız partilerin yapması mümkün değildir, devletten para almadan. Devle
tin partilere yaptığı yardımlar, tabii ki oyun en yüksek olan partiye yapı
lır. Ama bakınız, bizden daha fazla şaşaalı, arabalı, yurdun her tarafından 
otobüsler tutup mitingler yapanlara bu paralar nereden geliyor acaba?• 
diye sual sormak lazım . Vatandaşın kafasında hiç olmazsa bunun bir 
suali olması lazım. Çünkü biz hesabı biliyoruz. Bizim part'miziıı hesabı 

her noktasına kadar açıktır. Devletten aldığımız para, üyelerimizden al
dığımız para ve yardımlardan aldığımız paranın hepsi bellidir. Ama bu 
hesapları olmayanların da bu kadar büyük alayişli mitingler yapabilme· 
sinin herhalde başka türlü izahı da yoktur. Tabii hemen şunu da söyle
yeyim; o mitingler hiç birşey ifade etmez. Çünkü toplama kalabalıkların, 
gösterişlerin birşey ifade etmediğini ta 1950'den beri biliriz. İsmet Pa
şa'ya devrin valisinin 1950'de yapılan mitingde şu sözü öyledi(lini biliyo
,um ... Kalabalığı toplamışlardı . Taksim meydanına : •İşte paşam İstan
bul» dedi. Ertesi günler seçim yapıldı, İsmet Paşa'ya rey çıkmad ı . Çünkü 
bu mile l parayla öyle rey verecek millet değil. Onu çok iyi biliyoıum; ,Bu 
millet kendisine hizmet edenleri takdir eder. Evet o kadar. 

Kmlcahamamlılar, burada güzel bir te is başladı. tn'şallah daha iyi
lerini yapanı bu bölgeye daha çok şeyler getiririz. 

Hepinize tekrar sevgiler saygılar sunuyorum. Sağ olun Yar olun di
yorum. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN İRAN BAŞBAKANI 
SAYIN MİR HÜSEYİN MUSA Vİ ŞEREFİNE 
VERDİGİ YEMEKTE YAPTIGI KONUŞMA 

15 Haziran 1987 

Aziz Kardeşim, Ekselans Mir Hüseyin Musavi, 
Değerli Konuklar, 
Ekselanslarını ve beraberlerindeki 'heyetin değerli üyelerini bir kez 

daha Türkiye'de görmekten büyük memnuniyet duymaktayım. Sizlere 
Türk halkı, Türk Hükümeti ve şahsım adına hoşgeldiniz diyorum. 

Bu ziyaretiniz, bana 1986 Ocak ayında ülkenize yapmış olduğum v~ 
olumlu anılarını her zaman canlı tuttuğum ziyareti bir kez daha anma 
fırsatını vermektedir. Türkiye ve İran milletleri, güç ve kaynağını tarih
ten alan dostluk ve kardeşlik ilişkileriyle birbirine içten bağlı bulwı
maktadır. İki ülke arasındaki münasebetleri olması gereken düzeye çı
karmak tarihi bir görevdir ve bu görevin ifası için karşılıklı olarak gay
ret sarfetmekteyiz. Mevcut samimi ve müsait ortam içinde Türk ve İran 
Hükümetleri arasındaki ikili ziyaret ve temaslar, yakın işbirliği ilişkile 
rimizin bugünkü memnuniyet verici düzeyine ulaşmasında önemli rol 
oynamıştır. Karşılıklı azim ve çaba ile ilişkilerimizin daha da gelişebile
ceğine inanıyorum. Eminim ki, Ekselanslarının bu ziyaretinin de gelişen 
münasebetlerimize önemli katlası olacaktır. 

Komşumuz dost İran ile aramızdaki işbirliğinin arttırılarak yeni bo
yutlarla zenginleştirilmesi, mevcut bağlan daha da güçlendirecek ve her 
iki ülke halkı için de yararlı sonuçlar doğuracaktır. Özellikle ekonomik 
ve ticari ilişkilerin arttırılması ve önemli projelerde işbirliği yapılması 
yalnızca iki ülkenin menfaatine olmakla kalmayacak, aynı zamanda bölge 
banş ve istikrannı da takviye edecektir. 

Bölgemizi etkileyen ağır sorunlar banş ve güvenlik açısından her
kes için ciddi tehdit oluşturmaktadır. Bölgede banş ve istikrarın hüküm 
sürmesine büyük ehemmiyet atfeden Türkiye, huzur ve işbirli~i ortamı
nın tesis ve idamesinde, devletlerin egemenlik ve toprak bütünlüğüne 
saygı gösterilmesinin, içişlerine kanşılmamasının şart olduğuna inan
maktadır. 

Komsulanmız İran ile Irak arasında 6.5 vıldan beri sürmekte olan 
~avaş Türkiye icf:n de büyük bir endişe kaynağı olmakta devam etmek
tedir. Her iki ülkenin ekonomik kalkınmalan ve milletlerinin refah dil-
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zeyinin yükseltilmesinde kullanılabilecek imki\nlann savaş için heba edil
mesinden ve daha da önemlisi, yerine konulamıyacak insan gücü kaybın
dan derin üzüntü duymaktayız. Savaşın bir an önce sona ermesi ve böl
gede yeniden barış ve huzurun egemen olması başlıca arzumuzdur. 

Savaşın, iki kardeş ülkeye de bir yarar sağlamadığı açıkça teeyyüt 
etmiştir. Savaşın uzaması yalnızca iki ülkenin de zayıf düşmesirı,den faydd 
uman çevrelerin işine yaramakta, hatta tehlike olabilecek dış müdahale
lere zemin hazırlamaktadır. Savaşın sona erdirilmesi ile ilgili olarak sarf
edilen iyi niyetli çabalar maalesef şimdiye kadar sonuç vermemiştir. 

Buna rağmen, bu alandaki imkanların henüz tükenmediği kanısındayız. 
Barış çabalarının sabırla sürdürülmesini ve savaşın en kısa sürede dur
durularak kalıcı ve şerefli bir barışın tesisini temenni ederken, Türkiye · 
nin bu konuda her türlü yardıma hazır olduğunu da tekrar etmek isti
yorum. 

Şuna samimiyetle inanıyoruz ki , savaşın adil ve şerefli bir barış ile 
sona erdirilmesi, bölge ülkeleri arasında güvenlik başta olmak üzere 
tüm alanlarda işbirliği imkftnlarını hazırlayacaktır . Bölge milletlerinin 
ortak yararlarına hizmet edecek bu çerçevede işbirliğinin gerçekleşti

rilmesi bizler için bir görev olmaktadır. 

Bir bölge ülkesi olarak Orta Doğu'daki çatışmaların, uyuşmazlıkların 
ve siyasi gerginliklerin devam etmesinden de üzüntü duymaktayız. Biz, 
Orta Doğu ihtilafının esasını Filistin sorununun teşkil ettiğini, bölgede 
adil ve kalıcı barışın ancak Filistinlilerin meşru haklarının tanınması ve 
fsrail'in Kudüs dahil 1967'den beri işgal ettiği Arap topraklarından geri 
çekilmesiyle sağlanabileceğine inandığımızı her vesile ile ifade ettik. Fi
listinlilerin haklı davalarını daima desteklemiş olan Türkiye, bu deste
ğini bundan sonra da devam ettirmeye kararlıdır. 

Arap-İsrail ihtilafına getirilecek çözümün ve bu çözüme götürebi
lecek yolların FKÖ dahil sorunla doğrudan ilgili tüm tarafların serbest 
irade ve istekleri ile kendileri tarafından belirlenmesi gereğine inanı

yoruz. 

Lübnan'da on iki yıldır devam eden elem verici olayların hepimiz 
için üzüntü kaynağı oluşturduğuna eminim. Türkiye, Lübnan'ın egemen
lik, bağımsızlık ve toprak bütünlüğünün korunmasına hususi önem at
fetmekte, bu ülkede barış ve istikrarın ancak ulusal uzlaşı yoluyla ku
rulabileceğine inanmaktadır. 

Afganistan'daki durum, bölgesel ve uluslararası barış ve istikrar 
için endişe verici bir ortam oluşturmaya devam etmektedir. Afganistan 
meselesine, yabancı birliklerin geri çekilmesini, bağlantısız bir ülke ola-
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l"ak Afganistan'ın bağımsızlığının yeniden ihdasını, Afgan mültecilerinin 
barış içinde ve şerefli bir şekilde gönüllü olarak ülkelerine dönmeleri ve 
Afgan halkının kendi geleceğine kendi karar verme hakkını içeren bir 
siyasi çözüm getirilmesini arzu etmekteyiz. Bu çerçevede, Türkiye, Bir· 
leşmiş Milletler Genel Sekreterinin girişimiyle başlatılan diplomatik sü
recin Afganistan sorununa daha fazla gecikilmeden bir çözüm getirme· 
sini temenni etmektedir. 

Türkiye, bütün ülkeler için ciddi bir tehdit oluşturan uluslararası 
terörizmle mücadelede ülkeler arasında işbirliğinin önemini öteden bet ı 
savunagelmiştir. Özellikle masum ve savunmasız insanlara yönelik te
rörist faaliyetlerden bizzat zaııar görmüş bir ülke olarak Türkiye, kendi 
açısından gerekli tedbirleri almaya ve arzu eden tüm ülkelerle aktif iş· 
birliği yapmaya devam edecektir. -

Türkiye, tüm ülkelerle, özellikle komşularıyla iyi ilişkiler sürdür· 
meyi, anlaşmazlıkları barışçı yöntemler ve diyalog yoluyla çözümlemeyi 
dış politikasının değişmez bir ülkesi olarak benimsemiştir. Ancak, bazı 
komşularımızdan bu politikamızın karşılığını maalesef göremediğimiz 
.açıktır. 

Bulgaristan, toprakları üzerinde yaşayan 1,5 milyon Müslüman 
Türk'e yönelik baskı ve sindirme politikasını fütursuzca sürdürmektedir. 
Tek ve homojen bir Bulgar milleti yaratılması amacıyla Türk azınlığın 
etnik, kültürel ve dini benlikleri yokedilmektedJr. Müslüman/Türk isim
ler Hristiyan/Bulgar isimler ile değiştirilmekte, Türkçe konuşanlar ve İs 
lami vecibeleri yerine getirenler cezalandırılmaktadır. Bulgar Hükü
meti'nin bu gayri insani davranışlarının kabul edilmesi mümkün değı !

dir. Türkiye'nin bugüne kadarki diyalog çağrıları reddedilmiştir. Tür
kiye, bu trajediye bir son verilmesi için çabalarını sürdürmeye karar!.· 
dır. Tüm İslam ülkelerinin Bulgaristan' da yaşayan kardeşlerinin bu acıklı 
durumunu yakından takiple, onlara her türlü desteği sağlamak vecibele
rini artan ölçüde ifa edeceklerine inanıyoruz, bunu bekliyoruz. 

Keza, komşumuz olan Yunanistan ile de önemli sorunlar mevcuttur. 
Bu sorunlar Ege'de birbiri ile bağlantılı Lozan Antlaşması ile kurulmuş 
hak ve menfaatler dengesini Yunanistan'ın tek yanlı ve keyfi davranış.. 
ıanyla ıbozmak istemesinden kaynaklanmaktadır. Bu meselelerin hakka
niyet çerçevesnde çözümlenebilmesi için Yunanistan'a yaptığımız iyinl
yetli müzakere ve diyalog çağrılarına olumlu karşılık alabilme ümdini 
muhafaza etmek istiyoruz. Ege'yi, Türkiye ve Yunanistan'ı ayıran değil 
birbirine yaklaştıran bir barış ve işbirliği denizi olarak görmek samimi 
dileğimizdir. 
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Ekselanslarının ve seçki n 'heyetlerinin 'I'ürkiye'yi ziyaretleri'nin güzel 
ve verimli geçmesini, ikili ilişkilerimizi geliştirmek, bölgesel ve uluslar
arası sorunlar üzerinde yararlı görüş alışverişinde bulunmak imkanını 
veren temaslarımızın daha sık ve etkin biçimde sürdürülmesini ümit 
ederim. 

Sözlerime son verirken, Ekselanslarının sağlık, mutluluk ve ba
şarısı, bölgemizin biran önce banş ve istikrara kavuşması , İ ranlı kardeş
lerimizin refah ve ilerleme yolundaki muvaffakiyetlerinin devamı ve Türk
lran dost luğunun daha da gelişmesi için içten dileklerimi sunuyorum. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN BAKANLAR KURULU 
TOPLANTISINDAN SONRA BASIN MENSUPLARINA 

YAPTIÔI AÇIKLAMA 

17 Ha ziran 1987 

Herhangi özel bir açıklamam yok. Bakanlar Kurulu Meclis çalış
malan ve tatil dolayısıyla epey bir süre toplanamadı Meclis çalışmalan 
bu hafta sonu tamamlanacak. Zaten tatil kararı var. Onun için arkadaş
larla tatile girmeden evvel bir toplantı daha yaptık. Çıkmakta olan ka
nunların durumuna baktık. Meclisin tatili sırasında neler yapmaları icap 
edeceği konusunda konuştuk. Referanduma kadar memleketin muhtelif 
bölgelerini tabiatıyle gezecekler. Bu bakımdan çalışmalarımızı genel bir 
şekilde görüştük. Söyleyeceğim bu kadar. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN ANAVATAN PARTİSİ 
MKYK TOPLANTISI SONRASI BASIN MENSUPLARINA 

YAPTIGI AÇIKLAMA 

18 Haziran 1987 

Değerli Basın ve TRT Mensupları; 

Bugün Merkez Karar ve Yönetim Kurulumuz önemli bir toplantı 
yapmıştır. Bu toplantıda son Siyasi Partiler Kanununda yapılmış deği· 
şiklikle ilgili olarak tüzüğümüzde gerekli değişikliklerin yapılmasına ka· 
rar verilmiş ve bunlar birer birer tesbit edilmiştir. Tüzüğümüzde bunlara 
illheten, yani Siyasi Partiler Kanunu'nun yeni verdiği imkanJa değişti· 
rilen şeklin basın ve •halk tarafından önemli olan taraflarını arz ediyorum. 

Bir, Genel Başkana müşavirlik yapmak üzere bu tüzüğe bir fülve 
yapılmıştır. Genel Başkanın seçeceği Genel Başkana müşavırlik yapa 
cak parti meselelerinde, siyasi konularda Genel Başkanın seyahatleri ko
nularında Genel Başkana müşavirlik yapacak aynı zamanda Merkez Ka
rar Yönetim Kurulu'nda, daha doğrusu Başkanlık Divanı'nda bu konu
larla ilgili çalışacak Genel Başkan Yardımcılarımızla irtibatlı çalışacak 
arkadaşların tesbitine imkan verilmiştir. Bunun sayısını ve tayinini Ge
nci Başkan yapacaktır. Şu anda daha tamamlanmamıştır. Ancak Merkez 
Karar Yönetim IKurulumuzun içinden üç arkadaşımız Genel Başkana bu 
konularda müşavirlik yapmak üzere tayin edilmişlerdir. Bunlar eski Gt:· 
nel Sekreterimiz Sayın Mustafa Taşar, Güneş Taner ve Halil Şıvgın. 

İkinci olarak Anavatan Partisi'nin bir yüksek İstişare Kurulu kurul· 
muştur. Yüksek İstişare Kurulu gene tüzükte ifade edilecektir. Genel ola· 
rak üç aydadır. Ama dw"Umuna göre daha sık toplantıya çağırabilir. Bun· 
lar partiye üye olmuş eski siyasi partilere mensup, tecrübeli, özellikle 
Demokrat Parti milletvekilleri, gene önemli bir kısmı Adalet Partisi, 
Halk Partisi ,Demokratik Parti eski milletvekillerinden veya vaktiyle bu 
parti mensuplarından siyaset tecrübesi olan arkadaşlarımızdan meydana 
gelecektir. Muhtemeldir ki, ilk toplantısını böyle .bir kurulun İstanbul' da 
organize edebilirsek ki, son seyahatimde bunu da temin etmiş olacağız. 
Sayısı tesbit edilmiş değildir. Müşavirler konusu gibi Genel Başkana bıra· 

kılmıştır. Genel Başkan Yardımcıları, Genel Sekretere Genel Muhasibin 
seçimi de gene bu tüzükle değiştirilmiştir. Genel Başkan Yardımcıları, 
Genci Sekreter ve Genel Muhasip bundan sonraki seçimlerinde MKYK'd:-
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gizli oyla seçilecekler. Yani Genel Başkan Yardımcıları şu anda yediyc
çıkarılmıştır. Demek ki, Genel Sekreter ve Genel Muhasiple dokuz kişi 

seçilecek. Bu dokuz kişi arasındaki vazife taksimini Genel Başkan ya
pacak. Bu sadece Genel Başkan Yardımcıları için vardı, şimdi bu sistemi 
bu şekilde değiştirmiş oluyoruz. 

Mevcut Genel Başkan Yardımcıları arkadaşlarımıza ilaveten bu 
şartlar altında, bu hususu temin etmek üzere üç yeni arkadaşımız bu 
toplantıda seçilmiştir. Bu arkadaşlarımızın isimleri; Cengiz Tuııcer, Ak
gün Albayrak ve Fahrettin Kurt. Bu arkadaşlarımız burada, gizli oyla. 
qenim iştirak etmediğim ·bir oylamayla, arkadaşlarımız tarafından seçil
miştir. Daha evvel seçilmiş olan arkadaşlarımızla beraber, yeni başkan. 
yardımcılıkları şu şekilde konulmuştur; Bir arkadaşımız Genel Başkar. 
Baş Yardımcısı ve Koordinasyon Başkanı . Bu arkadaşımız Mehmet K<'
çeciler'dir. Teşkilat Başkan!ığı'na Cengiz Tuncer getirilmiştir. Basın
Yayın Tamtmave Halkla İlişkiler'de Şükıii Yiiıiir. Seçim İşleri'ne İbra
him Özdemir, Parlamento ve Hükümet tlişkileri'ne Ali Tanrıyar, Araş
tırma Pl§.nlama ve Polibika tespiti Bülent P.'karcalı, Propaganda ve Ku
rtıluşlarla İlişkiler Fahrettin Kurt. Bu Genel Başkan Yardımcılığı, yeni 
kurulan iki Genel Başkan Yardımcılıklarından Akgün Alb:ıyrak Cc
nel Sekreter. Genel Muhasip Doğancan Akyürek. Genel Başkan Baş Yar
dımcısı Genel Başkan olmadığı zaman, Genel Başkan'a vekillik eder. Par
tinin diğer faaliyetlerini, yani Genel Başkan Yardımcıları ve diğer faalı
yetlerin koordinasyonunu sağlar ve Genel Başkan'ın direkt olarak vere
ceği diğer işleri yapar. Propaganda ve Kuruluşlarla İlişkiler Başkan Yar
dımcılığı, partinin bu faaliyetlerini düzenler. Genel Başkan'ın ve Bakan
ların yurt içinde yapacakları seyahatlerin koordinasyonunu sağlar ve ge
nelde propaganda faaliyetlerini tanıtma -yani o mandda tanıtma- faali
yetlerini ve diğer siyasi partilerle ilişkileri tanzim eder. Başka bir deği
şıkliğiıniz yok. Belde teşkil§.tları yeni kanuna göre ilave edilmiştir. Belde 
teşkil§.tı, yani kasabalardaki, belediyesi olan yerlerdeki teşkildttır. Bu 
beş kişiden ibaret. Belde Teşkil§.tı Yönetim Kurulu tlçe Yönetim Kuru
luna, tlçe Yönetim Kurulu da ll Yönetim Kuruluna, 11 Yönetim Kurulu da 
Merkez Yönetim Karar ve Yönetim Kuruluna bağlıdır. Bir noktayı daha 
söyliyeyim; Merkez Karar Yönetim Kurulu'ndaki üye sayısı önümüzdeki 
kongrede yapılma kaydıyla kırktan elliye çıkarılmıştır. On kişi ilave edil
miştir. Bu hususun kırk adedi, kırk asil üye ile yirmi yedek üyeyi Büyük 
Kongre direkt olarak seçecektir. Genel Başkan'ın göstereceği yirmi aday 
arasından da on asil, beş yedek üye aynca seçilecektir. Bu suretle elliye 
tamamlanmış olacaktır. Genel Başkan Müşavirlikleri ile ilgili olarak, 
buna birkaç arkadaşımızı daha il§.ve edeceğim. Muhtemelen partimize son· 
zamanlarda giren değerli arkadaşlarımızdan bazılannı 'bu görevde kullan-
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mak istiyorum. Yalnız, daha tespit etmiş değilim, onu da yakında tespit 
edeceğim. Sayı hakkında da çok kesin bir fikrim yok, herhalde altı-yedi 
olabilir, tahmin ediyorum. Genel Başkan Müşavirlikleri, Genel Başkan'ın 
öngördüğü şekilde, gerekli gördüğü hallerde, Genel Başkanlık Divanı 
Toplantılarına iştirak edecektir. 

Genelde daha önemli kanunlarımız var. Ümid ederim ki, hızlı bir 
çalı~mayla, Cuma akşam• ilave saı>. llerle bitiririz. Bitire:nedlğimiz tak
dirde tatil kararını alnıayabj )iriz. Bugün Danışma Kurulu da olabilir. 
Bitiremediğimiz takdirde tatil kararını alamayacağız. Ondan sonra onu 
en son almamşz lazım. BeYki o takdirde Salı gününe birşey daha koy.ı
biliriz diye düşünüyorum ama gelişmelere bir bakalım, ona göre devam 
ederiz. 

Soru: - Efendim partinizde yeni oluşturulan birimler için her
hangi birine isim önerdiniz mi? Yani müşavirliklere siz isim önerdi· 
nizmi? 

Cevap : - Hayır, hayır. Müşavirliklerin ismi yok. 

Soru : - Sn. Taşar'ın istifasını kabul gerekçesini açıklar mısınız'.' 

Cevap: - Gerekçeyi açıklamak mecburiyetinde değjlim. Yalnız 
şunu söyleyebilirim. Sn. Taşar ile ilgili olarak gazetelerde çıkmış iddia
ların hiçbiri i bizce doğrulanmamıştır. Onu açık söylcyim. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN HAMİTABAT KONUŞMASI 

23 Haziran 1987 

Muhterem misafirler, çok sevgili vatandaşlarım, 

Sözlerimin başında hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. 

Gene sözlerimin başında Sovyet Rusya'dan gelen değerli misafirle· 
rimiz Baş'bakan Yardımcısı Sayın Vladimir Kamentsev, Dış Ekonomik 
İlişkiler Devlet Komitesi Başkanı Konstantn Katusev ve diğer heyet üye
lerine hoşgeldiniz diyorum ve iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişme
sinde, son yıllarda gelişen münasebetlerimizde rol oynayan Sovyet lider· 
!erine bu arada saygılarımızı ve bu ilişkinin gelişmesi için gayretlerinin 
devamını özellikle rica ediyorum. 

Çok sevgili vatandaşlarım, şurada gördüğünüz tesisler ve biraz 
sonra açılışını yapacağımız gaz boru hattı, aslında Türkiye'de yapım iti 
bariyle dev tesislerden bir tanesi değil iki tanesidir. Çok iyi haıırlıyc · 
rum, sene 1985 Mart ayında Cumhurbaşkanımız Sayın Kenan Evren geldi. 
Burada bu santralın temelini attı. Gene aynı yıl 1985 yılının Aralık ayında 
gelelim .ilk ünitesinin 8 ay sonra açılışın ı ben yaptım . Arkasından diğer 

üniteler devreye girdi. Bugün santralın geri kalan buhar tribünlü üni· 
telerini de devreye açıyoruz ve önemli birşey daha yapıyoruz .. . Yanıba
şında aynı büyüklükte bir .antral daha yapıhyor. Yani ikisinin büyüklüğü 
1200 megavat, takriben 400 milyon dolar tutuyor, kaba hesap edersek 360 
milyar lira. 1200 megavatlık bu santralda üretilecek enerji miktarı Ke
ban Barajı ve Hidroelektrik santralından daha fazladır. Şu gördüğünüz 
ufacık santral, Keban Barajı ve Hidroelektrik santralından Türkiye'de 
daha fazla elektrik üretecektir. Bu tabiatıyla teknolojinin gelişmenin, 
tekniğin son şahanelerinden biridir. Türkiye bu işte de başka ülkelerin 
önünde gitmektedir. Şimdi bunun yanında aşağıda Ambarlı'da İstanbul'a 
da yakın, ihaleye çıktık. Bu santralın yani büyütülmüşünün aynı bir eşi 
orada yapılacak. 1200 megavat daha. Bütün bunların inşaatı, yapılması 
Türkiye'de kredi itibarı olduğu için kredi veriyorlar. Eskiden yalvarır, 
yakarırdık bu gibi şeyleri yapmarmz mümkün olmazdı. Bugün yapılıyor. 
1200 megavat ve yanı başında da eskiden yapılmış Ambarlı santralının da 
yapımını değiştireceğiz. Yani buraya gelmiş Sovyet Rusya'dan bize gelen 
tabii gazı o santraldan alıp eski santralda da kullanacağız. 
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Şimdi bir konuya daha gelelim. Gaz boru hattı meselesini ben bun
dan 10 ay kadar evvel Sovyet Rusya'ya gittiğmde orada Bakanlar Kurulu 
başkanı Winckof'la görüşmemizden sonra hızlandırdık. Gördüğünüz gibi, 
.çok kısa zamanda gaz boru hattı Türkiye'ye geldi ve bugün bu santrale 
gaz verecek. Gaz boru hattı Bulgar hududuna geliyor, oradan geçiyor 
İstanbul'a geliyor. Yol üzerinde Hamitabat'a kurulacak, öbür 1200 me
gavatlık santrale de enerji verecek. Ondan sonra İstanbul'un ,ıaz ihtiya
cını temin edecek. Yani şehirde artık grinitrin inşallah ilerde şebeke ta
mamlanırsa gaz, temiz bir yak ıt olarak yak ıl acak. Hava kidiliği d~ olrn:ı · 

yacak, tertemiz bir İstanbul olacak. Sonra karşıya atlayacağız, Anadolu 
tarafına geçiyoruz. Orada ilerde İpraş'ın binasında gübre kompleksi var, 
üre ... Burada üre kullanmazlar belki, azotlu gübredir, kullanan vardıı · . 

Yine o azotlu gübre de gazdan yapılır, haberiniz olsun. Orayı besleye.. 
cek. İzmit'ten aşağıya inen gaz boru hattı Bursa'ya oradan Eskişehir'c, 
<ıradan da Ankara'ya, Merkezi Hükümete gidecek. Ankara' da çok hav.ı 
kirliliği var. Linyit yaktığımız için kışın insanlar ölebilir, çok kötü bir 
hava var. Ama bu gaz gelirse hava tertemiz olacak. Yani şu söylediğimiz 
boru hattı da 300-350 milyon dolara çıkıyor ... Kimsenin hayalinden bile 
geçmez. Herzaman söylüyoruz, bizim siyasi rakiplerimizin hayalleri bi
zim icraatımıza yetişemez .. . Biz yaparız, onlar bunu hayal da'hi edeme.t
ler. Yapmaları mümkün değil, onu biliyorum ... 

Şimdi bakınız biraz da büyük değişmelerden bahsedeyim. $u kıs~ı 
ı.üre içinde 3,5 senelik iktidarımızda ... Bir zamanların .,:ok iş yaptım di
yenleri, 2 iktidar dönemine, yani 8 senede bir baraj (Keban Hidroelek
trik santralı), bir de boğaz köprüsü, bu söylediğim işler 2 iktidar döne
minde yapıldı. Bizim dönemimizde, bir iktidar döneminde ne yapılıyor, 
söyliyeyim boğaz köprüsünün ikinci bir tanesi, ondan daha büyük, bi
rincisi üçer • gidiş gelişlidir. ,Bu ikincisi dörder gidiş ıgelişli oluyor. Ve 
uzunluğu daha fazla . Seneye inşallah hep beraber o köprünün üzerinden 
yürüyeceğiz ve üzerinde 200 küsur kilometre otoyol var, Trakya' dan Ada
pazarı'na kadar. Otoyol denince şu gördüğünüz çift yol değil, muhafa
zalı, yani Avrupa' da Almanya'da görülen gibi... Otoban diyorlar, öyle yol, 
standardı çok yüksek. 

Sadece bu kadar değil, Atatürk Barajı inşaatı, inşallah seneye su 
tutacak. Atatürk Barajı Keban Barajı'nın gövde olarak tam altı misli. 
Her ikisi de kaya dolgu baraj . Keban'ın 14 milyon metreküp Atatürk Ba· 

rajırun gövde hacmi 84 milyon metreküptür. Yani 6 misli Tabii, Keban' 
dan daha fazla elektrik ve aynı zamanda bütün Güneydoğu'daki güzel ova
lan Harran, Urfa, Mardin Ovası'nı, aşağı yukarı 800 bin hektar 8 milyon 
dönüm araziyi sulayacak. Ne oluyor, ne olur onu hesap edin ... 
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Bu gaz boru hattı, hiçkimsenin hayaline, hatırına gelmezdi. 300 km., 
300 milyon dolarlık tam Ankara'ya kadar giden gaz boru hattı, Jrak'tan 
Türkiye'ye gelen petrol boru hattı. Sizden evvelki dönemde bir tanesi 
yapılmış, biz boru hattını büyüttük. Eskiden 30 milyon ton taşırken, 
şimdi 50 milyon ton petrol taşıyor. Türkiye'ye o boru hattından her yıl 
250 milyon dolar para geliyor. Ama, bununla kalmadık, ikinci bir boru 
hattı daha çekiyoruz. Kimsenin haberi yok bu işlerden, bu sene bitmek 
üzere. 

Muhterem vatandaşları,m, mesele bu kadar değil, daha yapılanları 
söyliyeceğim. Yapılanların arasında önemli olarak söyliyeceğirn birkaç 
şey var ... 

Biz 1983'de iktidara geldiğimiz -zaman, Türkiye' de yapılmış (amme 
idaresi de dahil), Cumhuriyet devrinde yapılmış baraj sayısı 84 idi. Biz 
son 3. 3,5 sene içinde 25 tane ilave ettik. Tahmin ediyorum, bu sene so
nuna kadar bu rakam 30'u geçer ve halen de 69 baraj inşa halindedir. 
Çoğuna biz başladık. İçerisinde demin söylediğim gibi -Atatürk Projesi 
gibi- devasa projeler de var, çok büyük, dev gibi, dünyanın en büyiik 
projeleri var. Sadece o kadar değil. Bakınız Karakaya Projesi , Keban'dan 
büyük bir proje 75 · 76'da temeli atılmış . Ama hiçbirşey yapılmamış . Tek
rar inşaat yapılmış. Eski dönemlerde, birçok temelleri biliyorum, gfü 
termelik yapılmıştır. Yani şurada 8 ay evvel temel atıp, 8 ay sonra işlet 
meye koymak gibi işler eski devirlerde yoktur. Temel atılır, bekler, bek
ler, yapılması seneler sürer. İşte Karakaya Barajı; temeli 76 yılında atıl
mış. Biz 83 sonunda iktidara geldiğimizde, daha % 25'i bile tamam dt•
ğildi. Biz tamamladık, bu sene diliyorum o barajı da hizmete açıyoruz 
% 75'ini de biz yaptık. Türkiye' de iktidara geldiğimiz zaman bilhassa 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu' da köylerin sadece % 30'unda elektrik vardı. 
% 70'i karanlıkta yaşıyordu. Bugün bütün köyler elektriğe kavuşmuş
tur, doğusundan batısına, güneyinden kuzeyine ... Varsa birkaç tane o da 
birkaç ay içerisinde tamamlanır. Telefon meselesi : Sizler biliyorsunuz, 
bugün 24.000 köyümüzde telefon var. Biz başladığımızda bu 10.000 bile 
değildi. Yanlız önemli bir tarafı daha var, biz başladığımızda 83 yıJınd!l 
1 l tanesi otomatik telefondu. Bugün 11.000 köyde otomatik telefon var. 
İstediğin yerle konuş, Almanya, İngiltere, Amerika'yla nereyi istersen. 
Parasını verdikten sonra istediğin yerle konuş .. . 

Bakınız, köy yolları, köy içme sulan; bütün eski devirlerde yapılan
dan daha fazla şu devrede köy yollan, köy içme suları yapılmış ve yapıl
maktadır. Ç!inki bizim devremizde Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü'n;h 
makina gücü eskisinden tam üç misline çıkarılmıştır. Bununla dağlan 
devirir, yollan aşarız, hiçbirşeyden yılmayız, hertarafa imkan götüriirü7. . 
Su kadanruda söyliyeyim, Türkiye 1970'li yılların sonuna doğru çok bii-
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yük sıkıntılara girdi. Herkes hatırlıyor gaz, tuz, margarin yok, evet 
böyle ... İtibarımız sıfıra indi, kalkınmamız, sıfırın altına düştü . Hepsi 
ilk defa Türkiye'nin başına geliyor, tabii ümitsizlik de bize ama ... Ka
ranlık bir istkbal var. Gençler kavgada, memleketin birçok ızdırabı açığa 
çıkmış ... Bakınız bugün bala o yıllar bugünkü yıllardan iyidir diye, göz. 
gönül inadına iddia edenler var. Gel, buna inan!... Yani, göz boyamak 
mümkün değildir, güneş balçıkla sıvanmaz, bunları söyleyip nnlleti kan
dırmak da mümkün değildir. 

Geçen sene Türkiye'nin kalkınma hızı % 8'in üzerine çıktı. So11 
10-15 senede böyle kalkınma hızı yok. Bu sene de ufak olmayacak, yük
sek olacak. Televizyon hızla satılıyor, 4 beyaz dediğimiz, buzdolabı, ça· 
roaşır makinası bertarafa gidiyor, köyde de kentte de var. Televizyonu iki 
kanal yapıyoruz, önümüzdeki sene ikinci kanal da buraya gelecek, ona 
göre paraları hazırlayın . Sadece o değil. Tarımda çok işler yaptık. Trakya 
köylüsü bu işi bilir. Yüksek verimli tohumları biz getirdik, öyle mi de
ğil mi? Biraz daha sıcak yaptı diye ayçiçeğinde 200 kg. geçersiniz gibi 
geliyor bana. Biraz daha yağarsa daha iyi olur. Buğdaya zarar gelme· 
sinde ayçiçeğine faydası olur. İnşallah önümüzdeki sene dışarıdan yağ it
hali olmayacaktır. Tabii serbest olarak ayçiçeği Türkiye'dc ilk defa 1 mil
yon tonun üzerine çıkacaktır. Ama nasıl? İşte devlet yanınızda, buradaki 
çiftçinin yanında mücadelesini hep beraber yaptık. Ve netice aldık . 

Muhterem vatandaşlarım, Türkiye emin adımlarla ilerliyor. Herşey 
var bugün, gidin dükkanlara bakın, yok diye birşey kalmamıştır. Yurt
dışından gelen işçıilerimiz var. Bu işçilerimiz artık dışarıdan bavul dolusu 
eşya getirmiyorlar. Çünkü daha ucuzu burada. Herşeyin daha iyi i bu
rada. Bilakis yabancılar geliyor. Onlar buradan alışveriş yapıyorlar. Öyle 
değil mi? Yunanlı da geliyor, Yugoslavlar geliyor, Polonyalılar geliyor, 
İranlılar geliyor, Suriyeliler geliyor: Hepsi Türkiye'den bir Avrupa ül
kesi gibi alışveriş yapıyorlar. Bütün dünyada da turizmi en ileri artan bir 
ülke haline geldik. Gidin görün. Eğer vaktiniz varsa, Güney sahillerini 
bir görün, Tekirdağ'a doğru gelen sahili bir görün bakalım. Ne kadar 
çok yazlıklar, tatil köyleri yapılıyor. 

Konut meselesi kökünden halledilmiş. Küçük şehirlerimizde, kasa
balarımızda bile birçok konut hergün yükselmektedir. Ama, akıllı iştir 
bu öyle rastgele değildir. İşi yapabilmek için ne derler biliyor musunuz? 
Bu memlekette herşey var, tamam, herzaman herşey, çalışkan insanlar 
var. Toprağı. havası güzel, gWıeşi var, öyle mi? O zaman neye benzer bu~ 
Yağ, şeker, un var, mesele helva yapmasını billyormusun derler. İşte b•ı 
da böyle, memleketin kalkınması, gelişmesi, •birçok meselenin halledil
mesi, Türkiye'nin daha iyiye gitmesi için, bu için ustası var mı? diye so 
rarlar. Tabii bu işi biliyonız. Bu bakımdan hiçkimse karşımıza çıkamaz. 
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Bir toplu konut meselesini biz üstlendik, bizim muhaliflerimizin ha
yalinden geçmezdi. Ben hatırlıyorum, sene 1983 seçimler için dolaşıyo

ruz, birçok yerlerde toplu konut meselesini, konut meselesini biz çöze
ceğiz dedik. Sordular, •Nasıl çözeceksiniz?» dedim ki söylemem, sonra 
kopya alırlar, iktidara geldiğimiz zaman nasıl çözeceğimizi görürsünüz. 
Tabii, iktidara geldik, mahalli seçimlerden evvel açıkladım. Gecekondu 
imar affını getirdik. Tapusuz birçok insan vardı, tapularını verdik. Bakın 
·daha önemli birşey söyliyeceğim, köy kanununda son defa değişiklik 
yaptık . Köyün civarındaki devlet arazilerini icabında köyün içine aldır
tıyoruz ve köy halkına bunlar artırmayla satılıyor -konut yapsın dfye
oldu mu? 

Orman Kanununda köylü için çok genel hükümler getirdik. Bu Kırk
iareli 'ndc epey orman var. Orada ormanlık bölgede yaşayanlara çok im
kanlar getirdik. Dahasını söyliyeyim, tapu-kadastro sahanız çıktı, zilliyet 
meselenizde halledilecektir. Biz Türkiye'nin bütün meselelerini, daha ev
vel seçim programımızda, beyannamemizde açıkladık, hükümet progra
mına ald1k. Allah, millet şahittir, onlardan daha fazlasını da yapmışız
dır. Bizim iktidarımız gibi, söylediği sözü tııtan, söylediği sözden daha 
fazlasını yapan hiçbir iktidar gösterilemez. 

Toplu konut meselesini anlatıyordum ... Bakınız •İŞ bilenin, kılıç ku
-şananın• derler. •Toplu Konut'a nereden para bulacaksınız?• onu so
ruyorlar. Seçimlerden sonra anlattım. Gayet basit, şu içtiğiniz, yabancı 
kaçak sigara var ya, onu ben ithal edeceğim, kaçakçı ithal etmeyecel<. 
Aradaki farkı da ben toplu konut fonuna koyacağım, çünkü büyük para
lar var. Oradan buradan, ülkenin dışından sadece kaçak sigaralar vardı. .. 
Kaçakçılık bitince 150 milyar lira hazineye ve toplu konuta para girdi, 
her sene giriyor. Nereye gidiyordu bu paralar? Hepsi Kaçakçıya, kara
borsacıya gidiyordu. Ben şimdi bi.ze •yolsuzluk var• diyenlere soruyo
rum, en büyük yolsuzluk bu değil mi? Yani eski devirlerde gözgöre göre 
açıkça karaborsa olduğu \halde elini kıpırdatmayan iktidarlar yolsuzluğa 
gözyummuş demek değil midir? Asıl bunları söyleyiniz, böyle ufak tefek 
-şeyler önemli mi? 

Bakınız bu yıl, toplu konuta böyle finansman sağlanınca, şu anda 
500 milyon biz kredi vermişiz. Ne kadar? 1 trilyonun üzerinde, bütçeden 
değil, bütçenin dışından ve şu anda 170 bini de tamamlanmış ve öyle 
-zannediyorum ki, her yıl 100 'hinin üzerinde konut bu yolla yapılacak. 
Eskiden bizden evvelki 40 senede yılda yapılan miktar ne kadar biliyor
musunuz? 10 bin. Devletin, sosyal sigortaların, Emlak Kredi Bankası'nın 
yaptığı ev sayısı 40 senede, yılda ortalama 10 bin. Şimdi 100 binin üze 
rinde gidiyor .Öyle bir-iki misli değil, on misli. Ancak bu şekilde işsize 
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iş, evsize ev yapılabilir, başka yolu da yoktur. Bunların hepsi bu zamanda 
yapılmıştır, dahası da var. «Türkiye' de barajlar nasıl yapılıyor, Atatürk 
Barajı'na nasıl para buluyorsunuz? diye sormuyorsunuz. Evet sizden ah
yoruz, 'hani gelir ortaklığı senetleri çıkanyor, köprüleri, barajları, gelir
leri satıyoruz. Hem siz kazanıyorsunuz, hem de barajlar için ben para bu
luyorum. Memleketin kayna.Jdan harekete geçirilmiştir. Herkesin imkanı 
hem kendisine gelir, hem de memleketin işleri yapılıyor. İşte akıl budur. 
Yoksa otur yerinde, başkası para verecek, sen onları yapacaksın, müm
kün değil. 

Şimdi, onun için muhterem vatandaşlarım; Türkiye bugün eski gün· 
!erden çok farklıdır. Allaıh bir daha bizi eski günlere döndürmesin, onun• 
vebali de, sevabı da demekse, vebali bizim omuzlarımızdadır haberiniz· 
olsun. Ben referandum yaptırıyorum, halka gidiyorum, halka gitmemin 
sebebi de sorumluluğu sizin üzerinize vermektir. Çünki millet karar 
verdi, millet gene karar versin. Evet. Herşeyin hayırlısı olsun. 

Bu güzel tesislerde emeği geçenlere, şu gaz boru hattını özenle ya
panlara, bu işlerde çalışan işçilerimize, mühendislerimize, idarecilerimize 
ve bu meseleleri hakikaten anlayan halkımıza candan teşekkür ediyor ve 
bu tesislerin memlekete, millete hayırlı uğurlu olmasını Cenab--ı hak'taı 
diliyorum, sağolun, varolun. 



BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN TEKİRDAC'DA 
VATANDAŞLARA HİTABEN YAPTICI KONUŞMASI 

23 Haziran 1987 

Değerli Konuklar ve Çok Sevgili Tekirdağlı'lar; 

Trakyalılar, hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum, sağolun varolun 

Bugün, Trakya'ya önemli bazı projelerin açılışını yapmaya, bazı pro-
jelerin de temelini atmaya geldik. Zaten şu son 3,5-4 senede ne kadar 
yanın iş kalmışsa hepsini tamamlamak bize nasip oldu. Sonra, Tür
kiye'nin en önemli işlerini de, dev projelerini de, başka iktidarların söy
lediği 4- 5 seçim götürecek projelerini de biz bir seçimde yaptık. 

Bir-iki tane misal vereyim. Bir zamanlar bu memlekette bir Keban 
Projesi, onun yanında İstanbul Köprüsü, bir veya iki iktidar döneminde 
yapılmıştır. Ve bunu yapan iktidarlara sanki çok büyük bir şeref sağla
mıştır, doğrudur ... Bakınız şu iktidar döneminde 3,5 sene içinde neler 
yapıldı. Sadece ana başlıklarını söyleyeceğim. Bir kere boğaziçinde ikinci 
köprü; birincisi dört şerit sağda, dört şerit solda ve daha uzun. Bir dl! 
-güzel özelliği var : Bu köprünün ismi Fatih Sultan Mehmet Köprüsü . 
1985 yılında 29 Mayıs günü temelini attık, inşalla'h 1988 yılında da hep 
beraber yürüyeceğiz ... 

!ki, bu köprünün yanında Atatürk Barajı, Keban Barajının gövde 
hacmi olarak tam 6 misli. Onun 14 milyon metreküp gövde hacmi, Ata
türk Barajı'nın 84 milyon metreküp gövde hacmi var. Keban Barajı'nı 
yabancı müteahhitler yaptı, Atatürk Barajı'nı Türk müteahhidi yapıyor. 
1nşallah önümüzdeki sene Atatürk Barajı'na gideceğiz, barajın kapak
larını kapatacağız, suyu toplamaya başlayacağız. Çünki kolay kolay top
lanmıyor. Ne kadar sürüyor biliyor musunuz? Fırat 2 sene aksa orayı 
zor doldurur. Aşağıya su gitmez, ama tabii göndereceğiz merak etmeyin. 
Sadece bu iki proje kafidir, boy ölçtüğünüz zaman. Ama bunlar değH 
sadece ... Fırat üzerinde bir Karakaya projesi vardır . 76 senesinde temeli 
atılmıştır. 76'dan 83'e geldik, 7 sene sonra bu proje ancak % 20-25 ya
pılmış. Bu projeyi biz tamamladık. Bu sene gidip açılışını yapacağım. 
·O da Keban'dan daha büyük bir projedir. Daha bu kadar değil. İşte şu
rada, son iki ünitesinin demin açılışını yaptığımız, 600 bin kilowatlık 
doğal gaz santralinin temelini 1985'in Mart ayında Cumhurbaşkanı attı. 
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Aynı sene Aralık ayında ilk ünitesinin açılışını yaptık. Yani bu kadar da 
hızlı; 8 ayda ... 

Şimdi diğer ünitelerinin açılışını yaptık, hepsi tamam 6 tane. O ka
dar kafi değil, 6 da yanına yapıyoruz 1200 megawat ... Ve tamamlandığı 
zamanki, bir-iki sene içinde tamamlanacak. Keban'dan daha fazla elektrik 
enerjisi verecek. Bu da kafi değil. 

Sovyet Rusya'yla anlaştık. Tabii gaz getiriyoruz. Petrol gibi, büyük 
bir enerji menbağı. Bu gaz projesine biz başladık, temelini ben attım. 
İşte ilk bağlantısını, o söylediğimiz santrale biz yapıyoruz. Bu sene so
nunda İstanbul'a önümüzdeki sene sonuna kadar da İzmit'e, Bursa, Es
kişehir ve Ankara'ya gelecek. 300 milyon dolarlık bir proje. Bütün bu 
şehirlerimiz ve buralardaki sanayiye enerji verecek. Nerede, hangi de
virde düşünülmüş? Birşey daha var. Irak'la Türkiye arasında 75 veya 
74 senesinde yapılmış bir petrol boru hattı var. Irak petrolünü Akdeniz'e 
akıtıyoruz. Kapasitesi 30 milyon ton. Bu tesisin kapasitesini 50 milyon 
tona biz çıkarttık. Onu da kafi görmedik. İkinci bir boru hattını oradan 
Akdeniz'e bağlıyoruz. Bir-iki ay sonra onun da açılışı yapılacak. İşte boru 
hattı karşılığı da var. Yani şunları söyleyebilirim. Vaktiyle 50 km. otoban 
yapılmış. Neresi? İzmit-Gebze arası. Onu da biz bitirdik. Yani bizden 12 
sene evvel başlamış ama, son 84 senesinde biz tamamladık. Bugün Tür
kiye, Edirne'den başlayan, boğaz ı o köprüden geçen Trakya'yı boydan 
boya kateden, Adapazarı'na Ankara'ya giden yepyeni bir otoyo1 sistemi 
nin ihalelerini tamamlamıştır . Bu söylediğim yollara ilaveten l;ıirde 
Adana-Gaziantep arasında bir otoyol. 1000 kilometrenin üzerinde 1050 
kilometre, 1,6 milyar dolar. Bütün finansmanı temin edilmiş, işlerin mü
him bir kısmı başlamıştır. Bir kısmının da başlangıcını inşallah Tem
muz ayı içinde yapacağım. Maksimum 3-4 sene sonra, 3-4 seneye kal
maz ... Edirne'den yurda giren işçimiz Ankara'ya kadar hiç durmadan gi
debilir. Sadece benzin almak için durabilir. Aynen Avrupa'da gördüğü
nüz otoyolJar gibi ... Şimdi onu eski devirle mukayese edebilir misiniz? 
Daha ını söylemek kabil. Bütün köyler elektriklendi. Bütün köylere tele
ton çeki liyor. 24 bininde şu ana kadar bitti. Hatta dahasını söyliyeyim, 
biz geldiğimizde 1 köyde otomatrk telefon vardı. Bugün 11 bin köyde otc
matik telefon var tam 1000 misli. Tabii benim köylüm otomatik telefon 
istiyor, kolay konuşmak, mahsulünün fiyatını öğrenmek istiyor. Ticaret 
bu, onun için de telefon lazım, ben gittiğim heryerde hayret ediyorum, 
otomııtik telefon i tiyor 'herkes. Her gördüğüm yerde •Santral kur bu
raya• diyorlar. Bunların hepsi birer birer yapılacaktır, çok daha fazla 
işler yapılacaktır . Hatırlayın şu Türkiye' de 1983 senesine · gelinceye ka
dar, devamlı elektrik kesintisi vardı, Tabii unutulur bunlar onun için di
yorum ki, bir elektriği ke elim de millet hatırlasın ... Ama şimdi elektrik 
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kesilmiyor. Çünki o tarihlerde Bulgar'a muhtaçtınız. Biz şimdi muhtaç 
değiliz, isterlerse onlara satarız. Onların sıkıntısı var, satalım dedik Faz
lasıyla var, Suriye'ye satacağız. Ve bugün Türkiye'de elektrik kısıntısı 
kalmaıruş bundan sonrada Allahın izniyle olmayacaktır. O devirleri ha
tırlarım, 3 lambadan birini söndürün, tasarruf edin, şehirin sokak lam
balarından ikisinden bir tanesi sönecek. Neymiş, elektrik tasarrufu yapı
lıyor ... Yok ki, elektriği nasıl tasarruf edersin, var olan şeyden tasarruf 
edilir, yok olandan tasarruf edilmez. Ama bugün Türkiye ış ıl ışıldır. Çı
kın yukarıda uçakla bir gezin, veya bir yolculuğunuzda eğilin bakın . Es
kiden Bulgar hududunu geçer geçmez karanlık bir mıntıkaya girerdik 
burası Türkiye derdik. Şimdi Bulgaristan'dan daha iyi pırıl pırıl her ta
raf. Büyük şehirlerimizde sokaklar aydınlandı. İstanbul'da bütün her ta
rafı aydınlattık. Sokaklar daha ayd}nlık olsun, vatandaşım bu gibi şehir
lerde daha iyi rahat etsin. Sokakları aydınlanan şehirde insanların içi d.: 
aydınlanır. Karanlık olan yerde insanların içi de kararır. Bunlan hep 
düşünmek lazım. Televizyon kaç saatti, 3 -4 saati geçmiyordu. 83 de çoğıı 
da siyah-beyazdı. Sadece Evren Paşa çıktığı zaman renkli oluyordu. Biraz 
da arada bir eğlence programlarında ... Şimdi saatler 3 -4 misline yüksel
tildi. Üstüne 2. kanal geliyor. Birçok yerlerde geldi, buralara da gelecek. 
Dahasını söyliyeyim ve inşallah önümüzdeki 2 -3 sene içinde 2., 3., 4. 
kanallar gelecek. Tabii çok televizyon almamız lazım, evde kavga ola
cak. Siz çalışın, biz çalışalım memleketin refahını arturalım, alı şveriş 
artsın, iİısanlar daha fazla iş bulsun. Yeni yetişen gençlere iş sahaları 
açılsın. Eğitime aynı şekilde önem veriyoruz. Önümüzdeki 5 sene içind<!, 
inşallah bütün okullarımızda bilgisayarlı sistemlere geçeceğiz. Türki
ye'de okullara 1 milyon bilgisayar koyacağız . Gençlerimizi öyle okuta
cağız, başka yolu yoktur. 

Bakınız, dünyanın en büyük aşı kampanyasını biz yaptık. 5 milyon 
küçük çocuğu aşıladık. Ve Dünya Sağlık Teşkilatı, Türkiye'yi örnek ülk:! 
olarak gösterdi. Herkes bunu biliyor. Türkiye'nin başarısı nasıldır diye 
herkese örnek gösterdi. Ve bugün çocuk ölümleri bilhassa bu aşı yapılan 
hastalıklardan dolayı çok aşağıya düşmüştür. Sağlık meselesi önemli 
meseledir. Türkiye'deki bütün reform mahiyetindeki kanunJarı biz çıkar
dık. Hiçbir başka iktidar döneminde olmamış. Şimdi bir başka noktay:ı 
geleceğim. 1970 ile 80 arasında 10 senede Türkiye'nin kayıp seneleridir. 
Arayında bulun o seneleri. Kaybolduk netice alamadık, kavga ettik. Ba
kınız TBMM'nin o dönemlerde ortalama bir gündemi, yani Mecliste neler 
var. Gündem dediğimiz, o gün mecliste yapılması gerekli işler. Gün
demde 160 tane kanun tasarı ve teklifi var. Kanun tasan teklifi geçmi
yor ki yolda kalıyor. 200 tane Meclis araştırma önergesi var. Birbirleri 
ile kavga etmekten vakit bulamıyorlar o bile yığılmış. 250 tane de sözlü 
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soru önergesi var. Bu iktidar döneminde meclisi evvelsi gün kapattık. 
Gündeme baktığınız zaman, hiçbir kanun tasarı-teklifi kalmamıştır, hepsi 
meclisten geçmiştir. Bu meclisin çalıştığını gösterir. Hiçbir meclis araş
tırma önergesi gündemde kalmamış, hepsi görüşülmüş, konuşulmuştur. 

Muhterem Tekirdağlılar, bugünkü Tüı,kiye ile 80 öncesi Türkiye'yi 
mukayese ettiğiniz zaman bu söylediğim misaller vardır. Demin, baştan 
beri anlattığım durumlar var. Türkiye itibarı yüksek bir ülkedir bugün. 
Dışardan istediğimiz krediyi alırız. İşte karayolları için 1,6 milyar dolar 
kredi aldık, otobanlar yapıyoruz. Bütün bu Atatürk barajının, bu san
trallerin finanslarını bulduk ve belki herkese örnek gösteriliyor. Bütün 
gelişmekte olan ülkelere Dünya Bankası, IMF Türkiye'yi örnek göster
mektedir. Bu Türkiyemi iyidir, 1980 öncesinde l03 ülke arasında kredi 
itibarı LOI. olan Türkiye mi iyidir, Misal bu kadar basit. Eğer 80 öncesi 
Tiırk'iye'yi iyi diyenler varsa, o vakit ben onların ya kasıtlı ya lurslan 
akıllarından öndedir diyorum. Yanlış bir işin peşine düşmüşlerdir. Yan
lışı, abesi müdafa etmekle meşguldürler, başka türlü izah edilemez. Tab:i 

, bu meseleler önümüzdeki günlerde konuşulacaktır. Çünkü biz TBMM'nde 
bu meseleyi de gündeme getirdik. Anayasa değişikliğini yaptık. Eski 4 sı
yasi liderle ilgili teklifi milletin önüne getirdik. Çünki böyle bir itiraz 
vardı.Vaktiyle anayasa kabul edilirken bunlara bir 10 senelik siya et 
yasağı konulmuştu. Başka yasak değil sade siyaset yasağı. O siyaset ya
sağına itiraz ettiler. Yani biz tekrar siyaset yapalım istiyorlar. Ben de 
onun üzerine meseleyi milletin önüne getirdim. Millet kabul ediyorsa 
yaparsınız, dedim. Millet kabul etmiyorsa 92'ye kadar yapamazsınız de
dim. Burda öz sahibi biz değiliz, sizsiniz. Çünkü en önemli meseleyi 
milletin önüne getirmezsem yanlış yapmış olurum. Bunun sevabı da ha
tası da size aittir. Ona göre oturun karar verin. Evet derseniz, dördü de 
mevcut partilerinin başına geçer televizyonda görürsünüz. Ben evet veyl\ 
hayır demenize birşey demiyorum, siz karar vereceksiniz. Hayır derseniz 
92'ye kadar yapamazlar, belki bir daha siyaset de yapamazlar o başka. 
Söyliyeceğim bu kadar, karar sizindir, söz milletindir, o kadar, Biz ken
dimiz karar vermedik, size getirdik. Çünkü demokrasiye yürekten inanı
yorum. Analar neler doğurur, biz de b!.1 koltuklardan gelip geçeceğiz. 
Daha gençler gelecek. Türkiye 'de öyle bir gençlik yetişiyorki zımba gibi. 
Biz o gençleri, çocukları çok seviyoruz. Her tarafta, her gittiğim yerde 
çocukları, gençleri gözden geçiriyorum. Emin olunuz, Türkiye'yi on sene 
sonra kim e tutamaz, önüne kimse geçemez, kimse durduramaz. Biz bu 
volu astık , Allah rızası için çalışıyoruz. Ama öyle bir gençlik öyle çocuk
l:ır varki, onların eline bu iş geçtil!i zaman, hızlı tren mi desem tayyar!" 
mi desem, jet mi, roket mi öyle gider bu memleket. Tek bir konu var, 
hirliğlnizi beraberliğinizi asla bozmayın, kimsenin dedikodusuna aldır
mavın. Birinin dediği gibi, dedikodu , ölü eti yemek gbi birşeydir, evet 
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bahistir onu söylüyorum. Dedjkoduya aldırmaymız . Yazılan, çizilen biı·

takım meseleler var. Ama sakın inanmayın, çünkü bazı siyasilerin Tür
kiye'de adeti bellidir. Çamur atmakla siyaset yapılacağını zannederler. 
Siyaset aslında memlekete hizmet sanatıdır. Yoksa ona buna çamur at
mak değildir. Siyasette kim daha iyi hizmet ed iyorsa millet onu seçer. 
ve siyasette o hizmet yarışı esas alınır. Ben yapamam, başkası yaparsa 
onu seçersiniz. Başkası yapamaz öbürünü seçersiruz. İşte siyaset böyle
dir, dürüst yapılması lazım, yoksa karşınızdaki rakföi kötülemek için 
hertürlü çamuru atacaksınız, izi kalacak diyeceksiniz. Yanlış-manlış ama 
sonunda adamcağız o izle kalacak diye düşüneceksiniz. Bakınız bunun 
çok tipik bir misalini 1960da yaşadık. Adnan Menderes'i astılar, iki ba
kanı da astılar. Kaç kişi ölmüştü orada? 3 kişi, birisi kaza kurşunuyla 
biri seken kurşundan, biri de galiba tanktan düştü o şekilde öldü . 
İşte yolların altında cesetler vardır dediler, kıyma makinaları var de
diler, hiçbiri çıkmadı Giden gitti. Dışişleri bakanı Fatin Rüştü Zorlu'ycı 

yüzde oncu dediler. Her işten yüzde 10 alıyor deruler. Mahkeme de gö
rüldü ki, adam mmiyetçi, muhafazakar, memleketine bağlı, beş parası 
olmayan bir adam. Ve tabiatıyla onların başına gelen felaketin bir daha 
bu memlekette gelmemesi için bu dedikodu ve çamur atmaların bir dah:ı 

· olmaması için, hem bu gibi konularda çok dikkatli olmanızı tavsiye ede
rim, hem de bu zatlara gerekli iade-i itibar yapılmalıdır derim . 

Nitekim ,Meclis de kanun çıkardık. Adnan Menderes ve iki arkada
şının naaşlarını bir törenle İmralı'dan nakledeceğiz. Bazı önemli yerlere 
de onların isimlerini verdik. Adnan Menderes'e vatan caddesinin, oradaki 
metro sisteminin ismini. Ondan sonra da Egeli olduğu için, Izmir'de Cu
maovası'nda yapılan, bizim zamanımızda başlayıp ve bu sene açacağı
mız çok güzel bir hava meydanı , Adnan Menderes Hava Limanı oldu. 
Biz tabii, geçmişimizdeki bu yaralan sarmaya mecburuz. Bunla rı bi.l siyasi 
konu da yapamayız. Başkalarının yaptığı gibi siyaset için de kullanam~
yız. Bunları düzelteceğiz. Neticeyi, herşeyi yerli yerine oturtacağız ve 
memlekette huzuru, sükunu temin edeceğiz. 

Muhterem vatandaşlarım, Anavatan yepyeni bir partidir, bunu her
kes bilsin. Hiçbir partinin devamı değildir. Zaten partiler devam edeme7. 
Fikirler devam eder. Sağlıklı fikirler devam eder. Bunu tam başından 
beri söylüyorum. Bizim bugün siyasi rakiplerimiz veya olmak isteyen ra
kiplerimiz, hepsi eski oluşumlardır. Hep eski partilerdir. Türkiye 'yi ne
reye getirdikleri malumdur. Geriye dönerseniz, aynı şekilde aynı nok
talara bir daha gideriz. Ve bundan sonra da çıkış olmaz. Ama benim bil
diğim birşey var. Demin söyledim, vaktiyle Tarık Bin Ziyyad, Ce
belitarık boğazım geçtikten sonra geriye dönmüş donanmayı yakmış . 
<>Geriye dönüş yok, ileriye! ... • demiş. lleride birlik var. Geride birşey yok, 
kalmadı, bitti o işler. 

Hepinize saygılar sevgiler sunuyorum , sağolunuz, varolunuz ... 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN ANAVATAN PARTİSİ 
BAŞKANLIK DİVANI TOPLANTISINDAN SONRA 

BASIN MENSUPLARINA YAPTI~I AÇIKLAMA 

24 Haziran 1987 

TRT ve Basının Değerli Mensupları; 

Bugün ilk defa yeni binamızda Başkanlık Divanı'mızın ilk toplan· 
tısını yapıyoruz. Yeni yerleşim yerimizin ve bugün toplantıya iştirak 
eden yeni arkadaşlarımızın partimize gerekli katkıyı sağlayacaklarına 
hiç şüphem yok. Buranın da hayırlı uğurlu olmasını Cenab-ı Hak'ta11 
dileyerek sözlerime başlıyorum. Bugün esas itibariyle ilk konuştuğumuz 
konu, 6 Eylül'de yapılacak halk oylaması, bir tabirle referandumdur. Bu 
konuda Anavatan Partisi'nin genel stratejisi nasıl ol acaktır? Ne gibi ça· 
lışmalar yapmamız lazım? Bu konularda arkadaşlanrruzla geniş bir fikir 
teatisinde bulunduk. Ona göre kararlar alınarak vazife taksimi ve iş bö· 
lümü yapılmıştır. Şimdi size söyliyebileceğim konular şudur; Anavatan 
Partisi bu konuda genelde bir «Evet-Hayır» propagandası yapmayı dü
şünmemektedir. Esas itibariyle halkımıza bu konuyu bütün gerçekleriyle 
açık bir şekilde, yani onun salim bir karara varabilmesi için aydınlatma 
şeklinde faaliyet gösterecektir. Her zaman ifade ettiğim gibi bu konunun 
giindeme gelişi, halka niye gidişimiz, izah edilecektir. Niçin halka gidile· 
cektir? Ben şunu kısaca söyliyebi lirim ki, biz halka önem verdiğimiz-, 
halkın reyine, oyuna önem verdiğimiz için bu önemli meselenin de ÇÖ· 

zülmesini halkın taktirine ·bırakmış durumundayız. Yani biz karar ver
miyoruz. Bu kararın halkın tarafından verilmesini istiyoruz. Halka mc-
eleyi açıklığı ile anlatmaya çalışıyoruz. Yapacağımız iş genelde şudur. 
Halkımıza «Evet» dediğiniz takdirde ne olur? Ne gibi durumlarla karşı 
karşıya kalırsınız, bunu anlatabilmektir. Bunu anlatmaya çalışacağız. 

Bu bir seçim değildir. Yani şunun veya bunun seçimi değildir. Seçimle 
uzaktan yakından alakası yoktur. Tabii halk eğer bu konuda «Evet» 
derse söyliyeceğimiz izah edeceğimiz «Evet• dediğiniz takdirde, 1982 Ana
yasasında Geçici 4. maddeyle belli bir süre için siyasete sokulmayan dört 
veya fazla eski parti liderlerinin siyasete bu süre bitmeden dönmeleri 
:mkanını sağlamış olursunuz. Ve mevcut partileri, ki bunlann şu anda 
mevcut partileri vardır. Onlann başında tekrar televizyonla da bunları 
görebilirsiniz. Kim ]erdir, bunlar dersek. Sn. Ecevit, Sn. Demirel, Sn. Er 
bakan, Sn. Türkeş başta olmak üzere zannediyorum bir, iki daha ufak 
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partinin lideri var. «Hayır» dediğiniz takdirde de 1992'ye kadar bu me
sele geriye atılmış olur şeklinde ifade edeceğiz . Esas halkı aydınlatmada, 
tabiatiyle Türkiye'de ne oldu ne •bitti? Niçin, 1982 Anayasası'nda halka 
bu mesele getirildi? Ondan sonra nedir? 1980 öncesi durum? Bunları da 
hatırlatma kabilinden söylememiz gereklidir. Zannediyorum bunları açık
lamakta hiçbir mahsur yoktur. Bu konu üzerinde arkadaşlarımla mü
nakaşa ettik. Ve netice itibariyle halkın kararının her zaman başımızın 
üzerinde yeri olacağını da ifade ettik. 

Önemli bir konu burada müzakere edilmiştir. Seçimlerle referan
dumun karışıp karışmıyacağı konusudur. Arkadaşlarımızla vardığımız 

mutabakat, seçimlerle referandumun karışmamasıdır. Yani seçimlerin 
kendi şartlan içersinde; referandumun kendi şartlan içersinde olmasıdır. 
Bunun Türkçesi önümüzdeki devre içersinde Eylül ayına kadar bir erken 
seçim karan bahis mevzuu değildir. Yanlız hemen şunu da ifade edeyim. 
Referandum sonrasında, referandumun neticesine göre de bir seçim ka
ran bahis mevzuu değildir. Yani referandum, «Hayır• da çıkar, «Evet» de 
çıkar. Ama bundan dolayı bir erken seçim kararı şu veya bu çıktığı için alın 
maz. Erken seçimin önemli bir hususiyeti iktidarın en iyi zamanında, yani 
şu devre içinde, seçimlere bir sene kala olan süre içinde, en münasip 
gördüğü zamanda bütün dünyada olduğu gibi iktidarın karar vermesi 
şeklinde karar alınıp yapılmasıdır. Şimdi bundan evvelki konuşmaları
mızda, arkadaşlarımla, milletvekilleriyle konuşmalarımda şu sözler bana 
gelmişdir. •Halk soruyor. Erken seçime ne lüzum var. Erken seçime hi<;
bir lüzum yok. Çünkü eksiğiniz yok, devam edin• şeklinde. Halk erken 
seçimi istemiyor. Tabii ben arkadaşlarıma dedim ki, «Halk erken seçimi 
isterse, işte o zaman korkun. Erken seçim istemediğine göre korkmayın ,.> 

Ama erken seçim kararı, iktidarın kendisine en münasip göreceği za
manda verilen bir karardır. Halkın istemediği zaman iktidarın tercih et
tiği bir zaman, erken seçim kararı verilebilir. Bilhassa bunu belirtmek 
istiyorum. Kısacası, şu söylediğimiz günler arasında bir erken seçim ka
rarı bahis konusu değildir. 

0

Referanduma kadar •hiçbir şekilde bu konu
ları birbirleriyle karıştırmamak için, referandum sonuna kadar biz erken 
seçim kararı getirmeyiz. Ondan sonra ne olur, onu bilmem. Yanlız onu d.ı 
iyi ifade ettim. Dedim ki; «Referandumun sonucuna göre de bir erken 
seçim kararı alınıp alınmaması, referandumla ilgili değildir.» Yani o so
nuçla ilgili değildir. Orada biz durumumuzun daha iyi olduğuna karar 
verirsek veyahutta o tarihte yapılması, filan tarihte yapılması iktidar 
için, yeni beş senelik bir hizmet devresini daha kolay açacak ise, o ka
ran veririz. Ama ,bu söylediğimiz normal zamanda da olabilir. Onu da 
söylüyorum. Çünkü, ben gezi lerimde şunu müşaade ettim; Her geçen güu 
Anavatan iktidarının halk nezdindeki itibarı, itibar grafiği daha yuka-
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rıya çıkıyor. Çünkü, hizmetlerin neticeleri birçok yerlerde alınmaya baş
lamıştır. Ve zannediyorum ki, zaman geçtikte bu neticeler daha fazla alı
nacak ve her geçen gün iktidarı yıpratan bir gün değil, belki tam tersine 
iktidarı daha konsolide eden, güçlendiren bir gün olacaktı!'. Bu da, şı~ 
yaptığımız gezilerde açık bir surette görülmeye başlamıştır. 

Burada önemli bir konu daha var. Yurt dışında çalışan işçilerimizin 
oy vermeleri ile ilgili durumdur. Seçimlerde ve muhtelif halk dylamala
rında işçilerimizin, çalışanlarımızın oy hakkına sahip olmak istediklerini 
çok iyi biliyoruz. Bizim Almanya' da ve muhtelif yerlerde yaptığımız top
lantılar bunu açık seçik göstermiştir. Memleket meseleleri ile yakından 
ilgilidirler ve oy kullanmak istiyorlar. Ama, hiçbir iktidara da nasip ol
madı. Her reform meselesinde olduğu gibi bu işi de düzenlemek bize 
nasip olmuştur. Hatta muhalefet itiraz edip, Anayasa Mahkemesine git
miştir. Ancak, itirazı orada da reddedilmiştir. Buradan da hemen şunu 
~öyliyeyim ; ilk defa yurt dışında çalışanlarımız, işçilerimiz, referandum 
dolayısıyla 28 Temmuz'dan itibaren gümrük girişlerinde, Yüksek Seçim 
Kurulu'nun tesbit ettiği kapılardan girerlefse orada oy verme imkanına 
kavuşacaklardır. Referandum için, «Hayır» veya «Evet» deme imkanına 
kavuşacaklardır. Yurt girişinde veremeyenler de, çıkış yaparken verme 
ımkanına sahiptirler. Ya girerken verecek, veyahutta daha evvel gel
mişse yurt dışına çıkarken, 28 Temmuz'dan sonra çıkması halinde yin.· 
0y verme imkanına kavuşacaklardır. Bu da kanaatimce önemli bir ko
nudur. Bizim iktidarımızın getirdiği bu imkan, seçimlerde de aynı şekilde 
çal ı şacaktır. Bu bakımdan bunu da belirtmek istedim. Yurt dışındaki 
işçi kardeşlerimize, basınımız bu konuyu iyice belirtirlerse, hakikaten 
onlara oy IJ:ıakkı verdiğimizi ilk defa da halk bu halk oylamasında kulla
nabileceklerini belirtmek istedim. 

Muhterem Basın Mensupları; önemli bir konuda şudur. Meclis gündem· 
!eri üzerinde biriniz bir araştırma yaparsa; Meclis gündemlerinin bizim 
devremizle eski devrelerin çok farklı olduğunu müşahadc edeceksiniz. Biz, 
1970-1980 arasındaki Meclis gündeminin birkaç tanesini inceledik; özeti 
şöyledir. Aşağı , yukarı 150 civarındadır Kaımn Tasarı ve Teklifi gün
demde. İkiyüze yakın veya fazla Meclis Araştırması Önergesi . Bir o kadar 
da sözlü önergesi. Meclise bizim zamanımızda şu anda gündemde 2 tane 
3 tane kanun tasarısı olabilir. Meclis tatile girdiğinde gündemde hiçbir 
Kanun Tasarısı ve Teklifi kalmam.ıştır. Bizim zamanımızda en fazla 
5- 6 tane Kanun Tasarısı gündemdeydi. Devamlı olarak bu Kanun Ta
sarıları geçtiği için gündemde birikme 'bahis konusu olmamıştır. Yani, 
bu Meclis'in en iyi şekilde çalıştığını, eski Meclislerin daha ziyade mese
lelerde çalışma yerine birbirleriyle mücadele ettiklerini görmekteyiz. Bu 
Kanun Tasarı Teklifleri ve Meclis Araştırmaları için bu söylediklerim 
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fevkalade doğrudur. Biz gündemde bunları he~aman temizlemişizdir. 
Tabii bu arada bazı konulara bakamadık. 

Mesela 84. madde ile ilgili bir takım Meclis Başkanlık Divanı'nca 
Komisyonlara havale edilen meseleler tahmin ediyorum. 84. madde ile 
ilgili olarak Eylül ayı gelince Meclis'te ilk öne süreceğimiz konu bu ko
nuyu Meclis Gündemine almak ve Anayasa'mızın istediği şekilde çözmek
tir. Bunu da önemli bir konu olarak belirtiyorum. Tabii niçin şimdiye 
kadar Anavatan bunu getirmiyor dediler. Biz, bu meseleleri, kanunları 
getirmeyi, kanunları geçirmeyi zamanımızı onunla harcamaya çok tercih 
ettik. Ama Eylül'e geldiğimizde gündemde hemen hemen hiçbir kanun 
tasarısı kalmadığı için artık bu konular rahatça orada görüşülebilir hale 
gelmiştir. Getirip görüşeceğiz. Tabii Meclis'in kararı başımızın üzerin· 
dedir. Benim şu anda söyliyecekleriİn bu kadar. Yalnız bir konuya daha 
açıklık vereyim. Sn. İçişleri Bakanımız da buradadır. İçişleri Bakanımız, 
Anavatan Partisi Başkanlık Divam'na Güneydoğu'da, Pınarcık köyündeki 
olayla ilgili bilgi vermiştir; onun için buraya çağırdık. 0radaki durumu 
anlatmıştır. Bu konuda bu akşam tahmin ediyorum -Bakanlar Kurulu da 
var- orada da bir kere daha görüşülecektir. O konudaki açıklamayı, Ba
kanlar Kurulu'nda Sayını İçişleri Bakanı yapacaktır. Meselelere nasıl 
tedbir alınması gerektiği, ilgililerin tedbirsizliği var mıdır? Yok mudur? 
Bunlar, bütün açıklığı ile ortaya çıkacaktır. 

Soru: - Bfendim, Sayın Cumhurbaşkanı'nın Nato ile ilgili sözleri 
oldu. Sizin de 'bu konuda 'bir tavrınız ortaya çıkmadı. Bu nedenle bir ko· 
pukluktan da söz ediliyor. 

Cevap : - Efendim, Nato ile ilgili dün akşam Alman Televizy(}
nu'na (ARD'ye) beyanat verdim. Bu konular daha ziyade dışa yapılan 
hitaplardır. Biz de en iyi şekilde dışa, televizyon vasıtasıyla yaptık. 

Şimdi söylediğim esas itibariyle Cumhurbaşkanı'nın söylediğinden 
çok farklı değildir. Söylediğim, Nato konusunda, tabi Nato'daki bazı 
müttefiklerimizin bu konulardaki tutumunun daha sarahate kavuşması 
babındadır. Yani, ARD Televizyonunu söylediğim gibi, Avrupa Parlamen
tosu'nun bu kararını; siz, misal vereyim, Alman Hükümeti olarak onay
lıyor musunuz? ... Sual budw·. Siz, İngiliz Hükümeti olarak onaylıyor· 
musunuz? Siz, Fransız Hükümeti olarak onaylıyor musunuz? ... Bu şekilde 
bir sualimiz vardır. Ve tabiatiyle Nato ittifakı bir taraftan, bir taraftar. 
da Türkiye'deki ve yalnız Tü;kiye'de değil, başka ülkelerindeki terörii 
teşvik eden kararları onaylıyor musunuz? Sual genelde de budur. Çünkü. 
bu kararların içerisinde bölücülükle ilgili pasajlar varmış. Ve ondan iki 
gün onra da bu Pınarcık'taki hadise vukuagelmiştir. Sanki aralarında 
bir irtibat vardır. Yani Pınarcık'ta hadiseyi yapanlar, bu kararların üze
rine, tavsiye kararlarının üzerine bu hadiseyi yapmışlardır gibi bir inti-
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baya insan hakikaten kapılıyor. Maalesef dünyada terörün karşısında 
olanlar, bu terörü destekleyen gruplarla ciddi bir mücadeleye girmiş 
değillerdir. Onu da açık seçik geçtiğimiz aylarda ve yıllarda bütün kamu· 
oyu da görmüştür. Terörle mücadele lafını koyanlar bütün ülkelerde 
bunu güzel bir politik retorik olarak kullanıyorlar ama iş tatbikata gel
diği zaman, işte Avrupa Parlamentosu'nda olduğu gibi, bunu destekle
yecek olan kararlann karşısında çıkmıyorlar. Yani terörü destAfeyecek 
kararların karşısına çıkmıyorlar. Bu üzücüdür. Bu konu sadece Türki
ye'nin değil, yann Fransa'nın İngiltere'nin, İspanya'nın, Almanya'rıın da 
meselesi olmaya ve dünyanın meselesi olmaya devam edecektir. Bunu da 
herkesin çok iyi bilmesi lazım. Söylediğimiz budur. 

Soru : - Efendim, yani Sayın Cumhurbaşkarumızın söylediği şe
kilde Nato üyeliğimizin gözden geçirilmesi söz konusu mudur? 

Cevap: - Nato'dan çıkmamız filan söz konusu değil. Hayır. 

Soru : - Efendim, yeni seçilen arkadaşlar yardımcılarını seçtiler 
mi acaba? 

Cevap : - Arkadaşlarımız seçtiler mi, seçmediler mi bunu şu anda 
söyliyemem. Bu konu arkadaşlarımıza bağlıdır. 

S o r u : - Efendim, arkadaşlarınızla, referandumda yapacakları 
görev dağılımını yaptığınızı söylediniz. Kim, hangi görevi aldı? 

Cevap: - Herkes görevli burada. Burada teşkilat var. Teşkilat bu 
işin içinde. Seçim Başkanlığı, Propaganda Başkanlığı, Propaganda- basın, 
Koordinasyon, koordine edecek bütün referandum konusunu, o da işin 
içinde. Bizim müşavir arkadaşlarımı da bazı konularda ilgili arkadaş
larımıza yardım edecek genel muhasibimiz de parayı temin ettiğine göre 
o da işin içinde. Demek ki herkesin bir işi var. 

Soru : - Efendim, İran' da Atatürk aleyhine bazı broşürler bastlıp, 
Türkiye'ye gönderilme durumu var. Bunu nasıl karşılıyorsunuz? 

Cevap : - Şimdi efendim, ta'bii ne vakit yapılmış, nasıl yapılmış 
şu anda bilmiyorum. Çok evvel gelmiş de olabilir, bir. İkincisi, bizim 
İran Başbakanı ile mutabık kaldığımız konu esas itibariyle radyo-televiz
vizyonlar üzerinedir. Yani, «Radyo televizyonlar iki tarafında birbiri 
aleyhinde yazı çıkmasın; basına müdahale edemeyiz,. dedik. Biz kendi
miz basına müdahale edemediğimizi söyledik. Sadece, çok yasalara ay
kırı durumu varsa, gayet tabii her iki ülke de yasalara aykırı durumu 
kendi kanunları içersinde görecektir. O ayn bir konu. Yoksa normal ola
rak basındaki konulara karışmadık. Bunlar dağıtılmış mıdır? Kim da
ğıtmışttr? Onlarını dağıtıyor şu anda benim o konuda bilgim yok. Tabii 
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İçişleri Bakanlığından aynca o bilgiyi alırız. Yalnız şunu hemen söylü
yeyim; bu gibi faaliyetleri biz önlemeye devam ediyoruz, yani emniyet 
teşkilatımız, istihbarat örgütlerimiz, bu gibi faaliyetlere karşı faaliyetleri 
devamlı olarak yürütüyorlar. Bir netice alabileceklerini görmem hiçbir 
zaman mümkün değildir, biz her zaman bu konuda uyanığız. 

Soru : - Efendim, Eylül ayına kadar erken seçim kararı almama 
konusunda bir kararınız olduğunu açıkladınız. 

Cevap : - Referanduma kadar mı? 

Soru : - Referanduma kadar. Yani daha önce olabilir, olrnayabi
lır diyorsunuz. Şimdi, bükümet değişikliği konusun·da da olabilir olmaya
bilir dediniz. Bir tarih verebilir misiniz? 

Cevap : - Hükümet değişikliği konusunda bir şey demedim. Ba
kın, size şunu ııöyliyeyim; Hükümet değişikliği konusunu siz ortaya atı · 

yorsunuz, basın ortaya atıyor, hep birşeyler almaya çalışıyor, boşa çalı
şıyor, onu da söylüyeyim. 

Soru: - Hayır, diyorsunuz, bazen oluyor efendim. 

Cevap : - O başka. Olursa olur, sizin biç haberiniz olmaz, plan
lanan bir iş değildir. 

Soru : - Efendim, Amerika' ya gitmeden önce bir değişiklik yapa-
cağınızı söylemiştiniz. 

Cevap: - Hayır. Planlanan b ir iş değildir. Söyledim. 

Soru : - Bu hafta içinde sözkonusu mu? 

Cevap: - Bak, hala soruyor. Planlanan bir iş değildir. 

S o r u: - Efendim, bu hafta Bakanlar Kurulu var, yarın da Sayın 
Cumhurbaşkanı'na çıkıyorsunuz. 

Cevap : - O başka. Yani ille birşey mi olacak? Normal, Cumhw-
başkanı ile görüşme günümüz. 

Soru: - Meclis'te, yasakların kalkması için «Evet» oyu kullan
dınız, neden şimdi cHayır:o kampanyası açıyorsunuz? 

Cevap : - Şimdi bakınız söyliyeyim; Meclis'te o maddenin kaldı
rılması ile ilgili herkes oy kullandı. Ama şu şartla oy kullandı. Bu işe 
halk tarafından karar verilsin diye oy kullandı. Biz de onu öyle getirdik. 
Yani , halk bu işe Jcarar 'Versin, Meclis değil, yoksa. Meclis karar 'Verseydi 
orada bitirirdik işi. Ve inanıyorum ki halk en iyi karan verir bu ko
nuda, biz değil. İkincisi; hemen şunu sormanız lazım; madem ona par
mak kaldırdın, niye Anayasa Mahkemesi'ne gittik? Yani', esas sorulacak 
sual, parma'lc kaldırdığınıza aksi bir kara'ı· elde edebilmek için niye Ana-
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yasa Mahkemesi'ne gittlııiz? Niye kendinizi zor duruma düşürdünüz? 
diye onları bir sormanız lazım. 370 tane oy var. Halk oylaması olacak, 
halka gideceğiz diye. Onlar halka gitmekten korktular. Anayasa Mahke
mesi acaba bizi burada bir formül bulup, onların söylediği formülü uy
gulayarak Meclis'te bu iş kaldırılmıştır diye bir karar verebilir mi diye 
gittiler ki, fevkalade yanlış, fevkalade apolitik bir karardır. Millett.:n 
kaçtıklarını birkaç kere söyledim. Hakikaten hoş birşey deği4Jir. 

Soru : - Efendim, DYP'nin dünkü toplantısını kısaca bir değer
lendirebilir misiniz? 

Cevap : - Efendim, benim onların ve diğer partilerin bize hücum 
ettikleri konusunda hiç cevap vermeye niyetim yok. Referandum bir Özal 
meselesi değildir. Onu o hale getiriyorlar. Referandum, esas itibariyle 
dört eski liderin esas siyaset sahnesine bu sene gelip gelmeyeceği me
selesidir. O kadar. Ne ôzal'la, ne Anavatan'la direkt ilgili değildir. S ı:.
çimle de hiçbir ilişkisi yoktur. Ama onlar devamlı olarak bu kişi eski 
usul «At çamuru iz kalır,• yok şudur gibi eski usul meseleler haline gt!
tireceklerdir. Bizim bu konuda kaybedecek zamanımız yoktur. Biz hü
kümet olarak işimize bakarız. Memlekete birçok yenilikler ve güzel işler 
getirdik. Bunların nasıl icra edildiğine bakanz. Daha yeni işler getirile
cekse onlarla uğraşırız . Zamanımızı bu gibi yanlış işlerle doldurmayız. 

Yani onlara cevap vereceğim diye hiçbir hareketede girmem. Arasıra ar
kaöaşlarun belki cevap verirler. Ama, benim söyliyeceğim, daha çok, v:ı
tandaşım'ı aydınlatmak, vatandaşıma yaptığımız icraatı anlatmak ve 
muhtelif zamanlarda yaptığım gibi sohbet etmek, gezerim konuşurum. 
Bütün söyliyeceğim de bundan ibarettir. Yoksa şu bunu söylemiş, öbürü 
şunu söylemiş; siz ne kadar söyleseniz benden cevap alamazsınız. 

S o r u : - Efendim, gezi programınızı belirlediniz mi? 
Cevap : - O da yakında belirlenecek. Üç beş güne kadar. Şu anda 

bende bilmiyorum. Belki Gümüşova-Gerede arasındaki otoyolun bir bö
lümünün temel atmasına gideriz. Ondan sonra 5 Temmuz'da Kırkpınar 
var. Her sene gidiyoruz. Orada Anadolu'nun her tarafından gelmiş vatan
daşlar var. Onları orada görmekten büyük memnuniyet duyuyorum. 
Tabii, eski ananevi bir yer. Belki oraya da gideceğim. Daha kesin değil. 

Soru: - Efendim bu •Evet», • Hayır» kampanyasında halkı ay
dınlatmaya kendiniz katılıyor musunuz? 

Cevap : - Ben dün de yaptım. Siz farkında değilsiniz herhalde. 
Gittiğim her yerde yapıyorum. Aydınlatma görevi benim vazifem. Yani 
bunu yapmazsam, meseleleri aydınlatmazsam ama, hiçbir zaman vatan
daşımı başkalannın yaptığı gibi •Evet» de • Hayır» da diye hiçbir şekilde 
zorlamam. Ona vatandaşım kendisi karar versin. Ve şunu bilsin ki, bu
radaki Türkiye'nin geleceği artık kendi omuzlannda. Bu meselede kendi 
omuzlarında. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN ÜRDÜN KRALI 
MAJESTE HÜSEYİN ŞEREFİNE VERDiCi YEMEKTE 

YAPTICI KONUŞMA 

Saym Majeste Kral, 

Sayın Majeste Kraliçe, 

Sayın Başbakan, 

Sayın Misafirler, 

27 Haziran 1987 

Saym Majestelerini ve ke,ndilerine eşlik eden heyetin muhterem üye
lerini ağırlamak, şahsım ve eşim için büyük bir onur ve zevk kaynağıdır. 
Majestelerinin Türkiye'ye bu ziyaretlerinin iyi geçmesini dilerim. 

Bu vesileyle memnunlukla ifj.de etmek isterim ki Üııclün ile olan ya
kın dostluk ve gittikçe geli şen işbirliği Türkiye için önemli ve özel bir 
mana ifade etmektedir. Ortak tarih, paylaşılan ahlaki değerler ve her iki 
ülke halkları arasındaki benzerliklerden kaynaklanan bu ilişkiler, güçlü 
eğilimler ve şahıslar arasındaki boyutlarıyla da 'kendini gösternı~kıcdir. 

Yakın dostluk ve kardeşlik ilişkilerimizin temel un urları, ikili iş

birliğimizin en güçlü garantisi olduğu gibi her iki tarafın yararına ve 
mümkün olan her alanda daha da geliştirilmesi için mükemmel bir zemin 
teşkil etmektedir. 

Ayrıca, Türkiye ve Ürdün arasında herhangi bir siyasi problem ol
mamasından ötürü .de memnunluk duymaktayım. Barış idealini paylaşan 
ve sosyal ve ekonomik kalkınmayı hedef alan ülkelerimiz, pek çok dış po-
1i tika konularındaki yaklaşımlarında da birleşmektedirler. Bu da Türki
ye Ürdün işbirliğini, sadece ikili düzeyde değil ve fakat çeşitli uluslara
ras~ forumlarda da hızlandırmaktadır. 

Sayın Majeste, 

İnancımız odur ki, Türkiye- Üııdün ikili işbirliğinin her alanda güç
lenmesi iki ülke çıkarlarına okluğu kadar bölge barışına ve istikrarına da 
katkıda bulunacaktır. Esasen, bu gerçeğin bilincinde olan ülkelerimiz de 
aralarındaki ikili ilişkilerini ve geniş kapsamlı i$birliğini geliştirmişle r
dir. 
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Giderek artan sayıda ortak projeler yürüten Türkiye ve Ürdün, ba
len verimli ekonomik işbirliği içindedirler. Bu işbirliğine dayalı ilişkile
rin daha da ileriye götürülmesi hususunda her iki ülkede de müşahade 
ettiğimiz kararlılıktan memnunluk duymaktaytz. Bu ortak tutumla, Or
dün 'le olan iliŞkilerimizin geleceğine güvenle bakıyoruz. 

Türkiye ile Ürdün arasın.da bilhassa üst düzeyde yapılacak ~arşılıklı 
ziyaretlerin, ikili işbirliğimizi hiç şüphesiz daha da güçlendireceği inan
cındayız. 

Majestelerinin ülkemize yapmakta olduğu bu ziyaretin ikili ilişkile
rimize ve işbiı1liğine yeni .bir dinamizm kazandıracağından eminiz. İzni
nizle bu fırsattan yararlanarak Orta Doğu meselesine adil ve kalıcı bil 
çöziim sağlamada sarfettiğiniz yoğun çabalar ve kardeş Üııdün'ün sosyal 
ve ekonomik kalkırunasında'ki çalışmalarınızdan ötürü Siz, Sayın Majes
telerini, mümtaz bir devlet adamı ve fevkalade bir lider olarak selfunla
mak istiyorum. 

Sözlerime son vermeden önce Majestelerine ve Majeste Kr:ıliçeyc 

ağlık, afiyet, kardeş Ürdün halkına, barış, refah ve kalkınma yolundakı 
gayre tlerinin devamlı ve başarılı olmasını ve Türk - Ürdün dostluğunun 
daha da gelişmesini dilerim . 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN KEÇİÖREN 
UFUKTEPE'DE KANALİZASYON ŞEBEKESİNİN 

TEMEL ATMA TÖRENİNDE YAPTICI 
KONUŞMA 

28 Haziran 1987 

Çok değerli Keçiörenliler, 

Hepinizi sözlerimin başında ı;evgiyle, saygıyl a selamlıyorum. Bu
gün sabahleyin Balgat'a gittik. Orada 100. Yıl Mahallesinde 4 bin vatan
daşımıza -ruhsatsız yapılmış yerleri de vardı- bu imar affı kanununya me
seleleri çözüldü ve 4 bininin de tapusunu dağıttık. Demin burada Keçi
ören Belediye Başkanı'nın yanında otururken dedim ki, «Ne oluyor bu 
imar affı meselesi? Burada çok gecekondu var. Ne vakit sen bunların ta
pularını veriyorsun?» Hatırlarsınız belediye başkanlarına kefil olduğum 
zaman da şunu söyledim, dedim ki, «Nefesim ensenizdedir.» Güzel işler 

yapmış ama tapulan da 3-4 ay sonra vermesi lazım. Evet mutlaka ta
mamlaması lazım. Hem Altınsoy'a hem de Melih Gökçek'e söylüvonım . 
Tabii, bakınız bu tapuların bugünlere kalmasının sebeıbi şudur: Buralar
da imar planı uygulanıyor ve bu plana göre tapulannız verilecek. Tabia
tıyla o zaman belki bugün bir katlı yaptığınız yere üç katlı ev yapmak 
mümkün olacak. Evet, o müsaadeyi de vereceğim . Dört katlı da olacak. 
Tabii, bir dairesi olanın dört dairesi olacak. Biz de bu şekilde konut me
selesine bir çözüm getirecel(iz. Hem gecekondu sahibi daha rahat edecek 
hem ızecekondusu, arazisi değer kazanacak ve ondan da yeni yeni daireler 
çıkacak. Aslı bu. 

Muhterem Keçiörenliler, bugün, Ankara, İstanbul, İzmir gibi 'biıi

yü:k şehirlerin dertleri var. Neler olduğunu söyleyeyim. Ankara 1920'lerdc 
ilk başkent oldultu zaman nüfusu sadece 50 bindi. Şimdi ne kadar? Şim
di 2,5 milyon nüfus var, Zannediyorum Keçiören'de 450 bin nüfus var 
Yani, Keçiören ilçesi bugünkü haliyle bizim bazı illerimizden bile çok 
daha fazla nüfusa sahip. Evet, parası çok olacak merak etmeyin. Yalnız, 
şehirde yaşamak kolay değildir. Yani köyde yaşamak kolaydır. Ancak, 
şehire gelip de şehirin nimetlerini alırsan onun karşılığını da ödeyecek
sin. Bizim defterimizde bedavacılık diye bir şey yok. Herkes çalışa~ak. 
kazanacak. Kazandığıyla da insan gibi yaşayacak. Bakınız, Ankara'nm, 
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İstanbul'un, İzrnir'in su derdi var. Geldiğimizde baktık bu su derdi nasıl 
çözümlenir? Bir baraj Kurt!boğazı'nda, bir baraj Çubuk 2 barajı. Aşağı -
yukarı bütün su miktarı yılda 120 milyon m3. Ankara'ya yetmiyor. Biz 
başka barajdan su getirebilmek için 16 km. lik tünel inşaatı başlattık. 
Ama programa bir baktık, 1992 senesinde bitmesi plan'!anmış. 16 km ko
lay değil ve çok zor bir arazide. Onun üzerine Altınsoy'la oturduk, mü
teahhidi çağırdık. «Arkadaş bu işi 1987'de bitirecek in, yani beş ' sene ev
vel. Onun için sana şu kadar para veriyoruz• dedik. Şimdi buralara ve 
şehrin birçok yerlerine borular döşenmeye başlandı, tünel de bi1ti. İn
şallah Eylül ayına kalmaz, Ankara'ya gelecek su miktarı, şimdiye kadar 
getirilmiş, mevcut su miktarının iki buçuk misli olacak ve inşalJab 2000 
yılına ıkadar da, Ankara bir su sıkıntısı çekmeyecektir. Tabii, ben hanım
ları biliyorum; en çok su sıkıntısı çeken sizler değilsiniz, hanımlardır. 
Bakınız bir elektrik sıkıntısı vardı. Tabii alıştınız elektriğe, artık eskisi 
gibi de kesilmiyor. Programlı kesinti de yok. Çünki biz Anavatan olarak 
iktidara geldiğimiz günden beri elektriğin kesilmemesi için ne !Azımsa 
onu yaıptık. Bakın söyleyeyim. Burada herhalde Doğu'dan, Doğu Anado
lu' dan gelmiş insanlarımız da vardır değil mi? Ben de Malatyalıyım. Do
ğu Anadolu'dan, insanlarımız tabiyat şartları yüzünden buralara göçü
yorlar. Doğu Anadolucda, Güneydoğu Anadolu'da inşaatlar devam ediyor. 
Biz yeni iş sahaları açıyoruz. Bugün Doğu ve Güney Doğu Anadolu'da 
hiç bir iktidar döneminde olmayacak kadar büyük iş1er yapılmaktadır. 
İşte misalini söyleyeyim. A1atürk Barajı, Urfa Tüneli : Ne kadar biliyor 
musunuz? Keban Barajı'nın gövde hacminin tam altı misli. Biz 1984'de 
bu barajı inşa etmeye başladık. Seneye, inşallah oraya gi.deceğiz ve ka
pakları kapatılıp su tutmaya başlayacak. Su deyince ne kadar su? Milvon
la ölçülmüyor, milyarla ölçülüyor. 54 milyar m5 arkasında su birikiyor. 
Ama, söyleyeyim nedir bu su. Fırat iki sene a'kar, gene orayı zor doldu
rur. Tabii, aşağıya hiç su gitmeme kaydıyla. O da olmaz. Şimdi, bakınız, 
bunlar dev eserler. Fırat'ın üzerinde, Atatürk Barajı'nın üzerinde bir 'ba
raj daha var; Karakaya Barajı. O da Keban'dan büyük. Ne kadar elekt
rik veriyor biliyor musunuz? 1 milyon 800 bin kW. Atatürk Barajı 2 mil
yon 400 bin kW. O daha büyük. Bu barajın temeli 1976'da atılmış. Ama 
maalesef biraz göstermelik temelden. Çünkü 1984'e gelinceye kaıdar, yani 
Anavatan iktidara gelinceye kadar, ancak % 20'si yapılmış. Kaç senede? 
Sekiz senede % 20'si yapı1mış. Biz son 3 · 4 senede bu barajı tamamladık. 
Daha bitmedi. İstan'bul'da bir köprü yapılmıştı biliyorsunuz. Hatta ben 
sattım o köprüyü. !Cöprü orada duruyor, gelirini sattık. Hatta dedim ki, 
köprüleri, barajları satarız yenilerini yaparız, deıdinı. Şimdi ikinci köprü 
eskisinden d:l'ba büyük. Es'kisi üç- gidişli-üç gelişli idi. Bu dört gidişle
dört gelişli. Ve birinci köprüden daha uzun . İsmi de güzel; Su'ltan Fatih 

S59 



Mehmet Köprüsü. 1stanbul'u fetih eden kumandana yakışır bir isim. Ba· 
kın iş burada bitmiyor. Ankara'nın bir derdi var. Hava kirliliği. Linyit ya
kıyoruz, rozu, dumanı, klikürtü fazla. Çocuklar, ihtiyarlar kışın sıkıntı 
çekiyor. Daha güzel kömür getiriyoruz. Dahası da var. Bakın Sovyet Rus
ya' dan ta'bii gaz alınıyor. Nasıl ta'bii gaz? Hani şu tüp gazlar varya, onla
ra benziyor işte. Ama bu boruyla geliyor. Geçen gün gittiık borunun bir ta
rafını açtık. Santrala gaz verdik ve oradan büyük elektrik istihsal edili
yor. Demek.ki, Bulgaristan'dan başlıyor, Türkiye'ye bu seninin sonun:ı 
kadar İstanbul'a geliyor. Aynen su şebekesi gibi. Su şebekesi nasılsa gaz 
boruları da öyle şehrin içine gelecek. Buralara da gelecek, merak etmeyin . 
Sadece İstan'bul'a değil, İzmit'e, Bursa'ya, Eskişehir'e ve inşallah seneye 
Ankara'ya geliyor. Ne kadarlııJc proje biliyor musunuz? 300 milyon dolar. 
Eğer Türk parasına çevirirsek, hesap edin 270 milyar liralık yatırım . Biz 
bunu başlattık ve bitiriyoruz. Sadece bukadar değil. Bin kilometreJj:~ 
otoyol yapıyoruz. Otoyol ne? Üzerine çıktığınız zaman gidiş - geliş ayn 
ayrı muhafazalı ekspres yol. Almanya'da çalışanlar varsa, otoban derle r 
onlar. İşte aynen öyle bin km. yepyeni yol. Vaktiyle rahmetli Menderes 
yaptırmıştı. O zaman gidişli gelişli tek taraflıydı. Biz şimdi ayn ayrı eksp
res yol yapıyoruz. Edirne'den girip, Ankara'dan çıkacağız. Nasıl bitti bi
lemeyeceksin. Dahasını söy'leyeyim. THY dünyanın her tarafına gitmeye 
başladı. Singapur'a gitti. Avustralya'dan benim işçi kardeşlerim artık 

THY ile geliyorlar. On tane Airibus denilen tayyare aldık. Kaç para bili
yor musunuz? 500 milyon dolar. Kredimiz var. verdiler. Irak'tan bir pec
rol boru hattı gelir, İskenderun Körfezi'ne petrol akıtır. Öyle değil mi? 
Bu 1974 senesinde yapıhruş. Kıyamet koparmışlar. Şöyle yaptık, böyle 
yaptık diye. 30 milyon ton taşıyordu. Biz bunu biraz büyüttük 50 milyon 
ton taşır hale getirdik. İkinci boruyu da yanına koyduk. Bir ay sonra gi
dip onu da açacağım . Evet ikinci boru. Türkiye bu boru hatlarından belkı 
.de yılda 400 milyon dolar para alıyor. Az para değil. Daha çok şeyle vap· 
tık. Ben burada saymaya kalksam saatler sürer. Başka iktidarların 20 se· 
nede yapamayacakları işleri biz 4 senede yaptık ve aynı hızla Jbakınız bir 
baraj meselesini söyleyeyim- biz iktidara geldiğimizde 84 tane baraj, bun
lara 3 senede 25 tane iH\ve ettik. Şu anda da 69 tane baraj inşa halindedir. 
Hep~ini de, yabancı müteahhit değil, Türk işçisi müteahhiti, teknisyenı 
ve Türk mühendisi yapıyor. Atatürk Barajı da dahil. Binlerce, onbinlerce 
insan, vatandaşlarımız bu barajlarda çalışıyorlar. Artık eski i gibi de~I. 
işsizlik meselesini çözmek üzereyiz. Eskisinden çok daha iyi. Beceri ka
zandırma kursları kurduk. Her tarafta var. Bütün illerde kurduk. İnsan
lanmıza bir şey öğretmeye çalışıyoruz. Televizyonunuz tek kanaldı , şimdi 
iki kanal. Öyle değil mi? Ben biliyorum, eğer unutmamışsanız söyleyeyim. 
Unutmuşsunuzdur. Siyah- beyazdı. Sadece Evren Paşa çıktığı zaman 
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renkli, hem iki kanalı da renkli. Ve ben zannediyorum ki, hanımların hep· 
si renkli istiyorlar. Ama yardım ederiz. Bakın, ben size bir şey daha söy
leyeyim. Bu memlekette biz biliyoruz, bütün iktidarlar şunu söylemiştir. 
Fakirliğin fukaralığın kökünü kazıyacağız. Herkes bunu söyledi. Ne yap
tılar? Hiç bir şey yapmadılar. Biz ne yaptık, onu söyleyeyim. Biz bir ka
nun çıkardık, kanunun ismi Sosyal Dayanışmayı Geliştirme ve Teşvik 
Kanunu. Gazetelere bakarsanız Fakir-Fukara Fonu diyorlar. Ama mu!h
taç olan herkese yardım ediyoruz. Sıkıntıda olan, başı dara düşmüş kişi
lere oradan yardım ediyoruz. Okuyamayan çocuğa yardım ediyoruz. Ha
pisten çıkmış olana yardım ediyoruz. Bakınız, demin gittiğim yerde 'bir 
kız çocuğu geldi, «Turgut Amca biz çok sıkıntıdayız• dedi. «Neden sıkın
tıdasınız kızım• dedim. «Dört çocukla annem yalnız kaldı• dedi. «Çağır 

annemi bakayım• d edim. Anesi geldi, adam bırakmış gitmiş, ne yaptığını 
bilmiyoruz, teyzesinin yanına sığınmış, dört tane çocuk ne yapacak~ın? 
Hangi sosyal güvenlik sistemi yardım eder buna? Hiç birisi yardım ede
mez. İşte bizim kurduğıımuz fon yaroım edecek, onu söyleyeyim. Daha 
bunun gibi çok işler var. Çıraklık yasasını getirdik. İşyerlerinde çalışan 
çıraklara sosyal güvenlik getirdik. Hepsinin kendi hesabına, devlet, si
gortasını yatırıyor. Bugün onlara çırak okulu koyduk. 80 bin kişi bundan 
istifade ediyor. Seneye inşallah 150 bin kişi olacak, daha da artacak. 

Muhterem Keçiörenliler, 

Benim söyledi~im bir şev var. Gençler bizi tutuyor. Tamam mı genç.. 
!er? Daha bitmedi, Orta yaşlılara gelince onlar zaten bizimle çalısıvor. 
Yaslılara gelince, onlann da duası bizimle. Geriye kaldı çocuklar. Onla
nnda sevgisi bizimle. Şimdi bakın söyledim, okumaya çok önem veriyo
ruz. Çocuklanmızı ve gençlerimizi en iyi şekilde Allah'ın izniyle bizden 
daha iyi yetiştirmeye çalışıyoruz. Eksik kalan okullan açtırıyorum, yap
tınvonım kimse merak etmesin. İkincisi daha da iyi şev söyleyeyim. İn
şallah beş seneye kalmaz bütün okullanmıza bilgisayarlar getireceğim. 

Şimdi, Muhterem Keçiörenliler, 

Benim bu akşam çok işim var. Daha gidece~im yabancıların iştirak 
ettiği bir yerde, yemekte konuşacağım. Yolda giderken de onu okumam 
l azım. Evet, işimiz kolay değil. Zannediyor musunuz ki, başbakanlık ko
lay. Fakat, bir şey söyleyeyim, ben bu gibi toplantıları seviyorum. Ha
nrmlar, kızlar, gençler, çocuklar hepsi buraya gelmiş. Hepinize sevgi ve 
saygılar sunuyorum. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN fÜRK - İŞ 100 YIL SİTESİ 
TAPU DAC';ITIM TÖRENİNDE YAPTICI KONUŞMA 

28 Haziran 1987 

100. Yıl Site'sinin Değerli Mensupları, hepinizi sevgiyle saygıyla sc· 
lamlıyorum. 

Biz bugün iktidar olarak memleketde çok işler yapıyoruz. Ancak be
nim en fazla memnun olduğum, yani içimde huzur duyduğum iş konut 
meselesidir. Vatandaşlan konut sahibi yapmak, evlerine yerleştinnek, ço· 
luğuyla çocuğuyla birarada sıcak ıbir yuvada, mesut bir halde yaşamas ı

na katkımız olursa; b u bize büyük bir mutluluk verir. 

Muhterem vatandaşlarım, hepinizin de bildiği gibi bundan 3,5 sene 
evvel iktidara geldiğimiz günlerde, 6 Kasım seçimleri sırasında seçim 
için beyanname hazırladığımız ve onu vatandaşlarımıza izah ettiğimiz 

günlerıde bu konut meselesini çözeceğimizi, bunun için ayrı bir finansman 
modeli getireceğimizi söyledik. Bazıları bize şıınu sordular. • a ıl yapa
caksınız?» Ben de dedim ki; •Hayır, şimdi söylemem sonra kopya çeker
siniz. Bu bize has bir iştir. Bunun nasıl olacağını iktidara geldiğimiz za. 
man söyleyeceğiz. Nitekim iktidara geldik ve ilk yaptığımız icraattan bir 
tanesi konut meselesini hal yoluna sokma oldu. Türkiye'ye yabancı siga
ra kaçak geliyor. Buradan da karaborsacı, kaçakçı, milyonlarca lira para 
kazanıyordu. Devletin hazinesine bir şey gelmiyordu. Tuttuk, bu sigara it· 
halatını Tekel'e yaptırdık. Aradaki farkın büyük bir kısmını konut fonu
na, diğer bir kısmını <la .devlet hazinesine verdik. Bugün aşağı -yukarı sa
dece eski kaçak sigaradan normal ithalat kanalına döndüğünden dolayı 
Toplu ~nut Fonu'na ve devlet hazinesine yılda 150 milyar lira para geli
yor. Bu akıl işidir. Yani bir taraftan kaçakçılığın yem borusunu kesecdk· 

in, diğer taraftan da orta halli vatandaşıma, daha düşük gelirli vatanda
şım bir mesken edinme iınJranı sağladık. Konut fonu büyüdü, daha baş
ka kaynaklar bulduk. Lüks mal ithalatı, Türkiye'ye kaçak geliyordu. Onu 
da ithal ettik, Gümrük koyduk, fon koyduk. Bu fondan konut fonuna ge
liyor. Kaçak geleceğine, yabancı sefaretlerdeki insanlara bir takım avan· 
tajlar ağlayacağına, benim vatandaşıma sağla m dedik. Bunların hepsi 
yapıldı. Bugün Toplu Konut Fonu'na yılda 600 milyar lira para geliyor. 
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Şu geçtiğimiz son 2,5 sene içerisinde Toplu Konut Fonu'ndan vatandaşla
rımıza 1 trilyon 100 milyar lira kredi verdik. Aşağı-yukarı 500 bin konuta 
kredi sağladık ve inanıyorum ki, her yıl bu sayıya 150 bin ilave edilecek
tir. Vaktiyle bu memleketi idare edenlerin, eski devirlerde, yılda kredi 
verilen miktar 10 bindir. lşte bugünkü Türkiye'nin eski Türkiye'den far
kı 10 bin de~, 150 lhin olmasıdır. Bakınız meseleyi orada bırakımad.ık. 
Dedik ki, bütün vatandaşlarımız, ister parası olsun, ister olmllsın bizim 
hedefimiz emekıli olduğu zaman ev sahibi değil, gençliğinde ev sahibi yap
mak. Y~ni yuvasını kurduğu zaman yuvasıru yapmak. Bir kanun çıkardık, 
gı.çen sene. O kanunda bütün ücretle çalışanlar, ister memur ister işçi 
olsun, ister devletten alsın, ister özel teşebbüsten alsın, ona da şu formü
lü getirdik. Geçtiğimiz yıllardan itibaren ayda 3600 lira konut edirdinne 
yard.ımı, bu Temmuz'dan itibaren 7500 liraya çıktı. Önümüzdelki yılba
şında 12 ·bin liraya, ondan sonra da 16 bin liraya çıkacak. Böyle kademeli 
olarak yılda 16 bin lira, ileride Bakanlar Kurulu karar verirse bu rakam 
daha da artacak. Netice ne olacak? Onu da söyleyeyim. Bu konut edindir
me yardımı, işçimize ve memurumuza 12 sene, 16 sene müdetle devam 
edecek. Yani bugün toplu konut kredisi aldınp, o kredi biraz ödenmesi 
zor geldi, ayda 30 bin lira geri ödemesi var. İşte bu söylediğim para onun 
bir kısmını geri ödeyecek. Bu suretle Toplu Konut Kredisi'ne ilave ola
rak bir konut edindirme yar.dım kredisi daha doğrusu kendi paranız top
tan size verilecek, ondan sonra da ödeme devresinde sizin hesabınızdan 
bu ödeme yapılacak. 

Muhterem vatandaşlanm, bizim yeni getirdiğimiz usullerden bir 
tanesi de şu gördüğünüz şehirlerde, büyük şehirlerde, orta büyüklükte şe
hirlerde, küçük şehirlerde mahalli idareleri özellikle belediyeleri güçlen
lendırmek. Çünkü unutmayınız, belediyeler güçlenirse vatandaşa daha 
fazla hizmet gider. Ben çocuklan gençleri çok seviyorum. Evet, çok sevi
yorum. İstiyorum ki, çocuklanmız yolda oynamasınlar, ileri ülkelerin co
cuklan gibi çocuk parklannda oynasınlar. Gençlerimiz kahvelerde vakit 
geçirmesinler, daha çok spor tesislerinde spor yapsınlar. Gene istivornm 
ki. tiyatro, mi.izik bu gibi konularla daha fazla ilgilensinler. Konserler ve
relim, yani daha mükemmel insan yetiştirelim. Kahveleri doldurun dedi
kodu yapmanın ne faydası var? Veya eskiden oldujhı gibi anarşik hare
ketlere gitmenin ne faydası var? Büttin bunları çözebilmek tabivatıvla 
devletin, yanında mahalli idarelerimizin de güçlü olmasıyla kAbildir. Biz 
colt P'Üc verdik . Tabii bu işlerin karşısında onlar. ham bir J:ıf vardır. «T<e
di ulaşamadı~ ete pis dermiş•, O vakit ne diyorlar ki, «Bu belediyeler 
sizin verdi~iniz parayı çarçur ediyor. •Hayır, birkaç tane varsa onlann 
da biz hesabını ıı;örüvonız. Merak etmevin. Yolsuzluk nerede varsa Ü7~ 
rin.e Hızır gibi gideriz. Hiç miimkün değil. Ama berum en önemli hedefim 

563 



şu mahalli idarelerde, şu şehirlerde yaşayan gecekondularda s1kıntı çeken 
vatandaşımın tapusunu vermek, onu daha güzel etrafı yeşil parkı olan, 
pazarı yan.ılbaşında, bu gibi yerlerde okulu yaıllbaşında olan yerlerde ya
şamaktır. Kolay değildir. Ankara'nın, İstall'bul'un, 1zmir'in daha bir çok 
şehirlerin dev gi!bi yığılmış, meseleleri, problemleri bizim üzerimize gel
miştir. İşte misali; Ankara'nın su derdi: İzah edeyim. Biz geldiğimiwe 
şurada Kurtboğazı Barajı, Çubuk 2 Barajı bütün hepsi 130 milyon metre
küp su. O da iyi su gelirse. Suyu, yağmuru Allah az verirse 80-90 milyon 
metreküpe düşüyor. Bu Ankara'nın illıtiyacınm yarısını zor karşılar. 
Programa baktık ileride Ça:mlıdere'de bir barajı. Ama o barajdan bu ta
rafa su gelmesi 16 kilometrelik bir tünelle mümkün. Programa baktık 
1992 yılında bitiyor. Dedik ki, parayı vereceğiz. müteahhit gece-gündüz 
çalıştıracağız ve bu zor olan tüneli 1987 ydında bitireceğiz. İşte bu sene 
inşallah Eylül ayında tamaıındır. Ankara'nın bir çok yerlerine şebeke ya
pılıyor. Eskisinden çok daha fazla boru döşeniyor. Ve Ankara'nın su <ler
di inşallah 2000 yılının ötesine halledilmiş olacaktır. Sadece Ankarn de
ğil, İstanbul'da, İzmir ve bütün diğer şehirler de böyledir. Bu şehirler, 
tabiyatıyla içinde yaşayan insanların mutlu olmasıyla güzel olur. İnsan
lar mutlu olmazsa, sıkıntı çekerlerse bu şehirler güzel olamaz. Her gitti
ğimiz yerde yüzü gülen insanlar görmek istiyorsak, o vatandaşımızın ne 
derdi var, onu bilmemiz lllzım. Benim üzerinde durduğum konulardan 
bir tanesi şu memlekette inşallah bir çok ikti.darların söylediği gibi ama 
yapamadığı, başarılı olamadığı bir soru var. Bu memlekette hep iktidar
lar söylemiştir. Fakirliğin, fukaralığın kökünü kazıyacağız diye. Ama ka
zıyamamışlardır. Yardım ellerini dahi uzatamarnışlardır. Geçen sene Ra
mazan ayında, gene Millet Meclisi'nde kanunların arka arikaya çıktığı sa
hur gecelerinde bir kanun çıkartık. hrni Sosyal Dayanışmayı Geliştirme 
ve Teşvik Idanunu. Gazetelerimize bakarsanız Fakir-Fıikara Fonu. Evet, 
niçin çıkardık söyleyeyim. Bu Fon'a şimdi 200-300 milyar para geliyor. 
sebebi şudur. Türkiye'de elinden tutulması icap eden üretici hale gelme
si mümkiin olan küçük çocuğunun okumasının temin edilmesi icap eden, 
başına bir felllket gelmiş bir aileye yarıdım imlkllnı yo'ktur. Ama bu Fon'
la şimdi bütün ilçelerimizde vakıfların, bu maksatla kurulmuş vakıfların 
elinde her an ~ 50 milyon lira para vardır. Onun için korkmadan bana 
müracaat eden veya makamlara, 'belediye başkanlarına müracaat eden, 
hAli vakti hakikaten durumu buna uygun kimselere çok yardımlar yapıyo
ruz. İşte 'faikrliğin, fukaralığın kökünün kazınması budur. Adam hapis
ten çıkmış, iş bulamıyor. Çünkü üzerine bir damga vurulmuştur. Ona da 
iş temin ediyoruz. K'OcaSı bırakıp, gitmiş, ona da yardım ediyoruz. Her 
vakti. hllli müsait olana yardım ediyoruz. İşte fakirliğin , fu'karalığın, 
güçsüzlüğün kökünün kazınması buradadır. Başka türlü olamaz. Ve bu 

564 



bizim ken.di dinimiııin de emridir. Yardım ama, hali vakti bu yardıma 

müstehak olana yapılır. Rastgele yapılmaz. Bakınız, eskiden 65 yaş diye 
bir kanun çıkaI'tımışlar. Gidiyor, herkes alıyor. Halivakti yerinde olan 
da, olmayan da alıyor. Ama biz öyle yapmıyoruz. Çok daıha fazla parayı 

icabında bir kişiye 1 milyon Hra ödeme yapıyoruz. İşini ·kuruyoruz, onu 
üretici hale getiriyoruz. Ve bugün memleketimizde bir çok insanımızı al
dık. Beceri kazandıruna programların.da ona bir şeyler öğretiyoruz. Meş-
1\ur bir Çin atasözü var, derler ki, «Sen yardım etmek istediğin kim eye 
balık verme, balı:Jc tutmasını öğret.» İşte lroiuna ıbir bilezik tak kendi ha
yatını kendi kazansın, bu memlekete faydalı olsun. Benim her zaman söy
ledi~im bir şey var. Bu memlekette gençler, çocuklar bizi tutuyor. Orta 
yaşlılar zaten bizimle çalışıyor. Yaşlılara gelince onların dua ı bizimle. Ço
cuklara gelince, çocuk ların da sevgisi bizimle. Ve ben bugün bakıyorum 
çocukların maşallah hiç çekinmeleri yok, fikirlerini söylüyorlar, gelip 
dertlerini anlatıyorlar. Yani geriden gelen, bugün ortaokulda, ilkokulda 
olan öyle bir nesil var ki, zımba gibi. Onlara tabii ki, gözümüzün bebeğı 
gibi bakacağız. Nasıl anneler çocuklarına öyle ba'kıyorlarsa biz de onlara 
öylr. bakacağız. Çünkü bunlar Türkiye'nin gelecek kuşaklarıdırlar. Onlar 
ne kadar iyi olursa, bu memleketin istikıbali de o kadar açık olur. O ka
dar iyi ve mük.eıınmel olur. 

Muhterem vatandaşlarım, hurada büyiik problemleri olan 100. Yıl 
Sitesi 'nin bir kısım problemlerini çözmüş olmaktan mutluluk duyuyo
rum. Ama gerisini de çözeceğiz, merak etmeyin. Bakınız bu konut işi 
Türkiye'de nasıl başladı. Yapkaççılarla başladı, kooperatiflerle başladı. 
Şimdi nereye doğru gidiyor? Yeni sistemde önümüzdeki yılarda yepyeni 
şehirler kurulacak. Ama her bakımdan programlanmış şekilde. lstan'.bul'
da yakında 36 bin lronutun temelini atacağız. Ama hür türlü konforu icin
de olan, yani bir Avrupa şehrinden farksız şehirler kurulacak. Ve oralar
da benim vatandaşım gidecek, ben şu daireyi beğendim, onu alacağım di
yecek. Kooperatifler, şunla, bunla başı sıkıntıya girmeyecek. Parası ce
binde olacak. Ona doğru gidiyoruz. Zaten biz sizi kira derdinden kurtar
mak için çalışıyoruz. 10 seneye kalmaz, göreceksiziniz herkesi evsahibi 
yapacağız. Başka bir şey daıha söyleyeyim. Bugün bu memlekette dev eser
ler yapılıyor. Ama ben şundan çok memnun oluyorum. Çünkü bunlar di
rekt insanlara hitap ediyor. İktidarlar dev eserleriyle övünürler. Bizden 
evvelki iktidarlardan biri veya ikisi , çünkü iki iktidar döneminde yapıl
mış bir Boğaz Köprüsü bir de Keban Barajı. Şimdi lba1cın şu 3,5 · 4 sene
de ne yapılıyor, onu söyleyeyim. Karakaya Barajı, Kdbaa Barajı'ndan da
ha büyiik. O 1200 Megawatt yani l milyon 200 bin Kilowatt'dır. Karakaya 
l milyon 800 bin lcilowatt. Onu !biz bitirdik. Yakında giıdip işle'llm.eye aça
cağım . İkincisi Boğaziçi'nde, eskrsinden daha büyiik, eskisi üç şerit sağ-
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da, üç şerit solda, bu dört şerit sağda, dört şerit solda ve ismi de güzel 
Fatı h Sultan Mehmet Köprüsü seneye hep beraber onun üzerinden yürü
yectğiz. Fırat üzerinde dünyanın en büyük batajlanndan birini yapıyo
ruz. tsmi gfüi büyük bir ıbaraj, Atatürk Barajı . Fu·at'ın sulan iki sene 
göle aksa aşağı ya su gitmez. Baraj gölünü dolduIUllak için Keban Gölü'
nün iki misli . Kcıban'ın gövde hacmi 14 milyon metremikap. Atatürk Ba
rajı'nın gövde hacmi kaya dolgu 84 milyon metremikap. Tam altı misli. 
Keban'ı yabancı müteahhitler yaptı, Atatürk Baraj ı 'nı Türk müteahhiti 
yapı or. Seneye inşaallah oraya gideceğiz, Baraj ' ı kapatacağız, su tutma
ya başlayacağız. Öyle kolay kolay dolmuyor. Dedim ya bütün suyu içine 
bır:ı.ksak iki sene sürüyor. Aşağıya da su bırakıcağı mız için hetıhalde bir 
dört sene sürecek dolması. Kerbela'ya döndürmeyelim aşağıyı. Bununla 
da kalmadık . Ankara'da bir hava kirliliği hiUye i var. Bu ene epeyı ba
ğırıp, çağırdılar. Linyit getiriyoruz, dumandan boğuluyorsunuz. Onu kal
dınp, dışarıdan kömür get irdik. Dikkat edin bu sene Ankara'nın hava kir
liliği yandan fazla azaldı. Ama bLınu da Ufi görmüyoruz. tnşaall ah bu 
sene daha iyi kömür getirilecek. Ve gene size biraz sübvansiyonlu dağıtı
lacak. Fakat daha iyisini yapıyoruz. Sovyet Rusya'dan gaz alıyoruz. Mut
faklarda kullandığınız gaz gibi temiz. Kükürtü yok, dumanı yok, isi yok; 
O gaz şimdi Trakya'ya geldi. Orada büyük bir santralı çalıştırıyor. 1200 
Megawatt. O da Keban kadar. O da bizim devremizde yapıldı. Temeli de 
her şeyi de bizim zamanımızda yapıldı. Bir ikincisini 1200 Megawattlık 

aynı yerde bir dalıa yapıyoruz. Elektrik sıkıntısı kaldı rnı? Elektrik kesi
liyor mu? EsRiden programlı kesintiler yapılıyordu. Onların hiçbirisi kal
madı. Televizvonumuz şimdi daha uzun dejtil mi? İki kanal. Ffrmi de 
renkli değil mi? Sadece Evren Paşa konuşurken renkliydi. Şimdi her za
man renkli. O gaz boru hattı bu sene sonuna ka.dar İstanbul'a, önümüz
deki sene sonu Bursa. Eskişehir, K'CX:aeli, İzmir ve Ankara'ya ~el ecek. 
Evet Ankara'da borular dösenecek. İki-üç sene içinde. ki bir kısmını 
şimdiden vermeye başlayacağız. Evlerinizde o gazı kullanacaksınız. Av
rupalı gibi, Amerikalı gibi. Ne farkımız var? Çalıştıktan onra kannınz , 

yapanz. Sadece bu kadar deinl. Hani Irak'tan petrol boru hattı !!elivordu. 
Bundan seneler evvelce açtılar, büyük gürültü kopardılar. Sövle vantık, 
böyle yaptık. 30 milyon ton petrol taşıyor. Biz bunu büyüttük. Hic kim
senin haberi yok. 50 milvon ton taşıyor imdi. Türkive oradan 250 mil
yon dolar alıvor. İkinci bir boru hattım baslattık . 15 ~n veya 1 ay son ra 
açaca~m. O da Irak'tan petrol taşıyor. Belki Türkive 350 milvon dnlar 
para kazanacak. Bunlar tabii akıllı işlerdir. Daha bir cok sev sövll'vehili
rim . Biz ı?eldimmiT.cle bütün Cumhuriyet tarihinde 84 tane barai hitrn i . 
Bunun çoğu da 1950'den sonra Rahmetli Menderes zamanından başlar. 
84 baraja şu üç senede 25 tane ilave ettik ve topla ml09 etti . Şu anda da 
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69 tane baraj inşa halinde. Türkiye'nin hiçbir devı;nde bu kadar barajın 
bir anda inşa halinde olduğu göriilmemiştir ve bütün bunların inşaatını 
da yedi müteahhitlerimiz yapmaktadır. Daha da 'bitmedi. Hani bir otoyol 
diyorlar, ekspres yollar. Biz.de daha ekspres yol yok. Yalnız 50 Kilometre. 
lzmit'Je Gebze arasında var. Biz.den evvel başlamış, biz bitirdik. Aıma şu 
anda ne kadar yolun otoyolun inşasına başlandı, biliyor musu,nuz? Öyle 
10- 15 sene sürmeyecek üç- dört sene sonra inşallah o otoyollar ü1..erinde 
gidıp gelinecek. bin kilometre otoyol Edirne'den gireceksiniz, Ankara'ya 
kadar bir otoyol olacak. Tabii şoförler sevinsin; artık e!lkisi gibi öyle sı
kıntı çekmek yok. Ta'bii , yollar can damarıdır, kan damarıdır. THY bu
giın dünyanın her tarafına gitmeye başladı . Hindistan'a gidiyoruz, Singa· 
pur'a gidiyoruz. Yarın Çin'e, Japonya'ya öbür gün Amerika'ya gidc.'Ceğiz. 
Biz geldik on tane büyük Airıbus aldık. Hepsi ne kadar biliyor musunuz? 
500 milyon dolar. Bütün bunlar bir başka iktidara beş tane seçim kazan
dırır. Ama meseleyi seçim olarak görmüyoruz. Memleketin gücünü arttır
mak, insanlarımıza yeni iş sahaları açmak ve memleketimizdeki güce güç 
katmak için yapıyoruz. Bakınız hani meşhur bir lafımız vardı, televizyon
da öyledim. «Köprüleri, barajları satarız yenilerini yaparız• Adam da 
çıktı. «Sattırmam dedi» Kendi kalmaıelı yok ortada şimdi. O parti de bo
yuna değişiyor. Bir o gidiyor, bir öbürü geliyor. Bakalım ne olacak Hatta 
geçen bütçe konuşmasında dedim ki, «Ya siz ne biçim iniz, her bütçe 
müzakeresinde başka lider çı1nyor karşıma». Bir yerinize oturarnadınız, 
bir oturun bakalun. Köprüler, barajlar yerinde. Biz onların gclirlerinı 
sattık. Ne kadar sattık? Bu sene başına kadar 600 milyar lira Gelir Oı't.ak
\ığı Senedi sattık . Kolay mı bu? Bu sene de, bir çok Kamu İktisadi Teşeb
büsünü özelleştiriyorum. Yani memuruna, işçi ine, vatandaşıma, dışarı
da çalışan işçime bunları açacağım ve 750 milyn.rlık senet satacağım. Ne 
olacak bu paralar? Gayet tabii hepimize iş olup dönecek. Yeni yeni işler 
yapılacak, memleket büyüyecek. 'Geçen sene yüzde 8 kalkındık. Bir dövLı; 
sıkıntısı da çekmedik. Her şey var memlekette. Var mı, hanımlar söyle
sin, eskisi gibi kuvruklar kaldı mı? Yok; Tabii olmayacak. Çünkü çalış
manın yolunu bulduk. Biz memlekete hizmet edenleri de daima rahmet
le ve minetlen ananz. Bakın demin söyledim. Fatih Sultan Mehmet Köp
rüsü ismini biz koyduk . Çünkü o şehri fetheden kumandana bu layıktır. 
Gene vaktiyle bu memlekette ilk demokratik sisteme dönüldüğü zaman, 
ilk defa siyasi ikti.dann başvekili olarak gelen, rahmetli Adnan Menderes, 
rahmetli Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan. Bunların da -bir kanun 
çıkardık- İmarlı'daki yerlerinden alacağız, inşaallah İstanbul'da belli mü
sait bir yere götüreceğiz. Sadece o kadar değil. Tabii onların itibarını bi
raz olsun yerine iade edelim diye, kendi yaptığı Vatan Caddesi'nin ismini 
de Adnan Menderes olarak değiştirdik. Orııdan sonra da belediyenin 300 



milyon dolarlık bir yatırımla gerçekleştireceği metro sistemine -Bakın 
belediyeler ne işler yapıyor- Adnan Menderes Metro Si·stemi diyoruz. Sa
dece o kadarla kalmadık. Kendisi Ege'lidir, Aydın'lıdır. Ege'dc büyük bir 
havalimanını biz bitir.iyoruz. Cuma Ovası havalimaru ismi değişti, kanun
la Adnan Menderes Havalimanı oldu. Bu şekilde de geçmişin yaralarım 
da sararız. Diğerlerini de, Hasan Polatkan'ın ismini Sanyar Baraj1'na 
vcııdik. Eskişehir'e çok yakındır. Onun ismi oraya verildi . Ondan sonra 
Fatin Rüştü Zorlu'nun ismi de rahmetlinin Ereğli Demir - Çelik Tesisle
ri'nde çok emeği geçmesi dolayısıyla oraya verildi. Bu suretle de bir eski 
tarihi yara da silinip kapanmış olacak. Memleketimizde sulhe ihtiyaç var 
sükuna ihtiyaç var. İnanıyorum ki, bunlar yapıldığı zaman daha iyi olur. 
İnsanlar birbirlerini sever, kavga etmezler. Kavgadan birşey gelmez. Bun
ları tecrübe ettik. K!avga ettik de ne "oldu? Yokluk ve anarşiyle karşıl~
tık. Onun için diyorum ki, muhterem vatandaşlarım, gelecek günlerde es
kiye dönüş yapmayın, kimsenin de yapacağını zannetmiyorum. Türkiye 
artık ileriye bakmalıdır, geriye değil. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyo
rum. Buradaki oturan vatandaşlarımız evlerinde hayırlı mutlu otursun
lar. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN ANAVATAN PARTİSİ 
DİVANI'NDAN SONRA YAPTICI KONUŞMA 

30 Haziran 1987 

Değerli TRT ve Basın Mensuplan; 

Bugün altı gün sonra ikinci Başkanlık Divanı toplantısını yeni bina
mızda yapıyoruz. Ben bu toplantıyla ilgili izahatııma başlamadan evvel. 
bir konuda biraz daha etraflı açı'klama yapmak istiyorum. Dün İstanbul'
da sabahleyin Avrupa Demdkrat Birli ği toplantısının açılışında bulun
dum. Bu toplantı önemli bir toplantıdır. Maale ef başka sebeplerden do 
layı gerekli önemin verilmediğini müşahade ediyorum. Avrupa Demokraı 
Partiler Birliği bugün Avrupa'da iktidar da olan, çoğunluğu iktidarda 
olan partilerin biraraya getirdiği birliktir. İçerisinde bugün Almanya'da
ki iktidar partileri grubu, İngiltere' de iktidar partisi grubu, Fransa'da ik· 
tidar partisi ve diğer yerlerde de ya iktidarla koalisyon ortağı olan parti
lerde bu Avrupa Demokrat Birliği için.dedir. Belki en en teresan tarafı ilk 
defa Türkiye'den Anavatan Partisi'nin böyle bir topluluğa gözlemci de
~il. lam üye olarak alınmı olmasıdır. Geçen sene alınmıştı ve şu anda da
ha evvelki yıllara baktığımız zaman bizden hiçbir parti gözlemci statüsü
nün üzerine çıkmamıştır. Mesela, sosyal demokratlarla ilgili sosyalist 
enternasyonelin üyeliği yoktur. Şu anda bizim hiçbir partimizin. -Bizim 
haricimizde tabi- Onlann statüsü tamamıyle gözlemci statüsüdür. Bizden 
evvelki devrede de, 1980 öncesi devre inde de Avrupa Demokrat Birliği'
nin sadece gözlemci olarak bir partimiz katıla'bilmiştir. Bu ba'kımdan bu
na oldukça büyük önem veriyorum. İcra IJ<omitesi toplantısıydı. Bu sene 
Dünya Demokrat Partiler Birliği Liderler toplantısı Eylül ayı içeri inde 
Berlin'de vapılacaktır. O toplantıva Amerika'daki Cum'hurivetçi Parti Li
deri Reagan ve Kanada, Japonya'daki partiler ki , onlar da iktidar partile· 
ridir, onlann liderleri de gelecektir. O toplantıya bende katılacağım. Bu
nu bi!J1as a açıklamak istedim. Önemli bir toplantıdır. Bu yolla da dışan
va birçok meselcmıizi çözme veyahutta sıkıntılan hafifletme, bazı mese
leleri daha iyi hale ~etirme imkanlannı aramaktayız. itckim, son Avru· 
pa Parlamentosu'ndaki alınan karar bu toplantıya getirilmiştir . Bu top
lantıda bizimle ilgili olan partilere durum açık surette anlatılmıştır. Bu 
kararın özellikle bir kısım sosyalist, komünist ve diğer partiler tarafın
dan yapıldığı açık bir surette ifade edilmiştir. 
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İkinci konu, bugün basınımızda Genelkurmay Başkanı Sayın Ncc 
det Üruğ ile ilgili olarak bazı yazılar çıkmıştır. Bunu da müşalıade ettim. 
Ben bu konuda açık ve seçik olaralk Sayın Genelkurmay Başkanımızla ça· 
lışnıa süremiz içerisinde kendisinin siyasi otorıiteye karşı herhangi bir 
durum olmadığını müşa'hade etmişimdir. Siyasi otoriteye itaat içerisinde 
olmuştur. Ve Silah.lı Kuvvetlerin gene1de politika dışına çıkmasında bü
yük hizmeti geçmiştir. Bunu da bilhassa belirtmek isterim. Bazı yanlış 
anlamaların gazetelerimizde çıkmasından da üzüntü duyduğwnu tekrar 
beyan ederim. Bugün burada çalışma programımızla ilgili yeni, önümüz
deki günleııde yapacağımız seyahatlerJe ilgili bazı göıiişmeler yaptık. Par
ti kongrelerimiz, ilçe kongrelerimiz önümüzdeki Temmuz ayı sonuna ka
dar tamamlamış olacaktır. Bunu da ifade ediyorum. Bu arada da benim 
bazı yerlere seyahatlerim ilgili Genel Başkan Yardımcısı arkadaşlarım 
tarafından hazırlanmaktadır. tık seyahatimizi tahmin ediyorum. Kırkpı· 
nar'a yapacağız. Yani yine Trakya'ya, Edirne'ye gideceğiz . Hep alıştı.k 

oralara gidiyoruz. Bu seferde oraya gideceğiz. Ondan sonra çıkacağım ı z 
seyahatimiz de yakında açık lanacaktır. Muhtemelen GAP projesi yani Gü
ney Doğu Anadolu olıına ihtimali kuvvetlidir. Şimdiden onu söylemek isti
yorum. Genel hatlarıyla görüşmelerimiz bu safhadadır. Sualleriniz varsa 
cevap verıirim. 

Soru : - Efendim, Sayın Cumlhıırbaşkanımız'ın ikinci kere Cum
hurbaşkanılığı' na seçilmesinin gündemde olduğu söyleniyor. 

Cevap : - Bir kere bunu kim söylüyorsa yanlış söylüyor. Mevcut 
Anayasamız Cumhurbaşkanlan şu andaki durumuyla bir defa, yedi se
ne süresi olacağını ve Cumhurbaşkanlarının Meclis tarafından seçilece
ğine amildir. Yani bundan sonraki seçimlel:'de, bir Cumhurbaşıkanı'nı se
çecek 1988 veya 1987'den sonra gelecek TBMM'dir. Onun seçimini şimdi
den kararlaştırmak mümkün değildir. Bir kere onu söylememiz lazım . 
Anayasamızda şu anki durumuyla, yani mevcut Anayasamız, bir kişin in 

bir devre yeıdi sene Cumhuı1başkanı olacağını göstermektedir. Bugünkü 
Anayasa değişmeden zaten böyle birşey bahis mevzu olamaz. Yani bu ko
nuda da lüzumsuz spekülasyon yapmanın bir faydası olduğu kanaatinde 
de değilim. Çok ileriye mahsus konular. Kimse tarafından da planlana
maz. Onu da ifade edeyim. 

Soru: - Bu konuda bir Anayasa değişikliği düşünüyor musunuz? 

Cevap : - Bakın hepsi farazfyeler üzerine. Faraziyeler üzerine da
ha fazla konuşmanın da 'bir alemi yoktu:ı:-

o ru: - Efendim, Başbakanlığa bağlı başka kuruluşlar da var. 
Ömeğin MİT sivil bir kuruluş. Ancak başlan hep asker oluyor. Orada da 
değişiklik düşünüyor musunuz? 
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Cevap: - Onun tayin şekli kanunda tesbit edilmiş. Yani, neyse 
kanun o yürür. Ama yarın değiştirilebilir. İlerde değiştirilebilir. Ona gö
re başka türlü tayinde olabilir. O da TBMM'nin yetkisindendir. 

Soru : - Efendim, hükümette bir değişiklik düşünüyor musunuz? 

Cevap : - Hayır. Şu anda herhangi bir değişiklrk yok. Zaten bu 
gibi büyük değişiklikleri seçimden sonra düşünmek lazım. Seçime yakla
şan bir iktidar, çok büyük değişiklikler yapmaz. Gerçi biz çok yaptık. 

Yani daha yeni çıkardı ğımız kanunlar var. Son çıkardığımız kanunlar. 
Reform kanunları var. Sonra birçok konularda rahat düşünebiliyoruz . 

Memleket için doğm olan neyse onu yapmamız h1zım, onu yapıyoruz. Bu
nun için de seçilir veya seçilmeyiz d iye de bakmıyoruz. Onu söyledim. 
Doğrusu neyse onu yaparız. Ve tabii zaman önemli bir konudur. Bizim 
gibi memleketlerde. 

Soru : - Efendm. Sayın Rahşan Ecevit bugün yaptığı basın top
lantısında Güney Doğu Olaylan konusunda gerekli önlemler alınmadığı 

şeklınde bir açıklaması var? 

Cevap: - Yazılı mı? 

Soru : - Efendim, sıkıyönetimin u7..atılması söz konusu mu? 

Cevap ! - Hayır. Sıkıyönetim uzatılmaz. 

Soru : - Efendim. Biraz önce konuşmanızda 88 veya 87'den sonra 
gelecek Meclis'in Cumhurbaşkanı'nı seçeceğini söylemiştiniz? 

Cevap : - Seçim ne vakit yapılırsa, ona göre sonuç ortaya çıkar. 
St!n hali\ seçimi çıkarmaya çalışıyorsun. 

Soru : - Referan.dum sırasına kadar, bir erken seçim olmay<ıca· 
ğıo dan söz etmiştiniz? 

Cevap : - Hayır. Erken seçim karan, erken seçim için karar ver
me şu an bahis konusu değil. Ondan sonraki dönemde de yı l sonuna ka
dar ihtimali zayıftır. lhtimal % SO'nin altındadır. 

Soru · - Şimdi, erken seçim ihtimalinin kalktığını mı ifade edi
yur>unuz? 

Cevap : - Hayır. Kalktı diyemezsin . Her zaman ihtimal vardJr. 
AınD zayıftır dedim. Ama ~u arad:ı erken seçim diye herhangi bir şekilde 
arkadaşlarımızı çağırmayı düşünmüyoruz. Zaten Meclis Eylül'de toplanı
yor. 
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Soru : - Efendim. 1988'in baharında veya Haziran'da yapılması 
erken eçim sayılır mı sizin için? 

Cevap : - Olabilir, tabii. Zamanından evvel yapılan seçim erken 
seçim sayılır. Birgün evvel de yapılsa, birgün erken sayılır. 

S o•r u : - Suriye'yi ziyaret kesinleşti mi? 
Cevap: - Evet. 15-17. 

Soru : - Efendim. KİT'Jerin bugüne kadar zam yapmaması için 
bugüne kadar bir talimat geçmiş. 

Cevap: - Öyle mi? 

Soru: - Bundan sonraiki dönemde böyle bir durum söz konusu 
olabilir mi? 

Cevap : - Yok. Öyle bir talimatımız yok. 

Soru : - Bugüne kadar KİT'lerin zam yapmayışını nasıl değerlen
diriyorsunuz? 

Cevap: - Demek ihtiyaç duymuyorlar ki yapmıyorlarmış. İhti
yaç duyarlarsa yaparlar. Biz hiç karışmıyoruz. Onu ta baştan beri öyle
dim. KİT'ler özel teşelbbüs gibidir. Zamları veya ayarlamaları ken,dileri 
yaparlar. Tabii, piyasa şartlarına göre. Satabilirlerse mallarım yapabilir
ler. Satamazlarsa yapamazlar. Oda ayn konu. 

S o r u : - Petrol içinde aynı şey söz konusu mu? 
Cevap : - Petrol ayndır. Petrolde bimm karanmız vardır . Çü nkü 

hala orada fiyat- istikrar ve akaryakıt- istikrar fonu var. Onu da se ı<bcst 

Jeştiımeyi düşünüyorum. Fakat epey karışık bir sistem olduğu için he· 
men çözüm bulamadık. İşte faizler konusu bugün yarın çıkacak. Orad<1 
da geniş bir serbestleştirme var. Onu da göreceksiniz. Bir iki fiyat konu
su kalmıştır, Hükümetin tespit ettiği. Bunlardan bir tanesi petroldür. 
Onu da ilerde inşallah daha bir serbe t ekonomik sistem içerisin.de geti
ririz. 

Soru : - Faizlerin tesbiti konusunda ne diyeceksiruz? 
Cevap! - Faizleri biz tesbit etmiyoruzki, biz serbest bırakıyoruz. 

Soru: - Efendim, belli bir limite kadar tesbiti söz konusu değil 
mi? 

Cevap : - Ona bugün son bir defa daha bakacağım, onun için si
ze net olarak söyleyemiyorum. Yanlız şu esas var: Yani prensipler, ra
karnlar de~şik ola'bilir. MeselA mevduat sertifikaları belli bir rakamın 
üzerinde beş milyon-on milyon gibi serbesttir. Faiz serbestçe uygulana
bilir. Süre de önemli değil. Bir ay da olur. üç ay da olur, beş ay da olur. 
Bu mevduat sertifikaları yanlız sigortalı değildir. Yani mevduat sigorta
sı bunlaııda yoktur. K\iybedersiniz, daha doğrusu bankaya herhangi bir
şey olursa, siz de paranızı kaybedersiniz. Bankalara yatırılan mevduatlara 
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gelince, o mevduatlarda belli bir m.iktann üzerinde de olabilir, belli bir 
sürenin üzerinde de olabilir. Daha o kesin kararı vermedik. Bugün tek
raı göreceğim. Ama muhtemelen bir sene ve daha yukarısı herıhangi bir 
limit olmadan yani serbest faiz ola/bilir. Yanlız bir milyonluğunu sigorta 
ederiz. Bir milyondan fazlasını sigorta etmeyiz. Halbuki normal bizim 
tespit ettıiğimiz faizlerin altında olursa o vakit altı milyona kadar sigor
ıası vardır. Heı:ıhangi bir şekilde bankanın çökmesi halinde dev'1et bu altı 
milyona kadar olan parayı o yazılmış haklar içerisinde öder. Öbür taraf
ta serbest faiz sisteminde en fazla bir milyona kadar öder diye düşünce
lerimiz var. Ama bugün son şekle gelecek. 

Soru : - O zaman en iyisi parayı birer milyon birer milyon bütün 
bankalara yaymak herhalde. 

Cevap: - O kadar kolay olmaz o. 

Soru : - Peki efendim. Bankaların te'k bir faiz sisteıru uygulama
dan açılması sonucu batmalarını geçmiş dönemde bir bankerlik sistemin
de yaşamıştık. 

Cevap: - Şimdi bakın, yanılmayın. Bugün Türkiye'de faizlerin 
çok büyük bir kısmı serbesttir. İşte finansman bonoları alıyorsunuz. Ser
bestmi bunun faizleri? İşte tahviller alıyorsunuz. Yani, özel sektör faiz
leri serbestte, ondan sonra devlet bonoları, hazine bonoları scrıbest mi 
faizleri? Ondan sonra dövizli şeyler çıkıyor, onların da serbest mi faizi . 
Daha doğrusu döviz mevduatlarına verilen faiz serıbest mi? Ondan sonra 
bankalar kredilerde tamamıyla serbest mi? e ka]dJ geriye bir tek mev
duata scrbestiyet verilmemiş. O da mevduat sahibinin aleyhine olur. 
Normal olarak ona da scrbestiyeti tatbik etmek lazım. Ama işte bir söz 
vardır: •Sütten ağ-.lı yanan yo!;rurdu üfleyerek yer» derler. İşte o sizin 
söylediğiniz hadiseden dolayı biraz endişe edenler olmuştur. Ne yapalım? 
Devlet belli bir miktar sigorta eder. Onun ötesinde herkes kendi hesabını 
bilir. Sağlam bankaya götürsün yatırsın. Ondan sonra illa iki puan fazla 
alacağım diye yanlış bankaya götürmesin. Bankerler böyle değildi. Aym 
hatayı yapanlar ondan ders almışlardır. Gerçi o bankerlerin paralarının 
son kısmmı da biz ödedik. Onu da söyleyeyim. Teşekkür ederim. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT 0 ZAL'IN İCRAATIN İÇİNDEN 
PROGRAM KONUŞMASI 

30 Haziraıı 1987 

Hay1rlı akşamlar değerli vatandaşlarım, 

Her fırsatta ve her «İcraatın İçinden• programında bütün içtenli
ğimle, sizlere açık açık, ddbra dobra yurt gerçeklerini anlatmaya çalışı-

nm. 
İcraahn başı olarak, sizi aydınlatmak, size hesap vermek zaten be

nim tabii görevim. 
Bu akşam, bu programda hepimiz için temel bir önem taşıyan şu 

konuya değineceğim : 
İcraatın esası, altyapısı kanundur. 
Kanun çıkaran yüce makam ise, Türkiye Büyük Millet Meclisi 'dir. 
Eğer bu yüce makam, şu ya da bu amaçla, şu ya da bu nedenle ça-

lıştırılmaz hale getirilirse, o zaman kanun da çıkmaz. 
Yani icraat olmaz. 
O zaman memlekette evvelce o lduğu gibi kabus başlar . 

Geçmişin eleştirisi ıbenim görevim değil. 
Biz geleceğe bakan bir iktidarız. 
Bu güne kadar yüce meclisten, pekçok sayıda kanun geçmiştir . 
Gene Anayasa'ya istinaden pekçok kanun kuvvetinde kararname ve 

tebliğlerle, Türkiye'nin işleri görülmüştür. 
Türkiye'nin hiç bir işi ak amamıştır. 
Yüce Meclis, sürekli çalışan ve milletin en üst düzeydeki gözbebeği 

makamı oluşturmuştur. 
3,5 yıllık iktidarımızın ardından , partili ya da tarafsız , T.B.M.M.'nin 

bütün üyelerine katk--ılan ve eleştirilerinden dolayı teşekkürlerimi ve sük
ranlanmı sunuyorum. 

Tek dileğim var ... 
Kavgasız bir Türkiye. 
Siyaseti bırakıp ekonomiye gelelim. 
Biliyorsunuz, bu programda benim izlerle diyaloğum , ortak nok

tam, ortak dilim hiç bir zaman siyasi olmamıştır. 
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Hen sizinle, hep ekonomi konuşmuşumdur. 
Ekonomi deyince, hepinizin ortak şikayeti var ... 
Enflasyon. 
Yani hayat pahalılığı 

Sevgili vatandaşlanm, 
Bir ülkenin bütün rakam l arı iyiye giderken, o ülke insanlarınLD gün· 

delik hayatı geriye gitmez. 

Eğri oturup, doğru konuşalım. 

Bugün Türkiye'de hayat pahalılığı dahil, esas orunumuz, daha iyi 
yaşama özlemidir. 

Bu özlem, en kutsa l özlemdir. 
Bir toplumu, hiç bir güç bundan daha etkin biçimde harekete ge-

çiremez. 
Biz, bu özlemlerin altyapısını hazırlıyoruz. 
Ülkenin altyapısını hazırlıyoruz. 
Sevgili vatandaşlarım, 
Hızla kalkınıyoruz, hızla büyüyoruz. 
1986 yılı itibariyle, dünyanın en hızlı gelişen ülkesi biz olmuşuz. 
İnşallah 1987'de de biz olacağız. 

Uyguladığımız doğru ekonomik politikalarla, yakın gelecekte, Av· 
rupa ülkelerinin refah seviyesine herhalde biz de ulaşacağız. 

Gündelik enflasyon rakamlarını, Türk Ekonomisi'inin ölçüsü olarak 
ele almayalım. 

Patlıcanın fiyatı bugün çıkar, yarın iner. 

Ama koskoca bir Türk Sanayii, Avrupa ile rekabet eden bir Türk Sa· 
nayii, patlıcanın fiyatından habersiz yürür gider. 

Avrupa'da, kendi geleceği konusunda, en iyimser olma hakkına sa
hip millet biziz. 

Kendimize haksızlık etmeyelim, geleceğe kötümserlikle bakmaya-
lım. 

Milli birlik ve beraberliğimize dört elle sarılalım. 

Bu toplum önünde, her türlü çalışma, yaratma ve iş başarma im 
kanını veren bir icraat var. 

Sarılalım, birbirimize, layık olduğumuz mutlu ve müreffeh Türki
ye'yi elbirliğiyle yaratalım. 

Hepinizi saygıyla selamlıyorum benim sevgili vatandaşlanm. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN ANKARA VALİLİCİ'NDE 
İL GENEL MECLİSİNDE YAPTICI KONUŞMA 

1 Temmuz 1987 

Değerli Misafirler, Muhterem Arkadaşlarım ve Ankara lI Genel 
Meclisi'nin Değerli Üyeleri; 

Ben, rk in i defa olarak bir il genel mecli inde konuşma yapıyorum. 
llk konuşmamı bir sene önce İstanbul'da yaptrm. Şimdıi ikinci konuşma
mı da bura<la Ankara'da yapıyorum. Şimdi müsadenizlc, mahalli idare
leri ilgili olarak, • bizim düşüncelerimiz nelerdir, ne yapmak istiyoruz?» 
bu konuda bir parça bilgi vermek istiyoı-um. özüme öyle başlamak isti
yorum. 

Tabii mahalli idareler deyince, üç grubu tanımak lazım . Alt kademe
si köy, köy kanunu eski bir kanun , muhtarla başlıyoruz. Ondan sonra il 
özel idareleri geliyor, il çapında ve daha sonra da belediyelerimiz geli
yorlar. Dıilkkat edilirse, bu üç konuda da bu dönemde değişiklikler yapıl
mı t ı r. Gerek köy muhtarlarıyla, köylerle ilgili olarak birta,kım değ:şik 

likler yapılmıştır. Gerekıse mahalli idareleı:ıden belediyelerle ilgili çok ge
niş değişiklikler yapılmıştır. Ve bu sene il genel meclisi, il özel idaresi ile 
ilgili önemli değişiklikler yapılmıştır. 

Mahalli idarelerden belediyelerin bugün kaynakları , imkanları ve 
ouııunla paralel olarak sorumJulUkları ile yetmleri arttırılmıştır. Ve bunu 
Jftiharla söylüyorum. «Şu belediyedir, bu belediyedir• diye hiç bi r ayı
rım yapmadan •böyle bir düşüncemiz hiçbir zaman olmamıştır- biz, bele
diyelere büyük çapta kaynak sağladık, kendi kaynaklarını arttırmalarını 
teşvik ettik- meselA koskocaman bir emlak vergisini de tamamiyle beledi
yelere tahsis ettiler. Bugün şimdiye ka.dar olmamış bir hadise, belediyele
rimizde olmaktadır, şehirlerimiz değişmektedir ve artık büyüık şehir bc
ledıye başkanları- değil küçükler- memurlarının ve işçilerinin ücret in i 
ödeyebilmek için Maliye Bakanı'nın kapısında beklemiyorlar. Bu çok 
önemli bir geli medir. 

Bugün gene bizim aldığlmız bilgilere göre, belediye bütçelerin in ge
nelde yüzde 60 ile 70'i yatırıma gitmektedir. Eskiden ücretleri karşılaya
mavan belediye bütçelerin çok büyük bir kı mı şehirc hizmet için yatırı-
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ma gitmekte idi. Tabii bugün yapılan yatırımların bir kısmı, göLJle görül
meyen altyapı mahiyetindeki yatırımlardır. Hemen hemen 'bütün 'büyük 
şehirlerimi.We ve orta büyüklükteki şehirlerimizde kanalizasyon hizmet
lerine çok büyük önem verilmiştir. Şehir insanının sağlığıyla ilgili çok 
önemli bu konu, yepyeni bir mevzu olarak ele alınmış, tller Bankası'nın 
imkanlan arttınlmış ve 'büyük şehirlerin ayrıca imkanları artınlmış, şu
nu iftiharla söylüyorum, mesel§. İstanbul gi'bi bir yerde doğru dürüst ka
nalizasyon sistemi yoktu, çdk bölük pörcük, hemen hemen hepsi, Baltdat 
Caddesinde bile, foseptik sistemi cari:ydi, şimdi onların hepsi 'kanalizas
yon sistemine bağlanmaktadır. Buralarda dahi, Turkıiye'nin en mütena 
yerlerinden biri, foseptik sistemi hakimdi. An'kara'da birçok yerler öyle
dir, 'bütün bu sistemler kademe kademe değişmektedir. 

Şehirler.de çok önemli bir konuda su ihtiyacıdır. Bakınız su ihtiyacı 
olarak, küçü'k şehirleri söylemiyorum, oralaııda biraz daha kolay temin 
ediliyor, büyük şehirlerimizin, orta büyüklükteki şehirlerimizin en önem
li meselesi su'dur. İnsanlar önümüze •su istiyoruz• diye çıkıyorlar. Ma
iesef bu meseleler, cSki yıllarda çok geri kalmış, yani bugün belediyeleri
miz üzerinde birikmiş çok önemli yükler vard ır . Ama şunu gene iftiharla 
söykyebilirim, Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de olsun, bu meseleler esas 
itibariyle bu senenin sonuna kalmadan çözülecek. Ankara 2000 )lllını ge
çen su imkanlarına kavuşacak. İstanbul'da aynı zamanda yeni yapılan 
bar .. j ve isale sistemleriyle çok da'.ha iyi bir duruma geçecek. Aynı durum 
İzmir'de de mevcuttur. Diğer birçok şehirlerimizde bu imka.nlar getiril
miştir. 

Taıbii bu imk§.nların yapılalbilmesi, bunların ortaya konulabilmesi 
iyi planJama ve hesaplama yanında, maddi imkanlara da büyü'k bir şekil
de bağımlıdır. Bu sene ve geçen sene hatırlıyorum, özellikle Ankara 11 G~ 
ne! Meclisi üyelerinin inisyatifiyle bizim bu konudaki düşüncelerimizi de 
destoklcyen il genel meclislerinin yetkilerinin arttırılması, il özel idarele
rine yeni vazifeler verilmesi, aslında mahalli idarelerin genelde güçlen
dirilmesi, Türkiye'deki demokratik rejimin gelişmesi, sağlam temellere 
oturtulması bakımından esastır. Çünkü unutmayalım ki, belediye mecli
si üyeleri, belediye başkanlan, il genel meclis üyeleri, il daimi komisyonu, 
encümen üyeleri, beleıdiye encümen üyeleri, netice itibariyle, burada bu
lunan arkadaşlarımız, şehirlerinin, köylerinin meselelerini çok yakındaıı 
takip eden kimselerdir ve politikanın ilk ve orta mekteıbi olan yerler bu
ralardır. Yani sadece Ankara'da ve 400-450 milletvdkili ile politika, d~ 
mokrasi yerli yerine oturmaz. Bunu yapabilmeniz iç.in bu geniş seçim 
sistemini, yetki i temini dağıtmamız, onlara gerekli gücü vermemiz la
zımdır. Netice itibariyle şunu söylemek istiyorum; biz buna karar verdik 
ve yaptık, büyük çapta yaptı'k ve şunu da, il genel meclisi üyelerine bura-
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da bilhassa belirtmek istiyorum. Ta'llbikata göre de kademe kademe ma
halli idareleri güçlendirmeye devam edeceğiz. Özlediğim oor hal şudur, 
köylerimizden insanlar, ille işlerini yaptırmak için meclis koridorlarına 
gelmemelidirler. Daha büyük çapta bulundukları yerlerde halledebilme
leri onlar için de masraflı seyahattir, Ankara'ya gel, bir hafta kal, işini 
gördür veyahutta, yörenin birtakım meselelerini orada anlat, ancak ora
da cevap bul, bu çok doğru hareket deği ldir. Ama bu yıllardır Türkiye' de 
alışılmış . Çünkü 'başka denenmemiş. İşte bizim getit'dıiğimiz yol, şiıındi 
başladığımız sistem, mahalli idarelerden belediyeleri büyük çapta hallet
miştir. 11 Özel idareleri, il genel meclisi meselesini de bu şekilde hallede
ceğini tahmin ediyoruz. Tabii şunu hemen söyleyeyim; Bunun hazı rlığı 
yapılırken, buna da karşı çıkanlar olmuştur. Merkezi idare bizde, Cum
huriyetten bu tarafa devamlı olarak yetki toplanımıştır. lmikanlar hep 
merkezi idareye gelmiştir. Ama şu unutulmuştur. Türkiye artık 13 mil
yonluk Tüı'kiye değildir. Türkiye 52 milyonluk büyük bir ülke haline 
geimiştıir. Her mesele Ankara'.da çözülemez. Her mesele Ankara'da çözül
meye çalışılırsa, yanlışlar meydana gelir. Bizim tatbikatlardan gördüğü
müz önemli bir nokta var. Birçok il özel idaresine biraz imkanlar veriyo
ruz bu imkanların sonucunda, bakıyoruz ki orada, bizim merkezden ya
pabileceğimizden, çok daha iyi hizmetler yapılaıbiliyor. Çünkü mahalli iyi 
tanıyorlar, mahalli katkıyı çok daha fazla sağlaya.biliyorlar ve bunun ne
ticesinde de hakikaten o hizmetler daha kolay yapılabiliyor. Bu kanunda 
geniş bir ufuk açılmıştır. Kademe kademe, demin de söylediğim gibi, Ba
kanlar Kurulu bütçeleri ayarlanırken, bu hizmetlerıin mühim bir kısmını 
il özel idarelerinin, il genel meclislerinin planlamasına doğru nakledecek
tir. Nedir bu hizmetler? Esas itibariyle sosyal hizmetler ve altyapı hiz
metleridir. Yani daha çok bunlardır. Zaten birçok vali arkadaşlarımıza. 
bilhassa şuna dikkat etmelerini söyledik, il özel idare kaynaklarını dalJıa 
QOk bu tarafa yönelmelerini, birtakım iktisadi işlere girişmelerini, çün
kü iktisadi işlerin çoğunda başarılı olamama durumu vardır, sınai işler
de vs. Çok zaruri olan yerlerin dışında katiyen bunlara el atmamaları, bu
nu işin ehline bırakmaları, için ehlini belki desteklemeleri -0 kadar- onun 
haricinde vatandaşa sosyal meselelerini çözecek, altyapı meselelerini çö
zecek hizmetlerin gitmesi.ne çok daha fazla önem vermelerini istedik. 

Köy hizmetlerinin programlan, sizin tarafınızdan hazırlanacak sağ
lık meseleleri kademe kademe size getirilecektir. Eğitim aynı şekilde; 
Yani yöreyle ilgili birçok konular il bazında halledilecektir. Belki ilerde 
Karayollannı ikiye ayuımalı- belki ilerde diyorum- il yollannı da buralara 
getirmek, yani il yollarını bölge kuruluşlarından il kuruluşlarına döndür
mek. Sadece devlet yollarını, vilayetler arası yollan, expres yollan bu 
günkü karayollan sisteminde tutmak, diğer kalanlarını bir il yollan sis-
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temi içinde tutmak belki bunları dahi düşünüyoruz. llerde bu noktalara 
kadar gelebiliriz. 

Aynı konu sulama hizmetlerinde de var. Devlet Su İşleri iki türlü 
önemli iş yap ıyor. Bir havza bazında yapılıyor, bunda il Hının önemli de
ğild i r. İl sının dışına taşıyor. Neıhir havzaları üzerinde yapıyor. Belki bu 
hizmetlerin dışında, il bazm<la yapılan hizmt'tleri de gene başka şeki.lde 
düşünmek göletler olsun, sulama şebekeleri olsun- zaman içerisinde dü
şünmek imkıln dahiline girecektir. 

Mu11terem Arkadaşlarım; 

Tabii memleketimiz hızla gelişiyor. Bu gelişmede önemli olan unsur 
nedir? Önemli olan konu, herşeyin devletten beklenmemesidir. Halkımı
zın katkısını, tasarruflarını da en iyi şekilde değerlendinnemjz lazım. 

Ben hatırlıyorum, 1983 sonunda ilk defa iktidara geldiğimiz günlerde, 
Türkiye'nin takriben tasarrufu, o yılda milli gelirinin yüzde 16'sını mer
tebesindeydi. Tabii bu düşük ra'kamlarla Türkiye'nin arzu ettiği kalkın
mayı tami netmek mümkün değildir. Hangi yolla yaparsınız? Gönüllü ta
sarruflarla mı? Vergi alarak mı? Biz birtakhm yollar bulduk. Tabii içeri
sinde KDV gibi önemli ıbir vergi var. Ama bunun dışında gönüllü katkı
lan <ırttıracak, tasarruflan arttıracak yeni yeni uygulamalar yaptık. Ümit 
ediyorum ki, bu içinde bulunduğumuz sene yüzde 24 civarına gelecektir. 
Yani tasamıf nispeti milli gelirin yüzde 24 civanna gelecektir. Ve işin 
enteresan tarafı .da Türkiye'nin kendi katkısının, yani dış tasarruf değil 
de, kendi katkısının boyutları çok geniştir. Ekonomiye giren dış tasar
ruflarını önemi gitgide azalmakta, bir memleketin çok daha önemli olan 
tarafı, kendi tasarrufları ile bir şeyler yapabilmesidir. Nitekim bunu kat
lanma hızında da gönnek kabildir. Kalkınma hızı 1979-80'de negatif ol
duktan sonra- iki yıl içinde milli gelir azalmıştır, sabit gelirlere göre 
azalmıştır-' yani 1981'den itibaren makW bir seviyeye. yü:ııde 4-4,5 civa
rına gelmiş, fakat 1984'den itibaren ortalama ı yü:ııde 6'yı geçmektedir. 
Şu anda yü:ııde 7 civarına geldiğini tahmin ediyoruz. Gerçi 1987 progra
mını yüzde 5 diye hazırladık ama, gerek iklim şartlan gerekse memleket
telci enteresan ge1işrne, bu rakamın üzerine çıkabileceğini bize ümit v~ 
riyor. Dalla da yukarı çıkabileceğiz. 

Tabii burada enteresan bir nokta dallıa var. Onu bilhassa belirtmek 
istedim. Türkiye'nin kalkınmasında en önemli dar boğaz bu. Cumhuri
yet tarihinde, Osmanlının son yüz senesinde de böyledir- dış ödemeler 
dengesidir. Dış ödemeler dengesi, dikkat edilirse son 37 senenin her 10 
senesinde dar boğaza girmiştir. Tatbikat böyledir. Bugün ilk detay bu 
devrede ilk defa, 80 sonrasında bu darboğaz kaldırılmıştır. Kalkınma hı
zı geçen sene yüzde 8 olduğundan bir an için dış ödemeler dengesi cari 
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işlem açığından az bir artış gözüktü, bu sene tahmin ediyorwıı, kalkınma 
hızı yüksek olacak, ama cari işlem açığında ciddi bir daralma da bahis 
mev·.ı:udur. İ'hracatımız hızla artmaktadır, tahminlerin üzerindedir. Tal1-
min ediyorum bu sene 9 milyar doları geçeceğiz veya o civarda olacağız. 
Turizm gelirlerinde çok ciddi gelişmeler var. Hatta işçi dövizlerinde de 
geçen seneden daha iyi durumdayız. Zaten ilk sayım wnunda geçen se
neye göre, ödemeler dengesi açığının daha iyi gittiğini, hele 6 ayın sonun
da bu rakam ıdaha .düzgün hale geldiği görülüyor. Taıbii bunun çok önem
lı bir işareti var; o çok önemli işaret, Türkiye kalkınmasında döviz dar
boğazının artık aşıldığını, aşılmakta olduğunu açık bir surette gösteriyor. 

Bu benim kanaatime göre, ödemeler dengesi açığının azalarak git
mesi, kalkınma hızı yükselirken, burada herhangi bir şekilde açığın art
ması değil de, bilakis azalmasının görülmesi, rn.ı1kiye için çok yeni bir 
husustur ve hemen şunu da söyleyeyim, Türk demokrasisinin sağlamlaş
masında iktisadi meselelerin çok önemi vardır. Özellikle döviz darlığının 
kaldırılmasının çok önemi vardır. Zannediyorum bu konuda da fevkalade 
iyi bir noktaya hızla gitıınekteyiz. Ta!bii kolay değildir, Türkiye'nin 1970'li 
yılların sonunda i'hracatı sadece 2 milyon dolarken, bu rakamın yüzde 
60-65 tarım ürünleriydi. Yani 60 deyince, bu çok büyülk bir rakam değiJ

dir, 1 milyar 300 milyon dolardır. Yüzde 30-35'i ancak sanayi ürünleriy
di. Rakamda gayet basit, 700 milyon dolaııdır. Bu sene tahminimiz, 9 
milyardan yüııde 79 sanayi ürünleridir. Hesabı yaparsanız 7 milyar dola
rın üzerine, yani o zamanki rakamın tam 10 misline çıktığını görürüz. 
Tarım ürünleri yüzde 18-20 civarına .düşmüştür. Ra'.kaıın, mutlak değer 
olarak artmıştır, ama artık esJd önemini, ağırlığını kay'betmiştir ve kesin 
bir nokta daha var, tanın ürünleriyle bir memleketin k:tlkınmasını de
vam ettİIT111esi, ödemeler dengesi meselesini çözmesi müm'kün değildir. 

İşte onun için bu yeni sisteme gelinmiştir. Burada sanayi ürünleri ihra
catına çok büyük önem verilmiştir ve döviz dar boğazının aşılması esas 
itibariyle ilk defa da burada görülmüştür. 

Ben öyle tahmin ediyorum ki, istihdamın geliştirilmesi, altyapı hiz
metlerinin yaygınlaştınlması, barajların yolların ve diğer köy hizmetleri
nin geliştirilmesi, bu yatırımlar yapılırken, diğer taraftan ödemeler den
gesinin ıslah edilerek götürülmesi '11ürkiye'nin ilk defa karşılaştığı hir 
durumdur. Ve bizim bir nevi kalkınmamızın hızlandırılarak götürülmesi 
sonucunu verecektir, herhangi bir problemle karşılaşmadan. Tabii bü
tün bunların iyi bir şekilde götürülmesinde, ahenkli çalışan müessesele
rin, kuruluşlara, teşkilatlara ihtiyaç var. İşte belediyelerimiz bir taraftan 
vatandaşa daha iyi hizmet götiirme yarışına girerken, il özel idarelerimi
ze de, il genel meclislerimize de verdiğimiz bu yeni yetki ler, tabiatıyla 
onu da ilave edeyim, birtakım maddi meselelerle desteklenecektir. Yani 
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paylarda biraz arttırma yapılacaktır. Ve bu arttırma zaman içerisinde 
sizlerin daha fazla, daha sağlam ve hakikten verimli işler yaptığınız or
taya çıktıkça halkın herhangi bir tepkisi gelmeden bilakis daha çok des
teğini alacak, bu gibi konularda genişletme yapmaya biz de devam ede
riz. Ben Türkiyc'deki esas gelişmenin aşağıdan, yani tabandan yukarıya 
doğru olduğu kanaatindeyim. Ocra kcnarlard:.ın başlayarak merkeze 
doğru olan bir gelişmeyi çok daha sıhhatli bir gelişme olarak görüyorum. 
Onun için köylere mesela çok önem verdik. Onu da söyleyeyim. Elektrik, 
telefon meselesinin ta köylere kadar götürülmesinin ve oralarda hatta 
otomatik telefon sisteminin getirilmesinin en belli başlı scbebleri budur. 

Muhterem Genel Meclis üyeleri benim sözlerim burada bitiyor. Ben 
sizin il genci meclisi toplantınızın bu yeni k:.ınun altındaki bu ilk toplan
tınızın hayırlı olmasını temenni ediyorum. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN KARAKAYA 
BARAJI 'NIN İLK tlÇ tlNİTESİNİN DEVREYE 
GİRMESİ DOLAYISIYLA YAPTICI KONUŞMA 

6 Temmuz 1987 

Muhterem misafirler, değerli arkadaşlanm ve çok sevgi li vatandaş
larım, 

Sözlerimin başında hepinize sevgiler, aygılar sunuyorum. 

Şu muhteşem barajı yukarıdan gelirken, gölü dolmuş olarak gör
düğüm zaman benimde hafızama 1960'lı yıllar geldıi . Bu sa'haya geldik o 
tarihlerde. tik defa Elektrik İşleri Etüt idaresi'nin kampı kurulmuştu. 
Baraj yeri te pit edilmiştı. Ve sondaj faaliyeti, yani temel şart ları araş

tırılıyordu . Gene bildiğim kadarıyla aynı idarede arkadaşlarımız bu ba
raj yerlerini tespit etmek için Kömü!'han Köprüsü'nden salla Fırat'a gir
mişler ve aşağıda Hanseki'ye kadar bütün baraj yerlerini tehlikeli şart
lar altmda teker teker, gece gündüz tetkik etmişlerdir . Tabii o tarihler.de 
bugünkü imkanlar ydk. Ancak buraya gelirken 2000 rakımlı tepelerden 
geçerek geldik. Çok zor bir yolla geldik. Gene !hatırlıyorum o tarihlerde 
aşağıya indik. Tabii su seviyesi aşağıda rakımı düşük . Yukarıda 2000'c 
yakın araziden iniyorsunuz. İnip çıkmasıda fevkalade zor. Ama burada 
yaşayan insanlar var. Bu insanlara yeni iş sahaları açmak lazım. Türki
ye'yı ancak bu güçlendirmekle mümkün olur. Türkiye güçlenirse herkese 
da'ha fazla iş sahası açılır. Bunu da çok iyi biliyorum. Bugün memleketi
miz, eski yıllara göre çok güçlü bir merneleket halini almıştır. Artik Ka
rak<ıya gibi projeler bir taraftan süratle tamamlanmışken onun yanında 
ondan da'ha büyük bir proje, gene "Fıra t üzerinde, yarın ziyaret edeceği
miz Atatürk Barajı yükselmektedir. Bunun manası ne demekti r? Türki
ye'ye güç, Bölgeye güç!. Güneydoğu Anadolu'nun maküs talihi buralarda 
yeniliyor. Bu alanda bütün elektrik sistemine şu gördüğünüz barajdan 
güç akacak. Elekıtrilk gücü. Demin baktım, 1950 senesinde ben Elek,trik 
İşleıi Etüt İdaresinde çalışmaya başladım . Tüııkiye'nin kullandığı elekt
rik 7fl.J milyon 1nv/saat yıllık. Şu barajda yılltk üreti lecek elektrik ener
jisi 1950 Tiirkiye'sinin tanı on mislidir. 

1983 sonunda Anavatan iktidara geldiği zaman bu barajın, tabii kim 
başlattıysa, kim çalıştıysa hepsine teşekkür borcumuz var. Onu ifade 
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edeyim. Fakat 1976'dan 1983'e 7 senede demin Bayındırlık İskan Bakanı
mızın 'beliı·ttiği gibi % 20'si en fazla inşaat olarak yapılmış . Bir kısım tür
binleri gelmiş. Diyarbakır'da bir ambarda hatta bir nevi çürümeye ter
kedilmiş. Türkiye'nin imkfınlan kıt. Çok zor bir devreden geçmişiz. Yani, 
baştan memleketimizi güçlendirme hamlesine başladık. Yeni imkılnlar 
açtık. Bu baraja 200- 250 milyar Ura kadar Kamuortaklığı Fonu'ndan, 
daha doğru u halkımızın desteğiyle ona sattığımız, gelir ortakbğı senet 
Jerinden bu barajın finansmanını tamamladık. Aksi takdirde daha bir ye
di sene daha sürerdi. Bakınız, hesap nerede. Bu barajda 7,5 milyar kwatt 
/saat üretilecek seneye. Biz bu elektriği Türkiye Elektrik Kunınıu'nun 
sistemine aşağı-yukan 30 TL kwatt/saati satıyoruz. Yani kabaca hesaba 
her yıl 240 milyar TL alıyoruz ve gördüğünüz gibi barajın kendisi 4- 5 
senede amorti ediliyor. İşte Türkiye'nin bir çığ gibi büyümesinin csvab-ı 
mucizesi buradadır. Buradan aldığımız parayla Atatürk Barajı'nı yapı 
yoruz. Bunun gelirini satıyoruz, Atatürk Barajı'nı yapıyoruz. Tabii muha
liflerimize bunu anlatmak kabil değildir. Eski i veya yenisi, hangisi olur
sa olsun mümkün değildir. Çünki, her zaman söylediğim birşey var; Bi
zim icraatımıza muhaliflerimizin hayalleri bile erişemez. Onların bu me
seleleri nasıl çözebiliriz demeleri, düşünmeleri, böyle birtakım çok iyi 
yollar bulmaları mümkün değildir. 

Muhterem vatandaşlarım, 

Atatürk Barajı'da böyle yapılıyor. Aşağı-yukarı her yıl 200 milyar 
lira Atatürk Barajı'na para döküyoruz. O para işe çevriliyor. IO bin kişi 
çalı~ıyor. İnsana iş veriliyor. Yann Atatürk Barajı'ndan Urfa Tünellerin· 
den Haran Ovaları , Güneydoğu, Urfa-Mardin arasında 700 -800 bin hek
tar arazi, iki tane, üç tane Çukurova meydana gelecektir. üfus artacak. 

İşte deminde söyledim. Güneydoğu Anadolu'mın, Doğu Anadolu'nun ma
küs talihi burada yenilecektir. Bakınız sadece mesele Atatürk Barajı'yla 
bitmiyor. Geçen sene Dicle üzerinde Kralkızı, Dicle Barajlan'nın, gene 
kolu üzerinde Batman Barajı'nın temellerini attık. Bu seferde Göksu Ba
rajı'nm temelini atacağım. Bunlar hepsi Güneydoğu Anadolu'ya atfedi
len, GAP'nin üniteleridir. Atatürk Barajı'yla, Karakaya Barajı'yla birlikte 
inşallah bir de Silvan Barajı kaldı, o da büyük bir alan sulayacak. Ta
biatıyla Diyarbakır'da, Mantlin'de, Urfa'da 'bütün Adıyaman'da bu mıntı
kalarda sulanacak arazi miktarı 2 milyon helçtar, 20 milyon dönüme ka
dar çıkacak. Bir tasavvur edin. İki- üç mahsul alındığı, su geldiği zaman 
bu topraklarda neler yetişmez neler. 
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Muhterem vatandaşlarım, 

Atatürk Barajı'm Karakaya gibi uzun sürdürmeyeceğiz. Daha bü
yi1k olmasına, çok büyük olmasına rağmen. İnşallah, su tutma işine, ge· 
.,:en ene burada başlamıştık hatırlıyorum. Atatürk Barajı'nda su tutma 
şine önüınüuleki ene başlayacağız. Barajın kapaklarını kapatacağız, ge
risinde su tutmaya başlanaca'k. Ne kadar su toplanacak? 54 milyar metre· 
mikap. Yani, kaba deyimiyle, Fırat iki sene aksa aşağıya su gitırrıese ge
ne baraj gölünü ror doldurur. Bu kadar büyük bir göl var. Ama tabiatıy
la aşağıya ov vereceğiz. Onun için o !baraj gölünün dolması 4 sene ola
caktır. 

Muhterem vatandaşlarım, 

Bizim iktidarımız, Anavatan i'ktidarı şurada, topu topu, 3 sene 7 ay· 
lık bir iktidardır. Çok kısa bir süredir, çok büyük değişiklikler yaptık . 
Bu memlekette çok fazla değişiklikler yaptık. Bakımı, yılların elektrik 
sıkıntısı, Bulgar'dan aldığımız, parasını ödeyemediğimiz elektrik mese
leleri hepsi bitmiştir. Bugün fazlamız var. Elektrik k.ısıtntısı diye birşcy 
tanımıyoruz. Şehirleri aydınlattık, pırıl pırıl . Bütün köylere elektrik ver
dik. Hatta mezralara bile veriyoıuz. Bıizim başladığımız yıldan, 1988'e, 
beşinci senemizde aldığımız elektriği 2 misline çıkarrmş olacağız. Yani 
kullanılan elektriğin 2 misline. Bunun manasıne ? Türkiye tam elektrik 
bakımından 2 misli güce ·kavuşuyor .demektir. Aslında bundan da fazla. 
Çünki, iç kısıntısı olmayan bir elektrik. 

Bugün, bakınız bi.r yenilik daha var; Anlattılar, teleron sistemi. Her 
köye inşallah 1988'e kadar telefun getireceğiz. Büyük bir kısmı köyleri 
mizin telefona şu anda kavuşmuştur. Demin Diyarbakır valimizin söyle
diğı gibi. bundan 4-5 sene evvel daha mümkün olmamış iken, yurtdışı 

konuşmalar mümkün değilken, işte burada, bu dağbaşında, şu gördüğü· 
nüz uydu antenle. Türkiye'nin değil, dünyanın her tarafıyla konuşmak 

mümkündür. Ve sadece konuşmak değil, bugün burada TRT K\ırumu bu 
vasıtayla yurdun her tarafına da televizyon yayınını yapalbilir, aym anda, 
naklen yayın. Yani nereden nereye. Daha birçok şeyler var. Çok değişi'k

likler var. Konutlar bütün şehirlerde yü1cseliyor. Yaptığımız işlerden en 
önemlilerinden !biri toplu konut. Diğer bir tanesi oto yollar. Büyük !baraj
lar, sulama işleri. Köylerin elektrifikasyonu ve telekominikasyon . Mo
dem ileri bir ülke ancak böyle olur. Başkada yolu yok. 

Muhterem vatandaşlarım, 

Çok daha büyük, çok daha değişik hizmetler geliyor. Türkiye'yc 
iku1ci petrol boru hattı. Irak'tan onu da inşallah bir ay sonra uçacağım . 
Ondan sonra yeni açtık, Sovyet Rusya' dan gaz geliyor. Onu da İstanbul'a , 
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Ankara'ya, Bursa'ya, Eskişehir'e uzatacağız. Belki Güney'ede, bw-alara 
da gelecek. İşte modern, ileri, güçlü bir ülke böyle olur. Ta'bü bu arada 
bizim muhaliflerimiz varıdır. Bunu ta:bii görüyorum. Ama bizim bir us
lı'.ıbumuz var, konuşma tarzımız var. Umumiyetle dikkat eclilirse ne kadar 
tahrik edilirsek edilelim, biz cevap vermiyoruz. Sebebi gayet basit. Cevap 
verirsem, onlann istediği tuzağa düşerim. Bir iş yapamam. Laf üretmek 
yerine, iş yapmak daha doğrudur. Ama bir noktayı da çok kısa söyleme
den geçemeyeceğim. Adetten hep öyle olmuştur. Baktını2Jlllı gücünüz yok, 
ikıtidara yetişmeniz mümkün değil, siııclen çok ileri gidiyor, o vakit at ça
muru balkalım. Ne kadar tutturabilirsen o kadar. Ama bu neye benzer bi
liyormusunuz? Yapılan bürun güzel işlere tuh, kaka demek, netice itiba
riyle, bizim meşhur bir atasözümüz var; Kedi erişemediği ciğere pis der· 
miş. Aynı tarz. Geliniz sizinle hizmette yarışalım. Küfüı:ıde ben sizinle ya
rışamam, mümkün değil. Kötü sözle yarışamam mümkün değil. ·~ 'yun 

oraya, ne yapacağınızı söyleyin. Dün zannediyorum, basımınızda bir eski 
liderin, daha doğrusu eski liıder derken çok kısa bir zaman destekle gel
miş, ondan sonra da hallkın oyuyla tepetaklak gitmiş bir liderin, son Ge
nelkurmay Başkanı ' nın tayiniyle ilgili konuda bir açıJtlaması çııktı. Söyle
yeceğim sadece şudur: Çamur atmak bize yakışmaz, yakışımaması lazım. 
Ama şunu anlatmamız daha doğru olur. Siz ner den destek alarak lider 
oldunuz ve nasıl seçim sandığında ·perişan oldunuz? Onu anlatsanız daha 
iyi olur. Bizimle seçim sandığında yarışamayanlar -ki, yarışma yeri orası
dır- bu şekilde ithamda •bulunurlarsa, alacakları cevap bu kadar olur. Da
ha fazla değil. Bugün Tfü'kiye'de bizim getirdiğimiz en önemli yenilikler
dı::n bir tanesi, her zaman birlik ve 'bera'berliği, insanlarımız arasındaki 
kavgayı ortadan kaldırmamız, milleti bir bütün haline getirmemiz, nere
sinde olursa olsun, doğusunda, batısında, güneyinde, kuzeyinde bütün in
sanlarımızı 'birbirini seven vatandaşlar haline getirmemiz, gençler arasın
dakı kavgayı ortadan kaldırmamız, bu ülkeyi bir sulh ülkes1 haline getir
memiz, bu olmuştur. 

Biz, Türkiye'nin kavga etmeyen yepyeni bir partisiyiz. 1980 öncesi
nin karanlık günlerine inşallah, bir daha dönülmeyecclctir, bir daha o 
günler gelmeyecektir. Çocuklarımızın, gençlerimizin daha mutlu bir ge
leceğe sahip olması , bugünkü sıkı bir şekilde yürüttüğümüz, birlik ve 
beraberliğ i mizin devam etmesi ve o eski kavga düzenin in bir daha Tür
kiye'ye gelmemesiyle mümkün olacaktır. 

Benim vatandaşım akıllıdır. Benim vatandaşım Atatürk'ün dediği 
gibi zekidir. Neyin doğru olduğunu, neyin yanlış olduğunu, hani bir tabir 
var, Jeb demeden, leblebiyi anlar. Evet onun gibidir. Fazla konuşmama 
da lüzum yok. Bizim ne işler yaptığımızı biliyor. Türkiye'nin nerc<len ne
reye geldiğini 'biliyor. Hayatındak1 değişikliği görüyor. Yeni iş sabalan-
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nın çığ gibi açıldığını görüyor. Bu daha başlangıç. Daha 4 sene olmadı . 

Biz bunu on seneye çıkaralımda bakın neler olacak. O vakit Türkiye'yi 
biz bile dahi tanıyamayacağız. 

Bu seyahatim -Güneydoğu Anadolu'.da- üç gün sürecek. Atatürk Ba
rajı'nı göreceğim. Urfa tünellerini göreceğim. Ondan sonra Göksu Bara
jı'run temelini atacağım. Diğer işlerle alfilradar olacağım. DiyaPbakır'ı, 
Urfa'yı, Mardini de göreceğim. Adıyaıman'a gidiyorum buradan. Da!ha bir
çok gezeceğimiz yerler var. 

Demokrasinin en önemli ilkesi, vatandaşın reyine sa!hip olması, Ya
ni rey meselesi, oy meselesi. Siyasiler geleceklerdir, sizden oy isteyecek
lerdir. Bu doğrudur. Bu tabü bir Hke. Tabii bir hesap. Ama sizin diklkat 
edeceğiniz nokta kim daha iyi iş yapıyorsa, kim daha iyi size himıet edi
yorsa, kim daha fazla Türkiye'ye demokrasiyi getiriyorsa -ki, o da sandık 
yoluyla gelir- işte onlan seçin, başkasını değil. Bizim en önemli hedefimiz 
bu. Muhtelif zamanlarda söyledim; Bundan sonraki seçimler -1988 diye
lim-, o seçimlere Türkiye'yi en iyi bir şekilde sapasağlam götürmek ve 
inşallah sizin desteğinizle o seçimleri de kazanmaktır. 1983 seçimlerine 
içime bir his doğmuştu, «K'im ne derse desin, ne gibi düzen olursa olsun 
biz, bu seç'irııleri alacağız• demiştim . Aynı şeyi bundan sonraıki seçimler 
için de söylüyorum, hem de, inşallah !büyük farkla alacağız. 

Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum, Muhterem vatandaşlarım . 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN URFA TÜNELİ'NDEKİ 
İNCELEMELER SONRASINDA GAZETECİLERE 

YAPTICI AÇIKLAMA 

7 Temmuz 1987 

Bu sabah Atatürk Barajı'nın inşaat sahası arkasından da biraz ev
vel Urfa Tünellerini gezdik. 

Şunu söyleyebilirim, geçen sene oelc biz buraya gelmiştik, aşağı -yu
karı bir sene içerisinde çok büyük ilerleme gözüküyor. 

Atatürk Barajında esas itibariyla, bütün baraj gövdesi, doğu - avak, 
santral yeri, cebri borular görülmeye başlamıştır. Tahmin ediyorum bir 
sene sonra geldiğimizde bunlar çok daha belirgin hale gelecektir. Ümit 
ettiğimiz gibi Atatürk Barajı'nda su tutma iş leımini, inşallah önümüzde'ki 
sene yapacağız. 

Urfa Tüncli'nde tünel hafriyatı olarak % 53 nisbetinde bir hafriyat 
yapılmış. Yani tünel aşma işinin % 53'ü tamamlanmış, ortalama olarak 
(betonla beraber düşünürse'k) ~tı 40 civannda bir işin tamamlandığı mü
şahade ediliyor. Tabi'i dünyanın en uzun tüneli : 26 km'lik 2 tüneldir, ye
künü 52 km ediyor, 9,5 m çapında (demekki 3 katlı bir apartmandan bi
raz daha yüksek oluyor) bunu bu ölçülerde almak lazım . 

Tahmin ediyoruz, bu tünelin 3 sene içerisinde tamamlanması icap 
ediyor. Çünkü su alma ağzı, Atatürk Baraj Gölü'nüo aşağı yukarı 40 m. 
kadar altında oluyor. Onun için işlerin biraz daha hızlandınlmasını arka
daşlarımızdan rica edeceğiz. Tabii, bütün bunlar paraya bağlı olan hu
suslardır. Bizim, Atatürk Barajı ve Uıfa Tünellerine yılda 200 milyar lira'
ya yakın para dökmemiz lazım . Türkiye belki ilk defa bu çapta büyük bir 
projeyi, kendi imkanlarıyla (büyük çapta kendi imkanlarıyla) yerli mu
teahhitleriyle, işçisi, teknisyeniyle yapmaktadır. 

Hakikaten görüldüğü zaman, insana Türkiye'nin gücü, kuvveti, bü
yüklüğünü yapılmakta olan bu eserler gösteriyor. Ben şunu da müşahadc 
ettim. Gezdiğim bütün sahada işçi, teknisyen kardeşlerimiz, çalışan mü
hendis arkadaşlarımız ki aşağı yukarı bunlardan 20 tanesi de hanım mü
hendistir -vardiya mühendisliği yapan hanımlar da var- Hepsi büyük bir 
iftihar içerisinde, yani böyle bir eseri ortaya koymanın gururu ve mutlu-
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luğunu taşıyorlar. Bundan ben de aynı zamanda çok büyük heyecan duy
dum. 

Biraz sonra Urfa'ya hareket edeceğiz. Orada da bu işin 3. kısmını, 
yani sulama tesislerinin bir bölümünün daha yapımım başlataçağız. 

Çünkü Atatürk Barajı, dikkat edilirse hem büyük bir elektrik üre
t imi verecek, hem de bu tünelleı· vasıtasıyla Harran Ovaları, dünyanın en 
verimli ovalan olac.-..ktır. Onlara su gelecek, tabii o kısım inşaatın da sü
ratle buna paralel olarak bit iri lmesi icap ediyor. 

Belki bir miktar daha tahvil çıkarır, halkımıza satarız, -kamu ortak
lığı fonu- zaten halkımızın gücüyle bu işleri yaptığımızın en güzel delilı 
budur. Tahmin ediyorum, 'bu eserleri gören herkes de bu projel eı-i finan
se etmeye, buralardan gelir ortaklılı senetleri almaya çok büyük gayret 
sarf edeceklerdir. 

Ben şimdiden reklamını yapmaya başladım, çok teşekkür ederim, 
memleketimize hayırlı uğurlu olsun. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN ŞANLIURFA'DA 
HALKA HİTABEN YAPTICI KONUŞMA 

7 Temmuz 1987 

Muhterem Şanlı urfalılar; 

Şanlıur:fa'ya sık sık geliyorum; çünkü ben !burayı çok seviyorum. 
'eden sevdiğimi de söyleyeceğim. Bir kere Urfalılar çok cana yakın, tut· 

tukları in anları sımsıkı tutan insanlar. İkinc i önemli s lbep ise, Güney
doğu Anadolu'nun, hatta Doğu Anadolu'nun makus tarihini burada, Şan
lıurfa'da yeneceğiz olmasıdır. Burada Türkiye'nin en büyük yatınını ya
pılıyor Atatürk Barajı, Şanlıurfa tünelleri ve Harran Ovası sulamalar ı ... 

Geçen sene geldiğimde burada derivasyon tünellerini çalıştırmaya 
başladık. Bu sene ise, baraj neredeyse yan yarıya gelmiş. Seneye gene 
geleceğiz ve barajın kapaklarını kapatıp arkasında Fırat'ın sularını top
lamaya başlayacağız. İnşallah ondan 2 sene sonra 1990'da -ondan iki sene 
sonra· çünkü arkasında öyle bir göl var ki, o gölü doldurmak ~çin Fı· 
rat"ın sularının 4 sene akması laz ı m. Ondan sonra gene geleceğiz . Urfa 
Tünelleri ne su vereceğiz. Harran Ova ı'nın, Urfa Ova larının, Mardin, Di
yarbakır Ovalarının istediği, hasret kaldığı suyu vereceğiz. 

Burası Güneydoğu'nun eıı büyük illerinden biri olacak. Bunu hayal 
·değil 1hakikat olacak, hakikat!.. Bugün Urfa'nın nüfusu 250 bin ama be
nim tahminim öyle ki, belki 10- 15 sene içinde Urfa milyonluk şehirleri
mizden birisi olacak. Daha güzel yollar yapılacak, expres yollar ve otoyol
lar. .. Onun da yapımına başladık, Gaziantep'e kadar gelecek, ondan sonıa 
Şanlıurfa'dan Irak hududuna kadar gidecek. 

GL.-çen ene bu meydanda ize gene hitap etmiştim. Havaalanınız .. 
inşallah bu ene sonu, olmazsa önümüzdeki ene başında işletmeye açı
lacak. Ama şimdiden söyliyeyim, bu geçici lbir hava meydanı, ilk işletme 
için ... Daha büyüğünü Şanlıurfa'ya yakışacak, şanlı bir hava meydanı ya
pacağız ... 

Muhterem vatandaşlarım, Anavatan üç sene yedi aylık bir iktidar ... 
Çok uzun zaman değil , daha dört sene bile olmad ı , ama hepinizin de gör
düğü gibi memleketin kalkınmasını, memleketin kaynaklarını harekete 
geçirdik, Şanlıuıfa'da olan, bugün yurdun her tarafında da oluyor ... Mem
lekctimiı bir şantiyeye dönmüştür. Her tarafta yeni işler açılıyor , daha 
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büyük işler yapacağız. Şehirlerimizden, kasaJbalarımıza, ~öylenimize ka
dar, memleketimizin 'her tarafına daha iyi bakacağız. Çünkü, Türkiye 
Cumhuriyeti artık güçlü bir devlettir. 

Muihterem Şanhurfalılar, geçen sene de söyledim. 1983'de ·geldiği

miz zaman Şanlıurfa'nın 600 küsur köyünün ancak lSO'sinde, yaıni % 
ZO'si civarında elektrik vardı, bu sene sonuna kadar Şanlıurfa'nın bütün 
köylerinde elektrik tamam oluyor. Sadece o kadar değil, Mezralara da 
elektrik veriliyor. Şanlıurfa'nın nasıl toprağı su istiyorsa, köylüsü, insanı 
da su istiyor. G1ttiğimiz her yerde bunu göııüyoruz. Ama söz verdik, Şan

lırufa'nın ktöylerine daha temiz, dailıa güzel su getireceğiz. Büyük bir pro
jeye yakında başlıyoruz. Her zaman da söyledim. •Sözümüz senettir.• 
Yapamayacağımız işi söylemeyiz. ~a yapacağımız işi söyledim mi he
men yaparız. 

Bakınız, Anavatan iktidarı, .dalha dört sene olmadı, ama memleketin 
bir başından bir başına , hemen hemen her ilde çok ciddi yatırın1lar yapı
lıyor. Kalkınma hızımız, A'Yrupa ülkelerinin, gelişmekte olan ülkelerin, 
Dünyada aşağı yukarı en yüksek kalkınma hmdır. Bir zamanlar komşu
muz Suriye'den Ti.irkiye'ye kaçak eşya ·gelirdi. Öyle mi, değil mi,? ... Şim
di •tersine çalışıyor, 'bizden oraya gidiyor. Bu, Türkiye'nin ne kadar ileri 
gittiğini gösteren, lciiçük bir işarettir. Elde ettiğimiz zenginliklerin mu
hakkak sahibi olalun, onların kaçmasına, memleketin tekrar eski günlere 
dönmesine müsaade etmeyelim ... 

Ben heryerde söylüyorum, burada da ayoı şeyi söyleyeceğim, 1983 
seçimlerinde de, arkamızda daha sizin desteğiniz belli olmadan aynen 
şöyle söylemiştim. Bugün daha kuvvetle söylüyorum. Gençler bizi tutu
yor, tamam mı gençler. Orta yaşlılara gelince, onlar zaten bizimle çalışı
yor. Geriye yaşlılar kaldı. Güngörmüşlerin, onların da duası 'bizimle. Ge
riye çocuklar kaldı, çocukların da sevgisi bizimle. 

Biz bütün insanları seviyoruz. İster bize oy verin, ister vermeyin, 
ben ibütün vatandaşlarımı seviyorum. Bu memlekete Anavatan iktidarının 
getirdiği ıbirçok hizmetin yanında, getirdiği en önemli şey; memlekette 
kardeşliğ(, sevgiyi, kavganın yerine sevgiyi getirme idir. Türkiye'yi gülen, 
mesut insanların diyarı yapmaya azmettik ve Allah'ın izni sizlerin deste
ğinizle ıbunda başarı yolundayız. Bu yolda yürümeye devam edeceğiz ... 

Geçen sene geldiğimde, ben ·hatırlıyorum, burada levhalarda yazdı
nız cUrfa Peygamberler şehri, 1lalıiyat Fakültesi istiyoruz• diye... Öyle 
değil mi. Bu sefer geldiğimde kanununu çıkardık, sadece İlalıiyat Fakül
tesi değil, yanma ~nşaat Fakültesi de ilave ettik ... Gördü~üz gibi söyle
di~imiz her sözü tutarız, başka hiç yolu yokıtur. Size lbirşey daha söyli
yeyim. Bu memlekette 1957'de yani, ilçeler kurulmuş Demokrat Parti ik-
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tidarı zamanında 77, 78 tane ilçe kurul.muş. Ondan sonra kurulamamış. 
Neden diye düşünün? Çünki ondan sonra güçlü 1bir iktidar gelmemiş, 
hep böyle koalisyonlar, onunla ortaklık--öıbürüyle ortaklık ... Neticede 
bu memlekette lbu gibi iktidarların iş yapamadığı ,görülmüş. Dört sene 
evvel Anavatan iktidarı geldi. İşte güçlü ikıtidar olduğumuzu gösteren en 
küçük delilerden bir tanesi; 103 tane yeni ilçe kurduk. Buna bir 50- 60 
tane daha ilave edeceğiz toplam 160 tane olacak. Urfa da hissesini aldı. 
Harran değil mi? Harran bir ilçe oldu. Vaktiyle, Harran' da bir üniversite 
varmış. E'Vet, en eski üni'Versite bu alemde, Doğu'daki en eski üni'Versi
telerden biri Harran' da kurulmuş. Şimdi üç tane fakültemiz var. Yann, 
öbür gün bir -iki fakülte da'ha ila'Ve eder, ondan sonra Urfa Harran üni
versitesini kurarız. 

Gayet talbii, Şanlıurfa'da 3 fakülte varken ve bu kadar büyük dev
let yatırınılan yapılırken 'Ve Güneydoğu Anadolu'nun nabzı ıburada atar
ken, üniversite mi kurmayacağız? Kuracağız talbü ... 

Biraz evvel bir sulama sisteminin temelini attık, bu Harran Ovasını 
sulayan kısımlardan lbir tanesi. Baraj tamaıınlandı, Urfa tünelleri tamam
landı . Sulama şebekelerine su gelecek ve burada Şanlıurfa'da Güney- do
ğu Anadolu'nun maküs talrhi muhakkak yenilecek. 

Sevgili 'Vatandaşl arım, !bakınız, demin de söyledim, ben gençleri, ço
cukları çok seviyorum. Herkesi çok seviyorum ama, gençlerle, çocukları 
biraz da:ha fazla seviyorum ... Sebebi var; Çünki bunlar genç kuşaklardır, 
geleceğin Türkiye'sinin güçlü Türkiye'sinin büyümesinde, daha güçlü ol
masında, bu genç kuşaklar vazife ,görecektir. Onlara gözümüz gibi ba
karız, gözümüz gibi... 

Şimdi bakınız, Anavatan iktidara gelmeden önce bu memlekette oto
yol var mıydı? Otoyol yoktu. Yalnız otoyol denilen lbir yol, Gebze ile İz
mit'in ara ında inşa ediliyordu. Biz geldikten sonra teknisyenlere sor
dum, dedim ki, «Bu yol ne kadar zaman sonra bitecek.?• cBu te.mpoyh 
giderse 3 yıl daha• dediler. 10 yıldır inşaa ediliyor. Onun üzerine gayet 
kolay dedim, verdim 3 milyar lirayı, •Bu sene bitireceksiniz• denim. O 
~ene bitti. Yol hizmete açıldı. Tabii özal akıllı, gişeleri koydu, gelen ge
çenden para almaya başladı Ve bir sene içinde yatırdığımızdan daha fazla 
para aldık. Bu akıllı iş değil mi? 

Hatırlayın 1983 seçimlerinden önce televizyonda bir münakaşa ol
du, şimdi ismi duyulmayan bir parti lideriyle ben dcdlmki, «Barajları, 
köprüleri satarım, yenilerini yaparım.• • Sattırnnam• dedi. cSen sattır
ma ben satarım• dedim. Adamcağız, baraj alıp parça parça satacağız 
anlamış. Baraj ve köprü de yerinde duruyor. Biz gelirini sattık ve ondan 
sonra yeni köprüyü yapıyoruz, lstanbul'da. O barajların gelir his eleriyle 
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de işte Atatürk Barajını yapıyorum, Karakaya'yı tamamladık, dün hiz
mete açtık . 

İstanbul'da, 'boğazda ikinci köprüye 'başladık, ikincisi birincisin
den daha büyük, birincisi üç gidişli bu ıkincisi 4 gi dişli, 4 gelişli oluyor. 
Tabii bir fark daha var; o yeni köprünün ismi Fatih Sultan Mehmet Köp
rüsü. 

Siz bu memlekete hizmet edenleri, hele İstanbul gibi 'Şehri feth.:
denlcri, Hz. Peygamberin tefsir ettiği büyük hatırasını en iyi şekilde ana
rız. Da/hasını da söyliyeyim, bu memleketteki yaraları ela sarıyoruz . 1960'
da Demokrat Parti Başbakanı ıAdnan Menderes. Evet ,hatırlayanlar vardır. 
Hala İstanibul'da iki arkadaşıyla !birlikte yatıyorlar. üzerinden 26 sem: 
zaman geçti, ancak onların devamı -olduğunu söyleyenler, o cenazeleri, o 
mezarları İstanbul 'a nakledemediler. Ama Allah bize nasip etti ve biz ka
nun çıkardık, onlan nakledeceğiz. Demin de söyledim, bu memlekete hiz
met edenleri, her zaman ,hürmetle, rahmetle yad ederiz. Da'ha s ı da var; 
Gayet önemli işler o zatların isimlerini koyduk. Mesela İstani:ıul ' da, Va
tan Caddesi'ne Adnan !Menderes Bulvarı dedik. İzmir'de Cumaovası Hava 
Meydanı yapılıyor. O Havameydanı'nın ismi kanunen Adnan Mendereo; 
Havalimanı haline çevrildi. 

Muhterem ~anlıurfalılar, memleketimiz, çok hızlı bir gelişme için
dedir. Bütün dostlarımız, komşularımız, hepsi Türkiye'nin hızla geliştiği
ni biliyor. Geçen sene yüksek bir kalkınma hızımız vardı. Bu sene de yük· 
sek kalkınma hızı olacak onu da biliyorum ... Hic;!bir sıkıntımız yok, ne 
döviz, ne para sıkıntısı. Bütün bu işlerin nasıl yapıldığım biliyoruz. Bakı

r.ız, köprü, baraj, başka şeylerin gelirlerini satarak, geçen sene 600 milyar 
lira vatan<laşımdan aldun. Ona da gelir sağla:lım. Bu sene de 700- 750 
milyar liralık gelir oııtaklığı veya, Kamu İktisadi teşelJbüslerinin hissele
rini satacağım. Ve yenilerini yapacağım, !başka çaresi yok. Memlekette 
yetişen gençlik var. Onlara yeni iş sahaları açılması lazım . O da bu mem
leketin daha hızlı kalkınmasıyla mümkündüt. Bakınız bir misalini söyli
yeyim: Görüyorsunuz şurada bur yuvarlak var, işte üzerinde de yapmış 
•Seyyar uydu 1haı'berleşme merkezi.• Eskiden Ankara' dan İstarlbul'a tele
fonla zor konuşurduk. Şimdi Şanlıurfa'dan, meydandan televizyon uydu 
vasıtasıyla naklen yayın yapıyor. Memlekette 2. kanal getirdik, yakında 
buraya da gelecek. Tabi çocuklarımız, gençlerimiz televizyondan daha 
fazla istifade etsinler diye ... 3, 4, 5. kanalı da ıgetireceğiz, kanallardan bir 
tanesi gençler ve çocuklar için eğitim kanalı olacak ... 

1000 km. otoyolda başladık. Bizden evvel 50 kilometreydi... Çoğu 
inşaa halinde, yakında bazılarının temelini de atacağım, onlara da başla
yacağız. Öyle 10 sene sürmeyecek 3 veya 4 senede hepsi tamamlanacak. 
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Şimdi bakıı:ıız birşey daha söyliyeyim. Eski iktidarların iftihar vesilesiy
di «Irak'tan Türkiye'ye ıboru hattı çektik diye• Biz o boru hattını 2 mis
li genişlettik, daha fazla petrol geçiyor. O da kafi değil dedik. Irak hükü
meti ile anlaştık. İkinci bir boru hattını biz 'başlattık ve bir -birbuçuk ay 
sonra onun da açılışını yapacağız. 

Daha o kadar değil, tabii gazı memlekette kimse bilmiyordu. Tabii 
gazı Sovyet Rusya'dan aldık. Trakya'dan 1stanbul'a, Ankara , Bur a, 
Eskişelhir ve lzmit'e geliyor. İnşallah bu mıntıkaya da getireceğiz, belki 
Suriye' den 'belki başka yerden, halberiniz olsun. Memlekette hlç elektrik 
sıkıntısı, kesintisi kaldı mı? Hayır. Çünki 1983 senesine kadar, bütün gel
miş, geçmiş iktidarlar döneminde hep elektrik sıkıntısı vardır. Ama biz 
geldik, elektrik meselesini hallettik, şimdi fazlamız var. Bulgar'c1an da 
elektrik almaya ihtiyacımız yok, tersine onlara satanz. Anavatan'ın dört 
senelik icraatını saymaya kalksam burada saatler sürer. Bazen biz de 
unutuyoruz. Urfa'nın en önemli derdi vardı; •Tarım toprak reformu• O· 
kanunu da biz çıkardık. 

Aziz ve Muhterem Şanlıurfalılar , evet su meselesini biliyorum. Onun 
için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Urla'ya öyle bir su vereceğiz ki; 
yeter artık diyeceksiniz. Ama nasıl toprak susuzsa, insaların da köylerin de 
susuz olduğunu biliyorum. Onun için buraya sık sık geliyorum. İlgililere 
gerekli talimatı veriyorum. Muhakkak Şanlıurfa'ya, köylerine daha iyi su 
vereceğiz. 

Benim Şanlıurfalılarım; Ben sizi seviyorum, siz de beni seviyorsu
nuz ... İnsa nlar ibirlbirlerini severlerse daha iyi olur. Birşey daha söyliye
yim memleketimizin gelişmesi, kalkınması bir tek önemli şeye çok •akın
dan bağlıdır. O da Türkiye'de birlik ve beraberliğimizdir. Sakın birlik ve 
beralberliğimizi bozmayalım. Bütün düşmanlara karışı ıbir yumruk gibi 
birarada olalım. Herzaman söylüyorum, biz !bu memlektin bi.r daha 1980 
öncesi karanlıklarına dönmesini istemiyoruz. Onun için herkesle el ele 
veririz. 

Muhterem Şanlıurfalılar, Urfa'nın daha birçok meseleleri var. O me
selelerin hepsi benim kafamda, merak etmeyin. Ve her sene de inşallatı 
buraya geleceğim. Çünki buraya çok para akıtıyoruz, o paralar nereye 
gidiyor diye kontrol etmem lazım ... 

Şanlıurfalılar, hepinize en derin sevgiler, saygılar sunuyorum, sağo
lunuz varolunuz .. . 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN DİYARBAKIR BATIKENT'İN 
TEMEL ATMA TÖRENİNDE YAPTICI KONUŞMA 

8 Temmuz 1987 

Mı.Chtereın Diyaııbakırlılar; 

Ben Diyarlbakır'a oldukça sık geliyorum. Çünkü Diyatbakır, bu yö-
reSe sevdiğim yerlerden biri ... Bir qe Diyarbakır'ın çocuklannı da çok 
eviyorum. Bugün burada 1000 dairelik 'bir toplu konut projesinin teme

lini atıyoruz. Aslında inşaatın mühim bir kısmı epey yükselmiş. Ama mem
leketimizide o kadar çok iş yapılıyor ki, bizim hepsine yetişmemiz, mad
deten mümkün değildir. Fakat toplu konut meselesine !bundan 3 sene 
evvel, yeni 'bir kanun çıkararak !başladık. Bu kanun toplu konut mesele-
ini çömıede, şeıhirlerimizin düzenli bir şekilde gelişmesine yardımcı ol

mada, gecekondu meselesine son vermede çok önemli, rol oynamıştır ve 
oynamaktadır. Bu iş ç ığ rgibi büyüyecektir!... 

Taibli, •toplu konutun 3 önemli sahada faydası var. Toplu konut fi
nansmanı; eskiden kaçakçıya, karaborsacıya giden 'birtakım kaynakları, 
-oradan keserek toplu konuta, bizim ortadireğirnize döndürmekle lbir nu
maralı faydasını sağlıyor. İki numaralı fayda; insanlanrnızın daha mü
kemmel, daha güzel konut ihtiyacını karşılıyor. Üç numaralı fayda; bura
larda -kalifiye olmayan- çok sayıda işçimiz çalışıyor. Yani, iş imkanı açı
yor. Sadece binaların yapımında değil, o binalara malzeme veren, malze
me çeken daha !birçok sanayi kollarında ve nakliyede çok geniş imkanlar 
sağlıyor. Bakınız, bugün Türkiye' de 500 'bin' den fazla konut inşa halinde
dir ve her sene 100-150 bin civarında konut tamamlanmaktadır. Toplu 
konut önümüzdeki yıllarda, çok daha ileriye gidecek ve zannediyorum şe
hirlerimizin şekli tamamıyla değişecektir. Diyarbakır'da bundan inşallah, 
nasibini en iyi şekilde alacaktır. 

Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Sağolun, varolun. 

S94 



BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'l.N DİYARBAKIR 
KÖYTEKS TESİSLERİNDE YAPTICI J(ONUŞMA 

8 Temmuz 1987 

Değerli konuklar, çok sevgili Diyarbakırlılar, 

Bugün !burada Sümezıbank'ın iştiraki ve desteği, Toplu Konut !Çamu 
Ortaklığı'nın \büyük iştiraki ile bir konfeksiyon fabrikası kuruluşunda bu
lunuyoruz. 

Bu konunun detayına gimıeden evvel, bizim iktidanmız, -Doğu, 
Güneydoğu başta olmak üzere kalkınmada öncelikli yörelerde- geldiği 

günden bu tarafa son 3,5 sene içerisinde ne yapmayı plan ladığını ve ne
yaptığını çok özet olarak anlatmak istiyorum. 

Bugün hepimiz kabul ediyoruz ki, Türkiye'nin muhtelif bölgeleri 
arasında gelişmişlik farkları vardır. Bunun, hem tarihi, hem ooğrafik. 
hem de iklim şartlarının getirdiği !birtakım selbepleri bulunmaktadır. 

MUhakkaktır ki, gelmiş geçmiş iktidarlar da, .bu kalkınmada önce
likli yörelere önem vermek istemişler ve önem de vermişlerdir. Ama, biz 
bu meseleye 35 senelik tercübelerden istifade ederek biraz farklı ve baş
ka türlü yanaştık. Rastıgele tesis kurmak yerine daha akıllıca hareket et
me yöntemini seçtik. Bir kere bu bölgelerin kalkınmasında önemli un
surlardan lbir tanesi, özelikle altyapı meselesidir. Yani, bu bölgelere alt
yapı hizmetlerinin çok iyi getirilmesi lazımdır. 

Şimdi, devletin yaptığı yatırımlara baktığımız zaman; 1983'de tak
riben devlet yatırımlarının 4'te birinden az, ıbu bölgelere geldiği görülü
yor. Bu oran yüzde 20 civarında, dörtte biri ile beşte biri arasında bir 
rakam. Bugün lbu !bölgelere devletin yaptığı yatınrnlar, aşağı yukarı dev
let yatınmlannın üçte biri mertebesine gelmiştir. Devlet yatırımlarını 
yaparken özellikle şu noktalara dikkat ettik: Ulaştınna, kominikasyon ve 
elektrifikasyona büyük önem verdik ve bu bölgelerin kalkınmasında: 
önemli bir muharrik gücün sulama imkanı olduğunda hemfikir olduk. 
İşte onun için Ağrı'dan, Kars'tan, Erzurum'dan, Muş'a ve Bitlis, Siirt, 
Diyarbakır, Van'a, Urfa'ya, Mardin'e bütün bu bölgelerde, büyük baraj
lar, daha ufak barajlar, sulama tesisleri yapılması eski yıllarla mukayese 
edilemeyecek şekilde artmıştır. Biz özellikle bu sulama yat1rımlan içe. 
risinden GAP'nin çok özelliği olduğu kanaatindeyiz. İşte o özellikten do-
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layı de lhcr sene GAP'nin kifü projelerini gezmeye geliyorum, yerinde gö
rüyorum. Bu projelerin biran evvel ikmaliyle, bu bölgedeki işsizliğin çö
zümlenme inde, yeni iş sahalarının açılmasında çıok büyük katkılar sağlı
yacağına ve göçü asgariye indireceğine yürekten inanıyoruz. Hatta öyle 
inanıyorum ki, Diyariıakır, Siirt, Urfa, Mardin, yani bu bölgeler ilerid -:> 
Türkiye'nin büyük nüfusunu taşıyacak ıbölgeler haline gelecektir. Devle
tin yatırımlarının, demin Sn. Devlet Bakanımız da misallerini verdi, elekt
rifikasyon, telekominikasyon, bütün lbunlann nasıl kısa zamanda gelişti
ğini anlattı. İkinci önemli konu, aca'ba bu bölgelere özel teşebbüs, sanayii 
yatırımları getirilebilir mi? 

Şöyle başladık; Bundan 3,5 sene evvel, Toplu Konut Kamu Ortaklığı 
~istemini kurduğıınıuz zaman, Toplu Konut Kamu Ortaklığı'na gelen ge
lirlerin asgari yüzde lO'unu bu bölgelerdeki - devletin de kısmen iştirak 
ettiği- tesis lere kredi olarak vermeye karar verdik. Elimde birçok li te 
var, bu şekilde şu anda finanse ettiğimiz, bir kısmı Malatya, Elazığ, Ma
raş, Kar, Van'da \bulunan tesislere verilen paralar, aşağı-yukarı 60 mil
yar lira mertebesindedir. İnanıyorum ki, bu tesislerin hepsi karlı, ekono
mik tesisler olarak peyderpey devreye girmektedirler, gireeektirler. Bun
larla çok yakmdan alakadar oluyoruz. Bu suretle özel teşıhbüsümüzün, 
devletin de katkısı ve desteğiylelburalara gelmesinden büyük faydalar sağ-
1ıyoruz. 

Bunun da ötesinde bir durum var; Bazı illerimizde, başlangıçta bu 
müteşebbisleri !bulmak kabil değil. O vakit şu iki yol tercih edilmiştir. 
Vaktiyle Sürneriıank ilk kuruluşunda, sanayiie, Türk sanayiine öncülük 
etmek üzere kurulmuş 'Ve tabii, o vazifeyi artık tamamlamış. Bugün çok 
iJeri özel teşel:lbüs müeseseleri var, bunları da biliyoruz. Süme.rbank'ı bu 
sefer daha çok kalkınmada öncelikli yörelerde bu fonksiyonu görmek 
iizere bir nevi vazifelendirdik. Sümeriıank buralarda, kendi kurduğu te
sisleri ımodernize etmekte, genişletmekte, lbazılarma ilaveler yapmaktadır. 
Bu suretle bir faaliyet gösterirken direkt olarak da bazı yerlerde yeni iş 
sahaları açmaya çalışmaktadır. Biz daha çok Sümeriıank'ın özellikle tek
nik gücü, sevk idare gücü ve pazarlama gücünden istifade ederek, Kamu 
Ol'taklığıyla birarada KÖYTEKS diye bir kuruluş kurduk. 

KÖYTEKS şu anda burada -kurulan tesisin ana kurucusudur. KÖY
TEKS Sivas'ta kurulan, halen çalışmakta olan, fakat açılışını zaman dar
lığından dolayı yapamadığımız bir giyim sanayii kuruluşudur. 

KÖYTEKS zannediyorum, bunun gibi Erzincan' da, Gümüşhane' de ve 
muhtdif birçok yerde peyderpey devreye koyacağımız, koyduğumuz te
si lerin de kw11cusudur. Billiassa kalkınmada öncelikli yörelerde lbu tip 
işlere önem veriyoruz. 
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Bunun için böyle yaptığımız, biraz daıha !başka türlü açmak istiyo
rum. Bizden seneler öncesi; 70'1i yıllarda hemen hemen memleketimizin 
birçok yerine isimleri verilerek . bazı temeller atılımış. Bu gibi temeller de
ğil, yani bu şekilde hcrşeyi düşünülmüş temciler değil _ .. Ve oradaki in
sanlara ıbirtakım ümitler verilmiş; •İşte sana çimento fabrikası, i te sanıı 
ağır sa~ayi fabrikası• gfüi bi.ııçok yere, birtakım ümitler verilmlş, ama 
hesabı kitabı yok. Neticede memlekete yük verecek tesisler yapılmak is
tenmiş, birçoklan da yarım kalmış, onda birinin !bile inşaatı tamamlana · 
mamış. Bizden avelki döne.mlerdc büyük bir kısmı tasI-lye edilmiş, bir 
kısmı da öyle iskeletler halinde beklemeye 'başlamış. Bundan ders alarak 
bu yollara gitmemeyi, satılabilecek, pazarlanabilecek malları yapmayı 
öne aldık. Bu surctlo de insanımı:ı:a mlımki.in olduğu kadar, iş yoğun, işçi 
yoğun, emek yoğun sanayilere kurmaya çalıştık ve zannediyorum, bu 1:)

te başarılıyız. Daha az yatmmla, daha çok il ve ilçemizde !birtakım tesis
ler yapmaya başlamışızdır. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun kalkınma

sında, bu üçüncü saBha yatırımları da fevkalade önem arzctmektedir. 

Bakınız, zaman gelecek birçok kimse, işadamları, bu yatırımların 
buralarda karlı olduğunu görecek, kendileri de 'bu örnekleri alarak yeni
lerini yapacaklardır. Vaktiyle Sümerbank'ın tekstil sanayii'ndc Türkiye'
yc önderlik yaptığı gibi, buradaki işyerleri de başka işadamlarına, başka 
özel teşebbüse de inşalla'h önderlik yapacaktır. Bu iş bir kaııtopunun bü
yümesi gibi ıbir hadisedir. Bu tesis ler zamanla artacak ve 'bu bölgede ya
şayan insanlarımıza yeni iş sahaları açılacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, biz tabiatıyla bir önemli noktada da mese
leyi çözmeye çalıştık. Tesisler kurulabilir, devlet bunlar için birçok kredi 
verir veya paralar harcar. Ama önemli olan konulardan bir tanesi, bu te
sislerd olsun, kendi işinde veya b:ışkasının işinde olsun çalışabilecek 
yetenekli insanların yetiştirilmesi, yani beceri kazandırma meselesidir. 
lştc demin Valimizin bahsettiği -son birbuçuk- iki yıldır süren - «Becer; 
Kazandırma Kursları • hemen hemen bütün illerimizde büyük bir faali
yete geçti. Kademe kademe faaliyete geçecek kursları organize ettik. Bu
rada iş bilmeyen insanlarımız.ı yetiştiriyoruz. Bazılarına kendi işlerini kur
maları için destek oluyor, bazılarına da bu g:ı'bi tesislerde çalışmaları için 
bir nevi beceri kazandırıyoruz. Bunu yayacak, daha da genişleteceğiz. 

Çünkü, Türkiyc'nin gelişmesinde, kalkınmasında esas unsur insan unsu
rudur. Esas unsurun daha iyi hale gelmesi için de çok çeşitli programlar 
uygulamaya devam edeceğiz. Beceri kazandırma programlan, Sosyal Da
yanışmayı Geliştirme Fonu'nda devamlı destek görecektir. Yeni iş sa:lıa

lannın, bilhassa şahıslara iş imkanı açılmasında bu fondan destek yapa
cağız, be<:eri kazandırma kurslarını buradan destekleyeceğiz. Daha ileri
sine gidersem, Televizyonla Eğitim meselesine, beceri kazandırma konu-
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lanna da yakında daha fazla önem vereceğiz. İnşallah TRT'de 3.-4. ka
nallara geçtiğimizde, burada da eğitime önem vereceğiz . İnsanlarımızı 
daha fazla eğiteceğiz. Ve inanıyorum ki, bu suretle, bu bölgelerin kal
kınmada geri kalmışlığı ortadan kaldırılacak . Türkiyc'nin hemen hemen 
bütün bölgeleri, biribirlerine imkan bakmnıodan, vasat bakımından yak
laşacaklardır. 

Ben burada kurulan 1bu tesisin Diyaribakır'a ve Diyaı1bakır'daki di
ğer iş sahiplerine örnek olmasını temenni ediyorum. 

Diy;ıı1bakırlılara hayırlı olmasını temenni ediyor, hepinize saygılaı 
sunuyorum. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN DİYARBAKIR'DA 
HALKA HİTABEN YAPTICI KONUŞMA 

9 Tenırı:ıuz 1987 

Aziz ve Mulhterem Diyarlbakırlı Hemşehrilerim; 

Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Güneydoğu Anadolu proje
sini görmek üzere lbu bölgeye geldik. Bu üç günün iki gününü Diyaı:'b:l 
kır'da, geçiriyorum. Çünkü, ben Diıyaı1bakır'ın çocuklarını, gençlerini çok 
seviyorum. Onlar da beni seviyorlar. Aziz ve Muhterem Diyarlbakırlılar, 
Anavatan iktidarı sizlerin desteğiyle, 1983 yılı sonunda gelmiştir. O ta
rihten, bu güne 3 sene 7 ay geçmiştir. Yani 3 sene 7 aylık bir iktidarız. 
Bakınız, bir konuyu !hatırlatıyorum. Bizim seçimlerden önce, seçim ko
nuş.malan yapıldığı sıralarda ve kendi programımızı hazırladığımız gün
lerde seçım beyannamemizde altı tane mesele ortaya koyduk. Dedik ki, 
bu altı tane meseleyi biz bütün iktidarımız 'boyunca en iyi şekilde çöz 
meye gayret sarfedeceğiz. Sözümüzü tuttuk. Bunlardan bir tanesi, Doğu 
ve Güneydoğu başta olmak üzere, Türkiye' de kalkınmada öncelikli illerin 
daha iyi kalkındırılması. Gene 1980'de 14 veya 15 Ağustos'da çıkan bir 
kararname var. O kararnamede Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da birinci 
derecede kalkınmada öncelikli iller 2. derecede kalkınmada öncelikli il
ler ilan ed ildi. Diyaribakır ıbüyük bir kent olmasına rağmen lbw·asıda oraya 
girdi. I. derecede kalkınmada öncelikli yöre. O kararnamede Güneydoğu 
ve Doğu Anadolu'da devletin ne yapacağı, özel teşebbüse nasıl teşvik ge
tireceği ve burada çalışanlara nasıl imkanlar getirileceği çok açık- seçik 
bir şekilde ifade edilmişti. Belki Türkiye tarihinde hiçbir iktidar bu kadar 
nezih, bu kadar güzel Güneydoğu ve Doğu Anadolu'nun kalkınmasına el 
atmamıştır. Ama lbir tesadüfmüdür, veyahut bilerek yapılan bir iş.midir, 
bu iktidaı.ıdan korktukları içinmidir, memlektimizde lbir takım, bölücülük 
harekatı yapmak isteyen anarşist ıbir grup o gün, bu Güneydoğu Anado
lu' da Şemdinli ve Eruhta ·bir takım gösteriler yaptı. Bu kararnameyle tam 

karşı karşıya gelmiştir, yani aynı zamanda. Oradan kafama bir şüphe giri 
di. Dedim ki. «Bunlar !bizim iktidarımızdan korkuyorlar. Bfr:im Doğu'ya 
ve Güneydoğu'ya büyük hizmet getirmemizden korkuyorlar.• İstiyorlar 
ki burası eskiden olduğu.gibi fakir, güçsüz kalsın ondan sonra istedikleri 
oyunu rahatça oynayabilsinler. Bakınız bunun ispatını vereceğim. Biz bu 
oyunu biliyoruz. 
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Aziz Diyaı1bakırlılar; Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da yaptığımız ilk 
icraatlan söyleyeyim. Biz buradaki çalışanlara vergi indirimleri yaptık . 

İster özel teşebbüste çalışsın, ister kamuda ça lışsın özel vergi indirimleri 
yaptık. Bunu kafi görmüyorum. Burada çalışanlara inşallaıh daha fazla 
imkan getireceğim. Ve istiyorum ki bu bölgeye insanlar severek çalışma
ya gelsin. Ben !burada çalıştım, 'bu kadar kazandım desin. Bölgenin kal
kınmasında en önemli unsurlardan bir tanesi din kitaplarında ismi ge
çen iki tane ı;ıehri var, Fırat ve Dicle. Buradan çıkıyor gidiyor aşağıya. 
Mukaddes nehirler buıilar. Ama ne derler biliyor musunuz? •Su akar, Türk 
bakar•. Su akar ama ıbundan sonra Türk !bakmaz. Bak üzerinde baraj
lar kurmaya başladık. Fırat Dicle üzerinde GAP diye üzerinde çok sayı
da baraj olan, sulama imkanı olan bir takım teseisler projelendirilmiş. 
Bunlardan lbir .tanesi Karakaya, Kelban'ın inşaatı daıha evvel yapılmış. Ka
rakaya'mn inşaatına 1976 yılında başlanmış, daha evvel bir Devegeçidi Ba
rajı yapılmış. Burada doğru dürüst bir sulama yok. Diyarbakır' da 400 bin 
hektar yani 4 mllyun dönümden fazla sulanabilecek arazi var. Ancak 170 
bin dönümü sulanıyor. Biz süratle projelere girdik. Şu üç sene 7 ay içe
risinde Karakaya projesini tamamladık. iki - üç gün evvel hizmete açtıın. 
Memleketin gücüne güç katıyor, elektrik gücü veriyor. Büyük Atatürk 
projesini ve Urfa Tünelleri ki iki üç sene içerisinde tamamlayacağız . O 

.. projeyle bu Güneydoğu Anadolu'da Urfa· Mardin arasında asgari 700-800 
'bin hektar yani 7 ile 8 milyon dönüm arazi sulanacak. Nedir o biliyor 
musunuz? Üç tane Çukurova demek. Çukurova'yı görenler bu ölçüyü yap
sınlar. Diyarbakır nereden olacak? Diyarbakır büyük sulama işlerini Dicle 
ve kollanndan alacak. Dicle aşağıya Irak'a gittiği zaman Fırat'tan da bü
yük oluyor, evet büyük bir nehir. Projeleri getirdiler, seçtik, ilk önce 
Kralkızı barajı, Dicle ve Batman Barajı'nın temellerini attım. Bu sene de 
Göksu Barajı'nın temelini attım. İnşallah önümüzdeki sene büyük Silvan 
Barajı'nın temelini de atmak bize nasip olacak. İşte o zaman Diyarbakır 
ovalannda 400 bin hektar arazi , yani 4 milyon dönüm. Çiftçimin büyük 
ölçüde su sıkıntısı, kuraklık korkusu bu şekilde geçecek ve Diyarbakır 

ovalan Çukurovadan daha büyük olacak. Çünkü Çukurova 300 bin hek
tar, Diyarbakır 400 bin hektar. 

Ş imdi durun daha çok söyleyeceğim şey var, daha bitmedi. 

Şimdi Muhterem Diyarbakırlılar, biraz daha Diyarbakır'dan bah
setmeye devam edeceğim. Biz bu projeleri niçin yürürlüğe koydu.le. Gü
neydoğu ve Doğu Anadolu'nun maküs talihini yenmek ve kimsenin oraya 
göz dikmemesi için koyduk. Birçok yeni iş sahası 'bu barajların bizzat 
kendisinde açılıyor. Gidin bakın Atatürk barajında 10 bin kişi çalışıyor. 
Urfa Tünellerinde 2000- 2500 kişi çalışıyor. Daha obür lbar:ıjlarda 3-4 
bin kişi çalışıyor. Daha mı söyleyeyim bu.gün Diyarlbakır'da 8 -9 bin ko-
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nut toplu konut fonundan finanse ediliyor. Her kıonuvta kaç kişi çalışı 
yor, bir hesap edin. Türkiye'nin her tarafında konutlar mantar giıbi yer
den bitiyor. Kendi kendine 'b1ter mi? Da'ha birçok kimseye iş sahası açıl· 
mıyor mu? Da!ha Diyavbakır için yaptıklanımız bu kadar değil. Ben, «Di
yarbakır'a bir fabrika kuracağım • dedim, slı.e burada söz verdim. Bir 
tane değil , da!ha fazla kuracağım. Şu anda yeni temelini attığım. Si.imer
bank'ın da iştirakiyle büyük bir konfeksiyon fabrikas ı kuruluyor Diyarba
kır' da. Bir sene sonra işletmeye açılacak. O .da kafi değil. Burada beledi
yenin iştirakiyle biı· gıda sar:ayinin başlangıcı kuruluyor. Onlara da ka- · 
mu ortaklığından yardım et tim . Onun da finansmanı temin edildi. Huzu
runuzda tekrar söylüyorum. Diyaribakır'lı işadamlan gelsin, birşcy kuı·· 
maya kalkanlar, Diyaribakır'da olmak kaydıyla onlara yardım e:ierim . 
Başka yerde deği l, İstarlbul 'da, Ankara'da değil, Diyaıfuakır'da . 

Üniversiteniz büyüyor, binaları tamamlanıyor. Şarkın , Güneydoğu'· 
nun en büyük üniversitesi Dicle Üniversitesi'dir. Talbii Üniversitenin bir 
ş eyi eksik kö;>rüsü, yani Özal hep İstanbul'a mı kıöprü kuracak? Bir ~a
nede Dicle üzerine bir köprü kuralım. Evet, onun projeleri hazır . İnşallah 
ya benı ya Bayındırlık İskan Bakanımız gelip temelini atacak. 

Bakın, birşey dalı :ı söyleyeyim. Bütün bu işleri yapmaktan en bü
yük gayemizi başta söyledim. Türkiye'yi güçlü bir ülke, kuvvetli bir ül
ke, bölünmez, parçalanmaz, kimse yanına yaklaşamaz bir ülke olsun diye 
yap ıyoru z. 

Şimdi bakınız, bölücüler dün müdafasız, zayıf küçük çocukları, in
safsızca bir vahşet eseri, kızları, kadınları öldürdüler. Şimdi bunlar müs
lüman mı? Müslümanlığa ıböyle birşey sığar mı, bunlar Allaıh'a inanıyor
la r mı? Hayır. Bunlar Allaıhsızdırlar. Onun için, kendilerine dikkat edin, 
Allahs ız oldukları için Marksist diyorlar. Marksistin ne olduğunu biliyor
sunuz değil mi? Evet komünist. Ve bu yolla zannediyorlar ki Türkiy:! 
Cumhuriyeti'nin bir parçasını 'böleıbilirler. Bizim bu işleri yaptığımızı 

gördükleri için bu vahşiyane hareketlere hız verdiler. Ama bu onların 
AllaJı ' ı n izniyle ecelleri nin geldiğine işarettir. 

Vıö çok sevgili Diyarbakırlılarım, 

Biz bunların hesıfuını mutlaka görürüz. Bu dünyada da görürüz, 
öbür dünyada da elimiz iki yakalarındadır. Zaten öbür dünyada herhalde 
cehenne~in dibindedir bunlar. 

Diyarbakır'a televizyonun 2. kanalı gelecek. Çok kısa zamanda gele
cek. 2. kanal ve arkasından 3. kanal da gelecek. Orada kalmayacak ve Di
yaı<bakır'lı işsiz gençlerimize beceri kazandırma programlan uygulayaca
ğız. Gidin oraya kaydolun. Ama televizyondan da vereceğim çünh.ii. bugün 
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işsizliğin en önemli prdblemJerinden ıbir tanesi, en önemli sebebi iş bil
memektir. Birçok yerlerde duvarcı ustası arıyorlar bulamıyorlar, bada
nacı anyorlar bulamtyorlar. Bunlar nisbeten basit işler. Bu işler de da'.hiJ 
operatörlük, yani inşaat makinası kullanma, kompütür kullanma, elekt
ronik !bilgisayar kullanma konularında kurslar açtık. Diyarbakır'da da 
açhk. Gidin genç arkadaŞJarım, hem biraz ücret alırsınız, hem de kolu
nuz:ı bir bilezik koyarsınız ... Geçen gün valimiz söyledi, bu kur !ara gi
denlerin yüzde 75'i iş bulmuştur, ha:beriniz olsun ... 

Aziz ve sevgili Diyaı1bakırlılar, 

Biz 11ürkiye'de iş yapmak için iktidara geldik. Kim ne derse desin. 
Muhaliflerimiz var tabii. Eskisi var, yenisi var. Aıma hiç birisine aldırmı
yoruz. Söylediklerinin hiçbirine de.cevap vermiyoruz. Neden mi söyleye
yim; Bir kere cevap verirsem ben iş yapmaktan bir nevi laf üretmeye dö
nerim. Yani laf etmek yerine iş yapmayı tercih ediyorum. Çünkü size 
hizmet için geldik, onlara laf yetiştirelim diye gelmedik. 

Bizim ilk çalıştığımız yıllarda, 80'de, bir teknisyen olarak, memle
ket ekonomisini düzeltmekle görevli olarak geldim. O vakit dunımu söy
leyeyim, her tarafta kuyruk vardı. Hanımlar hatırlarlar, gaz kuyruğu, tuz 
kuynığu, sigara, marıgarin kuyruğu hepsi vardı. Sık sık elektrikler ke i
tiyordu. Bir de döviz yokluğu vardı. Döviz yokluğu deyince burada bir 
Japon pazarı varmış, ve orada kaçak mallar satılırmı ş. Öyle mi? Onlar bile 
mal bulamamaya başlamışlar. Şimdi biz bu işi düzelttik, Türkiye'nin kredi 
itibarını arttırdık . 1984'ten itibaren 'de tam manasıyla iktidara geline~ 
herşeyi serbest hale getirdik. Bugün Türkiye' de herşey var. Artık herhan
gi birşey satın almak için ne Avrupa'ya gitmeye, ne de Avrupa'daki işçi 
kardeşinin getirmesine lüzum yok. Onlar şimdi para getiriyorlar sadece, 
para getirsinler. 

Bakınız burada gurlbetçi vatandaşlarımız var. Bir sorayım mı Bcr 
lin'<leki guı1betçiyc. Herşeyi Türkiye' de buluyormusun şimdi? Tamam de
ğil mi? Artık arabayı böyle doldurup, gümrükten geçerken s ıkıntı çek
miyorsun. 1050 kilometrelik otoyola !başladım . Otoyol deyince birden şa
şırdınız, otoyol ne ki? Diyeceksiniz. Otoyolun iiımi Almanca'da otoban. 
Üzerinde 150 - 180 km. sürat yapılır. Kaza da olmaz tabii . Şimdi biz
den evvelki dönemde 50 km'ye başlamışlar. 10 sene sürmüş. Bizim devri
mize geldi, daha bitmiyor. Neresi? İzmit'le Gebze arası. Ben sordum, de
dim ki, • Ne vakit bitecek bu otoyol bu tempoyla giderse? üç sene sonra 
dediler. Peki bu sene nasıl !bitecek, ne kadar para istiyorsunuz onu söyle
yin• dedim. •Üç milyar kafi. dediler. Üç milyarı verdik gitti. 1984 yılı so
nunda otoyolu hizmete açtık. Tabii işe para koyduk, ıbu iş parasız olmaz. 
Oradan, geçen gelen kamyonlar, otobüsler, otomobiller ücret ödediler. 
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Bir sene içinde o 3 milyara karşılık, 4 milyar para aldım. Şimdi bu akıllı 
iş değil mi? Akıllı iş tabii. Yoksa bekle bakalım daha 4 sene. Şimdi on
dan örnek olarak şunu söylüyorum, otobanlara, otoyollara başladık . 1 
milyar 900 milyon dolar kredi buldum. Türkiye eskiden 1 milyon dolar 
kredi alamazdı. Şimdi inşallaih 3 · 4 sene sonra, işçi kardeşlerim ötdbana 
Edirne'<len girecek doğrudan doğruya Ankara'ya kadar otdbanla gelecek
ler. Tabii sadece onlar değil, Tırlar da öyle gidecek. Bende para keseceğim. 
Gişeleri koydum, ondan sonra ödeyerek geçecekler. Nasıl Almanya'ıda 
ödüyorlarsa burada da ödeyecekler. İtalya'da ödüyorlarsa öy)e ödeyecek
ler. Şimdi lbu işler hep hesap kitapla olur. 

Muhterem Diyarbakır'lılar, 

Biz memlekete çok hizmetler yaptık. Yapmaya devam edeceğiz. Bir 
şartım var. Bir iktidar devamlı olursa, memlekete çok daha fazla hiz
met getirir. Evet öyledir. Seçimlere yaklaşıyoruz. Bu seçimlerde · Anava
tan tekrar en güçlü tarzda iktidar durumundadır. Bir 5 sene daha bu mem
leketi aynı şekilde götürürsek hiç tanınmaz hale gelir, çok güzel, ileri bir 
memleket olur. İktidara geldiğimizde Türkiyc'nin 11 köyünde otomatik 
telefon vardı, yani yurtdışıyla konuşabilen. Bugün 11 bin köyünde otoma
tik telefon var. Her istediğiniz yerle konuşursunuz. Bütün kasabalar, ilçe
ler otomatik telefuna bağlandı. Ben hatırlarım 4 sene evvel yurtdışıyla ko
nuşmak mümkün değildi . Ama bugün zannediyorum Almanlar, Almanya'
dan Türkiye'ye 'biraz zor konuşurlar. Biz hurdan Almanya'yla daha kolay 
konuşuyoruz. Evet, çünkü bizim telefon sistemimiz onlarınkinden mo
derndir, daha yenidir. Bizimki dijital sistemdir, ~miarınki daha eski sis
tem. Gördünüz mü farkı? 

İşte Sovyet-Rusya'dan gaz alıyorum, haberiniz olsun. Gaz deyince 
bu tüp gaz gibi, yalnız boru içinde geliyor, A'Vrupaya da Rusya'dan gidi
yoı-. Biz de aldık. Aşağı yukarı 1000 km'ye yakın boru hattı düşünüyo
rum onu:, için. Eıvet, kimsenin hayalinden bile geçmedi. Ondan sonra 
Irak'tan 2. petrol lboru hattını da lbiz düşünüyoruz. Diyaı1bakır'ın 1983 yı
lında köylerinin sadece yüzde 20'sinde elektrik vardı. Bu sene sonuna ka
dar köyleri elektriğe kavuşuyor. Bir - iki sene içinde de 'bütün köyleri te
lefona kavuşacak. Şimdi onun için diyorum ki, devamlı bir iktidar, aynı 
iktidarın gitmesi lazımdır. Almanya ve Japonya mucizesinin çıkması böy
le olmuştur. Onun için Diyaı'hakırlılar gelecek seçimde de Anavatan'ı ve 
Özal'ı destekleyin. 

Burada Diyaı:lbakır artık 7 milletvekili çıkarmıyor. Bir- beş, bir-üç 
iki bölge oldu. 8 milletvekili çıkartacak. S'lik bölge Diyarbakır, merkez 
dahil Ben sizden burada 5 -O istiyorum. Hadi görelim. Her zaman söyledi
ğim birşey var, sözlerimi bitirmeden onu söyleyeceğim. Her yerde de söy
ledim, burada da söyleyeceğim, gençler. bizi tutuyor. Tamam mı gençler! 
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Orta yaşlılara gelince, onlar zaten bizimle çalışıyor. Yaşlılara gelince on
lann da duası bizimle, duası, öyle iş-te. Geriye ne kaldı diyeceksin iz. Geriye 
çocuklar kaldı. Çocukların da sevgisi bizimle. Çünkü ben 'bu Diyarlbakır'ın 
çocuklarını da çok seviyorum. Araba~a gezerken onlar 'benimle yarışedi · 
yorlar, Maşallahları var. Gençleri ve çocukları bir parça fazla seviyorum. 
Herkesi seviyorum ya, onları 'biraz da'ha fazla seviyorum. Sebdbi var. 
Çünkü onlar büyük, güçlü Türkiye'nin gelecek kuşakları , onlara sımsıkı 
sarılacağız, onlara gözümüz gibi bakacağız. 

Bir fa'brika yaıptık. Bir f~brika daha yapıyoruz. Özal !hiç he apsız, ki
tapsız iş yapmaz lhalberiniz olsun. Hesapsız kitapsız iş yaparsam, başkala
rının haline düşerim. Bizi iyi dinleyi n de şu sigara fabrikasının işini anla
tayım, iyi dinleyin ama ... Kızarsanız karışmam. Belki hoşunuza gi tmeye
cek. Sigara fabrikasının hikayesi şu; Türkiye' de 1975 - 76 yıllarında bugün 
mevcut olan fabrikalardan başka sadece Tokat falbrikası yenidir. Diğer 
bütün fabrikalar eskiden yapılmıştı. Öyle mi, değil mi? Şimdi J973'ten 
76 ya kadar Diyarbakır, Erzurum, Hasankale ondan sonra Bafra sonra 
Çiğli- İzmir, A•kJhisar -Manisa tam 5 tane fabrikanın temelini attılar, ta
mam mı. Geldik 1980 senesine. Fabrikalar çalışmıyor, anarşi var. Onun 
için, «artık Bulgaristan'dan sigara alıyoruz, fason yaptırıyoruz• dediler. 
Yugoslavya'dan sigara alıyoruz, fason yaptırıyoruz. Yıl 1980 12 Eylül gel
di anarşi bitti, fabrikalar çalışmaya ·başladı. Bir baktık ki sigara yetiyor, 
Bulgar'dan bile sigara almaya lüzum yok. Peki dönelim o beş fabrikaya , 
cniye temel attınız•, çünkü mevcut fa'brikalarm hepsi yetiyor. İş bizim 
başımıza kaldı. Birçok adama ümit vermişler. Fabrikaya koymuşlar, şöy
le birazda iskeletini koymuşlar, herkese de bu fabrika kurulacak diye size 
verdikleri gibi ümit vermişler. Temizlemek Özal'a düştü . Şimdi ne yapı· 
yorum biliyor musunuz? Bu fabrikaların bazılarına başka işler yapıyo

rum. Erzurum'daki fabrikaya, Pasinler'dekine bir başka iş yapıyorum . 

Evet oraya yakışan bir iş yapıyoruz. Ne iş olduğunu da söyleyeyim, Tür
kiye' de görülmemiş bir iş, Vizon kürk var ya, hani onun bir hayvanı var 
vizon diyorlar, o be Jenecek orada. Evet iklim çok müsai tmiş, onun bir 
nevi beslenme, büyüme yeri oluyor. Çok para kazanacağız. Sigaradan faz
la kazanırız . Diğer üç fabrikaya şunu dedim , yabancı gelmek istiyor, •Se
ninle ortaklık yapalım• diyor. Ama gel bakalım ilk önce şu Bafra fabrika
sına biı- makina çalıştır dışarıya ihracat yap. Oldu mu? Öbürünün dedi
yelim ki, esen gel şu Çiğli fabrikasına•, bir başka birine de, •Akhisar fab
rikasına gel» dedık. Bir tek Diyarbakır fabrikası kaldı. Ona da bakaca
ğız herhalde. 

Aziz ve muhterem Diyarbakırlılar, 
Size hlÇbir zaman doyum olmaz. Ben de konuştukça konuşuyorum, 

ama İstanbul'a dönmem lazım. Orada, yarın toplantım var. Hepinize en 
derin sevgiler, saygılar sunuyorum, sağolun, varolun. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN DİYARBAKffi'DA 
DÜZENLEDiCi BASIN TOPLANTISI 

9 Temmıı: 1957 

Değerli Basın Mensupları, 

Güneydoğu Anadolu'ya yapmakta olduğumuz seya!hatin sonuna gel
miş bu lunuyoruz. Ben, bu vesile ile hem seyalhaıin bir değerlendirmesini, 
hem de sualleriniz varsa, onları cevapland ı rmayı arzu ediyorum. Tabii 
bu arada , dün gece olan bazı yeni hadiseler var. Bu sabaıh beraber ora
lara gittik. Onun üzerine de belki bir, iki şey söyleyebilirim. Hepinizin 

. çok yakından bildiği gibi, biz bu seya'hati, esas itibariyle Güneydoğu L~a
dolu'da başlattığımız, başlatılması düşünülen ve temel atılacak olan iş
lerin hepsini birden, durumu nedir? diye görmek is tedik. İlk gittiğimiz 
yer Karakaya projesidir. Karakaya aslında bilhassa enerji istihsali bakı 

mından şu anda hidroelektrik santral ve baraj olarak Turkiye'nin en ~ü
yük projesidir. Çünkü içerisinde •6» tane 300 mgwt'lık tüıibin, jeneratör 
ünitesi vardır. Yani 1 milyon 800 bin kwatt'tır. Yıllık istihsali de, ortala
ma 7 milyar 400 milyon kw saat şeklinde düşünürsek, demek ki, Keban ·
dan yüzde 40 da!ha faııla enerji istiıhsali olan bir projedir. Orada da belirt 
tiğim gibi projenin, aşağı yukarı yüzde 80-85'i sonrasında, yani ANAP 
iktidarı zamanında, bilha sa kamu ortaklığı. finansman modelinin geli~
tirilmesiyle süratle tamamlanabi l miştir. İkinci gezdiğimiz yer Atatürk Ba
rajı. Burada neler oluyor? Neler yapılıyor? İnşaat nasıldır? Bu konudaki 
kanatimi birkaç kere tekrar ettiğim için uzun anlatmak istemiyorum. Ata
türk Barajı , Türkiye'nin değil, dünyanın en ·büyük projeleri arasında ıbir 
projedir. Bizim, böyle bir projeye yıilar önce cesaret etme şan ımız yok
tu. Bunu bilhassa, Türkiye Cumhuriyeti'nin Planlama Teşki latında, gene 
aynı konuyla ilgili olarak Elektrik İşleri Etüt İdaresinde 15 sene çalışan bir 
finansman temini meselelerini bilen bir kimse olarak söylüyorum; haki
katen böyle bir projenin birçok zorlukları vardır. Vaktiyle Kebaiı proje
sine, finansman temin edilinceye kadar çok sıkıntı çektiğimızi hatırlıyo
rum. Benim teknisyen olarak o projenin finansmanında, çok emeğim geç
miştir . Ama o devirıleııde şunu müşa!bade ettim; Tamamiyle Hidroelektrik 
projeler, aşağı yukarı 1962'den-1965'e :kadar sürmüştür. Oç sene süren bir 
nevii sıkıştırıldık. Yani, su hakkını kabul ediniz gibi birtakım taahütlere 
girişmemiz istendi. Tabii, o meseleler halledilinceye kadar çok çeşitli etiit
ler yapılmıştır. Mesela, Kdban projesinin finansmanını temin eden çalış-
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ınalar, aşajp yukarı 1962'den -1965'e kadar sürmüştür. Üç sene süren i:ıiı 
.çalışma yapılmıştır. Belki bunun için 7 -8 kere yurt dışında, 5 -6 kere de 
yurt içinde lbeynolminel toplantılar yapılmıştır. Buna mukabil, Keban için 
olan bu durum şimdi Karakaya ve Atatürk Barajı için de geçerli. Kara
kaya ve Atatürk Barajı aşağıdaki ülkeleri çok yakından alakadar ediyor. 
O bakımdan vaktiyle, geçirdiğimiz tecrülbelerden d~layı, acaba Türkiye 
bu projeyi başarılı olarak yapabilecek mi? diye kafamızda devamlı bir 
sual vardı. Ama şunu iftiıharla ifade ederim; Dünyadaki siyasi şartlar, 

i1ürkiye'nin çok lehinde gelişmiştir. Bu konuda ülkemizde fevkalade le
hine olmuştur. Mesela, Türkiye Atatürk Barajı için !bir Dünya Bankası 
finansmanına gitmemiştir. Projeyi Dünya Bankası'ndan finanse ettirebi· 
lirdik. Nitekim, Kdban'da veya Karakaya'da zannediyorum, onların his
s !eri var. Böyle bir finansmana gittiğimiz taktirde, bu bir yerde takılır. 
Yani, komşu devletlerin daıha fazla müdahale imkanları derhal meydana 
çıkar. Onun için Atatürk Barajı'nın finansmanında, bizim kendi gayreti
mizle, da11a çok •'by-lateral• tabir etiğimiz, devletlerarası bazı finansman
lar kullanılmıştır. Mesela, İsviçre Hükümeti ve İsviçre Bankalarıyla, Ka
rakaya türbin jeneratörlerini veren İsviçreli grupla, aynı tür jeneratör o, 
duğu için, lbir nevi yeni bir mukavele yapı lmış ve bu mukaveleyi 19 sene 
vaçieyle bağlama imkanı meydana gelmiştir. Biz de bunu, zannediyorum 
iktidara geçtiğimiz üç-dört ayda 'başladık . İnşaat makinaları, dalha çok 
Amerikan Exim Bank kredisiyle temin edildi. Tabii, diğer bütçe imkanla
rının yanında, kamu ortaklığı finansmanı getirhldi. Kamu ortaklığı finans
manını anlatmıyorum. Bu bizim seçimlerden sonra getirdiğimiz yeni 'bir 
finansman ola:bilir. Aşağı yukarı tahmin ediyorum Atatürk Barajı'nın 
bundan sonraki finansmanında de gene kamu ortaklığı finansmanında ;1 

sağlanacak miktar çok önemli ro l oynayacaktır. Bildiğimiz gibi proje çok 
ilerlemiş durumda ve inşallah seneye kapaklan kapatıp arkasında su tut
maya başlayabileceğiz. Bunu şimdiden görebiliyoruz. 

Üçüncü olarak Urfa Tünelini gördük. Urfa Tünelleri, üzerinde çok 
b~iseler ıgeçmiş lbir projeydi ama müteahhitin de orada ifade ettiği gibi 
bu projelerin hızlandırılması esas itibariyle 1983'den sonradır. Hatta o da 
1976'da başlamış olmasına rağmen 1983'e gelinceye kadar yapılan miktar
lar yüzde 8- 9 civarındadır. İlbalelerin tünel inşaa ihalesi fesh edilerek, 
tekrar ihale edilmiştir. Tekrar iliale edildikten sonra iş gene durmuştur. 
Ancak mevcut mukavelede bazı tadiller yapılıp Bakanlar Kurulu Kararı 
çıktıktan sonra iş süratlenmiştir. Şu anda bizim anladığımız kadarı ile 
işin yüzde 40'1 tamamlanmıştır. Bütün bunlara rağmen, orada daha fazla 
gayret sarfedilmesi, ıbazı problemlerin çözülmesi ve biran evvel Urfa Tü
nellerinin Barajla !beraber devreye girmesinin temini gerekmektedir. Bu 
bilgiyi orada aldık. 



Son olarak Güneydoğu IA.nadolu Projesi, yani Atatürk Projesi gru
bunda temelini attığımız tesis, aşağıda Akçakale civarında sulama pro
jesinin bir kısmıdır. Yanlış hatırlamıyorsam 25 bin hektar arazi parçasını 
sulayacak bir kısımdır. Bütün Harran Ovasında 350-400 lbin hektar arazi 
vardır. Bunlar kısım kısım ihale edilmiş olup, bir kısmı yapılmış, bir 
kısmı ise yapılmaktadır. Bunlar zanediyorum ter iye kanallarına kadar, 
tarla sulamalarına kadar gidecek kısımdır. Bundan da şu gözüküyor; 1lk 
defa olarak, koordinasyonun baştan aşağıya sağlandığı böyle büyük lbir 
proje, zamanında, inşallah ahenkli lbir şekilde bitecektir. 

Urfa'dan sonra gene Güneydoğu Anadolu Projesiyle ilgili olarak, 
nispeten ufak, fakat o yöre halkı için önemli bir projenin temelini attık. 
Bu da Çınar Göksu projesiydi. Bu suretle Dicle ve kolları üzerinde bizim 
dönemimizde atılan temeller ve halen üzerinde çalışılan projeler sırasıyla 
şunlar olmuştur: Kral Kızı Barajı, Dicle Barajı, Batman Barajı ve Çı

nar Göksu Barajı. Zannediyorum buna en büyüklerinden biri olan Silvan 
Sulaması ve Barajı ilave edilirse, Diyarbakır Ovalan ve 400 ile 450 bin 
hektar arazinin bu şekilde sulanması imkan dahiline giriyor. Bu da başlı 
başına şu anda Çukurova'da ulanan araziden daı!ıa büyük. - Epey büyük 
bir arazi. 

Gerek köy elektrifikasyonu, ıgerekse köylere su götürmede, köy yol
larında geniş bir ilerleme olduğu bölgede yaptığımız tetkikten ve valiler
le yaptığımız konuşmalardan aıılaşılmakıtadır. Bu noktalan bir tarafa !bı
rakarak bölgenin emniyet, asayiş ve güvenliği ile ilgili konularda bir par
ça izahat vermek istiyorum. Burada, tabiatıyla bölgeye gelmişken, bu 
konuyla da yakından alakadar olduk. İlgili valileri bir gece saat 23.00'de 
topladık, aşağı yukarı saat 02.00'ye kadar ve 7. Kolordu Kumandanımızın 
da, halen Sıkıyönetim Kumandanı Aşir Paşanında iştirakiyle uzun bir 
toplantı yaptık. Valilerimizin görüşlerini, Sıkıyönetim Kumandanımızın 
görüşlerini aldık. Tabiatıyla bu ayın 19'unda bölgeden sıkıyönetim kalka
caktır. Bölgede Sıkıyönetim olan yerde olağanü tü bir hal ortaya konula
caktır. Bu konuyla ilgili olarak, son defa yapılan Milli Güvemik Kurulu 
ve ondan evvelki Milli Güvenlik Kurulu toplantılarında bölgedeki a ayiş 
ve güvenliğin temini babında bazı çalışmalar yapılması istenmiş ve bu ça
lışmalar da büyük çapta tamamlanmıştır. Tabiatıyla olağanüstü hal ilan 
edildiği zaman, bölgede olağanüstü hal yasamıza göre, yetkiler Valiler<:. 
geçmektedir. Bizim şu anda düşüncemiz -ki, bu yakında nihai şekli ala
caktır. - Bölgede bütün bölgeyi koordine edecek - ünvanı şu veya bu o)a. 
bilir- bir koordinatör vali atamaktır. Ama, gereken, esas itibariyle ola
ğanüstü hal bölgesine mücavir bir iki ilide ilave ederek bir koordinatör 
vali tayin edilmesidir. Valinin esas görevi bölgenin güvenlik sorunları, iş
birliği ve bunlarla ilgili olarak, ilgili kuruluşlar arasındaki koordinasyonu 



ağlamak, valilerini !bu ıbakımdan lrontrol etmek, denetlemek, onların ic
raatlarım takip etmek ve bütünüyle bölgenin güvenliğinden, asayişinden 
sorumlu olmaktır. Tabii, kendisine ger kli yetkiler verilecektir. Muhteme· 
len buradaki jandarma birlikleri biraraya getirilecek, bir jandarma asayi .:; 
kuvveti ile güçlü bir asayiş kuvveti de, koordinatör bölge valisinin kont· 
rolwıda hizmet görecektir. Bunun için icap ettiği takdirde - ki, icap etmesi 
çok kuvvetle muıhtemeldir.- Bir olağanüstü hal'in icaıbı olar\\k, Anayasa· 
mızın öngörd'i.iğü şekilde bir Kanun Kuvvetinde Kararname de çıkarıla
caktır. Bu Kanun Kuvvetinde Kararnameyle hem koordinatör valiye ve
rilmiş olan yetkiler belirlenecek ve onun kadroları icap ederse onunla il
gili olarak çalışacak olanların hepsi sıra:siyle tesıbit edilecektir. Şu anda 
.çok detaya girmek istemiyorum. Ama nihai şekle, bazı etüdlerden sonra 
bu çehçeveden varılacak tahmin ediyorum. Bu ortaya konulduktan sonr~ı 
da ayın 19'undan sonra bu sistemin süratli çalışması temin edilir. 

Benim bölgede müş~adelerim, son hadiseleri de dikkate alarak söy· 
lüyorum. Şimdiye kadar yapılan çalışmalardan, örgütün, gerek kendisine 
yataklıkla, kılavuzluk eden sempatizanları, gerekse militanları dahil bü
tün mevcudunun 3496 olduğu anlaşılıyor. Bunun takrilben 2338'i gene ya· 
pılmış etütlere, araştırmalara göre; d~a çok yataklık ve klavuzluk eden 
kişiler . l 158'i de militan olarak gözüküyor. Bir kısmı yerel, bir kısmı da 
silahlı, eğitilmiş militan. Hatta, onlarında sayılarını verebilirim. Birinci 
grup yani yerel militan sayısı 549, öbürü 600'dur. Şu ana kadar bunların 
içinden, yani 3496 mevcudun içinden yakalananlar şöyle; ölü olarak ele 
geçen 177 kişi, sağ olarak şu ana kadar gözaltında mahkemede veyahut
ta ceza giymiş olarak yakalanan 1793 kişidir. Geriye 152-6 kişi kalmıştır. 
Bu rakamlar aslında öı'giitıün, bu mücadeleden oldukça lbüyi.i.k zayiat ver· 
diğini gösterir. 'Buna mukabil bizim yaralı ve şehitlerimizin yekünü 366+ 
278 yani 600 küsür kişidir. Bunun takriben 3(X) küsürü sivil vatandaştır. 
Bu nisbet, bu gibi, bu cins savaşlarda, bu cins mücadelelerde oldukça 
önemli bir nisbettir. Yani, başarı nisbetini göstemıe bakımından oldukça 
iyi bir nisbettir. Bir çok yerlerde lbir örgüt militanını elde edebilmek için 
<la:ha fazla zayiat veriliyor, dünya tecrübesi onu gösteriyor. Bu nis'bet ol
dukça verimli bir nisbet gJbi gözülciiyor. Talbii, lbu rakamlardan çıkan lbir 
şey daha var, her ne şekilde olursa olsun bu lhadiseler tabü, uzun vadeli 
hadiselerdir. Ama, uzun vadeli hadiseler bir yıpranma eğilimine girdiği 
takdirde, yıpranma esas itibariyle örgütün bizzat kendisinde olacaktır. 

Çünkü, koskoca bir Türkiye Cunıhuriyeti ile -şu veya bu sebeple, selbep 
ne olursa olsun, nereden destek görür e görsün- 'böyle bir örgütün lbu mü
cadeleyi uzun süre sürdürmesi mümkün değildir ve yavaş yavaş elimine 
olarak devam edecektir. Süre ne kadar olur? Süre uzun sürebilir ona bir
şey diyemem. Çünkü, bugünkü arazi şartlarımız, hudutlarımızın bulundu-

-608 



ğu bölge, bu gibi mücadeleler için oldukça elverişli coğrafik bir ortam 
meydana getirmektedir. Ben genelde, burada yaşayan vatandaşlarımızın 
çok az bir kısmının bu öngütle ilişkili olduğunu, çok geniş 'bir kitlenin bu 
işlerin karşısında olduğunu, ·belki bir kısmının da şu son yapılan caniane, 
özellikle çoluk ve çocuğa yönelik faaliyetlerdeo, öldürmelerden biraz ürk
tüklerini müşahade ediyorum. Bundan dolayı belki vaziyetleri de biraz 
da'ha değişik olabilir. Fakat şu şekildeki hareketlerin de, netice itibariyle 
bu örgüte uzun vadede çok daha fazla zarar vereceği kanaatindeyim. Bun
ları da ıbi-lhasa ifade ebmek istiyorum. 

Soru : - Sn. Baş'bakanım, gezinizin son gününde meydana gelen 
bu talihsiz olay, acaba sizin burada bulunmanız dolayısıyla mahsus mu 
düşünülmüştü~? 

Cevap : - Tahmin etmiyorum. Çünkü, oradaki hadiseye baktığı
mız zaman, o köylerin aslında korucusuz köyler olduğu anlaşılıyor. İkin
cisi, hatta lbu liste içersinde biraz şüpheli köyler olduğu anlaşılıyor. Bel
ki kendi içlerinde bir prdblemden de ıbahsetmek mümkün olacaktır. Yani, 
kendi içlerinde bir ihanet hikayesine karşı yapılmış bir konu gilbi de dü
şürüldbilir . Ama, şu anda araştırmalar devam ediyor. Bir evvel ki, hadi
se olan Pınarcık'la ilgili 16 kişi, şu anda gözaltında . Tabii. soruşturm:ı 
maksadıyla gözaltına alınmışlardır. Bunlarda yavaş yavaş meydana çıka
cak. İsimleri !biliniyor zaten. 

S o r u : - Bu o layın meydana geldi ği tarihten epey sonra mı ula
şılmı ştır Sayın Başıbakanım? 

C c v a p : - Hayır. Çok epey sonra değil. Onu gördük. Gelinebilinc 
cek zaman içerisinde gelmişlerdir. Yürüme mesafesiyle gelinmiştir. O me
safeye baktığımız zaman arada 10- IS dakika farklılık var. Tabii gece ka· 
ranlığında yürümek de kolay değil. Onu da kabul etmek lazım . 

Soru : - Efendim, güvenlik güçlerinin olay yerine gelmeleriyle 
ilgili olarak bizim izlenimlerimizi dinlediler. Güvenlik güçlerinin görevleri 
bir cenaze kaldırmaktan çok, teröristlerin kaça'bilecekleri yerleri gözal
tında tutmak, gerekli yerlerde bulunmak ve kaçış yollarını tıkamaktır. 
Fakat gerek burada, gerek merkezde her kademedeki yetkilerden bu ko
nuda aldığımız izlenimler, güvenlik güçlerinin etkinlikleri ve bu konuda 
gösterdikleri özenden çok, ·bütün sorunun istihbarattan kaynaklandığı 
şeklinde . Hiç değilse <ıo 90'ı. Biraz evvel sıraladığınız önlemle;- arasında, 

istihbaratla ilgili bir maddeye rastlayamadım. Burada, bölgede, terörle il
gili isti:lıbarat konusunda lbir önlem düşünüyor musunuz? MİT'de yeni 
kurulacak koordinatör valilik içerisine girecek mi? MİT'in özelleştirilme
si söz konusu mudur? 
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Cevap : - Şimdi şöyle söyliyeyim; Bu aradaki organizasyonda is
tihbaratta işbirliğini sağlamak için MİT'in buradaki teşkilatı da gene o 
koordinatör valinin emrine girecektir. Yalnız şunu da söyleyeyim, bu h:ı
iisenin zamanı, saati ve hangi köyde olduğu belli. Bir, iki tim köye gider
ken, o civarda mevcut kuvvetlerimiz bunların muhtemel kaçış istikamet
lerini ta:hmin ederek, bir plan dahilinde faaliyetteydiler. Biz oraya gitti
ğimizde, faaliyete çoktan geçmişlerdi. Ama, arazi şartları öyle ki, bura
dan hemen yüzde 100 netice alınır demek fevkalade zordur. Dikkat etti
nizse, - araziyi geçerken herhalde siz de baktınız - oldukça engebeli, sak
lanabilecek yerler, hatta ağaçlıklar var. O arazide adam takip etmek kolay 
değildir. Aynca, çok geniş bir arazi parçası. 

Soru : - Sayın BaŞbakanım, sa!bahleyin gittiğimiz Peçenek köyün
de, muhtar Nurettin Tetik'le birlikte 11 kişinin öldüğü evin fertlerinden 
bir tanesi Yusuf Tetikoğlu kaçmış ve kurtulmuş . Yusuf Tetikoğlu, bu ha
diseden önce, bunların bir PKK militanının yakalanmasıyla veya öldürül
mesiyle ilgili ihbarda bulundukları ve bunların öldürüleceğine dair İdil' de 
yoğun söylentiler olduğunu itiraf elıti. Evlerinde ve köyde hi9bir silah 
bulunmadığım da söyledi. Burada bir tedbir alma eksikliği gözüküyor mu 
efendim? 

Cevap : - Şimdi şöyle gözüküyor; Biz de aynı şeyleri sorduk, as
kerden zaten yeni dönmüş, öyle zannediyorum. Çocuğun verdiği cevap 
şöyle; Babasına silah alalım demiş . Babası da, hayır almayalım bizim bir 
şeyimiz yok demiş. Öyle anlaşılıyor ki, bu köyler, eşkiyayla iyi geçinen 
köyler. Hatta, kimse korucu olmak istememiş. Babası da aynı düşünce
de hareket eetmiş. O yüzden de bir müracaat gelmemiş. Hadise bu, anla
dığımız budur. 

S o r u : - Korucu olmak istememekte korkunun rolü nedir? 

Cevap: - Bazıları tabii çekiniyor. Herkes korucu olayım diye dü
şünmüyor. 

Soru: - Koruculuktan sonradan vazgeçenler oldu mu? 

Cevap : - Pek az, fazla değil. Aslında koruculuk, bugünkü ücret
ler muvacehesinde iyi bir ücret . Hele bu bölge için iyi ve sağlam biı· ücret 
.veren müessese. Biz zaten koruculuk müessesesini düşünürken, sayısı 

önemli değil dedik. Bu vesileyle de i tihdam hacmini artırmayı hedefle
dik. Hem kendi köylerini korusunlar, hem de bu suretle bölgede, istih
dam hacmi artsın diye düşündük. Onun için 'bir limit koymadık . Bir köy
de, 10 korucu da olur, 20 korucu da. 

Soru : - Yani efendim, işlem devam edecek m~? 
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Cevap : - Edecek, edecek. Eksiklikleri vaıısa, düzeltiriz. Belki 
daha iyi para veririz. 

Soru: - Bfendim, Yuvalar mezrasına yürüyerek 10 dakika uzak
lıkta, Tanyeri adlı bir askeri birlik varmış. Bu askeri birliğe Tan yerin· 
den köy korncuları, köye baskın olduğunu söylemişler, fakat Tan yerind•.! 
ki askeri birlikten «emir gelmedi, gıdemeyiz» diye bir cevap vermişler. 
Köylüler söylediler bunu. Bu olayın doğruluk derecesi nedir? 

Cevap : - Ben şu anda bilmiyorum, buna cevap verecek durumda 
değilim. 

Soru : - Sayın BaŞbakanım, Avrupa Konseyi bugün gündeme ka
rar tasarısı olarak giren Pınarcık katliamının kınanmasıyla ilgili tasarıyı, 
vakit yok gerekçesiyle çıkaı;:dı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz, efendim? 

C c va p : - Bir şey diyemem. Ne diyeyim yani? 

Soru : - Ana Muhalefet Partisi Lideri Erdal İnönü, Hükümete, 
bu son gelişmeler nedeniyle çekilmesini önerdi. O konudaki düşünceleri· 
nizi ~oracağım efendim. Bir de 12 Eyiill olayının gerekçelerinden biıisi 

de anarşiydi. Ortalama her hafta 30 civarında insan ölüyordu. Acaba bu 
gerekçe iflas etti mi? 

Cevap : - Şimdi 12 Eylül anarşisiyle, bu anarşi biribirinden çok 
farklıdır . 12 Eylül'deki anarşi şehirlerdeydi. Sokaklarda iki grup birbi· 
riyle mücadele ediyordu. Burada iki gnıp yokıtur. Bir grup, bölücillük 
hareketine girişmiştir. Bu 12 Eylül'den evvel de vardı, 12 Eylül sırasında 
da faailyetine devam etti. Hatta 12 Eylül' den sonra da etti. Hepiniz gayet 
ıyi bjlirsiniz, 1983'de Irak'ın o kır bölgesine karşı, askeri harekat dahi 
yapılmıştır. Onun için onu, tamamiyle 12 Eylül'le, ilgili şehirlerimizde 
olan terör hareketlerinden tamamiyie ayırmak lazım. Bu yeni olmayan 
belli bir bölgede, 12 Eylül öncesinde de mevcut olan ve 12 Eylül sonra
sında da mevcut olmaya devam eden bir ihareketıtir. Bir kere meseleyi 
söyleyenler, yani Sayın İnönü'nün meselenin bu tarafını çok iyi ıbilmesi 
lazım. Öyle anlıyorum ki, Sayın İnönü meseleyi şehir eşkiyasıyla, üniver
sitelerde olan hadiselerle karıştırıyor. 

Soru : - Sayın Başbakanım, burada görüştüğümüz güvenlik güç
leri, bu eşkiyaların genellikle Suriye'de sınıra yakın yerlerde kampları 
olduğunu söylediler. Ac~a sizler değişik 'bir yöntemle bu kampları yoket
me konusunda, daha değişik bir mücadele şekli düşünüyor musunuz? 
Yani, terör hareketine, kontrgerilla ile karşılık verme durumu olabilir mi? 

Cevap : - Bizim elimizde şu anda kesin deliller yok. Kesin delil
ler olduğu zaman ona göre konuşmayı ibiUriz. Söyleceğim bu. 
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Şimdi müsaade ederseniz, ,diğer toplantımızın vakti geliyor. Ben 
sözümü bağlarken, bi1hasa dün akşan1 hayatlannı ka)lbcden vatandaşları
mıza rıfumet, kederli ailelerine başsağlığı dj,)jyorum. Zaten gintim gör
düm. Aynı üzüntüyü ben de onlar kadar duydum. Heıtıalde bunların ce
zası yerde kalmayacaktır. 

Soru: - Fıfendim, bir düzeltme için sorabiHrmiyim? Şöyle dedi
niz; Bu çeşit savaşlarda, ıbu cins mücadelelerde alınan rakamlar başarı 
bakımından oldukça iyi ve müsbettir. Bu savaş olayı dil sürçme imi? 

Cevap : - Sırvaş değil. Onun için değ'işürdim, mücadele dedim. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN KONYA ERECLt ŞEKER 
FABRİKASI TEMEL ATMA TÖRENİNDE YAPTICJ 

KONUŞMA 

13 Temmuz 1987 

Çok sevgili Ereğli liler, 

Sözlerimin başında hepinize sevgiler, aygı l ar sunuyorum. Sağolun, 
va ro l un. 

J985'in Ka ı m ayında Ayrancı Barajı ve Sulama Tcsisi'ni 'hizmete 
sokarken, Ereğli'de size şeker fabrikanızı mulhakkak yapacağımızı açık
ça ifade edip, merak etmeyin dedim. Aslında şeker fabrika ıyla ilgili ça
lışmal ar, geçen ene başlad ı ve bu sene burada bir yeni temel atıyoruz. 
Bu temel eski temel değil. Yani yarım kalmış temel değil. Seneye, inşa:
lah şeker fabrikası ça lışma mevsimi geldiği 1..aman, f;brikayı da hep be
raber açacağız. Bu, Anavatan iktidarının çalışma temposunu gösteriyor. 
Öyle JO yılda, 7- 8 yılda fabrika bitirmek yok. Fabrika yapılacaksa 2-2,5 
enedc biter. Hele !bunun gföi olursa, temelıni att ı ktan 1- 1,5 sene sonn• 

biter. Demin Konya'da da bahsettim. Bir çok işte çok süratliyiz. Dai ma 
şunu söylüyoruz: Diyoruz ki, bir iş uzun sürerse o iş karlı olmaz. Yani 
toprağın altına .Parayı koyarsınız, para orada ka lır, bir nema vermez. Ama 
iş çabuk biter, fabrika çalışmaya başlarsa, oradan nem gelir, şeker çıkar, 
insanlar iş sahası kazanırlar, bir çok işçi alınır. elice itibariyle bir eser 
meydana gelir ve para yeni para üretmeye başlar . Aslı da budur. Bir kaç 
tane basit misal vereceğim. 

Biz, Türkiye'nin silahlı kuvvetlerinin güçlü olmasını istiyoruz. İsti
~ruz ki, etrafımızdaki ülkeler, 'bizim ila'hlı kuvetlerimizden korksunlar, 
çekinsinler, caydırıcı lık vasfı bizde olsun. Bunun için silahl ı kuvvetlerimiz
le ilgili bir fon kurduk. Bunun ismi : Savunma Sanayii Geliştirme ve Des· 
tekleme Fonu. Bu fon 1984 senesinde, benim Ereğli'ye geldiğim sıralarda 
kuru ldu. Birisi 1984 sonunda diğeri J985 'te iki ta ne fabrikanın temeli ni 
atmıştık. Bunlar avuma sanayii ile ilgili E kişehir'deki F- 16 Jet Motor 
Fabrikası, diğeri de Ankara' da F- 16 Uçak Fabrika ı dı r. İki sene geçme
den Eşkişehir'deki Jet Motor Fabrikası 'nı geçenlerde Cum'.hurbaşkammız
Ja beraber hizmete açtık. İnşallah, Ankara, Mürted'deki fabrikayı da ya
kında hizmete koyacağız. Garanti olarak söylüyorum. O fabrikada şu 
anda jet uçakları yapılmaya 'başlandı . İnşallah 29 Ekim'de göklerde, Tü r-
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kiye' de yapılmış F -16 jet uçaklarını göreceğiz. Bunlar kocaman tesisler· 
dir ve dediğim gibi en fazla 2 - 2,5 sene sürmüştür. Sivas'ta, bizden evvelki 
iktidar döneminde dördüncü demir-çelik diye bir temel atılmış. Ama fab
rika. akıllıca düşünülmüş bir fabrika değildi. Sivas'a gittik dedik ki, Sivas
lılara; Biz size demir- çelik yapacağız, merak etmeyin. Nasıl buraya gel· 
diğimizde selam veriyorduk, karşılığında şeker fabrikası diyordunuz. Si
vas'a gidince de selam verdiğimizde, selanıı alm ıyorlar, illa da demir - çe
lik diyorlardı. Kurtulamadık bir türlü ellerinden. Akıllı iş yapmak lazım. 
Yanlış fıfurika kurarsak, hem onlar zarar eder, hem memleket zarar eder. 
Orada dedim ki; İş saıhası istiyorsanız, bir demir. çelik fabrik:ısı kura
rım ama o ilk kurulan gibi değil. Buraya bir büyük demir-çelik 'hadde
hanesi kuracağım. Arkasından ocaklarını getireceğim. Ondan sonra bil· 
yük bir giyim sanayii kuracağım: Giyim 'sanayiini 1,5 senede tamamladık 
Ama ·bir türlü elimiz vanp da açmaya gidemiyoruz. Fabrika şu anda çalı · 
şıyor. İnşallah haddenaheyi de, tahmin ediyorum önümüzdeki sene veya 
bu sene sonunda açarız. Çelikhanenin de temelini bu sene atacağız. Bura
da ilk önce Ereğli'nin işini •görelim. Ondan sonra, bu ay Çorum'a gidip, 
oradaki şeker fabrikasını 10 sene sürmeden 2 senede tamamlayacağız. On
dan sonra Van'daki şeker fabrikamm da yapacağız. Üç tane şeker fab
rikası. Şeker fabrikalarının bir hususiyeti var. Bu fabrikalar çiftçiye hiz
met eden fabrikalardır. Garantili bir a lı cıdırlar. Yani pancarı ekersin, am:ı 
fiyatı arttı mı, eksildi mi, düştü mü, elimde mi kaldı demezsin, şeker fab
rikasma verirsin. Bazen fiyatı yükselen, bazen düşen soğan yetiştirme!'. 
gfüi olmaz. Onun için pancar her •tarafta aranıyor. Pancarın bir hususi
yeti daha var. Pancar ekmesini bilen çiftçi, tarımı da iyi bilir. Her şeyi iy! 
öğrenir, gübre koymasını bilir. Şeker fabrikalarımız biz geldiğimizden bu 
tarafa, açık ifade ediyorum, !borçlarına çok sadık kalmışlardır. Panca:
çiftçisinin parasını e ki iktidarlarla mukayese edilemeyecek şekilde sü
ratli bir şekilde ödemişlerdir. Daha iyi avans vermiş lerdir . İnşallah önü
müzdeki seneleı· daha iyi olacaktır. 

Muhterem Ereğlililer, ış yapmak ıçin bir kaç şey bilmek lazım. Me
ele sadece fabrikayı bilmek değil, bu işin mali tarafını para tarafını da 

bilmek lazım. Sadece iş para değil, dövizini de bilmek lazım. Bizim bu 
hususta çok geniş tecrübemiz var. Bu para meselelerine çok yeni usuller 
getirdik. Bakınız, koca koca <barajlar Türkiye tarafından finanse ediliyor. 
Yani Türk halkı, sizler finanse ediyorsunuz. Hangisini, Atatürk Barajın'nı. 

Hatırlayın 1983 seçimlerinden önce televizyona çıktım, dedim ki, «bu ba
rajı, köprüyü satarız, yenilerini yaparız•. Ondan sonra biri de çıktı karşı
ma «sattırmam• dedi. Ama kendisi ortadan kayboldu. Tabii o barajları 

satma diye bir şey yok. Barajın, köprünün gelirini satıyoruz. Köpriinün 
gelirini sattık, ikinci köprü dev gibi yükseliyor. Hem de ismi de güzel, 
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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü. Seneye o köprünün üzerinden hep bera
ber yürüyüp, geçeceğiz. Karakaya diye, Keban'dan enerji bakımından da
ha büyük bir barajı ıgeçenlerde hizmete açtık. Yılda 7,5 milyar Kw/saat 
üretecek. Oradada söyledim. Karakaya Barajı, 1950 senesinde Adnan 
Menderes ik tidara geldiği zaman Türkiye'nin yıllık kullandığı elektrik 
enerjisinin on mislini istihsal edecek. Yani rakamlarımız çok büyüdü. 
Türkiye artık 1950, 1960, 1970 1980 Türkiye'si değil. Türkiye çok daha ile
riye gitti. •Karakaya Barajı'nın Gelir Ortaklığı Senetleri satılıyor• şek
linde gazetelerde yer alan ilanlan hatırlayın . Aranızda olanlar da vardır. 
Oradan alıyoruz paraaln Atatürk Barajı'nı yapıyoruz. O da seneye su tut
maya 'başlayacak. Dev lbir baraj. Vaktiyle Koban Barajı, Türkiye''llin en 
büyük barajıydı. 14 Milyon ~m3 gövde hacmi vardı. Atatürk Barajı'nın g6v· 
de hacmi Lam altı tane Keban Barajı'nın gövde hacmi. Ona da 1984-1985' 
te başladık. Gerçi temeli 1983 'te atıldı ama fiilen 1984'te başlandı. 1988'
de de su tutmaya !başlayacağız. Dört senede dolacak. Bir gidin de nasıl 
çalışı ldığını görün. Hep de orayı buradaki gibi Türk müteahhiti yapıyor. 

Ereğlililer, 

Allah izin verirse Ti.irkiye'yi çok daha ileriye götürürüz. Tabii her 
işin başı yüreğiniz sağlam olmalı, korkusuz olmalı ınız. Bizim Allodı'tan 
başka kimseden korkumuz yok. Yaptığımız hizmetin temelinde, •halka 
hizmet hakka hizmettir• yatıyor. Şuna da yüreklen inanıyorum, millet 
bizi boş yere seçmedi. Çalışın memiekete daha fazla hizmet edin diye 
seçti. Öyle değil mi? Türkiye'nin itibarını arttırdık. Eskisinden çok daha 
iyiyiz. Bakınız bu kadar kısa zamanda bir çok eser meyvalannı vermey-: 
başladı. Bin km'lik otoyol yapıyoruz. Bunlar gidiş-geliş ayrı yollardır. 
Vaktiyle rahmetli Adnan Menderes Türkiye' de yol hamlesini başlattı. Ha
tırlayınız. Bu yolların çoğu, hatta Konya yolu da, !benim bildiğim onun 
zamanında yapıldı. İnşalah biz çok daha büyük sistemler kuracağız. Tabii 
Türkiye, 1950 Türkiye'si değil, o zaman da çok iyi çalışılmış. Biz eski ça
lışan büyüklerimizi rahmetle yad ederiz. Onu da söyleyeyim. Zaten dik
kat edin, kimse onların mezarlarını İmralı'dan alamadı. Biz kanun çıkar
dık, alıyoruz. İstanbul'da şerefli bir yere götürüp, inşallah oraya güzel 
bir merasimle koyacağız. Bir çok yerlere de isimlerini verdik. Ama hiç lbir 
zaman da •Biz o partinin devamıyız• diye iddia etmedim. O partinin de
vamı olduklarını iddia edenler yapmadılar o işleri. O kadarını da ben 
söyleyeyim. 

Muhterem Ereğlililer, 

Türkiye inşallah önümüzdeki yıllarda çok daha ileriye gidecektir. 
Çünkü biz 52 milyon gelmiş, asrın sonunda bir gençliğimiz var. Bu genç 
kuşaklara çocuklara ve gençlere çok önem veriyoruz. Bütün belediye 
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başkanlarına çocuklara ve gençlere çok önem veriniz, diyorum. Onlara 
gözünüz gi'bi bakınız. Çünkü geleceğin Türkiye'si ancak onların omuzla
rında çok daha büyük Türkiye olacaktır . Benim sizden istediğim bir şey 
daha var. Sakın kavga etmeyelim. O kavga yıllarını da lbir daha unutma
yalım. Çünkü sevgi kavgadan çok daha iyidir. Sevgi ile birbirimize bağla

mrsak yıkılmaz lbir millet, yıkı lmaz bir devlet oluruz. Onun için diyorum 
ki, hep beraber, hep bfrlikte memleketimizi ileriye doğru götürelim. Geri
ye bakmayalım. Geride kavga vardır. Benim vatandaşım, memleketini 
hiç lbir zaman lbir daha o ki karanlık günlere, inşallah, döndürmeyecek
tir. Biz bu memleketi daha ileriye götürmeye azmettik. İnşallah Türkiye 
:ıs rıo sonuna varmadan istikrarlı idareli Anavatan devrinde çok daha ile
riye gidecek ve dünyanın sayılı ülkeleri arasına ınulhakkak girecektir. 
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Hepinize bu ves ileyle, en derin sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum . 

Şeker fa'brikasır.ın hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum . 



BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN KONYA'DA RAYLI 
SİSTEM'İN TEMEL ATMA TÖRENİNDE 

YAPTI(;J KONUŞMA 

13 Temmuz 1987 

Muhterem Misafirler ve çok kıymetli Konyalılar, 
Bugün Konya'ya iki maksatla geldim. Biı· tanesi burada, Konya gibi 

ilk defa bir ilimizde bir raylı sistem kurulmaktadır. İkincisi de Konya ili
mizde üçüncü şeker fabrikasının, Ereğli şeker fabrikasınm temelini at
maya geldik. Şimdi bakınız, şöyle bir düşününüz, 1980 öncesinde demin 
Sayın Devlet Bakanımız ve h mşdhriniz Albdullah Tenekeci paşamız gel
miş geçmiş kaç iktidar olduğunu söyledi. Kısaca ben de tekrar edeyim. 
19'80 ör:::csinde on enelik devrede Türkiye'de oniki tane hükümet kurul
muş. Yani ortalama hükümet ömrü bir seneden daha az ve aslına bakar
sanız Türkiye'mizin 1980'de karşılaştığı çıkmaz sokağın selbebi esas iti
bariyle memlektimizde istikrar olmayışıdır. 1980'den "Onra durum değiş
miştir. Bugün huzurunuzda izin seçtiğiniz, desteklediğiniz ve dört sene
ye yakındır iktidarda olan Anavatan iktidarı var. İnşallah bu Anavatan ik
tidarı önümüzdeki seçimlerde de tekrar iktidara gelecek ve asgari on sene 
belki oııbeş sene istikrar devam edecektir. İstikrar devam ettiği müddetçe 
de, hiç unutmayınız memleketin işleri çok daha iyi gidecektir. Şimdi mu
kayese edelim. 1979 senesinin sonu 1980'in başı. Benim ilk defa tekrar 
devlete dönüp Başbakanlık Müsteşarı olduğum yıl... Ankara'da Başba
kanlık binasmda Aralık ayında, eksi belki 10-15 derece var ve kalorifer 
çalışmıyor. Neden ç::ılışmıyor? Yakıl yok da onun için! Türkiye Cumhuri
yeti Hükümeti dahi akaryakıt zamanında k ndi Ba.Şbakanlığına temin eder 
miyor. Gene aynı yılda bir hatıram daha var! Erzurum'da Vali bey Baş
bakanlık Müsteşarına telefon ediyor. Diyor ki, - «26 derece soğuk var. .. 
Kömür bitmek üzere» ... Türkiye'de kömür çıkmıyor mu? Var ... Neden 
Eı-.ı:urum'da kömür yok veya a~lıyor? Kamyonlar çalışmıyor, nakliye sis
temi çalışmıyor ... Çünkü mazot yok. Hepiniz hatırlayacak ınız, traktörle
rinize mazot bulmak bir mesele haline gelmişti. İşte 1980'e gelirken Tür
kiye'nin manzarası budur. Yoklan d.ıba çok sayarım. Başlbakanlıkta es
kiden bir adet vardı: hilla da devam ediyor. O da şudur: Bürün il vali
lerinden ilinizde ne eksik var ne yok? Bunu her hafta BaŞbakanlığa kısa 
bir rapor olarak bildirirler. 1980 yılına girerken o raporlarda yoklar li -
Leler halindeydi. Tuz, gaz, bez yok. Sayabildiğiniz kadar yoklar var. Si-
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gara •bile yok. Bugün aynı listeler gene var. Ara sıra da bakıyorum. Her 
şey var. Hiç bir şey yok değil. Türkiye eskisinden çok daha iyi bir ülke 
haline gelmiş. Tabiatıyla mukayese ettiğiniz zaman 1980 öncesiyle sonra
sı ve özellikle 1983'den sonraki Türkiye'yi mukayese eıtmek mümkün bile 
değildir. Bugünk.i Türkiye' de aradığınız herşey ıbulunur. Bir zamanlar dö
viz en kıymetli meta idi. Biz döviz yokluğunun nelere mal olduğunu bili
yoruz. Bugün bankalarımız ve Merkez Bankası dövizle doludur. Hiç bir 
endişemiz yok. Geleceğe ümitle bakıyoruz. Türkiye'nin kredi itibarı en 
yüksek seviyeye çıkmıştır. Şi.mdi bunu güzel bir misalle anlatayım: 1980 
öncesinde İstanbul gibi altı milyonluk büyük bir şehirin belediye başkanı, 
işçisinin, memurunun parasını ödeyebilmek için Ankara'ya gelir Maliye 
Bakanının kapısına yatardı. Anqık memurunun ve işçisinin maaşını öde
yebilecek kadaır bir parayı Maliye Bakanından yani Merkezi Hükümetten 
alırdı. Yatırım yapmak bir tarafa, maaşı bile ror veriyordu. Bakınız bu-· 
rada, Konya belediyesi kendi imkanlarıyla dışarıdan 33 milyon mark 
kredi alarak raylı lbir sistem yapıyor. İstanbul Belediyesi'nin dışarıdan al
dığı kredi bir milyar dolara yaklaşmıştır. Ben gene 1980 yılını hatırlıyo
rum. 1 milyon dolar, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti kredi alabilmek için 
ne kadar dil dökmüştür. Bugün belediyelerimiz ıbu kredileri alıyor. İşte 
aradaki fark budur; Memlekette dev eserler yapılıyor. Konutlar yükseli
yor. Karşıda inşa edilen büyük bir binaya baktım. Demin konuşmacıları 
dinlerken binayı da seyretti.m. Bina büyük ama önemli olan o binada ça
lışan işçilerdir. İşte yeni 'bir istihdam sahası açılmış. Bir bina deyip geç
meyin. Tuğlası, kiremidi, çimentosu, nakliyesi ve orada çalışan işçileri, 
hepsi dahil. Bugün bizim getirdiğimi yapyeni bir sistemle Türkiye'de 500 
bin'den fazla konut inşa halindededir. 150 bin tanesi belki daha fazlası 
tamamlanmıştır. Bunun yarattığı iş hacmini bir hesaplayın . Söylemesi ko
lay ama rakamları konuştuıımak kolay değildir. 1983 senesinde, Türki 
ye'nin kullandığı çimento 11 kü ür milyon tondur. Kapasitemiz 20 mil
yon ton. Bu sene Türkiye'nin kullanacağı çimento rakamı 22 milyon ton
dur. Tam iki misli ve dışarıdan belki bir miktar çimento alacağız . İşte 
bu, iş hacminin ne kadar arttığını gösteren ufak bir göstergedir. 

Muhterem Konyalılar, 

Çok büyük işlere de başladık. Eski devirle mukayese edilemeyecek 
büyük işleri yapıyoruz. Bakınız, iktidarımız henüz dört senesini doldur
madı . İstanbul'da 1985'de ikinci bir köprüye başladık. Köprü, eski köprü
den daha büyüktür. Mevcut köprü üç .geliş üç gidişdir. Yeni köprüde 
dört geliş, dört gidiş 'olduğu gibi, boyu da daha uzun. İsmi de güzel; Fa
tib Sultan Mehmet Köprüsü. İnşallah o köprüyü seneye hizmete açıp . 
üzerinde hep birlikte yürüyeceğiz. Daha evvel bir iktidara bir kaç seçim 
kazandırmış köpriiye nazire olsun diye daha büyük bir köprü yapılmış. 
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Tabii nazire olsun diye değil, lstarıbul'un ihtiyacı için. Geçenlerde aç
tığım Karakaya Barajı bizden evvelki dönemde başlamıştır. Başlatanlar
dan Allah razı olsun . Ama 1976'da başlayıp 1983'e kadar ancak yüzd~ 
20'si yapılmış. Biz son üç senede gerı kalan yüzde 80'ini tamamladık ve 
Keban'dan daha fazla enerji veren bu barajı işletmeye açtık. Sade o ka
dar değil. Türkiye'nin en büyük barajı ve dünyada da barajlar arasına 
giren Atatürk Barajı'nm gövde ·hacmi Keban Barajı'nın tam altı mjsJi. 
Yani oraya konulacak kaya dolgu hacim altı tane Keban Barajı eder. 
Bunu bir Türk müteallhiti yapıyor. Daha evelki Keban Barajı'nı yabancı 
müteahhitler yapmıştı. 1983 sonunda temeli atıldı. Ama fiili inşaat 

1985 başında başladı. Bütün finansman temin edilmiştir. İnşallah 1988'de 
bu büyük barajın kapaklan kapatılacak, su tutmaya başlayacaktır. Çün
kü arkasında muazzam bir göl var. Fırat ikj sene aksa aşağıya su gitme
mek kaydıyla o gölü zor dolduruyor. Demin Belediye Başkanınız dedi ki, 
(Bize de boruyla gaz getirin• Sovyet Rusya' dan boru hattıyla 300 milyon 
-:lolara gaz aldık . Bizim zamanımızda temeli atıldı ve geçenlerde Hamita
bat Termik Gaz Santralına o boruyu bağladık. Bu sene sonunda İstan
bul'a önümüzdeki sene içinde de Eskişehir, Bursa, Kocaeli ve Ankara'ya 
gelecek. Ondan sonra da ümit ediyorum ki, Kayseri'ye, Konya'ya da uza
tılacak. Eskiden on, onbeş senede yapılan bütün projelere muadildir bu 
söylediklerim. Irak'tan 1975'te bitmiş bir petrol boru hattı var. 30 milyon 
ton taşıyordu. Bu boru hattını büyüterek, 50 milyon ton taşır hale getir· 
dik. İkinci bir boru hattını da 1985 senesinde başlattık. Bir müddet sonra, 
bu ay içinde veya önümüzdeki ay o boru 'hattından da petrol İskenderun 
Körfezi'ne akmaya başlayacak. O da 300 milyon dolar. 

Bugün Türkiye'de elektrik kısıntısı tarihe karışmıştır. Şehirleri pı· 
nl pırıl yapmak bizim en büyük hedefimizdir. Eskiden olduğu gibi, tasar
ruf yapacağız diye iki lambadan birini söndür, sokak lambalanru ufak 
tut veya bir tanesini yakma, gibi şeylerin hepsi tarihe kanşrruş.tır. Şehir
ler pırıl pırıl olacak. Hiç bir elektrik kısıntısı da kalmadı. Bundan sonra 
da Allah'ın izniyle olmayacak. Belki unutulmuştur. Onu da söyleyeyim. 
1983 sonunda, 'biz geldiğimiz zaman, televizyon birinci kanalı vardı. Çok 
az süre çalışıyordu. Sadece Cumhurbakanı konuştuğu, Başbakan basın 
toplantısı yaptığı zaman, renkli oluyordu. Şimdi birinci kanalın hem sü
resi uzatılmış, hem Türkiye'nin her tarafına yapılmış ve tamarruyla renk
li olmuştur. Bu da kafi değil. İkincı kanala başladık. Önümüzdeki sene 
sonundan evvel ikinci kanal da bütün Türkiye'ye yayılacaktır. Üçüncü, 
dördüncü, beşinci kanallara doğru gidiyoruz. Uydu sistemim kullanaca
ğız. İnşallah gençlerimizin çocuklarımızın eğitim programlan için tele
vizyonun bir kanalını tamamıyla eğitime tahsis edeceğiz. 69 tane baraj 
inşa halinde. Buna beş tane de bu sene ilave edilecek. 74 -75 baraj inşa 
halinde olacak. Türkiye ıhiç bir devrinde bu kadar büyük şekilde inşaata 

619 



girmedi. Bizden evvel 50 km. otoyol<ı başlanmış . O da demin ifade el· 
tikleri gibi 12 - 13 sene ürmüş. Onu da tamamlamak bize nasip oldu . 
Ama biz geçen sene ve bu sene 1050 kın. otoyola başladık. İnşallah işçi 
kardeşlerimiz Almanya'dan gelirken, Bulgarislan'dan Türkiye'ye girdik
leri zaman -zaten bu,gün de öyle görüyorlar- bir A'Vrupa ülkesine girmiş 
gibi olacaklar ve otoyoldan Ankara'ya kadar durmadan gidebileceklerdir. 
Yani Edime'den Ankara'ya kadar otoyol. Bu da önümüzdeki üç sene için
de tamamlanır. Tabii asrın sonuna kadar belki 2 -3 bin km . daha yapa
nz. Türkiye'yi modern bir ulaştırma sistemine biz kavuşturacağız. Vak
tiyle yol sistemi scıdece rahmetli Menderes zamanında yapılmıştır. Tabii 
o yollar gidişli - gelişli değildi . Aynı yolda gidiş ve geliş olduğu için kaza 
ihtimali" yüksekti ama ilk defa Türkiye yol sistemine o devirde kavuştu. 
Anavatan iktidarı Türkiye'de madem 'biır otoyol sis temini kurmaya ka
rarlıdır. Fiilen başlamıştır. Ve bunun için dışarıdan lbuldu!;rumuz kredi 
miktarı l milyar 900 milyon dolardır. İşte büyük Türkiye ideali ancak 
böyle meydana gelebilir. Bundan yıllarca ewel yurtdışına çıkmak iki 
senede bir defaya mahsustu. Bugün isteyen istediği kadar çıkabilir. Çün
kü dÖ'Viz sıkıntısı yok. Eskiden kaçak mal Suriye'den, Irak'dan haıtta Yu
nanistan'dan, hatta Bulgaristan'dan kaçak sigara gelirdi. Bugün bunla
rın 'hepsi kesilmiştir. Türkiye' de herşey var. Bu ülkelerden Türkiye'ye ge
liyorlar ve alış-veriş etmeye çalışıyorlar. Niçin bu memlekette turist 
sayısı birden bire aı>ttı? K~mya'da hisse ini alıyor bundan. Çünkü mem
lekette huzur ve güven var. Yokluk diye birşey yok. Muhterem Konyalı

lar, dalha çok şeyler saya'bilirim. Demokraside çok 'büyük değişiklikler 
yaptık. Azalttık. Bunlaırı da söyleyebilirim. Verdiğimiz her söz tutulmuş
tur. Hiç !bir siyasi iktidara nasip olmayacak şekilde TBMM Anavatan ik
tidarı döneminde çok iyi şekilde çalışmıştır. İspatı şöyle: 1970 ile 1980 
arasında, ıherhangi bir gün için meclisin gündemine bakınız. Meclisin gün
demi o devirde aşağı yukarı şöyle: Bekleyen Kanun Tasarısı 150 tane, bek
leyen Araştırma Önergesi 180 tane ve Sözlü Soru Önergesi 200 tane. Bi
zim devrimizde bekleyen kanun tasarısı en fazla 7 -8'i geçmez ve Meclis 
kapandığı zaman ıgündemde hiç bir kanun tasarısı kalmamış, hepsi geç
miştir. Meclis tatile girdiği zaman hiç bir araşıtırma önergesi de kalma
mış, h psi gereği gibi muamele görmüştür. Bu memleketin, TBMM'nin 
çalıştığının en güzel delliidir. Konya'yı büyük şehir yapmak için altı tane 
yeni ilçe üç tanesini de merkezde yaptık. Eski bir Türk devletinin mer
kezi büyük şıil:ıir olmayacak da neresi olacak? t imler de güzel: Selçuklu, 
Karatay ve Meram. Şöyle bir bakılım acaba bu yeni ilçeler niçin eski ik
tidarlar döneminde olmamış? inceledim. 1957 senesinde Demokrat Parti 
devrinde 78 tane yeni ilçe kurulmuş. Ondan sonraki iktidarlar devrinde 
hemen hemen pek fazla 'bir şey yapılmamış. Ya bir, ya iki, ya üç. Onun 
dışında yeni ilçe kuru.lmamış. Biz Anavatan iktidarı olarak 103 tane yeni 
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ilçe yaptık. inşallah, Bakanlar Kurulu'ndan yetki aldık, 50 tane dallıa ya
pacağız. 163 tane olacak. Bunlan yapmak güçlü iktidarlara mahsustur. 
Yani ik.tidar güçlü olmayınca korktuğu için ilçe yapamaz. Bugün, Allah'a 
çok şükür dünyanın her tarafından itibanmız var. Nereye gittiysek 
büyük itibar görüyoruz. Türkiye'ye gelen giden yalbancı devlet adamla
rını eski devirlerle mukayese edebiliyor musunuz? Eskisiyle mukayese 
edilemeyecek kadar çok sayıda yallıancı devlet adamı Türkiyc'ye geliyor. 
Türkiye bir örnek ülke olarak gösteriliyor. Gayet açıktır. İşte Türkiye'nin 
itibar grafiği budur ve bugün Türkiye bir çok ülkeye örnek olarak göste
riliyor. Aziz vatandaşlarını, bir tabir vardır gözü kapalı olanlar, yüreği 
mühürlü olanlar bu gerçekleri görmezler. Ama bizim milletimiz vefa
kardır, akıllıdır, zekidir. Herşcyin nekadar doğru olduğunu, ne kadar 
doğru olmadığını, neyin iyi neyin kötü olduğunu ayırt etmesini bilir. 
Onun için şunu huzurunuzda bir kere daha söyleyeceğim: Bizim Anava
tan olarak en önemli husus kaırdeşli~i getirmektir. Milletin birliğini, be
ral:;erliğini, yepyeni bir Türkiye meydana getirdik. Kavga yerine sevgiyi 
getirdik. Her zaman diyorum ki, bütün insanları hiç bir ayrım yapmadan 
seviyoııız. İster bize rey verin, ister vermeyin gene seviyoruz. Ama bir 
ufak ayrımım var. Çocukları ve gençleri biraz daha fazla seviyorum. 
Neden olduğunu da söyleyeyim. Çünkü, bu çocuklar ve gençler Türkiye'
nin gelecek kuşaklarıdır. Büyük, güçlü Turkiye'yi meydana getirmek on
lıwra önem vermekle olur. Biz onlara çok önem veriyoruz. Gene diyorum 
ki, ıgençler bizi tutuyor. Tamam mı gençler? Orta yaşlılar zaten biçimle 
çalışıyor. Konyalılar iyi bilir. Güngörmüşler, yaşlılarımız, dedeleri:ni.ı:, 

babalarımız, onların do duası bizimle onu niçin ne Özal'ın Anavatan'ın 
sırtı yere gelmez. Memleket ileriye doğru emin adımlarla ilerleyecektir. 

Muhterem Konyalılar, 
Bana geldiler, söylediler inanamadım. «Konya'da maşallah koca ko

ca sakallı adamlar dahi Konyaspor• diyorlar. Yani bu iş bu kadar önem 
kazanmış. Biz spora politika karıştırmak istemiyoruz. İkincisi gayet 
tabii, herhalde ilgililer Konya«nın mağduriyetine bir çare bulurlar. Şıı 

Konya Spor'a da söyleyin de, iki senedir kuyruğunu yüze yüze gelip, lam 
son noktada başımıza iş çıkarmasın. 1983 seçimleri olmadan evvel Ma
latya'daydım. Dediler ki, «Malatya 1. !iğe.• Yani ıbiz Başbakan olacağız, 
Malatya'yı 1. !iğe atacağız. Olmaz dedlrıı. Söyleyeceğim şey şudur•: «ıAna
vatan iktidara, Malatyaspor 1. liğe •. Kendileri çıktılar. Sizde inşallah iyi 
çalışırsınız, Konya Spor 1. !iğe çıkınca ben 'buraya gelirim. Aziz ve muh
terem Konyalılar, işimiz çok, daha Ereğli'ye gideceğiz. Bizim işimiz do
laşmaktır. Zaten demokrasi de budur, vatandaşla temas etmektir. Yalnız 
söyleyeceğim bir şey var: Birliği nizi, beraberliğinizi sakın bozmayın, Sım
sıkı olun, yumruk gibi olun . Memleketi inşallah bir daha eski karanlık 
günlere götürmeyiz. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Sağolun, var
olun. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN ÇORUM'DA 
HALKA HİTABEN :YAPTICI KONUŞMA 

19 Temmuz 1987 

Çok sevgili Çorumlular, hepinize ~;evgiler saygılar sunuyorum. Sağ
olun varolun. Geçen sene Çorum'a geldit"im zama;ı. söz vermiştim, şeker 
fabrikasını inşallah Çorum'a getireceğiz diye. Şimdi bakın, gelirken bana 
mmetvekilleri dediler ki, «Ondokuz senedir O şeker fabrikasını bekliyo
ruz». Çorum'un numarası da 19, b-ugün :1yın 19'u. Başka birşey daha SÖY
ieyeyim, bu ben Türkiye Cumhuriyetinin ondokuzuncu Başbakan ı }'Jnı. 

Şimdi muhterem Çorumlular, biz Çorum'a ve Çorum'un ilçelerine 
bir takım hizmetler getirdik. Bazen bu hizmetlerin sayısını ben de şaşırı
yorum açık söyleyeyim. 

Sevgili Çorumlular, bakınız demin şeker fabrikasından bahsettim. 
Çorum'un bütün ilçelerine de buradan o;evgiler, saygılar sunuyorum. Çok 
sevgili Çorum'lular, hepiniz, çok yakında biliyorsunuz. Anavatan iktidar 
olalı dört sene bile olmamıştır. Ama bu memlekete, Türkiyemize çok ye
nilikler getirmiştir. Nedir bu yenilikler? Bakın ~n önemli yenilik nedir 
onu öyleyeyim; Kavga var mı memleketimizde? YO'k, kardeşlik var, an
laşma var ve medeni bir insan gibi tartışma var, uzlaşma var. Yıllar ev
velsi 83 seçimleri jçin bu memleketleri, bura}'l başka yerleri dolaşırken 
şunu söylüyordum; Diyorum ki, •Memlı::keti bir tarlaya benzetiriz. Bu 
tarlada derin izler var. Bu izler nedir biliyor musunuz birbiriyle kavga 
eden partilerdir. Birbirilerinden aynlmıştır. Ben bu tarlayı süreceğim, 
yepyeni bir tarla yapacağım» dedim. İşte yaptık, hepsi burada. Çorum, 
o eski günlerde çok ızdırap çekmiştir. Öyle mi, değil mi? Bugün bakıyo
rum, gençlerimize çok daha iyi imkanlar açıyoruz. Bakınız, size söz ver
mediğim halde Çorum'a mühendislik fakültesi de getiriyorum. O da ne 
için? Bu gençler için. Çünkü muhterem Çorumlular bakınız, Türkiye'de 
dört senede ne kadar değişiklik oldu? Ben sadece bazı önemli noktalan 
söyleyeceğim. Bir kısmı da Çorum'a çok fayda sağlamış. Bunlardan bir 
tane i, toplu konut meselesi. Öyle mi, değil mi? Demin helikopterle o ta
raftan gelirken temelini atbğım sanayi sitesini gordüm. Hızla geli iyor. 
İnşallah daha hızlandıracağız. Onlan merak etmeyin. Hemen yanı başında 
ıemelini athğlmız binalar çıkmış, toplu konut. Binlerce daire var. Durun 
bitmedi, şimdi arada Çorum'un tuğlası kiremidi vc fabrikalarmın emeği 
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yatıyor. Bugün Çorum' da kapalı tuğla kiremit fabrikası kaldı mı? Kalma
dı, hepsi daha fazla çalışıyor, büyüttük, onlan, yardım ettik, kredi ver
dik, d:ıha büyüdüler. Şimdi Çorum aynı zamanda bu fabrikaların makina
lannı yapıyor. Bu makinaları Türkiye'nin her tarafına satıyor, Çorum
lular. Zaten, çok sevgili Çorumlular, Orla Anadolu'nun insanı akıllıdır, 
sağlamdır, toprağa sımsıkı bir ağaç kökü gibi bağlıdır. Evet öyledir. 
Aynı zamanda beceriklidir, işbilir, işbilirir. Öyle değil mi? Bizim toplu 
konut meselesini muhalefetlerimiz anlayamazlar, mümkün değil. Ben ha
tırlıyorum, mahalli seçimlerden evvel büyük seçimlerde söyledim, «Toplu 
Konut meselesini biz çözeceğiz• dedim. Bana so:-dular, •Nasıl çözecek
sin?• Yoo öyle kolay değil söylemem, sonra kopya çekersiniz. Bakın usu· 
!ünü buldum, ara seçimlerde, mahalli •seçimlerde söyledim. Hemen de 
Kanun'unu çıkarttık, «Toplu Konut Kanunu• bugün son haline gelmiş
tir. Toplu Konut kredisi için lüzumlu finansman nereden bulunmuştur. 
Vaktiyle Türkiye'ye kaçak sigara gelirdi. Bu sigaralara hepimiz çok büyük 
paralar verirdik. Bu paralar karaborsacıya kaçakçıya giderdi. Özal akıllı, 
kararı verdik, dedik ki; «Bu sigaralara giden para, Toplu Konut Fonu'na 
gidecek. Şimdi memlekette «yolsuzluk var• diyenlerin zamanında bu bü
yük yolsuzluk olmuştur. Rakam ne kadar biliyor musunuz? Bugün devlet 
hazinesine ve Toplu Konut'a yılda gelen miktar, normale dönmekle tam 
150 milyar lira para alıyoruz. Bu 150 milyar lira aksi taktirde kaçakçıya 
karaborsacıya gidecekti. Hala o günleri özleyen karaborsacılar, yer-altı 
mafyaları vardır ve Anavatan iktidarına esas bunlar karşıdır, başkalan 
değil. 

Şimdi muhterem Çorumlular, bugün Toplu Konut Fonu'ndan Tür
kiye'dc 500 binden fazla daireye kredi verdik. Her yıl 100 ile 150 bin 
daire bitiyor. Bakın Çorurn'da beş binden fazla ev yapılıyor. Bir taşla 
iki hatta üç kuş vurduk. Buna a•kıl derler. Bir karaborsayı önledik, ka
raborsa yok, sigara kaçakçılığı yok. İkincisi Toplu Konut'ta benim or
ta hallime, o orta direğime kredi verdim, ev sahibı olsun diye. Öyle mi? 
Memurum, işçim, emeklim, esnafım, çiftçim, dahasını söyleyeceğim. On
dan sonra bu toplu konut meselesi büyük çapta istihdam açar. Şu yapı· 
lan inşaatlarda ne kadar insan çalışıyor. Bir düşünün, fabrikalarda, tuğ
la • kiremit fabrikalarında ne kadar insan çalışıyor, camı, kereste i da
ha bir çok şeyleri var, nakliyesi var. Hepsi burada çalışmıyor mu? De
mek ki' istihdama da büyük faydası var. 

Şimdi bakınız, Ana vatan sosyal adaletçi bir partidir. Bunu ispat ede
lim. Kendisine osyal adaletçi, sosyal demokrat diyenlerden çok daha 
fazla sosyal adaletçi bir partidir. Gecekondulara tapularını biz verdik, öy
lemi değil mi? Evet, dahasını söyleyeceğim, memlekette gelmiş geçmiş 
bütün iktidarlar bu fukaralığın kökünü kazıyacağız demişlerdir. Ne yap-
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tılar? Sadece lafını yaptılar . Biz ne yaptık, hani gazeteler söylüyor, • Fa
kir Fukara Fonu• diyorlar. Ben, ise bu fona Sosyal Dayanışma Geliştir
me ve Destekleme Fonu diyorum. O fondan bugün Çorum ilind 25 bin 
vatandaşımıza yardım edilmiştir. 67 ilimizi aldığınız zaman, bu rakam 
iki milyona kadar çıkabilir. Ve işte memlekette fakir fukara bırakma
mak lafla değil, esas böyle olur. Dahasrnı söyleyeyim; bugün Türkiyı: çok 
hızla kalkınıyor, dev işler yap.ılıyor, onun için korkmadan size söz verdik, 
dedik ki, •Çorum şeker fabrikasının temelini atacağız•. Tabii temel aul
dı . Başka birşey daha söyleyeyim inşallah bu fabrikayı 88 senes ine ye
tiştireceğiz . Öyle uzun değil, çok sürat!! yapacağız. Bizim i şim iz çabuk 
yapmaktır. 

Bakınız bugün Türkiye'de tam 74 tane baraj inşaa hal ind.:dir. Ba· 
raj deyip de geçmeyiıı, içinde bir tanesi var ki , Atatürk Barajı, gövde 
hacmi Keban barajının tam altı misli. Seksen dön milyon metre mikap. 
Ve Atatürk Baraj ı dünyanın en büyük barajlarından bir tanesi. Arkasın
da bir göl var, Fırat iki sene aksa dolduramaz. Evet, o kadar büyük bir 
göl var. Bu ne için yapılıyor? Türkiye için yapılıyor . Bizim kalkınma

da öncelikli yörelerimiz olan Güneydoğu, Doğu Anadolu için yap ılıyor. 
Bütün Türkiye için yapılıyor. Elektriğ ı var, orad;. dör t tane Çukurova 
var. Dahasını söyleyeyim, bizden evvelki dönemde 50 km otoyola baş la
;rnşlar. İzmit'lc Gebze arasında, belki 5eçenleriniz olmuştur. Biz iktidara· 
geldik baktık hala yol yapılıyor. Ne kadar sürecek bu dedim. • Bu tem
poyla giderse üç sene sürer• dediler. Ne kadar para istiyor? üç milyar. 
Verdik gitti. 1984 senesinin sonunda biz yolu açtık . Tabii gişderi de 
koydıtk, parasız geçme yok. Neticede 1985 sene inde o verdiğim iz üç mil
yardan daha fazla para aldık, dört milyar lira. Şimdi daha fazla para alı
yoruz. O bize ilham verdi. Hani size söylemiştim. televizyonda köprüleri 
satarız yenilerini yaparız diye. Adamın biri de çıkt;, dedi ki. • Sattı rmam • 

«Hadi canım sende ben satarım•, dedim. Tabii ı.:slında o kayboldu git
ti. Bakın nasıl kayboldular. Şimdi TBMM'de üç defa bütçe müzakeresi 
yapmışız. Bütçe müzakerelerinin ilk gününde hep parti liderleri konuşur. 
Ben de Başbakan olarak cevap veririm. Cevabımda dedim ki, cBen anlı
yamıyorum, Sosyal Demokratsınız . Üç senedir üç tane farklı adam çıktı 
karşıma. Boyna adam değiştiriyorsunuz? . Şimdi aynı hesap i şte, o, baş
ta köprüyü, Keban'ı sattırmam diyen adam ilk defa kayboldu . Arkasın

dan birbaşkası geldi, o da kayboldu er tesi sene. Ondan sonra Erdal lnö
nü geldi. Bakalım o ne zaman kaybolacak. Şimdi bu hisseden kıs a. 
Dedim ki ; «Köprüyü de, Keban'ı da satarız yeriııe yenilerini yaparız.• 
Şimdi nası l yaptık? Biz köprüyü, Keb:uı'ı satmadık, onlar yanlış anla
mışlar. Biz gelirlerini sattık, sonra hisse senetle;; çıkarttı'k, onları size 
satt ık. Neticede bakınız 600 milyar lira geçen sen'~ . bu sene de 700 milyar· 

624 



lira alacağım. Bunlar akıllıca işlerdir. Bunlarla ne yapıyoruz? İşte lstan
bul'da ikinci bir köprü yapıyoruz, görmüşsünüzdür, eskisinden daha bü
yük. Eskisi ıüç gidiş - üç geliş. Bu yeni köprü üç giciiş - üç geliş değil, dört 
gidiş - dön geliş. Daha uzun bir köprü, !sı:ni de bir güzel ki, •Fatih Sul
tan Mehmet• Köprüsü . Bakınız Anavatan muhafazakar bir partidir dedim, 
işte onun ispat ı . Oraya Türk büyüklerinden o İstanbul'u fetheden kuman
danın adını, bir Peygamberin tefsirine sahip olmuş kumandanın ismini 
verdik. Şimdi muhterem Çorumlular köprü inşallah seneye tamamlanacak 
ve üzerinden hep beraber geçeceğiz. Sadece köprü değil, bu köprüyle be
raber 226 km. otoyol yapılıyor. Yani size söyleyeyim, 50 km. 13 sene sür
müş. Bizim dt!vrimizde 226 km'ye başladık . Zannediyorum seneye veyahut 
öbür seneye tamam olur. O kadar da değil, gidişli gelişli 1000 km yola 
d2ha başladık, yekünü 1050 km ve Ediı ne' den gireceksin, Ankara'dan çı
kacaksın. Vaktiyle rahmetli Menderes, Türkiye'ni;ı yollarının büyük kıs
mını yı:ıpm ış . Ama bunlar aynı yol üzerinden IC'k ş<~ritli gidişli - gdişli yol 
l ardı. Biz şimdi inşallah asrın sonuna kadar 3000 km'ye yakın otoyol 
varacağız. Almanya, Avrupa gibi olacak . 

Muhterem Çorumlular, biz bu memlekete hiımel edenleri hep rah
metle, sevgiyle, minnetle ve şükranla anarız. Hiç bir kimseye karşı bir 
kızgınlığımız, kinimiz yoktur. Şimdi bal; ımz, bu memlekete 1950-60 ara
sında hizmet eden bir Demokrat Parti, onun başkanı, Başbakanı Mende
res vardı . Hepiniz biliyorsunuz. Ama bu rahmetlilerin mezarları - İmra
lı'da kaldı- ve kimse de onları oradan alamamış! ; r. Anavaıan iktidarı 

olara'k hiçbir partinin devamı değiliz dedik. Partiler devam etmez, fikir
leri devam eder, aslı da budur. Biz o :nemleketi imar eden. memlckcıi 
kalkındırmak isteyen, bunun için aşkla devam ecien insanların devamı
yız. Onu söyledik sadece. Ve bunlara "-arşı yapı imış hatayı da t'lmir 
etmek üzere bir kanun çıkarttık. Onların devamıyız diyenler oradan 
alamadılar, 1961 'dcn beri İmralı'da ya<ıyorlar. 

Öyle değil mi? Bu kanunu çıkardık İstanbul'da Vatan Cadde inde 
İstanbul belediyesinin yaptığı 300 milyon dolarlık bir metroya da Ad
nan Menderes'in ism ini vererek •Adnan Menderes metro sistemi • dedik. 
O kadar da değil bir de Ege'de lzmir'd" yepyeni bir hava meydanı biti
rivoruz. Cumaovası hava limanı , meydan değil , aynen Yeşilköy gibi bü
yi.i'k bir liman. Onun ismi de «Adnan Menderes Hava Limanı •dır . Şimdi 
bt'n soruyorum, onların devamı ız diyenler mi b.ı işleri yaptılar, yoksa 
devamı değiliz diyenler mi yaptılar? 

Muhterem Çorumlular, Türkiye'niı; dışarda çok büyük i tibarı var. 
Rakam söyleyeceğim , rakam konuşturacağım. 1980 öncesinde ve 1980' 
senesinde ben bu i ş in içine girdim. Başbakanlık Müsteşarı olarak girdim. 
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Dokuz defa yurt dışına gittim. Para aramak için gittim. Evet 1 milyon 
dolara muhtaç olduğumuz günleri hatırlıyorum. Bazı ülkelerden petrol 
almak için tankerlerimizi gönderdik o tankerleri doldurmak için 30 mil
yon dolar lazım gelirdi, 29'unu bulmuşsunuz bir milyon dolan bulama
mışsınız doldw·mazlar. Bir milyon dol:ın buluncaya kadar geminiz ora
da bekler ve para öder. Biz bunları yaşadı'k. Bugün o ülkelere, o bize 
petrol satan ülkelere Türkiye 1,5 milyar dolar kredi vermiştir. Arada
ki fark budur. Kredi itibarımız sonsuz. Bugün istediğimiz krediyi iste
<liğimiz yerden alırız. Ama akıl sızca kredi almayız . Hepsini akıllıca alı· 

nz. 1050 km otoyol için 1 milyar 900 mi lyon dolar kredi aldık. Nerede 
o eski günler, nerede bugünkü günler. Bakınız hepiniz unuttunuz, şu 

memlekette 1983'e gelinceye kadar hep elektrik kesintisi vardı. Öyle mi, 
.değil mi? Günde üç saat sanayi çalışmaz, kes elektriği. Neymiş, «efen. 
dim tasarruf yapıyoruz. Olmayan elektriğin tasarrufu olur mu? Bulgar
:stan'dan elektrik al, parasını ödeyeme. O durumdaydık. Şimdi öyle mi? 

·şimdi ben her tarafa elektrik veririm diyorum. Geçenlerde Suriye'ye 
-gittim. Hergün dört saat elektrik kesilıyor orada, dedim ki, «Size bu 
huduttan elektrik veririz, istediğiniz kadar veririz ». Bakın bize elektrik 
satan Bulgaristan'da ne olmuş? Sovyet · Rusya'da bu atom santrallarını 
-hani Çernobilde bir hadise oldu ya- arkasından da bütün atom sant
rallarını incelemeye almışlar. Sovyet - Rusya, Bulgaristap'a elektrik ve
riyormuş, verememiş. O bize satıyor onu. Bu sefer kendisi elektriksiz 
kaldı. Günde 3-4 saat elektrik kesiliyor . Bulgaristan'a da teklif ettik, 
•Sana da satarız» dedik. 

Bugün Allah'a çok şükür elektrikte fazlamız var. İstersem 10 mil· 
yar kilowatt Saat satarım. Ama, bir daha bu mt!rnleket elektrik kısıntı
sına düşmeyecek. Bakınız Türkiye'nin bütün köylerine elektrik veriyo
ruz. Bu sene tamam. Hiç bir köy elektriksiz kalmayacak. Çorum'da 24 
tane köy kalmış, bu sene o da bitecek zaten eskiden tayyareyle gece Tür
kiye üzerinden gittiğimiz zaman Avrupa'dan ge;ince, karanlık bir de
nizin üzerine gelmiş gibi olurduk, ışık yoktu. Şimdi Türkiye pırıl pınl. 
Şehirlerde de o lambaları değiştirdik. Eskiden üç lambalardan birini ke· 
sin diyorlardı. Biz dedik ki, «hayır elektriğimiz var; şehirler pırıl pırıl 
olacak». Çalıştıktan sonra herkes kazanır. Anavatan'ın, buraya getirdi
ği en önemli noktalardan bir tanesi ekonomi -iktisat· politikasıdır. 
"Bugün cebinde yabancı bir para var diye kimse lıapse gidiyor mu? Ha
yır ... Ben Suriye'den geldim. Orada cebinde yabancı para yakalananı 
15 sene içeri atıyorlarmış. Benim vatandaşlarım da bir zamanlar öyley
di ve bana soruyorlar, «Bu işi 4 senede nasıl yaptınız? Bunun hüneri ne
lerdir, öl!retirmisiniz?» diye. Söyleyeyim hüneri nerede, hüneri bizde 
değil, hüneri milletimizde. 
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Muhterem Çorumlular, 

Hüner millettedir. Neden? Bizim rolümüz şu; Hani meşhur bir laf 
var. Yağ var, un var, şeker var helva yapmasını biliyor musun? Bu mem· 
lekette bütün bunların hepsi var. Çalışkan insanlar var, akıllı insanlar 
var. Atatürk ne söylemiş? «Bizim milletimiz çok zekidir• demiş. Bü· 
tün mesele o milletin önündeki engelleri aşmak ve ona yeni çalışma im
kanları açmaktır. Herkes kendi işini kendi yaratır, hatta bu memleket· 
te bizim insanlarımızın çoğu devlette memur değil . Bizim insanlarımı· 
zın mühim bir kısmı, topraktan, taştan ekmeğini çıkarıyor. Öyle değil 
mi? Topraktan çıkaran köylü, taştan çıkaran esnaftır. Biz onları da 
çok seviyoruz, işçimiz, memurumuzu da. İnsanları da çok eviyoruz. Ni· 
çin, söyleyeyim; Çünkü, işçim, memurum, esnafım köylüm emeklim bu 
memleketin ortadireğidir, orta direk. 

Muhterem Çorumlular, 

Anavatan, bu memlekette çok işler yaptı. Ben size yaptığımız fab
rikaları söylesem, nerelere gideriz. Listeyi bazen bende unutuyorum. 
Hafızam o kadar iyi ama, ben de unutuyorum. Bakınız, bir savunma sa· 
nayi meselesi var. Öyle mi, değil mi? Bizim silahlı kuvvetlerimiz hep 
dışarıdan, Amerika'dan veya Almanya'dan önemli araç gereç alıyorlar, 
silah alıyorlar. Silah sistemleri alıyorlar . Düşündük, bunlar memlekete 
fazla yük, ne yapalım? Akıllıca bir iş yaptık. Bir Savunma Samyi Fonu 
kurduk. Toplu Konut Fonu gibi. O fondım şimdi, savunma sanayii proje
lerini destekliyoruz. Hemen ilk meyva!.ını da bu sene veriyor. Gelirse
niz Ankara'ya, 29 Ekim günü, iki tane fabrika tamamlandı, açılıyor. 
Bir tanesi açıldı. Eskişehir'de Tayyarı.: ve Motor Fabrikası, Ankara'da 
Mürtet'de F-16 jet uçakları bu göklerde uçacak. Bu iki fabrikaya, sa· 
vunma anayi fonu olmasıydı, 50 milyar para zor verilirdi. 50 milyar lira 
para verdim. Ama bütün bunlar şu; Bır ekonom: politikası, iktisat po
li tikası var. Biz çalışan insanlarımızın arkasındayız. Çalışmayan, hava
dan para kazanmak isteyen başka yere gitsin. Çalışan insanın yanındayız. 
Çalışan insanı ister emeğiyle, ister kalasıyla, isterse başkasına iş aça
rak çalışan işverenin , herkesin arkasındayız. Onl::.ırı destekleriz, önlerin· 
c!eki engeli kaldırırız . 

Aziz Çorumlular, birşey daha söyeycyim. De•ıle t, baba değildir. Dev
let sizin bir nevi hizmetkarınızdır. Bunu iyi öğrenın. Devlet, bütün mües
seseleri ile milletin emrindedir. Demokrasinin icabı da budur. Devletin 
sop:ılı olduğu -baba oldurnu sopa olur elinde- oda ancak komünist re· 
jimlerde olur. Onu da söyleyeyim. 

Sozlerimin başında söyledim. Biz bu memlC'kete, kardeşliğ i getir
dik , sevgiyi getirdi'k, kavgayı kaldırdık. Bakınız, bizim siyasi rakipleri-
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miz ne diyor, •Özal geldi, memlekette pulitika kalmadı. de-politize oldu» 
diyorlar. Yani millet artık eskisi gibi politikayla alakalı değil diyorlar. 
Yani onlar neyi özlüyorlar biliyor mıı·ıunuz? Esl<iden kahveler ayrıydı, 
kavga ederdiniz. Yok efendim sokaklar ayrıydı, kavga ederdiniz. Onla
rı özlüyorlar. Siz kavga edeceksiniz, onlar omu!larınıza çıkıp yüksele
cekler. Öyle olaca'k. 

Aziz Çorumlular, 

Biz bu memlekette hiçbir ayırım tanım ıyo ~uz. Hiçbir ayırım yap· 
mıyoruz. Herkesi aynı şekilde seviyoruz. En ön~mli şey nedir biliyor 
musunuz? Hani Avrupalı gibi olduk dcder. Memleketimiz zenginleştik
çe o güzel yollar, barajlar, iki kanallı televizyon, üç kanallı · beş kanallı 
televizyon · o da gelecek hiç merak etm<yin · Her tarafa telefon bağlan· 
dığı zaman, ki, bağlanıyor. 1988'de köylerin hepsi telefona kavuşacak. O 
vakit diyeceksiniz ki, işte Avrupa'ya b..:nzedi. Zaten Orta Doğu'dan ge· 
len insanlar diyorlar •ki; •Türkiye Avrupa gibi • Alış verişe hep Türkiye'· 
ye geliyorlar. Suriye'li geliyor, eskiden biz ordım kaçak mal alırdık, 
şimdi o geliyor. Daha geliyor, geliyor. Fakat Avrupa lı olmanın en önem
ii hususiyeti ne biliyor musunuz; Kavga etmedeıı birbirinizle konuşabi
liyor musunuz, anlaşabiliyor musunuz? Fikirlerimiz farklıdır, tartışırız, 

ama sonunda bir uzlaşmaya varırız. Bizim Anavatan'ın esas getirdiği 
budur. 

Ben şöyle baktım, yenilere J:ı.aktım . TBMM'nde kavga olmuyor. Ne· 
den kavga olmuyor biliyor musunuz? Biı kavga etmiyoruz da onun için , 
biz çanak tutsak çok kavga olur. Hepinız de görüyorsunuz. Bana dışarı· 
dan sordular; «Biz hayret ediyoruz, sizi tutan hiç gazeteniz yok mu?• de
<lilcr. Birçok yerde aynen bunu sordular. Yok dedim bizi tutan yok. Bi1 
gazete de çıkarmak istemiyoruz. Çünkü eğer gazete çıkarırsak satmaz. 
Bizi millet tutsun kafidir. Sadece millet tutsun, başka birşey istemiyoruz. 

Muhterem Çorumlular, 

Şimdi bir konuya geleceğim, o konu da, halkoylaması konusu . Çün
kü, bu korıuda bizim halkımız çok muhtelif şeyler söylüyorlar. Aslında 
halkoylaması ne niçin geldi niçin önünüze getirdik. Onları söyleyeyim; 
-;imdi, muhterem Çorumlular, 1982 senesinde bir Anayasa kabul ettiniz. O 
Anayasa'yı •kabul ettiğiniz zaman, o zamanki 4 parti liderini ve onun yö· 
netim kurullarını on sene için siyasetten uzaklaştırdınız. Bunu biz yap
madık. Yani böyle bir kanunu biz sevketmedik. Bizden evvelki 12 Eylül 
yönetimi sevketti. Siz de bunu uygun gördünüz. Şiı ;ıdi bize geldi. Bizi çok 
sıkıştıı-dılar, onun üzerine ben dedim ki, demokra -;yse demokrasiy i mille
te götürelim. Yani bu konuyu milletin önüne götürelim. Önemli bir ko-
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nudur, biz karar vermeyiz, bu konuda. Eğer karar vermiş olsam, mecliste 
karar verir, orada işi bitirirdim. Ama dedim ki, •Bu konu milletin önüne 
gelmeli• Niçin gelmeli onu da söyleyeyim; Ben rderandum, yani halkoy
laması yolunun açılmasını istiyorum . Zor meseleler geldiği zaman biz 
Millet Mecl isi'nde değil , sizden gelip güç ~ !malıyız, ~ ize sormalıyız, millete 
sormalıyız. Hatta o yüzden bu meseleyi bir nevi p:ızarlıkla getirdim. Ya
ııilşimdi Anayasa değiş ikliği olursa size sora::ağız. Anayasa önemli bir me· 
seledir. Geleceğiz , milletin fikrini soracağız. Millet ne karar verirse bizim 
başımızın üstünde yeri vardır. Biz millete geliyoruz, diyoruz ıki, •Bn 
önemli olan sizin gidip oy vermenizdir. İster •evet• dersiniz onlara, isle •· 
• hayır • dersi niz. Biz bu memlekete hizmet için geldik ve her zaman söy
ledim; • Halka hizmet hakka hizmettir• dedim, bunu bilerek geldim 
Allah'tan başka hiç kim~edcn de korkum yoktur, onu görüyorsunu..:. 
Çünkü , bu millete hizm~ti halka hizmet olduğu gibi, bir ibadet sayıyo
nım . Milletimize h i;.ır,c t etmek bir ibadettir. Hakka ibadet gibi. Tabiatıyh 
bu memlekette çok şeyler değiştirilmiştir, çok şeyler değiştirilmeye de· 
vam edecektir. Biz yeniliğin, ilerinin yanındayız. Geriye dön:neyiz. Ge 
ri)'e bakmayız . Hep ileriye bakanz. Çünkü bu memleketin ilerisi önemli 
gerisinde ne olduğu hiç önemli değil. Onu düşünmeyin bile, ileriye ba. 
kın. 1leride, o isti kbalde güzel, mutlu, büyük bir Türkiye var. 

Muhterem Çorumlular, baştan beri söyledim. Burada da tekrar ede
ceğim, herzanıan da böyle olmuştur, büti.tn seçim ~ampanyasında da yap
tım, her zaman da söylüyorum , diyoru-n ki ; •Gençler bizi tutuyor• ta
mam mı gençler? Orta yaşlılara gelince onlar zaten bizimle çalışıyor, be
raber çalışıyoruz . Yaşlılara gelince onların da duası bizimle. Geriye ne 
kaldı? Bir tek çocuk lar kaldı, o çocukların da sevgıleri bizimle. Tabii hiç
bir zaman hanımları unutmam, hanımlar bu memleketin en fazla cefa 
çeken insanlarıdır. Hele o eski 1980 öncesindeki yoklukların en büyük 
~ ıkın tısını onlar çekti. Allah bir daha göstermesin. 

Aziz ve muhterem Çorumlular, şimdi gidece~;m, şeker fabrikanızın 
ırınclini atacağım. Şeker fabrikası sizlere hayırlı uğurlu olsun. Yeni Mü
hendislik Fakülteniz de Çorumlu gençlerimize, bu civarın gençlerine ha· 
yırlı, uğurlu olsun. Hepinizi çok seviyo:-llm. Sağolun, varolun. 

629 



BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN MALATYA SPOR VE 
BEDEN TERBİYESİ GENEL MÜDÜRLÜCÜ TESİSLERİNİN 

AÇILIŞ TÖRENİNDE YAPTICI KONUŞMA 
20 Temmuz 1987 

Değerli Konuklar, Muhterem Arkadaşlanın, 
Benim 1983 seçimlerinde Malatya Spor'la ilgili bir hatıram var : Se

çim propagandası için 'konuştuğumuz günler sırasındaydı. Tarihini çok 
kesin hatırlamıyorum . Ama tahmin ederim Ekim ayı içerisindeydi. Ela
zığ'dan buraya geldik. Öğleden sonra, aşağıda İstasyon Meydanı'nda bir 
milingdeydik. O mitingde gençler yine etrafı doldurmuştu . Ben iktidara 
gelirsem onlara bir kolaylık yapacağız, Malatya Spor'u 1. lige otomatik 
getireceğiz diye espri yaptım. Ben de dı:dim ki, «A navatan İktidarı, Ma
latya Spor ı. lige der demez kıyamet kuplu. Fakat durun dedim, öyle de
ğil. Biz iktidara çalışarak geleceğiz. Sizcle çalışarak 1. lige çıkacaksınız. 
Nitekim o sene Malatya Spor ı. lige çıkıı. Üç seneden beri 1. ligde oynu
yor. Belki ilk üç sene biraz bocaladı. Ama bu sene hakikaten iyi bir ku
lüp olduğunu gösterdi. Tabii böyle tesi5Jer olursa, gençleri bu i şler in içi
ne daha fazla sokarsanız, genç takıma önem verir~eniz o vakit, zannedi
yorum iyi netice almaya devam edersiniz. Bu söyle-diklerim sadece futbol 
için, değil, diğer branşlar içinde geçerlidir. Ma\atya büyüyen bir şeh ir 
Zaten bugün helikopterle de etrafına biraz baktık . Çok işler yapılıyor . 

Barajları gezdim. Tabii daha fazla para bulsak, daha fazla para vereceğiz . 
Bu işleri daha hızlı götüreceğiz. Belki onları da buluruz. Onları da ilave 
ederiz. Konutlar yükseliyor. Yani büyü!< bir şehir hüviyetine bürünmeye 
başlamış. Tabii, Belediye Başkanı'na söyleyeceğim birşey daha var. tyi 
bir plan yapsın. Yani, bir kere daha bu planı gözden geçirsin. Malatya'nın 
belki 600 - 700 binlik bir şehir olacağını düşün. Ben öyle görüyorum. 1le
rive doğru bu bölge önemli bir merkez haline gelecektir. Sivas yolu ta
mamlanıyor. Bu tarafta Adıyaman'a yol bağlanırsa, o demektir ki, Urfa'
ya. Atatürk Barajı'na, sulamalarada çok yakın oluyorsunuz. Bu bakım
dan, zannediyorum şehrimize biraz daha fazla önem vermemiz gerekir. 

Şimdi bu tesislerde genç arkadaş!unmız, çocuklarımız ve gençleri
mizin istifadesini sağlamaktadır. Çünki.• mesele o•adan itibaren bü üye
cektir. Onun için ben de diyorum ki, bunu sadece belli bir gruba hizmet 
eder hale getirmeyin. Mümkün olduğu l:adar, çok daha geni ş bir gruba 
hizmet eder hale getirin. Milli Eğitim Bakanlığımız bilhassa antrenör ve 
muhtelif branşlarda yardım edici personel - teknik personel gibi konula
ra önem versin. Ve küçük yaştan yetişen insanların hakikaten ilerisi çok 
daha iyi olacaktır. Ben bu tesislerin Malatya Spor'a, Malatyalılara hayırlr 
uğurlu olmasını temenni ediyorum. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN MALATYA'DA 
HALKA HİTABEN YAPTI~I KONUŞMA 

20 Temmuz. 1987 

Sevgili Malatyalılar, hepinize en derin sevgilc.rimi, saygılarımı sunu
yorum. 

Geçen sene kayısı festivaline gelmi~tim. Bu sene başında bir ameli· 
yat geçirdim. Ama dedim ki, gene Malatya'yı unutamam. Ve tabii bugün 
burada sizlerle birarada bulunmaktan duyduğum memnuniyet çok çok 
faz l adır. Demin Türk Hava Yolları'nın uçağıyla gelirken, uçaktan aşağıya 
ovaya baktım. Malatya hakikaten doğunun güzel yerlerinden biri. Su lfl-
7ım, bu ovaya daha fazla su lazım. Ama onun için. biz geldiğimizden bu 
tarafa -Malatya'nın belki 40 yıllık hayalı olan- Çat barajını başlattık, tü
neller başlattık. Sultansuyu barajına, Polat barajı;ıa başladık. Malatya'da 
60 bin hektar arazi sulanacak. Şimdiye kadar 27 bin - 30 bine geldik, bir 
30 bin daha gelecek. İki misli arazi sulanacak. Tabii, o zaman Malatya'mız 
daha zengin olacak, daha fazla iş sahası açılacak. 

Bakınız, b iz geldiğimizden beri neler olduğunu söyliyeyim : Sadece 
Malatya'da 8 bin tane konuta 23 milyar lira kredi vermişiz. Çok Toplu 
Konut Projesi var, Malatya bunlardan bir tanesi. .. Çünkü söz verdik; ev 
sahibi olmak isteyen herkesi ev sahibi yapacağız, yapıyoruz da. . Bizim 
yaptığımız konut seferberliği gibi bir seferberlik, Türkiye'nin hiçbir dev
rinde olmadı, ilk defa oluyor. 

Malatya'nın kazalarında ilçelerinde güzel, yı.:ni tesisler, sanayi te
sisleri yapıhyor. Malatya'da sadece tarım sahası değil, gi.izel, küçük sa
nayi siteleri kuruluyor. Onlara da yardım edeceğiz, inşallah onlan da kı
sa zamanda tamamlarız. Organize anayi bölgesi kuruluyor ve ilerlemek
te. 3-4 tane fabrika kuruluyor. Malatya sadece bir tarım memleketi de
ğil. aynı zamanda bir sanayi memleketi oluyor. 

Muhterem Malatyalılar, doğunun diğer kahraman illeri, Adıyaman, 
Erzurum, Erzincan, Diyarbakır, Urfalılar, hepsine söylüyorum. Doğu'da 
büvük bir kalkınma hamlesi başlarmştır. Her zaman söylediğim gibi, 
Doğu'nun, Güneydoğu Anadolu'nun makus talihin: biz yeniyoruz. Bütün 
memleketi kalkınmış, mağrur bir ülke haline getirmek için gayretleri
miz sonsuzdur. Bu gayretlerimiz sizin desteğiniz ve Allah'ın yardımıy
la devam edecektir. 
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Karakaya Baraj ı tamamlandı, hizmete açtık 2 ünitesi çalış ıyor, 3. 
ünite de yakında devreye girecek. Arkasında güzel bir göl meydana gel
di. Malatya'nın bir kısım ovasını aldı ama, zanr.ediyorum Malatya'ya 
ilerde o gölün etrafında çok güzel turistik imkanlar verecektir. Kebarı 
Eıazığ'a nasıl imkanlar vermişse, Karakaya gö!U de Malatya'ya çok 
güzel imkanlar verecektir. İnşallah, ilerde o gölde de birçok işler yap~ · 
rız, çok daha güzel olur. 

Karakaya Barajı'nın yapımı 1976 yı lında başlamış, ama 1983 yılı 
sonuna kadar sadece % 20'si yapılabilmiş. Neden? Para yok .. Türkiye l 977 
den, 1980'e kadar çok sıkıntılı yıllar g.::çirmiş. 80'den sonra da 2 sene, 
ülkenin düzelmesi için birtakım gayretler sarfedilmiş. Neticede, 83 so
nunda iktidara geldiğimiz zaman Karakaya'yı böyle bulduk ve 3 sene 
içerisinde tamamladık. Evet, yüzde 80'ırıi biz yaptık. Nasıl burada Çat 
Barajı , Sultansuyu Barajı, Polat Barajı, bütün bunlar yapılıyorsa, i şte 

Urfa ovalannda, büyük Harran cvalarını, Urfa - Mardin ovalarını su
luyacak büyük proje; Atatürk Barajı Y"Pılıyor, bu dev bir projedir. 

Aziz ve muhterem Malatyaltlar, çok şeyler yapacağız, çok büyük 
e erler yaparız ama size söyleyeceğim birşey var; Memleketimizin çok 
daha ileri gitmesi mümkündür. Allah'ın izniyle, birl iğimizi beraberli~i

mizi bozmayız. Etrafımıza bir bakınız; İran - Irak arasında harp var, 
Filistin meselesi var, bir taraftan Lübna:ı'da kan gövdeyi götürüyor .. Tür
kiye nasıl? Türkiye sulh, huzur içinde kalkınmasını tamamlıyor. Etra
fımızdaki bütün ülkeler bize hayranlıkia bakıyor. Nasıl oldu? diyorlar. 
Her gittiğim yerde •Türkiye nasıl oldu da 4 senede bu hale geldi, bir 
mucize mi oldu?» diye soruyorlar. Ben de diyorum ki; •Bu bizim mil
letimizin c eridir, çalışkan, zeki, akıllı milletimizin eseridir. Atatürk'ün 
dediği gibi, bizim insanımız çalışkandıı, zekidir, bizim insanımız. on;ı 

birşeyler öğretince, birşeyler verince onu muhakkak çok iyi yapar. Sağ
lam. cesaretli ve metanetlidir. Anadolı.;'nun toprağına sıM ıkı vapış
mışt ır. 

1983 yılında, Anavatan Partisi'ni kurduğumuz yıllarda memleketi
mizin halini şuna benzettim : •Bir tarla var, bu :ariada birbirinden ay
rılmış, derin izler var. Bir taraftan, öbür tarafa gidemiyorsun. çukur
lar, hendekler var. Bu Türkiye'nin siyasi tablosudur. Burada birbirin
den ayrılmış partiler var. Geliniz bir pı:.rti kuralım, memleketin bu tar
lasını yeni baştan sürelim, tertemiz ed:!lim• dedim. Anavatan böyle ku
ruldu. Herkesi bayrağımız altına çağırdık ve kimseye csJ...i siyasi görü· 
şiinden dolayı hiçbir şey söylemedik. Mevlana gibi, cNe olursan ol, gel 
bizim çadırımızın altına• dedik. Geliniz kardeş olalım, birbirimizi eve
lim. Kavgadan bu memlekete fayda yoktur, kavga edersek hiçbir iş ya
pamayız. Bakınız, bugün dahi, bana çok laf söylüyorlar. Gazet elerde çı-
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kıyor, duyuyor, görüyorsunuz. Muhaliflerimiz çok laf söylüyor, ama 
bir hususiyetim var; hiç cevap vermem, aldırmam. Özal cevap vermek
ten korkuyor zannetmesinler, hayır, Özal Allah'lan başka kimseden kork
maz. Ama bildiğim bir şey var : Ben orılara cevap verirsem nasıl iş ya
parız? Llı[ üretmek yerine iş üretmek ıazım, iş ... Onların işi gücü laf 
üretmek, iş üretmek değil. Millet iş üretmeyi bize verdi, işin başına kov
du, dedi ki, «Bu memleketin işini yap. Memle•ketin işini iyi idare et•. 
Başka iş yapamam ki, laf üretemem. 

~evgili Malatyalılar, çok şeyi değiştirdik. D~ğiştirdiğimiz en büyük 
şey, insanlar arasında sevgiyi, gençler arasında birliği meydana getir· 
mektir. Bu güzel gençler, hepiniz, Anavalan bayrağı altında birbştiniz. 
Bıı memleketin bütün insanlarını herıaman sevdiğimizi, hiçbiı za·man 
;ıyırım yapmadığımızı ve hiçbir zamdıı da yapmayacağımızı açık, ke· 
sin olarak ifade ediyorum. Hatta diyorum ki; • Bize ister rey verin, is
ter vermeyin. Benim vazifem sizi sevmektir, işinizi görmektir.• Tür
kive'nin buna çok ihtiyacı var. Unutmayınız, 52 milyon olduk, gc-liştikçe 
büyüdükçe dünyanın birçok ülkesinin gözünü kurkııtuyoruz, haberiniz 
var mı? 

Anavatan iktidara geleli bu memleketle çok şeyi değiştirdi. Söy
ledim, çok büyük projeler yapılıyor. Bi?. geldiğimızde 84 tane baraj var· 
dı. bi7. buna 25 tane ilave ettik. Şu anda 75 baraj da inşa halindedir. 
Ve söyliyeyim, hepsini de yerli müteahhitlerimiz, Türk işçisi, Türk mü· 
hendisi yapıyor. Hatta koskoca Atatürk Barajı'nı bile ... 

Bugün , Türk müteahhitleri, mühendis ve işçileri, Libya çöllerinde, 
Sırndi Aı-abistan çöllerinde ve yakında Sovyet Rusya'da çalışacaklar. 
Bunlar geçtiğimiz yıJlarda düşünülmesi mümkün olmayan şeyle,.di. Ama 
An:watan geldi, memlekete güven, istikrar, huzur geldi ve herkes daha 
fazla çalışma azmi ile bilendi. 

Sevgili Malatyalılar, Anavatan sosyal adaletçi bir partidir. Nasıl 

olduğunu söyliyeyim : Sosyal adaletçi demek, laf üretmek değil, iş yap
maktır. Bir misal vereyim: G<.çtiğimiz dönemde bakınız, bütün iktidar
ların programlarında şu var : • Fakirliğin, fukaralığın kökünü kazıyaca
ğız.• Nasıl kazıyacaksın, lafla oluyor mu? Olmuyor. Ancak, •İcraatıola 
olur. O da şöyle yapılır. Biz •Fakir - Fukara Fonu• diyorlar. Evet •Sos
yal Dayanışmayı Geliştirme Fonu •nu kurduk. Bu fonda milyarlarca lira 
p<ıra t opladık . Bütün ülkelerde bu vak!nar kuruldu, bu vakıflard a . bir· 
çok insana yardım ediliyor. Ne kadar biliyor musunuz? Belki 1 milyon, 
belki 2 milyona yakın insana yardım e:diliyor. İşte fakirliğin, fukaralı
ğın kökü böyle kazınır. Bu bizim ananemize de uygun, Batı'mn bize uy
mayan sosyal sistemiyle değil , bizim kendi bünycmize uygun, vakıfla, 
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hayrat yapılıyor. Çok daha güzel bir sistem kurduk. İşte Malatya'ya da 
aşevi kurulaca'k, ihtiyacı olan gidecek orada yemek yiyecek. Okuyama
yan talebeye, hapishaneden çıkmış iş bulamayan. işini kaybetmiş ada
ma da yardım buradan. Kendi işini kurması için, herkese yardım edece
ğiz. Türkiye artık güçli.i bir ülkedir. 

Bir konuyu daha açmak istiyorum, o da önümüzdeki 6 Eylül'de 
olacak halk oylaması. Halk oylaması s.;.stemini, bu vesileyle, halkımıza, 
memleketimize kazandırdık. Halk oylaması nedi r? Siz bizi seçer, Millet 
Meclisi'ne götürürsünüz, biz orada milletten bir kere vekalet aldık diye 
her işi yaparız. Ama, her işte vekalet alınmaz, bazen de gelip millete fik
rini sormak lazım. İşte halk oylamasının sebebi size gelip, siı in fikri
nizi almaktır. Meclis 6 Eylül'de yapılacak halk oylaması konusunda ka
r:ır verebilirdi, size gelmezdi. Ama, «Bu önemli konudur, biz halkımızı 
herşeyden üstün tutuyoruz, onun için gidelim, millete fikrini soralım » 

dedik. Açık söylüyorum hiçbir şey farketmez. Ama, siz karar verin, ka
rar verme yükü sizin omuzlarınızda, sizin yüreğinizdedir . Nasıl uygun 
görürseniz öyle :karar verin. Ve dikkat edin birşey söyliyeceği m, biz bu 
konuyu halka getirmeye, Millet Meclisi'nde karar verdik . Karşımızdaki 

muhaliflerimiz, ilk önce halk oyuna gitmekten korktular, halk oylaması 
olmasın diye Anayasa Mahkemesi'ne gittiler, dikkat ettiniz mi? Ama 
Anayasa Mahkemesi onları ters yüz ediverdi. 

Milletten kaçılmaz, milletten rey isteyenlerin, milletin önünde ol
maları lazım. Devlet için şunu söyliyeyim; herşey milletin emrindedir, 
devlet bütün müesseseleriyle beraber milletin hizmetindedir. Ben bu 
fikri getiriyorum, onun için size bütün yüreğim le bir nevi hizmetkar
lık yapacağım, aslı budur. Çünkü, unutmayımz halka hizmet hakka hiz
mettir. 

Malatyalıl ar, Allah'a çok şükür, bütün dünyada çok i libarımız 
var. Türkiye'yi baştan aşağıya bir şantiyeye çevirdik, heryerden kredi 
alabiliriz. Vaktiyle, kredi peşinde koştuğumuz, alamadığımız , bir tanker 
petrolü bile parasız vermeyen veya parası eksik olduğu için doldurma
yan ülkelere, Türkiye 1,5 milyar dolar kredi veriyor. Nereden nereye ... 
Bütün büyük tesisler bu devirde yapılmaya başlandı, 1050 kilometre 
otoyol, içinizde Almanya'dan gelen işçiler vardır, işte oradaki otoban
lar gibi... İnşallah, 3 seneye 'kalmaz otobanda, Edirne' den gireceğiz. An
kara'dan çıkacağız. 

Bir sağlık Reformu Kanunu çıkardık. Yakında o kanunun tatbikatı
başlıyor, biraz zaman alır. Ama, bütün hastahanelerimiz o sistemle, bir 
fabrika misali , saat gibi çalışacak, göreceksiniz. Anavatan iktidarı, Özal, 
Türkiye'nin bütün meselelerine el atmıştır; Sağlık meselesine, fakir 
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fukaralığa, yol - su meselesine ... Memleketin bir şantiyeye döndüğünü 

söyledim. Bakm Irak'tan gelecek 2. petrol boru hattını da biz yapıyoruz. 
Yakında hizmete koyacağım, o da bitti... Dahasını söyUyeyim Bulgar
istan, Ru ya'dan gelen tabii gazı alıyoruz. Nereye gelecek? Şu anda Trak
ya'da, yarın İstanbul'da (bu sene sonunda), önümüzdeki sene sonunda 
Bursa , İzmit, Eskişehir, Ankara'da ... Bakın unutmadan söyliyeyim, Su
riye ile gittim anlaştım. Orada gaz çıkarsa, onu c!a alacağım, bu güney 
ilerine get.ireceğim ... O proje ne kadar biliyor musunuz 300 milyon do
lar. Kredisini bulduk, yaptık , gitti. İstanbul'da bir köprü yapıldı diye 
çok övenler var. Konuşsunlar, doğrudur. Ama Anavatan iktidarı, ikinci 
büyük köprüye başladı. Yeni köprü eskisinden büyük :Eskisi 3 gidiş - 3 
gelişti, bu yeni köprü ise 4 gidiş - 4 geli, li. Başka bir şeyi daha var -daha 
uzun ama- ismi gi.ize!, o şehri feth eden kumandanın ismi : Fatih Sultan 
Mehmet Köprüsü. 

Gayet tabii, biz milliyetçi - muhafazakar bir partiyiz, eski ahva
dıııııza gereken saygıyı, hürmeti gösteririz. Onun için Türk Büvüklerini 
hep önde tutarız, onun için birçok yerlere onların isimlerini koyduk. 
Göreceks iniz, İstanbul'da birçok parktı. Türk Tarihi'nin önemli şahsi
yetlerinin anıtları dikiliyor. Batı'da var. niçin Türkiyc'de olmasın, n için 
eski tarihimizi gençlc:r öğrenmesin, onunla öğünmesin. Anavatan, milli
yetç i - muhafazakar, sosyal adaletçi, hiçbir sosyal demokrat, sosyal ada
!cı b:ıkı ınından bizim yanımıza bile yaklaşamaz. Bakın, şu konut mesc
l es iı:i nasıl çözmi.işü-z : Kaçakçıya gideı. parayı almışız, onun sigaradan 
gelen yem borusunu kesmişiz, onu T.ıplu Konur Fonu'na aktarmışız. 
Şimdiye kadar, niye akıllarına gelmed:, yapmadılar, biz yaptık, biz ... 
H:ıcmi ne kadar? Hacmi tam 150 milyc-r lira, az değil. 

Başka bir saha daha var. Türkiyt.'nin Silahlı Kuvvetleri'nin güçlü 
olması lazım. Ekonomisi güçlü bir ülkC'nin, aynı zamanda Silahlı Kuv
vetleri de güçlü olmalıdır. Ama modern harp araç ve gereçleri, uçaklar, 
çok pahalı. Bunlar hep dışarıdan geliyor ... Biz düşündük taşındık, Sa
vunma Sanayii'ni Destekleme Fonu adında yepyeni bir fon daha kur
duk. Şimdi bu fona her yıl 500 milyar !ira para geliyor ve bu fonla Sa
vunma Sanayii'ni destekliyoruz. 29 .Ekim günü, Ti.irkiye'de -Eskişehir'de

iet motoru yapılmış. Fabrikayı yeni açtık. ~ürted'de uçağı yapılmış, 

Cumhuriyet Bayramı'nda F-16 jet uçakları inşallah bu göklerde uçacak. 
Bunlar da Anavatan İktidarı'nın eseridir. Daha çok harp sanayii tesisi 
kuracağız. Evet, herşey çok daha iyiye gidecek. Biz gençlere, çocuklara, 
All::ıh için çok önem veriyoruz. Spor meselesine çok önem verdik. Şim
diye ·kadar, son altmış senede ne kadar spor sahaı:ı yapılmışsa, bir o ka
darını son 3-4 senede yaptık. Gençlerimizin üniversite - yurt meselesini 
bir çırpıda çözdük. 50 -60 senede 55 bin yataklı yurt yapılmış, biz 7 ayın 
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içerisinde 45 bin yataklı yurt yaptık. Dahasını söyliyeyim, sanayide çalı
şan çıraklarııruza yeni bir imkan getirdik. Onları sosyal sigorta'y:ı bağ

ladık ve teknik eğitim görenleri fabrikalarda çalıştınp, oralarda yetiş
tiriyoruz. Yepyeni bir sistem kurduk. tleride çok daha iyi, çok daha 
parlak günler var. 

Sevgili Malatyalılar, sizlere de biqey sorayım : Eskisi gibi elektrik 
kesiliyor mu? Vaktiyle elektriği Bulgar'dan alırdık. Şimdi, bize elektrik 
veren Bulgar acze düştü. Bulgaristan'da, günde 3 saa t elektrik kesiliyor. 
Ben de, döndüm « İstiyorsan sana elektrik satarım arkadaş » dedim. Bol
lujfo bizde ... Suriye'ye de satıyoruz. ona satacağım. Bakın birşey daha 
söyliyeyim, Türkiye'de herşey var, hiçlıiı şeyin yokluğu yoktur, kuyruk
lar yoktur, işçilerimiz, yabancı ülkelerden bavullar dolusu eşya getiri
yormu artık? OnJar sadece para getir~inler kafi . 

Sevgili Malatyalılar, sizi bu güne~ın altında çok fazla bekletmek 
istemiyorum, çünkü burada yapacağım başka işler de var. Söyleyece
ğim birşey daha var, ben bunu geçtiğimiz seçimlerden evvel birçok ke
re söyledim, burada da bir kere daha tekrar t·deceğim ; Gençler bizi 
tutuyor, tamam mı gençler ... Gençlere, ı:-ocuklara bu kadar önem veren 
bir iktidarın sırtı ileride de yere gelmC:'z, mümkün mü? Bir nevi, gele
ceği dumura uğramış gibi partiler var. Çünkü, s~dece yaşlılar tutuyor, 
sonra hiç genç tayfaları yok, geleceği g~ıyet karanlık ... Hatta bazen şöyk 
söylüyorum. «Bakın, babalarınız orada olsa bile çocuklar bizded ir ». 
J3iraz eski bağlantıları var da, bir türlü ayrılamıyorlar, ama zamanı ge
lince onlar da ayrılacak, buyrun çadırımızın altına diyeceğiz, halen ka
pımız herkese açık, hiçkimseye kapalı değil. 

«Gençler bizi tutuyor• dedim, arkasından şunu söyleyeceğim ; Orta 
yaşlılara gelince onlar zaten bizimle -;:ıhşıyor!. Yaşlılara gelince onlar 
için de unu öylüyorum; gün görmüşlerin, babalc.rımızın, dedelerimizin 
duası da bizimle ... Zaten o dua olmasa ayakta duıamayız, o duanın çok 
kıymeti var. Ben onu Amerika'da ameliyat olduğum zaman hi ssettim. 
Allah için çok dua ettiler, hepiniz ettiniz. Daha~ını söyliyeyim bir de 
çocll'klar kaldı, çocukların da sevgisi bizimle ... 

Sevgili Malatyalılar, hepinize en derin 3evgilerimi, saygılanmı ~u
nuvorum. Sağolunuz, varolunuz. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN SÜRGÜ DEPREM EVLERİNİN 
ANAHTAR TESLİM TÖRENİNDE YAPTICI KONUŞMA 

20 Temmuz 1987 

Değerli Misafirler ve Muhterem Sürgülüler, 

Geçen sene 21 Temmuz 1986 günü buraya gddik ve evlerin temeli 
atıldı. O zaman tabiatıyla büyük sıkıntılar vardı. Ama bugün mesut bir 
an yaş ıyoruz. Aradan bir sene geçmed;:m bu evler yapıldı . Ben bilhassa 
eskidtn olan bazı hadiseler ile bizim zamanımızdaki benzer hadiseler 
arasındaki farka işaret etmek istiyorum. Bakınız, Türkiye'de tabi, dep
rem kuşağındayız, çok deprem oluyor ve bundan da bir çok insanım ı z 

rahatsız, muzdarip oluyor. B"n hatırlıyorum. Daha evvelki yıllarda bir 
deprem oldu ve 1960'lı yıllarda olan bu depremin yarası o zamandan beri 
zor sarılmıştır . Yeni biz sarıyoruz. Hatırlayın: Erzurum' da, tam yeni ik
tidara geçtiğimiz bir ay öncesinde büyük bir deprem oldu. 70 küsur civa
rındaki yerleşim yerinde üç binden fazla konut yap tık. Ve o yerleşim yer
lerinin çoğu 2000 metrenin üzerinde yerlerdi. Çok kı a bir inşaat dönemi 
vardı. Onu da biz aynı sene içerisinde yani bir sene dolmadan sahiplerine 
verdik. Bugün o 70 küsur köy hakikaten mesuttur. Burada tabiatıyla bir 
yeni kasaba kurulmuştur. Yeni Sürgü ismini koymuştuk. İnşallah Yeni 
Sürgü daha da güzelleşir . Sizler yardım edersiniz. Çünkü biz yeşili seven 
bir milletiz. Buraları yukarıdan görüldüğü gibi feçkalade muntazam. Bu 
yolların her halde asfaltı da olur. nlşallah onu J a yaparız. Ondan sonra 
güzel yeşillendireceğiz . Herhalde buraya geldiğimiz zaman, herkesin be
ğeneceği bir yer olacak. O zaman ilçe olmasını da düşünürüz. Hepinize 
tekrar teşekkür ediyor, bu güzel yeni Sürgü'nün mesut günlere ve mesut 
insanlarla dolu olmasını çocuklarla, gençlerle, annelerle ve babalarla do-· 
lu olmasını temenni ediyorum. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN ELAZIG'DA 
HALKA HİTABEN YAPTIGI KONUŞMA 

21 Temmuz 1987 

Çok değerli Elazığlılar, 

Muhterem vatandaşlarım, bugün buraya gelmem, sizleri görmek ve 
:Elazığ'ın işleri nasıl gidiyor diye, -bakmak içindir. Burada, benimle be
raber gelen, Bayındırlık ve İskan Bakanı, Köyişleri Bakanı ve kabinede 
sizleri temsil eden Milli Savunma Bakanı var. BL: bakanlarımızla bera
ber güzel Elazığ'ımızın, bir çok mesel.!lerini yerinde görmüş oluyoruz. 
Bakın, ben her sene E lazığ'a geliyorum. Seneye de gelirim, mera•k etme
yin. Çok değerli Elazığ'lılar. Palu'ya bir fabrika kuracağız, mer,•k etme
.Yin. 

Muhterem Elazığlılar, 

Anavatan sizlerin gayreti ve deste[tiyle ve Allah'ın yardımıyla dört 
yıldır iktidardadır. Biz bu memlekette birçok şeyi değiştirdik. Çok gü
zel işler yaptık. Aslında bir hükümet için çok uzun bir süre değildir. 

Ama dört senede memleketin nasıl de~iştiğini bulunduğunuz yerden 
görünüz. Türkiye'nin her tarafı değişiyor. Türkiye dünyanın sayılı ül
keleri arasına girmeye namzet olmuştuı· Çok sevgili Elazığlılar. biz bir
çok şeyi değiştirdik dedim. Birkaç misal vereyim, bir tanesi elektrik 
ml!selesi. Misali Elazığ'dan vereyim. Biz iktidara geldiğimiz zaman Ela
-zığ'ın köylerinin ancak yüzde SO'si elektriğe sahip idi. Bugün bütün 
köyleri elektriklenmiştir. Yakmda Doğu ve Güneydoğu'da dahil olmak 
üzere Türkiye'de elektriksiz köy kalmayacaktır. Elazığ'ın hiçbir ilçesin
de otomatik telefon yoktu. Şimdi 8 ilçesinde otomatik telefon var. Bu 
yeni yapılan rki ilçenin de yakında otomatik telefonu gelecektir. Daha
sını soyleyeyim köylerin b ütününün telefon irtibatı inşallah bu sene 
veya önümüzdeki sene tamam olacaktır . Bütün köyler telefona kavuşu
-yor. 

Muhterem Elazığlılar, 

Bu söylediğim sadece Elazığ ıçın değil, bütün Türkiye için de 
böyledir. Biz Türkiye'yi modern, ileri bir ülke haline getirmeye azmet
tik. Bu güzel, masmavi gök altında, size şunu söylüyorum; Türkiye as
rın sonuna varmadan, dünyanın sayılı ülkeleri arasına muhakkak gire-
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cektir. Biz memleketimizin bütün kaynaklarını harekete geçirdik. Ba
kınız burada Elazığ'a yakın Keban Barajı var. Keban Barajı 1964 te 
başladı, 1973'de devreye girdi. O zaman bu barajı yabancı müteahhitler 
yaptı. Karakaya 1976'da başladı ve iktidara geldiğimiz zaman ancak 
yüzde 20'si yapıl mıştı. Oç senede, biz ge!"i kalan ylizde 80'ini tamamladık 
ve Karakaya Barajını hizmete açtık . Karakaya Barajı, Keban'dan daha 
fazla elektrik enerjisi üretiyor. Keban'ın üretimi 6 milyar kw/saat, Ka
rakaya'nın ise 7,5 milyar kw/saat ama bununla kalmadık. Aşağıda 
Atatürk Barajı, Keban'ın gövde hacmi bakımından tam altı misli. Onu 
yabancı müteahhit yapmıyor. Türk mütcabbiti, Türk işçisi , Türk teknis
yeni yapıyor. Ve inşallah önümüzdeki sene içerisinde Atatürk Barajı'nda 
su tutmaya başlayacağız. Su tutma deyince, Keban'dan büyük Keban'ın 
gerisinde 30 milyon metremikap su var. Atatürk Barajı'nda 54 milyar 
metremikap su var. Yani Fırat iki sene aksa dolduramaz. Sadece bu ka
dar değil. Biz iktidara geldiğimizde Tüı kiye' de 84 tane baraj vardı. Biz 
25 tane ilave ettik. Şu anda inşaat bıJinde olan 75 tanede baraj var. 
Evet, memleket bir baştan, bir başa şantiye halin·~ dönmüştür. İstanbul' 
da ikinci köprüyü yapıyonız. Bi rinci köprüden daha büyü k. Birinci köp
rünün üç geliş 3 gidişi vardı. Bunun dört gidişi clört gelişi var. l smi de 
çok güzel. Şehri fetheden büyük kuıııamlanın ismi. Hazreti Peygamberin 
tefsirine mazhar olmuş büyük padişahın ismi. Fatih Sultan Mehmet 
Köprüsü. Biz tarihimize saygılıyız. Büyüklerimizi hep daima, rahmetle 
ve şükranla anarız . Çünkü biz milliyetçi ve muhafazakar bir partiyiz. 

Değerli Elazığlılar, 

Mesele bu kadarla bitmiyor. Bakın.z bu dön sene gibi kısa zaman
da, Türkiye'de neler yapılmış . Bizden "vvel 50 :,m otoyola başlanmış, 
b,iz bitirdik. Nasıl bi tirdiğimizi burada anlatmışımdır. Ama otoyol deyin
ce, Almanya'dan gelen işçi kardeşlerim bilir otoban derler. O yollardan 
şu anda 1050 km'nin inşaatına başlıyoruz. Büyük bir kısmına başladık . 

Oç, dört sene sonra Almanya'dan gelen kardeşim, Kapıkule'den, Edirne'
den gireceksin. Otobandan ayrılmadan, Ankara'dan çıkacaksın. Otoban
dan ayrılmadan, Ankara'dan çıkacaksın. İnşallah göreceksiniz, asrın so
nunda 3000 km'lik otoyol sistemi ile Türkiye' de Avrupa gibi olacak. 

Sevgili Elazığ'lılar, 

Barajları söyledim, otoyolları söyledim -Bakınız eskiden birara bir 
oetrol boru battı yapılmış. Irak petrolünü Akdeniz'e akıtıyor. Türkiye 
buradan para •kazanıyor. Biz bu boruyu -30 milyon ton taşıyordu- 50 mil
yon tona çıkardık. Bu kadar da değil. İkinci boru hatunı da çektik. 
Onu da yakında gideceğim, işletmeye açacağım . İkinci boru battı, aynı 
boru hattı . Daha büyük o kadar da de~il. Dahası var. THY'na 10 tane-
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büyük airbus aldık. Tanesi 55 milyon dolardan JO taneyi hesap edin 
550 milyon dolar. Türkiye'nin itibarı var. Artık istediği krediyi istediği 

.şekilde alabiliyor. THY Singapur'a, yakında Çin'e, Japonya'ya ondan 
sonra Amerika'ya gidecek. Evet, bayrağımızı oralara da götürecek. Da
hasını söyleyeceğim. Sovyetler Birliği'ııden, Bulgaristan üzerinden gaz 
alıyoruz. Hiç çekinmeden, korkmuyoruz, merak etmeyin. Parasıyla 

::ılıyoruz. Paramız var çünkü. Bakınız, o hat nereye gelecek? Trakya'da 
-büyük bir gaz santralı var. O da Keban gibi büyük 1200 mcgawatt ta
bii gaz bundan geçip bu sene İ:;tanbul ';,: gelecek. Önümüzdeki sene so
nuna kadar Bursa, İzmit, Eskişehir ve Ankara'ya gelecek. Suriye'ye ıı:it 
ıim onlarla da anlaştım. Merak etmeyin. Oradan da gaz alırsam gi.incy 
tilerini ve buraları besleyeceğim, şimd i , bakınız, bununla da değil, daha
~ını söyleyeyim. Bizim gibi toplu ·konuta, insanların mesken ihtiyacına 
cevap veren bir iktidar yoktur. Türkiye'ye gelmedi. Toplu Konut. mese
lesi vatandaşımın en önemli meselesi. Yemin ettim, açıkça söylüyorum. 
Diyorum ki • Vatandaşımı , işçimi, memurumu, esnafımı, sadece ihti
yar: adığı emekli olduğu zaman değil , ~cnçliğindc ev sahibi yapacağım .» 
Bakınız bugiin Elazığ'da aşağı - yukarı 5000'e yakın konut yapılıyor. 
·Özal parasını buldu. Nasıl buldu? 700 milyar lira .her sene para buluyo
;um. Nasıl? O içtiğiniz kaçak sigara vardı ya onu normal yola aldım. 
Kaçakçıya, karaborsacıya gitmiyor. Toplu Konut Fonu'na gidiyor. Yıl 

da ge!en para ne kadar biliyor musunuz? 150 milyar lira. Burada şunu 
sormak lazım . Eski iktidarlar niçin bunu yapmamış, hep kaçakçıya, kara
tıorsacıya kaptırmışlar bu paraları. Evet, biz memleketin hizmetin ~ ge
tirdik onu, Toplu Konut'la, insanlarımızı ev sahibi yapıyoruz. Hem işç i 
mize yeni iş sahası açıyoruz, hem de memlekete canlıltk getiriyoruz. İş te 
.,;öylediğimiz bu. Karaborsacının da yem borusunu kesiyoruz. 

Çok değerli Elazığlılar, 

Türkiye'nin bugün çok itibarı var. Ben çünkii bu yılları yaşad1ğını 

ıçin itibarın ne olduğunu çok iyi biliyorum, 1979 sonunda, Başbakanlık 
Müsteşarı olarak basladığım zaman, Başbakanlıkta -size yeminle söyleye
yim- 15-20 gün biz paltoyla çalıştık. Çünkü kaloriferleri yakacak fuel oil 
yoktu. Türkiye'de yoktu. Çünkü, gelmiyordu, paramız yoktu, dövizimiz 
voktu. Elaleme avuç açıyorduk. Utanılacak, hakikaten çok sıkıntıya u ğ
radığımız yılları ben hatırlıyorum . Kapı - kapı dolaşnk Türkiye'ye para 
bulmaya. Bu memleketi -yani tulumbaya su koyarsınız- çalıştırmak için 
para aradık, çokta bulduk. Ama bakın nereden, nereye, o zaman petrol 
satan ülkeler, petrol üreten ülkelerden bazı dostlarımız, hatta şunu yap
mışlardır; tankerı doldurmak için 30 milyon dolar mı lazım? Biz bul
muşuz 29 milyon dolar, 1 milyon dolar eksik. Doldurmuyor, bekletiyor, 
gemimizi. O bir milyon dolan da ödeyin diye. Peşin görmeden bize petrol 



vermiyorlar. Böyle durumdaydık. Ama bugün o ülkelerin çoğuna Türkiye 
1 ,5 milyar dolar kredi verir hale gelmiştir. 

Biz Türkiye'nin itibarını çok yukarıya çıkart!ık. Bugün Türkiye di
yorlar. Gittim geldim Suriye'ye. Jrak'ı İran'ı biliyorum. Bütün komşu
larımızı biliyorum' Size şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Tür'kiye gibi bol
luk ülkesi, insanlarının yüzünün güldüğü bir ülk,, etrafımızda yoktur. 
Bunu Almanya'dan gelen işçi kardeşlerimize sorun. Yol üzerinde birçok 
ülke görüyorlar. Gelsinler Türkiye'yi r.ıukayese etsinler. İşte aradaki 
fark budur. Bakın birşey daha söyleyeyim. Ben şunu söylerim yalnız. 
Köylere yol, su, elektrik ve telefon bak;pnından bizden evvelki 50 senede 
yapılan işi, üç - dört seneye sığdırdık. Çünkü bu işler parayla, kafayla 
yapılır. Sade para değil, kafada ç:ılışacak ki işi düzgün yapasın . Neticede 
yaptığın iş memlekete ·katkı verecek. Memleket yuvarlanarak. yani çığ gi
bi büyüyerek gidecek . İşte Anavatan Türkiye'yi böyle hale getiriyor. 

Sevgili Elazığlı l ar. 

Çok konuşulacak konu var. Toplu konut böyle. Bakınız bir konuyu 
d.ılıa burada açıklayayım. Bir sosyal adaletçi bir partiyiz. Hatta şunu söy
lerim sosyal - demokratım diyenlerden yarışa girerim, sosyal - adaletçi
lik bakımından. 

Üzerine üç tane tur bindiririz. Sebc.bi gayet basit. Bakın, bir mem
leketin en önemli sosyal yerlerinden biri, o memlekette fakir fukaralığın 
olmasıdır. Güçsüz insanların duasıdır. Şimdi bütün iktidarlar, her ne 
çeşit olursa olsun çıkmış şunu yapmışlar. Demişler ki, «Biz fakirliğin 
fukaralığın kökünü kazıyacağız. • Nasıl kazıyacaksın kardeşim? Lafla 
peynir gemisi yürümüyor ki, iş geliyor, icraata dayanıyor. Ne yaptın? 
Hiçbirşey yapmadılar. adece lafını söylediler. Bakın, ne yaptığımızı 
'övleyeyim. Biz bir fon kurduk. Basımmız buna biraz şaka yollu, fa
ki r, fukara fonu diyor. Ben, Sosyal Yardımlaşmayı Geliştirme ve Te~
vi1- Fonu di orum. Bu fonda her yıl aşağı - yukan 250 ile 300 milyar 
!irap ara toplanıyor. Şimdi bütün illerd2 ve ilçelerde bu vakıflar var. Muh
taç olan adama, işinde sıkıntıya düşene, hapisten çıkmış iş bulamayana 
dahi yardım ediyorlar. 

Bugün Elazığ ilinde aşağı - yukarı 20 bin insana yardım edilmiş
i ir.Sade Elazığ ilinde. Bütün Türkiye'yi topladığınız zaman şu 1 ,5 se
nelik kısa zamanda belki 2 milyon. 

Bugün en ufak ilçemizin kesesinde, o vakfın emrinde 40-50 mil
von lira para vardır . En ufak ilçemizde dahi. eden? Fakire , fukaraya 
dnl11 iyi bakabilmek, onların dertlerini çözebilmek için, bakın bir tane 
d~lrn var. Onu da sövlcyeccğim, Milli S:ıvunma ihtiyacı önemli . Askeri-
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mize iyi bakmalıyız, onu güçlendirmeliyiz. lktisaden güçlü olan Türki
ye, Silahlı Kuvvetleri de güçlü olmalı ki herkes için caydırıcı olsun. 
Kimse bu vatanın tek kanş toprağına gözünü dikemesin. Böylece tabi
atıyla, savunma meselesinde, modern teknoloji isteyen bir çok işler 
var. Dışarıdan alırsanız, hepsine para vermek l azım . O kadar döviz 
var mı? Hep sual geliyor buraya. Dövizimiz şimdi bol. İstediğiniz ka
dar gidin bankadan alın. Eskisi gibi, cebinizde taşıyın, kimse karışmı

yor. Hapse gitmiyorsunuz. Bankada döviz hesabı bile açtınn. Ve hiçbir 
mesele yok. Avrupa gibi oldu burası. Ama savunma sanayii için ne yap
mamız lazım dedim. Düşündüm, taşındım, bir yeni fon kurduk. Savun
ma Sanayini Destekleme Fonu . .Bugün bakınız, kısa bir zaman sonra 
24 E•kim'de iki fabrikamız bitti, çalışmaya başladı. Birinin açılışını 
yaptık, diğerini daha yapmadık. F-16 jet uçakları, Motoru da burad<> 
gövdesi de burada. Bu sene Cumhuri:ı-et Bayrnmı günü şu göklerde 
Türkiye' de yapılmış bu uçakları göreceksiniz. 

Muhterem vatandaşlanm, 

Daha birçok konular var. Daha birçok savunma sanayii fahrikaları 
kurulacaktır. Ve bu akıllıca bir iştir. Hem memlekete yeni iş sahası , 

hem ilahlı kuvvetlerimize destek işte böyle olur. Eskiden niye düşünül
memiş bunlar? Sormak lazım. Ama ber. size birşey söyleyeyim. Anava
tan'ın getirdiği en önemli icraat, bu memlekette birliği, beraberliği. kar
deşliği, sevgiyi getirmiştir. Bakmız, bazen eski ~iyasiler şunu söylüyor
lar, «Özal geldi, politikayı yumuşattı• diyorlar. İnsanlar eskisi gibi 
kavga etsin istiyorlar. Türkiye'nin insanları, gençleri birbirine sımsıkı 
sarılacak ve memleketi ileriye götüreçekler yıllar evvel 1983 seçimle
rine girmeden evvel şunu söyledim. Dedim ki •Arkadaşlarım , Tüı·k i
ye'nin siyaset sahnesi, bir tarladır. Bu tarlada ço,;; derin izler var. Nedir 
bu izler? Partiler bölmüş, parsellenmi5 tarlayı. Ben geleceğim dedim . 
bu tarlayı yeni baştan süreceğim. Tertemiz edeceğiz, büLün o izleri kal
dıracağız.• Evet, Anavatan yepyeni bir partidir. O yepyeni parti olduğu 
içinde, bütün eski partilerin çizdiği izleri ortadan kaldırmıştır . Memle
keti birleştirmiştir. 

Şimdi size seçim zamanında da ~öylediğim. -ama bugün seçim 
yok- bugün geziyorum, -hersene olduğu gibi, ben geçen senede geldim 
gezdim, hersene gezerim. Seçim için değil, zaten söz verdi'k. Seçim ol
sa da olmasa da gene geleceğiz, sizleri göreceğiz. 

Şimdi bakınız bana soruyorlar, 6 Eylül'de reforandum var, halkoy
laması var. Eski 4 siyasi lider kadrolarıyla ilgili bir oylama var. Biz 
bu oylamayı Millet Meclis'inde bitirebildik. Ama şunu getirmek iste
dim. Halka gidelim danışalım, başka yolu yoktur. Halka gider ek, daha 
güzel demokrasi örneği. vermiş oluruz. 
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Muhterem Elazığlılar, 

Asıl sebep, Türkiye siyasi tarihinde, halkoylaması yolunu açmak
tır. Çünkü şuna inanıyorum, sıkıştığımı>: zaman, problemlerimizin arttı
ğı zaman, gelip sizin fikirlerinizi alırsak, Türkiye daha çok rayına otu-
rur. 

Bizi seçip, 5 sene için oraya gönderip, hiçbir şeye karışmazsanız, 
demokrasi gelişmez. Ama çok mühim meselelerde gene size danışma
mız lazım . Bunu bütün herkesin yapması lazım. Avrupa yapıyor ben ni
ye yapmayayım. Kimsenin milletten korkmaması lazım. Millet en iyi 
kararı verir. Bu konuda da inanıyorum ki en iyi kararı siz vereceksi
niz. Verdiğiniz karar ne olursa olsun bizim başımızın üzerinde yeri var
dır. Karar sizin, ben hiçbirşey tavsiye etmem. Benim söyleyeceğim sade
ce vicdanmıza göre, memleketin gerçeğini düşünerek, ona göre karar 
Yerin . 

Çok sevgili Elazığlılar, 
Ben seçimlerde bir söz söylüyorudum. Burada da söyledim. TC'k

ra r edeceğim. Gençler bizi tutuyor, sağolun gençler. Hatta şöyle öylü
yoruz, diyoruz ki, bazılarının eski irtibatları ... kızları, erkek oğulları biz
dedir, bizde diyorum. Çünkü Anavatan yepyeni, 1980'ler Türkiyesi-nin 
part isi, ileriye bakan bir parti, geriye değil. Bu memlekete büyük hiz
met eden lerden biri ide. Adnan Mendeıes. Peki şu eskilere sormak la
zım, niçin İmralı'dan o mezarla rı ne oldu da nakledemediniz? Hatta 
Adnan Menderes'in akrabaları da yanınızda, oğlu da yanınızda, niye 
nakledemediniz. Bunu, Anavatan çıktı, kanunu çıkardı. İşte onların ce· 
nazelerini lmralı'dan İstanbul'a nakledeceğiz. Sade o kadar değil. Önem
li yerlere de Adnan Menderes'in .ismini verdik. Vatan caddesine Adnan
Mendcres Bulvarı dedik. İzmir'de Cuma Ovası Havalimanı'nı yapıyoruz. 

9 Eylül 'de de işletmeye açacağız . Onun ismide Aı.inan Menderes Havali
manıdır. Biz bu memlekete hizmet ed.!n herkesi minnetle ve rahmetle 
anarız. Çünkü dedim , biz milliyetçi ve muhafazakar bir partiyi1. 

Muhterem Elazığlılar, 
Demin söyledim. Gençler bizi tutuyor dedim. Bu tamamdır. Geldik 

or ta yaşlılara. Orta yaşlı lar zaten bizimle çalışıyor. Ondan sonı a, yaşlı
lara gelince, güngörmüşler, babalarımız dedelerimiz, annelerimiz, nin -
l cri ıniz, onlarında duası bizimle. O kad<rla da kalmadım. Çocuklar yar. 
O çocukların da sevgisi bizimle. 

Muhterem Elazığlılar, 
Ben Elazığa 5. milletvekili değil, göziıi.müzü•ı bebeği gibi bakarım 

mcr~!< etmLyir., yakında g lir. Ferro-krom'u temsil edenini açarıl. Bir 
h romaj fabrikasına para verdik onu da açarız. 

Hepinize en derin sevgiler, saygılıır sunuyorum. Kahraman Elazığ
lılar, sa~olun varolun . 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN DSİ EYÜP BAGLARI 
POMPAJ İSTASYONUNUN AÇILIŞ TÖRENİNDE 

YAPTIGI KONUŞMA 

21 Temmuz 1987 

Değerli arkadaşlarım ve çok sevgili .Elazığlılar; 

Burada güzel bir tesisi hizmete açmaktan l::üyük bahtiyarlık duy-
duğumu ifade ediyorum. -

Bu su, kıymetli bir sudur. Burada çiftçimize verdiğimiz önemin 
bir ufak işareti de, bu kıymetli suyun elektrik istihsal etmeden •ki, arka 
arkaya üç tane barajdan geçecektir- çiftçimize vererek, onun geçimini 
kolaylaştırmak ve onun daha iyi mahsul kaldırmasına yardımcı olmak
tır . Yani, hem iktisadi hem de sosyal konumda ona destek olmaktır. 

İktidara geldiğimiz günden beri bir konunun üzerinde çok ağırlık
la durduk. Bu memleketin tabiatıyla, Orta Anadolıımuz, Güneydoğu Ana
dolumuz ve bu bölgeler yüksek ve süı·ekli yağış alan, yani dengeli bir 
şekilde yağış alan bölgeler değildir. Su çok kıymetlidir . Onun için sulan
dığı zaman da, toprağın nasıl bereketli olduğunu hepimiz çok iyi bili·· 
yoruz. 

Yakında bir Şeker Fabrikası var. Herhalde bu sulamayla , bura
daki çiftçilerimiz, büyi.i'k çapta pancar üretimini arttıracaklardır. Şeker 
Fabrikasına daha kısa mesafeden pancu gelecektir. Çiftçilerimize, bu 
güzel tesisin hayırlı, uğurlu olmasını dilerken, nsr personelimize de tc 
şekkürlerirni huzurlarınızda bilhassa arzediyor, tekrar tekrar size daha 
iyi , mutlu gelecekler getirmesini Ccnab-ı Hak'tan diliyorum. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN AYDIN'DA 
HALKA HİTABEN YAPTICI KONUŞMA 

22 Temmuz 1987 

Çok değerli Aydınlı l ar; 

Ben buraya çok sık geldim. Şimdiden söz vereyim, gene geleceğim. 
Hatırlayacaksınız. 83 seçimlerindtm evvd ve 84 seçimlerinde de geldim. 
Buradaki, konuşmamda sizlere bir öz verdim, h<,tırlayan var mı.? •Ay
d ı n Milletvekili, mütevefa Başbakan Mcnderes'in hatırasını yad edeceğiz, 
o yarayı saracağız• dedim. Onu yapm;ık bize nasip oldu u için, yüce 
Allah'a hamd ediyorum. Ben Teknik Üniv r ite'yi 1950 senesinde bitirdim 
Demokrat Parti İktidarıyla beraber devlette göreve başladım. Onun için 
o yılları çok iyi bi lirim. Neler yapıld ı ğı nı, neler yapılmadığını, hepsini 
bilirim. Onun için burada söz verdiğim gibi, o sözümü tuttum. 

Bakınız, bir zamanlar • Demokrat Parti'nin devamıyız» diyenler, on
ların kabirlerini İmralı.dan alamadılar. Bizim yapacağımıza da hiç inan
madılar .. Kanunu çıkardık, sadece kabirleri nakletmeycceğiz. Orada ya
tanların hatıralarını anmak için Türkiye'nin önemli yerlerine, üç rah
metlinin isimlerini verdik : O zamanın Maliye Bakanı Hasan Polatkan 
için, Demokrat Parti zamanında yapılan Sarıyer Barajı'na •Hasan Po
latkan Barajı » ismini verdik. Dışişleri E.-akaru Fatin Zorlu'nun ismini 
de - yapımında büyük hizmetleri geçtii\ ı için - Ereğli Demir - Çelik Te
sısl ri'ne •Fa tin Rüştü Zorlu • adını verdik. 

Ve nihayet rahmetli Adnan Mendcres'e üç yerin ismiııi vcrdik. İstan
bul'da Vatan Caddesi, kanunen «Adnan Menderes Bulvarı• oldu. Üzerin
deki Hızlı Tramvay Sistemi, - biz yapıyoruz 300 n:ilyon dolar'a mal olu
yor - Ona da • Adnan Mendere Metro Sistemi • dedik. Sonun usu daha 
güzel. İzmir'de, Ege'de en büyük havalimanı, - İzmir, Cumaovası'nda -
Onunda ismini • Adnan Menderes Havalimanı • koyduk. Bakınız, açık
seçik ifade ediyorum; I984'de, bunu yapacağıma burada söz vermiştim. 
Ve bu sözümü tuttum. Her zaman sözümüzü tutarız. Yapamayacağımız 
işi hiçbir şekilde söylemeyiz, ama yapacağımız sözü verdik mi, muhak
kak yerine getiririz. 

Sevgili Aydınlılar; 
Bugün, Türkiye Anavatan İdaresblde dördüncü senesine girmiştir . 

Bu dördüncü senesinde Türkiye'de tahmin edemeyeceğiniz kadar büyük 
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değişiklikler oldu. Bakınız, sıkıyönetim kaldı mı Türkiye'de? Memleket
te normal idareye dönüldü. Bazı yerlerde -yedi, sekiz yerimizde- sadece 
Olağanüstii Hal Valiliği var. Yani, Türkiye ilk defa sivil bir idarede ye· 
rini tutuyor. Kalkınması , gelişmesini, herşeyini yapabiliyor, doğru mu. 
değil mi? 

Çok Sevgili AydınWar; daha birçok şeyler var, ben bunların başlı
calarını söylüyeceğim. Tabiatıyla, bir zamanlar bu memlekete hizmet 
edenler vardır. Hizmet edenleri her zaman, minnetle, vefat edenleri de 
rahmetle anmışızdır . Ama şunu çok iyi bili!Jiz ki , Anavatan İktidarı, bu 
memle'ketde geçmiş dönemlerde yapılanların çok daha fazlasını yapmış
tır. 

Şimdi, bir misal vereceğim,- rakamları konuşturacağım. 1950 sene
sinde Türkiye'nin bütün kullandığı elektri•k 750 milyon Kw/saat'di. Ge
çenlerde Karakaya Barajı'nı açtım. Yüzde 130'ini biz tamamladık . Hem 
de formüllerini bularak tamamladık. Ne kadar dektrik istihsal ediyor? 
1950 Türkiye'sinin kullandığı el ektriğin tam 10 mislini istihsal ediyor, 
7,5 milyar kw/saat. Altında bir baraj daha yapılıyor. lsmi gibi kuvvetli 
bir baraj, Atatürk Barajı.. Keban Barajı'nın gövdesinin tam altı misli 
büyüklüğünde ve farkı da ne? Türk müteahhidi, Türk işçisi yapıyor, ya
bancı yok, hepsini biz yapıyoruz. 

Aydınlılar, bir şey daha söyliyeyim, - hanımlar biliyor - bugün her
hangi bir malın yokluğu var mı? Herşey bulunuyor mu? Biraz pahalı 
olsa bile herşey bulunuyor mu? Yok olan mal pahalıdır. Biz bunu ya
şadık. Mazot bulamadığımız, kamyonların yola çıkamadığı günleri ha
tırlıyor musunuz? Dahasını söyliyeyiın margarin, sigara bulamadığımız 
günleri hatırlıyor musunuz? Bakıoız, ougün bu yokluklar bizim etrafı
mızdaki ülkelerde var. Gittim gördüm, Suriye'de, Irak'da, İran, Yugos
lavya, Bulgaristan, Polonya'da yoklukl~r ve kuyruklar var. Bunlar da 
geliyor, Türkiye'den alış-veriş yapıyorlar. Eskiden biz oralara gider, 
alış-veriş yapardık, şimdi iş tersine döndü. Türkiye ileriye gitmeye baş· 
lam ıştır. 

Elektrik meselesinde şunu söyliycyim. Bu memleket, • şöyle hiz
met ettik, böyle hizmet ettik. diyenler·:ıı devrinde 12 sene elektri k kı-
ınularına maruz kalmıştır. Doğru mu değil mi ? Şimdi hiçbir elek trik 

kısıntısı yoktur. Ben hatırlıyorum, o z3manlar Bulgaristan'dan elektrik 
alırdık, parasını ödeyemez, Bulgar'a «biraz bunu tehir et• diye yalvarır
dık. Ama, bugün Bulgaris tan'da elektrik 5 1·kıntıs-1 var. Ben onlara «Bizden 
alabilirsiniz, size eleklrik verebiliriz, dedim. 

İşte, Anavatan'ı Türkiye'nin diğer iktidarlardan farkı budur. Tür
k'iyc'de bir daha da elektrik sıkıntısı olmayacak!ır. 
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Hatırlayınız, bu memlekette elektrik tasarrufu yapalım diye, «ÜÇ 

lambadan birini söndürün• derlerdi, öyle mi değil mi? Kardeşim, niçin 
söndürelim? Elektrik tasarrufu yapacakmışsınız. Olmayan elektriğin 
tasarrufu olur mu? Sokak lambalarını söndürürlerdi, bu sokaklar ölü 
gözü gibi aydınlatılırdı. Şimdi öyle mi? Pırıl pırıl. istiyorum ki bütün 
Ti.irkiye'nin her tarafı Avrupa gibi pırıl pırıl olsun. 

Sevgili Aydınlılar, elektrik meselesi böyle, Tüııkiye'nin bütün köy
leri bu sene sonunda elektriğe kavuşacaktır, hiçbirşey buna mani ola 
maz. Biz geldiğimizde Doğu Anadolu'nun köylerinin sadece dörtte bi
rinde elektrik vardı, şimdi hepsinde var. Sadece o kadar değil, bütün 
köylere önümüzdeki sene sonunda telefon bağlanmış olacak. Hayır, sa
dece basit bir telefon değil, otomatik telefon .. Biz geldiğimizde sadece 
11 köyümüzde otomatik telefon vardı, şu anda 11 bin köyde otomatik 
telefon var. Dünyanın her tarafıyla konuşuluyor. 

Artık, Kuşadası.na gelen turist, telefon etmek için, karşıdaki Yu
nan Adası'na gitmiyor. Bizim telefonlarımız, Yunanlılarınkinden daha 
iyi, dünyanın her tarnfıyla konuşuyoruz. 

Aydınlılar; hatırlayın, televizyon Anavatan geldiği zaman siyah 
beyaz değil miydi? Sadece Cumhurbaşkanı konustuğu zaman ve bir iki 
program renkli yayınlanıyordu. Anavatan geldi, saatleri artırdı ve tele
vizyon yayınları uzadı. Orada çocuklarımıza, gençlerimize ders veriyor, 
eğitim yapıyoruz. İkinci kanala başladı, bugün Türkiye'nin birçok yerin
de ikinci •kanal var. Önümüzdeki sene sonunda ikinci kanal tamamlana
cak Ti.irkiyc'nin her tarafında iıkinci kanal tamamlanacak. Türkiye'nin 
her tarafında olacak, hatta Güneydoğu'da daha yoğun oldu . Ama ikin
ci kanalla da durmayacak, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı kanalları 
yapacağız. Televizyon en güzel eğitim araçlarınd<ın biridir. Oradan bir 
kanalı, bizim gençliğimize daha fazla eğitim yaptırmak, onlara, çocuk
larımıza birşeyler öğretmek için kullanacağız; eğitim kanalı olacak. 

Aydın'lılar, yollar meselesine geliyorum. Türkiye'de yolların baba
s ı 1950'de Adnan Menderes'tir. Ondan sonra birtıtkım yollar genişletil
miş, büyütülmüş, asfaltlanmıştır ama, Adnan Menderes'in çizdiği çiz
gilerde hemen hiçbir değişiklik yapılmamıştrr. Aynı hatlardır. Ama, Tür
kiye artık 20 milyonluk Türkiye değil, 52 milyonluk koskocaman bir 
ülkedir. Burası bir Avrupa ülkesi olmalıdır; öyle demiyor muyuz? Ka
rar verdik. Türkiye'ye yepyeni bir büyük yollar sistemi kuracağız. Buna, 
·Almanya'daki işçilerimiz bilirler.- Almanya'da •otoban• derler, biz. 
•Otoyol. diyoruz. Bugün, bu iktidar 1050 km, oloyol'a başladı. Üç, dört 
sene sonra, benim işçi kardeşim, Kapıkule, Edirne'den girip Ankara'ya 
kadar oıoban'da gidecek. Bir otoyol'dr, İzmir, Aydın, Denizli'ye olacak. 
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Bu yolları yapmak üzere, dışarıdan bulduğumuz kredi yekünu 1 milyar 
900 milyon dolardır. Var mı böyle kredi alabilecek yiğit, söyleyin baka
lım. Türkiye'nin 1980 öncesi ile 1987 yılını mukayese edip, «80 öncesi 
daha iyiydi• diyenler var. Onlara şunu söylemek lazım; sizin ya kula
ğınız işitmiyor, ya gözleriniz görmüyor veyahutta yüreğiniz mühürlü
dür .. Gözü görmeyen, kulağı işitmeyer.. yolu şaşıran insanlara «yüreği 
mühürlüdür• derler. 1980 öncesinin, 87 ile mukayesesi mümkün mü
dür? Değildir. 1980 öncesini hepimiz yaşadJk, hawlıyoruz. Kavgadan 
geçilmiyor, soka•klarda adamlar ölüyordu, sade o kadar değil; yokluk· 
!ar diyarı bir Türkiye vardır .. Bugün Suriye'oin, Irak'ın İran'ın yaşa · 
dığı manzaraları biz yaşadık. Bir daha da Allah o günleri göstermesin. 
Dışarıdan kredi almak için, Başbakan müsteşarı olarak dokuz kereden 
fazla ben çıkmışımdır dışarıya. -

Aydınlılar, Anavatan sosyal adaieıçi bir parti, bir iktidardır. Dik
kat ediniz, sosyııl adaletçi diyorum. B!zimle sosyal adaletçilik bakımın
dan hiçbir sosyal demokrat parti yarışrımaz; Üzerlerine 3 tur bindiririz. 
Memleketimizde, bilhassa büyük şehirlerde, orta büyüklükte şehirler · 
de de gecekondu meselesi vardı. Adam gelmiş, yer bulamamış, 2 oda
lık evini, hazine arazisi üzerine bir yer~ yapmış, ondan sonra yık baka
lım. Yıllarca bununla uğraştık . Ama, Anavatan geldi. «Emin olun, siz· 
!ere tapularınızı vereceğim• dedi. 1,5 milyon gecekonduya tapularını ve· 
riyoruz. Hangi sosyal adaletçi iktidar bunu yapar. Daha bu kadar değil. 
Muhterem Aydınlılar , biz •bu memlekette fakirliğin, fukaralığın kökü
nü kazıyacağız• diyen çok iktidar gördük, ama lafla peynir gemisi yürü
rniivor. Laf söyleniyor, iş yapılmıyor. Anavatan öyle değildir, bir l afı 
~öyledi mi onu muha'kkak yapar. İşte, «fakirliğin fukaralığın kökünü 
biz kazıyacağız• ded ik, ortaya «Sosyal Dayanışmayı Geliştirme ve Teş
vik Fonu• bir adıyla da « Hayırlı Fon •u çıkardık. «Fak-fuk fon• değil 
« Hayırlı Fon•. Hayırlı fon ne yaptı? Bütün il w ilçelerde birer vakıf 
kuruldu. Bugün 250 milyar lira para toplanmıştır. Her yıl 250-300 milya?· 
toplanıyor. Kimlere yardım ediyonız. Adam hapisten çıkmış ve gide
cek bir yeri yok. İşe de kimse almıyor. İşini kurması lazım, yardım edi
yoruz. Genç okumak istiyor, ama ailesinin durumu müsait değil. Ona 
yardım ediyoruz. Aşevleri açtmyor, fakir, kimsesiz kadınlara yardım edi
yoruz. Bunu hangi sosyal güvenlik sistemi yapar? Muhterem Aydıl}lı 
lar, onun için deminde söylediğim gibi hiçbir sosyal demokrat parti, 
bizimle sosyal adaletçilikte yarışamaz, ok tur bindiririz üzerlerinc. 

Bakınız, bu memlekette 1980 senesınde döviz yokluğu vardı. Yurtdı
şından gelen işçilerim hatırlarlar. Cebirıde dövizle yakalandınmı, doğru 
hapsi boy:arsın ; •Türk parasını korum<ı• kanunu Bugün, Suriyc'ye de 
gittim, gördüm, cebinde yabancı para varsa 15 yı l içeride yatıyorsun. 

648 



Bunların hepsini kaldırdık, böyle para korunmaz, para kuvvetli olduğu 
zaman korunur. Bugün döviz sıkıntısı diye birşey kalmamıştır, gicün 
bankadan istediğiniz kadar alın, aslı budur. Ama, Türkiye nasıl bu ha
le geldi, aklı ermeyenler çO'k. Siyaset sahnesind.! bir türlü bu işe akıl
larını erdiremeyenler vaı·. Ama ne kad&ı söyle ek anlamaları da müm
kün değil. Evet, anlayamazlaı·, bu bir ilim, irfan, bir de inatlaşmamak 
meselesidir. Doğruyu kabul edersin geçer gider. O lüzumsuz inada, çık
maz yolda, eğri yolda yürümeye de hiç lüzum yok. Gelin işte burada Ana
vatan var. Anayol var. Bizim için onlar farketmeı.. Çünkü ben şöyle gö
rüyorum : İstikballeri yoktur onların. Neden yoktur, onu da söyleyeyim : 
Şu genç, yeni yetişen nesil var ya, hepsi bizim yammızda, onlar dumura 
uğradılar. Zaten ilk seçimde göreceğiz neticeyi .. 

Aydınlılar, çok daha önemli konular var . .Memleketimizin, birçok 
meselesine hakimiz, her meselesini biliyoruz. Bakınız biz bu i•ktidarı biı" 
askeri idareden aldık. Aldığımız zaman, her tarafında sıkıyönetim vardı, 
bugün hiçbir yerde sıkıyönetim kalmamıştır. Türkiye'de huzur, güven 
vardır. Biraz Güneydoğu'nun ucunda bazı eşkiya var, o kadar. O da an
cak geceleri çıkabiliyor, gündüz birşey yaptıkları yok. Onların sonu da 
temizlenmektir, onu da söyliyeyim. Birer birer temizleneceklerdir. Ama, 
biz demokrat bir iktidarız, baskı metodları, yanlış metodlar, hiçbirini 
kullanmayız. Dosdoğru, bu memleketi adam edecek, doğru dürüst me
todlarla hareket ederiz. 

Aydınlılar, bugün Türkiye'nin dünya'da bir itibarı var. Bana •çok 
gezen baŞbakan » diyorlar. Bir yabancı ülkeye davet edilmeden gidemez
siniz. Biz kendi kendimizi davet etmiyoruz, bizi devamlı davet ediyor
lar. Hatta zamanımız müsait olmadığından birçoklarına gidemiyoruz. 
Tiirkiye'ye gelen büyük devlet adamlanna bakın, eskiyle mukayese edi
lemez. İşte bir memleketin itibarı, bir evin itibarı gibidir. O eve nasıl 
büyük misafirler gelir, o ev itibarlı sayılırsa, büyük devlet adamları gel
diğinde Türkiye de itibarlıdır. İtibar sadece bu konuda değ.il, bir de kre
di itibarı var. Bir tüccarın kredi itibarı gibi. Tüccar müflis olursa, kim
se ona kredi verir mi? İflas eden tüccara kimse kredi vermez. 1980 Tür· 
kiyesi böyle, iflas etmiş bri tüccara benziyordu, kimse kredi vermiyor
du . Hatta, şunu söyliyeyim, büyük ülkeler biraraya gelmiş, düzelmesi 
iç in Türkiye'ye özel yardım yapmışlardı. 

Onu da biliyorum. Ama o zaman 103 ülke arasında, Türkiye'nin 
kredi it ibarı 101. idi (Sondan üçüncü) ... Bugün Türkiye 116 ülke ara
sında 45. dir ve her türlü krediyi alırız . Allah'ın izniyle bu memleketi 
baştan başa bir şantiyeye çevirdik, ve bu inşaat bu çalışma, bu kalkın
ma sizin desteğiniz, Allah'ın yardımıyla devam edecektir. Dahasını söy
lemek kabil. Bakınız, bir memleketin sadece iktisat olarak değil, silahlı 
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kuvvetlerinin de güçlü olması lazım. Ama silahlı kuvvetler, bütün mal
Ieme, teçhizat ve modern silahlannı dışarıdan alıyorsa, dışarıya muhtaç 
demektir. Yann adam vermezse, ortada kalırsınız. Hatırlayın, Kıbrıs 
Meselesi yüzünden başımıza bir ambargo gelınedi mi? Anavatan bu me
seleyi de çözmeye karar verdi. Bir «Savunma Sanayini Destekleme Fo
nu,. kurduk, Bu fona her yıl 500-600 milyar lira geliyor, savunma sana
yini destekliyoruz. Fonun ilk eserini bu sene göreceksiniz, 29 Ekim gü
nü, motoru, kendisi Türkiye'de yapılmış F-16 jet uçaklarını bu sene 
göklerde göreceksiniz. 

Radar meselesi, elektronik meselesi ve radadı hava müdafa topla
rı. Bunların hepsi Türkiye'de yapılacak. Memleketimizin insanına iş, 
sadece o kadar değil, ordumuza -güç ve düşmanı korkutma, caydırma , 
işte yaptığımız iş budur. 

Sevgili Aydınlılar sizi çok iyi gördüm, hepinizi çok seviyorum. Za
ten Anavatan'ın bu memlekete getirdiği en önemli husus; hiçbir ayırım 
yapmadan insaııları birleştirmesi, kavgaya son vermesidir. Hepimiz, bir
birimizi seve eğiz . Türkiye'de 80 öncesinde kavga vardı. O kavgayı, ya
panlar sizleri kavga ettirip, sizin omuzlarınıza binip yukarıya çıkmak 
isteyen insanlardı; onlara son verdik. Bitmiştir o iş. O karanlığa bir 
daha dönmeyeceğiz. Çok önemli bir şey daha yaptık : Halkın oyuna, 
bal'.ka danışmaya önem verdik. İşte bir misalini 6 .Eylül'de halkoylaroa
sıyla gösteriyoruz. İlerisine millet karat verecek, biz değil, TBMM de
ğil. Siz karar vereceksiniz. Evet veya hayır diyeceksiniz. Her türlü ka
rar sizin omuzlarınızdadır. Aydınlılar, ben her konuşmamda çok coşku
lu insanlar görünce bazı yerlerde birşey söylüyorum, dayanamıyorum 
söylüyorum, burada da tekrar edeceğim : Gençler bizi tutuyor, lamam 
mı gençler. Orta yaşlılara gelince, onlar zalen bizimle çalışıyor. Annele
rimiz, dedelerimiz, babalarımız, ninelerimiz, yaşlılarımız, onların dn 
duası bizimi~ ... Geriye çocuklar kaldı, çocukların da sevgisi bizimle ... 

Aydınlılar, hepinize en iyi dileklerimi sun:ıyorum. Allah sizden 
razı olsun. Sağolun, varolun. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN DENİZLİ'DE HALKA 
HİTABEN YAPTICI KONUŞMA 

22 Temmuz 1987 

Hepinize sözlerimin başında sevgiler, ~aygılar sunuyorum. Sağolun, 
varolun. 

Bugün Ege'nin çalışkan ili Denizli'ye gelmekten büyük bahtiyarlık 
duyuyorum. Denizli her zaman bu memlekete hizmet edenlerin kadrini 
kıymetini bilmiştir. Gelirken şu giizel ovalara baktım. Denizli ilinde su
lama olarak şimdiye kadar yapılmış miktar 320 bin dönüm. Biz ne kadar 
yapıyoruz? Şu anda barajlarıyla, sulama tesisleriyle 1,5 milyon dönüm. 
lnşallah onları da en 'kısa zamanda tamamlayarak Denizli çiftçisinin em
rine, toprağın ihtıyacı olan suyu vereceğiz. Denizli sadece bir tarım ili 
değil. Denizli sanayi ili. Organize sanayi bölgesi tamamlanıyor. Ama bir 
taraftan da fabrikalar kuruluyor. Beş yüze yakın irili ufaklı fabrika var. 
Ama hemen hemen çoğunu Denizlilerin kendileri yapıyorlar. Denizli bu 
müteşebbüs güç 'bakımından diğer bütün illerimize örnektir, İnşallah di
ğer illerimiz de Denizlilerin göste11diği bu güzel müteşebbüs örneğini ta
kip ederler. Biz de müteşeılibüs olan her ilimize sonuna ka.dar destekçı
yiz. 

Muhterem Denizliler, Denizlinin elektrik işi tamam. Köylerinin te
lefon işinin çok büyük bir kısmı tamamlanmış. Ümit ediyorum bu sene 
sonunda bütün köyler telefona kavuşuyor. Sadece bu kadar değil, İzmir'

den, Aydın üzerinden Denizli'ye kadar bir otoyol yapacağız. Bu otoyol 
işine biz başladık. Bizden önceki iktidar döneminde sadece 500 km yola 
başlanmış. O da lzmit'le Gebze arasında. Bu yolu tamamlaması da bize 
nasip oklu, onu da söyleyim. Ağır aksak gidiyordu, on senedir inşa halin
deydi, sonra biz iktidara geldik. Sordum, «Daha kaç sene sürer bunun 
'bitmesi». Dediler ki •Bu tempoyla giderse üç sene daha sürer», uBu sene 
bitecek• dedim. «Ne kadar para istiyor?•, «Üç milyar lira» dediler. Ver
dik gitti, ertesi sene hizmete açtık, tabii gişeleri de koydu. O, sene 1985 
senesinde tam 4 milyar lira para aldık. Şimdi, Tütkiye'ye bir otoyol ağı 
kuruyoruz. İşçi kardeşlerim biliyorlar, burada Almanya'da çalışan epey 
işçimiz vardır. Kapıkule'den arabalarıyla girince, eskiden bir köhne ülke 
gibi gümrüklerimizde bir görüntü vardı. Şimdi ise, medeni bir yere giri
yormuşum gibi. Ama şimdi öğle mi? Şimdi modern bir batı ülkesine gi-
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rer gibi giriyorlar. Bütün bu söylediklerim son dört -beş sene içerisinde 
olmuştur. Bugün soruyorum, Almanya'dan gelen işçilerill)e, «Hiç eski i 
gibi bavullarla eşya getiriyorlar mı?» Yok hayır. Herşey Türkiye' de çok 
daha ucuz. Bakınız, bütün civar komşularımız, Yunanistan, Irak, Iran, 
Suriye, hatta Yugoslavya, hatta Polonya buralardan insanlar geliyor ve 
Türkiye' den alış- veriş yapıyorlar. Hani biz eskiden Avrupa'ya giıderdik. 
Avrupa'dan bavullar dolusu hanımlara, dos tlara eşyalar get irirdik. Şimdi 
işler tersine döndü, bu ülkelerden Türkiye'ye gelip alı ş - veriş yap ıyorlar. 
Denizli turistik yörelerimizden biri, sadece sanayi veya tarım ili değil. 

Şimdi bir bakınız Denizli'de ne kadar turist var. Memleketim izde huzur 
olursa, güven olursa, vatandaş geleceğinden emin olursa, yabanc ı kork
madan geceleri sokağa çıkabiliyoı:şa o memlekete turist geli r. Önemli bir
şey .daha var. Memleketinde ne varsa, bunları Türkiye' de buluyorsa gene 
gelir. Hem de daha ucuzunu buluyor burda, Almanyadan daha ucuz. Biz 
bu memlekette bir çok şeyleri değiştirdik dedim. Başında döviz meselesi 
geliyor. Eskiden cebinizde dövizle yakalandınız mı hapsi boylardınız. 
Öyle mi değil mi? Şimdi sadece o değil . Suriye'ye gittim. Suriye'de bizim 
o eski dönemde olduğu gibi cebinde dövizle yakalanan tam 15 sene hap e 
giriyor. Şimdi bizde öyle mi? cebimde istediğim para 'bulunsun kimse ka
rışmıyor. Buyrun bankaya gidin döviz hesabı açın. 

Bakınız Muhterem Denizli'ler, bir Avrupa ülkesinden bu bakımdan 
farkımız var. Aynı şekilde hatta daha serbesttir. Çünkü Anavatan Türki
ye'de serbestliği getiıımiştir. Liberal bir ekonomi politrkası getirmiş ve 
batıya ancak bu şekilde yaklaşabiliriz demiş . Ve hakikaten de son dört 
sene içinde batıya büyük şekilde ya'klaşmışızdır. Bir Avrupa ülkesi olma 
yolundayız ve muhakkak olacağız. 

Bu memleketde rahmetli Menderes zamanında yollar yapıldı . Tür
kiye'de yol ağının temelini o attı. Ama ondan sonra o yollarda fıu:la bir 
değişiklik yapılmadı. Sadece genişletildi, sadece asfalt l andı. Bugün bi.t 
öyle mi yapıyoruz? Hayır. Demin söyledim, bu asrın sonuna kadar 3 bin 
km otoyol ağı kuracağız, 'bu memlekette. 1050 km'sinc bu sene başladık 
ve başlıyoruz. İnşallah benim Almanya'.da çalışan işÇi kardeşim üç- dört 
sent- sonra Kapıkule'den otoyola gireceık, Ankara'dan çıkacak. Ondan 
sonra, inşallah İzmir'den girecek, Denizli' dm çıkacak. Dahas ı var, Adana'
dan girecek, Gaziantep'ten ç ıkacak· Bakınız bun lar nasıl yapılıyor? mem
lekı:tin kaynaklarını Anavatan harekete geçirmiştir. Bir Kamu Ortaklığ ı 
Foıı'u kuruldu, bir Toplu Konut Fon'u, bir Savunma Sanayi Fon'u kur
du'.k. Bütün bu fonlarla memleketin kaynaklarını harekete geçirdik. iz
lere hisse senedi veriyoruz. Memleketin parasını gene memlekette kulla
nıyoruz. A'kıl var; akıl ile beceri ile memleketin iş leri çok daha ileriye gö
türülür. Meşhur laftır, «Bu memlekette herşey var. • Ama şimdiye kadar-

652 



ki ızdırabımızın sebebi, memleket iyi idare edilmemiştir. Ama ben bili
yorum, bu memlekette öyle insanlar var ki, öyle kabiliyetli bir nesil yeti
şiyor ki, öyle gençlerimiz yetişiyor ki, inşallah bizden daha iyi olacaklar. 
Herkes bu memlekette gerekli zaınaruia çekilmesini bilmeli, geriden ge
len gençler var, onlara bırakmalı. cHep ben yapacağım, hep ben gelece
ğim» dememeli, çünkü analar neler doğurmaz. Bakınız bir misal söylc
yim. Anavatan iktidara gelirken seçimden önce bu meydanlara konuşur
ken, bana diyorlaııdı 'ki •'bir Özal var Anavatan'da başka kimse yok», de
clinı ki •Analar neler doğuruyor» görürsünüz siz. Bugün Anavatan 67 ilin 
57'sinde belediyeye sahiptir. Daha evvel biliniyor muydu bunlar? İstan
bul, İııınir, Denizli, Adana Belediye başkanları daha evvel bilinen insanlar 
mıydı? Hepsi Anavatan'la beraber geldi. Yepyeni insanlar 1700 küsür be
lediyenin 1200'ü Anavatan'da. Hepsine imkan verdik? şu şehirleri çiçek 
gibi yapın, gençlerimize çocuklarımıza yardımcı olun dedik. Hepsi yapı
yorlar. Denizli 'yi çok iyi gördüm. İnşallah daha güzel bir il olacak. 

Muhterem Deni1Jiler; bugünlerde benim bu gezilerim zannediyorlar 
ki 6 Eylül'deki halk oylan1asıyla ilgilidir. Hayır, ilgili değil. Ben sizleri 
görmeye geldim. Çünkü 6 Eylül'de halkoylaması size havale edilmiştir. 
Bi .ı: neyiz? Sizler ne karar verirseniz. O karar bizim başımızın ü tündedir. 
Ama bakınız birkaç şey söyleyim. 1980 öncesini hatırlayınız . Bugün isaf
sızca • 1980 öncesi 1987'den iyidir diyenler var. Ya gözleri kördür, ya yü
rekleri mühürlüdür. Bunu söyleyebilmek için hakikaten kulakların duy
maması, gözlerin görmemesi lazım. Bugün memleketimiz 1980 yılından 
önce dünyada kredi itibarı açısından 103 ülke açısından 101. idi. Bir 
memleketin kredi iti'ban o memleketin itibarını gösterir. Bugün nerede? 
Bugün 116 ülke arasında 45. sıraya gelmiştir. Herkes bana soruyor diyor
ki ,, Türkiye'ye ne oldu. Dört senede Türkiye'ye ne oldu? Nasıl böyle bir 
ilerleme gösterildi? Bunun sebebi nedir? •Evet biz, ileriye bakan bir mil
letiz, geriye değil. Çünkü ileride güzel mutlu ve büyük bir Tünkiye var. 
Bugün bakıyorum, bizi tenkit ediyorlar, zaten dikkat ede~niz gazeteleri 
okursanız sadece ve sadece Özal'a Anavatan'a hücum ediyorlar. Çünkü 
önlerinde bir engel benim, başka kimse deği l, Anavatan ve Özal biz bu
rada birçok tabuları yıktık. Birçok eski güç odaklanın perişan ettik. mil
letin gücünü ortaya koyduk ve millette inanmayı, milletten güç almanın 
esas olduğunu ortaya koyduk. Yoksa şw·adan 'buradan değil. Bakınız bu 
rcferandwn da millete gelruk, size soruyoruz. Diyoruz ki •Siz karar veri
niz» Ve bu şekilde de milletime bir önemli yol açtım. Bu da halkoylaması 
yoludur. Sadece TBMM'ye değil, gerektiği zaman halka gidip, halktan 
güç almak lazım, milletin sevgilisi olmak lilzım, neden korkacağız miUet
ten. Gazeteleri okursanız, dört eski lider kendilerini boy 'boy göstermeye 
başladılar. Göstersinler, ıben birşey demiyorum. Seçim sandığında da 
göriir. 
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Sevgili Denizliler; şu çok önemlidir. Anavatan bu memlekette .ikti
dam gelmişse bir boşluktan istifa ederek değil, milletin isteği ile gelmiş
tir. Millet lüzumlu görmüş de gelmiştir. Yoksa 6 Kasını seçimlerin.den 
sonra 24 Mart seçimlerinde biz perişan olurduk. Eğer, biz bir boşluktan 
istifade ederek gelmlş olsaydık. Bugün bütün on seçimlerde göteriyor 
ki Anavatan bu ülkenin yepyeni ve en güçlü, alternalifi olmayan partisi
dır. Bu memlekette son dört sene de çok iş yaptık. Biz güçlü bir iktidarız, 
9Qk iş yaptık dedim. En son bir tanesi, bu memlekette bir Demokrat Par
ti iktidarı hariç hiç bir iktidar doğru dürüst yerini ilçe kuramamış. De
mokratik Parti iktidarı da 78 tane kurmuş. Biz Anavatan iktidarı olarak 
103 tane kurdu•k ve dört tanede Denizli'ye isabet etti. Dahası var. 60 tane 
daha kumcağız, Bakanlar Kurulu'rı,a yetki aldıık. Toplam 163 tane. Deniz
li'ye bir de gençler için Tıp Fakültesi getirdik. Yalunda çimento fabrikas ı 
da bitiyor, inşallah onunda gelip açılışını yaparız. Denizli'nin Muğla'ya 
bağlantısını biz tamamlıyoruz. İki yerden, Fethiye'den ve Muğla'ya; ay
rıca, bunlar tamamlanacak. Denizli'ye otoyol da gelecek. O vakit görün 
Denizli'yi; neler oluyor, neler. 

Muhterem Denizliler biz memlekete son dört yılda çok büyük hiz
metler getirdik. Saysam saatler alır. Ama şu kadarını söyleyim tabuları 
yıktık, yepyeni bir Türkiye idealine hızla ilerliyoruz. Yollar, barajlar, bü
yük inşaatları, konutları, tesisleri görün. Denizli'de 5 binden fazla konuta 
kredi veriyor bu iktidar. Tüı·kiye çapında 500 bin, Denizli'de 5 bin. tnsan
iarı gençliğinde evsahibi yapmak lazım ; emekli olduğunda değil. Benim 
ışçim, memurum, esnafım gençliğinde ev sahibi olacak. Yakında çok da
ha büyük iş lere gireceğiz. Bu memleektte bütün diğer ileri ülkelerde ol
duğu gibi Anavatan iktidarı bir beş sene, bir beş sene daha kaldığı za. 
maı ' memleketi tanımamız mümkün değildir. Bizim dört senede yaptığı
mız işlerle eskilerin son 20- 30 senede yapuğı işleri bir mukayese edin. 
Göreceksiniz ki, Türkiye katlanarak gidiyor. 

Sevgili Denizliler; sosyal adalet bakımından, dünde söyledim, hiçbir 
sosyal demokrat iktidarın yapamıyacağı işleri Anavatan yapmıştır. Sos
yal adalet bakımından onları geride bırakırız. İşte gençlere spor mesele
sinde yaptıklarımız. Her konuda birçok işler yapmışsızdır. Ama en mü
himi nedir? Onu da söyleyim; biz bu memlekette birliği beraberliği ve 
kardeşliği getirdik. Eski kavga günleri var mı? Ba'lnıuz, yurtta sıkıyöne
tim vardı, hepsi kalktı. İlk defa Türkiye sıkıyönctimsiz, gürültiisüz- kav
gasa bir iktidar dönemi yaşıyor. Çünkü, biz herkesi birleştirmeye gayret 
ettik. Bugün Türkiye'de münakaşa edilir, ama kavga edilmeden bir neti
ceye varılır. Eskisi gibi kavga yok. Bu memleketin siyaset sahnesi derin 
çizgilerle çizilmiş bir tarla gibiydi, biz onu dümdüz ettik. Sevgili Denizli-
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ler, bir sözüm daha var, onu da bw·da söylemek istiyorum. Gençler bizi 
tutuyor; orta yaşlılar onlar zaten bizimle çalışıyor. Yaşlılara gelince, ba
balarımız, nineleriniz, annelerimiz onlann da dualan bizimle. Birşey da
ha söyleyim. Çocuklara gelince, çocuklann da sevgileri bizimle. 

Muhterem Denizliler; hepinize çok derin saygılar, sevgiler sunuyo
rum. Hepinize mutluluklar diliyorum. Sağolun, varolun. Şu güzel gök· 
kubbede inşallah çok daha ileri mutlu Türkiye'ye hep beraber. 

655 



BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN NAZİLLİ'DE 
HALKA HİTABEN YAPTICI KONUŞMA 

22 Temmuz 1987 

Muhterem Nazillililer, 

Hepinize sözlerimin başında sevgiler, saygılar unuyorwn. Sağolun, 
varolun. 

Bugün sabahleyin, Ankara'dan çıktık ve Denizli'den buraya kadar 
devamlı durarak geldik. O yüzden biraz geciktik, kusura bakmayın . Za
ten muhtelif gelişlerimde ve daha evvelki gelişimde de söylemiştim, biz 
seçim falan tanımıyoruz. Her zaman gelip halkımızla, milletimizle görüş
mek istiyoruz. Çünkü siyaset' sahipleri, siyasete soyunanlar, milletle daha 
yakına gelmek mecburiyetindedirler. Milletimizin fikirlerini görüşlerim 

almamız, ne yapmak istiyoruz? onları da anlatmaya çalışmamız lazım. 

Sizin desteğinizle, milletimizin desteğiyle ,Alahın yardımıya Anava
tan iktidar oldu. Dört sene çok uzun bir zaman değil ama çok işler ba· 
şardık. Yurtdışmdan gelen işçilerimiz çok iyi biliyor. Onlar da çok rahat 
söylüyorlar, diyorlar ki, cAnavatan'da, Anavatan'lı Türkiye'de nasıl de
ğişi.klik oldu, nasıl bu kadar kısa zamanda çok büyük değişiklik oldu, bu
nun sırrı nedir? «Gittiğim birçok ülke var en son Suriye'ye gittim. Ben 
Mardin'de ortaokulu bitirdim, J940'lı yılları hatırlıyoruz. Çok uzağa da 
gitmeyelim, daha bundan 5- 6 sene evvel Suriye üzerinden Kilis'ten ka
çak mal gelirdi. Şimdi iş tersine dönmüş bizden oraya gidiyor. Bugün ba
kıru.z, dört senedir Anavatan iktidara geldi geleli hiçbir malın kıtlığı, yok
luğu varımdır? Yoktur, herşey vardır. Tabii unutmadan da söyleyeyim, 
Türkiye'de 1980 öncesini ve 1987 yılını mukayese edenler var. Bu mırl<:a
yeselerde 1980 öncesinin daha iyi olduğunu söylüyorlar. Ben de diyorum 
ki; «Bunu söyleyenlerin gözleri kördür, kulakları sağırdır ve yürekleri 
kalpleri mühürlüdür.» 

Bakınız dört sene içinde Anavatan'ın bu memlekette yaptığı hi7.met
leri -aslında söylemem saatler alır- çok özet olarak söyleyeyim : Bir; Tür
lciye'de bütün köylerin elektriklerini Doğusunda da, Batısında da biz ta
mamladık. Bu sene sonunda elektriksiz hiç bir köy kalmıyor. lki; Tür
kiye'de Anavatan iktidara geldiği zaman elektrik kısıntısı vardı. Bulga
ristan'dan elektrik alıyorduk. Şimdi o devirler geçti. Artık Türkiye'de 
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elektrik kısıntısı yok. Döndük Bulgaristan'a dedik ki, -kendi elektrik sı
kıntısı var- «Biz sana satalım•. Bugün Suriye'ye, Bulgaristan'a, isteyene 
elektrik satarız. Yani yokluk bir tarafa, başkasına da satalbiliriz. Türki
ye'de elektrik meselesini, kökünden, Anavatan i1ı:tidan halletti. Bundan 
evvelki .dönemde, öyle yaptık, böyle yaptık diyenlerin, bir elektrik mese
lesini halledemediklerini iyi biliniz, iyi hatırlayınız. Üç; üç- dört sene ev
vel Kuşadasında, sahiller de olanlar çok iyi bilirler. Oraya gelen yabancı

lar telefon etmcık için karŞı adalara giderlerdi, şimdi plajların heı1birin
de telefon kabinleri var. Hatta -postacı geliyor diye çan çalarak geliyor· 
istediğiniz yerle, istediğiniz şeik.ilde konuşabiliyorsunuz. Biz gelm den ön
ce 11 köyde otomatik telefon vardı . Bugün 11 bin köyde otomatik tele
fon var. Dünyanın her tarafıyla konuşuyoruz. Hiçbir meselemiz yoktur. 
Dışı;rıdan gelen turistler, gazeteciler aynen şunu söylemişleııdir, «Sizin 
telefonlarınız, Yunanistan'dakilerden de iyi, başka Avrupa ülkelcrindoki
lerden de daha iyi•. Nasıl oldu, Türkiye nereden nereye geldi, 'bir hesap 
.:din. Kolay mı bu işleri yapmak. Dört; yollar meselesi. Türkiye'de yol 
meselesini ilk açan, rahmetli Başbakan Adnan Menderes'tir. Türkiye'de 
bugünkü yolların ana hattını, Adnan Menderes ç~tir. Ondan sonra 
yapanlann çoğu, asfaltladılar, biraz genişlettiler. Şimdi Anavatan iktida
ra geldi, baktı, gördü ki, Türkiye büyüyor. Artık 20 milyonluk, Demok
rat Parti devrindeki Türkiye değil , 52 milyonluk koskocaman bir Türki
ye var. Buraya ne lazun? Avrupa'dan gelenler, orayı gören işçilerimiz bi
lir, otoban lazım. 

Bizden evvelki iktidar, o çok işler yaptım diyenler 50 km'lik otoyo
la başlamışlar. İzmit'le Gebze arası. Onu da bitirememişler, on sene sür
müş. bize geldi, biz bir senede bitirdik. Nasıl bitirdik, söyleyeyim ; cNe 
kadar zaman alır• dedim. -Yeni iktidara gelmişiz 1983 sonunda- «Eğer 
bu tempoyla giderse üç sene daha alır• dediler. «Kaç para istiyor• de
dim, cüç milyar• dediler. Verdim gitti. 

Ondan sonra, -tabü o noktada bir mesele var- açtık, gişeleri koy
duk. Ertesi sene yani 1985'te oradan 14 milyar TL. para aldım. Yani ver
diğim paradan daha fazlasını aldım. Şimdi oradan hissode.n kıssa . Biz 50 
km değil tam 1050 km'lik otoyola başladık. 

İşçi arkadaşlarım , 

Alınanya'dan geliyorsun Kapıkule'den girdiğin zaman memleketi
nin değiş tiğini görüyorsun . Avrupa gibi memlekete geldiğini görüyorsun. 
Şimdi, üç-dört seneye kalmaz, Kapıkule'den otoban'a gireceksin, otoban
dan Ankara'ya kadar hiçbir yere uğramadan direkt gelebileceksin. Daha 
o kadarla da bitmiyor. İnşallah, İzmir'den Aydın 'a, Nazilli'ye, Denizli'ye 
de bir otoban yapılacak. Bu suretle bu asrın sonundan evvel, Türkiye' de, 
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vaktiyle Menderes'in tek taraflı yollar yaptığı gibi biz, 3 bin km otoban 
yapacağız. Beş; vaktiyle bu memlekette çok yatırım yaptık diyenlerin, 
en çok övündükleri meselelerıden birisi, İstanbul Boğaziçi Köprüsü'dür. 
Doğrudur. Yapmışlar ama, üç gidişli-üç gelişli köprü o trafiği taşımıyor 
artık. Biz 1985'te hemen ikinci köprüye başladık. Bizimki ondan biraz 
daha uzun, iki direğinin arasında daha fazla mesafe var. Gidişi - gelişi de 
fazla. üç geliş- üç gidişli değil, dört gidiş-dört gelişli kocaman bir köprü. 
Başka bir üstıi.inlüğü daha var; Bizim yapmakta olduğumuz köprünün is
mi, o şehri fetheden büyük kumandan Hz. peygamberin rebşirine maz
har 'Olmuş, büyi.i'k Sultan, Fatrh Sultan Mehmet Köprüsü . 

Biz bu memlekete hizmet edenlerin, .çünkü milliyetçi ve muhafaza
kar bir partiyiz- büyük kun1andaılların, büyük insanların, heykellerini, 
anıtlarını dikiyoruz, isimlerini birçok yerlere veriyoruz. İstanbul 'da gö. 

receksiniz, birçok parkta Osmanlı Devri'nin, Türk büyüklerinin anıtları 
konuluyor. Türkiye tarihi ile iftihar ediliyor. 

Bu arada yeri gelmişken söyleyeyim, Aydın Milletvekili, Türkiye'nin 
9. Başbakanı rahmetli Adnan Menderes hala şu anda İmralı, yani mah
kumlar adasında meskı'.lndur. Şimdi, onun devamıyız diyenler var. Hiçbir 
partinin devamı değiliz. Biz yepyeni bir partiyiz. Her zaman söyledim; 
Partiler devam etmez, sağlıklı fikirler devam ederler. Biz kimseyi de poli
tik istismar konusu yapmayız. Onun için açık söylüyorum; Biz ne De
mokrat Parti'nin, ne de ondan sonra gelenin, hiçbirinin devamı değiliz . 

Biz yepyeni, modem, ileri Türkiye'mn bir partisiyiz. Bunu böyle bilelim. 
Ama biz bu memlekete hizmet edenleri, hem minnet, hem rahmetle ana
rız, onu da söyleyeyim. Onlar uzun müddet -devamıyız diyenler- iktidar
da bulundular ama o rahmetlileri oradan alıp, İstanbul'a getiremediler, 
orada kaldılar. Onlar getiremedi ama, bu iktidar getirmiştir. Bu iktidar, 
doğru olan neyse, koxıkmadan, çelcinmeden onu yapar. Kanun çıkardık ve 
üç rahmetlinin mezarını İstanbul'a nakledeceğiz. Başbakan'ın tayin ede
ceği, güzel bir merasimle, İstanbul'a nakledeceğiz inşallah. Bana kanunen 
bu görev verildi. Bir şey daha yaptık. Hatıralarını anmak için, rahmetli 
Hasan Polatkan'ın -eski Maliye Bakanı- ismini Sarıyer Barajı'oa koyduk. 
Sarıyer Hasan Polatkan Barajı dedik. Onun devrinde yapılmıştır. Ondan 
sonra Ereğli Demir Çelik tesislerine de rahmetli Fatin Rüştü Zorlu'nun 
ismıni vererek .!büyük emeği geçmiştir- Fatin Rüştü Zorlu Demir-Çelik 
Tesisleri dedik. Bu isim de kanunen verilmiştir. Meclisce verilmiştir . Ad
nan Menderes'in ismi üç yere verildi. İstanbul'daki Vatan Cadde i Adnan 
Mendexıes Bulvarı oldu. Yeraltı metroları yani tramvay, bizim zamanımız
da yapılıyor. Bu metroya da Adnan Menderes Metro sistemi dendi. On
dan sonra A:dnan Menderes Egeli'dir, İzmir'de Cumaovası'nda bir hava 
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limanı yapılıyor. - İnşallah 9 Eylül günü açacağız- o havalimanının ısıni 
de Adnan Menderes Havalimanı oldu. 

Bunlan söylemekteo kastım, biz bu memlekete hizmet edenleri dai· 
ma rahmetle ve minnetle ananz. Biz de eski bir yaranın sanlmasm ıi ste

dik. Onu da sardık. Allah'ın izniyle bunları da yaptık. 

Şimdi, bu yaptığımız işlere devam ediyorum. Otoyollan söyledim, 
bir de barajJandan bahsedeyim. Bizim geldiğimizde, Türkiye'de 60 sene
de 84 tane baraj yapılmış. Biz buna üç senede 25 tane ilave ettik. Şu an
da 75 tane baraj da inşaa halindedir. Önümüzdeki iki-üç sene içinde ta 
mamlanacak. Ama içlerinde öyle büyükleri var ki, meısela bir Atatürk 13a
rajı var. GAP projesi diyorlar. Orada, o baraj, aşağı-yukan Keban Ba 
rajı'nın gövdesinin tam 6 misli büyüklüğünde. Kebaı1 Barajı'nı vaktiyle 
yabancı müteahhitler yapmıştı. Biz, bu barajı yerli müteahhitlere v iş

çiırnze mühendisimize, teknisycnimize yaptırıyoruz. Dünyanın en büyük 
barajlarından biri. Karakaya Barajı'nı da biz tamamladık. Geçenlerde 
biz açtık. Bizden evvel yüzde 20'si yapılmış, yüzde BO'ini biz tamamladık. 

asıl tamamladık? Karakaya Bar:ıjı'na 250 milyar lira para yatırdık. 

Atatürk Barajı'na her yı l 200 milyar lir veriyoruz. Nasıl veriyorsunuz di
ye sorduğıınuz zaman, hani meşhur bir hikaye vardır, televizyonda söyle
dim. Biz barajlan, köprüleri satarız, yenilerini yaparız diye. Adamın biri 
de çıktı karşıma, sattırmam dedi. Sattırmam diyen kayboLdu, ortada yok 
şimdi. Ben •satarım• dedim. Zaten yanlış anlamış Barajı, köprüyü na ıl 
satacağım? Kim alıp götürecek? O olduğu yerde duracak. Gelirlerini sat
tım. Yani tahviller çıkarttık, halkın istifadesine arzettik. Ondan sonra, 
ordan aldı~mız parala!1 da. yeni barajlara, yeni köprülere yatırıyoruz. 
Onlar bittiği zaman onların da gelirlerini satacağım. 

Daha bitmedi. THY büyük bir kuruluş. Ama uçaklar yetmiyor bir 
türlü. E~r biz, on tane air.ıbus'u almasaydık yetmezdi. Tanesi 55 milyon 
dol<1r, 10 tanesi 550 milyon dolar eder. Bu da Türkiye'nin itibarıdır. Yüz
de yüz kredi verilmiştir. Eski devirlerde böyle birşey mümkün bile de
ğildi. Ben hatırlıyorum, 1980 senesinde 1 milyon dolar için avuç açtık. 
İnsana çok zor gelir. Komşu, dost Arap ülkeleri bile, o tarihte, bizim müf
lis bir tüccar olduğumuzu aJJladıklan için parayı görmeden petrolü ver
mıyorlardı. Hatırımda çok misaller var: 30 milyon dolar bir tanker yükü. 
Zar-zor 29 milyon dolar bulmuşuz, bir milyon dolar eksik. Doldurmu 
yor adam, bekliyor. Bir milyon dolarını ver, ondan sonra doldururuz 
diyor. Şimdi nasıl? Şimdi Türkiye, petrol üreten Arap illkeleri de dahil, 
dışarıya, o ülkelere, 1,5 milyar dolar kredi vermiştir. 
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Muhterem Nazillililer, 

Yaptığımız önemli işlerden biri de tabii gaz meselesi. Rusya'da,n 
Bulgaristan üzerinden gaz aldık. Tabii gaz derler. Boruyla geliyor, Hani 
şu tüpgaz varya onun başka şekli. Ankara'da hava kirliliği var ve o hava 
kirliliğinden insanlar ölecek. Biz o gazı aldık. Şkındi Trakya'da antraJı 

çalıştırıyoruz. Bir de kocaman bir santral yaptık oraya. Elektrik sıkıntısı 
o yüzden kalmadı. Arkasından ne yaptık, onu da söyleyeyim. Bu yıl ser 
nunda o boru hattı İstan'bul'a geliyor. Önümüzdeki yıl sonunda da Bur
sa, Eskişehir, İzmit ve Ankara'ya gelecek. Bu yatırım 350 milyon dolar. 
Bom hattını, Bursa'dan Balıkesir üzerinden İzmir'e u1,atacağız. Oradan 
da buralara gelecek. Yani elektrik şebekesi gibi. Yakında Türkiye o tabii 
gazı kullanacak. Ben yine Aliağa'da bir terminal yapacağım. Gemilerl..! 
o gazı alacağım. O da mümkün. Ama i ş bilenin, kılıç kullananın derler. 
İşi bilmek !Azım. 

Eskiden Irak'tan gelen bir petrol boru hattı vardı. 30 milyon ton 
taşıyor. Türkiye bundan biraz para alıyor. Bu parayı arttırdık, boru hat
tını genişlettik. 55 milyon ton taşıyoruz. Her yıl oradan 200 milyon dola r 
para alıyoruz. Ama, ikinci bir boru hattını da bitirdik. Bakın, hiç kimse
nin haberi yok. Yakında gideceğim, açacağım. O da bu devirde başladı ve 
bitti. 

Nazillililer, 

Bunlar, büyük yatınmlar. Daha küçükleri var. Tüııkiyc'nin her ta
rafında en küçük ilçesinde bile sanayi siteleri yapıyoruz. Şuradan gelir
ken göııdük. Bizden evvelki dönemde küçük sanayi sitesi olarak 19 sene
de 24 bin ünite yapmışlar. Biz, üçbuçuk senede 19 senede yapılanı aşarak 
24 bini .geçtik. Şu anda da elimizde, inşaa halinde olan ve yapılacak olan 
88 bin tane ünite var. O da tahmin ediyorum iki- üç seneye kadar tamam
lanaca'k. Kime bu; Esnafımıza, sanatkanmıza. 

Toplu Konut'un ilk başladığı ilçelerden biri Nazilli'dir. Bugün Ay
dın ilinde 7 binden fazla toplu konut yapılıyor. Nedir toplu konut; Evsi
ze, ev veriyorsun. Ondan sonra işsize iş veriyorsun. Peki bu toplu konu
tun kredisi nereden geliyor? Devlet bütçesinden değil, hayır. Nereden ge
liyor, biliyormusunuz? Vaktiyle, hani kaçak gelen sigara var ya, hani ka
çak sigarayı alıp içiyoııdunuz, kaçakçıyı, karaborsacıyı besliyordunuz. 
Şimdi o iş değişti. Biz, kaçakçıya, karab'orsacıya para kaptırmayız. Onu 
başka iktidarlar kaptırır. Biz akıllıyız . Kaptırmayız. O yem borulannı 
kestik. Devlet ithal ediyor. Fazlasını da, Unnı da Toplu Konut Fonu'na 
koyuyor. Ne kadar para biliyor musunuz? 150 milyar lira. Bir tek siga
radan. Tabii, onun gibi araba vaııdı , kaçak olarak gelen lüks, buzdolabı 
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vardi, bir sürü şeyler vardı. Şimdi, bugün, bunların hep i Türkiye'ye it
hal ediliyor, normal kanallardan geliyor. Aradaki fark ta Toplu Konut 
Fonu'na. Bu şekilde, her yıl 600- 700 milyar lira kredi verme im'kanırn 

var. Ve size şunu söyleyeceğim, yemin ettim, zaten ona göre de kanunlar 
çıkardık . İşçimi, memurumu, esnafımı, yani isteyen herkesi gençliğinde 
ev sahibi yapacağım. Yaşlılığında değil , emekliliğinde değil. 

Şimdi sormak lazım; Anavatan iktidarına şimdi yolsuzluklar var 
diyenler eski devrelerdeki şu koskoca yolsuzluğu görmüyorlar mıydı? Ya
ni , kaçakçı, karaborsacı, boyuna Amerikan sigarasını satar da devlet 150 
milyar lira kazık yer, bu vatandaş da kazık yer, onları görmüyorlar 
mıydı? İşte esas büyük nimet buradadır. Yoksa, şu belediyede şu olmuş, 
bunlar o kadar ufak işler ki . 

Bakın , bugün Türkiye'de ne tahsis kalmıştır, ne kota kalmış tır, -is
teyen istediği yerde alır- ne de dışarıya çıkarken, şuradan buradan acaba 
döviz bulayım mı diye öyle arama kalmamıştır. Serbesttir berşey. Ve bu 
serbestlik memlekete güzellik getirmiştir, zenginlik getirmiştir, bolluk 
getirmi~tir. 

Çünkü muhterem Nazillililer, 

Açık seçik ifade edeyim. Biz bu sistemle, çalışanın yanındayız, be
cerikli olanın yanındayız, kafasını, emeğini kullananın yanındayı z. Hava
dan para kazananın yanında değiliz. Onlar eski devirlerdeydi. Kaçakçılık

tan karaborsacılıktan, mafyacılılctan para kazananlar, yem boruları ke
sil ince tabiatıyla, Anavatan ik t idarına hücum edeceklerdir. İşte karşımız
dakilere iyi bakın. Gerilerinde bunlar vardır. Ama, ben ve arkadaşlarım 
Allah'tan başka kimseden korkmayız. 

Kendilerine demdkrat diyenlerin, sosyal -adaletçi diyenlerin, bizim· 
le yarışmaları mümkün değildir. Avnıpa Ortak Pazan 'na kim müracaat 
etti? Lafını onlar etti, biz ettik. Ferdi müracaat hak'kı ile, burada sıkın
t ıya düştün mü Avrupa'daki mahkemeye bile gidebi lirsin. Kim yaptı bu 
müracaatı? Özal yaptı. Hani o. sosyal -demokratlar niye yapmadılar vak
tiyle? Bunların hepsi hikayedir. Dalıasını öyleyeyim, falı..irliğin kökü nü 
ka1ıyacağız diye çok kimse konuşur. Fakirliğin kökünün kazınması için 
laf söylemek kafi değildir . Lafla peynir gemisi yürümez. Akıllı icraat yap
mak lazım . Ne yapacağız, fakirliğin kökünü kazımak için? Çıkarmış ka
nunu , 65 yaşında olanlara maaş bağladım diyor. 65 yaşında para ı olan da 
var, olmayanda var. Halbuki, çok yardıma ihtiyacı olan da var, az yardıma 
ihtiyacı olan da var. e yaptık bil iyor musunuz? Yaptığımız iş şudur; Bi: 
fon kurduk Bu en güzel fon. Bazıları, hayırlı fon diyor buna. Hayırlı fon· 
dur. Sosya l Yardımlaşma ve Dayanı şmayı Teşvik Fonu. Bazen gazeteleri-
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mizde fakır, fukara fonu deyip geçiyorlar. Şimdi 300 milyar liradan fazla 
para var bu fonda. Her yıl geliyor. Ne yapıyoruz biliyor musunuz? Hapis
haneden çıkmış, adam iş bulamıyor, ona da yardım ediyoruz. Tezgahı kı
rılmış, ona da yardım ediyoruz. Okuma durumunda ama babasının, anne
sinin imkanı yok, o çocuğa da yardım ediyoruz. Yetişmiş, iş bulmak istiyor 
ama elinde bir <becerisi yok, birşey bilmiyor. Çünkü işsizliğin en büyük 
scıbebi iş bilmemektir. Birşeyler bilse insanlar, daha kolay iş bulurfar 
veya iş kurarlar. Onun üzerine biz tuttuk, beceri kazandırma programla
rı, kursları açtık ve herkesi, para vererek oraya gönderiyoruz. İş kurmak 
ıstcycne de yardım ediyoruz. Bütün ilçelerde bu vakıflar var. Nazilli 
kaymakarnı'nın veya vakfının emrinde de asgari 30-40 milyon lira para 
vardır şu anda. İşte bu şekilde bütün işsizlere ve muhtaç olan herkese 
yardım imkanı var. Ne kadar insana yardım ettik, söyleyeyim mi size? 
Aşağı-yukan şu ana kadar 1,5 sene geçmiştir, birbuçuk milyon insana 
yardım ettik. İşte fakirliğin kökü böyle kazınır. azilli'nin -geldi haberi
! 70 milyon var, 30 milyon değil. 

Şimdi, Muhterem Arkadaşlanm, Muhterem Nazillililer, 

Daha çok işler var, söylemekle bitmez. Anavatan, öyle bir icraat 
yaptı ki, bu Türkiye'yi bir Avrupa ülkesine döndürdü. Bunu ben söylemi
yorum. Bunu gelen dost, düşman herkes söylüyor, bütün etrafımızdaki

ler söylüyor. Bu dört sene bile olmadan oldu. Bir beş sene daha sizin 
mührünüzü alırsaJ:c -ki inşallah- ondan sonra da bir beş sene, bakın Ttir
kiyc'yi tutabilir misiniz o zaman. Türkiye'yi kimse tutamaz. 

Biz avunma Sanayi Fonu kurduk. Netice, nasıl çok kısa zamanda, 
gün gibi ortaya çıktı. Nedir o? İşte neticesini söyleyeyim. lki fabrika bit· 
mek üzere. Ne fabrikalan bunlar? Bir tanesi jet- motor fabrikası, diğeri 

F - 16 uçak fabrikası. Bu sene 29 Ekim'de inşallah, şu mavi göklerde , o 
fabrikalarda yapılmış F-16 uçaklan uçacak. Daha birçok şeyler söyle
mem kabil. 

Muhterem Nazillililer, 

Anavatan'ın getirdiği en büyük yenilik de şudur; insanların birb 'ri· 
ni sevmesini öğrettik. Artık kavga düzeni bitti. Birbiriyle geçinen gençlik 
var. Münakaşa ediyor ama bir noktada da kavga etmeden :ınlaşmasını 

biliyor. İşte Türkiyc'de, Anavatan, kavganın yerine sevgiyi ikame etmiş 
tir. Biz herkesi ayının yapmadan seviyoruz. Bize rey verin veya verme
yin, gene seviyoruz. Yalnız biraz ayırım yaptığım vardır. Biraz ayınm 
yaptıklarım kimdir? O da gençler ve çocuklardır. Sebebi gayet basit. An· 
neler, babalar nasıl çocuklanna, gençlerine, evlatlarına gözbebeği gibi 
bakarlarsa, biz de bu devletin idarecileri olarak genç kuşaklara öyle bak-
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mak mecburiyetindeyiz. Çünkü Türkiyc'run geleceği sizin omuzlarınızda 
olacaktır. 

Memlekette vaktiyle vilayet yapan, ilçe yapan bir iktidar varmış. O 
da Adnan Menderes'in Demokrat Parti iktidarı. 78 tane yeni ilçe yapmış
lar. Biz, bugün -bu sefer meclisten çıkardık- 103 tane yeni ilçe yaptık, 60 
tane~ini de yetki aldık yapacağız. Yani 163 yeni ilçe yaptık. Dcmo.ı..raı 

parti de zannediyorum üç yerİ vilayet yaptı. İlçe yapmak zordur, güçlü 
ıktidar ister. Biz güçlü iktidarız, yaptık. Şimdi, bu il meselesini düşünü
yoruz. Bu konuda karar verdiğimiz zaman Nazilli'yi de nazar-ı itibara 
alınz. 

Şimdi bir konu da var. 6 Eylül'de bir halkoylaması var. Biz bu ka· 
rarı, Meclis'te dedikleri gibi alabilirdik. Ama ben, özellikle birçok konu
larda Millet Meclisi'nde değil, önemli konularda halka gidilme inin ya
nındayım. Özellikle halkımızı bu işin içerisine sokmak, onun fikrini al· 
mak çok daha demokrasiye uygundur. Onu getirmek istedim. Yani rast
gele, Anayasa değişiyor. Gene de size soracağız. Şuraya, şu işi yapmak 
istiyonız. Çok önemli bir konu. Onu da gelip size soracağız. Bu daha de
mokrat iştir. Halkın demokrasiye katkısıdır, bu. Ben bunu sağlamak İS· 
rndi m, bir bu. İkincisi; orada söyledim, dedim ki, «'bunu halka götürelim. 
Çünkü vaktiyle halk buna oy verdi ve eski dört siyasi lideri, on sene için 
siyasctlcn uzaklaştırdı. Şimdi onu azaltmak istiyorsanız, o vakit yine 
halka gider' sorar ınız . Halk, hayır derse olmaz, evet derse, olur. Birşcy 
diyemeyiz•. Tabii, hoşuma gitmeyen bir şey var. şimdi baktım hepsi, es
ki dört siyasi lider meydana çıktılar. Hepsi bana hücum ediyorlar. De
mek ki önlerindeki engel benim. Bir de bunun yanına, bu koroya Erdal 
lnönü'da katılıyor. O da ara sıra samba yapıyor bize doğru. Tabii ben 
bunlara hiç aldırmıyorum. Çünkü cevap vermeye kalksam çok zamanı
mızı harcayacağım, o da işime gelmiyor. Onun için sakın onlardan kortu 
ğumu, çekindiğimi zannetmeyin. Bİ7lİin işimiz sizinle. Ben sizin işinizi 

görmeye geldim. Yoksa onlarla ağız dalaşına girmeme hiç lüzum yoktur 
Onların hesabını siz görüverirsiniz, olur biter. Millete havale ederiz. Mil 
Jet hesaplarını görür o kadar. Başka birşey söy leycmem. 

Halk oylamasında karar vermenin yükü sizin omuzlannızdadır, biz 
de değil. Bize sormayın. Siz, geleceğin Türkiye'sinc bakın, nasıl ohnası 
l azımsa ona göre karar verin. Vereceğiniz karar başımızın üzerindedir. 

Çok Sevgili Nazillililer, 

Ben, heryerdc konuşmamı bitirirken birşey söylerim o da şöyle; 
Gençler bizi tutuyor. Orta yaşlılar, onlar zaten bizimle çalışıyor. Bir de 
yaşlılarunız var. Ninelerimiz, annelerimiz, dedelerimiz, babalarunız, on
larırı da duası bizimle. O dua olmasaydı ben ameliyattan zor gelirdim. 
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Bakın şimdi sapasağlam karşınızdayım. Güneşin alunda konuşuyorum , 

on kere konuşurum 'hiçbirşey olmaz. Çünkü duayla ayakta dururum. Gt: 
riye ne kaldı? Çocuklar kaldı. Çocuklann da sevgisi bizimle. 

Sevgili Nazillililer, 

Daha yolum uzun. Aydın'a gideceğim, orada da konuşacağım . On
dan sonra da İzmir'e geçeceğim. Oradan İstanbul'a, daha biz yollardayız . 

Sevgili NazilliHler, 

Hepinize ço'k çdk teşekkür ediyorum. Sağolun, varolun, hepinize 
saygılar, sevgiler sunuyorum. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN GÜMÜŞOVA - GEREDI' 
OTOYOLU TEMEL ATMA TÖRENİNDE YAPTIKLARI 

KONUŞMA 

26 Temmuz 1987 

Değerli Misafirler, Sevgili Arkadaşlarım ve Muhterem Düzceliler, 
Bolulular; 

Bugün akşamın geç saatinde çok önemli bir temel almaktayım. 

Aslında bu konuyla ilgili olarak ilk temeli, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 
at ı ldığı zaman, yani 1985 yılı 29 Mayıs'ında atmıştık. Çünkü Fatih Sultan 
Mehmet Köprüsü Kınalı'dan-Adapazan'na kadar 216 km'lik bir otoyolu 
da beraberinde ihtiva ediyordu. Yalnız o zaman köprünün önemi daha 
fazi ayd ı . Bu otoyolun bel'ki o zaman önemi anlaşılmamıştı. 

Kanaatim şudur; Türkiye modern bir ülke haline gelmektedir. Biz 
Türkiye'yi ileri, modem bir ülke haline getiıımeye azmettik. Bunu hükü
met programında çok açık bir suretle belirtmiştik. Modem bir ülke ol
manın birçok şartlan vardır. Bunların önemlilerinden bir tanesi de, çok 
modern bir ulaştırma sis temine sahip olmaktır. Çok modern bir halber
leş sistemine sahip olmaktır. 

Anavatan iktidarı döneınirule, bu konularda çok önemli çalışmalar 
yap;ldı. İşte otoyollar bunlardan birisidir. Türkiye asrın sonuna kadar 
~'ok hızlı, dü:z.gün 3000 km uzunluğumla, belki de daha fazla, bir otovol 
sistemine sahip olacaktır. Bunu söylediğimiz zaman yıl 1984'dü. Men~ le
ketimizde, on senede 50 km. otoyol yapılamamış. 3000 Km. otoyolu nasıl 
yapacağız? Bunlar söylenmiştir. Ama, bugiin ortadadır ki; şu anda 1000 
knı .'ye yakın otoyolun mukavelesi, finansmanı bağlanmıştır. Bugün
-faet, dediğimiz anda- bu rakam 1500 km. ulaşabilir. Tabii bu iş hesap 
~dilecektir. Bu yatırımın, Türkiye'ye süratli bir şekilde geri dünüşünü 

sağlayacak tedbirleri alacağız. Ona göre karar vereceğiz. 

Ben bu işin başlangıcında, birçok kimsenin itiraz ettiğini gördüm. 
Türkiye acaba bu kadar 'büyük krediyi alabilecek mi? şeklinde söylenti
ler olmuştu. Bir kredi çıkmazı içerisine girebilir misiniz? Bunlarda söy· 
lendi. Durumun böyle olmadığı ve Türkiye'nin kredi alma kapa itesinin 
ve dünyanın ileri ülkelerinin Türkiye'ye kredi verme imkanlarının çok 
dah::ı fazla olduğu anlaşıldı. Şu anda 1 milyar 900 milyon dolarlık kredi 
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ile bu söylediğimiz 1050 km. otoyola fiilen başlamış oluyoruz. lnşallaJı 
1992 yılın.dan önce bu yolları hizmete koyacağız. bir an evvel de rncmle
ketimiııin kalkınmasında, gelişmesinde, modernleşmesinde bu yollar çok 
büyük hizmet vereceklerdir. 

Bu inançla başta Sayın Bayındırlık İskan Bakanı olmak üzere, Ka
rayolları Genel Müdürlüğümüze ve onun çalışkan personeline, yeni bir 
hamle başlattıkları için kendilerini candan tebrik ediyorum. Çalışmalan
nın memlekete, millete hayırlı olmasını temenni ediyorum. Düzce'de baş
lattığınuz Gümüşova- Gerede yolunda ileride tamamlanacak Anadolu 
Otoyolu'nun önemi~ bir parçası olacağına inanıyor, yolun memleketimize 
hayırlar getirmesini temenni ediyorum, Sağolun, varolun . 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN DÜZCE'DE HALKA 
HİTABEN YAPTICI KONUŞMA 

26 Temmuz 1987 

Çok sevgili Düzceliler, 

Hepinize sözlerimin başında sev.gileı·, aygılar unuyorum. 

Bugün buraya gelmemin ana sebebi, Güımüşova'dan Gerede'ye gide
cek olan otoyolun temelini atmaktır. Bu konuşmadan biraz sonra bu 
mayolun temelini atmaya gideceğim. Herhalde aranızda AJmanya'dan ge
len işçiler vardır. Onlar bu yola ot>dban derler, doğru mu? Bunlar hep 
Almanya'da veya Avrupa'da olacak değil ya. Biraz da Türkiye'de olsun 
dedik . 

Bugün Anavatan ikitidan sırasında otoyollara çok büyük, önem ve
ıiyoruz. İnşallah üç-dört sene sorıra Avrupa'dan gelen karoeşlerim Ediı
ne'den girecek ve otoyoldan ayrılmadan Ankara'dan çıkacak. Bizden ev
velki dönemde otoyol yapımı, sadece ve sadece 50 km olarak kalmıştır. 
Bu yol un yapımı on sene devam etmiştir. 

Bu sözü edilen yer neresidir biliyor musunuz? Gebze'yle İzmit ara
sıdır. Biz iktidara 1983 yılında geldiğimizde bu otoyolun inşaatını devam 
eder bulduk Hatırlıyorum, Bayındırlık İskan Bakanımıza sorıdum, •Bu 
tempoyla giderse kaç sene sürer bu iş» dedim. Üç seneden az sürmez de
diler. Onun üzerine «Bir sene de 'bitirmemiz için ne kadar para gereki 
yor» dedim. «ÜÇ- dört milyar lira civarında bir para istiyor» dediler. O 
sene o parayı veııd.ik ve otoyolu tamamladık. Ve ertesi sene, 1984'de oto
yol r.çıldıktan sonra biz gişeleri koydu'k. Gelenden, gidenden para aldık. 
Bir ene de ne kadar para aldık biliyor mu unuz? Verdiğimiz paranın 

hepsini aldık. Bugün Türkiye'de bu işler nasıl yapılıyor? Tür'kiye nasıl 

ileriye gidiyor? Türkiye'ye ne oldu döl't senede? Niçin böyle hızlı ilerli
yor? diye oranlara, biraz aklı bu işleri enneyenlere cüyorum ki, işte ce
vabı içinde yatıyor. Hesabını iyi bilirseniz, iyi işler yaparsanız, memle
ket ileriye gider. Bu işin başka bir izahı yoktur. 

Az önce söylediğim Edirne'den Ankara'ya, inşallah dört sene sonra 
hep beraber o otoyollarda yolculuk yapacağız. Bu yolların yapımı için 
Anavatan iktidan 1 milyar 900 milyon dolar kredi almıştır. Yani itibarı
mız var. Vaktiyle devletle çalışmaya 1979 sonun& Başbakanlık Müste-
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şan olarak döndüm. O döndüğüm devirde E-5 karayolunda 1980 yılının 
başlarında trafik hemen hemen uzak bir kasaba yolu haline dönmüştü . 
Neden böyle olmuştu? Çünkü mazot yoktu. Kamyonlar çalışamıyordu. 

Daha pek çok ihtiyaç maddesi yoktu. Mesela margarin yoklu, sigara kuy
ruktaydı. Öyle değil mi? 

Başbakanlıkta kışın soğuğunda -20 derecelerde palloyla çalıştık. 

Çünkü Başbakanlığın yakıtı yoktu. Şimdi bazıları bu Türkiye daha iyi di· 
yorlar. Herhalde bunu söyleyenler 1980 Tür'kiyesi'n i J 987 Türkiye'sinden 
iyi diyenlerin ya kulakları duymuyor, ya gözleri görmüyor. Veyahutta 
kalpleri mühürlüdür. O günlerden hatırladığım birşey daha var. Petrol 
arayacağız. Dışarıya, birçok yerlere gittik. Petrol üreten dost ülkelerden 
rica ediyoruz. Ne kadar rica oderseniz edin, paranız olmazsa 'kimse size 
itibar etmez. Hiç unutmuyorum:bir ülkeden bir tanker dolusu petrol 
alacağız. Tankerin dolması için verilecek miktar 30 milyon dol ardı. Tür
!dye 29 milyon dolar bulmuş bir milyon dolan bulamamıştı. O ülke tan
kerı dolduıırrıadı. O bir milyon dolan da verin öyle dolduralım dediler. 
Bugün Türidye'nin 1987 yılında o ülkelere verdiği krodi miktarı 1,5 mil
yar dolardır. O zamanlar bu petrol üreten ülkeleroen randevu alabilmek 
çok wrdu, bekletirlerdi. Değil krallarından, müsteşarlarından bile ran· 
devu alabilmek zordu . Ama bugün öyle değil. Bugün telefon eder, gider 
her zaman görüşürüm. Veya bir başka ülkeye giderken havaalanında iner 
görüşürüm. Bütün bu ülkelerle aramız iyi. Türkiye'nin itibarı olduğu 
için aramız iyi. 

Bugün memleketimiz bir baştan bir başa şantiyeye dönmüştür. Bu 
Düzce'den de Ankara'dan da, 1stanbul'dan da, İzmir'den de görürsLinüz. 
Türkiye Edirne'den Kars'a kadar, kuzeyden güneye, batıdan doğuya ka
dar baştan başa bir şantiyeye dönmüştür. Bunun sırn nerede diye soran
lar var? Sırrını söyleyeyim : Bu memlekette güzel insanlar var. Çalışkan 
insanlar var. Zeki insanlaı· var. Bir de iyi idare gelmiş, önlerini açmış, 
önlerinddki engelleri kaldırmış, çalışabilmesi için imkanlar hazırlamış ... 
İşte Türkiye ondan sonra hızla kalkımnıştır . Tutabilene aşkolsun. 

Size üç buçuk yıllık icraatlarımı mukayese ederek söyleyeceğim. 
Belli başlı yaptığımız işleri eski devrin iktidarlarıyla mukayese edeceğim . 
Yalnız bu iktidarla değil, üç-beş iktidarla mukayese edeceğim. Çünkü 
Anavatan'a mukayese etmek bir iktidar kafi gelmez. Dört- beş tane ikti
dar lazım. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN İCRAATIN İÇİNDEN 
PROGRAM KONUŞMASI 

30 Temmuz 1987 

Hayırlı akşam lar değerli vatandaşlarım, 

Bu s ı cak yaz gecesinde televizyon aracılığıyla beni evlerinize, kah· 
velerinize misafir ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyonım. 

rıım. 

Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. 

Bu akşamki sohbetimize, size bir soru sorarak başlamak istiyo· 

Bu programın adı, biliyorsunuz, •İcraatın İçinden•. 

Peki ama nedir icraat? 

İcraat hükümet olmaktır. 

Yüce meclisin onayı ile yeni kanunlar çıkararak, kanunlara daya
narak ülkeyi yönetmektir. 

İcraat... cesaretle karar almak, bu karadan derhal uygulamaya sok· 
mak ve uygulamanın sürekli takipçisi olmaktır. 

Ve nihayet icraatın görevi iş üretmektir. 

Laf üretmek, mazeret üretmek değil. 

İşte bu icraatın yargıcı elbette sizlersiniz. 

Yargı, beğeni, eleştiri sizden. 

Ne gelirse gelsin, hepsinin yeri başımızın üstü. 

Ama sevgili vatandaşlarım, şunu da bilmenizi isterim. 

İktidar olarak, icraat olarak iki temel inancımız mevcuttur. 

I!irincisi şu : 

Bizim anlayışımıza göre devlet, millet için vardır. 

Millet devlet için değil. 
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Bli sopalı, ceberrut devlet, vatandaşın çalışma isteğini körleten dev· 
Jet, bizim anlayışımızın içinde yoktur. 

Kaldı ki, devlet milletin en büyük hizmetkarıdır. 

Devletin başka işi ne? 

Devletin varlık nedeni ne? 

Millete hizmet. 

İşte hepsi o kadar. 

İkinci temel inancımız da şudur : 

Her türlü görüşe, her türlü eleştiriye açığız. 

Ama asla katılamayacağımız, katlanamayacağımız mantık Türki· 
ye'nin üstüne ölü toprağı serpmek isteyenlerin mantığıdır. 

Unutmayalım ki, vakti zamanında bir tanzimat büyük çıkmış , 
«bu millet adam olmaz• demiş . 

Ve inanmışız. 

Sonra elimizden koskoca bir imparatorluk gitmiştir. 

Ardından bu millete inanan yüce önder Atatürk, bir imparatorluk 
enkazından, bu milletin gücüyle, Cumhuriyeti kurmuştur. 

Ve Cumhuriyetin 10. yılında ondan öğrenmiş, bütün cihana haykır· 
mışız; 

cNe mutlu Türk'üm cüyene! • 

Özgüvenimizi kazanmışız. 

Sevgili vatandaşlarım, 

O günlerden bu günlere sihirli bir halı üstünde gelmedik ya. 

Devlet kavramını yeniden ihya ederek, milli birlik ve beraberlik ru· 
hunu tekrar canlandırarak, iyi seçilmiş doğru ekonomik politikalarla, 
sizin çalışma aşkınız, yaratıcı gücünüz, rekabet kabiliyetiniz sayesinde 
geldik. 
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Her zaman söyledim, bir kez daha tekrarlıyorum. 

Millet olarak, kötümserliğe kapılmak, kendimize haksızlık etmektir. 

Türkiye her alanda, her anlamda iyiye doğru gitmektedir. 

Bakınız ... 



Her on y1lda bir yaşadığunız iktisadi, sosyal ve siyasi kargaşalan
mızın ardında, Türkiye'nin ödemeler dengesi ya da dengesizliği yatar. 

Nedir ödemeler dengesi? 

Dıştan borç alırım, itibarıma dayanarak, vadesi gelince cTakır · ta· 
kır• faiziyle birlikte borcumu öderim ve yeniden borçlanırım . 

Eğer borçlarımı ödeyemezsem batarım. 

İşte o zaman özgüvenimizi yitiririz. 

Türkiye geliştirdiği ibracaat ve turizm hamlesiyle bir daha asla o 
karanlık günlere dönmeyecektir. 

Aziz Vatandaşlanm, 

Bu sene ihracaatımız inşaall:dı 9 milyar dolar -0lacak. 

Mukayese ettiğimiz takdirde evvelki yıllarla mesela 1979 yılıyla, o 
sırada 2 küsur milyar dolardı . 

Turizm gelirlerimiz öyle tahmin ediyorum bu sene iki milyar doları 
geçecek. 

Dünya bankaları kuyruğa girmiş bize para satmaya uğraşıyor. 

İktidara gelmeden önce, siyasete atıldığım günlerde, tek rüyam böy-
lesi bir Türkiye bulmaktı. 

Şimdi ikinci rüyam GAP. 

Güneydoğu Anadolu Projesi. 

Güneydoğu Anadolu'nun makus talihini yenecek proje. 

Türkiye'nin gücüne güç katacak proje. 

Gidecek somutlaşıyor, ortaya dev bir eser olarak çıkıyor. 

Sevgili vatandaşlarım, 

Bu proje, Türk milletinin bilgi, beceri ve kudretinin yeni bir sem
bolüdür. 

Bir ibadet gibi, bu projede çalışan bütün işçimizle, teknisyenimiz· 
le, mühendisimizle ve müteahhitlerimizle iftihar ediyorum. 

Dağlan onlar deliyor, en karmasık teknolojileri onlar uyguluyor. 

Ve nihayet bu devasa yatırımın parasmı bu millet ödüyor. 

iz ödüyorsunuz. 
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Bize düşen, Hükümete düşen, bu ve benzeri projelerde organizas
yon işini hal yoluna koymakbr. 

Suyun akışını, işin bitirilişini kolaylaştırmaktır . 

Biz, işe böyle bakıyoruz . 

evgili vatandaşlarım , 

GAP üzerine çok konuşuldu, çok yazıldı, çok söylendi ama sanıyo-
rum size derli toplu özet bir bilgi verilmedi. 

Gelin hep birlikte izleyelim. 

Değerli vatandaşlarım, 

Artık gücümüzü bilelim. 

Üzerimize ölü toprağı serpmeye kalkışanlara itibar etmeyelim. 

Kulağımız bir işin nası l yapılamayacağını değil, nasıl yapılacağını 
anlatan dillere açık olsun. 

Yakında inşallah Batı Avrupa ailesi ndeki yerimizi de a l acağı z. 

Biz olmadan bütünleşmiş bir Avrupa olmaz. 

Hodri meydan! 

Millet olarak gösterelim gücümüzü. 

Tanını, sanayisi hizmet kesimiyle neymiş bu Türkiye gösterelim B<ı
tıya . 

Gayret sizden, bu işin değerlendirilmesi bizden. 

Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum ve hepinizin mübarek kur
ban bayramınızı şimdiden kutluyonım , benim değerli , sevgili vatandaş· 
]arım . 
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rım, 

BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN GEREDE- ANKARA 
OTOYOL'UNUN TEMEL ATMA TÖRENİNDE YAPTICI 

KONUŞMA 

31 Temmuz 1987 

Muhterem Misafi rler, Değerli arkadaşlarım ve sevıgili vatandaşla· 

Geçen gün Gümüşova-Gerede Otoyolu'nun temelini attık. Bugün de 
burada, Gerede-Ankara Otoyolu'yla Ankara Çevreyolu'nun temelini atmak 
ıçin biraraya gelmiş bulunuyoruz. Göründüğü gibi bu temeller, bir za
manlar Türkiye'de atılan temellere benzemiyor. Hakiki temellerdir. Fi
nansmanı, ihalesi bulunmuş yapılmış, öyle yapıJmış ki, şu gördüğünüz 
otoyol, vaktiyle yapı lan otoyollar gibi 10 - 15 sene inşaat süresi olmaya
cak, inşallah 3 · 4 senede tamam lanacak. 

Boğaz 2'nci köprü ü, yani Fatih SuJtan Mehmet Köprü üyle beraber 
216 km'lik -Kınalı· Sakarya arasındaki yolun .da temelini atmıştık. Bu 
::.uretle Kınal ı 'ıdan Ankara'ya kadar yolun fiilen inşaatına başlanılmış 
oluyor. Edirne· Kınalı arasının da ihalesi yapılmışt ı r. Onun da herhalde 
önümü.tdcki ay temelini atacağımızı tahmin ediyorum. Veya'huua Eylül 
ay ı içerisinde. Bu suretle Edime'den başlayarak Ankara'ya kadar hiç ay
rılmadan otoyol 'da gelmek mümkün olacaktır. Tabii bu otoyol, Türkiye'
deki otoyol ağının en önemli parçalarından biridir ve arlkadaşlanmızm 
da biLdiği gibi Türkiyemiz 3000 km'ye yakın bir otoyol ağına, inşallah as
rın sonundan evvel sahip olacak. Bütün bunların gerisinde, Anavatan ik
tidarının Türkiye'yi modern ve ileri bir ülke yapma azmi yatlyor. Bunun 
için Türkiye'nin kaynaklarını, insanlarımızın çalışma gücünü harekete 
geçirmemiz lazımdı. Son üç-buçuk senede yaptığımız en önemli icraatı 
bud ur. Tü rkiye'nin kaynaklarını harekete geçirilmiştir, güzel insanları 
önleıindeki engelleri kaldırılarak daha fazla çalışma gücü, çalışma azmi 
ıçerisinde, bu memleketin kalkınmasında, gelişmesinde bütün bilgilerini 
\C becerileri ni ortaya koymaya başlamışlardır. 

Bu otoyolların yapım ı , büyük barajların yapımı, dev Atatürk proje
::.ının yapımı ve Karakaya gibi büyük projelerin yüzde 80'inin tamamlan
ma~ı. bizim getirdi ği miz kamu ortaklığı finansmanı diye biı· yeni finans
man modeli üzerine bina edilmiştir. Bu finansman modelinin gerisinde 
de Türkiyc'deki kaynakların hareketi yatar. 
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Şimdi, dikkat ederseniz kamu ortaklığı sistemi ile sistemin içerisine 
elektrik enerjisinin satışından elde edilen, yani barajların, yolların, köp· 
rülerin gelirleri girmekte ve bu gelirlere dayanılarak hisse senetleri, gelir 
ortaklığı senetleri çıkanlımakta, bunların yenileri yapılmakta, bw1larda 
devreye girdilk:çe hem gelir ortaklığı senetleri ödenmekte, hem de yeni 
gelir ortaklığı senetleri çıkanlabilmektedir. 

Bu yeni ve halkikaten güzel bir Finansman modelidir. Yoksa Tür
kiye'nin kaynaklan bu kadar kolay harekete geçirilemezıdi. Ben, bu yo
lun, bu kadar kısa zamanda hazırlanabilmesi, ihale edilemesinde emeği 
geçen başm Bayındırlık İskan Bakanımız Sn. Safa Giray'a ve değerli Ka
rayollan Umum Müdürümüze ve onun mesai arkadaşlarına, Başbakan 
Yardımcımız Sayın Kaya Erd~m'e ve onun mahiyetinde çalışan Hazine 
ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'ııın değerli elemanlarına teşekkür ediyorum. 

Bu vesile ile bir konuya da mecburen istemediğinı halde açıklık ge· 
tirmeye çalışacağım. Çünkü, aslında bu konular maale ef kapımızda 
Rastgele zamanlarda birisi !başlıyor, ondan sonra başka birisi alıyor onu 
devam ediyor, arkasından yorumlar başlıyor, yani bir nevi döner dolap 
gibi ayııı mevzular önümüze konuluyor. Bu mevzu, kabineyle ilgilidir. 
Maalesef bir müddet eve! bazı gazetelerimiz başladı . Şu değişecek veya 
bunun suyu ısındı gibi lbir takım tekzip etmeye bile değer verilmeyecek 
makaleler yazıldı, aldırmadık. Aradan bir süre geçti, son Merkez Bankas ı 

değişikliği ile bunu bahane ederek tekrar yazılar yazılmaya başlandı . 
Bunların hiçbirisinin aslı, esası yoktur. Üzüldüğüm birşey var, hiçbir şe
kilde gelip sormaya bile lüzum görmüyorlar artık hissettikleri gibi ya
zıyorlar. Ondan sonra yorumlar yapılıyor, ondan sonra da tenkitler baş. 

lıyor. Yani olacak gibi değil. Kimi makaleler başlar. Hakikaten üzülüyo
rum. Çünkü bu seferde diyorlar ki, niye tekzip etmedin? O kadar çok ya
zıyorsunuz ki hangisini tekzip edelim. Bunların yapılma ı mümkün değil
dir. Ama milletin huzurunda da ifade ediyorum, söylenenlerin yazılanla

rın hiçbirisi doğru değildir. Buyrun tekzip ettim. 

Biz, buraya birçok atkadaşlanmızla beraber memlekete hizmete 
geldik. Hizmetimizi en iyi bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Mcmleketı 
ileriye götürmek için canla, başla gayret ediyoruz. Maalesef bazı basın 
organlarımız muhalefete önderlik yapmalıa, bu giibi konuları abartmak· 
ta bire birler. Ne yapalım. Allah onları islah etsin diyorum. Hepinize sev
giler, saygılar sunuyorum. Şu otoyol'unda memleketimize hayırlı· uğurlu 
olmasını temenni ediyorum. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN ANKARA BAYRAM 
GAZETESİNİN SORULARINA VERDİCİ CEVAPLR 

6 Ağustos 1987 

S o r u : - Sayın Başbakan, siyasi liderlerin yurt gezileri ve miting 
leri son zamanlarda oldukça yoğunluk kazandı. Siyasi tansiyondaki bu 
tırmanışı nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Cevap : - Sorunuza cevap vermeden önce bütün vatandaşları· 
mm Mübarek Kurban Bayramını kutlamakla başlamak isterim. 

Kurban Bayramınızın hayırlı ve kutlu olmasını diler, bütün mille
timize refah içinde mutlu bir gelecek temenni ederim. Bizim de ·çabamız 
milletimizin refahını yükseltmektir. Refah yükseldikçe halkımızın mut· 
luluğu artacak, Türkiye dünyada layık olduğu gelişmiş ülkeler seviyesin° 
çıkacaktır. 

Bütün siyasi liderler vaadlerde bulunurlar. Bizim tavrımız değişik· 

tir. Yapacaklarımıza karşı yaptıklarımızı teminat olarak gösteriyoruz. 

Şimdi esas sorunuza gelmek istiyorum. 
Siyasi tan iyonun artmasından bahsettiniz. Biliyoı·sunuz biz daha 

iktidar olmadan politikamızın siyasi barış ve yumuşama olduğunu bil
hassa belirtmiştik. Bunu da korumak için çok yoğun gayret gösteriyoruz. 

Hiçbir zaman bize karşı yapılan, seviyesini hepinizin gördüğü, sa· 
taşmalara cevap bile vermedik. Bunun zaman kaybı olduğunu, bizim ise 
zaman kaybına tahammülümüz olmadığını, gereksiz konuşmalar yerine 
iş yapmayı tercih ettiğimizi söyledik. Böylece Türkiye'de demokratik bir 
ortamda uzun yıllardan beri ilk defa bir siyasi yumuşama başladı. 

Halkımız kavgacı politikacıları sevmiyor. Vatandaşımız bu modern 
çağda, demogaji yapmadan gerçek leri konuşan, iş bitirici ve akılcı, poli· 
tikacı tipin i tercih ediyor. 

Biliyorsunuz siyasi yasaklar konusunda halkımız 1982 yılında bir 
karar vermışti. Bizim amacım;z Türkiye'de demokrasinin kurumlaşma· 
sın ı, güçlenmesini sağlamaktır. 

l984'tc iktidara gelir gelmez genel seçimlere sokulmayan partilcrın 
mahalli seçimlere girmeleri için gerekli kanuni değişiklikleri ç.ekinmeôen 
vaptık. 

675 



Yine de aynı şekilde ilk genel seçimlerden önce kısıtlı siyasilerin ge 
nel seçimlere girebilmesi için bir Anayasa değişikliği tasansını Meclis'~ 
sunduk. 6 Eylül' de referandum yapılmasını ön gören bir kanun çıkmıştır . 

Bu konuyu biz gündeme getirmemize rağmen ve kısıtlı siyasiler bizim si 
yasi rakibimiz olmasına rağmen yine bize eleştiri ve hücumlar yöneltil· 
miştir . 

Biz konuyu halka götürüyoruz. Halk ne derse onun kabul edilmesin.' 
savunuyoruz. Eğer halktan korkulmuyorsa ve korkmuyorlarsa bu gürül
tünün ve bu kavgacı üsluba ne gerek var. Bizim işimiz taruşma yapma!< 
değil, halkımızın güvenini refahını sağlamaktır. G~cerniz gündüzümüz bu 
çalışmalarla geçmektedir. 

Siyasi tansiyonu yükseltmenin hiç kimseye yararı yoktur. Siya~i 
tansiyon yükseltilerek ülkenin meseleleri çözülemez. Hele bu tansiyon 
çok yükseltilirse geçmişte olduğu gibi aksi sonuçlar üretebilir. 

Soru : - Güney Doğu'daki olaylar hepimizi üzüyo r. Bu konuda 
hükümet olarak neler yapıyorsunuz? 

Cevap : - Bu saldınların son yıllarda başlama$ının sebebini iy; 
düşünmek gerekir. Güney Doğu Cumhuriyet tarihinin en büyük gelişme 
seferberliğini görmektedir. 

Elektriksiz köy kalmadığı gibi, telefonsuz köyde gelecek yı l kalmı · 
yacaktır. Köy yollan, köy içme sulan, okullar, sağlık ocakları görülme 
miş bir hızla en uzak köylere kadar götüıiilmektedir. 

Aynlıkçı eşkiyanın zaten tahammül edemediği budur. Onun için ko· 
rumasız insanlaıı, çocukları ve kadınları vurmaya başlamışt ı r. Acılı in 
sanlanmızın kayıplarını geri getiremeyiz. Ama yaralarını sarmaya şim 
diden başladık. Doğu ve Güney Doğu'yu en az Türkiye'nin Bat ı sı kadar 
modern ve müreffeh hale getirmek için son 3,5 yıldır çok yüksek bir ya· 
tının temposu devam ettirmekteyiz. 

Eşkıya hiç bir zaman sonuca ulaşamıyacaktır. Türk milleti şimdiye 
kadar çeşitli karanlık güçlerin istikran bozma çabaları nı boşa çıkarm ı ş
tır. Bunun da üstesinden gelecek gücümüz vardır. 

Türkiye son 3,5 yılda gittikçe daha hızlı kalkınan, daha hızlı büyi.ı

yen bir ülke haline gelmiştir. Vereceğim müjde Türkiyc'nin az gel i şmiş
lik zincirlerini kırdığını müjdelemektedir. 

Türkiye geçen sene dünyanın en hızlı kalkınan ülkeleri arasına 
girmiştir. Kredi itiban en hızlı artan ülkedir. 3,5 yı l önceki Türkiye il ·~ 

şimdiki Türkiye arasında dağlar kadar fark vardır. Artık bütün şehi r · 

!erimizin ve köylerimizin çehresi değişmeye başlamıştır. 
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Türkiye borç veren ülke olmuştur. 

Türkiye dışanya elektrik satan ülke olmuştur. 

Büyüme demek refah demektir. Türkiye'de refah hızla artmaktadır 
Artık da:ha çok vatandaşımız evine bozdolabı, çamaşır makinası, telcviz 
yon, video, fırın gibi araçları alabilmektedir. Bunlar refahın en açık gös 
tergeleridir. 

Kaliteli konut inşaatı, konut seferberliği sayesinde Cumhuriyet dÖ. 
neminin en yüksek seviyesine çıkmıştır. Gecekondu bölgelerimiz modern 
alt yapılan olan sağlıklı şehirlere dönüşme yolundadır. Köylerimiz ort.~ 
çağ şartlarından kurtarılmışlardır. 

Türkiye Ortak Pazar'a tam üyelik için müracaat etmiş ve uzun va 
deli hedefini tesbit etmiştir. Çalışanlann hayat seviyelerini yükseltmek 
için onlara Konut Edindirme Yardı!Tll ve bunun paralelinde ek gelir im
kllnları sağlamak için bir dizi tedbir aldık ve alıyoruz . 

Her gün daha zengin, daha güçlü bir Türkiye'ye doğru yol alıyoruz. 

Vatandaşlanmızın mutlu bayramlar geçirmelerini tekrar temenni 
eder, saygılarımı ve sevgilerimi bildiririm. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN İSTANBUL 
BAYRAM GAZETESİNE YAZDICI YAZI 

6 Ağustos 1987 

«'Mübarek Kurban Bayramı'ndan sonra, bir süre ara verdiğim yurt 
içı gezilerime yeniden başlayıp 6 Eylül'e kadar sürdüreceğim. Bir taraf. 
tan bu gezilerin hazırlıklarını gözden geçirirken, bir taraftan da geçtiği· 
ıniz günler içerisinde gerçekleştirdiğim Anadolu gezilerinden edindiğiııı 
izlenim ve gözlemleri değerlendiriyorum. Bu değerlendirmeler, zihnimcll? 
"Nereden nereye gelmişiz?• çağrımına yol açıyor. 

Evet, gerçekten de •Nereden nereye gelmişiz? .. • Bütün yatırımla
rın durduğu bir dönemden, Anadolu'nun baştan başa dev bir şantiye ha
line döndüğü bir döı;ıeme ... İşte. Karakaya ve Atatürk barajlan, Urfa Tü
neli, kısaca GAP, Güneydoğu Anadolu'nun makus talihini yenmek içiıı 
adeta sabırsızlanıyor. Temelini geçtiğimiz günlerde attığımız 3 bin kilo· 
metrelik Anadolu oto yolu ... Yapımı hızla devam eden irili-ufaklı 69 ha· 
raj, sulama kanalları, göletler ... İşte, birincisinden daha muhteşem ola
cak ikinci boğaz köprüsü, Haliç projesi, İstanbul'un yüz yıllık derdini 
çözecek kanalizasyon sistemi, Adnan 'Menderes hızlı tramvay sistemi .. 
İşte, parklar, bahçeler, spor alanlan ve toplu konutlarla bezenmiş pırıl 
pınl şehirler, ilçeler. İşte, 50 yıl lık «kendi uçağını kendin yap• rüyası 
Cumhuriyet Bayramı'nda ilk Türk jetinin semalarımızda uçmasıyla ger 
çekleşiyor. Haberleşmede, çağı yakalayıp belki de geçmenin hazzını yaşı· 
yoruz. Ve bütün bu hareketlilik, 1980 öncesinin (O) olan kalkınma hızını 
yüzde 8'lere yükseltiyor. 

1980 ÖNCESİNE GôRE 

Benim aziz vatandaşım, yağ, benzin, tüpgaz ve sigara kuyrukların 
dan, her şeyi her yerde bulabildiği bir döneme geçmenin hazzını, biı 
parça da inanılmazlığını yaşıyor. 

Artık şehirlerimizde •kurtarılmış bölgeler», • mezhep kavgalan • 
cs.ığ-sol kahvehaneleri•, okullarımızda «düşman kamplar•, sokaklard~, 

her gün 25 ölü ve inanılmayacak kadar acı tablolar yok. Bunların yerini 
kardeşlik, dostluk ve uygar tartışma alıyor. Liselerde, yüksek okullarda 
pırıl pırıl gençler, Türkiye'nin kaderini değiştirmek için bilgisayar, lisan 
gibi çağdaş unsurlarla kendilerini geliştiriyor. Demokrasinin hıçbir mües
se esinin tam anlamıyla işlemediği, işletilmediği bir dönem yerine bütün 
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kurallanna özen gösterildiği, daha da geliştirilmesi için olağanüstü gay
ret sarfedildiği günler yaşanıyor. 

Ben, Türkiye Cumhuriycti'nin Başbakanı olarak gittiğim her yerde 
bu gerçekleri hatırlatıyor, bu mukayeseleri yapıyor ve «1980 öncesi şim
diden daha iyi diyenler haklı olabilirler mi?• diye soruyorum. Hızla akııı 
giden zaman dilimi içinde düzenleyeceğim yurt içi gezilerimde bunları 
belki tekrarlayacağım . Ama vatandaşlanma hitap ederken, «Bunlara gc 
rck yok» diye de düşündüğüm oluyor. Zira Türk milletinin sağduyusu 
nun eşsiz olduğunu biliyor ve ona inanıyorum. 

Bu duygu ve düşüncelerin ışığında, aziz vatandaşlarıma nice mutlu 
bayramlar diliyorum.• 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN ERCİŞ ŞEKER 
FABRİKASININ TEMEL ATMA TÖRENİNDEKİ 

KONUŞMASI 

11 Ağustos 1987 

Çok sevgili Erciş l i ler ve aziz vatandaşlarım. 
Burada, yıllar evvel temeli atılmış ama devam etmemiş bir tesı s 

var. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde bunun gibi birçok tesis var. Para, im
kan ve döviz olmadan, biraz gösterişle temeli atılmış ve başlanamamış 
birçok tesislerden birini y"eniden başlatıyoruz . Ben Van'a muhtelif tarih
lerde geldim, Erciş'e de uğradım. Bu sahayı karayolunun kenanndan gör
düın. Göl kenannda, güzel bir aha, sadece etrafını tel örgüyle çevirmiş
ler ve şeker fabrikası yapacağız diye milleti avutmuşlar. Aslı budur. Şim 
di de ka l kıp rahatça, herhangi bir siyasi ahlaka dayanmadan, biz bunun 
temelini atmıştık diyebiliyorlar. Türkiye'de belki bunun gibi yüzlerce te
sis var. Her şeyde olduğu gibi bunların güna'hın ı ortadan kaldırmak, va
tandaşımızın yüzünü güldürmek, Ercişe şu şeker fabrikasını yapmak, Ana
vatan iktidanna nasip olmuştur. Bunun da herke in böyle bilmesi J:'\ . 
zımdır. Bu sene üç şeker fabrikasını programa ald ık . Ereğli bunun gibi 
aynı şekildeydi, Çorum kavgadan dolayı geri alınmış, öyle kalmıştı. Üçü 
ne de başlayacağız dedik, zamanımız müsait olmadı. Fabrikanın büyü 1; 

kısmı çıktı , biz temel atmaya sonra geldik. Yani bunlar şunu da göste
riyor. Türkiye'de, bizim iktidar dönemimizde, işler çok hızlı yapılmakt-ı 

dır. İşte temeli bugün at ı yoruz. Zamanımız müsait olursa, bu fabrika önü
müzdeki sene sonuna kadar işletmeye girecektir. Zamanımız müsait olur 
sa diyorum çünkü, Türkiye' de o kadar çok tesis açılmaktadır ki bazı fab
rikaların açılışına dahi gidemedim. Zamanımız yok. Evet iş böyle yapılır. 

lirciş'e şimdıye kadar Cumhuriyet hükümetlerinin hepsi hizmet et 
miştir . Ama ortaya hesabı koyduğumuz zaman Erciş'e, Van'a, Doğu Gü 
neydoğu ve kalkınmada öncelikli yörelere getirdiğimiz hizmetler, haki· 
katen geçmiş yıllann tamamından fazladır. Bunu da çok rahatlıkla ifade 
ederim. Zaten bu mıntıkayı birazdan önyargısız gezecek olan arkadaşla 
rımız, buranın 1983'den buyana ne kadar değiştiğini göreceklerdi r. t çnlL 
su1arından, daha bir çok konularına kadar, hepsine el atılmıştır. Bunun 
yanında Van'ı görüyorsunuz, göl kenarında Doğunun önemli bir merkez! 
haline gelmektedir. Bütün bunlar, planlı programlı ama hesabını kitabını 
bilir bir iktidarın yaptığı işlerdir. 
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O temeli atanlar, tamamlansın diye herhalde bir Özal iktidannın 
gelmesini bekliyorlardı. Başka izah etmek mümkün değil. Erzurumda 
var, Diyarbakır'da var, Sivas' da var. Ben bu temelleri , bir çok yerde gör· 
düm. Muhtelif iller arasında, temel yanın kaldı, fabrikamızı falanca aldı 
gibi problemler yaratıldı. Bu problemlerin hepsi çözülmüştür. İşte Siva~ · 
ta da aynı şeyler var. Bir demir-çelik temeli atmışlardır, ondan sonra i~ 
yanm kalmıştır. Paralan yok, iş yürümemiştir. Mümkün değil. Ama. bi7 
gittik akıllı bir iş yaptık, şimdi orada demir-çelik tesisi yükseliyor. İn 
şallah yakında işletmeye açanı. Onun gibi başka tesislerde yapılmakta 

Muhterem vatandaşlarıma şunu açık olarak ifade ediyorum. Biz ya
pamayacağımız işe el atmayız, ama yapacağımız işi de muhakkak zam.ı · 

nında yaparız. Bizim iktidarımızın hususiyeti budur. Burada güzel bir 
fabrika yükselecek. Aynı zamanda dikkat ederseniz, ikisi bitmek üzere, 
biri bu sene inşaata başlayan üç tane baraj 50 bin hektardan fazla arazi 
sulayacak. Bu 1700.1800 rakamlı yüksek ovalarda, herhalde şeker muhte
vası daha fazla pancar, belki de başka ürünler yetişecek. Ama şunu he
men söyleyebilirim, bu ikisi beraber şuradaki çiftçinin, buradaki insan
ların kaderini değiştirecektir. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun makus ta. 
lihı yenilmiştir. 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu başta olmak üzere, Türkiye'de kalkın
mada öncelikli illerin kaderleri, Anavatan iktidan zamanında tamamiyle 
değişmiştir. İnşallah çok daha ileri günlere, ileri imkanlara hep birlikte 
kavuşacağız. Şu güzel fabrikanın Erciş'imize, Van'ımıza hayırlı, uğurlu 
olmasını temenni ediyorum. 

Hepinize selamlarımı ve saygılarımı sunuyorum. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN VAN'DA HALKA 
HİTABEN YAPTICI KONUŞMA 

11 Agustos 1987 

Çok sevgili Van'lılar. Doğu Anadolu'nun güzel insanları; 

Sözlerimin başında, hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Sağolun, 
varolun. 

Ben Van'a çok sık ge1dim. Gene Güneydoğu Anadolu seyahatine ilk 
olarak buradan, Van'dan başlıyorum. İnşallah bundan sonra Erzunım'a, 
Kars'a gideceğim. Bir laf vardır, «Dünyada Van, ahirette iman.• 

Çok değerli vatandaşlanm. Biz seçimlerde, yani 1983 seçimlerinde 
bir söz verdik. ister seçim olsun, ister olnıasın, vatandaşımızın ayağımı 
gidecek, onun derdini dinleyecek ve vatandaşımızın meselelerini en ıyi 

şekilde çözmeye çalışacağız. Bunu yaptık. Yapmadık mı? Hepinize sözleri
min başında söylediğim gibi, biz, bu güzel memleketimizin vatandaşla
rını her zaman her yerde görmek istiyoruz. 

Gene ifade etüm. İktidara geldiğimiz zaman önemli 6 tane mesele· 
den bir tanesi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun kalkınması idi. Bugün , 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun maküs talihi yenilmiştir. İlan ecliyo· 
ruro. Bakınız, misali Van' dan vereceğim; biz geldiğimizde Van'ın elektrii< 
li köy sayısı, bütün köylerin yüzde 30-35'i idi, telefon pek az yerde vard;. 
Bu sene sonuna kadar, hem bütün köylerimiz yola, hem elektriğe, hem 
de telefona kavuşmuş olacaktır. Bu sadece Van'da değil , Doğu Anado
lu'nun her ilinde böyledir. Muş'ta, Ağn'da , Kars 'ta, Erzurum'da Bingöl" 
de, Siirt'te, Bitlis'de her tarafta böyledir. Sade bu kadar değil. Bakınız 

buralar ve Van'ın belediyelerinin yatırım imkanı, biz geldikten sonra tam 
50 misli artmıştır. Van'ın ve bütün ülkenin belediyeleri, eskisinden çok 
daha iyi hizmet yapmaktadırlar. İhihar ediyoruz ve hepsine yardım edi
yoruz. 

Çok muhterem Van'War. Biz Türkiye'de yeni bir devir açtık. Aydınlık 
bır devir. Pınl pırıl, istikbale bakan ümitli bir devir açtık. Çocuğuyla 
genciyle herkes bu devirde istikbale ümitle bakıyor. Çok daha iyi günleı 
bizi bekllyor. Her zaman ifade ediyorum, artık eski, karanlık kavga dö
nemi bitmiştir ve inşallah bir daha gelmeyecektir. Kavga eden memle
ketlerin haline bakınız. Siz burada Van olarak, İran'a komşusunuz . Esk! 
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haliyle, bugünkü halini mukayese ediniz. Kan içinde, yokluk içinde, 'ber
şeyi dışardan almak istiyen bir İran. Biz kapı açtık. Hudut ticareti eski
sine benziyor mu artık? Her şey Türkiye'de var. Türkiye, bir varlık ül
kesidir. Bütün civarımızdaki komşular, Türkiye'ye ortak bir ülke diye 
bakıyorlar ve diyorlar ki; «Bizim de durumumuz inşallah Türkiye gibi 
olur.» Onların da durumu inşallah düzelir. Ama Türkiye' de bugün, güzel 
bir idare var. Halkın seçtiği, sizin seçtiğiniz ve sizin aranızdan çıkan bir 
Anavatan iktidarı var. Bakınız Van şehrinde üç tane baraj var. İki tanesi 
bitmek üzere, su topluyor. Büyük bir arazi sulanacak. Van çiftçisinin 
yüzü gülecek, bir tanesinin de temeli yakında atılacak. Bütün bunlar bu 
devirde yapılmaktadır. Sadece Van ilinde, hemen demen 50 bin dönüm 
araziyi sulayacak barajlar yapılıyor. Söz verdim, biraz sonra gideceğiz 
Erciş Şeker Fabrikası'nın temelini atacağız. Doğu Anadolu'da, Muş'tan 
sonra, Van Erciş ve Ağrı şeker fabrikalarının temellerini attık. İnşallah 
bunlara bir de Hakkari'yi ilave ederiz. 

Sevgili vatandaşlarım. Çok şeyler söylemek kabil, ama bugün mem
lekette herşey vardır. Eski yokluk günleri bitmiştir. Bu güzel insanlar 
artık çalışıyorlar. Bu güzel insanlar akıllıdır, zekidir, ne iş tutacağını çok 
iyi bilir. Biz de onlara yardımcıyız. 

Değerli vatandaşlarun. Bugün Türkiye'nin çok güzel bir itibarı var. 
Büyük otoyollar yapıyoruz. Elektrik kısıntısı diye birşey kalmadı. Tür
kiye'nin bütün köylerini elektriklendirdik. Hiç bir şekilde programlı 
elektrik kısıntısı yoktur. Vaktiyle Bulgar'dan elektrik alıyorduk, şimdi 
ona elektrik satarız. Bakınız bu iktidar, bütün illerimizde hatta ilçeleri
mizde konut meselesine el attı, sosyal konutlar meselesi orta halli ve 
daha düşük gelirli vatandaşımıza büyük imkanlar sağladık, daha çok im
kanlar sağlayacağız. Çünkü Türkiye, eski Türkiye değildir. Ortadoğu'nun 
en güçlü ülkesidir. İnşalalh asrın sonunda, dünyada sayılı ülkeler arasınl 
muhakkak girecektir. 

Çok sevgili vatandaşlarım. Biz, Doğu'nun bütün meselelerine sahibiz 
Bütün Türkiye'nin meselelerine sahip olduğumuz gibi, Doğu'ya ve Gü
neydoğu'ya çok özel bir önem veriyoruz. İşte Atatürk barajı, var mı dah:ı 
evvel yapan? Sadece Güneydoğu Anadolu Projesi'nde değil, Van'da d~ 
bir çok barajlar yapılıyor. Daha çok şeyler yapılacak. İşte sanayi siteleri. 
Eskisinden 19 senede yapılandan çok daha fazlasını, biz 4 senede yaptık 
Halen daha da fazlasını yapıyoruz. Bu iktidarla, hiç bir şekilde kimse 
yarışamaz, yarışması mümkün değildir. Evet, yarışması mümkün değil
dir. Evvelallah, kimse de bizimle başa çıkamaz. Çünkü sevgili vatandaş· 
!arım, biz halkımızdan güç alıyoruz. Halkımızın gücüyle iş yapıyoruz ve 
şunu söylüyoruz : «Halka hizmet, hakka hizmettir.» Bakınız, 6 Eylül 
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günü bir halk oylaması var. Sandığa gidecek oy vereceksiniz. Durun öy 
leyeyim, bir dinleyin beni. Biz TBMM'de oturduk karar verdik; eski döı t 
siyasi liderin, Ecevit'in, Demirel'in, Erbakan'ın, Türkeş'in ve bunlarla 
beraber bazı aşın sol parti liderlerinin eskisi gibi siyaset sahnesine dü
nebilrneleri, ancak sizin «Evet» demenizle mümkündür. Bu TB'MM'd.:: 
böyle kabul edilmiştir. Siz «Evet» derseniz, onlar yeniden televizyonda 
boylarını gösterebilirler. Siz «Evet» demez, «Hayır• derseniz, onlar bir 
müddet daha boy gösteremezler. Ben vatandaşlarıma, bu halk oylamas;
nm manasını anlatıyorum. Sırça köşkte oturan çok sevimli, sempatik ya
zarlarımız var. Bu laflan söyledim diye, oturuyorlar, şöyle yazıyorlar, dı · 
yorlar ki; «Bu demokrasi mi?• Yani siz «Hayır• derseniz, demokrasi ol 
muyor. cEvet• demeniz lazımmış. Şimdi bakınız, biz bunların çoğunluğu
nu tecrübe ettik. Türkiye'de bu yazılan yazanlar, demokrasiden bahis 
edenler, siyasi ahlaktan bahis edenler, maalesef demokrasi imtihanındı:ı 
iki defa sınıfta kalmışlardır. Milletimizin önüne oy sandığı açılmıştır, mil 
Jet.imiz neyi isterse onu verir. Açık söylüyorum, neyi isterse onu verir 
Aslında demokrasinin kendisi, millet.in önüne oy sandığını açmaktır. İşte 
biz bunu yaptık. Tabii şunu da söylüyorum, «Evet• de «Hayır• da derse
niz sorumluluk size aittir, siz karar vereceksiniz. Biz değil, siz karar ve
receksiniz. Memleketin geleceğini, gençleri, gelecek nesilleri düşünün, ona 
göre en güzel karan verin. Şunu da çok iyi biliyorum, aynen 6 Kasım'da 
olduğu gibi 6 Eylül'ün ertesi sabahı, Türkiye'nin güneşi daha pırıl pırıl 
parlayacak. Aydınlık bir devir önümüze açılacak. Memlekette, demokrasi 
tam manasıyla yerine oturacak. İnşallah halkın sesi, daha gür çıkacak. O 
zaman, bugün bize ve başkalarına demokrasi dersi vermeye kalkanlar, 
hatalarını bir kere daha anlayacaklar. Halkın sesinden ürkecekler v..: 
korkacaklardır. Şimdi burada Bahçearaslılar, Çaldıranlılar vardır. Hep
sinin yeni ilçcliklerini tebrik ediyorum. Allah, memleketimize hayırlı ıs

t.ikballer nasip etsin. 
Aziz ve muhterem Van'lılar. Biz bu memlekette, geleceği temsil edi

yoruz. Geleceğin parlak Türkiye'sini, gözümüzün önünde gibi görüyoruz. 
Her zaman söylüyorum, bizim yaptığımız icraata, bizim rakiplerimizin 
hayalleri dahi yetişemez. Onlar, bizim yaptığımız işleri hayal bile ede 
mezler. Evet böyledir. Niçin? Çünkü, bu işi onlardan çok iyi biliyoruz 
İşte hesap, kitap meydanda. 1980 öncesi Türkiye'yi gözlerinizin önüııı:: 
getirin. Anarşiyi bırakın bir tarafa, yokluklara bakın. İran'a muhtaçtınız 
o zaman, şimdi İran size muhtaç. Bakın ne kadar değişti. Sevgili vatan· 
daşlanm. Onun için Türkiye'de Anavatan iktidarıyla hep yeni, pırıl pırıl 
bir devre açılmıştır. Bu devreye inşallah siz sahip olursunuz. Biz de 
memleketimizi çok daha ileriye götürme imkanını buluruz ve Avrupa ile 
yanşınz. Memleketimizi Avrupa seviyesine çıkartınrz; Bundan da hi, 
kimsenin şüphesi olmasın. Her yerde söylediğim bir şey var; •Anavataıı 
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istikbalin partisi» Çünkü, seçimlerde söylediğim gibi gençler bizi tutuyor 
Tamam mı gençler? Orta yaşlılara gelince, onlar da zaten bizimle çalışı· 
yorlar. Güngörmüş babalanmızın, dedelerimizin, annelerimizin, nineleri
mizin de duaları 'bizimle. Geriye bir tek çocuklar kaldı. Onu da söyleye
yim. Çocuklann da sevgisi bizimle. 

Çok sevgili Van'War. Vaktimiz dar, daha -sembolik olarak yapımın,ı 
başlandı ama- şeker fabrikasının temelini atmaya gideceğim. Bunu da 
inşallah her icraatımız gibi çok kısa zamanda tamamlayacak ve Van çift· 
çisinin emrine vereceğiz. 

Hepinize en derin sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Sağolunu!, 
varolunuz. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN SAMSUN'DA 
HALKA HİTABEN YAPTIGI KONUŞMA 

13 Ağustos 1987 

Muhterem Samsunlular ve Karadenizliler, 

Hepinize sözlerimin başında sevgi ve saygılanmı sunuyorum. 

Ben bu meydanda 1983 yılının 3 Kasım günü seçimlerden 3 gün 
önce hitap ettim. Ve toplanan canlı kalabalığınızı görünce aynen şöy!t: 
söyledim. «Samsun tamam; Karadeniz tamam.• Bugün o tarihten bu 
güne 4 seneye yakın bir zaman geçti. Bu zaman içerisinde Anavatan ikti 
dar oldu. Mahalli idare seçimleri yapıldı. Samsun da dahil 57 ilin beledi
yesi Anavatan'dadır. Türkiye'de şimdiye kadar görülmemiş güçte, halkı· 

mızın desteğiyle Anavatan iktidara geldi her tarafta. Bu iktidara geldiği
miz zaman T.B.M.M'de yaptığım Hükümet Programı konuşmasında aynen 
şöyle söyledin1. Bakın oradan aynen diyorum, sonunu şöyle bitirdim; 
"Türkiye'yi yepyeni, kavgasız, ileri ve modern bir ülke haline getirmeye 
azmettik. Önümüzdeki dönem kavga dönemi değil, birlik ve beraberlık 
dönemi olmalıdır. Bu millet çok daha iyi günlere, daha iyi hizmetlere ve 
mesut bir geleceğe layıktır. Cenab-ı Hak hepimizin yardımcısı olsun. Gay
ret bizden, inayet ve tebrik Allah'tandır. 

Çok sevgili vatandaşlanm, bu sözlerin söylenmesinin üzerinden aşağı 
yukarı 4 seneden biraz az zaman geçmiştir . Anla memleketimizde bakı 
nız bu sözler söylendiği zaman Türkiye'nin her tarafında sıkıyönetiın 
vardır. Samsun'da dahil bugün 3 sene 7 ay, 8 ay sonra Türkiye'nin hiç 
bir yerinde Sıkıyönetim kalmamıştır. Anavatan iktidan sayesinde Türki· 
ye'nin her tarafında huzur vardır, güven vardır. Sadece Güney Doğu'da 
bir parça kendini bilmez, sonu hüsran olacak bir grup eşkiya var. Evcl
aUah onunda hakkından geleceğiz. Zaten soıi günlerde görüyorsunuz. 
Yavaş yavaş hakkından gelmeye başladık. Kaçacak delik arayacaklardır. 
Ama kaçacak yerde bulanJıyacaklardır. Onu da söyleyeyim. Bizim hükü
met olduğumuz gün milletimize vaadimiz, en önemli vaadimiz huzur v.e 
güven. Yani bizim huzurlu çalışmareız, evinize giderken gece karanlıkta 
korkmamanız ve memlekette hakikaten sokakta gece gezenler şu veya bu 
şekilde işine gidenlerin, dükkanını açanların hiçbir korkusu olmaması la · 
zım. Bunu temin etmişizdir. Bugün, bir daha esnafın kepenk kapattığı , 
korkarak dükkanını açmadığı o günleri unutmayınız. Bugün Türkiye hu· 
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zur ve güven içindedir. Türkiye bütün sahilleriyle, birçok şehriyle bir 
turizm cenneti haline gelmiştir. Nedeni gayet basit. Türkiye insan hayatı 
bakımından Avrupa'nın en emniyetli ülkelerinden biri olmuştur. Onun 
için bu sene turizm patladı, milyonlarca turist geliyor. Hep Arap ülkele· 
rinden, hem de Batı 'dan. Her taraftan döviz yağıyor Türkiye'ye. 

Çok Muhterem Vatandaşlarım, 
Biz iktidara geldiğimiz zaman bir önemli konu döviz meselesiydi 

Almanya'dan gelen işçilerimiz, ceplerinde dövizle yakalandıkları zaman, 
döviz karakoluna giderlerdi. Cebinizde dövizle, yabancı sigarayla yakalan
dığınız zaman mahkemeye, oradanda hapse giderdiniz. Bugün bunlann 
hiçbirisi kalmamıştır. Türkiye serbest, Avrupa gibi bir ülke haline gel
miştir. İki senede bir değil, paran varsa istediğin zaman çık dışarıya. 
Şimdi ben size soruyoıum. O eski günlere dönmek istiyormusunuz? 

Alrnanya'dan gelen işçi kardeşlerimiz bilir. Eskiden Kapıkule'den 
geçerken arabaları eşya dolu olurdu. Türkiye'de yok olan eşyaları getir· 
mek için. Ama bugün birşey getirmelerine lüzum yok. Almanya'dan ucu; 
burası, herşeyde var. 

Hatırlıyorum, 1980 senesinde -Türkiye'de ilk defa döviz darlığınuı 
başlaclığı yıllarda- çok zor kredi bulduğumuz yıllan. Bir takım dost Arap 
ülkeleri bile paramız olmadan bize petrol vermediler. 30 milyon dolara 
bir tanker doluyor. 29 milyon dolan bulmuşuz, 1 milyon dolarımız ek 
sik kalmış, doldurmuyor. Şimdi Türkiye, o söylenen ülkeler de dahil dı
şarıya 1,5 milyon dolar kredi vermiştir. Nereden nereye geldik. 

Hepiniz çok iyi hatırlıyorsunuz, daha üç-dört sene evvel elektrik 
sıkıntıları varmıyclı, yokmuydu? O sırada Bulgardan elektrik alıyorduk. 
Şimdi, Bulgarda elektrik sıkıntısı var. Bende diyorum ki, ben sana sata· 
yım. Suriye'ye de diyorum. Elektrik kesiliyor 4 saat orada. Türkiye'nin 
fazlası var, sana elektrik veririm. Bugün hiç elektrik kesilmiyor. O de
virlerde üç lfunbadan birini sandüriin derlerdi. Olmayan elektriğin ta· 
sarrufu olurmu? Anavatan iktidarı döneminde, bütün şehirler -inşallalı 
Samsun'da öyle olacak- pırıl pırıl olacak, yukarıdan baktığınız zaman, 
her taraf gündüz gibi aydınlatılacak. Bunu istiyoruz. 

Ankara'ya gelenler bilirler, Ankara'dan Esenboğa'ya kadar, o yolıı 
pırıl pırıl yaptık. Şimdi o tasarrufçular acaba ne diyorlar? «Bunlar amma 
cömertmiş» diyeceklerdir. Akıllan ermez. Akıllan ermesi mümkün de
ğil, niçin bu yolun aydınlatıldığına? Eğer biz bir Avrupa ülkesi olmak ,5. 

tiyorsak, bunu yapmaya mecburuz. Bu ülkenin vatandaşlan, bu ülkenin 
insanları, akıllı, zeki, çalışkan insanlardır. Onlara imkan verdiğiniz za. 
man, her işi becerirler. Bugün, Türkiye çok ileriye, hızla gidiyor. Neden? 
Biz işi idare ediyoruz, o doğru ama, esas hamur sizsiniz. Bu hfilnur sağ 
lam olduktan sonra hiçbir şeyden korkmayız. 
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Neden soruyorum, o elektriğin kesildiği asansörde kaldığınız, fab
rikalann durduğu günlere dönmek istiyomıusunuz? 

Şimdi, bir mesele daha söyleyeyim; Televizyon ne zaman renkli oİ· 
du? Bizden evvelki dönemde, sadece Cumhurbaşkanımız çıktığı zaman 
renkli oluyordu, birde Başbakan basın toplantısı yaptığı zaman renkli 
oluyordu, birde arasıra renkli yapılıyordu. Günde dört saatti hepsi. Şiın · 
di, günde 7-8 saat. Birde ikinci kanal geldi. Buraya gelmemiştir, ama ya
kında gelecek. Önümüzdeki sene bütün Türkiye'ye ikinci kanalda gelecek. 
Renkli, renkli seyrediyorsunuz. Türkiye'dc televizyonun bir daha siyah · 
beyaza dönmesini istermisiniz. Hayır tabii. 

Gelirken baktım, Samsun'un üzerinden . Belki 7-8 bin toplu konut 
yapılıyor. Büyük sayıda Toplu Konut Kooperatifleri var. Türkiye'nin he; 
tarafında da böyle. Toplu konut deyince neyi anlıyoruz? Vatandaşıma ko 
nut, işçime iş. Konut deyinee yüzlerce sanayi çalışıyor, işçi çalışıyor. On
dan sonra da, gayet tabii, memleketin ileriye gitmesi. Ev yapana Allah'ta 
yardım edermiş derler. Biz bu konut meselesini nasıl hallediyoruz? Tür
kiye'de bu imkanlar eskiden varıniydı? Bizden evvelki dönemde 40 senı>
de, yılda 10 bin konut yapılabilmiş, devletin imkanlanyla. Bugün biz . 
her yıl 100 binden fazla konut yapıyoruz. Nasıl yapıyoruz, bakın anlata 
yım. Seçimler sırasında da söyledim; «Biz, hem konut meselesini, hem 
de gecekondu meselesini çözeceğiz. Finansmanı da bulacağız, parasını da 
bulacağız• «Nasıl bulacaksın» dediler. «Söylemem, sonra kopya alırsınız• 
dedim. İktidara gelir gelmez anlattım. Dedimki, gayet kolay. Şu yabancı 
sigara kaçak geliyor ya, kim bunun parasını kazanıyor? Kaçakçı, kara· 
borsacı . Dedim ki, bunu Tekel ithal edecek o karaborsacının fiyatının bi· 
raz altında satacak, Aradaki farkıda Toplu Konut Fonuna, yani benim 
orta hallimin, orta direğimin konutu için kredi vereceğiz, ona verecek. 
Bu yoldan Türk Devleti'nin hazinesine ve Toplu Konuta, yılda ne kadaı 
para giriyor söyleyeyim mi size? 150 milyar lira. Bunu söylüyorum, yoi· 
suzluk var diyenlere. İstiyorlarki, Karaborsacıya, kaçakçıya alet olasınız. 
!stiyorlarki, eski günler gelsin, eski tezgahlar kurulsun. Eski tezgahların 
içinde bu karaborsa işleri de var, kaçakçılık işleri de var. Mercedes araba 
kaçakçılığından, sigara kaçakçılığına kadar hepsi var. Hepsi kalktı orta
dan, hiçbir şey kalmadı. Bu Konut Fonu'na gelen para, diğer fonlarla bir
likte, yılda 600 ile 700 milyar liradır. Her yıl 100 binden fazla konut<' 
finansman veriyoruz. Şu ana kadar Toplu Konuttan finanse edilen kou· 
peratiflerdeki ev sayısı 500 binin üzerindedir. Her yıl 120 bin tanede ta 
mamlanıyor. Önümüzdeki 10 sene içinde -konut yardımını da başlattık 
memurumuza ve işçimize, evi olmayan emekliye- inşallah kimse evsiz kal-

1 mayacak. 
Belediyelere bu devlet, Anavatan iktidan zamanında büyük imkan

lar verdi. Niçin verdi? Çünkü bu şehirlerde yaşayan çok insanlar var. Şe-
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birlerin nüfusları, eskisi gibi değil. Türkiye'nin yüzde 60'ı, 65'i bugün şe
hirlerde yaşıyor. O insanların, çocukları var. gençler var. Biz diyoruz ki, 
bu şehirler daha güzel olsun, pis şehirler olmasın, geniş caddeleri olsur:. 
o caddelerin kenarında güzel çocuk bahçeleri olsun, spor sahaları olsun. 
Bizim de Avrupa'dan ne farkımız var? Ancak bunları yaparsak biz Avnı
pa'nın yanına yaklaşırız. Şimdi belediyelerimiz için bir yolsuzluk iddiası 
tutturdu lar. Ama Türkiye'nin belediyeleri, birikmiş 25-30 yıllık meseleleri 
çözmektedir. Kanalizasyon bir taraftan, içme suyu bir taraftan, parklar 
bir taraftan. Belediyeler zengin olursa size daha fazla hizmet gelir, burııı 
unutmayın. Yapacağımız iş bol tabii. Bugün bu şehirlerde hiç kimse es
kiden olduğu gibi, gecekonduların çoğaldığı, sokakların pislikten geçil
mediği, kanalizasyonun olmadığı şehirlere dönmek isterınisiniz? 

Biz foncuyuz. Yani çok fon meydana getirdik. Bu fonlardan bir ta
nesi de Savunma Sanayi Fonu'dur. Türk Ordusu kuvvetlidir. Ama bütün 
teçhizatını, bütün silahlarını dışarıdan alıyor. Büyük uçaklarda dahil ol
mak üzere, tanklar da dahil olmak üzere. Bir aklımız var. 52 milyon nU
fusuz. Biz istedikki, bu işlerin çoğunu Türkiye'de yapalım. Niçin Eko. 
nomomize fayda versin, işçim.ize, insanımıza gelir ve iş imkanı çıksın, dı
şarıya da fazla döviz kaptırmayalım. Netice itibarıyla bir Savunma S::ı 
nayi Fonu'nu biz kurduk. Ve ilk Fonun semeresi, bu sene 29 Ekim'dc, i!k 
kez Türk jetleri havada uçtuğu zaman göreceğiz. Ankara'da imal edilmi~. 
jet motoru Eskişehir' de yapılmış bu uçakların arkasından başka şeylerd:! 
geliyor ve inşallah Türkiye sadece kendi ihtiyacı için değil, başka NATO 
ülkeleri içinde silah yapacak. 

Barajlar, Türkiye'de biz iktidara gelinceye kadar 84 tane baraj ta
mamlanmış . Biz iktidara geldikten sonra üç sene içinde buna 25 tane 
ilave ettik, bitirdik. Şu anda Türkiye'de 75 tanede baraj inşa halindedir. 
Burada, 3 tane de Samsun'da var. Altınkaya, Gerdan ve Derinöz Barajı. 
Altınkaya, Gerdan bitmek üzere. Çünkü, ayrıca bir Kamu Ortaklığı Fonu 
diye birşey var, ondan finanse ettim. Çok süratle ekonominin emrine gi
recek. Koca koca barajlar bunlar. Fakat ben size bir mukayese vereyim. 
Türkiye'de bizden evvelki dönemde yapılan barajların bütün gövde ha
cimlerinin toplamı 80 milyon meLre/likar. Bu bizim inşaa etmekte oldu
ğumuz 75 barajın gövde hacimleıi 240 milyon metre/likar. Tam üç mislJ. 
içinde koskocaman bir Atatürk projesi var. Tek başına 84 milyon metre/ 
likar gövde hacmi var. Sadece onlarla kalmadık. Bugün Türkiye'de oto
yolları biz yapıyoruz. 1000 küsür km. İnşallah işçi kardeşim, Kapıkule' 
den girdikten sonra gelirken Ankara'ya kadar otobanda gideceksin, 4 sene 
sonra. Hepsinin ihalesi tamamlanmıştır. Rahmetli Menderes, yol devri 
mini açtı , bizde inşallah otoyol devrimini açıyoruz, Türkiye'de. 
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Bu memleketin fakiri.fukarası vardır. Her zengin ülkede !bile fakir 
güçsüz insan vardır. Birçok hükümet programlannı inceledim. Hepsi 
şöyle söylüyor; fakirliğin, fukaralığın kökünü kazıyacağız. Nasıl kazıy~ 
caksın kardeşim? Lafla peynir gemisi yürümüyor. İş icraatlaclır. Biz dt' 
aynı şeyi söyledik ama, icraatını yaptık. Gazetecilerimiz biraz haber olsun 
diye, fakir fukara fonu dediler. Bir fon kurduk. İsmi, Sosyal Dayanışmayı 
Teşvik ve Geliştirme Fonu. Bugün her ilde, her ilçede bizim ata yadigarı 
kurban derileri var. Kurban derilerini de onlar alıyorlar. Ama 300 mil
yar liraya yakın para topluyoruz ve bir milyondan fazla insana yardım 
ettik. İnşallah daha fazlasına yardım edeceğiz. İş imkılnı açacağız. Ve 
inanıyorum ki, bir cemiyet, en aşağıdaki muhtaç insanlanna yardım 

ederse, o cemiyete Alla'h'ta yardım eder. 

Çok Sevgili Samsunlular, 

Bizim bir parolamız var, her zaman söylüyoruz. Biz Türkiye'de sul
hu temsil ediyoruz. Türkiye'de artık kavga devri kapanmıştır. Birlik ve 
beraberlik devri başlamıştır. Aydınlık bir devirdir. Herkesi, hiçbir ayrım 
yapmadan seviyoruz. Yalnız azıcık aynın yaptıklanm var. Azıcık ayrım 
yaptıklarım gençler ve çocuklar. Çünkü bunlar, Türkiye'nin ilerideki 
kuşaklandır. Onlara ne kadar sağlam sahip olursak, Türkiye'nin geleceği 
o kadar sağlam olur. Onun için, bakınız, her konuşmamın sonunda şwıu 
söylüyorum; Gençler bizi tutuyor. Tamam mı gençler? Ortayaşlılara gı: 
lince, hanımlar, beyler, onlar zaten bizimle çalışıyor. Yaşlılara gelince 
yani annelerimiz, babalanmız, dedelerimiz, ninelerimiz, onların duası 
bizimle. Bu dünya dua üzerinde durur. Başka türlü olmaz. Geriye birşey 
kaldı, çocuklar. Çocuklannda sevgisi bizimle. 

Bakın şimdi, 4 tane ilçe yapmışız. 4 tane burada, Samsun'da ilçe 
yapmışız. Bizim kadar ilçe yapan bir iktidar yok. Gösterin kendinizi, il· 
çeliği alın. Adnan Menderes devrinde 76 tane ilçe yapılmış. Bizim, Ana
vatan devrinde 103 tane ilçe yaptık. 60 tanesini de aynca Bakanlar Ku
rulu kararıyla yapacağız. Demekki, 163 tane olacak. Çok sevgili Samsun
lular hepinize en derin sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Gayretlerini? 
varolsun, Türkiye payidar olsun. Allab'a emanet olun. 

Şimdi evette dersiniz, hayırda. Sizin bileceğiniz iş. Anaya 
sayla. Eğer evet derseniz bu ya ak kalkar. Hayır derseniz 1992'ye kadar 
sahnede görmezsiniz bunları, o kadar. Artık bildiğiniz gibi karar verin . 
Sorumluluk sizin omuzlarınızdadır. Sağolun, varolun. Benim güzel Sarn
sunlulanm, Karadenizlilerim. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN MİLLİYET GAZETESİ 
MUHABİRİ SAYIN DERYA SAZAK'IN SORULARINA 

VERDiCt CEVAPLAR 

14 Ağustos 1987. 

S o r u : - «Referandum ertesi 7 Eylül sabahı için planını z var mı !' 

Evet ya da hayıra göre gelişmeler nasıl olur?» 

Cevap : - «Hadiseyi şöyle görmek lazım. 12 Eylül sonrasında o 
zamanki iktidar, eski siyasetçileri, Türkiye'nin geçirdiği bunahmlı dö· 
nemden sorumlu gördü. 1960'ta benzeri durum yaşanmıştı. Tabii o zaman 
böyle binlerce kişinin öldüğü, yaralandığı bir ortam yoktu. Ama o tarih 
teki askeri yönetim, maales~f bir başbakan ile iki bakanı idama götür
müştür. Bu hakikaten hazin bir dunımdur. Biz bunun yansını sarmak 
için Meclis'ten bir yasa geçirdik. 12 Eylül' de ise hadise farklıdır. Cumhur
başkanı'nın konuşmalanna baktığımız zaman, Sayın Evren bu siyasetçi
leri suçl amıştır. Meşhur bir Konya konuşması var. Tencere hikllyesi.. 
Eski siyasetçiler uzlaşamadıklan için memleketin 12 Eylül öncesindeki 
duruma gelmesinden, askeri idare onlan sorumlu görmüştür. Ama bir 
mahkemeye götürme suçu yoktur burada. Siyasi iktidarlara yüklenece.I( 
soıumluluk, netice itibariyle oy sandığında sonuçlanır. Zannediyorum bll 
düşünceyle Anayasa'ya geçici dördüncü madde yerleştirilmiş, referandum
la eski siyasileri 10 yıl için devre dışı bırakmak ve yenileri devreye sok
mak üzere bir sistem kurulmuş. Tabii bu tenkit edilebilir. O zaman ba
sınımız tenkit edemedi. Ben bugün birçok konulann rahatlıkla eleştire 
bildiğini görüyorum. İşte demokrasi ortamı bugün var diyorum. 

«82 referandumu sırasında şu olabilirdi : Bu hadiseyi ilk düşündüğü 
müz zaman söyledik. 3 sandık ayrılabilirdi. Bir cumhurbaşkanı için se· 
çim, bir siyasi yasaklar için oylama ve Anayasa'nın tümü için aync.ı 
referandum ... • 

S o r u : - •O zaman, bu görüşünüzü konseye iletmiş miydiniz?» 

C ev a p : - «Hayır, ben o tarihte hükümette değildim. Temmuz' 
da ayrıldım. Anayasa konusunun bizimle hiç alakası yok. Ondan sonraki 
hadiselerde, bu oylamanın üç sandıkta yapılması daha doğru olur diye 
düşünmüştüm. Çünkü yarın bu muhakkak münakaşa edilecekti. Anaya
sa'ya evet demek için biz yasaklara evet dedik, diyenler çıkabilecekti. 
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Ama ben şu kanaatteyim. Üç sandığa da ayırsalar farklı netice çıkmazdı. 
Yüzde 92 hayır olmaz da 85 olurdu. 

«Biz 1983'te iktidara geldiğimiz askeri idarenin seçime sokmadığı 
-ki, bunların içinde İnön'ü'nün SODEP'i de vardır- partileri yerel se
çime dahli ettik. Zaten Anavatan'ın kökleşmesine sebep olan ve Tiirkiye'yi 
dışarda, demokraside önemli bir merhale almış gösteren seçim de bu 25 
Mart 1984 seçimidir. 

•Siyasi 'yasakların kaldırılması fikri de 1984'ten sonra yavaş yavaş 

gündeme geldi.• 

Soru : - «Başlangıçta Cumhurbaşkanı karşıydı sanırım .» 

C ev a p : - «Evet, Sayıµ Cumhurbaşkanı o zaman Anayasa deği
şikliğine .şiddetle karşı çıktı. Hatta /bir konuşmasında yasaklar konusun
da Anayas~ değişikliği olursa veto edeceğini, ısrar edilirse istifa edebile
ceğini söyledi. Ben kendisini ikna etmeye çalıştım. Netice itibariyle btı 
konu bir referandumla devreye girmişse çözümü de referandumdur. Çün
kü aslında geçici dört, normal şartlar altında ıAnayasa'ya girecek bir mad
de değil. Netice itibariyle siyasetçiler mahkemelerde değil, yaptıkları si
yasi hatalardan dolayı oy sandığında yenilenirler. Referandum da bir oy 

sandığıdır. Üzerinden belli 'bir zaman da geçmiştir. Millet evet derse dö· 
nerler, hayır çıkarsa bugünkü şekliyle 1992'ye kadar siyasete giremezler ... 

Soru : - •Niçin Meclis'te işi bitirmediniz?• 

C ev a p : - •Ben aslında Anayasa değişikliğini de a·efcrandunıa 
·götürmek istiyordum. Resmen 'bir taşla iki kuş vurmak. Eğer 1961 Ana
yasayı halkoyuyla değiştirebilmiş olsaydı. Belki biz, ne 12 !Mart 197l'e 
ne de 12 Eylül'e gelirdik. Meclis'te güçlükle orta yolu bulabilclik. Şimdi 
240 + referandum kapısı aralanmıştır. Önemli konularda halkoyuna ba5-
vurma usulü Anayasamıza girmiştir. Öyle tahmin ediyorum ki, bundan 
sonra kademe kademe halkın fikrine başvurmak mümkün olabilecektir 
Bu tartışmalar sırasında şunu gördük. Halk kendisine müracaat edilme
sinden memnun. İster hayır, ister evet desin, bu işin kenclisine sorulmt.
sından memnundur.• 

S o r u : - c Yalnız bazı şikayetler var. Bir kargaşa gözleniyor. !Halk 

evet ve bayırın ne anlama geldiği konusunda henüz tam aydınlanamadı 
sanının.• 
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Cevap : - uEvet önemli bir nokta ... Bu konuda da tam bir açık· 
lama yapılmamıştır. Vatandaşın aydınlatılması lazım. Belki TRT bir prog· 
ram yapar. Büyük çoğunluğun, evet ve 1hayırın ne ıanlama geldiğini bil· 
diğini tahmin ediyorum. Ama bilmeyenlere anlatılmalıdır.• 

Soru : - «Kim yasaklı kim değil, bir listenin yayınlanmasınd::ı 

fayda yok mu?• 

Cevap : - «Tabii, onda da fayda var. Fakat 240 kişinin ismi-ni 
yayınlamak yerine, belli-başlılarını koymak lazım . Hiç olmazsa parti li
derlerinin listesini vermek hizım. Çünkü farklı şeyler öyleniyor, farklı 
şeyier lbiliniyor. IBelli bir listenin yayınlanması lazım . 

S o r u : - •Siz Meclis'te yasakların kaldınlmasına evet dediniz, 
şimdi referandum öncesi açıkça olmasa da 'hayır' kampanyası yapıyorsu
nuz. Bu, bir çelişki değil mi?• 

C ev a p : - •Bu görüşü öne sürenler var. Bazıları diyor ki, siz 
Meclis'te evet dediniz, referandumda da evet diyecek iniz. Oy a Meclis ' 
teki beyanımız ancak halkın kabulüyle mümkündür. Eğer böyle olma
saydı yani bizim bunu muhakkak değiştirmemiz icap etseydi orada ya 
pardık, Meclis'te işi bitirirdik. Ama bizim esas arzumuz bunu halka gö 
türmekti. Biz vatandaşa 'Geliniz, sorumluluğu siz alınız' dedik. 12 Eylül 
iktıdan yasakları koymuş. Haklıdır haksızdır. Vatandaşın önüne iki se· 
çenek konur, evet de çıkar, bay

0

ır da çıkar.• 

Soru: - •Evet çıkar yasaklar kalkarsa iktidarınız sarsılmaz mı?· 

C e vap : - • Hayır, lben bütün Türkiye'yi gezdim. Bayramda plaJ 
!an dolaştım. İster hayır çıksın ister evet çıksın ... Hayır çıkmasının Tür· 
kiye'ye menfaatleri vardır. Bu benim kararım değil, vereceğim oy da de
ğil, fakat hayır çıkmasında yarar vardır. Gördüğüm manzara şu, ne çı· 

kar a çıksın, biz gelecek seçimi farklı alırız. Bundan bir korkum yoı< . 

Tabii gürültü yapılacaktır. • 

Soru: - «Demirel mi gürültü çıkarır?• 

C ev a p : - «Bakın ben şu andan kestiriyorum, olacakları biliyeı
ru.m. Evet çıktığı anda ne olacaktır? Bizim için bir şey değişmez. Deği· 

şen, daha çok, zannediyorum 12 Eylül iktidarıyla ilgili olur. Bugün her 
hangi bir söz söylenmiyor. Ama sanmıyorum ki bundan sonra söylenme· 
yecck. 6 Eylül'de evet çıkarsa Türkiye'de 12 Eylül tartışması açılır.• 
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Soru: - cKim açacak bu tartışmayı?• 

C ev a p : - cSöyledikleri sözler var. Diyorlar ki : 'Analanndar. 
emdikleri sütü burunlarından getireceğiz.' Bunu 'benim için değil başka· 

lan için söylüyorlar.• 

S o r u : - cDemirel'e ait değil mi bu sözler?• 

C ev a p: - «Bu bir devirle hesaplaşma arzusudur. Bir geriye dö 
nüş isteğidir. Eğer evet oyu bir geriye dönüş gibi mütalaa ediliyorsa, hal· 
kımızın hayır demesi !hun. Vatandaş ya hayır diyecek, ya evet diyecek. 
!ki seçenekten birisi demokratiktir, diğeri değildir. Bu iddia benim görü· 

şüme göre safsatadır.• 

Soru: - cGeriye ıdönilş derken neyi kastediyorsunuz?• 

C ev a p : - cŞimdi bakınız geriye dönüş derken, eski devirle yeni 
devrin hesaplaşması söz konusu. Türk parasını koruma mevzuatı geriyl' 
dönecek mi? Niçin lüks ithalat yapıyorsunuz? Bu, Türk Parasını Koru
ma Kanunu'nun bir parçasıdır. Yasaklamaya başladığımız zaman, bürok
rasiye yasaklama imkanlannı verdiğimiz zaman, hepsi birer birer gelir. 
Bu, bir zihniyet meselesidir. Bugün Türkiye'de her şey serbe ttir. Bizi 
tutmayanlar bile bu serbestlikten memnunlar. Ama siz kalkar ekstrem 
misalleri göstererek Japon çiçeği, Alınan balı, filanca pipo tütünü ithal 
ediliyor diye yakınırsaruz, iş başka tarafa gider. Mesela biz sigara ithaia· 
tını serbest bıraktık. Bu olay bir tek karara bağlıdır. Ortalığı tekrar es J<:i 
karaborsacılara mı bırakacağız yani? Ben talımin ediyorum oraya gitmek 
istiyorlar ... • 

S o i u : - «Yani iktidar değişirse ... » 

Cevap: - «Yani bu mücadele o manaya getiriliyor. Arkasından 
bu fikir yattığına göre halkımızın bu noktada çok dikkatli olması lazım . 

Konu bu .şekilde istismar edilecekse çok dikkat gerekiyor. • 

S o r u : - cSayın Başbakan, evet çıkmasından rahatsız olacağı ıw: 

anlaşılıyor. Ama referandum yolunu açtığınız için de demokratik bu 
adım olarak memnunsunuz. Şimdi şu soru var. Acaba Sayın Özal niçin 
kendini bu kadar yoruyor, meydan meydan dolaşıyor, kampanya yapı

yor? Maden tarafsızsınız, aradan çekilseniz?• 
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Cevap: - «Niçin çekileyim? .. Müsaade edin hep bana hücwn ed; 
Jiyor. Şu anda hücum tamamiyle banadır. Bizim karşımızda bir cephe ku
rulmuştur. Özal başta olmak üzere Anavatan iktidan eleştiriliyor.» 

Soru: - •Yani siz nefis müdafası halindesiniz oyle mi?» 

C ev a p : - •Hayır nefis müdafaası .değil tabii, yaptığımız işi mü· 
dafaa ederiz. Şimdi muhalefet, referandumu bir seçim platformuna dö 
nüştürmek istiyor. Böyle olunca ben de gayet rahatlıkla, gelecek se İIP· 
lerle ilgili görüşlerimi ,söylerim. Benim yaptığım iş, gelecek seçimleri'.! 
ilgilidir. Onlar gibi kısa görüşlü değiliz,» 

Soru: - «Evet ya da hayıra göre seçim takvimi belli mi?» 

C ev a p : - «Ne çıkarsa çıksın bizim programımızı değiştirmez. 
Yani seçim seçim şu tarihte yapılacak diye karar vermişsek o tarihte ya 
pılır. Evet ile hayır bunu fark ettirmez.» 

Soru : - •Bir 'seçim halinde DYP alternatif olur mu?ıo 

Cevap : - «Doğru Yol zamanla dwnura uğrayacak bir partidir 
Geleceği yoktur. Zaten Süleyman Bey işbaşına gelirse, DYP'deki genç kad 
roların hepsi bir kenara atılacaktır. Eski kadrolar jşbaşına gelecektir 
Onlann bize rakip olma hatta bölme şanslan bile yoktur.• 

S o r u : - «Şöyle bir tahmin var : Sizin, ımuhalefetin bugünkü du· 
rumuna bakarak büyük bir kumar oynadığınız öne sürülüyor. Referaıı· 
dumda hayır çıkarsa süratle seçime gitmek, kazanmak, sonra da 1989'da 
Çankaya'ya uzanmak gibi...• 

Cevap : - •Kumar mı? Onlar kumar oynadılar.» 

S o r u: - «Referandumda hayır çıkarsa bunu Batılı ülkelere nasıl 
anlatacaksınız?• 

C ev a p : - •Hiçbir zorluk çıkmaz. Zaten buradakilerle konuşuyo
rum. Gelenle gidenle. Bakınız !bugün daha çok 'evet' propagandası yapılı· 
yor. Basınımız, büyük çapta köşe yazarlanmız evet propagandası yapı · 
yor. Ama bütün bunlara rağmen halkımız «hayır' derse bu demokratiktir 
Bu, aynen benim seçilmeme benzer. 1983 seçimlerinde de bize hiç şans 
tanımıyorlardı ... • 

Soru: - «Yurt dışındaki vatandaşlara referandum ve seçimde oy 
verme yolunu açtınız. Şimdi daha önemli bir beklenti var. Bir dönemi,1 
yaralarını kapatmak için Türk vatandaşlığından çıkarılanlann geri alın· 
ması yönünde af niteliğinde bir tasarrufunuz olacak mı?• 



C e v a p : - «Geçenlerde Cem Karaca geldiği zaman -ki ben onun
la daha önce Münih'te de )görüşmüştüm- aslında kendisi Türkiye aley
hine çalışmamış ama bir kadersizlik, burada da belki bir mahkemesi ol
bilir. Gelsin, mahkemesini de görsünler dedim. Yani ille her zaman mah
kemeler aleyhte sonuçlanacak diye bir şey yoktur. 

• Zannediyorum Cem Karaca'nın durumu da aynı .şekildedir. Ben 
ona da o zaman öyle tavsiye etmiştim. 'Korkma gel, kendini ortaya koy . 
mesele biter' diye. Nitekim böyle olabilecek durumlar rvarsa, çok rahat
lıkla gelebilirler. Bizim kimseye karşı ne kinimiz var, ne bir şeyimiz var .. · 

S o r u : - «Efendim, Cem Karaca'nın durumu kişisel. Vatandaş
lıktan çıkanlan binlerce kişi var. Hükümetten geniş kapsamlı bir kar::ı r 
bekleniyor?• 

C ev a p : - • Bunun icabı ~eyse bakanz. Af kanunu mudur, yoksa 
müracaat eden vatandaşlan tekrar mı alırız? Onun usulüne bakmamız la 
zım. Yani gelmelerinde bir mahzur yok. Onu söylemek istiyorum. Gereklô 
şeyleri yaparız. Tabii mahkemelerle ilgili probleme ben ·karışamam, onu 
söyleyeyim. Orada müdahalem bahis \konusu olamaz.• 

S o r u : - «Tekrar referandum sonrasına dönersek. .. Sürekli kamu
oyu araştırması yaptırdığınız biliniyor. Bugünkü siyasi tabloyu nasıl gö 
rüyorsunuz? • 

Cevap: - •Bizim grafiğimiz 1984 başından itibaren her iktidar 
da olduğu gibi önce aşağı doğru inmiştir. Ufak tefek zikzaklar vardır 

1986 ara seçimlerinden bu yana ise yeniden yükselmeye başlamıştır. Bu 
grafik bala yükselme eğilimindedir.» 

Soru : - •Neden acaba vatandaşın günlük sıkıntıbnna hala çar" 
bulunmuş değil?• 

Cevap' : - «Biz Türkiye'de istikran temsil ediyoruz. İcraatım!/ 
meyvelerini vermeye başlamıştır. Halk istikrarlı bir idarenin Türkiye'yi 
nerelere götüreceğinin bilincine varmıştır. Bakın bir zamanlar, işin b'l
şında biz enflasyon meselesi ile boğuşurken bize yapılan tenkitler hep 
'Nerede kalkınma hızı?', 'Nerede yatınrm?', 'Nerede işsizlik' gibi sorular 
üzerinde yoğunlaşıyordu. Şimdi bu suallerin hiçbirisi sorulmuyor Hatt:ı 
bazen tenkide uğuruyoruz : Çok fazla yatırım yapılıyor, kalkınma hı.lı 
yüksek, düşürün ... Türkiye' de bu yıl kalkınma hızı sanıyorum yüzde 7'nin 
üzerinde olacaktır. Bu kalkınma hızına rağmen ıödemclcr dengesinde iyi 
!eşmeler vardır. Yani cari işlem açığı azalmaktatlır, geçen seneye göre 
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Bu tabiatıyla önemli bir olguyu getiriyor. Türkiye'nin problemi ıolan kal 
kınına hızı biraz arttı mı ödemeler dengesi problemi ile karşılaşılır. İşte 
19SO'den bu yana her 10 yılda bir karşılaştığımız problemin temelinde 
bu vardır. Şimdi biz bunu da çözme yolundayız.» 

Soru : - «Vatandaşın günlük yaşamdaki sıkıntılarını nasıl çözt· 

ceksiniz?• 

C e v a p : - cBu ıclurum da inceleniyor. ARAT diye bir kuruluşun 
araştırmaları var. 198S'ten bu yana kamuoyu etüdü yapıyorlar. Yanlış~ 
tırlamıyorsam ilk aylarda en çok konuşulan konu hayat pahalılığı, geçını 
zorluğu idi. Vatandaşın yüzde 60-SS'i arasında bu konuşuluyordu. Yüksc ı: 
bir rakam. Son aylara bakınız. Bu rakamlann yüzde 2S'e düştüğünü gö 

receksiniz. 

«Yine kamuoyu araştırmalarında ben en çok konuşulan insan vas
fını daha kaybetmedim. O da önemli bir göstergedir aslında.» 

S o r u : - «Referandumda yasaklar kalkarsa Demirel sahneye çık
mayacak mı? O zaman durum ne olur? Öteki partiler ve liderler de sizi 
sıkıştıracak?» 

Cevap: - •Netice ne olursa olsun çok fark etmez. Bugün Doğn• 
Yol zaten Demirel ile özdeşleşmiş vaziyettedfr. e olacak? Bunlar eski 
den koskocaman partiydi, uzun yıllar iktidarda kaldılar. Zaten şimdi bu 
bale gelmeleri biraz ayıptır. Ama ben şunu miişahade ettim. Babalan or 
da ise çocuk.lan bizdedir. Yaptığımız anketlere .ı~öre üniversite genç l iğinın 

yüzde 50-SS'i bizdedir. Ondan sonra SHP, DSP ~1e liyor. DYP en sondadır. 

•SHP de erimeye devam etmektedir. Onla nn da ciddi şekilde kay 
malan var. SHP'nin de, DSP'n in de oylannın azalcaağı kanaatindeyim. 
Yani sol, a lternatif olma vasfını yitirmiştir. Yani, en azından ilkse imde 

«Askerleri de sağ sayarsanız, normal olarak !980'den sonra sol o~ · 

ların artmış olması 1gerekirdi. Artmamıştır, hatta zannediyorum <V..alımı 

egılimi gösteriyor. Bunun bütün dünyada sebepleri var. Sol, ekonomik 
ve sosyal meselelere çözüm bulamaz hale gelmiş tir. Onun için yeşillij\e 
doğru kaymıştır. Yani, çevre korumacılığı, kaplumbağa korumacılığı gibi 
meselelere yönelmişlerdir. Evelallah onlara o irnkarn da vermeyiz.• 

S o r u : - •Siyasi gelişmeler şu sıra ön planda. Bu arada üpeı 

Emeklilik Yasası çıkt ı . İşçilerin yeni göstergeleri doğrultusunda memur
larda da bir düzenleme yapılacak mı?» 



Cevap : - «Memur göstergeleriyle ilgili çalışmalar yapılıyor. Ti!
bii bizim elimizde bir yetki var, 1988 sonuna kadar. Göstergelerde bazı 
değişiklikler yapacağız. Biraz daha memurun lehine yeni düzenleme ya
pacağız.» 

Soru : - « Olağanüstü hal valiliğine getirilen Kozakçıoğlu'na veri
len yetkiler sıkıntı yarattı sanının. Devlet Bakanı Kazım Oksay kunıl 
başkanlığından niçin alındı?ıo 

Cevap: - «Vali, kanuna göre İçişleri Bakam'na bağlıdır. Bu dü
zenlemeyi yapmasaydık iki başlı gibi olacaktı. Bu nedenle İçişleri Baka 
nı'nı Olağanüstü Hal !Koordinasyon •Bakanı olarak tayin ettik.» 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN BURSA'DA 
HALKA HİTABEN YAPTICI KONUŞMA 

17 Agustos 1987 

Aziz ve Sevgili Bursa'lılar, 

Zannediyorum 1bu, ameliyattan sonra Bursa'ya ilk gelişim. Sizi pek 
özlemişim, siz de bizi özlediniz. Bugün, buraya Balıkesir üzerinden gel· 
dim. Balıkesir'den tayyare ile Yenişehir'e uçtum, oradanda buraya gel· 
dim. oldukça kestirme bir yol diyebilirim. 

Çok sevgili Bursa'lılar, Anavatan sizlerin desteği ve gayreti ile ikti· 
dar olalı aşağı yukarı dört seneden kısa bir zaman oldu. Bu süre içeri
sinde Anavatan Türkiye'nin birçok meselesini halledebilmek için geceli 
gündüzlü çalıştı çabaladı ve bugün Türkiye'yi güvenilir, istikrarlı, huzur 
içinde bir ülke haline getirdi. Bundan hiçkimsenin şüphesi olmasın. Çok 
iyi hatırlıyorum, 24 Aralık 1983 günü TBMM'de Hükümet Programını 
okuduğumda, sözlerimin sonunda aynen şöyle söyledim cBiz Türkiye'yi 
yepyeni, kavgasız, ileri ve modern bir ülke ıhaline getirmeye azmettik. 
Bunun için geceli gündüzlü çalışacağız, elimizden geleni, bilgimiz, gücü
müz ve becerimiz dahilinde olan herşeyi yapacağız. Memleketimizi huzur 
kardeş sevgisi içerisinde götüreceğiz. «Bunları söylediğim gün muhale
fetin bize tenkitleri «Siz huzuru, güveni sağlayamazsınız• şeklindeydi. 
Sağlanz, sağlayamayız ... Ben onlara şunu söyledim, dedim ki «Bakınız 
bugün Türkiye'de 1983 senesi sonunda bertarafta sıkıyönetim var, göre
ceksiniz 1987 yılında olmayacak .. Bıtgün Türkiye'nin hiçbir yerinde sıkı
yönetim kalmamıştır. Bize «Sıkıyönetimsiz idare edemezsiniz» diyenlere 
bu en güzel cevaptır. 

Aziz ve muhterem vatandaşlarım, şu geçtiğmiiz dört sene içinde çok 
şeyler yapıldı. Birçok işler var ki bizim muhaliflerimizin ne aklına ne ha· 
yallerine sığar. Benim bir sözüm var, aynen şöyle söylüyorum •Bizim 
icraatımıza onlann hayalleri bile yetişemez ... • Bakın isze bir misal vere
yim. Türk Parası Koruma Mevzuatı diye bir şey vardır. İşçilerimiz de 
bilir, işadamlanmız, kuyumcular da bilir, daha birçok kimseler bilir. Bu 
yüzlerce sayfalık, belki bin sayfaya ulaşmış bir mevzuattı, bürokrasinin 
tam örümcek ağı gibi bir kısmıydı. Kimse kaldıramazdı bunu, bu kanun 
1933 de gelmiş ondan sonra da kimse kaldırmaya cesaret edememiş ... 
Biz kaldırdık. Bugün on binlerce sayfalık mevzuat yerine 20 sayfalık 



mevzuat var, o kadar ve Türkiye, Türk Parasını daha iyi koruyor, döviz 
karşısında. Döviz yokluğu olur diyenlere cevabımız; Türkiye döviz bol
luğu içerisinde yüzüyor, bunu herkes biliyor. 

Bakınız bir misal daha, gene seneler evvelsi, 1979 yılı sonunda B:ı5. 

bakanlık Müsteşarı oldum. Şartımız da bu ekonomiyi düzeltmek .. Bunun 
için geldim, elimizden gelen gayreti gösterdik, ama Türkiye'nin o gün 
lerd'e öyle bir hal.i vardı ki inanılır gibi değil. Ankara'da Başbakanlık'ta 
yakıt yok, kaloriferler çalışmıyor, Aralık ayının son günleri, -25 dereceye 
yakın, belki -15, -20 derece soğuk var. Paltoyla çalışıyoruz ... O günleri 
yaşadık. Bakınız bugün Türkiye'de, aradığınız ilıerşey vardır. Şimdi size 
soruyorum, o eski karanlık, aynı zamanda soğuk günlere dönmek ister 
misiniz? İstemediğinizi ben de biliyorum. 

Çok sevgili Bursa'lılar, daha söyleyecek çok şeyler var. Bir misal 
daha vereyim; Şu memleketi çok iyi idare ettiklerini söyleyenler, şöyle 
bir geriye bakınız, 1970'li yıllardan taa 1980'e batta 1983'e gelinceye ka
dar Türkiye' de programlı elektrik kısıntısı var mıydı, yok muydu? Şimdi 
var mı? Şimdi sormak lazım, bu memlekette 12 sene söz sahibi olan o ik 
tidarlar ne yaptı acaba? Bizi Bulgar'a rnu'htaç etti. Öyle değil mi? Bul
garistan' dan elektriği biz almadık onlar aldı. Ondan sonra da parasını 
öde ödemeyip, «Aman bunu biraz daha insaflı al» demeye kadar gittiler, 
onları hep hatırlıyorum. Bugün Allaha çok şükür elektriğimiz tamdır. 
Biz batta Bulgara döndük dedik ki «Sende elektrik kesintisi var şimdi, 
(dört saat) sana elektrik satalım mı? 

Şimdi bunları bile bile karşımıza gelip, «Biz bu memleketi çok daha 
iyi idare ederiz.» diyenlere sakın inanmayın . Onların götüreceği Türkiye 
1979 Türkiye'sidir, haberiniz olsun. Evet, kavganın anarşi'nin olduğu v~ 
aynı zamanda haksızlıkların, yokluklar ve haksız kazançların olduğu 
Türkiye'dir. 

Bakın bir misal daha vereyim; «Bu kadar elektrik alıp, Bulgar'a 
para verenler zamanında Bulgaristan'dan gelen, Bulgaristanı besleyen o 
Amerikan sigaraları var ya -Marlboro falan diyorlar- hepsi Bulgaristan 
üzerinden Türkiye'ye kaçak giriyordu. Nereye kadar? 1984 senesine ka
dar. Anavatan iktidar oldu, biz karar verdik: •Türk Parasını Koruma 
Kanununu kaldırdığımız gibi, berşeyi ithal edeceğim, sigarayı da ithal 
edeceğim, kaçakçı getirmeyecek, bizim tekelimiz getirecek, kaçakçınııı 

sattığından daha ucuz satacağım ... Aradaki farkı da Toplu Konut Fo
nu'na yatıracağım, hazineye vereceğim ve neticede hem Türk hazinesi is· 
tifade edecek, hem de toplu konut'tan benim orta gelirli, dar gelirli insa
nıma ucuz konut kredisi vereceğim,• bunu söyledik. Şimdi bakın rakam
lar nedir; Bu iş bir senede Toplu Konut Fonu ve Türk Hazinesine tam 
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yüzelli milyar lira para getiriyor. Şimdi söyleyin bana bu yüzelli milyar 
lira eskiden nereye gidiyordu? Kaçakçıya, karaborsacıya... Şimdi yem 
borusu kesilenler var. Bulgarda dahil bunun içinde, iyi bilin. Yem bo
rusu kesilenler gayet tabii eskiye dönmek isterler, dönmek istiyor mu
sunuz? Türkiye'de o yem boruları asla bir daha kurulmayacaktır. Ama 
bugün bakıyorum, bizim karşımızda olanlardan bir cephe kurulmuş, bu 
cephenin içinde karaborsacılar, kaçakçı ve onları para ile besleyen in
sanlar var... Tekrar eskiye dönelim, havadan para kazanma yollarına 
tekrar başlayalım diye. Ama Allahın izni, sizlerin desteği ile bu asla 
mümkün olmayacaktır. 

Başka birşey daha söyliyeyim. Ben iddia ediyorum, Anavatan ikti
darı devrinde çiftçimiz, köylümüz altın devrini yaşıyor, bugünkünden 
daha da iyi devirler gelecektir. Nedenini söyliyeyiın : Bursa'ya gelirken 
gördüm, rakamları inceledim, aynen şöyle; Bursa.nın sekizyüz'e yakın 
köyü var. Hepsinde elektrik, telefon var ve bunların çoğunda otomatik 
telefon var, dünya'nın bertarafıyla konuşulabiliyor. Telefonu biz biraz 
ı:amlı yaptık, ödemesi kolay değil. Köylü bu parayı ödediğine göre mah· 
sulünün değerini, hesabını iyi biliyor demektir. 

Bakınız, dışarıdan süt inekleri getiriyoruz. Herkes peşimizde ko
şuyor, merak etmeyin yüzbin tane getireceğim merak etmeyin. Köylü
müze en iyi şekilde vereceğim. Altın devri diyorum, gübreyi sübvansi
yonla maloluşunun yan fiyatına veriyoruz. Sadece o kadar değil, yem 
meselesinde yüzde 25 sübvansiyon veriyoruz. Yem faturasını getir yüzde 
25'ini Ziraat Bankası'ndan al. Şimdi ona bir şey daha ilave ettik, ilaç 
parasında. Getir faturanı Ziraat Bankası'ndan yüzde 20'sini al. Bütün 
bunların hepsini çiftçi için yaptık. 

Dahasını söyliyeceğim, çiftçinin defter tutma mecburiyetini kal
dırdık, sadece stopaj vergisi var, onu ödesin kafi ... Hatta onu da kolay
laştırdık. Çiftçi şimdi o stopaj vergilerini ödediğini göstersin, ben ucuz 
kredi vereceğim . Bakın, bu akıllı işi, hem çiftçinin vergi vermesini te
min ediyor, hem de ona ucuz kredi veriyorum. Buna teşvik yolu derler. 
Merak etmeyin, bir taraftan alıyorum bir taraftan veriyorum. Zaten 
vergi alınmazsa bu memleket nasıl döner, bu kadar hizmet nasıl gelir, 
o kadar köye otomatik telefon nasıl gelir, hepsinin hesabı kitabı var. 
Biz bu işleri hepsinden iyi biliriz merak etmeyin, istedikleri kadar kız-
sınlar. · 

Sevgili Bursa'hlar, Bursa aydınlatma bakımından, caddeleriyle, gi· 
rişleriyle pırıl pırıl oldu mu? Şöyle bir beş, altı, yedi sene evvelsini, şu 
eskilerin dönemini hatırlayın. Ben çok iyi hatırlıyorum, siz de hatırlar
sınız, televizyondan, radyolardan •Üç lambadan birini söndürün• diye 
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tavsiye ederlerdi, üç sokak lambasından ikisini söndürün, sokak lamba
ları ölü gözü gibiydi ... Nasıl Avrupalı olacağız, onların memleketi ışıl, 

ışıl, Türkiye karanlık içinde. Neyi tasarruf ediyoruz, bir de onu sorayım. 
0

Elektriği tasarruf ediyormuşuz, var olan bir şey tasarruf edilir. Yok olan 
bir şey tasarruf edilir mi? Yok ki elektriğimiz, neyi tasarruf ediyorsu
nuz. Bizim memleketimizde bugün hertaraf pırıl pırıldır. Gidin bakın, 
Bursa, Balıkesir böyle, bütün şehirler.; İzmir, İstanbul, Ankara ... Hatta 
Ankara' dan Esenboğa'ya kadar 26 km.'lik yolu da herkes görsün diye pı
rıl pırıl aydınlattık ... 

Aziz Bursa'lılar, Türkiye'nin en büyük işlerini biz başlattık. En bü
yük icraatını biz yapıyoruz, bunun da aksini kimse iddia edemez. Misal 
vereyim: Barajlar. Bizden evvelki dönemde, bütün Türkiye Cumhuriyeti 
tarihinde ne kadar baraj yapılmış? 84 tane. Dolgu hacmi yani barajın 
gövdesi ne kadar? 60 milyon nıetremikap ... Biz buna 1bu devrede, üç se
nede 25 baraj ilave etmişiz. Şu anda 75 tanesi de inşa halinde, üç sene 
içinde, en fazla dört senede hepsi bitecek. İçinde Atatürk Projesi gibi 
büyük barajlarda var. Bunların gövde hacmi o bütün cumhuriyet tari
hinde yapılanların üç mislinden fazla, 250 milyon metremikap. 

Sadece o kadar değil, otoyollar ... Almanya'dan gelen işçilerimiz varsa 
bilirler, onlar otoban derler. Avrupa'da otoban var Türkiye'de yok. Sa
dece Gebze'yle İstanbul arasında var, onu da biz bitirdik. On-onbeş seni! 
evel başlamış, bir türlü bitirememişler -50 km.'cik- onu da bitirmek bize 
nasip oldu. Şimdi bakın, 1050 km. otoban'a başladık. Yani işçi kardeşim 
Almanya'dan gelişinde -3 veya 4 sene sonra- Edirne'den gireceksin oto
yola, Ankara'dan çıkacak ın . Bütün bu yol yepyeni otoban olacak, inşa!· 
!ah bir tane de Bursa' ya uzatacağız . Bursa için yeni bir yol projemiz var, 
daha kestirme, lstanbul'a daha yakın olacak ... Sonra yeşil memleket, ye· 
şil Bursa diye Araplar Bursa'yı fazla seviyor. Hatta onların bir lafı var 
«Vallahi Azizim Cenne.,. (Cennet gibi memleket) diyor. Civar beyaz elbi· 
selilerle gezen Arap turistlerle dolu, Uludağ da dolu değil mi? Onlar da 
memleketinde olmayan şeyi seviyor tabii, yeşil yerleri, ormanları sevi
yorlar. 

Şimdi bir müjdemizi tamamlayalım, Bursa Türkiye'nin beşinci bü
yük şehri oldu. Şimdi Bursa da üç tane büyük belediye kuruyoruz. İsim
leri: Osman Gazi -Gayet tabii, Osmanlı lmparatorluğu'nu kuran büyük 
O~man Gazi burada meskun-, diğeri Nilüfer, üçüncüsü Yıldınm -o da her· 
halde Yıldırım Beyazıt'tan geliyor-. Uzun yıllar Osmanlı İmparatorluğu· 
nun merkezi hükümeti olmuş bir payitaht burası. Biz kanunu geçirdik, 
Bursa'yı büyükşehir yaptık. Bursa buna layıktır. 

Hep ikinci kanal diyorsunuz, ikinci kanal bu sene inşallah gelecek, 
merak etmeyin. Size bir şey söyliyeyim, 83'den evvel bir kanal vardı, 
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değil mi? siyah beyaz mıydı o? Sadece Cumhurbaşkanımız konuşnıala· 
rında, o zamanın Başbakanı Basın Toplantısı yaptığı, bir de ara sıra güzel 
programlar olduğu zamanlar renkleniyordu, ama televizyon 4 saat çalı· 
şıyordu. Şimdi Anavatan geldi ll:ıepsini renkli yaptı, televizyon sekiz, 
dokuz hatta on saat çalışıyor. Saatini çok artırdık. !kinci kanalı getir· 
dik, inşallah önümüzdeki sene 'bütün Türkiye'de izlenecek. Onunla da kal· 
mayacağız. Üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı kanala gideceğiz. Nedenini 
söyliyeyim mi; Modern bir ülke olmanın yolu buralardan geçiyor, telefonu· 
ııuz tamam mı, uzak yerlerde yakın yerlerle konuşabiliyormusunuz buna 
bakarlar. Onun için telefonun yanında televizyon da lazım. Bakın ya· 
kında telefon sistemleri öyle gelişecek ki hiç ummadığınız şeyler olacak; 
arabanızda telefon olacak, zaten şu anda var, teletex sistemi gelecek, ileri 
ülkelerde olan o sistemler gelecek. Bunların hepsini getireceğiz. Çünkii 
Türkiye'yi ileri, modern bir ülke yapmaya azmettik. 

Şimdi, buradaki, Bulgaristan'dan göç eden kardeşlerimiz için de 
kısa birşeyler söyliyeyim. Balkan Göçmenleri Cemiyeti'nin kamu yararına 
bir dernek sayılması hususundaki kararnameyi imzaladım. O vakit der
neğiniz daha sağlam bir dernek olacak. Şimdi gelelim öbür tarafa ... 
Maalesef, Bulgaristan, oradaki soydaşlarımızın isimlerini değiştirme hi
kayesine girdi. Ve arkasından Cumhurbaşkanımız özel temsilcisini yol
ladı, «nedir bu olanlar» dedik. Onun üzerine adam şöyle bir şey söyledi, 
dedi'ki «Zaten siz bunları istemiyorsunuz ki• ... Ben onun üzerine, res
men haberi yolladım «iki milyonsa, iki milyonu da alırız. Veriyor musun? 
dedim. Aynen böyledir. Vermeye niyetleri yok, açık söyliyeyim. Anlaşıldı 
ki bunlar, oradaki Türklerin sayısının artmasından ürküyorlar, ve bütün 
etüdler de bunu gösteriyor. Ama şunu söyliyeyim, peşlerini bırakmaya
cağız, bu mümkün değil, devamlı onları sıkıştıracak, bu meseleyi eninde 
sonunda bir hal yoluna sakacağız -Kıbrıs'ta yaptığımız gibi- merak et· 
meyin. Bakınız eski Kıbrıs meselesinin ateşi kaldımı? Hatta Yunanlıla
rın da fazla ateşi kalmadı, Ege meselesinde bir şey demiyorlar artık ... 
Şimdilik karşılıklı mesajla idare ediyoruz. Bütün mesele nedir? Benim 
ta baştan beri söylediğim «Türkiye'nin güçlü olmasıdır.» Türkiye bugün 
elliki milyon, güçlü bir ülke. İktisaden de güçlü olması lazım, ama Silahlı 
Kuvvetlerinin de güçlü olması lazım, öyle değil mi? 

Anavatan iktidarı bu meseleyi de en iyi bir tarzda ele aldı. Biz bir
takım fonlar meydana getirdik, bir tanesi Toplu Konut Fonu, Bursa'da 
on beş bin daire yapılıyor bu fondan, geldim çoğunun da temellerini attım. 
Bir Savunma Sanayi Fonu kurduk, nasıl kurduk? işte içtiğiniz sigaradan, 
at yarışlarından, kumar makinalanndan, şuradan buradan, her taraftan 
para bulduk. Az bir para değil beşyiiz milyon dolar'a yakın. Hesap eder
sek yılda aşağı yukarı dörtyiiz-beşyiiz milyar lira geliyor. O Savunma 
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Sanayi Fonu'nun en güzel faydalarından biri bu sene görülecek. İnşallah 
bu sene Cumhuriyet Bayramı'nda Jet motoru Eskişehir'de, gövdesi An· 
kara Mürted de yapılmış F-16 Jet Uçaklarını havada göreceksiniz. Ondan 
sonra da, Hava Kuvvetlerimize, yüzelli tane F-16 Uçağı Türkiye' de yapı
lacak. İşte Savunma Sanayii 'nin desteklenmesi böyle olur. Biz eğer bunu 
yapmasaydık, yıllar alırdı. Bundan bir, iki sene evvel fabrikaların teme· 
!ini attık ve istihsalen üretime başladılar. Daha o kadar değil yakında 
-hani şu televizyonlarda gördüğünüz- arka arkaya atan çok namlulu ro
ketlerini en güçlülerinden bir tanesini de Türkiye' de yapacağız, her ha· 
zırlığı tamamdır. Zırhlı araçları ve radarları da ... Elektronik meselesine 
biz çok önem verdik, gençlerimize fayda sağlayalım diye. Şimdi bakı
yorum bertarafta bilgisayar var. Okullarda, b:ışka yerlerde ... 

Adnan Menderes'i söylediniz, Allah rahmet eylesin. Ama onun batı 
rasıru da biz sağlama çıkardık, biz düzelttik, hatırasına saygıyı da biz 
gösterdik. Meclisten kanunu biz geçirdik. Hani devamıyız diyenler vardı, 
niye yapamadılar, bir mezarını a·lamadılar oradan ... İmralı'da kalıyor. 
Ve birçok yere de kanunen ismini verdik. İşte en önemli yerlerden bir 
tanesi Ege'de Cumaovası Hava Limanı, Adnan Menderes Hava Limanı 
oldu. 

Çok sevgili Bursa'lılar, Anavatan bu ülkenin bütün meselelerine sa
hiptir. Açıkca ifade ediyorum, bizim en önemli arzumuz, bu memleketi 
birlik ve beraberlik içinde ileriye götürmektir. Şimdiye kadar getirdik, 
bundan sonra da aynı şekilde götüreceğiz, ileriye ileriye ileriye ... Herza
man söylediğim bir şey var, burada da gene söyleyeceğim, görüyorum 
çok genç var. Gençler bizi tutuyor, tamam mı gençler! Orta yaşlılara ge
lince onlar zaten bizimle çalışıyor, merak etmeyin. Geriye güngörmüş 
dedelerimiz, analarımız, dayılarımız, amcalarımız, teyzelerimiz kalıyor, 
onların da duaları bizimle, o dua olmasa ayakta duramayız. 

Bir konu daha var, onu da söyliyeyim. Altı •Eylül'dc 1bir halkoylaması 
var, 1982 Anayasası kabul edilirken, orada bir geçici dördüncü maddeyk 
o zamanın siyasi parti liderleri siyasette yasaklandı. Sonradan 
bu partilerin yandaşları yeni partiler kurdular ve sizin karşınıza, bize 
geldiler, hatta Mecliste bazı eski partiler vardı. MDP gibi, vs., onlar da· 
~ldı, onlardan eleman alarak Meclise de fillen girdiler. Ondan sonra bu 
münakaşayı başlattılar. Bu münakaşaya bir son vermek lazımdı, bizde 
son vermek için dedikki •Madem öyle Türkiye'de bir kavgaya gitme
yelim, geliniz bunu halka soralım, en doğrusu en demokratiği halka sor
maktır .. • O vakit razı oldular. Halk oylaması karan böyle alındı, yani 
bunu bile !bile aldılar. Yoksa •Efendim, halkoylaması'na hayır verirseniz 
anti demokratik, evet verirseniz demokratik ... • bu safsatadan başka bir 
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şey değildir. Halk oylamasını kabul eden herkes, hayır da çıkacağını bi
lir, evet de çıkacağını bilir. Onu söyledim, şimdi ortalığa bir dikkat edi
niz, bunun bizimle bir alakası olmaması lazım, ama meseleyi halk oyla
masından saptırıp, Özal ve diğerleri meselesi haline getirmeye çalışıyor· 
lar. Kavgaları budur. Şimdi bu hadise geçti, altı Eylül'de halk oylaması 
yapılacak . Heryerde söylediğim birşey var; Biz bu işte sorumluluğu üze
rimize almak istemedik, Türkiye'nin geleceği bakımından çok önemli bir 
mesele. Eğer Türkiye'ye bir şey gelirse ben size soranın o zaman, derim 
siz yaptınız kardeşim ben karışmam... Ona göre düşünün taşının. -oy 
sandığı mukaddes'tir- oy sandığına gittiğiniz zaman, vicdanınızın sesine 
,dikkat edin ve Allah huzurunda millet önünde sorumlu olduğunuzu dü
şünün, bir seçimden daha ciddi, daha dikkatli olarak oyunuzu oraya 
atın. Ne şekilde olursa olsun, ama memleketin geleceğini muhakkak dü
şünün, onu söylüyorum ... 

Tabii memleketimize hayırlı olur merak etmeyin, Allah bu memle
kete hayırlı işler, hayırlı halk oylamaları ihsan eder hiç merak etmeyin. 

Bakın bazıları bizi tehdit ediyor, diyor ki «Hayır, propagandası ya
pıyorsun, şöyledir, böyledir, anti demokratiktir.» bazı yazarlarımız bunu 
yazıyorlar ve diyorlarki «Avrupa Topluluğuna giren bir Türkiye'de bu 
olmamalı. » Sonra Avrupa Topluluğu'nun sefirleri geliyor. cOy sandığı 
mukaddestir, memleket neye karar verirse o kabuldür. • diyorlar. Adam
lar öyle konuşuyor, bizimkiler başka türlü konuşuyorlar. Hesap şudur; 
«Ôzal'ı bu şekilde durduralım, ortalığı biraz karıştıralım, siyaset karı
şırsa satışlar da artar diyorlar•. Hesap bu, ben bunu gayet iyi biliyorum, 
ama milletimiz Allah'ın izniyle bu hesapların !hepsini döndürecektir. 

Aziz ve muhterem Bursa'lılar hepinize en derin sevgilerimi sunu
yorum sağolunuz, varolunuz. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN YUMURTALIK il. PETROL 
BORU HATTININ AÇILIŞINDA YAPTl~I 

19 Ağustos 1987 

Irak'lı Sayın Petrol Bakanı Arkadaşımız, Değerli Konuklar ve Sev
gili Vatandaşlarım, 

Bugün, burada Türkiye ve Irak için önemJi, önemli olduğu kadarda 
büyük bir yatırımın açılışını yapıyoruz. 

Ben hatırlıyorum, bundan yıllar öncesi Irak ile münasebetlerimizi 
geliştirmeye çalıştığımız sıralarda, lrak'tan Türkiye'ye ilk önce tabii gaz 
boru hattı getirilmesi projesi üzerinde durmuştuk. Bu söylediğim 1960'Jı 
yılann sonuna doğruydu Aradan bir müddet geçti. O proje ıııaalescl 

realize olamadı. Ama onun yerine ilk defa Irak Hükümeti bir Arap ül
kesinden değil, bir komşu İslam ülkesinden Türkiye'den bir boru hattı 
geçirmeye, bu boru hattının da İskenderun Körfezinden Akdeniz'i besle· 
yen bir kaynak olması hususunda mütabakata varıldı. Bu söylediğim 
tarih 1974'dür. 1977 de ilk boru hattının açılışı yapıldı. Demek ki, üç sene 
içerisinde o zaman bu boru hattı realize edilmiş. 40 inç çapında bir boru 
hattıdır. 35 milyon ton yıllık bir kapasite var. 1980'den sonra bu mevcut 
boru hattının, ilave pompalarla ve bazı ilavelerle kapasitesinin 46 milyon 
tona çıkarılması hususunda -benim gene Başbakan Yardımcılığım sıra

sında- karar verilmiştir. ve tamamlanması da bizim iktidarımız zama
nında olmuştur. Aynı yıl Irak'a yaptığım bir ziyarette kendilerine, btJ 
ikinci boru hattının yapılmasının Irak için önemli olabileceğini, Türkiy.: 
içinde tabiatıyla fayda sağlayacağını ifade ettim. tik önce bu konuda pek 
meseleye yanaşmak istemediler. Sonra Sayın Devlet Başkanları Saddaııı 
Hüseyin'le görüşmemizde bu konuyu birkere daha açtım. Süratle inti
kal etti ve zannediyorum doğru bir iş yapmıştır. Çünkü, unutmamak la
zımdır, uzun yıllar Irak petrolünü taşıyan petrol boru hattı Türkiye ' deıı 
geçen boru hattı olmuştur. Bunun 50 milyon tona ve şimdi ilave ett•
ğimiz yeni boru hattıyla da 75 milyon tona çıkarılması söylediğim gibi 
çok kısa bir zaman içerisinde yapıldı. Bu bakımdan Iraklıların , dostla
rımızın bu anlayışına, huzurunuzda teşekkür ediyorum. Tabii kendi menı· 
leketleri yönünden de akıllı bir iş yapmışlardır. 

Muhterem Vatandaşlarım, 
iBu işte önemli görülen birtakım noktalar vardır. Bilhassa belirtmek 

istiyorum. Bizim Anavatan iktidarı olarak şu dört senesi daha dolmayan , 
3 sene 8 ay gibi bir sürede memleketimiz için çok önemli sayılabilece~ 
projelere başladık . lkmal ettik bir kısmını, bir kısmını da ikmal etmek 
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üzereyiz ve bizden evvelki dönemde başlamış ama çok yavaş gitmiş bir· 
çok projeyi de çok süratli bir şekilde tamamladık. Türkiye her zaman 
ifade ettiğim gibi, baştan aşağıya bir şantiye görünümündedir. İşte mi· 
sallerden bir tanesi bu boru hattı. 20 ayda tamamlanmış, kredisi yüzde 
yüz dışarıdan bulunmuştur. Hiçbir probleme düşmeden, süratle bulun
muştur. Bir başka proje, 350 milyon dolara çıkan tabii gaz boru hattı
dır. Sovyet Rusya'dan alınmaktadır. Bulgar hududunda teslim edilmiş
tir, İstanbul'a kadar gelmiştir. Şu anda ve bir taraftan da Bursa, Kocaeli 
ve Ankara bağlantıları yapılmaktadır. İnşallah önümüzdeki sene bu 
boru hattının da Bursa'ya kadar olan kısmının açılışını yapmak bize na
sip olacaktır. Bu da söylediğim gibi 350 milyon dolarlık, koskocaman 
bir projedir ve birçoklarının hayalinden dahi geçmemiştir. İşte bir başka 
misal Karakaya Projesi; geçenlerde hizmete koyduk. Biz iktidara geldi· 
ğimizde ancak % 20'si yapılmıştı. Bugün % lOO'ü tamamlanmış olarak 
-tabii üniteler peyderpey geliyor- ama kocaman proje bi.lim zamanımızda 
tamamlanmıştır. Aynı şekilde Atatürk Barajı Projesi'de çok süratli bir 
şekilde bu dönemde başlamış ve öyle zannediyorum ki, çok büyük bir 
termik santralı (gaz santralım) devreye koyduk, 600 mega/watt. Ya· 
nında bir 600 mega/watt daha inşaa halindedir, o da önümüzdeki bir· 
birbuçuk sene içerisinde tamamlanacaktır. Çok yakında, 1000-1200 
mega/watt'lık bir başka gaz santralının da temelini atacağız . Gene İstan 
bul , İskenderun ve İzmir civarında 3 tane dışarıdan ithal kömürüyle ça
lışan, yap-işlet-devret modeline göre beheri 1 milyar dolardan fazla tesis 
bedeli olan üç büyük projeyi de, önümüzdeki aylarda, peyderpey başla
yacağımızı kuvvetle tahmin ediyorum. Bu iş için 6 tane teklif gelmiştir. 
Hepside fevkalade, bütün kredileri temin edilmşi, önemli tekliflerdir. 
Daha saymakla bitiremeyeceğim birçok tesisler var. Bu, Türkiye'nin iti· 
barını büyük çapta arttığının, kredi bulmada hiçbir problemi olmadığı 
nm ve çok hayati, ekonomik projeleri, sosyal amaçlı projelerini çok ra
hatlıkla realize e ttiğini gösteren delillerdir. Zaten dikkat edilirse, 198-l' 
ten bu tarafa milli gelir artışımızın yüksek rakamlara tabi olduğunu, 
1980 öncesindeki negatif olan milli gelir büyümelerinin tersine 1984, 85, 
86 ve 87 yıllarında bu büyümenin aşağı yukarı % 7 ortalamaya yaklaş
tığı, bilhassa 1986 yılında % 8'e geldiği ve 1987 yılında da ilk tahminle
rin % 6,8 gibi önemli bir değere ulaştığını çok iyi bir şekilde görilrüz. 
Ümit ediyorum ki, Türkiye kalkınmasını en iyi bir şekilde devam ettire
cek, hızla kalkınmaya devam edecek, işsizime iş bulacak ve memleketi 
ileri, modern bir ülke haline getirecek, Avrupa Ülkeleriyle birçok sahada 
inşallah önümüzdeki yıllarda, rahatça boy ölçüşebileceğiz. Ben bu tesiste 
emeği geçen bütün ilgililere teşekkür ediyorum. Dost Irak Hükümetine 
de teşekkürlerimi sunuyorum ve •bu tesisin Türkiye'ye Irak'a ve bölgeye 
hayırlı uğurlu olmasını can-ı gönülden temenni ediyorum. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN ADANA HAV AALANINDA 
YAPTl~I KONUŞMA 

19 Ajtustos 1987 

Çok muhterem Adanalılar, 

Buraya Türkiye-Irak il. petrol boru hattının resmi açılışını yapmak 
üzere geldik. Vaktiyle 1. petrol boru hattına 1974'te başlamış 1977 sen1:
sinde açılışı yapılmış. 34 milyon ton ham petrol taşıyor. O tarihlerden 
beri hatırımda kaldığına göre Türkiye'ye petrol boru hattının getirdiği 
para aşağı-yukarı 50 milyon dolar civarında. Bugün biz şu işi ·yaptık. Pet
rol boru hattını mevcudu iki misli tevsi ettik. 50 milyon ton taşıyor. Bu 
ikinci boru hattını daha büyük yaptık, onunla beraber bugün petrol boru 
hattı 75 milyon ton taşıyacak ve Türkiye'ye yılda asgari 250 milyon dolar 
para kazandıracak. Her iki sene şu Anavatan'ın 3,5 enelik iktidarı döne
minde başlatılmış ve bitirilmiştir. 

İnşallaih daha sonra Mersin'e Adana'ya geleceğiz . Ama, şunu ifade 
edeyim, inşallah önümüzdeki günlerde önemli bir halkoylaması var. Ni· 
çin halkoylaması yapılıyor onu da ifade edeyim. Türkiye' de demokrasinin 
yerleşmesi için sadece 5 senede bir genel seçim yapılması kafi değildir . 
Halkı sevenler, halkı düşünenler pek önemli meselelerde halkın onayını, 
halkın tercihini alınak zorundadırlar. Bizim memleketimizde demokra~i 

olduğundan bu tarafa, yani 1950 yılından itibaren hiçbir zaman halkoy
lamasına, sadece Anayasalar hariç müracaat edilmemiştir. İşte ilk defa 
bir önemli konuda sizin oyunuza, sizin kararınıza müracaat ediyoruz. Ve 
Meclis'te bu karan almıyoruz, size getiriyoruz, siz karar verin diyoruz. 

Şimdi, bakınız geçtiğimiz yıllarda Türkiye'nin önemli meseleleri 
vardı. Yani, 1980'e gelirken hakikaten çok sıkıntılı günler geçirdik. Yok
sulluk bir taraftan, anarşi bir taraftan. Adana'da anarşiden nasibini, 
hem de çok kötü bir şekilde almıştır, bunu herkes biliyor. Adana dahil 
bu mıntıkaların anarşiden· neler çektiğini biz gayet iyi biliyoruz. Bugün 
Türkiye'nin bütününde huzur vardır. Sadece Güneydoğu'da bir bölgede 
var. Ve şu kadarını söyleyeyim; hesaplan inşallah görülmeye başlandı ve 
devam edecek. Ama biraz işimiz olacak, onun haricinde Türkiyc'nin he. 
tarafında huzur vardır, güven vardır, devlete inanç vardır ve vatandaşın 
işi gücünde kolaylık vardır. Kimse eski karanlık günlere dönmek isti
yor mu? 
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Değerli Adanalılar, 

Gayet tabii, bakıyorum, benimle ilgili olarak bugün yurdun herta· 
rafında yapılmakta olan toplantılar var. Bu toplantılarda karşı partiler. 
eski liderler bir tek hedef görmüşler o da Özal ve Anavatan. Bende diyo
rum ki; bir meşhur söz vardır: «Meyvalı ağacı taşlarlar.» Başka bir he
sap yokki. Türkiye inşallah iyi günlere gidecek; geriye dönüşü asla yap
mayacaktır. 

Hepinize bu vesile ile derin sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. 
Biran evvel boru hattının açılışını yapmak üzere huzurunuzdan ayrılıyo
rum. Sağolunuz, varolunuz. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN GAZİANTEP'TE 
HALKA HİTABEN YAPTICI KONUŞMA 

19 Ağustos 1987 

Çok Sevgili Gaziantepliler, 

Hepinize, sözlerimin başında sevgiler, saygılar sunuyorum. 

Sevgili Gaziantepliler, 

Yine sözlerimin başında, Gaziantep'in büyük şehir olmasını tebrik 
ediyor ve Gaziantep'e daha da güzelleşmesi için her türlü yardımı yap;:ı
cağımızı huzurunuzda bir kere daha ifade ediyorum. Gaziantep'e sizin 
yıllarca beklediğiniz, layık olan Üniversiteyi de getirdik. Çünkü, biz Ga
ziantepli ve Türkiye'nin bütün gençlerini çok seviyoruz. 

Sevgili Antepliler, 

Anavatan'ı iktidara getirdiğimizden bu tarafa dört sene olmadı, ama 
bu devlete Anavatan çok işler yapmıştır. Bu dört sene içinde Türkiye'yi 
baştan başa bir şantiyeye çevirmiştir. Bakınız, bugün memleketimizde 
tam 75 tane baraj inşaa halindedir. Türkiye'de biz iktidara gelinceye ka
dar bütün Cumhuriyet tarihinde 84 tane baraj yapılmış. Ama irili ufaklı. 
Şimdi ben bunların size dolgu hacimlerini vereyim. 84 barajın dolgu 
hacmi 60 ile 80 milyar metre/likar. Bizim şu anda yapmakta olduğumuz 
75 barajın gövde hacmi tam 250 milyar metre/likardır. İçinde Türkiye' 
nin devasa projeleri var. Mesela Atatürk Barajı, Urfa'da. Urfa için söylü
yorum, Urfa'nın değil, Türkiye'nin en büyük projesi, dünyanın en büyük 
projelerinden biri. Bakınız, bundan evvel bir Keban projesi vardı. Keban 
projesinin gövde hacmi 14 milyon metre/likardır. Atatürk Barajı'nın 
gövde hacmi tam 6 misli, 84 milyon metre/likardır. Keban Barajını ya
bancı müteahhitler yaptı. Atatürk Barajını Türk müteahhiti yapıyor, 
Türk işçisi yapıyor. 

Sevgili Gaziantepliler, 

Şimdi size bazı şeyleri soracağım. Bundan 3-4 sene evvel, Türki· 
ye' de elektrik kısıntısı varmıydı, yokmuydu? Bakınız, 3-4 sene evvel Tür· 
kiye'de günde 2 saat, 3 saat elektrik kesilyiordu ve biz, Türkiye'de elek· 
triğin mühim bir kısmını nereden alıyorduk biliyonnusunuz? Bulgaris 
tan'dan. Bundan 4-5 sene evvel, 7-8 sene evvel Türkiye'de hergün elek 
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trik kısıntısı vardı. Memleketi iyi idare ediyoruz diyenler 10 sene müd 
dede, 1970'lerden 1980'e, 1983'e kadar Türkiye'yi hergün, iki-üç saat elek· 
triksiz bıraktılar. Bugün, Türkiye' de elektrik kısıntısı yok, bir daha da 
inşallah olmayacak. Bulgaristan'dan elektrik almıyoruz. Hatta döndüm 
ona dedimki, sana istersen daha fazla elektrik satarız. Şimdi sadece o 
değil, komşumuz Suriye'ye de elektrik satacağız. Orada da günde 4 saat 
elektrik kesiliyor. Bizim eski halimize döndüler. Ama Türkiye bir daha 
o eski hale inşallah dönmeyecektir. Hatırlayın, bugün şehirlerimizin pırıl 
pırıl hatta, o kadarki şehirlerin girişlerini biz, çok iyi bir şekilde aydın
latmaya çalışıyoruz. Ankara'da, Esenboğa Havarneydanına 30 km. yol 
var. O 30 km. yolu bile pırıl pırıl aydınlattık. Bütün şehirlerimizin gı· 
rişleri böyle, Antep'te böyle. Ben hatırlıyorum, bundan 7 -8 sene evvel, o 
çok iyi idare edildiğini söylediği devirlerde, ne oluyordu biliyormusunuz? 
Diyorlar ki, 3 lambadan birisini söndürün, sokak lambalarından, 2 tane
sinden bir tanesini söndürün. Türkiye ölü gözü gibi sokak aydınlatmasına 
tabi oldu. Ne içinmiş? Elektrik tasarrufu yapacakmışız. Olmayan elek
triğin tasarrufu olur mu? Başka birşey daha söyleyeyim, Antepliler çok 
iyi bilir, bundan 4 sene evvel şurada, Kilis'e gidip oradan kaçak eşya ala,1 
çok kimse vardı değil mi? Şimdi işler tersine döndü. Şimdi, Antep'ten o 
•arafa kaçak eşya gidiyor. Gayet tabii, bizim işimiz düzeldi, onların işi 
bozuldu da onun için. 

Bakınız, o tarihlerde ben hatırlıyorum, Kilis'ten alırdınız kaçak eş
yayı , Kilis'lcn 20 km. açıldığınız zaman jandarma yolunuzu keserdi çı 

kart bakalım kaçağı diye, tutuklardı. Cebinizde yabancı para varsa, haps 
giderdiniz. Bunların hepsi kalktı ortadan. Serbest piyasa var. Şimdi ben 
ı.oruyorurn, bir daha o eski karanlık günlere dönmek istiyormusunuz? 
Gayet iyi biliyorum, kimse istemiyor. İsteyenler vardır. Şimdi size bir 
hikaye anlatayım . Biliyorsunuz, kaçak sigara geliyordu, bundan 4 sene 
evvel. O kaçak sigarayı satanlar, Türkiye'de çok para kazanmışlardır. Biz 
iktidara geldik, dedik ki, bundan sonra sigarayı Tekel ithal edecek, ka
çakçı ithal etmeyecek. Memlekete biz bunu alacağız, karaborsacının sat
tığından daha ucuza satacağız. Aradaki farkıda, Toplu Konut Fonu'na, 
yani ortagelirli, fakir halkıma vereceğim konut kredisine kullanmak 
üzere orada biriktireceğim. Ne kadar para alıyorum, haberiniz marmı? 
Devletin hazinesi ve Toplu Konut Fonu, kaçak sigara yerine bu sigarayı 
biz ithal ettiğimiz için her yı l, 150 milyar lira para almaktadır. Hani 
memleketi iyi idare ettik diyenler, bu kadar kaçağa bu kadar karaborsa· 
ya nasıl yıllarca gözlerini yumdular, neden böyle oldu? Ben bakıyorum, 
bizim karşımızda bir cephe var. Maşalla'h demeyeceğim ama, haçlı cep
hesi gibi. Evvelallah hiç birşey yapamazlar. Onun içinde karaborsacılarda 
var. Yem boruları kesilmiş eski kaçakçılar, karaborsacılar var. Bir daha 
o eski tatlı kazanç günlerini arıyorlar, yem boruları biraz daha fazla ol-
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sun diye bakıyorlar. Biz, Anavatan olarak, bütün o yem borularını kes
tik. Sadece o kadar mı? Kaçak arabadan, kaçak eşyaya kadar her ·türlü 
şey geliyordu. Bugün Türkiye'de hepsi var bunların ama, normal yol 
lardan geliyor, parasıyla alıyoruz. Dövizimizi kaptırınıyoruz, dövizimiz 
dolu -(Bankalarda). Sokaklarda- rahatça, cebince gez. Kimse birşey de
miyor. Git bankada hesap aç. 

Tür.kiye bir Avrupa ülkesi gibi olmaya başlamıştır. Zaten büyüle Ata· 
türk'ün bize gösterdiği hedefte, muasır medeniyet seviyesine erişmek, 
hatta onun üstüne çıkmak. Ama, böyle oturduğumuz yerde o olabilir mi? 
Çalıştığımız zaman mümkündür bu. Anavatan geldi, hepimiz çalışıyoruz. 
Biz milletimizin önündeki engelleri kaldırdık. Bizim milletimiz zeki mil
lettir, çalışkan millettir. Yalnız, neyimiz eksik onu söyleyeyim. Hani der 
]er ya; un var, şeker var, yağ var, helva yapmasını biliyormusunuz? İşte, 
usta'da geldi, helva yapmasını biliyoruz. 

Bu memleketin itibarı ne kadar değişmiştir. Ben hatırlıyorum. 
Çünkü bu devlette uzun yıllar çalıştım. En son, devlete geri dönmem 1979 
yılının sonuna doğrudur. Başbakanlık Müsteşarı olarak vazifeye başla
dım. O tarihleri çok iyi hatırlıyorum. Başbakanlıkta kaloriferler yanmı
yordu, soğuk kış gününde. Niye diye sorarsanız, söyleyeyim. Akaryakıt 
yoktu da, onun için. Türkiye' de, herhalde unuttu birçok kimseler, petrol 
istasyonlarındaki kuyrukları. Ama o yıllar öyleydi. Erzurum'da vali te· 
lefon ediyor, diyor ki, kömür yok, eksi 26 derece soğuk var Erzurum'da, 
kömür bitti. Türkiye'de kömür olmaz olurmu? Her tarafta kömür var. 
Neden kömür yok söyleyeyim size. Kamyonlar çalışıyor, akaryakıt yok, 
mazot yok onun için. O sıkıntıları yaşadım. O sıkıntıları hafifletmek içın 
de, yurtdışına 6 ay içinde, 1980 senesinde, 9 defa gitmişim. Ne için? 
Kredi aramak için. İcabında, 1 milyon dolar krediye avucumuzu açtık. 
O tarihlerde gazetelerimiz yazdılar, bir küçük ülke, Avrupalının yanında, 
1 milyon dolar para verdi. Nereye? Türkiye'ye, yardım çantasına. Gene 
hatırlıyorum, o tarihlerde, Arap ülkelerinden, petrol üretenlerden, petrol 
alıyoruz. Bir tanker petrol, o tarihte takriben 30 milyon dolara doluyor. 
29 milyon dolarını bulmuşuz, 1 milyon doları yok. Adam doldurmuyor. 
1 milyon doları bul, ondan sonra doldurayım diyor. Bugün Türkiye o 
ülkelerde dahil, komşu ülkelere şu anda, 1,5 milyar dolardan fazla kredi 
vermiştir. Sadece o kadar değil. Şunu da söyleyebilirim, Türkiye bugün 
çok rahatlıkla birçok işler için kredi alabiliyor. Bakınız, misaller vere
ceğim. Bugün açılışını yaptık, Jrak'tan Türkiye'ye JI. petrol boru hattı

nın, eskisinden büyük. 46 inşaat büyüklüğünde bir boru hattı. Ne kadar 
krediyle yaptık? 300 milyar dolar. % 100 kredi verdiler. 20 ayda tamam
ladık. İşi de hızlı yaparız, Allah için. Biz başladık, biz bitirdik. Arkasında, 
Sovyet Rusya'dan, Bulgaristan üzerinden tabii gaz alıyoruz. Hani evleri-
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nizde yakıyorsunuz ya, o gazın bir başka çeşidi, boruyla geliyor. Bu gaz 
şimdi Trakya'ya geldi, orada bir santralı çalıştırıyor. İstanbul'a geldi, 
yakında Bursa'ya, Eshişehir'e, Kocaeli'ye ve Ankara'ya gelecek. Ne kadar 
para? 350 milyon dolar. Bunun da kredisini almışız. Geçen sene temelini 
attık, önümüzdeki sene tamamlanacak. Yakında belki, aşağıdanda tabii 
gaz alırsak, buralara getiririz. Tabii gaz, sanayiinin ana ham maddele
rinden biri, hem de iyi bir ısınma vasıtası. Onlarda gelecek Türkiye'ye. 

Bugün Türkiye'de otoyol varını? Otoyol, Almanya'dan işçilerimiz 
varsa aranızda, bilirler. Otoban diyorlar orada. Otoban, Türkiye'de blr 
Gebze ile İzmit'in arasında var. O otobanında nasıl yapıldığını söyleye
yim. 1984'ten 10 sene evvel başlamış, bir türlü bitirememişler. 50 km.'lik 
otoyol. Bizim iktidarımız geldi, ben sordum, bu otoyol ne vakit bitecek"> 
Dediler ki, bu tempoyla finanse edilirse, 3 sene daha sürer. Ne kadar 
para istiyor? 3 milyar. Verdik gitti. O sene bitirdik. Tabii, bunların hepsi 
akıl işi. Gişeleri de koyduk 1985 senesinde, o otoyoldan, 4 milyar lira 
para aldık. Koyduğumuzdan daha fazlasını geri aldık. 

Şu anda, Türkiye'de, 1050 km.'lik otoyolun finansman ve ihalesi ya
pılmıştır. 50 km. değil, 1050 km. Nereden nereye söyleyeyim. Birincisi, 
işçi kardeşlerim üç-dört sene sonra Kapıkule'den girecekler, Bulgar hu
dudundan otobanla, Ankara'ya kadar otoban. 120 km. süratle git, kim
sede birşey demez. Ondan sonra otoban nerede? Tarsus, Adana, Gazian
tep'te. Vaktim olsaydı, bu ay gelip temelini atacaktık ama, fiilen iş baş
lamıştır, ihalesi tamam. Tarsus'tan Gaziantep'e geliyor. Mevcut yol değil, 
yepyeni bir yol, iki taraflı otoban, gidişli-gelişli . İki tane büyük şehrimi1 
var burada; bir tanesi Adana, diğeri Gaziantep. İkisini birbirine bağla
dık. Orada kalmayacak. Gaziantep'ten öteye, Urla'ya, oradanda Habur 
kapısına gidecek. Türkiye'nin üçüncü otobanı, İzmir'den başlayacak, Ay· 
dın. Denizli üzerinden geçecek. Bütün bu söylediğim otobanlar, 1300-1400 
km. Ama, Anavatan iktidarı , bu asrın sonuna kadar, bu miktarda değil, 
3000 km. otoban yapmak istiyor. Şimdi bana soruyorsunuz, bunun pa
rası nereden geliyor diye .50 km.'yi zor yaptılar, bizden evvelkiler, biti
remediler, biz bitirdik. Biz şimdi, 1050 km.'ye başladık. Bunun parası, 
J milyar 900 milyon dolar. Türkiye bu krediyi korkmadan alıyor ve her
lceste gayet tabii borcunu ödeyemeyecek adama kim kredi verir? Ana
vatan iktidarına, Türkiye'ye güveniyorki, bu krediyi veriyor. 

Çok sevgili Gaziantepliler, 

Anavatan, çok yenilikler yaptı, çok yeni işler getirdi. Birşey var, fon 
diyorlar. Fakat bizim muhalifler hiç anlamıyorlar, fon deyince, şaşırdı 
kaldılar. 
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Haurlayacaksınız, seçimden önce, bir TV münakaşası yaptık, o za
manki iki parti lideriyle karşımıza geçtiler. Ben bunlara dedimki, köp
rüleri, barajları satarım, yenilerini yaparım. Adam da sattırmam dedi 
Biz satlık, adam da yok oldu zaten. Köprü, baraj hepsi bu memlekette 
duruyor. Zavallı, köprüyü herhalde parça parça satacağız zannetmiş. Bi· 
rinci Boğaziçi köprüsünün 5 -6 km. üstünde, ikinci büyük bir köprüyf' 
başladık. lstanbul'a gelenler, ışıl ışıl o köprünün halatlarının çekildiğini 
görürler. Seneye de Ağustos ayında, belki daha erken, köprünün üzerin
den yürüyerek geçeceğiz. Ne köprüsü? Fatilı Sultan Mehmet Köprüsü. 
216 km .. de yol var beraberinde, 600 milyon dolar kredi almışım, onun 
için ben. 

Uçaklar yetişmiyor diyorlar, çok turist var çünkü. Eğer biz o uçak 
ları almasaydık, halimiz haraptı. Tanesi 55 milyon dolar. 600 milyon do
lardan fazla ·kredidir bu. Bunu da biz aldık. 

Bu fonlar nedir? Toplu Konut Fonu, fakire, fukaraya, orta hallimc 
kredi vereceğim, ev için. Huzurunuzda tekrar ifade ediyorum, Anavatan 
bu sözü vermiştir. Ücretlimi, memurumu, işçimi, ev almak isteyen her
kesi ev sahibi yapacağım, önümüzdeki 10 sene içınde. Parayı da buldum, 
merak etmeyin. Kaçak sigaranın, kaçağını buraya aktardım. 150 milyar 
lira. Daha birçok şey var, onları da aktardım. Onun için, kaçakçılar bize 
çok kızıyor. Ellerinden gelse, çiğ çiğ yerler. Zaten, bugünkü gürültülerin 
birazda sebebi odur, haberiniz olsun. Acaba, bütün partiler karşımızda, 
birtakım yandaşlarıyla birleşti, Özal'ın karşısına çıktılar, Özal diyorlar 
başka birşey demiyorlar, sebebi nedir diye iyi düşünün. Özal yepyeni 
1980'ler Türkiye'sinin modern, ileri Türkiye'yi temsil ediyoruz. Gerisı, 
eskiyi temsil ediyor. Hesabı görün. 

Toplu Konut 'Fonu'nun yanında, bir fon daha var. Antepli sanay:. 
ciler iyi bilir. Savunma Sanayii Fonu. Bir memleketin iktisaden güçlü 
olması için, Silanlı Kuvvetlerinin de güçlü olması lazım. Topumuzu, uça
ğımızı, gemimizi dışarıdan aldığımız zaman, güçlü olabilirmiyiz? Yedek 
parçasına döviz ödediğimiz zaman, Silahlı Kuvvetlerimizi güçlü yapabi· 
lirmiyiz? Öyle bir sanayi kuralım ki, Silahlı Kuvvetlerimizin ilıtiyacını 
karşılasın, ondan sonrada dışarıya satış imkanını bulsun. Onu yaptık, Sa
vunma Sanayii Fonu'nu kurduk. Onun parasını nereden bulduk, biliyor
musunuz? İçkiden, sigaradan, birazda kumar oynayanlardan. Nereden 
bulduysak, oradan aldık. Şimdi ilk meyvasını veriyor, Savunma Sanayii 
Fonu. Gittik, Eskişehir'de Jet-Motor fabrikasının temelini attık, bundan 
iki sene evvel. Üç sene evvelde Mürted'de, Ankara'da Uçak Fabrikasının 
temelini attık. Jet-Motor Fabrikasının bundan birkaç ay evvel açılışını 
yaptık. Çalışmaya başladı bile. Ondan sonra, uçak fabrikasıda çalışıyor, 
daha açılışını yapmadık. Referandumdan sonra yapacağız. Ve inşallah 
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Gaziantepliler, 29 Ekim günü, Cum'lıuriyet Bayraını'nda şu . semalarda, 
Türkiye'de motoru, gövdesi yapılmış, F-16 uçaklarının uçtuğunu hep be
raber göreceğiz. İnşallah, yakında çok namlulu rokette yapılacak, Tür
kiye' de. Radarlar da yapılacak, en önemli elektronik aletler de. Bunlar 
yapılırsa ne olur söyleyeyim, bunlar yapılırsa, şu genç insanların hepsine 
daha fazla iş çıkar. Sadece o kadar değil, döviz kazanırsınız, Sanayimiz 
çalışır ve milli gelirimiz artar. Bütün bunların hepsi ancak bu sayede 
olur. 

Sevgili Gaziantepliler, 

Bir konu daha var, ondanda bahsedeyim. O da, basınımız birazda 
olay olsun diye. İsmini fakir fukara fonu koydu, varsın koysunlar. Öyle 
bir fon. Ne için? Fakire, fukaraya yardım etmek için. Bu cemiyetin en 
aşağısında, hakikaten yardıma muhtaç çok insan var. En zengin cemi
yetler de bile var. Ama, hiçbir memleket bunun ilacını bulamamış. Nasıl 
yardım edelim? Normal yollarla olmuyor. Biz, bu yardımı şimdi çok iyi 
bir şekilde bulduk. Bu fonu kurduk. Bu fonda, mesl1i Gaziantep'te (misal 
vereceğim) il ve ilçede, kazada, Haziran sonuna kadar, 701 milyara ya
yakın para harcandı. Kime? 50 bin kişiye, yardım edildi. Okumak isteyen 
talebeye, hapisten çıkmış, iş bulamayan adama ve evde kalmış, kimsesi 
olmayan kadınlara, hepsine yardım ediliyor. 

Biz bu milletin, fakirliğin, fukarahğın kökünü kazıdık diyenlere, 
kazıyacağız diyenlere, söylemiyoruz. O işi biz yaptık. Allah nzası için 
yaptık, başka birşey için de değil. 

Değerli Gaziantepliler, 

Birşey söyleyeceğim. 6 Eylül'de bir halkoylaması var. Bu halkoyla
ması nedir? Biraz bw1dan bahsetmek istiyoruın. Halkoylaması şu; 1982 
Anayasası, o devirde kabul ediUrken Türkiye, hepinizde çok iyi biliyor
sunuz, 1977, 1978, 1979 ve 1980 senelerinde, büyük bir anarşi dalgasından 
geçti. Gençler kamplara ayrıldı. Sağ-sol dendi, şu dendi, bu dendi. 5 bin
den fazla insan öldü, 25- 30 bin kişi yaralandı. Şu anda hapislerde de 
belki, 5- 6 bin kişi var. Bütün bu sıkıntıların sebebini o zamanki askeri 
yönetim ve siyasiler. Bu işi beceremediler. Bir Reisicumhuru dahi seçe
mediler, 7 ay sürdü seçemediler. Onun üzerine dediler ki, bunları biz 
10 sene siyasetten rnenedelim. Yeni siyasetçiler çıksın. Doğrudur. Bunu 
da, tabi mahkemeye götürüp yapmadılar. Siyasetçiye verilecek ceza mah
kemelerde olmaz, onlara halk ceza verir. O da sandıkta olur. Bunu, o za
man kabul ettiniz. On sene siyasetten menedildiler. Aradan zaman geçti, 
Anavatan iktidar oldu. Türkiye demokrasiye döndü. Şimdi, bunların yan
daşları partiler kurdular. Bu partiler, bizimle mahalli seçimlerde yarış· 
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tılar, kaybettiler. Biz kazandık. Şimdi, devamlı olarak bu mesele gün
deme geldi. Şunu dediler, bunu dediler, Onun üzerine, biz şuna karar 
verdik, dedi:k ki, 'bu meseleyi bir kere daha millete götürelim. Eğer bu 
eski siyasi liderleri, istiyorsan, '«Evet • de, bu liderle ri istemiyorsan, «Ha
yır» de. 

Anavatan iktidarı olarak, bu önemli işte sorumluluğu tek başımıza 
almak istemedik. Çünkü, siz daha evvel bu kararı vermiştiniz. % 92 oyla. 
Onun için dedik ki, gidelim, bir kere daha bu işi millete soralım. Milletin 
kararının, başımızın üzerinde yeri vardır. 

Burada bir önemli iş daha yaptık. O da şu, ilk defa, bir konu mil
lete, ıhalkoylaması olarak, milletin önüne geliyor. Şimdiye kadar geldimi? 
Gelmedi. Anayasa oylamalarından başka hiçbir mesele, sizin önünüze 
gelmemiştir. Ama, biz bu usulü koyduk. Bundan sonra, icraatımızın en 
önemli konulanın halkımıza danışarak karar vereceğiz. İşte hakiki de
mokrasi budur. Yoksa, evet dersen demokrasi olurmuş, hayır dersen ol
mazmış, bunlar savsatadır. Benim oyum, vatandaşın kaderidir. İster 
evet verilsin, ister ıhayır verilsin. İkiside oydur, lkiside kıymetlidir. 
Çünkü, onlar senin oyundur. Başka IJ:ıiç birşey 'bilmiyorum. 

Muhterem Vatandaşlarım, 

Burada, karar size ait, omuzlarınızda ciddi bir yük var. Memleketin 
geleceği hakkında, bu sefer siz karar vereceksiniz. Onun için, vicdanını· 
zın sesini iyi dinleyin. Memleketin geleceğine iyi bakın ve bir kere daha, 
Türkiye'yi bir badireye düşürmeyin. Allah rızası için en doğru kararı 
verin. 

Çok sevgili Gaziantepliler, 

Biz, Gaziantep'i çok seviyoruz. Bizim, Anavatan olarak, bu memle
kete getirdiğimiz en önemli husus nedir, biliyormusunuz? Şu 1980 ön· 
cesı olmayan, sevgiyi, kardeşliği biraraya getirdik. Biz, herkesi seviyo· 
ruz, hiçbir ayırım yapmıyoruz. İster oy verin, ister vermeyin, gene sevi· 
yoruz. Bana soruyorlar, hiç ayırım yapmıyormusunuz? Bakın , birazcık 

ayırım yapıyorum. Diyorum ki, kusura bakmayın, ben çocuklarla gençleri 
birazcık daha fazla seviyorum. Onun sebebi de var, onun sebebi çok ba
sit. Çünkü, gençlerle çocuklar geleceğin nesilleri. Onlara gözbe'beğimİL 
gibi bakınamız !Azım. Nasıl aileler çocuklarına o kadar önem verirler, 
bir devlet, bir millette kendi gençlerine, kendi çocuklarına aynen öyle 
bakmalıdır. İnşallah, bu çocuklar ve gençler, bizden çok daha iyi bir 
istikbale sahip olacaklardır. Bizden daha iyi insanlar olacaklar, bizden 
daha güzel insanlar olacaklardır. Bu memleketin idaresine bizden sonra 
gelecekler, çok daha kuvvetli olacaktır. 
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Çok Sevgili Gaziantepliler, 

Her zaman bu toplantılarda, toplantıyı bitirirken şöyle birşey söy
lüyorum; Gençler bizi tutuyor, tamam mı gençler? Dahası var. Ortaya.ş
lılar, onlar, zaten bizimle çalışıyor, başka kimseyle çalışmıyor. Geriye 
kalan yaşlılar, analanmız, ninelerimzi, dedelerimiz, babalanmız, onla
rın da duaları bizimle. Geriye, bir çocuklar kaldı. Çocukların da, sev
gisi bizimle. 

Çok Sevgili Gaziantepliler, 

Geçenlerde, bir gazetemiz demişki, Özal kalbini zorluyor, çok dola
şıyor. Dedimki, biz hesabımızı biliriz, ne yaptığımızı, ne yapacağımızı da 
iyi biliriz. Ama, şunu da ilave ettim; Kalbimde, canımda, milletimize feda 
olsun. Hepinize, en derin sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum, benim gii 
zel Gazianteplilerim. Sağolun, varolun. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN KARS'TA 
HALKA HİTABEN YAPTIGI KONUŞMA 

21 Ağustos 1987 

Sevgili Karslılar, 

Sözlerimin başında hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Bu, bl!· 
nim Başbakan olduktan sonra Kars'a ikinci gelişim. Aslında Kars'ı ve 
sizleri çok özlemişim. Kusura bakmayın; Erzurum'dan gelişte biraz tut· 
tular onun için geç kalıyony:. inşallah şu havameydanını bitireceğiz. O 
zaman Kars'a direkt geleceğim . 

Muhterem Karslılar, 

Size bazı şeyler söylemek istiyorum. Bakınız son birkaç gündür ve
yahut da son bir aydır niçin dolaşıyorum. Hatta bazıları «Başbakan yeni 
ameliyat oldu, k'albini zorluyor• diyorlar. Merak etmeyin hiç bir şeyim 
yok. Sebebi şu; Biz dedik ki, «seçimlerden sonra iktidara geldik. Geldı
ğimiz için vatandaşlarımızı her zaman, seçim olsun olmasın göreceğiz. 
Geleceğiz, konuşacağız, dertlerini dinleyeceğiz•. Biz Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu'nun meselelerini ayn bir projeyle, ayrı bir programla ele aldık. 
Nasıl olduğunu söyleyeyim. Doğu ve Güneydoğu'da şimdiye kadar yapı
lanlara baktık. Cumhuriyet devrinin gelmiş-geçmiş hükümetleri oldukç~ı 
önemli işler yapmışlar. Ama şunu da üzüntüyle gördüm: Doğu ile Batı 
arasındaki fark gittikçe artıyor. Bunun üzerine özel bir program uygu
lamaya karar verdik. Bu program 15 Ağustos 1984'te ilan edildi. O ta
rihten beri 3 sene geçti. Şimdi bazı neticeler söyleyeceğim. Eskiden Doğu 
ve Güneydoğu Anadolu'ya yapılan yatırımlar bütün yatırımların yüzde 
20'si mertebesindeyken, şimdi yüzde 30'a çıkmıştır. Yüzde 50 oranında 
artış vardır. Devletin yatırım gücü buraya geldi. Kalkınmanın temelinde 
yol, elektrik, telefon hizmetleri yatar. Misal vereyim; Biz geldiğimizde 
Kars'ın köylerinin ancak yüzde 37'sinde elektrik vardı. Bu sene 714':
çıktı. Diğer köylerde tamamlanıp, bu sene sonunda Kars 'ın elektriksiz 
köyü kalmayacak, Kars'ın köylerinin ancak 30'unda telefon vardı. İn· 
şallah bu sene sonunda Kars'ta telefonsuz köy kalmayacak. Sulan ve 
daha birçok şeyi yapıyoruz. Köyü yerinde kalkındırmanın yolu budur. 
Bu söylediğim sadece Kars'a mahsus değil. Doğu Anadolu'nun bütün ille
rinde böyle oluyor. Elektriksiz, telefonsuz, yolsuz ve susuz köy kalma· 
yacak. 
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Muhterem Karslılar, 

Sa'bredin başka şeyleri de söyleyeceğim. Kars' ta yeni ilçe yaptığı· 
mız AkyakaWar burada mı? Bakın bakalım başka ilçe olmak isteyen var 
mı? Neden ilçe yaptık anlatayım: 35 senelik demokrasi hayatımızı in· 
celedim. Bir Demokrat Parti devrinde 78 tane ilçe yapılmış. Başka hiç 
bir iktidar devrinde doğru dürüst ilçe yapılmamış. Halbuki ilçe olan bir 
yere devletin eli daha fazla uzanıyor demektir. Onun için biz oturduk, 
karar verdik. 103 yeni ilçe yaptık. 60 taneyi de Bakanlar Kurulu'na bı
raktık. Belki Kars'a da inşallah isabet eder. Bir-iki yapacağız. Merak et· 
meyin kafi gelmezse yine kanun çıkarırız. 

Çok sevgili Karslılar, 

Biz Güneydoğu Anadolu'nun, Doğu Anadolu'nun kalkınmasında alt
yapı hizmetlerinin yanısıra özellikle önemli sanayi tesislerini öngörüyo· 
ruz. Iğdır civarında boş bir fabrika vardı. Onu işletmeye açtık. Burada 
Kars Et Fabrikası vardı. Ona da para verdik. O da 29 Ekim'de açılacak. 
Daha başka şeyler de var. Söyleyeyim: İnşallah, Kars'a, şeker fabrikası
nın temelini atmaya geleceğim. 

Muhterem KarslıJar, 

Hani bir yerde başlamıştık diyorlar. Van-Erciş'te bir şeker fabrika· 
sının temellerini atmışlar. O temeller, söylersiniz Erbakan'ın temelleri. 
Olduğu yerde kalmış. Şöyle düşünüyorum : Bazan iskeletler olur, burada 
iskelet yok. Sadece çevresi var, çitini çekmişler. Ondan sonra biz temel 
attığımız zaman bizim insanlarımız orada fabrikanın neredeyse yansını 
yapmıştı. İşte biz işi böyle yaparız. Aynı şekilde Çorum' da da temel at
tım, ama fabrika inşallah birbuçuk seneye kadar bitecek. Konya Ereğ· 
lisi'nde de temel attım. Seneye çalışacak. İnşallah seneye pancar hasa
dına, belki Aralık ayına yetişecek. Anavatan iktidarı bir işe el attımı, 
o işi çabuk yapar. Eski bir misal vereyim; 70'li yıllarda o zamanki ikti· 
dar İzmit'le Gebze arasında bir otoyola başlamış. Bu yol on sene sürmüş 
bitmemiş. Bize geldi, biz bitirdik. On sene sürermi 50 km. yol? 50 km. 
yolun on sene sürmesi o iktidarlarla mümkün. Biz şu anda Türkiye'de 
1050 km. otoyola başladık. İnşallah üç veya dört senede bütün bunla
rın hepsi tamamlanacak. Yani Almanya'dan gelirken otoyola Kapıkule' 
den gireceksin, Ankara'dan çıkacaksın. Zaten bizim Almanya'daki işçile
rimiz Türkiye'ye geldikleri zaman Kapıkule'ye geldiklerinde Avrupa'ya 
geldik zannediyorlar. 

Eskiden Bulgar'dan elektrik alırdık. Hani herşeyi biz yaptık diyen· 
!er var ya, o devirde elektrik sıkıntısı çekilmiyor muydu? Bizi Bulgar':ı 
muhtaç etmişler. Fakat şunu söyleyeyim. Bugiin Türkiye'de elektrik sı· 
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kıntısı kalmamıştır. Bizde kalmadığı gibi, Bulgaristan'da elektrik sıkın
tısı başladı. Şimdi ben ona diyorum ki; «Ben sana elektrik satayım» Su
riye'ye elektrik satıyorum, oraya da satarım. Artık Türkiye eski Türkiye 
değildir. Bütün dünyada itibarı yükselmiş bir Türkiye'dir. Dışarıda olan 
vatandaşlarım .bunu çok iyi bilirler. 

Muhterem Karslılar, 

Biz bu memlekete çok yenilikler getirdik. Yeni fonlar kurduk. Toplu 
Konut Fonu var. Kaçakçıya, karaborsacıya giden parayı onlara yedırme
dim, aldım devlete getirdim ve ev kredisi olarak millete veriyorum. Hani 
seçimlerden önce televizyonda bir münakaşa yapmıştık. Hatırlayanlar 
vardır. Ben dedim ki; « Barajları, köprüleri satarım, yenis.ini yaparım» 

Adam karşıma çıktı, «sattırmam» dedi. Ama o adam ortadan kayboldu. 
Baraj !arı da sattım, köprüleri de sattım. Köprüyü sattım ama aslında 
köprü yerinde duruyor. Herhalde köprüyü parça parça yapıp satacağımı 
zannetmiş. Aslında köprünün gelirini sattım. Ondan sonra ikinci köp
rüyü yapıyoruz. İkinci köprü daha büyük. Dört gidişli, dört gelişli. Bi
rincisi üç gidişli, üç gelişli idi. Sonra ikincisinin ismi öyle güzelki: Fatih 
Sultan Mehmet Köprüsü, İnşallah seneye bu vakt gidip köprüde berabt!t 
yürüyeceğiz. Sadece köprü değil, beraberinde 200 km. otoyol yapılıyor. 
Hepsi üç senede yapılıyor. Öyle 14 - 15 senelik işimiz yok bizim. Urfa'da 
Atatürk Barajı'nı yapıyoruz. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun makus 
talihini yenecek projelerden bir tanesi. Bunun parasını nereden bulu
yorsun diye hiç kimse sormuyor. Eskiden olsaydı 20 sene sürerdi. Ama 
seneye inşallah gideceğiz, barajın kapaklarını kapatacağız, su tutmaya 
başlayacağız. Size barajın büyüklüğünü anlatayım: Keban Barajı Tüı 
kiye'nin büyük barajı Gövde hacmi 14 milyar m' Atatürk Barajı'nııı 

gövde hacmi altı misli büyük. 84 milyon m3 1965'te temelini attılar, 

1973'te bitti. Biz bu 1983'ün sonunda başladık. Hatırlarsınız Evren Paşa 
temelini attı. İşin çoğu bizim zamanımızda yapılıyor. İnşallah diyorum ki. 
1988'te su tutmaya başlıyacağız. Çünkü arkasında öyle bir göl var ki, Ke
ban gölünün iki misli Fırat iki sene aksa orayı dolduramaz. Onun için 
aşağıya su verilmesi için doldurulması üç-dört sene sürecek. Bütün bun
ların parasını o meşhur formülde bulduk. Barajları satarız, yenilerini 
yaparız. Bu formülü benim halkım anladı da, bizim siyasetçiler, rakip
lerimiz anlamadı. Hala anlamıyorlar. Daha büyük projeler de bitirdik. 
Eskiden •petrol boru hattını yaptık• diye övünürlerdi 30 milyon ton ta
şıyordu. Biz onu genişleterek 46 milyon tona çıkardık. Daha büyük olan 
ikinci boru hattı'nı geçenlerde açtık. 300 milyon dolarlık proje. Bu da 
bitti. Arkasından Bulgaristan üzerinden gaz geliyor. Trakya'ya, İstan
bul'a geldi. Seneye Ankara'ya, Bursa'ya, 1zmir'e gelecek. Sovyetler'le an
laşıyorum. Doğu Anadolu' dan da alacağım. Kars'a, Erzurum'a !a getire-
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ceğim. Bu proje 350 milyon dolar. THY'na 10 tane büyük uçak aldık. 
Uçaklar gene kili gelmiyor. Yenilerini alacağız. Türkiye artık eski döviz
sizlikten kurtulmuştur. İnşallah bir daha da eski karanlık günlere dön· 
meyecektir. 

Muhterem Karslılar, 

Biraz da size 6 Eylül' de olacak halk oylamasından bahsedeyim. Ka
faları çok karıştırıyorlar . Onun için dinleyin. Biz 1982'de bir anayasa 
kab~ ettik. Zannederim o anayasa en yüksek oyu Kars'ta aldı. O anaya
saya geçici 4. madde diye bir madde koydular. Bu maddeyle de eski siyasi 
liderler ve kadrolarını 10 sene siyasetten men ettiler. Sebebi ise, o za
manki yönetim dedi ki, «Bu kargaşanın, bu siyasi anarşinin sebebi siz
siniz. Biz sizi mahkemeye vermiyoruz. Siyasetçinin bu şekilde mahke
meye verilmesi doğru değildir. Onu oy sandığında oy vermemek sure
tiyle siz mahkum edersiniz. Bu iş böyle oldu geçti. Ben haurlıyorum. 
1980'de Erzurum'a, 12 Eylül'den üç-dört gün evvel geldim. Orada ko
nuşma yaptım. Orada bir manzara vardı ki unutamıyorum. Diyorlardı 
ki, •Şu Erzurum plakalı taksiler Kars'a, Kars plakalı taksiler Erzurum'a 
gelemez.• Demin Erzurum'da dedim ki, ben şimdi Kars 'a gidiyorum. Her 
kes rahat rahat gidip geliyor. Artık o kavgalar bitti. Bir daha olmaz. 
Kars bunun acısını çekmiş. Bu devre geçti. Biz iktidara geldik, ondan 
sonra bu eski siyasilerin yandaşları yeni partiler kurdular. MDP, HP da
ğılınca da parlamentoya da girdiler. Neticede, «Bu meseleyi ortaya geti
rip bir daha görülmelidir• dediler. Ben o zaman •Bu kavgayı bir tarafa 
bırakalım, bu işi biz değil, millet halleder» dedim, Millet evet derse par
tilerinizin başına geçerler, millet hayır derse siyasete devam edemezler. 
Kararınız ne olursa olsun başımın üzerindedir. Fakat şuna çok dikkat 
ediniz; Memleketimizi inşallah bir badireye atmazsınız. Kararınız mem
leket için en iyi şekilde olur, en doğrusu, en hayırlısı olur. 

Sevgili Karslılar, 

Ben bu seyahatleri referandum için yapmıyorum. Sizleri görmek, 
yaptığımız işleri, yapacağımız işleri söylemek için yapıyorum. Çünkü siz 
bu iktidarı 5 sene için seçtiniz. Merak eımeyin. lnşallah 5 senemizi de en 
iyi şekilde kullanacağız. Memlekete en güzel hizmetleri yapacağız. Be."> 
sene sonra gelip, diyeceğiz ki, ·bize bir 5 sene daha verirseniz çok dah.ı 
güzel işler yaparız.• Bu memleketi, ileri, modern hakikaten kavgasız bir 
ülke haline getirmeye, memleketimizi çok daha ileriye getirmeye azmet
tik. Çünkü, bu memleketimizin insanları kabiliyetlidir, akıllıdır, işbilır. 
İşi verdiğin zaman hiç yılmadan yapar. Cesur metanetli insanlardır. Kale 
gibidirler. Bütün mesele nedir? Derler ki, cyağ var, un var, şeker var, 
helva yapmasını biliyormusun?» Merak etmeyin, biz o işi biliyoruz. Bü-
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tün dünyada Türkiye'nin itibarı var. Geriye dönülmez, ileriye gidilir. Ço 
cuklanmızın, gençlerimizin istikbali için ilerde parlak ve güzel bir Tür
kiye var. Çok iyi llıatırlıyorum, 1979'un sonunda, 1980'in başında bu 
memleket dövizsizlikten akaryakıt ithal edemedi. Kuyruklar vardı. Bir 
doların peşinde koştuk. O zaman Başbakanlık Müsteşarı iken o paraları 
bulmak için çalmadığım kapı kalmadı. Zor para verdiler. İflas etmiş 
tüccara kim para verir? Biraz batmış gibi görünen memlekete para ve 
rilir mi? Ama derdimizi anlattık. Bugün Türkiye o borç aldığı bazı ü!
kelere 1,5 milyar dolar kredi vermiştir. Memleketin hali kötü diyenlere 
misal olsun, 1979'da 2 milyar dolarlık illıracatımız vardı. 16 milyar dolar 
borcumuz vardı. Borcumuz illıracatımızın sekiz misli. Şimdi 30 milyar 
borcumuz var. İhracatımız 9 milyar dolar. Borcumuz ihracatımızın üç 
misli olmuş, hangisi daha iyi? Bugün bu illıracatın çok önemli bir kısmı 
yüzde 75'i sanayi mallan. Ttirkiye sanayi mallarında Avrupa'la yarış 
ediyor şimdi. Hatta korktuklarından dolayı kota koymaya başladılar. İn
şallah, göreceğiz, bu memleket dipdiri bir memleket, çok daha ileriye 
gideceğiz. Eve! Allah Türkiye'yle başa çıkamazlar. Merak etmeyin Özal'la 
da başa çıkamazlar. 

Muhterem Karslılar, 

Daha başka zaman da ıgelmek istiyorum. İnşallah şeker fabrikasının 
temelini atmak üzere Kars'a geleceğim. Kuraklığın inşallah hesabını gö
rürüz. Kuraklıktan dolayı sıkıntı çeken çiftçilerimizin borçlarını erte
leriz. Merak etmeyin. Biz iktidar olacağız da çiftçiyi düşünmeyeceğiz ... 
Olacak iş mi bu? Esnafı düşünmeyeceğiz ... Olacak iş mi bu? Ben esna
fıma en büyük desteği veriyorum, çünkü bunlar ortadirektir. 

Sözlerimin sonuna geldim. Sözlerimin sonunda umumiyetle diyo
rum ki, gençler bizi tutııyor. Tamam mı gençler? Orta yaşWara gelince, 
onlar zaten bizimle çalışıyor. Başka kimseyle değil. YaşWanmızın, dede
lerimizin, babalarımızın, ninelerimizin, annelerimizin duası bizimle. Ge
riye çocuklar kaldı. Çocukların da sevgisi bizimle. 

Çok Sevgili KarsWar, 

Sözlerimi bitirmeden evvel sizle bir birlik-beraberlik yapalım. Çün· 
kü çok ızdırap çektik. Ellerinizi kaldırın birleştirin şöyle. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN 18. BASIN TOPLANTISI 

22 Ajtustos 1987 

Sayın Basın Mensupları, 

Sizlere bugün, Türkiye'nin artık devlet eliyle değil, millet gücüyle 
sanayileşme seviyesine geldiğini müjdelemek istiyorum. 

İşte bu sebeple; devletin şirket kurma, işletme rolünü biz tamamen 
halka devretmeye karar verdik. Yani sanayi ve hizmet sektöründe artık 
ağırlık devlette değil halkta olacaktır. Bunun istisnası kalkınmada önce
likli yerlerdir. 

Şu anda Kamu İktisadi Teşebbüslerinin özelleştirilmesi ve serma· 
yenin tabana yayılması ile ilgili program uygulanmaya hazır durumda
dır. KİT dediğimiz devlete ait şirketleri halka açacağız, hisselerini sata
cağız. Böylece bu şirketler tamamıyla halkın malı haline gelecektir. 

Mülkiyetin tabana yayılması da ekonomide demokrasyii gerçekleş· 
tirecektir. 

Sayın Basın Mensupları, 

Bildiğiniz gibi, iktidara geldiğimiz günden beri pek çok reformlar 
yaptık. Ekonomik reformların hepsinin sosyal etkileri vardır. Uyguladı
ğımız politika, serbestleşmeyi, devletin ekonomiye aşın müdahalesini ve 
piyasayı masa başında idare etmeyi önlemeyi amaçlamıştır. 

Müteşebbis ruhu güçlü bir millete sahip Türkiye'de devlet nasıl 
olmuş ta ekonomide böylesine büyük bir ağırlığa sahip olmuştur? KİT' 
!erin varlık sebebi hala geçerli midir? Bu konulara bakalım: 

KİT'ler Neden Kuruldu? 

Türkiye Cumhuriyeti'nin başlangıç yıllarında Yüce Atatürk, Devle
tin mecburi olarak üstlendiği müteşebbis rolünü ileride halka devret
meyi planlamıştı. Eğer 1920'li yıllarda Türk halkı kalifiye iş gücü ve ser
maye birikimine sahip olsaydı, bugün ekonomi bürokrasisi ve devletin 
ekonomideki rolü ağırlığını bu kadar hissettirmezdi. Ancak o dönemin 
şartları • muassır medeniyet seviyesine» do~ru ancak devlet eliyle yola 
çıkılmasını gerektiriyordu. Cumhuriyetin ilk kamu teşebbüsü olan cTür
kiye Sanayii ve Maadin Bankası» 1925 yılında kurulurken, ilgili kanunda 
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Atatürk'ün inanılmaz ileri görüşlülüğünün bir örneği yer almıştı . Kanu
nun 8. maddesinde şöyle deniyordu : «Banka, kendisine devredilen fab
rikaları % 51 nama muharrer senetle kendisine ve Türk Efrat ve Eşhası 
Hükmiyesine ait olmak üzere tesis edeceği Türk Anonim Şirketlerine 
devrederek işletmeye mezundur.• 

Daha sonra 11/6/1933 yılında kurulan Sümerbank'ın kuruluş kanu
nun 11. maddesinde de kurulacak şirketlerin hisse senetlerinin kısmen 
veya tamamen Türk Şahıs ve Müesseselerine satılmasının caiz olduğu 
belirtilmektedir. 

Açıkcası, Atatürk kamu firmalarını özel sermaye eksikliğinden kur
muş ve ileride millete devredilmelerini hedeflemişti. Bugün, büyük sa
nayileşmiş ülkelerde hakim olan da bu görüştür. 

Biz, hükümete geldiğiıniZ ilk günden beri sermayeyi tabana yay
mayı , KlT'leri özelleştirmeyi düşündüğümüzü açıkladık. Bu da, aynı za
manda Atatürk'ün ve Cumhuriyetimizin hedeflerinden birinin gerçekleş
mesi anlamına gelmektedir. 

Uzun yıllar sağlam projeler yerine politik görüşlerin etkisinde ka
lan, yönetim insiyatifi sınırlı olan K1T'ler ilk defa bizim iktidarımız sı
rasında verimli çalışmaya başlamıştır. Peki, öyleyse özelleştirmeyi neden 
yapmak istiyoruz? 

Neden Özelleştirme? 

Sayın Basın Mensupları, 

Şimdi size hükümet olarak öze!Jeştirmenin mantığını ve bundan 
beklediklerimizi açıklamak istiyorum; 

Bize göre devletin asıl görevi çeşitli kurumlarıyla asayişi, ülkenin 
güvenliğini sağlamak, altyapıyı kurup geliştirmek, eğitim, sağlık biz. 
metlerini yürütmek, tarım, sanayi ve hizmet sektörünü yönlendirecek 
temel kararları almaktır. 

KlT'lerin •halka açılması ile devletin gelirleri azalmayacak, tam ter· 
sine artacaktır. Bu kuruluşlar şu anda gelirlerinden çok daha fazla ya· 
tının yaparak hazine kaynaklarını ku!Janmaktadırlar. Oysa öze!Jeştirme 
sonucu yatırım kaynağı piyasadan sağlanacak, üstelik verimliliğin ve üre
timin artması sonucu vergi gelirleri de artacaktır. 

•Bizim özelleştirmeden beklediğimiz sonuç; yönetim zihniyetinin de· 
ğişmesi, rekabete dayalı yeni bir anlayışın yerleşmesidir. Karar meka
nizmalarının piyasa ile doğrudan bağlanması verimliliği artıracak, ser· 
best rekabet de üreticiye yarayacaktır. 
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Ülkenin bütün ekonomik faaliyetlerinin önemli bir kısmını içine 
alan bu en büyük çaplı reform, şu sonuçları sağlayacaktır : 

1 - Ekonomik kararların çoğu piyasa tarafından verilecektir. 

2 - Sermaye tabana yayılacak, halk altın ve gayrimenkule yaptığı 
pasif yatırımlan doğrudan ekonomiye kanalize ederek aktif hale geti· 
recek ve bunun nemasını toplayacaktır, 

3 - Devletin kaynakları KİT yatırımları yerine, balkın öncelikli 
ihtiyaçlarını karşılayacak altyapı yatırımlarına ayrılacaktır, 

4 - Şimruye kadar mevduat, tahvil gibi tasarruf araçlarıyla verruği 
borç karşılığı gelir elde eden ya da bir yatırımın gelirine ortak olan hal· 
kımıza ilk defa Mülkiyete Ortaklık imkanı geniş bir şekilde tanınacaktır 

5 - Kamu İktisadi Teşebbüsleri daha verimli çalışacak olan ano
nim şirketler haline gelecek, ekonomiye katkıları dalha da çok artacaktır, 

6 - Piyasada kurulacak olan gerçek rekabet ortamı, şimdilik KİT' 
!eri kendine rakip görmeyen diğer firmaları daha kaliteli ve ucuz üre
time yöneltecektir, 

7 - Satılacak hisse senetlerinden elde edilen gelir, yeni yatırımlara 
ve hizmet sahalarına harcanacak, bu da işsizliği azaltacak, hayat standar
dını yükseltecektir, 

8 - Ekonomi yeni bir runamizm kazanacak, atalet, verimsizlik 
gibi kavrarnJar ekonomi gündeminden silinecek, halkımıza daha kaliteli 
ürün ve hizmet verilecektir. 

9 - ülkeye yeni teknoloji transferi hızlanacak, dış rekabet gücü ve 
ihracat artacaktır, 

10 - Halkın mülkiyete ortaklığı demokrasiyi güçlendirecektir. 

Uygulama Nasıl Olacak? 

Sayın Basın Mensupları, 

Özelleştirme Çimento Sanayii'nin (Çitosan) 5 fabrikası, Turizm 
Bankası'na ait Turban tesisleri, Usaş, Boğaziçi Hava Taşımacılığı, Sü 
merbank ve Petkim'in halka açılması ile başlayacaktır. Uygulamanın illı: 

etabı sonbaharda olacaktır. Kamunun elindeki özel sektör hisselerinin 
de satışına başlanmıştır. 

Hisse senetleri her gelir sahibine uygun büyüklükte olacak ve ön
celikle KİT çalışanlarına, yöre halkına, yurtdışındaki işçilerimize veri
lecektir. Tabü olarak uygulamadan bütün yurttaşlarımızın faydalanması, 
yurdun her köşesinden özelleştirmeye katılına imkanı getirilerek sağla
nacaktır. 
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KİT çalışanları yıllarca emek verdikleri fabrikalarına ortak olacak, 
bunun için kendilerine kolaylık sağlanacaktır. Alacakları hisselerle oy 
haklarını kullanarak çalışanlar da yönetime katılacaklardır. Tesisin bu
lunduğu yöre halkı da yıllarca kendilerine istihdam sağlamış olan kuru
luşta pay sahibi olma imkanına kavuşacaktır. 

Yurtdışında çalışanlarımızın da tasarrufları bu yolla yurda çekile· 
cek, onlar da ülkelerinin zenginliklerine ortak olacaklardır. Türkiye' de 
hisse senedi aldıkları tesisler, onları ülkelerine yakınlaştıracaktır. Böy
lece halkımız bütün olarak ülkemizin ekonomik gelişmesinden payını 
alacaktır. Özelleştirmeyle görevli olan kamu ortaklığı idaresi halen borsa, 
bankalar ve KİT'lerle yakın bir çalışma yürütmektedir. 

Sayın Basın Mensupları, 

İktidarımız süresince halkımıza tasarruf alışkanlığı yeniden kazan
dınlmış, eskiden olduğunun aksine, tasarrufa enflasyonun çok üzerinde 
bir gelir sağlanmıştır. 

Mülkiyeti tabana yaymayı amaçlayan diğer bazı iktidarlar zama
nında maalesef devletin ekonomideki ağırlığı daha çok artmıştır. Bizim 
yapacağımız özelleştirme, ekonomideki payı açısından dünyadaki uygula
maların en geniş kapsamlısı ve Cumhuriyet tarihimizin belki en büyük 

·ekonomik reformu olacaktır. 

Şunu kesinlikle söyleyebilirim ki, bu program Türkiye'nin ekono
mik ve sosyal çehresini değiştirecek, bizi gerçek anlamda ileri batı ülke
leri seviyesine yaklaştıracaktır. Şu anda hiçbir sanayileşmiş demokratik 
illkede, devlet, bizim gibi tüm ekonomik faaliyetlerin yarısını işgal ecme
mektedir. 

Elinde bir iki şirketin hisse senedini bulunduran her kişi, aile, ku
ruluş ekonominin işleyişini yakından takip edecek, Halk doğrudan eko
nominin yönetiminde söz sahibi olacaktır. Böylece sivil toplumun en 
önemli unsurlarından olan katılma, etkili bir şekilde gerçekleşeceuir. 

Bu büyük ve önemli reformda Milletimizin ve Basınımızın her za
manki gibi bize destek olacağına inanıyor, 

Hepinizi saygı ve sevgi ile selllmlıyoru_m. 

S o r u: - Enflasyonla ilgili son rakamlar yüksek gözüküyor. Bu 
konuda alınacak tedbirler nelerdir? 

C ev a p: - Enflasyon rakamları geçen seneden daha yukarıdadır, 
bu doğrudur. tik yedi aylık sonuçlar, bizim takip ettiğimiz, cnnasyon he
sabında kullandığımız endeks rakamlar, ki, DlE'nin Toplam Eşya Fiyat-
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lan Endeksidir - geçen seneye göre aşağı - yukarı 6 puan daha yukarıda 
olduğunu gösteriyor. Eğer bundan sonraki aylarda aynı eğilim devam 
ederse, yani aynı fark devam ederse, bu suretle geçen sene yılbaşı, yıl
sonu 24 civarında olmuştu, bu sene 30 civarına geliyor manası çıkar. Ta
bii şu anda bunu kestirmek mümkün değil. 

Enflasyonist baskıların ana sebeplerinden bir tanesi, bu sene geçen 
seneden farklı olarak, chş dünyadan da enflasyonist baskılar gelmektedir. 
Yani, sadece Türkiye' de değil, ileri batı ülkelerinde de bir takım enflasyo
nist baskılar geldiği bilinmektedir. Mesela, petrol fiyatlan geçen sene 
çok düşüktü, hepimiz biliyoruz, geçici bu petrol fiyatlarının Türkiye'de 
zam yapılmadığı için bir tesiri olmamıştır diyebiliriz, ama kabul etmek 
lazım ki, petrol, bütün dünyada birçok sanayi ürününe girmektedir. Me· 
sela, bunun sonucu olarak, petro-kimya mamüllerinde büyük artışlar 
meydana gelmiştir. Bunların arasında gübre de vardır, bunların arasında 
birçok petro-kimya ile ilişkili mamullerde ki, sanayiinin çok geniş bir 
sektörüne girmektedir. - Orda da% 30-40'lara hafta SO'lere varan geçen 
seneye göre, artışlar müşahade edilmektedir. Diğer bir konu, tarım ürün
lerinden, gerçi buğday gibi ana ürünlerde büyük artışlar yok, ama buna 
mukabil diğer tarım ürünlerinde artışları müşabade ediyoruz. Bu faktör· 
!eri nazarı itibara aldığımız takdirde, bir de bunun yanında tabii şunu da 
ifade edeceğim; geçen sene kalkınma hızımız % 8'dir. Hatta Gayri Safi 
Yurtiçi Milli Hasıla % 8,3 artmıştır. (Son rakam) Bu sene ilk tahmin ilk 
altı aylık sonuçlara göre, % 6,8 gözükmektedir. Elektrik istihsal artışın
dan baktığımız zaman belki bunun daha da fazla olma ihtimali, ikinci ya
rıyılın sonuçları geldiği zaman, % 7'yi geçme ihtimali de gözükmektedir. 
Yatırımların artmış olması, hızlanmış olması, mili gelir artışının - tabii 
arzu edilen birşeydir, olması - bunu da kabul etmek lazım - ki enflasyon 
hedefiyle biraz zıt bir durumdur, onu da kabul ederiz. Milli Gelir artışını 
yavaşlattığımız takdirde, enflasyon hedefinde daha iyi sonuç almanın 
mümkün olduğunu kesin olduğunu biliyoruz. Ama bununda bazı mah
surları kendiliğinden meydana çıkıyor. İşsizlik, ilk defa Türkiye'de, ge
çen sene azalmıştır, hem nispi olarak, hem de mutlak değer olarak azal
mıştır. Bu sene de tahminimiz öyle, hem nispi mutlak değer olarak azal
mıştır. Tabii bu bir tercih meselesidir. Tahmin ediyorum biz, enflasyonla 
mücadele hedefimizden hiçbir taviz verme durumunda değiliz, ama şu· 
nuda bilhassa belirtmek istiyorum ki, bir ekonominin şartlan çok kolay
lıkla yavaşlatılamıyor yani, !hızlanan çarkları yavaşlatmak kolay değildir. 
Bu arada dikkatli bir uzlaşma ile bu meselenin çözüleceğini tahmin edi
yoruz. 

S o r u: - Son yapılan atamalar konusunda bir açıklama yapabi
lir misiniz? 
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C ev a p: - Bu eleştirilebilir, ama getirdiğimiz insanlar tecrübeli, 
bu konuyu bilen insanlardır. Sağolun. 

S o r u : - Sayın Başbakanım, antienflasyonist politikalardan taviz 
yok diyorsunuz. Bu arada kalkınma olursa, bu politikalar uygulanamaz 
dediniz. Bundan, kalkınma için anti enflasyonist politikalar, şimdilik ra
fa kaldırıldı diye bir sonuç çıkarabilir misiniz? 

Cevap: - Hayır. Onu çıkaramazsınız. Çünkü, şöyle söyleyece
ğim, belki biraz daha açıklamak icap ediyor bu noktada, bizim progra
mımızda, ta başlangıçtan beri şöyle bir hedef var; bir taraftan enflasyon
la mücadele, bir taraftan Türkiye'nin kaynaklarını hareke te geçirme, ye
ni yatırımlan geliştirme ve kalkınma hı zını kademeli olarak yukarıya çı 

karmak. Ana programın hedefi bu. Önemli görü len, Türkiye'de şimdiye 
kadar en önemli faktörlerden-veyahutta durumlarda bir tanesi şöyledir; 
kalkınma hızlandığı zaman, - bütün geçtiğimiz tecrübelere bakıyoruz -
60-70 arasına ve 70-80 arasına baktığımız zaman, üç on yıllık devrede 
şöyle bir durum gözüküyor; kalkınma hızlanınca, ödemeler dengesinde 
cari işlem açığı büyüyor. Cari işlem açığı büyüyünce, ödemeler dengesi 
problem haline gelmeye başlıyor, döviz yoklukları devam ediyor ve on
dan sonra ekonomik sıkıntılar hat safhaya geliyor, hatta çok ciddi eko
nomik kararlar alma mecburiyeti meydana geliyor. Hatta bunu da benim 
bir tahmin ime göre, siyasi bunalım takip edivor. Dikkat ederseniz 1950 · 
60 arasında, 60 - 70 arasında ve 70 - 80 arasında, bu hadise, üç defa teker
rür etmiştir. Şimdi, ilk defa Türkiye'de 1977'dir. Ekonomik krizin baş

ladığı yıl, daha çok belirlenmeye başladığı yıl 77'dir; Belki geri den gelir 
bir parça, öbürü de 68'dir, demek ki 9- 10 senelik bir periyodu var. 
1987'ye geldiğimizde şöyle bir durumla karşılaştık; Bir sene evvelsi hızlı 
bir kalkınma var ve hakikaten aynı formülle ödemeler dengesi açığı art
tı, 86 senesinin ifadesi budur. Ama 1987'ye geldiğim izde % 7'ye yakın bir 
kalkınma hızı var, hatta o yüzden % S'e çekmeyi düşündük, fakat ekono
minin çarkları o kadar kolaylıkla y~vaşlatılamıyor % 7'ye yakın bir kal
kınma hızı, ilk defa cari işlem açığı, geçen seneden aşağıya çekilmiştir ve 
ödemeler dengesinde herhangi bir problem mevcut değ ' Jd ir. Bu, tabii ne
den böyle oldu?sualine gelince, şöyle söyleyebilirim; 1950'lerde, 60'larda, 
hatta 70'lerde Türk ihracının bünyesi, esas itibariyle zirai maddelerdir, 
% 80'lerden % 6S'lere gelen nispetlerde değişen, zirai maddelerdir. 80'le
re geldiğimizde, ki bu 1987'de şu anda 6 aylık neticeler, % 78'inin sanayi 
ürünleri olduğunu gösteriyor, ihracat bünyesinde. Bu, tabii çok geniş bir 
gelişme perspektifi vermiştir, ödemeler dengesinde çok önemli bir düzelt
me yapmıştır . Buna ilave olarak, iki senedir, hatta üç senedir diyebili
rim, - ki bu sene çok daha belirli oldu - turizm, ödemeler dengesinde çok 
pozitif bir katkı sağlamıştır. Bundan varacağım netice şu; Türkiye, artık 
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ko laylıkl a % 7 civarında bir kalkınma hızını yapabilir, ödemeler denge
sinde herhangi bir probleme düşmez, bu kalkınma hızı ve artık eski çık
mazlara bir daha girmez. Zannediyorum en önemli nokta, şu anda budur 
Şimdi, enflasyon hedefini, bu % 7 civarında bir kalkınmayla belki aşağı
ya çekme hedefimizin süresi daha uzun olabilir. Yani iki senede değil, üç 
senede değil, belki dört seneye doğru yavaş yavaş kayabilir. Şimdi dikkat 
ederseniz, çok ileri ülkelerde, mesela İngiltere' de - benim hatırladığım ka
darıyla - % 20'lerde % 17'lerde seyreden enflasyon hedefini, % 5- 6 civa
rına indirebilmeleri, 4-5 sene süre almıştır. Bizim tabiatıyla bir başka 
noktamız daha var, onu da ifade edeyim; - burada birçok, ekonomi saha
sında çalışan muhabir arkadaşlarımız var, yazarlar var - Türkiye büyük 
değişiklikler içerisindedir, son dört senede. İşte, şimdi ortaya koyduğu
muz husus, ekonomide önemli bir değişikliktir, ama bundan evvelde ge
rek döviz meselesinde, Türk Parasını Koruma Kanunu'nda, serbestiyete 
geçmede, çok geniş değişiklikler yapılmıştır. Bunun sonucunda da tabii 
bütünüyle dışa açılma var. İhracatta, ithalatta, geniş bir şekilde serbesti 
var. Bunlar, ekonomide yeni dengeleri, kendileri bir süre içerisinde mey
dana getiriyorlar. Şimdi bir tipik misal vereyim; bizi dış dünyaya açılır
ken, şunu müşahade ettik; gıda maddelerinin fiyatları, dış dünyaya gö· 
re çok düşUktür Türkiye'de. Yani, mevcut döviz kurlarına baktığınız za
man, dış dünyaya göre iki şey çok ucuzdur. Bir tanesi hizmetler ucuzdur, 
diğeri de gıda maddeleri, tarım maddeleri ucuzdur. Dış dünyaya açıldık
ça, bu iki unsurun, yukarıya doğru fiyatlarının artacağı tabiidir. Yani, 
komşu Arabistan'da domates 3 bin liraya satılırken, bizde yüz liraya do
mates olmaz. Belki 400 liraya, belki 500 liraya, 600 liraya çıkacaktır. Çün
kü, buradan ihraç ediliyor bu maddeler ve tipik misallerini gördüm. An
talya Hal'inde Fiyatlar, Arabistana' yapılan ihracatla bir nevi orantılı 
olarak artıyor. İhracat durduğu anda, fiyatlar derhal yarı yarıya aşağıya 
çekiliyor, bu da önemli bir misal. Şimdi, bizim endekslerde de tam ter
sine, gıda maddelerinin ağırlığı yüksektir. Yani en son endek te dahi 
% 50'ye yakındır. Eski hazine endeksinde ve İTO'nun endeksinde % 60'ın 
üzerindedir. Tabii bu fiyatlar, endekslerde netice itibariyle, genel enflas
yon göstergesine irca ettiğiniz - zaman, tarım mallarının fiyatları içeride 
yükseliyor, arada daha yüksek bir artış var, buna mukabil sanayi mal
larının fiyatlarında, nispi olarak artış daha azdır. Netice, Türkiye'deki 
kur ayarlamaları bununla ilgili olduğuna göre, bizim sanayideki şansı
mız, dışarıya doğru açılmada, bu sebeple daha yüksek bir hale geliyor. 
Yani, sanayinin lehine çalışan bir kur politikası gütmüş oluyoruz. Bu bir 
müddet daha devam edecek. Ortak Pazar'a katıldığımız zamanlarda da 
hatta bir çok ülkeler katıldığı zaman içeride bir takım enflasyonist baskı
lar meydana gelmiştir, biz dışa açılan Türkiye'de de bu enflasyonist bas 
kılan bir müddet daha götüreceğimizi zannediyorum. 
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S o r u: - Sayın Başbakanım, bir gazete yap lığı bir yayında, enf
laşyon oraı;ıını bu günkü durumu karşısında, Türk Lirasının iflas ettiği
ni buna göre de, Türkiye'nin bir Moratoryom'a doğru gittiğini iddia et
mektedir. Bu iddia doğru mudur? 

C ev a p : - Hayır, doğru değil, kesin olarak yok. Bugün, Türk 
Parası iflas ediyor diye bir şey olamaz. 

S o r u : - Öyle yazıyor efendim. 

C ev a p: - Onu yazarlar, ama birşey ifade e tmez. Türkiye'nin dış 
kredi itibarı, bugün yukan seviyesindedfr ve artmaya da devam ediyor, 
onu açık söylerim. 

S o r u : - Sayın Başbakanım, iki sorum olacak. Biri Türk para
~ında sıfırların düşürülmesi düşünülüyormu ? İkincisi aktüel bir soru; 
İçişlerimize karışan devletJerin sayısı artmaktadır. Şimdi de, Mısır'da, 
Meclis'te 50-60 mebusu olan müslüman kardeşler, Türkiye ile ilgili iddia
larda bulunmaktadır. 

Cevap: - Sualinizin ikinci kısmı ekonomik deği l. Siyasi oldu
ğu için onu ben açarsam şimdi burada çok sualler geli r. Yani, onların bir
şey söylemeleri, birşey ifade etmez bizim bakımımızdan , o kadar cevap 
vereceğim. 

Bakın, İtalyan parasında da sıfırlar ne zaman s ilinirse, belki o za
man düşünürüz. 

S o r u: - Efendim, özelleştirmede, özelleştirilecek olan KİT 'lcr 
yabancı firmalara satılabilir mi? Böyle birşey düşünüyor musunuz? Ay
nca, KİT satışlarından devlet ne kadar bir gelir sağlayacak? 

Cevap: - Şimdi, müsaade ederseniz, şöyle söyleyeyim. Bir ta
nesi, şu anda devletin hissesinin ekseriyetle olmadığı , kontrol halinde ol
madığı şirketler var, yani devlet hissesi var ama zaten kontrol özel teşeb
büste. Mesela Arçelik'te bile hissesi var veyahutta çelik - halatta hissesi 
var, veyahutta, emin değilim ama, Çanakkale Seramik mi? onlarda da 
hissesi var. Bunun gibi bir takım teşebbüslerde de, - ki şu anda kontrol 
özel ıeşebbüstedir. Devletin hisseleri var. Bu hisseler, peydcr pey hisseye 
arzediliyor. İstanbul Borsası'nda satışa çıkıyor. Bir kısmı da, hatta bir 
miktar tecrübe ettik, satıldı. Bu miktarın, tabii borsanın değerine göre, 
borsanın inişi - çıkışı olabilir. 300 milyann üzerinde tahmin ediyoruz, 
bugünkü değerleri itibaryile. Bunlar, satışa peyderpey arzedilecek, bura
da herhangi bir tercih yok. Zaten şirketler, özel teşebbüslerin kontrolün
dedir. Biz, bir nevi üçüncü ortak durumundayız, halka arzedeceğiz, ama, 
sizin sualiniz daha çok Sümerbank, Petkim gibi kuruluşlar içindir. Şim-
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di, orada da politikamız, çok sarih olarak ortaya konmuştur. Sırasıyla gi
decektir. 1lk önce şirket elemanlanna, yani şirkette çalışanlara, o kuru
luşta çalışanlara, - işçiler, memurlar - ondan sonra sanayinin bulunduğu 
yöredeki halka ve yurt dışmdaki işçilerimize, ondan sonraki kısım ser
best olarak bütün Türkiye'de satılabilecektir. Tabii yabancılarda gele
cek. Yani, Türkiye'de borsa tam kurulduktan sonra, hatta bugünden işa
retleri var, geçende bir arkadaşımda getirmişti, zannediyorum ABD'de, 
Türkiye' de borsaya iştirak edilmek üzere, borsadan alış - veriş yapılmak 

üzere, bir takım hazırlıklar yapıldığını, bu yatının ortaklıkları gibi kuru
luşlara gidildiğini, biz yakından biliyoruz. Tabiatıyla bir borsa açıldığı 
zaman, dışarıda açılacaktır. Şirketlerin doğrudan doğruya bir firmaya 
satılması, ancak; özel hallerde mümkündür, yani özel hallerde yapılabi
lir. Bir şirketle anlaşırsınız, gelin şuna ortaklık yapın, şartlarımız budur 
diye bir pazarlığa girebiliriz, ama bunu genci bir kaide olarak söylemi
yorum, özel durumlarda işimize geldiği takdirde, daha iyi bir yönetim, da
ha iyi bir üretim, teknolojide değişiklik icab eden konularda, direk ola
rak yapma şansımız vardır. Bir banka yöntemi daha var. Gene onu da ifa
de edeyim, herhangi kuruluşu biz kiralayabiliriz de, bu da imkan dahilin
dedir, uzun vadeli kiralayabilirizde, yani özelleştirme kapsamında bütün 
bu formüllerin hepsi, ayn ayn uygulanabilir. Tabii rakamı şu anda söy
lemem mümkün değil, Yani ne kadar büyük bir gelir sağlanabilir, sadece 
rakamı, özel teşebbüsteki devletin hisseleri bakımından verdim. 

S o r u : - Sayın Başbakanım büyümede kamunun payı yüksek gö
ıiilüyor? Hisse senetlerinde devletin kontrolü tamamen kalacak mı? 

C ev a p : - Birinci sualinize cevap, bu seneki Gayri Safi Milli Ha· 
sıla artışından bahsediyorsanız, benim tahminim bu seneki artı şın içeri
sinde, eğer sanayi dediğiniz takdirde, elektrikte bunun içerisine girer bi
liyorsunuz, o dahilse tabii elektrik artışı, geniş bir artış var, bir bu. İkin
cisi Aliağa Petkim Tesisi gibi önemli tesisler, bu sene büyük rakamlarla 
girmişlerdir, yani daha evvelki yıllarda başlayıp, ama fiilen büyük istih
salleri olan tesisler, bu söylediğimiz tesislerdir. Tabii ekonomide Pet
kim'in rakamı neredeyse % 1 'e yaklaşmaktadır, eğer değerlendirirsek, 
zannediyorum, sıçramaların sebebi de o dur, bir parça öyle izah edebili
rim. Söz sahibi olma meselesine gelince, bütün dünyada olduğu gibi, 
kontrol eden hisseler hangisidir, bizim mevcut ticaret kanunumuz var, o 
ticaret kanunu hükümleri onarım şirketleri üzerinde cari olacaktır. Ki
min daha fazla hissesi varsa veyahutta oy toplayabiliyorsa, kontrolde söz 
sahibi olacaktır. Biz, bunu bütün diğer şirketlerimizde gördük ve tahmin 
ediyorum şu da olacak, son çıkardığımız kanun var, o kanunda piyasa
nın, bilhassa sermaye piyasasının gelişmesinde. O kanunun çok önemli 
rolü olduğu kanaatindeyim. Basınımız genellikle bunu kurtarma kanunu 
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diye yazdı. Bugün gördük ki hiçbir kurtarma operasyonu, bu kanuna gö
re, daha yapılmış değildir, yani o manada düşünülen. Bunu yerine, bil 
hassa sermaye piyasasının gelişmesine dair olan hükümleri kanunu bü
yük bir şekilde uygulamaktadır. Şirketlerin bünyelerinin işlenmesi, o ·ba
kımdan söyleyebilirim, belki bu suretle, önümüzdeki yıUarda, kanunun 
elindeki hisseler, şirketler veyahutta KİT'ler, satıldığı müddetçe bunla
rın yönetimi kime geçecektir suali, halka geçecek, benim söylemek istedi
~lm bu, Millete geçecek, böyle olacak bütün dünyada olduğu gibi. Belki 
bugün yönetim, yöneticiler, güçlü yöneticilerse, onlar işi yönetmeye de
vam edecekler. 

Soru: - Sayın Başbakanım, Türkiye bir taraftan NAMİBYA Ku
rucu üyesi. Diğer yandan ise, Devlet Planlama Müsteşarlığı Güney Afrika 
ırkçı yönetimiyle işbirliği yapmakta. Hatta Güney Afrika Bakanını İs
tanbul'da ağırlamakta. Devlet Planlama'dan üst düzeyde heyet G. Afrika 
yetkilileriyle görüşmeler yapmakta. Türk Dış Politikası Ana Prensiplerı 
artık dikkate alınmıyor mu, yoksa dış politikayı Sn. Şara gibi işadamla
n mı yönetmeye başladı? 

Cevap: - Şimdi, bakınız. Tabii bu sual, biraz garip bir sual. Şim
di, ben söyleyeyim size, acaba İngiltere'nin, Almanya'nın, Belçika 'nın , 
Güney Afrika'yla hiç mi ekonomik ilişkisi yok? Hiç mi yok, İsviç re 'nin 
yok mu? Siz biliyor musunuz? Var mı, yok mu? Gizli değil , herkez açık 
açık yapıyor, tayyareleri gidiyor, uçakları gidiyor. lngiltere'den gidersi
niz, Güney Afrika'ya uçarsınız. Ben Dünya Bankası'nda çalışırken , hangi 
ülkelerden uçtuğumu biliyorum. lngiltere'den uçtum, Yunanistan'dan 
Atina'dan geçtik. Onların da ilişkileri var, hepsinin ilişkileri var. Dünya
nın en saf milleti biz miyiz acaba? Gayet tabii ekonomik meseleler ayn
dır, siyasi meseleler ayndır. Siyasi meselelerde biz başka türlü düşünü
rüz, onu da açık açık söyleriz, Ama ekonomik meseleler, ticari meseleler 
ayndır. Dünyada ticarete kimse mani olamamış ve kusura bakmayın şu
nuda gördük, biz türlü yollarla Güney Afrika'dan mal almışız. İsviçre 
üzerinden, Fransa üzerinden, Londra üzerinden. Arada da onlara komis
yon vermişiz. Direkt almak daha ucuzdur bir ikincisi , birde karşılığında 
siıde malınızı satma şansınıza sahip olursa, bizi satanlar gene Avrupalı 
ülkelerdir, onu da söyleyeyim. Yani, herkesin safının biz olmamamız ica
beder. Türkiye hep öyle düşündüğü için, şimdiye kadar bir arpa boyu bu 
sahalarda gidememiş. Bizim politikamız öyle değil? Ticaret ayn bir ko
nudur, siyaset ayn bir konudur. Çok ilişkilendiremey i z, ama dünya ülke
leri otururlar, konuşurlar, karar verirler, ambargo uygulayacağız, biz de 
dahil oluruz o ayn hikaye. Ama biç birisi yapamıyorlar. Birleşmiş Millet
ler'den çıkarmışlar, ticaretleri şakır şakır devam ediyor. Güney Afrika'nın 
elması nerede değerlendiriliyor, siz biliyor musunuz? Londra'dır, ondan 
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sonra Hollanda'dır, bunların değerlendirildiği yerler. En çok elmas çı

karan ülke orasıdır. Altında gene aynı şekilde, Londra Borsası , Zürih 
Borsası, aralarda satılıyor. 

S o r u : - Efendim gezilerinizde sürekli olarak bu gezilerinizi se
çim için yaptığınızı söylüyorsunuz. Erken genel seçim bu sene mi yapı
lacak, yoksa önümüzdeki sene mi yapılacak? 

C e v a p : - Erken genel seçim yok, sual tamam mı? 

S o r u : - Haziran ayında yapılması erken seçim sayılır mı? 

C e v a p : - Seneye kaldı mı artık bir seçim, erken seçim olmaz. 
Siyasi sual sormayın. 

Soru: - Güneydoğu' da maalesef, huzur ve asayişi sağlayamadık. 
Yalnız, Hükümette bir süredir, özellikle BO!ge Valiliği kurulduktan SOI\· 

ra, bu konuda çok fazla ilgili gibi görünmüyor. Bir bakıma çok dolaylı 

bir ifade ama, sorun baştan atılmış, ihale edilmiş, özelleştirilmiş gibi. 
Acaba Hükümetin bu konuda yapacağı hiçbirşey yok mu? 

C e v a p : - Şimdi bir defa bu hükmün doğru değil. Ağustos içe
risinde, daha doğrusu Temmuz sonunda çıktı, Bölge Valiliği ile ilgili ka
rar Temmuz ayında çıkt ı , süratle organizasyon yapıldı . Jandarma Asayiş 
Kolordusu kuruldu, komutanı tayin edildi, batta şunu söyleyebilirim, İç · 
işleri Bakanımızın kendine has bölgeye, bu bölgeyle değil de, seçim böl
gesiyle, civarıyla ilgili programları vardı, onun programlannı kaldırdık, 
sen git dedik; Güneydoğu' da daha çok bulun . Nitekim bu hadiseler oldu
ğu zaman, İçişleri Bakanımızın fillen Güneydoğu'da idi. Orada devamlı 
olarak, Güneydoğu ile ilgili konular, hem Bölge valisi, yeni tayin edilmiş 
olan komutan ve İçişleri Bakanımız tarafından, çok yakından takip edil
mektedir. Hemen şunu da ifade edeyim, ihtiyaçlar birer birer meydana 
çıkarılmıştır . Bu ihtiyaçlarla ilgili - finansmanlar da temin edilmiştir, 

Bölge Valisi'nin çalışmasını kolaylaştıracak birçok, hem kanunda öngö
rülmüş, hem de çalışmalar sonucunda meydana çıkmış istekler derhal 
yerine getirilmiş, getirilmektedir. Onun için, o ifadeniz yanlış diyorum. 
Bölgeye verdiğimiz önem çok fazladır . Ekonomik bakımdan onu söylemi
yorum, çok fazla bu devrede bölgede gelişme vardır. Ama şunu da ifade 
etmek lazım , bölgenin arazi şartları fevkalade zordur, Gidenler gördük
ieri zaman aynı şeyi söyleyeceklerdir. Buralarda mahdut sayıda bir eşki
ya olduğu kanaatimiz kuvvetlidir, ama gecenin belli zamanlarında, belli 
bölgelerde faliyet gösteren, ama orada bir vurup kaçan cinsten ve her 
seferinde de yakalanan veya telef edilen, yani öldürülen, vurulan, yakala
nan bir gruptur, zaman içerisinde hesaplan görülecektir, söyleyeceğim bu. 
Bu mücadele biraz daha uzun sürecektir, ama o bölgenin belli yerlerine 
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münhasır kalmış bir mücadele şeklindedir, hatta aldığım kadanylada bi
zim bu Suriye seyahatinden sonrada, Suriye ile şu ana kadar aldığım bil
giler, ilişkilerin hemen hemen yok mertebesine indiğidir. Daha çok aktivi· 
tenin içeride olduğu, kontrol edilemeyen Irak sınırıyla ilişkide olduğu 

anlaşılmaktadır. Söyleyeceğim bu. 

Soru: - Türkiye' deki özelleştirme dünyada diğer ülkelere göre 
nasıl bir özellik taşıyor? 

C e v a p : - Şimdi, genellikle şöyle söyleyebilirim; son sualinizden 
başlayalım, dışarıdakilerden farkı bu; dışardakiler başta özel olarak ku
rulmuş, sonra devletleştirilmiş şimdi tekrar özelleştiriliyor. Bizdeki kat· 
lıd1r, tabandan, ilk baştan itibaren devlet olarak kurulmuş, yani böyle bir 
özel teşebbüs yok ve bizde hiçbir özel teşebbüste devletleştirilrnemiş. 

Daha evvel Türkiye'de yabancı_ sermaye tatbikatı olarak gelen elektrik 
şirketleri harici nde hemen hemen hiçbiri, elektrik veya tranvay şirketi 

vardır. İstanbul'da, onun haricinde sanayi kuruluşu devletleştirilmemiş
tir. Ne özelden ne de yabancı sermayeden devletleştirilmemiştir, öyle bir 
durumumuz yok. Bizde KlT'ler tamamiyle özel bi r statüye göre kurul
muştur, yani anonim şirket şeklinde kurulan pek az KİT'imiz vardır. Q . 

nun için bizdeki özelleştirme, oralarda biraz daha farklı olacağı tabiidir. 
Kabul etmek lazım ve biraz daha kolay olmayacağı, biraz daha zaman ala
cağı tabiidir. Biz, bu özelleştirme içinde hacmi hakikaten söylemem şim
di. Yalnız kabul etmek lazım ki Sümerbank, ileride Etibank gelirse, on
dan sonra Petkim gibi kuruluşlar bugün ekonomide ağırlığı, yani nispeti 
yüksek olan , ufak olmayan kuruluşlardır . Tekstil sanayinde Sümer
bank'ın nispetinin % 14-15 civarında olduğunu bugün tahmin ediyoruz, 
ama Petkim Petro-Kimya Sanayii'nde neredeyse % 80 · 90'a yakın ağırl ığı 
olan bir kuruluş. Bu ölçülerden başka bir ölçü söyleyemem. Sadece dev
letin hisselerini söyledim. Özel teşebbüste, bugünkü değerleri 300 milyar 
liranın üzerinde. Bu bakımdan biz, tabiatıyla bu işlerde uzman kuruluş
landa kullanıyoruz. Yani bu işleri başka ülkelerde yapan uzman kuruluş
ları da, bir nevi müşavir gibi, bu konularda kullanıyoruz. Hatta, bunla
rın Türkiye'de şube açmalarını, organizasyon yapmalarını da teşvik edi
yoruz bu yolla. 

S o r u : - Irak- İran Savaşı için gerek muhalif ülkeler nezdinde 
olsun, gerek diğer ülkelerin liderleri nezdinde bir takım girişimleriniz 

oldu ve dün Nobel Banş Ödülü'ne aday olabileceğiniz iddia edildi. Buna 
bir açılma oldu mu, tema !arınız onunda? 

C ev a p: - Şöyle söylememiz kabil; yani tabii böyle büyük iddia· 
!anınız falan yok, onu söyleyeyim. Yalnız biz, bölgede hakikaten tarafsız , 
adil, ölçülü bir siyaset takip ediyoruz. Taraflar arasında, şuraya veya bu-
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raya eğilmeden - çünkü o eğilmenin, ileride bölgeye faydadan ziyade, za
rar getireceği kanaatine vardık Bölge ülkeleri arasındaki muhtelif prob
lemlerde Türkiye'nin daha fazla ağırlığı olmasını sağlayan bu politikadır. 
Bir de tabiatiyle bu politikayı destekleyen başka unsurlar var. Mesela 
Türkiye, son üç - dört senedir, İslam Ülkeleri Konferansı Topluluğu'nda, 
ekonomik ve ticari komitenin başkanlığını yapıyor. Sn. Cumhurbaşkanı 
başkanlığını ben de onun yardımcısı olarak çalışıyorum, üçüncü toplan
tısını yapacaktır, Ekonomik Komite, önümüzdeki Eylül ayı içerisinde ve 
bu toplantıya da en asgari 40'a yakın bakan gelecektir. Bu üçüncü kere 
oluyor. Türkiye'de Tabii bu gibi toplantılar ve bu gibi konularda mesa
fe alışlar, Türkiye'yi çok kimsenin ziyaret etmesi, gelişmeyi görmesi, bi
zim tutumumuzla ilgili birçok, daha yakından bilgi edinmesi, Türkiye'yi 
ister istemez bu bölge ülkeleri arasında önemli bir konuma getirmiştir, 

bir bu var, İkincisi, kabul etmek lazımki, bölgenin problemine, ençok 
bölge dışı ülkeler değil, bölge içindeki ülkeleri alakadar eder. Şu yakını
mızdaki harbin bize tesir etiğini, biz biliyoruz. Harbin devamı, Giiney
doğu'daki bir takım problemleride bize sıçratmıştır, hatta o harbin sonu
cuna göre, Güneydoğu'daki problemlere şu olur, bu olur gibi, tahminler 
bile yapılabilir . Bu harbin genişlemesi, Körfez'de daha sıkıntılı durum
ların gelişmesi, ne körfez ülkelerinin, ne de körfeze yakın olan Türki
ye'nin lehinedir, aleyhinedir, genelde. Bakınız, misal vereceğim, ekono· 
mik olarakta aleyhimize. Bizim, geniş şekilde komşu ülkelere ihraca
tımız vardı, yani ticaretimiz bayağı iyiydi, ama son iki senedir petrol fi
yatlarının düşmesi, yanında bir de bölgenin tabii harple rneşkul olması, 
olacağı birçok yatırımlan yapamaması, bizim ihracatımıza tesir etmiştir. 
Biz, çünkü silah satmıyoruz. Silah satsak belki rakamlarımız yük elir, 
ama bu gibi konularda bize tesir etmektedir. Bizim, burada yapmak İs· 

tediğimiz daha ziyade bölgedeki sulhunda temininde katkımız olabilir mi. 
olmayabilirmi? Bunun araştırması içindeyiz, ama işin kolay olmadığını, 
bir kere her iki tarafında size itimat etmesi gerektiği kanaatindeyiz. Şu 
ana kadar bu itimatı sarsacak, hiçbir tarafa, hareket yepmadık, itimat de
vam ediyor, onu biliyorum. Ama, meselelerin çözümünün çok zor oldu· 
ğunu da biliyorum, ama çözülmesi gereklidir, onu da biliyorum, çünkü 
çözülmediği takdirde, çok daha büyük boyutlara giderse, bundan hep•
miz zarar görürüz. Söyleyeceği ·budur. 

S o r u : - İran Başbakan'ın söz verdiği halde, İran Radyosu'nun 
laikliğe aykırı, Türkiye'nin içişlerine kanşıcı mahiyette yayınlarını sür· 
dürdüğü belirtiliyor. Bu konuda birşey diyebilecek misiniz? 

C e v a p : - Gerekli temasları yapmışızdır o konuda, gerekli ikaz
larımızı, büyük elçimiz marifetiyle yapmısızdır, onu ifade ederim. Ama, 
şu kadarını da söyleyeyim; bu yayınlar, bu ülke başka ülkeler aleyhinde 
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yaptığı yayınlara dikkat ederseniz o ölçüyü alırsınız, bir hiç mesafesin
dedir. Yani bir Amerika'ya, bir Suudi Arabistan'a, Körfez'deki diğer ül
kelere, Mısır dahil olmak üzere, birçok İslam Ülkeleri'ne karşı yaptığı 
yayınları bir inceleyin, Batı Ülkeleri'ne, bir tasavvur edin, onlarla bize 
karşı yaptığı yayını ölçün, fevkalade az bir yayın olduğunu müşahade 
edersiniz. Tabii ölçümüz bu değildir, onu söylemek istiyonım, biz tabia
tıyla, yaptığımız konuşmalann neticelerinin böyle olmaması gerektiği 

hususunda da ikazlarımızı yaparız. Suudi Arabistan Kralı'ndan, Mekke 
Hadiselerinde ilgili mesajlar gelmiştir, biz cevap veremişizdir, Bu ko
nuda İran'dan mesajlar gelmiştir, özel temsilciler gelmiştir, yakında ge
ne gelecektir. Bu konularda aktif bir çalışmanın içinde olduğumuzu da 
söyleyebilirim. 

S o r u : - İngilizce bir soru soruluyor. 

C c va p: - Sorduğunuz-sual esas itibariyle bizim, yap - işlet - dev
ret formulüne uygun olarak, kömür kullanan santrallarla ilgilidi r. En son 
teklifi istedik. Geldi. Bu teklif üzerin.de, bütün ilgililer, 6 veya 7 grup var. 
Son tek.liflerini verdiler, bu analizlerde son safhaya gelmek üzere. Zanne
diyorum, yakında kararımızı ilan edeceğiz. Biraz uzadı, çünkü iş kolay 
değildi. İş ilk defa dünyada tatbik ediliyor, kabul etmek lazım. Bizim tec
rübemiz, başkalarının, hiçbirinin tecrübesi yok, ilk defa duyar. Onun için 
biraz süresi uzatılması, ileride bu gibi projelerin daha kolay realize edil
mesini sağlayacaktır. Ama, şunu söyleyebilirim; herhalde önümüzdeki 
15-20 içeri inde neticeyi alacağımızı ümit ediyorum, bana gelen bilgile" 
budur. 

S o r u: - «Yap - İşlet - Devret formülüyle yapılacak elektrik sant
rallerinin» ihalesi ne durumdadır? 

C e v a p: - Efendim, bu meseleyi belki diğer arkadaşlarımız bil
mez, biraz kısaca bilgi vereyim. Hepinizin tahmin ederim yakından takip 
ettiği, dışarıdan ithal kömürüne dayalı ve yap - işlet - devret formülüyle 
Türkiye'ye elektrik santralı kurulması meselesidir. Bu meseleyi biz, ilk 
1984 - 85'te attık, çok münakaşa edildi konu, bütün dünyada da münaka
şa edildi, zannediyorum. BOT diye de litaritüre girdi, şu anda, dünya lita
ritürüne geçiyor ve bu tatbikatı, Türkiye'de devlet garantisi olmadan ken
cisi gelip kuracaklar. gösterdiğimiz yere, belli bir süre işletecekler, elekt
riği satınalmakla !belli bir miktarını ben mükellefin, bu satış içi belli b i ı 
süre gittikten sonra 15 sene, 20 sene nedir anlaşmamız, ondan sonra da 
santral size devredilecektir. Böyle bir formüldür, esas itibariyle. Bu for
mül, Eximbank'la çok uzun müzakereleri oldu, Eximbanklar başta Ameri
ka Eximbank'ı, bir türlü bu formülü kabul etmek istemediler, sonunda 
kabul ettiler ve buna dayalı olarak da 6 -7 teklif geldi dedim. Çok ciddi 
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tekliflerdir, herbirisi neredeyse l'er milyar dolarlıktır tekliflerinin, İs
viçre grubu Fransız - İtalyan grubu veya bunların kombinezanlan şek
linde 6 tane teklif vardır. Bu 6 teklif müzakere, mukayese istenmiştir, 
ondan sonra bir teklif daha istenmiştir, düzeltme teklifi, o da gelmiştir. 
Onunda sonucu yakında alınacak, birbirine, ikisine belki üçüne karar ve
receğiz . Bu da demin sizin sorduğunuz, Türkiye'nin kredibilitesinin yük
sek olduğunu gösterir. 

S o r u: - Efendim, özelleştirmeyle ilgili Devlet Bakanı'nı şu anda 
burada göremiyorum ... Özel bir nedeni var mı? 

C ev a p: - Hayır, özel bir nedeni yok. ÖzelJeştirme Başbakanlığa 
bağlıdır esas itibariyle Başbakanlıkta, Kamu Ortaklığı İdaresi yapmakta
dır. Bu konuyla ilgili bir Bakanımızı görevli kıldık, o görevine devam edi
yor, herhangi bir problem yok. Bakın dikkat ederseniz, onun baktığı 

Çiko - San dediğimiz, Çimento Sanayii'nden başlanıyor, mesela. 

Soru : - Avrupa ülkelerinde cezaevlerinin özelleştirilmesi sözko
nusudur. Acaba Türkiye'de cezaevlerinin özelleştirilmesi sözkonusu ola
bilecek midir? Bunun süresi nedfr? İkinci sorum da şuduı- efendim; ceza
evleriyle ilgili olarak Gaziantep ve bazı illerimizde kimi cezaevlerinin ba
sın mensupları tarafından incelenmesi, tutuklularla görüşülmesi bu ko
nudaki yumuşamanın sonucudur. Fakat bu cezaevleri sivildir, Şikayetle· 
rin odak noktalan olan mesela bir Mamak Cezaevi'ne girilememiş tir. Bu
nun sebebi nedir, bu Mamak Cezaevine ne zaman basın mensuplan gire
bilecektir ve tutuklularla görüşülebilecektir. Üçüncü sorumda şudur, 
efendim, gazetemize gelen çeşitli mektuplarda ortak bir sorudur, onun 
için yöneltmek istiyorum. Mamak Cezaevi'nde tutuklu olan, MHP ve ül
kücü kuruluşlar davası sanıklarından Demir Kuşdemir şu anda ağır has
tadır. Çeşitli defalar yapılan taleplere rağınen hastaneye sevkedilmemiş
tir, bunun sebebi nedir, yeni bir Hüseyin Karamahmutoğlu olayı mı ya
şatılmak isteniyor? Şimdi bunun cevaplarını rica ediyorum, eğer müm
künse. 

C ev a p : - Şimdi bakın tabii, özelleştirmeden başladınız, buraya 
kadar geldiniz. Sualinizden esas anladığım kadarıyla . Askeri Cezaevlerine 
ziyaret yapılıp yapılmayacağı şeklindedir, öyle özetleyeyim. Askeri Ce
zaevleri'ne yakında ziyaret yapılacaktır, tamam mı? 

S o r u: - Ne zaman ziyaret edilecek? 

C ev a p: - Bilmiyorum, hazırlık yapılıyor, size gösterecekler. Hiç. 
bir çekinmemiz yoktur o konuda. 

S o r u : - Efendim, Sümerbank ürünleri, halka ucuz mal götür
mektedir. Özell eştirme yapıldığı zaman halkın bu istifadesi ne olacak? 
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İkinci bir soru daha arz edecektim, turizmin Türlciye için ne kadar önem
li olduğunu da vurguladınız. Döviz girişi bakımından fakat geçenlerde, 
Yumurtalık'ta açılış törenini gördüm. Oraları da bizzat müşahade ettim, 
turistik bakımından çok özenli yerlerdi. Hava ve deniz kirlenmesine, An
talya'nın - özelliklerini bozacak derecede sellerin kaybolması gibi durum
larla karşılaşıyoruz. Bunlara bir çare düşünülüyor mu? Çok teşekkür ede
rim efendim. 

C e v a p : - Şimdi, Sümerbank ilk kurulduğu zamanlarda, daha 
Türkiye' de doğru dürüst tekstil ve diğer sanayi dalarında hemen hemen 
pek az müessese vardı veya yoktu diyebilirim. Tabii o tarihlerde Sümer
bank, büyük çapta rol oynamıştır. Bugün, Sümerbank'ın eğer hakiki ola
rak çalıştırsak, rolü o eski şekilde değildir. Bizim inancımız şu; serbest 
rekabet ortamında şirketler, çok daha kaliteli, çok daha fiyatı o kalitesi
ne göre uygun ürün üretmeye mecburdurlar. Aksi takdirde hiç kimse ya
şayamaz. Biz, özelleştirme yapmadığımız takdirde devletin sırtına yük 
olarak, bu gibi kuruluşları ucuz sattınız ama, faturasını birisi öder bunun 
faturayı da neticede devlet ödüyorsa, sizler ödersiniz, eninde sonunda do
laşır, ödeyenin kim olduğu, ödeyenin de daha çok fakir halk olduğu mey
dana çıkar. Belki de Türkiye'deki, vaktiyle başlayan enflasyonun ana se
beplerinden birisi de budur. Kamu İktisadi Teşebbüsleri'nin bütçeye ge
tirdiği büyük yüklerdir, bütçenin dengesine getirdiği anormal yüklerdir. 
Gerçi bugün, bu yükler oldukça aşağıya çekilmiştir ama ,tabii bu tesir bir 
müddet daha devam edecektir. İnancımız şu; biz, özelleştirme yaptığımız 
takdirde daha rantabıl çalışma yoluna gideceklerdir, bunun sonucunda 
Türkiye'de sanayi müesseseleri, aynı dalda çalışan rekabet içine girerler
se, muhakkak ki, daha ucuz mal üreteceklerdir veya daha kaliteli mal 
üreteceklerdir. 'Esas formül burada kaynaklanıyor. 

İkincisi, tabii turizm gelişmelerini kabul etmek lazım ki, ne kadar 
gayret sarfetsek, Türkiye sanayileşirken, turistik olarakta gelişirken , bir 
takım kirlenme hadiseleri olacaktır. Biz, iktidar olarak buna fevkalade 
dikkatliyiz. Çevre meselesini, yıllar evvelsi, Türkiye'ye kanun kurulmuş 
hiç birşey yapılmamış, ama ciddi olarak cezai hükümler ve bu işle ilgili 
organizasyon bizim zamanımızda, yapılmıştır; hatta son bir kanunda, 
bazı yerlerin çok iyi muhafaza edilmesine dair özel hükümler konulmuş
tur. Maalesef Cumhurbaşkanı tarafından, bir başka sebepten dolayı Mec
lise iade edHdi, o kanunu süratle çıkaracağımızı söyleyebilirim. Bu sürat
lede bölgelerimizdeki tabii güzellikleri en iyi şekilde muhafazaya gayret 
sarfetmemiz lazım. Tabii, bu muhafaza bir taraftan da turistik gelişmeye 
mani olmamalıdır, ikisi arasında bir denge kurulmalıdır. Hepinize, çok 
teşekkür ediyorum, sağolun. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN HÜRRİYET GAZETESİ 
YAZARI SAYIN UCUR DÜNDAR'IN SORULARINA 

VERDİCİ CEVAPLAR 

22 Ağustos 1987 

S o r u: - Sayın Başbakanım erken seçim konusunda ne dersiniz? 

C c va p : - •Erken genel seçimin referandumla hiçbir ilgisi bu
lunmayacak. Yani erken seçim, kendi şartlannda olacak. Eğer biz, bu ta
rihte erken seçimin yapılması daha iyi olur şeklinde bir kanaate vanrsak, 
bu seçimi yapanz. Bu da olsa olsa, en erken Haziran ayında olabilir. Fa
kat Haziran ayında yaparsak, Almanya'da, yurt dışında bulunan işçile

rimize rey kullandırmak zor olur. Çünkü bu vatandaşlarımız genellikle 
Temmuz ve Ağustos aylannda yurda geliyorlar. Bildiğimiz gibi, işçileri

mize oy kullanma hakkını sağlayan kanunu b.iz getirmiştik. Kanun, mu
halefetin, hatta Sayın Cumhurbaşkanı'nın Anayasa Mahkemesi'ne gide
rek iptalini istemelerine rağmen oradan geçti. Sanıyorum, sayılan 800bin 
civarında olan bu vatandaşlanmızın haklan olan reylerini verme iınkıi
nını göz önünde tutarsak, seçim tarihi Ekim 1988'e kayar. Bu nedenle 
ağırlık daha çok normal zamana, yani Ekim'e doğru gidiyor ... • 

S o r u : - •Sayın Başbakanım. Anavatan Partisi başlangıçtan beri 
alışık olmadığımız bir propaganda yöntemi kullanıyor. Örneğin, referan
dum kampanyasında siyasi ve ekonomik konulardaki danışmanınız Sayın 
Güneş Taner'in giydiği ve üzerinde İngilizce yazılar bulunan bir tişört, 
büyük yankı yarattı . Yaklaşık 6 gündür bu giysi üzerinde konuşuluyor. 
Sanıyorum bu davranışın bir amacı olmalıydı. Acaba burada verilmek is
tenen mesaj, ulaşılmak istenilen kitle neydi?• 

C e v a p : - •Onunki gayet açıktı ... Üzerinde No ... No ... No ... yazı
yordu değil mi? Esas kullanılan o'dur. Tişört de turuncu renkteydi ga
liba? ... Demek ki «turuncu renk• ve «hayır!• Bu, genel arzumuzdur. 
Memleketin menfaatini bu istikamette görürüz. Ama millete ille şunu ya
pın, bu olabilir, diye bir şey söylemedim. Belki ilerde söyleyebilirim. 
Karşımızdakiler çok açık şekilde •evet• propagandası yaparak bize çat
tıkları için, başlangıçta bizde görülmeyen •turuncu renk. ve «hayır• gö
rülmeye başlanmıştır . No .. . No ... No .. .'da bir şey tarzı!. .. Enteresan bir 

739 



şey!... Nitekim gazeteler de çok enteresan bulmuş olmalılar ki, daha ön
celeri bizim :mitinglerimize ilgi göstermezlerken, bu vesileyle günlerdir 
gösteriyorlar ... • 

Soru: - «Amaç bu muydu efendim?• 

Cevap: - «Yoo ... Hayır ... Ama bir misal olarak verdim. Bir re
feranduma giderken insanları etkilemek için muhtelif yollan deneyebilir
siniz ... • 

S o r u: - «Referandum sonucunda evet çıkması halinde Anavatan 
Partisi'nden bazı milletvekillerinin kopacağı. ve böylece bir yıpranma sü
recinin başlatılacağı öne sürülüyor. Hatta milletvekili sayısı da belirtile
rek 40 -50 kişi ayrılacak deniliyor ... Böyle bir gelişme olabilir mi? • 

Cevap: - «Bizim şu anda 254 milletvekilimiz var. Meclis' teki 
ekseriyet sayısı ise 199'dur. Anavatan Partisi'nin Meclis ekseriyetini kay
bedebileceğini hiçbir zaman düşünemem. Çünkü bu 254 a rkadaşımın ço
ğunu yakından tanıyorum . Kopacak insan sayısı, olsa olsa 3- 5 kişiyi geç
mez. Biz bunun tecrübesini yaşadık. Çünkü aynı havayı, 28 Eylül' deki ara 
seçimden sonra da pompaladılar. Affedersiniz, utanmadan «100 milletve
kilinin istifası cebimde• diye de söylediler. Sonra, bunun doğnı olmadı
ğını :ın!adıkları zaman, hiç yüzleri kızrı~madı. Bir , iki arkadaşımızın dı
şında kimseyi koparamadılar ... Kaldı ki, ANAP'lıların seçilme şansı daha 
büyüktür. Öbür tarafta olanlarınsa fevkalade düşüktür. Hele yeni seçim 
kanununu nazarı itibare alırsanız, yüzde 20 - 22 oranında rey alan bir par
tinin çıkaracağı milletvekili sayısının 20'yi zor bulduğı.ınu görürsünüz. 
İşte bunu iyi hesap etmeleri lazım ... • 

S o r u: - «Parti üst düzeyinden yansıyan bilgiler arasında, bir ka
muoyu değerlendirmesi yaptırdığı.ruz ve yüzde 53 dolayında •hayır• oyu 
çıkacağının saptandığı yer alıyor. Sizin bu konudaki düşüncenizi sorabi
lir miyim?• 

C ev a p : - «Bu sosyal araştırma esas itibarıyla ANAP'ın temelde 
çok güzel oturduğunu gösteriyor ... SİAR'a Haziran sonunda yaptırdığı
mız bu araştırma, referandumla doğrudan ilgili değildi. Gördük ki, parti
mizin sempatizanları, oy verenleri politikamızı çok iyi anlamışlar. Gayet 
iyi değerlendiriyorlar. Aynı araştırma, SHP'de bir kargaşa , fikirlerde 
kargaşa olduğı.mu gösteriyor. Hürriyet'in araştırması da bir bakıma bizi 
doğruluyor. Yani ·bizde partileşme tamam hale gelmiş. Gene bu araştır
mada «becerikli ve iş bilen lider imajı•nda benim büyük bir ekseriyetle 
başta olduğum görülüyor. Mesela bizim partide bu rakam; yüzde 90 ... Bü
tün diğer parti seçmenleri de bizim parü oranında olmasa bile, yüzde 50 
dolayında bu görüşe katılmışlar ... • 
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S o r u : - «Referandum kampanyası sırasında radyo ve televiz
yonda ilk ve son konuşmayı partiniz adına siz yapacaksınız. Bu konuşma
larda vereceğiniz mesaj ne olacak Sayın Başbakanım?» 

Cevap : -· «Televizyonda ilk ve son konuşma sırasının bana düş
mesi, şansımızın yardımıdır. Demek ki Allah da yardım ediyor. Diğer ko
nuşmalan dinleyip son konuşmayı ona göre yapacağım. Ancak, bizi hayal 
kırıklığına uğratan bir durum var; biz, tamamen iyi niyetle bir referan
dum konusu getirdik. Bunun üzerinde durulup hatta TBMM'de teşekkür 
etmeleri gerekirken, meseleyi seçim atmosferine dönüştürdüler ve eski 
alışkanlıklannı göstermeye başladılar. Çeşitli yerlerde, arkadaşlarımız, 

bahis konusu liderlerin konuşmalarını videoya çekip gönderiyorlar. Ba
kıyorum fevkalade ağır ithamlar var. Çok yanlış laflar söyleniyor. Hedef
leri iktidardır. 1ktidan ele geçirmeye çalışıyorlar . Bu işi hakikaten bir 
«Makyaveli» siyasetine dönüştürmeye gayret ediyorlar. İşte buna, fev
kalade yanlış şeyler söylenmesine üzülüyorum. Halbuki konuşmaları ya
vaş tutsalardı, belki bizi sevenler ve milletimiz bunlara bu kadar kızma

yabilirdi. Böylesine gerginliğe lüzum yoktur. Radyo ve TV konuşmala
rında ne yapacaklarını bilemiyorum. Son konuşma hakkımı onların bü
tün konuşmalarını dinleyip, analiz ettikten sonra değerlendireceğim. tik 
konuşmamda bugüne kadar söyled iklerimin pek dışına çıkacağımı san· 
mı yorum.• 

Soru: - •Efendim, yakın zamana kadar güvenlikten üst düzeyde 
sorumlu bir emekli kamu görevlisiyle yaptığım görüşmede, ülke günde
mindeki en önemli sorunlardan birinin bölücülük olduğu görüşü üzerin
de duruldu. Sorurıu,n milletçe ben.imsenerek ortak bir bilinç oluşturul
ması gerekirken, toplumun referandum ve giderek seçim atmosferine 
dönüşen tartışmalarla meşgul edilmesi, bu çevrelerce bir çelişki olarak 
görülüyor. Ne dersiniz? 

C e v a p : - «Bir defa, referandum çok demokratik bir hadise ... 
Bir taraftan toplum olarak demokrasiye geçtik ve iyi bir ilerleme yapıyo
ruz. Bunun en önemli işareti, halkoyuna danışmadır. Sonucun ne olduğu 
pek önemli değildir. Burada üzerinde durulması gereken husus, demok
ratik gelişmedir. İşte, bir taraftan demokrasinin ne kadar sağlamlaştığı 
kanıtlanırken, öbür tarafta ufak tefek hadiseler olmuş .. Bir tabirle bun
lar Türkiye'ye •VIZ• gelir. Bizim için çok önemli değildir. Büyütmeye pek 
gerek olmadığına inanıyoruz. Ama bu demek değil ki, tedbirler alınma

yacak ve alınıyor da ... tlave 30 milyar liralık bir harcama yapıyoruz ... • 

S o r u : - «Bölgedeki son gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? 
Eşkıyanın silah ve cephane gibi lojistik ikmal yollan tıkanabilecek mi?• 
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C ev a p: - «Bunlar, topu topu 300 - 400 kişiden oluşan ve arazi 
şartlarından istifade eden bir eşkıya grubu ... Geçenlerde yüksek rütbeli 
bir subayımız «Katıklan, yedikleri bir çanağın içinde kurumuş, ancak 
kemirilerek yenebilecek şeyler ... » dedi. Artık bunların sayılarının artması 
hiç mümkün değil. Kendilerinin de eninde sonunda birer birer temizlenc
ceklerini biliyorlar. Gittiğimiz ülke ile şu anda ciddi bir irti
batları olmadığı kanaatindeyim. İ s ti hba rat teşki latımızın verdi
ği bilgiler, bu ilişkinin çok aşağıya düştüğü mertebesindedir. Ama 
öbür taraf, yani Irak tarafı pek emniyetii değil... Çünkü Irak, bu bölge
de duruma hakim olamıyor .. . Ancak bu yöredeki arazi oldukça sarp. Bu 
nedenle oradan düzenli bir ikmal yapabileceklerini sanmıyoruz. Bazı tes
pitlerden edindiğim kanaate göre, daha önceden yöred eki mağaralara ve
ya birkaç köye bir miktar si lah ve cephane koymuş olabilirler. Ama bun
ların her hadisede veya öııcesinde, b irer birer temizlendiklerini görece
ğiz. Kısa veya orta vadede sonuç alınacaktır .. » 

S o r u : - «Efendim, son zamanlarda ortadirek ve enflasyon söz
cüklerini adeta unutmuş gibi görünüyorsunuz. Oysa sizi n iktidara geli
şinizde enflasyonla mücadele konusunda verdiğiniz sözler ve ortadireğe 
yönelik mesajlarınız çok büyük kitleleri etkilemişti...?» 

C e v a p : - «Ortadireği unutmadım... Enflasyon konusunda bu 
sene hedeflediği miz rakam olan yüzde 20'yi tutturmamız pek mümkün 
görülmüyor ... Neden böyle oldu sorusuna gelince, söyleyeyim ... Eğer üc
retleri ve taban fiyatlannı fazla sıkmadan verirsek bu hedefi tutturmak 
mümkün olmaz ... Aynca, dünyada da bazı gelişmeler oldu . Mesela dışarı
da petrol fiyatları arttı ... Gerçi biz her.üz fiyatı değiştirmedik, ama petrol 
fiyatlanmn artması başka maddelerde de yükselmelere sebep oldu . Güb
re hammaddesi fiyatları süratle yükseldi ... Petro - kimya mamulleri fiyat
ları da fevkalade arttı. Pamuğun fiyatında anormal artış müşahede edil
di. Bunlar Türkiye'nin önemli girdileridir ... Dediğim gibi, ücret ve taban 
fiyat ı politikasında da dikkatli ekonomik politika yerine, insani tarafa 
önem verilmiştir. Ancak enflasyon biraz yüksek olmasına rağmen, orta
direğin gelir seviyesindeki artış, onw1 daha da üzeri nde olmuştur. Me
murun gelir artışı yüzde 40'ın, işçininkiyse , memura sağlanan yüzdenin 
üstünde gerçekleşmiştir .. . • 

S o r u : - c Sayın Başbakanım, son zamanlarda borsada hisse se
netlerine büyük bir hücum ve senet fiyatlarında anormal artışlar gözle
niyor. Bu durum sizde bir kaygı yaratıyor mu?• 

C ev a p: - cTürkiye'de ilk defa büyük çapta bir borsa faaliyeti 
oluyor. Aslında dünya standartlarıyla karşılaştırıldığında bunun fazla 
büyük bir faaliyet olmadığı anlaşılıyor. Çok yakında (Pazartesi günü) 
devletin bazı özel kuruluşlardaki hisselerini yavaş yavaş borsaya arz ede
ceğiz. Çukurova Elektrik, Arçelik, Çanakkale Seramik ve daha birçok 
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önemli kuruluşları bunlar arasında göreceğiz. Böylece borsaya mal arzı 

suretiyle hisse senetleri piyasasındaki anormal fiyat artışlarını frenle
miş olacağız ... 1Bir diğer önemli konu da KİT'lerin (Kamu İktisadi Teşeb
büsleri) özelleştirilmesi meselesi. Belirttiğim gibi, işe öncelikle devletin 
bazı kuruluşlarla ilgili hisselerini satarak başlayacağız. Sonra sıra KİT'le
rin satışına gelecek. Bunların içinde Çimento Sanayii, Etibank ve Sü
merbank gibi kuruluşlar var. Belirli bir zamana yayılarak gerçekleşecek 
özelleştirme muamelesine ilk olarak Çimento Sanayii'nden başlayabili

riz ... • 
S o r u: - •Referandum kampanyası sıras ı nda sürdürdüğünüz 

hızlı gezi temposu ve yaşadığınız stres, acaba by pass'lı kalbinizi nasıl 

etkiliyor? Bazı kabine üyesi arkadaşlarınız bu tempoyu endişe ile izle
diklerini söylüyorlar? ... • 

Cevap: - «Eh, ne yapalım! Siyasetçilerin kaderi budur. Biliyor
sunuz, bir halk tabiri var. •Hamama giren terleri• demişler. Siyasetin 
icabı neyse, onu yerine getireceğiz. Aslında bir gün Doktor DeBakey'e 
«Bu işi sevdiğimi, halkla karşılıklı diyalog kurarak, yaptığımız ve yapa
cağımız hamleleri anlatmaktan zevk duyduğumu ... » söyledim. Kendisi 
de, yaptığı işten büyük bir keyif aldığını anlattı. Önemli olanın da, in
sanın işini severek yapması ve zevk alması olduğunu söyledi. .. Doktorun 
70 yaşının üstünde olmasın:ı rağmen günde 12-13 saat çalışıyor. Buna 
göre de fiziksel yorgunluk çabuk unutuluyor .. . Ayrıca günde 7 saat do
layında uyumaya, bunu aksatmamaya çalışıyorum ... • 

Soru: - •Efendim son olarak sizin ekonomik politika gündemi
nizde yer alan en önemli konuları da öğrenmek istiyorum ... ?• 

C ev a p : - «Türkiye'nin dikkat etmesi gereken önemli meseleler 
arasında başta dış ödemeler dengesindeki açığını azaltarak gitmesi, yani 
döviz meselesi kesin olarak halletmesi geliyor. Bugün halledilmiş olan 
mesele taht-ı emniyete alınmalıdır. Bunun yanı sıra önemli konular 
arasında, ihracatın teşviki, sağlam bir kur ve akıllı faiz politikalaıı 
yer alıyor. Önemli olan diğer husus da tasarrufların artmasıdır. Şu anda 
genelde yüzde 23 olan tasarruf düzeyini, yüzde 30'lara kadar yükseltme
miz gerekiyor ... Ülke genelinde, bu oranı yüzde 3 -4 artıracak yeni bir 
düzenleme düşünüyoruz .... Mesela bir nispet dahilinde, diyelim ki çalı

şandan yüzde 2, işverenden de yüzde 3 kesinti yaptık. Bunları bir fonda 
toplayarak 1,5 yıl içinde yüzde lO'a kadar yükseltebiliriz. Bununla yeni 
hamle ve icraatın, yapılacak yatırımların yanı sıra, tasarruf sahibine 3 
yıl içinde nemasını da verebilir veya emekliliğinde maaşına ilaveten bir 
ek gelir sağlamış oluruz .. . • 

S o r u : - •Teşekkür ederim Sayın Başbakanım ... • 
Cevap : - cBen de teşekkür ederim Uğur 'Bey ... • 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN ZONGULDAK'DA HALKA 
HİTABEN YAPTICI KONUŞMA 

23 Ağustos 1987 

Çok Sevgili ve Aziz Zonguldak'Iılar; 

Sözlerimin başında hepinize, en derin sevgilerimi, saygılanmı su
nuyorum. Sivaslı Aşık Veysel'in bir şiiri var. Der ki, • Uzun ince bir yol
da}'lm, gidiyorum gündüz gece.» Biz de, memlekete, millete hizmet için 
80'lerde başladığımız bu UZlJn ince yolda, yürümeye hatta koşmaya devam 
ediyoruz. Çünkü, bu yolun sonu Türkiye'nin selametidir. Türkiye, düzlü
ğe çıkacak, inşallah Avrupa'nın sayılı ülkeleri arasına girecektir. Bunu, 
hiç bir güç durduramaz. 

Bakınız, Anavatan'ı siz iktidara getirdiniz. Anava tan'ı , bu memle
ketin güzel vatandaşları, güzel insanl arı iktidara getirdi. Hiç kimsen in 
ummadığı, tahmin etmediği bir zamanda, Allah'a güvenerek ve sizin des
teğinizle iktidara geldik. Daha dört yıl olmadı. Bakınız, ben memleketin 
her tarafını baştan aşağı geziyorum. Memleketimizin, bir uçtan bir uca 
şantiyeye döndüğünü ve eski devirlerin hiç birinin kalmad ığı nı , her şe
yin var olduğunu, yokların bittiğini , rahatça görebilirsiniz. Zonguldak '
tan ve köylerinden olan ve Almanya'da çalışan çok işçi kardeşim var. 
Türkiye'nin durumu nasıl d ğişiyor? Bana sormayın, onlara sorun. En 
güzel onlar görüyorlar. Çünkü geHyorlar ve her sene Kapıkule'den girer
ken değiştiğini görüyorlar. İtibarımız artmıştır. Türkiye, Allah'ın izniy
le, bir da'ba o eski karanlık günlere dönmeyecektir. 

Çok Sevgili Vatandaşlarım, 

Ben, bu memlekette uzun bir süre devlet hizmetinde çalıştım. Çok 
önemli şeylere hizmette bulundum. Belki yaphğım en önemli işler, 1980 
sonrasındadır. Çünkü o sıralarda Türkiye'nin, fevkalade sıkıntı ve ızd.ı 

rap çektiği günleri her halde ihepiniz hatırlıyorsunuz. O günlerde sadec~ 
anarşi meselesini, terörü, yolJarda birbirleriyle vuruşan gençleri değil , 
kadmlanmızın bir parça margarin alabilmek için kuyruklarda beklediği 
yıllan herhalde unutmadık. Unuttuk mu? O günlerde bakın , ilk defa Baş
bakanlık Müsteşarlığı'na getirildim. Kim tarafından getirildim? Onu da 
söyleyeyim. Süleyman Demirel tarafından. Ne için? Bu ekonomiyi düzelt
mek için. Aynen böyle dedi. Şimdi kendisine hiçbir diyeceğim yok. Akıllı-
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ca davrandı, bizi getirdi. Geldiğimizde memleketin durumu şöyle; elimi
zi, avucumuzu her tarafa açmışız, kredi arıyoruz. Kredi yok. İflas etmiş 
dükkana kim kredi verir? Türkiye'nin durumu da öyle, iflas etmiş bir 
dükkana benziyor. Onun için ilk önce biraz kredi bulmak lazım. Emme 
basma tulumbayı çalıştırırken içine ilk önce su koyarsınız . İşte o kredi 
odur. Suyu koymak için dışarıya gittik, elimizi avucumuzu açtık. Tam 
dokuz ay içerisinde dokuz kere dışarıya gittik. Bir taraftan borçlar gel
miş kapıya, alacaklılar alacağını ister «Ver» der. Diğer taraftan Türkiye'
nin başka paraya ihtiyacı var - o emme basma tulumbanın çalışması için . 
İşin zorluğunu bir düşünün . Bir taraftan da memleketde mazot, gaz, tüp
gaz yok .. . Hatta mazot öylesine az ki, kamyonlar çalışmıyor. Herkes ha
tırlasın, dışarıya giden kamyonlarımızın yanlarında kocaman kocaman 
depolar vardı. Ne için? Bulamam diye onu daha fazla dolduruyorlardı. 
lrak'tan getiriyor, Türk:iye'de satıyorlardı .. Bunların hepsini yaşadık. Ge
ne bugün gibi hatırımda, işe başladığım sırada Başbakanlığın kalorifer
leri yanmıyordu. Para var ama, mazot yok, gaz yok. .. Ve o soğuk kış gü
nünde, Başbakanlıkta hepimiz paltoyla çalıştık. Erzurum'da sıcaklık 
·26 derece, kömür bitmek üzere, aman bize kömür gönder. Kömür Tür· 
kiye' de de var ama, götürecek kamyonların mazotu yok. 

Bakınız bir misal daha vereceğim: memlekette herşeyin kuyruğu 
vardı, hatta memlekette yapılan sigaranın kuyruğu vardı. Şimdi soruyo
rum, hatırlar mısınız? Hani Bulgaristan'dan da sigara alıyorduk, oraya 
fason yaptırıyorduk, öyle değil mi? Acaba niye, fabrikalar yetmiyor muy
du? Bir gördük ki, 12 Eylül'den sonra aynı fabrikalar çalıştı, bu sefer si
gara fazla gelmeye başladı. Meğerse fabrikaları çalıştırmıyorlarınış. (Ka
çakçı, karaborsacı Türkiye'ye daha fazla kaçak sigara satsın diye.) Hadi
se budur. Ama biz o kaçakçılığın hakkından geldik, nasıl geldik, onu da 
söylüyeyim. 83'de Anavatan iktidara gelip Başbakan olunca hemen şu 

kararı aldık, dedik ki «'Biz bu sigarayı ithal edeceğiz, kaçakçı getirmeye
cek». Tabii bir kazanç var bu işte, ar~daki farkı da ben alacağım, nereye 
vereceğim? Toplu Konut Fonu'na. Gelirken gördük, işçimizi n, memuru
muzun toplu konutları böyle yükseliyor ... O toplu konut fonuna para bu
lacağım . Bakınız ne oldu; o sigarayı biz ithal ettik. Bugün herhangi bir 
köye gitseniz yabancı sigarayı bulursunuz. Sokak aralarında eskiden ka
çakçıların sattığı gibi değil, kar kaçakçıya değil, toplu konut fonuna ve 
devlet hazinesine geliyor. Yılda ne kadar biliyor musunuz? Tam yüzelli 
milyar lira, say say bitmez. Şimdi soralım bakalım, acaba eski iktidar
lar niçin hu yola gitmedi de hep kaçakçıyı besledi? Şimdi bakı •orum, bu
gün Anavatan'ın karşısında bir cephe kurulmuştur. Bir taraftan inanıl
maz derecede paralar geliyor. Biz en büyük parti olduğumuz için devlet· 
ten çok yardım alıyoruz. (Aldığımız oya göre). Ama hemen hemen pek 
az para alan partiler bizden çok daha fazla harcama yapıyorlar, ccbu pa-
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·ralar nereden geHyor• diye düşünmek lazım. Dönüp bize yolsuzluk lafı 
edenlerin, eski hesaplarını görmeleri lazım. Bu kaçakçılığa niçin müsaa
de ettiniz? Şimdi görüyorum ki, bu devir değişsin, Özal gitsin, kaçakçı 
karaborsacılar gene bu memlekette cirit atsınlar... Onu mu istiyorlar? 
Bu mümkün değildir arkadaşım, bugün Türkiye'nin dükkanları vitrinleri 
doludur. Herkes, yakın komşularımız gelip Türkiye'den alış - veriş yapı

yorlar. Ben bilirim o eski devirlerde, Gaziantep'in Kilis diye bir kazası 

vardı. KiHs'e gidip istediğiniz (kaçak) alışverişi yapardınız. Kilis'ten 20 
km. ötede polis bazan sizi durdururdu, •Çıkar şu kaçakları» diye ... Yahu 
kardeşim Kilis'te sattırdın, burada ne istiyorsun? Şimdi Kilis'te gene 
kaçak işi var ama bu sefer Suriye'ye doğru gidiyor. Ters oldu. Suriye'nin 
durumu değişti, Türkiye'nin durumu iyileşti. Şimdi bakın memleketimiz
de turist dolu, diyorlar ki «Otellerde yer yok». nereden geliyor, Arabis
tan' dan, Almanya'dan, batfda güneyde her tarafta tw·ist kaynıyor. Dö
viz getiriyor, alışveriş ediyor. Dükkancının, esnafın işi arttı, herkesin işi 

arttı. Neden acaba? Bir sebebi var, memlekette anarşi yok, huzur var. O 
eski devirlerdeki sokaklarda adam öldürüldüğü zaman, bombalar atıl· 
dığı zaman bu memlekete turist gelebilir mi? Gelmesi mümkün değil. 

Muhterem Zonguldak'lılar, bu kadarım söylemem kafidir. Biz bu 
memleketi bir baştan bir başa bir şantiyeye çevirdik. Kalkınma hızımız 
80 öncesinde ileri değil geriye.gidiyordu. Son iki senedir Türkiye, dünya
da, biraz da OECD ülkeleri arasında en yüksek kalkınma hızına sahiptir. 
Herkes bizi, Türkiye'yi örnek ülke diye gösteriyor. Ben hatırlarım, vak
tiyle bu memlekette (çok uzak değil) dört sene evvel, yurt dışına çıkma
ya iki senede bir izin verirlerdi. Dörtyüz dolar verirlerdi, bir bavulla gi
der on bavulla geri dönerdi. Nereden buluyordu bu millet parayı? Tahta
kale'den (kaçak). Şimdi öyle değil, biz iktidara geldik, dedik ki, «öyle 
şey yok arkadaş, biz bu milletin dövizini başkasına kaptırmayız, dışarı
ya gidiş serbesttir. Üçbin dolar da vereceğim, yani paran varsa tabii , 
Türk parasını getir veririm. Şimdi bir bavulla gidiyor insanlar, bir ba
vulla dönüyor. Çünkü herşey Türkiye'de var. En güzeli fakat en ucuzu 
var. Almanya'dan gelen arkadaşlarım artık eskisi gibi video, televizyon 
getiriyorlar mı? Hayır, birtakım eşyalar getiriyorlar mı, hayır paralarını 
getiriyorlar kafi. Herşey var Türkiye'de. İnşallah bir daha o eski yokluk 
günlerine dönmeyiz. Bu memleketi ileri götürmeye, bir Avrupa ülkesi 
haline getirmeye azmettik. Onun da yolunu bulduk, ihracatımız artıyor, 
dokuz milyar dolara çıktı. Nereden aldım ben bunu? Eski devirlerde iki 
milyar dolardan aldık, bugün dokuz küsur milyar dolar. O çok övünen
lerin yaptıkları bütün ihracat iki milyar dolar. Bugün Türkiye'nin ihra
catı dokuz milyar dolar. Ne tip üründen geliyor, biliyor musunuz, sanayi 
ürünlerinden geliyor. Eskiden bu ülke bir tarım ülkesiydi, ihracatının 
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yüzde yetmişi tarım mallarıydı, ama bugün, bu sene yüzde sekseni sa· 
nayi ürünleridir. Şu gördüğünüz Zonguldak'ta, Ereğli'nin mallan Ame. 
rika'ya Japonya'ya satılıyor. Yani bizim gibi sanayi ülkelerine biz sanayi 
malı satıyoruz. Geçti o eski günler bir daha gelmez. Bu memleketin gü· 
zel insanları bizi bir daha o karanlık günlere döndürmezler. Bakınız, ha· 
tırlayın bir misal daha vereyim. Televizyon ne zaman renkli oldu, bile~ 
var mı? Söyliyeyim 1983'de renkliydi ama sadece Cumhurbaşkanı Evren 
çıktığı, bir de Başbakan Ulusu'nun o zamanki basın toplantılarında ve 
arada da bir renkli oluyordu. Televizyon haftada otuz saatti, şimdi ne 
kadar söyleyeyim; haftada yüzon saat ve 'hepsi renkli. Ama yok kimse 
hatırlamaz bunu. Bir de ikinci kanal çıktı, buraya da gelecek. İkinci ka· 
nal da gelecek, hatta üçüncü, dördüncü, beşinciye kadar gidecek. Avru
pa'dan ne farkımız var. Bakın şimdi, Zonguldak'ın bütün köyleri elekt· 
riklendi. Bütün köylerinde telefon var, hem de otomatik. Yani Ulaştırma 
Bakanımız sade Zonguldak'a yaptı zannetmeyin. Türkiye'nin her tarafı 
böyle. Evvelsi gün Erzurum'da, Kars'daydım oralarında bütün köyleri 
elektrikli, bütün köylerinde telefon var, çoğu da otomatik. İşte modern 
ülke budur, başka türlü olamaz. Bakınız bir iş daha söyliyeyim; elektrik 
meselesi. Nasıldı elektrik meseles.i, şöyle bir 1983 öncesine, geriye doğ· 
ru bir gidin bakalım . O •güzel• dedikleri günlere bir gidin bakalım, asan· 
sörde kalırdınız, elektrik kesilir, kısıntısı var progıamlı, sanayi durur, 
kısıntılı elektrik programı var. Bulgar'dan elektrik alırsın kardeşim, yal
varırsın, parasını veremezsin, adam sana horozlanır. Bugün öyle değil, 

Bulgar'a da kimseye de borcumuz yok. Çok süratli yaptık, santralleri 
kurduk, hem de iki senede, bitirdiğimiz santraller var. 'Onlar olmasaydı 
oniki senedir süren elektrik kısıntısı devam eder miydi? Şimdi dönüp 
Bulgar'a diyorum ki, «Sana elektrik vereyim.• 

Bakınız, o bazılarının deyimiyle 1980 öncesinin güzel günleri - kara
borsacı için çok güzel günler · o doğru, millet için ııdıraplı günler. O gü
zel günlerde Türkiye'nin itibarı nasıl? Memlekette petrol sıkıntısı var. 
Arap ülkelerine giderler, petrol isterler, paramız da yok. Hem paran yok, 
hem de petrol istiyorsun, tabii o zaman yalvarırsın. Bir Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı bir Arap ülkesine gitmiş, o ülkenin Petrol İşleri 

Umum Müdürlüğü'ne rica etmiş, cNe olur bize bir tanker daha fazla ve
rin•, cPeki verelim-. Ondan sonra bizimki elini oğuşturmuş• Acaba bu 
tankerin fiyatını biraz düşürür müsünüz?• Adam bunu söyleyince ka
pıyı göstermiş, •Buyrun dışarıya• demiş. Bu utanılacak bir manzaradır. 
Şimdi ne oldu, o söylenen ülke de dahil Türkiye bütün mallarını sattığı 

bazı Arap ülkelerine tam birbuçuk milyar dolar kredi vermiştir. Biz ve. 
riyoruz... Diyorlar ki, bomboş kaldı•. Vaktiyle de şunu söylüyor· 
!ardı . cBorç yiğidin kamçısıdır• . Yahu kardeşim borç verirlermi herkese. 
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Eğer ödemezsem bana kim borç verir. Bu bir akıl meselesidir. Bugünkü 
Türkiye'nin itiban meselesidiı". Ben bugün bakıyorum, Türkiye'de çok 
işler yapılıyor, işte elektrik, işte telefon meselesi böyle, yollara gelince; 
çok yol yapıyoruz. Bırakalım, nedir o yol biliyor musunuz. 1050 kilomet
re otobana başladık, otoyol... Hayallerinden geçer miydi böyle şey ... Onun 
için her zaman söylüyorum, bizim icraatımıza eskiler de, yeniler de da
hil, siyasi muhaliflerimizin hiçbirisinin hayalleri dahi yetişemez. Onların 
ufukları bizim icraatımızdan çok daha geridedir, haberleri olsun. 

Muhterem Zonguldak'lılar, Zonguldak'a bir fakülte daha geliyor. 
Yapamayacağım sözü de söylemem. Burası Türkiye'nin bir önemli sa· 
nayi merkezidir. Biz belediyelere çok önem verdik. Hiçbir iktidar bu öne
mi vermedi, hep belediyeleri yalvarır yakarır hale getirmiştirler. Bizim 
çok önem vermemizin sebebi, size daha iyi hizmet gitsin diyedir. Evet, 
bu güzel insanlara daha fazla hizmet edilsin, çocuklar çocuk bahçesinde, 
gençler spor tesislerinde, Vücutlarını geliştirsin, daha akıllı daha güzel 
olsun diyedir. Bakınız, Türkiye'de spor sahaları; bizden önceki bütün 
Cumhuriyet döneminde 16 milyon metrekare spor tesisi yapılmış, bu 
dört sene içinde de onun kadar yapıldı. Ve inşallah beşinci senede çok 
fazlasını geçeceğiz İstanbul, Ankara, fzmir'de bütün şehirlerimizde ar
tık kapalı spor tesisleri var. Ufak kasabalarda dahi. Bu küçük konu için 
özel kanun çıkardık. Meşhur fonlardan onları da istifade ettirdik. Toplu 
konut meseles i. Hiç kimsenin hakkına bu kadar sahip çıkacak hesap 
şimdiye dek yok. Mümkün de değil, Sebebi var. Bakınız iş var yüzer mil
yar lirayı kaçakçıdan alırsın, devlete döndürürsün ve Toplu Konut'a ge
tirirsin. Ondan sonra, şuradan buradan derken yurda 600 milyar lira pa
ra bulursun. Orta halJi vatandaşıma Toplu Konut Kredisi olara k verirsin. 
Bugün Türkiye' de şu anda 600 bine yakın ev inşa halindedir. Ne zaman 
olmuş bu: Bakınız, bir taşla iki - üç kuş . Bir kere, bizim insanımız için 
ev sahibi olmak çok önemli birşey. Hatta evlenmek kelimesi, evden geli
yor. Başka lisanda yek. Demek ki, bizim insanımız evi çok seviyor. Vak
tiyle emekli olduğu zaman ev sahibi oluyordu. Hayır! size yeminle söy
!üyorum, on sene içinde işçimi de, memurumu da gençken ev sahibi yapa· 
cağım. Yaşlıyken değil. Bir kere insanları ev sahibi yapıp mutlu ediyo
ruz. İkincisi, bu inşaatlarda, ekonomiyi harekete geçiren çok iş var. Bir 
ev inşaatında çimentosu, kerestesi, camı v.b. gibi yüzelli tane sanayi dalı 
çalışıyor. Herkese büyük iş imkanı çıkıyor. Ekonomi hareketleniyor. 
Onun yanında başka bir şey daha var. İş arıyor. Her ev inşaatında ne ka
dar düz işçi, kalifiye işçi çalışır? Sayın bakalım . İşte bugün Türkiye'de 
işsizlik yoktur. Yani işsizlik aşağıya doğru gitmektedir. Gitgide de daha 
~ağıya inecektir. İlk defa söylüyorum, Türkiye'de işsizlik, geçen sene 
azaldı, bu sene de azalmaya devam ediyor. Çünkü, biz, Toplu Konut Po
litikasını bu üç maksatla başlattık. B!r·taşla uç kuş vurduk. 

748 



Evet. Şimdi şunu da söyleyeyim; bu fonlardan bir fonumuz daha 
var. Bahsetmedik, ama burada bahsedeceğim. Bu memleketin en fakir 
tabakasında, hakikaten muhtaç insanlar var. Bütün iktidarlar gelmiş 

geçmiş hep şunu söylemişler; «fakirliğin, fukaralığın kökünü kazıyacağız». 
Kardeşim nasıl kazıyacaksın? Lafla peynir gemisi yürümüyor. Söylemek
le iş yapılmaz. Mühim olan bunun icraatını yapmak. Biz yaptık. Bütün 
fonlardan yüzde 10 kestik, •Fakir Fukara Fonu» nu kurduk. Bütün iller
de vakıflar kurduk. İhtiyacın mı var? Muhtaç mısın? İş bulalım sana. 
Okumak isteyen talebeye, evde kalmış kadına, yardıma muhtaç çocuklar• 
olana, bakacak kimsesi olmayana , hapisten çıkmış iş bulamayana da yar
dım edeceğiz. Bu son bir sene içinde Türkiye'de bu fondan ne kadar in
san yararlandı, söyleyeyim mi, size? İki milyona yakın insan yararlandı. 
Merkezleri açtık. Bir çok insana, okuyan gençlere yardım ediyoruz. Yurt 
yapıyoruz. Üniversite gençHğinin yurt meselesini biz Çözdük. Bütün Cum
huriyet tarihinde elli bin yatak yapılrmş. Anavatan iktidarı bir senede 
kırkbeş bin yatak yaptı. 

Aziz ve Muhterem Zonguldak'lılar; 

Şunu söyleyeyim; önümüzde, Türkiye'nin 6 Eylül'de halk oylaması 
var. Biz, bu halk oylamasını niye getirdik? Söyleyeyim, bir dinleyin lüt
fen. 1980 akla neler getiriyor? Kardeş kavgası bir taraftan anarşi, bir ta
raftan ekonomik bunalım var. Siyasiler bu meseleyi çözemiyor. Çözmek 
bir tarafa, birbirleriyle kavga ediyorlar. Parlamentoda yedi ayda Cum
hurbaşkanını seçemediler. Öyle değil mi? Bunu hepimiz biliyoruz. Öyle 
bir noktaya geldik ki, artık başka bir kurtuluş çaresi yok. Çünkü uçuru
mun önünde. Ya iktidara çıkacak, ya da başka bir şey olacak. İşte o za
man, haklı olarak lazım gereken müdahaleyi yapıyor. Sonra da yeni bir 
Anayasa yapılıyor. Yeni Anayasa'da şunu söylemek istiyor; Memleket bu 
hale geldi ; ama siyasiler mahkemeye verilemez. Siyasi sorumluluk, mah
kemelerde çözülemez. Ne yaptı? Sana, seçim sandığında, oy sandığında 
bir ceza verebiliri m. Anayasa 'da geçici 4. maddeyi koydu. Dedi ki; siz 10 
sene siyaset yapamazsınız. Sebebide, Türkiye'de anlaşan, uzlaşan yep
yeni siyasetçiler çıksın diyedi r . Şimdi 5 sene geçti, bunların yandaşları 
geldiler. Parlamento'da eski iki parti vardı; «MDP» ve «HP» Onların içi
ne girdiler, karıştırdılar. İki tane grup kurdular. Başladılar dırdıra, ney
miş bu dırdır? Af çıkarılmasıymış. Ben dedim ki •Hayır• ben Meclis'ten 
af çıkartmam . Çünkü; millet bunu % 92 reyle tasdik etti. Ancak millete 
gideriz, millet ne karar verirse başımızın üstünde yeri var. 

Muhterem Zonguldak'lılar, şu olur, bu olur, sorumluluk sizdedir. Si
zin omuzlarınızdadır. Bu basit bir mesele değildir . Memleketin geleceği
ni, çocuklarınızın istikbalini düşünerek ve bu memleketin geriye değil 
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ileriye gitmesini düşünerek inşallah en iyi, en hayırlı kararı verırsınız. 
Ben inanıyorum ki, bizim milletimiz güzel milletimiz en doğru kararı ve
recektir. Biz bu suretle önemli bir iş daha yaptık mülete danışılma ilke
sini getirdik. Önemli meseleleri size sormaya getirdik. 5 senede seçimden 
seçime değil. Kabul etmediler, Anayasa Mahkemesi'ne başvurup itiraz 
ettiler. Anayasa Mahkemesi ters yüz etti bunları . Milletten korkulmaz, 
kaçılmaz. Gelin oy sandığında görelim. İster «Evet•, ister «Hayır» verin 
ama, doğru karar verir. 

Sevgili Zonguldak'hlar; 

Eskiden birbirine düşman olanlar, hatta cenaze namazlarında ve 
cenaze törenlerinde birbirlerine sırtlarını çevirenlerin hepsi, ş i mdi Özal'a 
karşı birleştiler. Bu işte bir iş var. Memlekette ne kadar ünlü adam varsa, 
hepsi bana karşı birleşti. Şöyle bakıyorum da, demek ki bunlar, benden 
korkuyorlar. Yani bir büyük cephe meydana geldi. Aman dikkat edin 
içinde kaçakçılar, karaborsacılar da var. Yani fırsat bekliyorlar. O tatlı 
Urları, havadan paralar gelesin. Gelmiyecek, millet bir kere daha geriye 
dönmeyecek. Mazallah «Evet• oyu çıkarsa bunlar ertesi gün birbirlerini 
boğazlarlar ... Haberiniz olsun. Erbakan bir taraftan konuşuyor, öbür ta
raftan Türkeş, öbür taraftan Ecevit, Demirel. Birbirlerine haber yollu
yorlar, biliyorum. Tabii bizimle baş edemezler. Ama , yapacakları bir şey 
var. Ortalığı biraz karıştırırlar. Kafamızı dinleyelim, ileriye doğru gide
lim. Çünkü, bakınız, Anavatan seçimden sonra bu memlekete bir şey ge
tirdi. Onu iyice düşünün. Biz birlik ve beraberliği getirdik. Kavgayı or
tadan kaldırdık. Kavganın yerine, sevgiyi koyduk. Bundan daha güzel bir 
şey olur mu? Açıkça söylüyorum; ben sizleri seviyorum. Yalnız bir aynın 
yapıyorum. O da şu; gençleri ve çocukları biraz daha fazla seviyorum. 
Sebebi var. Onlar bizim gözbebeğimiz. Ailelerin bütün gözleri, çocukla
rın ve gençlerin üzerindedir. Devletimizin gözü de gençlerde ve çocuklar
dadır. Bunlar ilerinin kuşaklarıdır. Onlara çok iyi sahip olmamız lazım . 
Bir kere daha kavgaya düşmeleleri lazım . Memleketi ileriye götürmeleri 
lazım. 

Sevgili Zonguldak'lılar; 

Hepinize, sözlerimi bitirmeden önce, birşey daha söyleyeyim. Ben 
bunu gezdiğim birçok seçim gezilerinde söyledim. O da şu; «Gençler bizi 
tutuyor•. Orta yaşlılar bizimle çalışıyor zaten. Sonra yaşlılanmız, anala
rımız, babalarımız, dedelerimiz, amcalarımız, teyzelerimiz var. Onların 
da duası bizimle. Geriye kaldı çocuklar. Çocukların da sevgisi bizimle. He
pinize sevgiler, saygılar sunuyorum. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN ERECLİ'DE HALKA 
HİTABEN YAPTICI KONUŞMA 

23 Ağustos 19lf7 

Sevgili Ereğli'liler, 

Türkiye'nin itibarı yükseliyor. Avrupa'da, Almanya'da ikinci, üçün
cü sınıf insan muamelesi yapılan işçilerimizin itibarı yerine gelmektedir. 
İtibaren daha da çok artacak, aranan insanlar olacaklar Çünkü, unut
mayınız bir milletin vatandaşlarının itibarı, o milletin itibarıyla orantılı
dır. O milletin itibarı varsa, vatandaşlarının da itibarı vardır. Bakımz ge
ne o tarihlerde, Ortadoğu'daki komşu arap ülkelerine para bulmak için 
gittiğimiz seferleri hatırlarım, randevu alamazdık ... Değil Krallarından, 

başbakanlarından, bakanlarından bile randevu alamazdık. Bugün ben te
lefon ediyorum, diyorum ki, «Filan yere giderken sizin meydandan geçe
ceğim , meydanda konuşmak istiyorum ... • meydan Türk Bayraklarıyla 
donatılıyor, en yukarıdaki adanılan geliyor beni karşılıyor, meydanda 
konuşuyorum randevu istemeye lüzum yok ... Eskisi gibi değil... 

Sevgili Ereğli'liler çok şey yapıldı. Şu Ereğli fabrikasına da bakın 
çok gelişti. Üretim inşallah bugün iki milyon tona yaklaşıyor. Benim bu
rada çalıştığım 1966 yılında 250 bin ton yapıyordu. Şimdi iki milyon ton 
üretim yapıyor. Ve inşallah yeni, büyük bir tevsiiye başlıyoruz. Bunu beş 
milyon tona götüreceğiz, daha fazla insan çalışacak. Benim Ereğli De
mir - Çelik Fabrikalarında çalışan işçilerim, çok kaliteli iş yapıyorsunuz. 
Sizlere teşekür ederim. Evet, Ereğli mamulleri bütün dünyada aranıyor. 
Demir - Çelik ihraç etmek Türkiye için bir hayaldi, yabancıdan, Bulgar'
dan hep ithal ediyorduk. Ama bugün öyle mi? Ereğli Demir - Çelik ma
mülleri Japonya'ya, Amerika, Avrupa'ya hem de çok karlı olarak satılı
yor. 

Bakınız , 1979'a geldiğimizde, Cumhuriyet Hükümetleri, bütün çalı
şanlar, «Efendi biz şunu yaptıydık, bunu yaptıydık.• diyorlar, söylesin
ler, ben hiçbirine cevap vermem. Eski başbakanlar, şunu söylemiştir, bu
nu söylemiştir; hakikat güneş ışığı gibi ortadadır. Benim vatandaşım akıl
lıdır, hakikatları görür, ne olduğunu ne bittiğini, nereden nereye geldiği
mizi en iyi bilen sizlersiniz ... Bir misal vereyim. 1979'da bu memleketin 
ihracatı 2 milyar 200 milyon dolar. Şimdi soruyorum, petrol ithalatı ne 
kadar, biliyor musunuz? Üç milyar dolar ... 1980'de 2 milyar 900 milyon 
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dolar ihracat ve 3 milyar 700 milyon dolar da petrol ithalatı var. Bizim 
ihracatımız petrolü karşılamıyor. Bu memleket batmış memleket ol
maz mı? Ne kadar mal ihraç etseniz, petrolü bile karşılayamıyorsunuz . 
Bugün durum nedir? Bugün Türkiye'nin ihracatı tam dokuz milyar do
lar .. . Ve neredeyse bunun yüzde 80'i demir - çelik gibi sanayi ürünleri, 
dahasını söyliyeyim, tekstil gibi daha birçok ürünler, petro-kimya ürün
leri, gübreden akaryakıta kadar herşeyi ihraç ediyoruz. İhracatımızda 
üçbinden fazla sanayi kalemi var. Nereden gelmişiz 1979'da 700 milyon 
dolar 1987'de yedibuçuk milyar dolar sanayi ürünleri ihracatı, tam on 
misli ... 

Bunlar nas ıl yapılmış? Bu akıllı, güzel insanların önündeki engeller 
kaldırılmış, herkese daha fazla çalışma, daha fazla kabiliyetini gös terme 
imkanı verilmiş. Benim memleketimin insanları zekidir, çalışkandır, on
lara kapıyı açarsınız onlann ·yapamayacağı, başaramaycğı hiçbir iş yok
tur. 

Sevgili Ereğli'liler, durum budur. İnşallah önümüzdeki yıllar çok 
daha parlak olacaktır. Anavatan iktidarı dört senede çok şeyi değiştirdi. 

Zihniyeti değiştirdi ve yepyeni işler getirdi. Ş imdiye kadar yapılmas ı ha
yal bile edilmeyen işleri yaptı. Her zaman söylüyorum bizim siyasi rakip
lerimiz bugünkü mevcutlar eskiler, hepside dahil onların haya lleri bizim 
icraatımıza yetişemez. 

Özal birtakım fonlar çıkardı, şaşırıp kaldılar . Nedir bu fonlar? An
layıncaya kadar atı alan Üsküdar'ı geçti. Daha öyle işler yaptık ki onlar, 
bu işler na ıldır diye, nasıl yapılıyor diye çözmeye çalışıyorlar. Çözemez
ler mümkün değil, o işi yapmak için elektronik beyin lazım . Bakınız bu 
memlekette bilgisayarlar kullanılmıyordu. Bilgisayarları biz serbest bı
raktık. Şimdi gençlerimiz çocuklarımız bilgisayarlarla birçok şeyi öğre
niyorlar, bizim gençlerimizin çocuklanmızm , başka ülkelerin çocukların
dan gençlerinden ne farkı var? Onlar berşeyc layıktır . 

Arasıra br.zı gazetelerimizde, kenarda köşede yazıl ar çıkıyor. Ama 
yurt dı ında birçok büyük gazete, mecmua Türkiye'nin büyüdüğünü, ge
liştiğini, Türkiye'nin fişek gibi gittiğini, hatta Türkiye' den korkmaya baş
ladıklarını yazmaya başladılar. Eskiden böyle miydi? Allaha çok şükür 
52 milyon nüfusumu var, Almanya'dakileri ıde sayarsanız ell iheş mil
yon. Nüfus bakımından Fransa'yı geçtik. Yakında Almanya'yı da geçece
ğiz, İngiltere'yi de ... 

Avnıpa'nm en önde ülkeleri arasına muhakkak gireriz. Korkmadan 
Avrupa Ortak Pazan'na müracaat ettik. Hani o eskiler? Niye müracaat 
etmediler? Sorun bakahm onlara ... Çünkü bu mümkün deği ldi, kafalan 
bu işi alacak kadar büyük değil, mümkün de değil, anlayama1lar. Bugün 
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Ortadoğu'da en çok sözü geçen devletiz. Var mı başka diyecekleri? Şimdi 
korkuyorlar, •Efendim Özal biraz da Nobel Mükafatı'nı ayarlamaya ça
lı şıyor. •Ne içinmiş• İran'la Irak arasırdaki harbi dur>durmak içinmiş, 
öyle bir arzumuz yok. Milletimiz bizi takdir etsin kafi, biz başka bir şey 
istemeyiz. Ama şunuda söyliyeyim, bugün Ortadoğu'da İran'ın da önem 
verdiği, itimat ettiği, ilerde araya girmesi icap eden bir devlet varsa, o da 
Türkiye, onu da söyliyeyim. Çünkü Türkiye'yi bu duruma doğru, adil ve 
tarafsız ama aktif politikayla biz getirdik. 

Muhterem Ereğli'liler, fonlar'dan bahsettim. Hesaplara bir türlü 
akılları ermedi. Seçim sırasında da söyledim «Toplu konut icraatımız!:: 
konut meselesini halledeceğiz» dedim. «Parayı nereden bulacaksın?• de
diler. Yok, söylemem sonra kopya çekersiniz, hiç söyler miyim ... Seçimi 
kazandık, arkasından mahalli seçimler başladı söyledim; dedim ki cŞu 

içtiğiniz yabancı sigara var ya, hani parayı kaçakçıya, karaborsacıya ve· 
riyorsunuz . eskiden kaçak geliyordu onlar, şimdi her tarafta var. Ama 
bu akıldır, ben bunu kaçakçıya, karaborsacıya kaptırmam. Ben kendim 
ithal eder, satarım, aradaki farkı da Toplu Konut Fonu'na yatırırım. O· 
farktan da işçime, ımemur ve esnafıma ev kredisi veririm. Akılları nere
deydi? Bakın bugün bir yolsuzluk hikayesi var, al eline karayı vur, çal 
hertarafa ... bu meşhur, eski alışkanlıklardır. Ben şimdi sorayım «Buka
raborsa işi 1980'den evvel vardı değil mi? yollarda Marlbora, diyerek sa· 
tarlardı.• Şimdi bakın, size hesabını vereyim; bugün bizim yaptığımız 

bu işle Toplu Konut Fonu'na ve devlet hazinesine ne kadar para geliyor 
biliyor musunuz? Yılda 750 milyar lira. Peki, sorayım bu 750 milyar lira 
1980 öncesinde 1983 öncesinde kimin cebine gidiyordu? Kaçakçının kara
borsacının . O vakit bu kaçakçılan, karaborsacıları niye beslediniz? Niye 
milleti düşünmediniz? O suali sorun. Hadise böyledir, 1970'li yıllarda 

Türkiye'ye gümrüklerden geçmeden her türlü kaçak eşya ge!cmiştir. Kı
lis'ten, Bulgaristan'dan gelmiş, Bulgar'Jar istifade etmiştir. Aradan mil
yarlar vuran havadan para kazanan adamlann sayısı bilinmez. Bugün 
bunlann hepsi karşımızdadır. Tekrar eski günleri hayal ediyorlar, habe-· 
riniz olsun. «Ah bir gelse de, şu tatlı tatlı karaborsa işlerini yürütsek.• 
diyorlar. Evet maalesef aslı böyledir. Çünkü biz bu memlekette öyle işler 
yaptık ki, inanıyorum, halk tutuyor bu işleri ve geri dönmesi mümkün 
değildir. Onun için onların gelmeleri de mümkün değildir. 

Bakınız, Toplu Konut Fonu böyle kuruldu; Yılda ne kadar toplu 
konuta, yeni meskene, eve kredi veriyoruz? Yüzyirmibin ilave, her sene 
yüzyirmi bin ... Kredi verdiğimiz ev sayısı, şu anda 600 bine yaklaştı. 
Bizden evve'fk..i dönemde !kırk yılda, yılda onibin yapılabilmiş, biz neredey
se 150 bin yani onbeş misli daha fazla yapıyoruz. İşte budur toplu konut, 
meseleler böyle çözülür. 
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Sadece o kadar değil, bir fon daha çıkardık. Ona da akıllan ermedi, 
Savunma Sanayiini Destekleme Fonu ... iBir memleketin güçlii olması 
için sadece iktisadi yapısının, siyasetinin giiçlü olması kafi değil. Silahlı 
Kuvvetlerinin de giiçlü olması lazım. Öyle değil mi? Biz bu fonu koyduk, 
nereden aldığımızı da söyliyeyim, kumar oynayandan, sigara içenden al
dık. Gayet tabii , nereden bulacağım? Buralardan buluyorum. Yılda 500 
milyara yakın para geliyor, Türkiye'nin Savunma Sanayii'ni bununla ku
ruyorum. Kurulmaya başladı bile, o kadar çok iş yapıyoruz ki, temel at
maya, açılış yapmaya zamanımız yok. Bundan ikibuçuk sene evvel Eski
şehir' de tayyare, uçak, jet motorlan fabrikası temelini attık. Geçtiğimiz 
aylarda da gittik, açılışını yaptık. Artık jet motorlan Türkiye'de yapılı
yor. Sonra Ankara Mürted'de uçak fabrikası temeli atıldı. Şu anda tec
rübe işletmesi yapılıyor, yakında açılışını yapacağız. Muhterem Ereğli'li
ler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı günü motoru ve gövdesi Türkiye'de 
yapılmış F-16 uçakları şu göklerde uçacak. .. Daha bu kadar değil, bir de 
Kamu Ortaklığı Fonu çıkardık. Hani televizyonda da «Köpriileri, Baraj
ları satarız, yenisini yaparız.• diye söylemiştim. Adamın biri de karşımıza 
çıktı «Sattırmam• dedi, ben de «Satarım• dedim, sattım. Satıyorum de
diğim zaman zannetmişler ki köpriiyü böyle dilim dilim edeceğiz, herke
se bir parça vereceğiz, herhalde öyle düşündüler ... Köprii orada duruyor, 
üzerinden vasıtalar geçiyor, biz gelirini sattık ... Ama aynı yolda ikinci 
köpriiyü yapıyoruz. Eskisinden daha büyük, öbüründe üç gidiş üç geliş 
vardı , bunda dört gidiş dört geliş var ... İsmi de bir güzel ki : «Fatih Sul
tan Mehmet Köprüsü» İşte o «Köpriiler, barajlar yaparız, satarız• dan 
Atatürk Barajı yapılıyor, Karakaya Barajı bitti. Şimdi soruyorum, yaşlı
larımız hatırlarlar kaç senedir elektrik kısıntısı var, biz gelmeden evvel 
oniki onüç sene bütün yetmişli yıllarda elektrik kısıntısı var. Hani biz 
yaptık, yapıyoruz diyenler niye elektrik kısıntısını kaldıramadılar. 83'den 
sonra biz kaldırdık. Çok süratli santralleri yaptık, yanın kalmış her te
sisi biz tamamladık. Bugün Bulgar'dan elektrik almıyoruz, kendisine di
yoruz ki «Bizi Bulgar'a muhtaç ettiniz• ama bugün biz dönüyoruz Bul
gara «Arkadaş sana elektrik satarız, sen de sıkıntı var». diyoruz. O kamu 
ortaklığından şu otobanlara - Almanya'daki işçi kardeşlerimiz bilir - biz 
otoyol diyoruz, onlar otoban derler, Almanya'da çok var. Bizde de, biz
den evvelkiler 50 km.'lik otobana başlamışlar on senede bitirememişler. 
Bitirmek bize nasip oldu, bir senede bitirdik. Ama 50 km. ne kıymeti 

var. Bugün Anavatan iktidan bir milyar 900 milyon dolar kredi alarak 
1050 km. otoyola başlamıştır. Üç veya dört yıl sonra Almanya' da çalışan 
işçi kardeşim, Kapıkule'den girince otobana gireceksin, ta Ankara'ya ka
dar hiç dışarı çıkmadan otobanda gideceksin . İşte otoban budur. Yoksa 
öyle 50 km. otoban olmaz. Bizim ölçülerimiz bu. İkinci petrol boru 
batı bizim dönemimizde başladı. Daha geçende temelini attığımız boru 
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hattını açtım. Asya'dan gelen tabii gaz boru hattı. .. Onun da ilk kısmının 
açılışını yaptık, Ankara'ya kadar gelecek. Nerede bunlan düşünenler, ne
rede yapanlar? ... Sevgili vatandaşlarım, size soruyorum demin tasvir et
tiğim eski karanlık günler var. Kardeş kavgasının, anarşi, yokluklar, 
kuyrukların olduğu devreler var. Burada o devrelere dönmek isteyen var 
mı? yoktur ... Tabii ki hayır, çoluğunun, çocuğunun, okula gönderdiği ev
ladının başına bir kaza gelmesini kim ister ... Onun için diyorum ki , ge
liniz hep birlikte bu memleketi geriye değil, ileriye doğru emin adımlarla, 
hep beraber yürütelim. Tabii bizim güvend ığimiz güçlerin başında genç
ler geliyor. Gençleri çok seviyoruz, çocuklan da çok seviyoruz ve hatta 
diyorum ki bize rakip olmaya çalışan bir parti var (eski bir partinin de
vamı mahiyetinde). Diyorum ki, olabilir belki babalannız oradadır ama 
oğullan bizdedir. 

Çok sevgili Ereğli'liler, sözlerimin sonuna geldim, bir şey daha söy
leyeceğimi, çok işim var, daha Zonguldak, Bartın'a da gideceğim. 

Sevgili Ereğli'liler, bir birlik beraberlik işareti yapalım. Türkiye'nin 
birliği beraberliği, Aııavatan bunun için kuruldu, biz bu birliği ve bera
berliği temsil ediyoruz. Kavgayı değil, sevgiyi temsil ediyoruz. Hepinize 
en derin sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN ISPARTA'DA HALKA 
HİTABEN YAPTICI KONUŞMA 

I 
24 A~ustos 1987 

Sevgili Isparta'lılar, 

Zannetmeyiniz ki tutulmuş bir avuç kişiden Özal korkar, benim yü
reğim mangal gibi mangal. Onların verdikleri paraların hiçbirşey olma
dığını , bir avuç karaborsacının bu memlekete hiçbir şey yapamayacağını 
söylüyorum. Geldikleri yere giderler. Hadi güle güle sizlere ... ! İşte hesap
lan bu kadar. Bakınız çok değerli Isparta'lılar, burada ufak bir hadise 
oldu. Bir avuç insanı getirdiler buraya ve toplantımızı, aynen 1980 ön
.cesi gibi, ayoı o günler gibi yapmaya çalıştılar, Kulağınıza küpe olsun. 
Bütün memlekete de bu bir ön ihtar olsun ve bütün memleketimdeki in
sanlara diyorum ki; düşününüz, işte 1980 öncesinin misalini yapmak isti
yorlar. Ama Özal varken yapamıyacaklar, mümkün değil; yapamazlar. 

lsparta'ya iki fabrikanın temelini atmaya geldim. Bu fabrikalara 
benim ailem sahip olacak değil, anladınız mı şimdi . Isparta'ya fabrika 
yapanların kendi aileleri sahip olur. Bizim yaptığımızı fabrikaya Ispar
ta'lılar sahip olacak, Evet sevgili Isparta'lılar, iki tane fabrika sonradan 
başkalarının sahip olduğu gibi değil, sizlerin sahip olduğu , bu gençlerin 
çalıştığı, karaborsaya, kaçakçılığa son veren bir ANAP iktidarında daha 
çok şey yapılacak. 

Çok ıdeğerli lsparta'lılar, bırakalım istedıkleri kadar bağırsınlar, 
güvenlik kuvvetlerinin hesaplarını görmesi lazım. Kanuna aykırı hareke: 
edenleri olduğu gibi götürmeniz lazım . Hiçbir mitingle bunun aksini ya
pamazsınız. Sağolun, bir avuç'a haddini, hesabını gösterdiniz; işte ölçü
leri o kadar. Parayla tutulmuş bir avuç insan, bu kadar o!ur. lsparta'lı
lar, yaşayın, varolun, hepinize sevgiler. Şimdi anladınız mı hakikatl arı. 
Türkiye'nin 1980 öncesine nasıl geldiğini anladınız mı? Nasıl hatırladı
nız mı? İşte burada bu fark iyice gösteriliyor ve bütün vatandaşlarımdan 
istiyorum ki, bu özdeyiş çok güzel, hatırlarından çıkarmasınlar, Türkiye 
bir daha 1980 öncesinin, bani bir söz var, c70 sente muhtaç Türkiye• ye 
<iönülmeyecektir. O günlerin hepsini gördük. Muhterem Isparta'lılar o 
günlere dönmemiz mümkün değildir. Çünkü o Türkiye'de hakim olan 
zihniyet memlekete kaçakçılığı, karaborsacılığı getirmiştir. Bir daha Tür
kiye o günlere dönmeyecektir. Hep söylüyorum, gene de söyleyeceğim. 
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Bakınız bir sigara kaçakçılığı memleketi nereye getirdi. Bugün biz sigara 
kaçakçılığını kaldırdık. Devlet ithal ediyor, devlet kasasına ve toplu ko
nuta gidiyor. Isparta'da onbinlerce toplu konut var. Nereden geliyor bu 
para? Kendi iktidarları devrinde kaçakçıya karabor acıya giden bu yem 
borusunu kestik ve devletin hazinesine 150 milyar geliyor. Gayet tabii öz
lersiniz o eski devirleri, o karaborsanın, kaçakçılığın atboyu gittiği, diz
boyu çamur içinde pislik içinde bir ülkeyi onlar özlerler. Evet onun gel
mesi için «Evet• dersiniz. Ama gelmeyecek •Hayır» . 

Sevgili vatandaşlarım, zorbalık. devri bitmiştir, o devirler kapan
mıştır. Kaçakçılık devli de kapanmıştır, karaborsacıların da yem borula
rı kesilmiştir. Son çırpınışları var; o da inşallah 6 Eylül'de sizin oyları
nızla son bulacaktır. Burada bu meydanda ifade ediyorum, karşımızdaki 
cephe hakikaten bir kaçakçı, karaborsacı cephesidir. Evet maalesef öyle
dir. Ve sonları gelmiştir. Zaten sonları yoktu ki. 1980 öncesinde 12 tane 
hükümet gelmiş. Bugün 1980 sonrasında iki tane hükümet gelmiş o söy
ledikleri gibi değil, 12 hükümetle memleket nereye gider? Efendim, Ece
vit geldi, Demirel gitti. Demirel geldi, Ecevit gitti. Hokkabaz gibi bir aşağı 
bir yukarı . Millet bunun hesabını görmüştür. Bir daha da gelmeleri 
mümkün değildir. Göreceksiniz bu Jsparta'da dört tane milletvekilimit. 
var. Dört tane çıkardık, söyledim beşincisi de benim. Biraz sonra gide
ceğiz iki tane fabrikanın temelini atacağız. Şimdi dikkatlice dinleyin, 
çok sevgili vatandaşlarım, şöyle olur böyle olur. Ama bir toplantıda ra
hatsız etmek için bir avuç insanı parayla tutup getirmezler. Evet paray
la tutulmuş zavallı bir avuç insan var. Ama biz onlara iyilik yapıyoruz, 
iki tane fabrika kuruyoruz. İnşallah suntada çimentoda değil o iki fabri
kada çalışırlar. Patronlarının fabrikasında değil, Türkiye Cumhuriyeti'
nin fabrikalarında çalışırlar . Memlekete her zaman hayırlı işler yaptık. 
Dahasını söyleyim 1979'da sayın Demirel iktidara geldi. Ama arkasından 
be.ni çağırdı. Ben onun Başbakanlıkta Müsteşarı değil miydim? Yani is
tese tayin etmC'cıniydi? Etme:z;di. Niye etti? İtibarı kaybolmuş lbir ülke 
vardı. Bana söylediği aynen şudur; «Ekonomiye sen bakacaksın, bakan
lardan önce• diye evet böyle oldu. Ama bakınız herşeyi iyi gitti, Özal 
kıymetli adam, Özal ,dahi adam. Neticede ne oldu 'biliyor musunuz? İş 
parti kurmaya gelince •yok kuramazsııı• dedi. Partiyi kurduk, cünkü 
millet onun tapulu malı. değildir. Reyleriniz kimsenin tapulu malı değil
dir. Benim de değildir, onun da değildir, başkasının da değildir. Reylerin 
sahibi sizsiniz, siz. Çıktım ortaya hiçbir destek görmedim. Sadece Allah'
tan ve milletten destek gördüm. Onun için de korkmadan bu güzel şehir
de, Gülşehir'de Isparta' da sizlere hitap edebiliyorum. Hiç kimseden kor~
muyorum, Allah'tan başka. İstenildiği kadar şunu veya bunu göstersin
ler kader çizgisi tleğişmez. Allah'ın çizdiği kader çizgisi değişmez. 
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Sizin bu güzel topluluğunuz bağırdıkça onların yürekleri çatlıyor. 
Yaşayın Isparta'lılar varolun. Sizler bizim arkamızda oldukça bu memle
kete bu güzel i.ilkeyc daha çok hizmet edeceğiz . 

Biz bu memlekette çok işler yaptık, daha çok işler yapacağız. Bakı
nız, her zaman söylüyorum bizim yaptığımız icraata onların hayalleri da
hi yetişemez. Bakın misal veriyorum, köprüleri sattık. Ne için, yeni köp
rüler yapmak için. Hani televizyonda bir karşılaşmanız vardı. Ben de
dim ki, •Köprüleri barajları satacağım yenilerini yapacağım » . Adam da 
karşıma çıktı •Sattırmam• dedi. dedik ki, «Sen ne kadar söylersen söyle 
biz satarız» . Zannetti ki köprüleri parçalayıp satacağız. İstanbul köprü
sünün üzerinden vasıtalar geçiyor. Biz gelirierini sattık Yeni \köprü yapı
yoruz nasıl bir köprü? Eski köprü üç gelişli, üç gidişli. Bu yenisi dört 
gelişli, dört gidişli. İsmi de bir güzel ki, Nedir biliyor musunuz? Fatih 
Sultan Mehmet Köprüsü. Akıllan ermez, yapmaları mümkün değil. Ba
kınız birşey söyleyim biz bu memlekette huzur ve güvenin bekçisiyiz. Şu
rada bir adamdan korkmam hiç mümkün değil. Ama birşey söylüyorum, 
vaktiyle bu gibi mitinglere müdahale edenlere yollar açılmakla eskimez, 
yürümekle eskimez. Bu şekilde müdahale edenlere aman veremeyiz, gü
venHk güçleri gereğini yapsınlar. Evet bu memlekette bir kere daha o 
eski anarşik dönemlere katiyen dönülmez. Dönmek isteyen varsa karşı 
sında bizi bulur. Zannediyorlardı ki Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı 

Özal'ı korkutacaklar. Buna bir eski tabirle •haydi canım sende• şimdi 

bakınız bu memleketin huzuru güveni tamamdır. Bugün burada olan o 
ufak hadisenin gerisinde Türkiye'yi 1980 öncesine götürme arzusu ya
tıyor. Ama götüremeyecekler, mümkün değil. 1980 nedir onu size söyle
yeyim, demin söyledim kendisine Başbakan Müsteşarı oldum. Başbakan
lıkta Aralık ayında kalorifer yanmıyordu. Yakıt yoktu da onun için Tür
kiye'nin petrol alacak dövizi yoktu. O eski günlere dönmek ister misiniz? 
Elimizi açmıştık. En büyük iş 1980'nin ilk 6 ayında dokuz kere dışarı 

çıktım. Emme basma tulumbanın çalışması için içine su koyuyorlar, o 
suyu bulmak, kredi bulmak için. Kredi itibarı olana verirler, gücü olana 
verirler ... 

Isparta'lılar, hepinize tekrar sevgiler saygılar sunuyorum. Önümüz
de 6 Eylül günü halkoylaması var. Onu size anlatmaya çalışacağım. 6 Ey
lül günü bu halle oylamasını biz yaptık. Biz TBMM' de karar verdik. Hal
koylam~sı, eski dört siyasi lider var, bunlara ilaveten de iki tane lider 
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var. Bunlar 1982 Anayasası ile 10 yıllık süre de siyasetten men edilmi ~

lerd i. Bu karar 1982'de önünüze geldi. O zaman tasdik ettiniz yüzde 92 
oyla. Buradan da çok büyük ekseriyetle geçti. Şimdi bu konu devam edip 
gidiyor. Yandaşlan parti kurdular bu partilerle tekrar tekrar TBMM' de 
bu meseleyi bizim önümüze getirdiler. Ben de bir kerede milletin önüne 
gidelim, bu işi kestirip atalım dedim. Şimdi bakın misal burada bunlar 
o kadar ihtiraslı ve hırslı ki maşallah ellerine bir imkan geçse gene eski 
günlere çok rahatlık!;. döneriz. 6 Eylül'de bunlara ya «Evet• ya da cHa
yır• diyeceksiniz. Birşey daha söyleyeyim sakın şunu zannetmeyin, ikti
dar bu referandumla değişecek deği l. Evet bile çıksa onlann 40-45 tane 
milletvekili var ANAP'ın 254 milletvekili var. İktidar bizde, hizmeti biz 
getirdik, onları görelim bakalım bir gelsinler ilk seçimde de perişan ede
riz hiç merak etmeyin. Çünkü, bu memleket bir daha 1980 öncesinin ka
ranlıklarına dönmeyecektir, koalisyonlar devrine dönmeyecektir. MC'ler 
devrine veyahutta ne bileyi m 11 destekli hükümetler devrine asla dön
meyecektir. Onların ki, bir hayalden bir hüsrandan ibaret olacaktır. 

Isparta'lılar bakın şunu söyleyeceğim, şuradaki bir avucun dışında ; 

Allah onları da ıslah etsin, «evet• !eri de hayırlı olsun - Ben her zaman 
şunu söylerim derim ki, gençler bizi tutuyor. Tamam mı gençler. Hatta 
bunun bir misali var, dedim ki Babaları öbür tarafta olsa bile oğullan 

bizdedir. Her zaman bunu söyledim. İşte bir misali burada Osman Nuri 
Bey. Keçiborlu Belediye Başkanının ,oğlu Anavatan'a girdi. İmzasını da 
ben at ıyorum . Bu misali A11ah bize yo llad ı. Ben dedim ki şu eskiler var 
ya on lara şu veya bu şeki lde bağlı olmuş orta yaşlılar, yaşlılar vardır. 

Ama oğullan bizdedir. Çünkü gençler bizdedir. Onun için hiç unutmadan 
şunu bir kere daha söyleyeyim; gençler bizi tutuyor. Yaşlıların da duası 
bizimle. Amerika'ya gittim ameliyat oldum o zaman dedim ki bütün 
milletime bana dua edin. O dua öyle bir yaradı ki, bakın burada sapa sağ
lam karşınızdayım. Bir birlik işareti yapalım da bütün Türkiye görsün . 
Biz çok yerde üniversite kurduk. Ben yapamayacağım işe hiçbir zaman 
söz vermedim. Ama yapacağım işe söz verdim. Türkiye'de 28 tane üni
versite var. Vaktiyle benim Ortaokulu okuduğum Mardin'de ise yoktu. 
Sadece Türkiye'nin belirli yerlerinde lise vardı, Isparta' da lise yoktu. Bu
gün Türkıye'nin kasabalarında dahi lise var. Şimdi bundan ne demek is
tiyorum, İnşaTiah Türkiye'nin 67 ilinde de üniversite olacak. Tabi üniver
site say ı sını artırmayı düşündüğümüz zaman - ki yakında düşüneceği

mizı zannediyorum - Isparta'ya da açarız inşallah ismini de Gül Üniversi
tesi koyarız . Bu hizmetlerin hepsi bu memlekete gel ir. Ama şöyle olma-
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sında fayda var, memleketimizde herşeyin düzgün gitmesi lazım, kavga
nın gürültünün olmaması lazım . Zaten 1980'lcre gelirken en büyük ı zdı· 
rabımız 12 tane hükümet dedim. Kavgadan geçilmiyordu, her tarafta 
kavga vardı. Bugün tekrar getirmek istiyorlar ama Anavatan sevgiyi ge
tirdi, kardeşliği getirdi ve bir daha geri dönülmeyecek inşallah . Isparta
lılar, hepinize en derin sevgilerimi saygılanmı sunuyorum, sağolun var
olun. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN ISPARTA'DAN BURDUR'A 
GİDERKEN PETEK OTOBÜSÜNDE YAPTICI AÇIKLAMA 

24 Ağustos 1987 

Daha önce tasarlanmış bir olay diyeceğim. Birçok seyaha tlerimizde, 
seçim kampanyalarında da olur. Böyle !ı~diselcri görürsünüz; Bir sokak
tan geçerken size gülerek el sallayanlar olur. Bir kısmı da git işareti ve
rir. Bunlar, aniden olan reaksiyonlardır. Sevmeyenler, size, gelme git ma
nasına işaret verirler, seven ler gülerek el sallarlar, veyahutta sevmeyle 
sevmemeylc alakası olmaz. Bir Başbakan gelmiştir veya bir parti başkanı 
ge l miştir, ona hürmeten elini sallar. Bunlar da bizim bildiğimiz hadise
ler. Buradaki hadise şöyl e de olabilirdi; Biz yolda giderken sessiz, sadece 
«Evet • l evhasını gösterirler. Nitekim birçok yerde de gördüm ben bun
ları. Ha tta şaka ettim, dedim ki, • izin Evet'iniz de hayırlı olsun.• Bu da 
normal buna da birşey demeyeceğim. Fakat, aldığım bilgi - aı kadaşlar 
gittikten S'lnra - DYP, parti binasının önünde bir komplo haz ı rlandığı in
tibaı vardı. Onun üzerine arkadaşlar, •O yoldan değil, aşağıdan geçelim• 
elediler. «Peki• dedik. Bir hadise çıkmasına da sebep olmayalım diye aşa
ğıdan otobüsü çevirdik. Otobüsün oradan gittiğini görünce komplo bo
zuldu. Dikkat ederseniz otobüsün üzerine grup halinde oradan koşmaya 
başladılar. Hatta otobüse, «Durma git• dedik. Ellerinde birtakım şeyler 

vardı zannediyorum. Biz meydana doğru hızlandık . Hatta şehri dolaşa
caktık, vazgeçtik doğru meydana gittik. Yerimizi meydanda alırken, bun
lar yavaş yavaş iki uçtan geldiler. Benim konuştuğum yerin karşısında 
bir sokaktan geldiler, bir de üstteki bir sokaktan geldiler ve orada bir bi
nanın önünde biraz biriktiler. Tabii levha göstermeleri birşey değil, ses
siz durduktan sonra birşey de yapılmaz. Ama toplantıyı bozmak için ba
ğırmak bir kere kanunlara aykındır. Orada Polisin normal olarak onları 
top.:rlayıp ı:zaklaştırması lazım. Tabii memlekette uzun zamandır yumuşak 
havalar gittiği için belki Polisin de hatırına böyle birşey olacağı gelmemış 
tir. Ama.öyle anlaşılıyor ki, eğer •Evet• çıkarsa başlayacak yeni dönemı.İ~' 
bu hadiseleri artık daha çok görürüz. Bizimle olmaz, birbirleriyle olur. Yan 
lız benim söylemek istediğim birşey oldu. Yukarıda da söyledim, «Biz hiçbir 
şekilde sokaklar yüıiiİnekle aşınmaz zihniyetiyle işi böyle kendi haline 
bırakmayız, kanunları tatbik ederiz, emniyet güçleri de k:ınunları der-
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hal tatbik etsinler• dedim. Onu dedikten sonra onları oradan çıkardılar. 
Tabii böyle bir hazırlık yapılması, yani bir kimseye fikrini zorla kabul et
tirmek veya bir kimseye fikrini söyletmemek amacını taşıyor. Sizler De
mokrasi uğruna bu gibi hazırlıkları yapanlara, hazırlıkları vaktiyle: yap
mış, şimdi de yapma ihtimali belirmiş olanlara «Evet» diyeceksiniz. On
dan sonra da onlar sizin en tabii demokrasi hakkınızı kısıtlama gayreti 
içine girecekler. Zaten Türkiye'nin çıkmazı da buradadır. Ama benim gör
düğüm şu; Isparta'da dahi o umduğu reyi alamaz. Tabi ne umduğunu bi
lemem ama, umduğu reyi alamaz. 

Soru : - Size göre bu olayların Isparta' da olmasının sebebi nedir? 
Siz 67 ili gezdiniz orada da DYP teşkilatlan vardı. Ama, Isparta' da böyle 
bir olayın meydana gelmesinin nedeni nedir? ... 

Cevap : - Bilakis olmaması için gayret sarfcdilmesi lazım. Benim 
seçim bölgem Fatih. Fatih'te -gelsin gezsin kim e birşey demez. 

Soru: - Kim gelsin gezsin? 

Cevap: - Kim .gelirse gelsin. Bizi hiçbir partinin mitingine gidip , 
o \mitingi bozmak için herhangi bir Lertipe girmemişizdir . Ve bundan :;on
ra da girmeyiz. Bunlar 'bize yaptığı diye 'biz onlara yapacak değiliz. Bu 
mitingleri bozanların cezalarını, suçları neyse emniyet kuvvetleri tespit 
ederler, mah'kemeler ıverir. Eğer bunlar sıkı takip edilirse 'bundan sonra 
böyle hadiseler olmaz. 

Soru: - Peki efendim, bunu yaptılar lehlerine mi oldu bu olay? 

Cevap: - Lehlerine olup olmadığını bilmiyorum. Bunlar böbür
lenirler «İşte bak biz Özal'ı şöyle yaptık, lsparta'da• yarın gazetelerde 
görürüm ben. 

Soru : - Bu olay referandum oylarını etkiler mi? 

Cevap : - Bizim epeydir söylediğimiz ama birçoklannın anlama
dığı konular var. Şöyle bir konuyu söyleyeyim; ben kendisinin Başbakan 
Müsteşarlığı'nı yaptım. Buraya boş bir insanı getirmez, hatta şunu söy
leyeyim; ben başka bir partiden aday olmuştum, buna rağmen getirdi. 
Daha evvel de Planlama Müsteşarlığı yapmıştım . Sebebi nedir? ... Sebebi , 
o işin ehli bendim de onun için getirdi ve kendisi siyasetle meşgul oldu. 
Ekonomik meseleler tamamen bana bırakılmıştı. O devirde Bakanların 
üzerindeydim diyebilirim. Bunu herkes biliyor. Çünkü Bakanların sözü 
geçmiyordu, bizim sözümüz geçiyordu, bunu basın da biliyoı-. O devirde 
ekonomik meselelerde büyük mesafeler katettik, borç paralar bulduk, 
borçları erteledik. Türkiye yokluklardan kurtulmaya başladı. Ama anarşi 
durmuyordu. O bizim vazifemiz değildi. Hatta yann ne olaca):!ına dair 
kimsenin bir tahmini yoktu. Türkiye'nin zor bir dönemiydi. Ekonomik 
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meseleleri çözmede bana yetki vermişlerdi. Yani, nihai bağlı olduğum 

yer Başbakanın kendisiydi ve biz o devrede ağır bir çalışma temposuyla 
meseleleri düzeltmeye çalıştık. Hatta bir kısım meseleler önemli çapta 
değişmeye başladı, yokluklar azalmaya başladı, krediler bulundu, borç· 
lar ertelendi. Fakat anarşi devam etti. Çözüm bulunamadı ve çözüm ne
di r diye biz dahi bilemiyorduk • Bugün mü bir müdahale p lacak yarın 

mı bir müdahale olacak ... • Bu laflar ortada dolaşıyordu. 12 Eylül oldu. 
12 Eylül olduğu zaman ben normal olarak bu makamdan ayrılacağımı dü
şünüyordum. Çünkü 12 Mart'ta da öyle olmuştu, Planlama Müsteşarıy
dım ayrıldım. Tabii onları götürdüler bize de tam tersine •Vazifeye de
vam » dediler. Aradan bir iki gün geçti bu sefer hükümette görev teklif 
ettiler. Başbakan Yardımcısı oldum. Hatta olurken de kendisine sordum, 
• Eski Başbakanımız bu konuda bir fikriniz var mı?• «Yok hayır, gir ça
lış memleketin senin gibi insana ihtiyacı var, onlarla çalış• dedi. Bu da 
bitti 1982 ortasında banker hadisesinden sonra ayrıldık . Kendisiyle te
masımız olmadı . Çünkü çalıştığım askeri idare onunla görüşmemi hoş 
karşılamıyordu, bu söylenmiştir bana. Başta görüşüyorduk, görüşemedik. 
Ama endirck olarak görüşme mümkündü . Parti kuruluşuna müsaade edil
diği zaman da ben parti kurmaya karar verdim. Kendisine de haber yol
ladım nedir fikri diye. Bana verdiği cevap, «Sakın parti kurmasın• dı. 
Eski CHP'lilcrden de rey alamaz diye bir tabiri var. Bizden de rey alamaz 
demektir. Biz tabi onu dinlemedik, kendi partimizi kurduk. Kuruluş sı
rasında Büyük Türkiye Partisi de kuruluyor, bunlar «Bizimle birleşsin• 
diye haber yolladılar . Nedir şartınız •Sadettin Bey'le konuşsun• demiş. 
Ben Sadettin Bey'le konuşmam. Anlaşıldı ki, bunlarla anlaşmak mümkUn 
değil , çünkü bunlar kurdukları parti ile 12 Eylül'ün hesabını da sormayı 
dii~iinüyorla r. Onun için •Ben bu işte yokum• dedim. Biz 12 Eylül'ü ya
panların memlekete hizmet yaptıkları kanaatindeyiz. Onun için o konuy
la ilgili olarak herhangi bir parti kuruluşu işine girmem ve yollarımız ay
rılmıştır. Hatta şunu da söylemişlerdir, «Sen gelirsen bize, bizim partiyi 
kapatamazlar. Çünkü sen onların Başbakan Yardımcısıydın. • Biz kabul 
etmedik, ayrı partimizi kurduk kimseden destek görmedik. İşte o tarihten 
beri yol ayrılmıştır. Herkesin de bunu bilmesini istiyorum. 

Soru: - Sayın Başbakanım , • Ben burada fabrikalar kurmaya gel
dim, temel atmaya geldim. Ailelerine vermek üzere fabrika Yermeye gel
medim• dediniz. 

C ev :ı p : - Bu iki tane fabrika Ispartalıların değil. .. 

Soru : - Sayın Başbakanım birşey kafamızı karıştırdı. Bu göste
ricileri Doğru Yol mu organize etti , kaçakçılar mı? ... Onu anlayamadık 
efendim. 

Cevap : - Karışıktır. Bu iş karışıktır. Elinde varsa sen çöz. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN ANTALYA'DA 
HALKA HİTABEN YAPTIGI KONUŞMA 

24 Ağustos 1987 

Sevgili Antalya'lı lar, Hepinize en derin sevgilerimi, saygılarımı su
nuyorum. 

Bakınız, bugün Ankara'dan yola çıktık , Afyon, Isparta, Burdur.dan 
sonra ancak bu saatte Antalya'ya gelebildik . İş kolay değil, uzun ince bir 
yolda gidiyoruz. Ne diyeceğinizi biliyorum, çünkü bu yolun sonunda 
memleketin düzlüğe çıkması var. Niçin bu kadar geziyorsun diye bana 
soruyorlar. «Evet verin de gitsin ... » diyen bazı yazarlar var. Bakınız bu
gün Isparta'da miting meydanında 1980 öncesi günlere benzer bir zorba
lılda karşılaştık, ama ben bütün arkadaşlarıma sükunet tavsiye ediyo
rum, sakin olmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü maalesef onlar eski dev
rin insanları. Onların içlerinde o eski devrin özlemi yatıyor. O eski de
virde de kardeş kavgası vardı . Kardeş kavgası da gençler arasında yapılı
yor, o gençlerin omuzlarına bu menfaatperestler binerek yukarıya doğru 
yükseliyorlardı. Bunları yaşadık. Sonunda anarşiden çıkılmaz bir nok
taya geldik. Bildiğiniz gibi silahlı kuvvetler müdahale etti, 12 Eylül oldu. 
Bunlara müsaade eden, bunlara imkan tanıyan siyasileri o zaman, Anaya
sayla on sene siyasetten men ettiniz. Kim etti? ... Siz ettiniz. Öyle değil mi? 
Şimdi aradan bir sene geçti seçim oldu, Anavaıan iktidar::ı geldi . Biz 
Türkiye'de demokrasi olsun diye bunların partilerini d mahalli seçim
lere soktuk ve mahalli seçimlerde kaybettiler. Büyük bir farkla Anava
tan kazandı. Malesef TBMM' de olan diğer iki parti, MDP ile Halkçı Parti 
de bunların tazyikleri ile eridiler. Bugün TBMM'de eski partilerin deva
mı olan partilerin temsil edildiği ortada. Bir tanesi diyelim ki SODEP, 
yerini SHP'ye çevirdi. Altmış kadar milletvekili ile temsil ediliyor. Ondan 
sonra Doğru Yol 44 - 45 kadar milletvekili ile temsil ediliyor. DSP, Ecevit'
in partisi o da 21 milletvekili ile temsil ediliyor. Anav::ıtan'ın, 254 millet
vekili var. Şimdi bunlar basınla beraber devamlı gürültü y::ıp tılar ; •bu 
demokrasiye aykırıymış, insan haklarına aykırıymış, bu eski siyasi lider
ler affedilmeliymiş ... • Uzun münakaşalar oldu. Sonunda biz bu meseleyi 
kesip atmaya karar verdik. Dedik ki, • bu kararı biz vermedik, Anavatan 
iktidarı olarak bu kararda bizim hiçbir rolümüz yok. Hazırlıgı nı biz yap
madık, askeri idare yaptı kabul eden de millettir. O halde bu meselenin 
çözümü millete gitmekle olun. Gideceğiz, millete soracağız, millet • Evet » 
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derse bunlar piyasaya çıkacaklar, millet •Hayır» deı·se beş sene daha çı
kamayacaklar ve ondan sonra da zaten çıkamazlar. Bu halkoylamasının 
iktidarla bir alakası yoktur. Yani bu oylama iktidarı tayin eden <bir oyla· 
ma değildir. Oylama şöyle de çııksa /böyle <le çıksa Anavtan iktidardadır, 
ma değildir. Oylama ş'öyle de çıksa böyle de çıksa Anavatan iktidardır, 
dır. Sevgili arkadaşlarım, Anavatan 1988 seçimlerinden -hiç tahmin etme 
sinl"'r bugünkünden daha fazla ımilletvekili sayır:.ıyla, sizin oylarınızla ikti
dara gelecektir. Al !ahın yardımı ve sizin desteğinizle bu iş muhakkak ola· 
caktır. Gezdiğim her yerde bunu görüyorum. Onun için lbu mc clelerde 
önümüzdeki 6 Eylül'e kadar dikkatli olunuz. Geziniz, dolaşınız, benim şu 
söylediklerimi millete anlatmaya çalı şınız. 1980 öncesi Türkiye'nin en 
kötü devresidir. 1970'den 1980'e kadar on senede tam 12 tane hükümet 
değişmiştir. Bir seneye bile bir hükümet düşmüyor. Hükümet sayısı bu 
kadar çok olursa, bu devrenin iyi bir devre olması mümkün mü? .. 1980'e· 
bakalım ; Askeri Hükümet za:nanında IBülend Ulusu hükümeti vardır. İki»· 
cisi ide Özal hükümeti, 1988'e :kadar ne demek? ·İki tane hükümet... 1988'· 
de bir seçi m daha yapılacak, bir başka Özal hükümeti kurulacak, o da 
bir beş sene gidecek. Yani 13 senede üç hükümeı. İşte istikrar budur. 
1980 senesini hatırlayınız, Meclis'te partiler var. İşte MC bir diyorlar, MC 
iki diyorlar, 11 ayaklı Ecevit hükümeti diyor!al'. Böylece hükümctler de
ğişiyor , ama Meclis'tc Cumhurbaşkanı seçimi geliyor, yedi ayda tuı· üs
tüne tur bindiriyorlar, turların sayısını unuttum, yü;,: tane tur yaptılar 

Cunıhurbaşkanı'nını seçemediler. Bu m emleketin hali ne olur? •Balık baş· 
tan kokar» ıderler. Onlaı· iş göremezse aşağıdaki insanlar kavga etme! mi? 
işte bunun neticesinde Türkiye bir çıkmaza gitmiştir. Öyle bir çıkmaz ki 
çözümünü ancak askerler gelip bulmuştur. Kim ne derse desin, hadise 
böyle olmuştur. Ama Türkiye demokrasi ile yaşayacak. Askeri idare va
zifesini gördü çekildi. Bir daha müdahale olmaması ve Türkiye'nin de
mokratik sistemde gitmesi için bu siyasilerin tekrar gelmemesine dikkat 
edin, bir bu. Neden bunu söylüyorum? Bakınız biz sıkıyönetimin hepsini 
kaldırdık. Biz güçlü bir iktidarız. Bugün Türkiye' de bir ufak bölgede ola
ğanüstü hal var, o kadar, Sıkıyönetimin hepsi kalkmıştır . Ankara'ya, An
talya'ya, Muğla'ya bu kadar turist geliyor, en ufak bir hadise oluyor mu?' 
anarşi var mı, sıkıntı var mı? Yok a gelir mi turistler? Onun için diyo
rum ki; Türkiye' de huzur var, güven var, tertemiz güzel tyerler var. Niçin 
turist gelmesin, Bu sene 600 bin gelecek, seneye 900 bin olur, 1 milyon 
olur, buradaki insanlarımızın hepsi daha fazla para kazanırlar, yeni yeni 
iş sahaları açılır. İşte Türkiye böyle fişek gibi ileriye gider. Ama işi karış
tırır şimdiye kadar denenmiş birtakım insanları tekrar getirirsek, bun
ların kavgaları şu veya bu şekilde millete tesir ederse ve sizin huzurunuz
kalmazsa, arkasından memleketin huzuru giderse ne turist gelir, ne baş-
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ka ış ıolur, ne Türkiyenin ihracatı olur, nede yeni yeni iş sahalan ıaçılır. Ba· 
kın bu Antalya'ya ... nasıl gelişen bir bölge. Bir kere turizm bakımından 
100 küsür bin yatağa doğru gidiyor. İnşallah 100 bin yatağı geçeceğiz .. Ço
ğu yapıldı zaten. Toplu konut diye bir işe başladık. Antalya'da bu toplu 
konut işi o kadar hızla ilerliyor ki, ben 6 ayda bir bu şehre gelruğimde şa
şınyorum, ne oluyor bu kente diyorum, yeni yeni koca koca binalar ya
pılıyor. Ama birşey söyleyeyim, Türkiye'nin hertarafı böyle. Sadece An
talya değil. Antalya'nın tabii güzellikleri var, şansı da bundan dolayı bi
raz daha fazla oluyor. İşsiz adam kalmıyor. Çalışmak isteyen herkese 
bugün memlekette iş vardır. Memleket baştan aşağıya şantiyeye dönmüş
tür. Tabii iki milyar dolar turizmden alırsak, 9 milyar dolar ihracattan 
alırsak, 2 milyar dolar da işçilerimiz getirirlerse, gemilerimiz de aşağı yu

karı bir milyar dolar g.:tirirse ve diğer döviz gelirlerimiz de olursa hesabı 
siz yapın. Ondört milyar dolar gelirim var. 1979'da neydi söyleyeyim; ih
racatımız 2.2 milyar dolar, turizm gelirimiz nerdeyse negatifti. Türkiye'ye 
gelenden çok giden vardı, turizm tersine çalışıyordu, işçi dövizi bile azal
mıştı, 1,2 milyar dolar geliyordu. Bizim petrol faturamız 1980'de 3 mil
yar 700 milyon dolardı. İhracatı döviz gelirlerini, işçi gelirlerini üst üste 
koyun, petrolü karşılayamıyordu. İşte güzel dedikleri seneler bunlardır. 
Bugün Türkiye'nin itiban var. Millet cbana da sahilde bir yer verin, ben 
de turistik bir yer yapayım» diye koşuyor. Geleceğin Türkiyesi parlak bir 
Türkiyedir. Ama sakın oylarınızla bu Türkiye'nin yolunu çevirmeyin. Bu
nu da herkese söyleyin. Çünkü bu sefer mesuliyet sizin omuzlannızda . 
Milletin çok iyi karar vermesi lazım. Sadece karar vermesi değil, başka
sına da anlatmas ı lazım. Bunu bir vazife sayıp, artışı eksisi nedir hepsini 
anlatması lazım, Neredeydik nereye geldik, eğer 'bu olursa, lbunlar ,ıgeri dö
nerse ne olur? Bugün gazetelerimizden birine baktım. Arka arkaya yaz
mış, Demirel şunu dedi, Ecevit şunu söyledi, Çeşit·li manşetler var. 
Şimdi bu size hiç eski dörtleri hatırlatmıyor mu? Hiç değişme

mişler hiç ... Tek bir Özal var diye bunların karşısında - şövalye gibi - bizi 
-de bunlann karşı ında yanlız bırakmayın. Gerçi evvel Allah dördünün de 
hakkından geliriz. Bizimle başedemezler. Ama. bırakın da memleketin 
işini görelim. Gücümüzü, zamanımızı sizin işiniz için harcayalım ... Lü
zumsuz yere uğraşmayalım, bunları nasıl alt edeceğim diye. Şöyle yap
makla böyle yapmakla meseleler bitmiyor ki. Bir kere alışmışlar, alıştık-
1an işi kolay kolay bırakmazlar. Bir misalini bugün Isparta mitinginde 
gördük, ama ne yaptım? Anlattım, onlar da bir avuç köşede kaldılar. On
lar kötü birşey yaptıklannın farkına varmazlar ama, İnşallah Türkiye' .. 
-deki bütün insanların kulağına küpe olur. Bakın daha •Evet• bile alma
dan böyle gürültüler yaparlarsa, ya •Evet• alırlarsa ne gürültüler yap-
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mazlar. 12 Eylül'ün de hesabını sorarlar, onu da söyleyeyim. İşte o ı.aman 
Türkiye baştan aşağıya karışır. Onun için güzel Antalyalılar, bu işin ka
rarı sizdedir. Bu karan kendi kendinize vermeyin, başkalarına da söyle
yin. Başıkalarına da anlatmaya, ikna etmeye çalışın ve memleketimiz in
şallah bu referandumdan çok hayırlı bir cevap alacaktır. 

Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Sağolun, varolun. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN AFYON'DA HALKA 
HİTABEN YAPTICI KONUŞMA 

24 Ağustos 1987 

Çok muhterem ve aziz Afyonlular, 

Ortaanadolu'nun güzel insanları, şu yalçın Afyon Kalesi gibi sağlam 

insanlar. Sözlerimin başında hepinize en derin sevgilerimi, saygılarımı 
sunuyorum, sağolun varolun diyorum. 

Bugün gene yollardayız, Bu yollar güzel yollar, uzun ince bir yolda
yız. Gidiyoruz gündüz gece, Aşık Veysel söylemiş. Bu yol nullete hizmet 
hizmet yolu, vatandaşıma sevgi yolu. Yolun sonunda da selamet var ve 
_güzel bir Türkiye var. 

Çok sevgili Afyonlular, şu son on sene içinde Türkiye 'nin geçirdiği 
önemli devirler olmuştur. Bu önemli devreler, söyledir veya böyledir. 
Ama bakınız, bu önemli devrelerde ne olmuş? Memleketim i.t bundan 10 
sene evvel sıkıntılı bir döneme girmiş. Bu dönem o hale gelmişki, bir ba
kıyor unuz kardeş kardeşi vurmaya başlamış. Memleketin büyük şehir
leri, hatta köyleri anarşi içinde. Diğer taraftan çok ciddi ekonomik sıkın

tılar var. Bir Başbakan'ın dediğine göre de, 70 sente muhtaç hale gelmi
şiz. Doğnıdur; J970'li yıllarda o gitti, bu geldi. Bakınız, 1970'li yıllarda 
Tü'rkiy 'de kaç tane hükümet kurulmuş, 12 tane hükümct kurulmuş , bu 
memlekette istikrar olur mu? 1980'li yıllara geldik, beni de çağırdılar. O 
sıraJa özel teşebbüste ıçalışıyordum, •aman gel» dediler. Vazi feyi kabul 
ettik. Türkiye'nin ekonomik durumunu düzeltmek için, tabirimi mazur 
görün, gece gündüz arı gibi çalışmaya başladık. Memleket hakikaten çok 
zor durumdaydı. Ben Türkiye Cumhuriyeti 'Ba~bakanlık Müsteşarıydım , 

o tarihte. Çalıştığım binada kalorifer yanmıyordu, Aralık ayının soğuk 
-günleri nde. Neden yanmıyordu? Onu da söyleyeyim: çünkii akaryakıt 
yoktu. Afyon'lular iyi bilir, burası yolların kesiştiği yer, bu yollardaki es
ki günlerdeki trafikle bugünkü trafiği ölçün , arada ne kadar fark var. Te
lefonlar geliyor, E.rzurum'dan. Vali diyor ki, Erzurum da - 26 derece so
ğuk var ve Erzurum' da kömür bitmek üzere, bize kömür gönder• gönder
mekten aciziz, Türkiye' de kömür var, ama o kömürü nakledecek kamyon
ların mazotu yok. Elimizi avucumuzu açmışız. Batılı büyük ı;lkeler bira
raya gelmiş, «Önemli bir müttefikimiz çağrısıyla aman Türkiye batıyor, 
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<:ınu bu çamurdan çıkaralım» diye hepsi biraraya gelmiş ve bir yardım 
torbası asmışlar. Hani yardım edilir ya, insanlara, işte öyle bir torba. Bu 
tabi utanılacak bir durumdur. Memleketi bu duruma sokanlar, meydan
'larda kasılıp kasılıp sizin karşınıza hiç çekinmeden çıkıyoriaı· ve memle
keti iyi idare ettiklerini söylüyorlar. Mesele budur, işte bunu söylüyorum. 

Yoklar var, bu yokluklar ne? Margarin, hanımlar çok iyi bilir. Bir 
parça margarin almak için bakkala yalvardıkları günleri unuttular mı? 
Tüpgaz kuyruklannda öyle haller olmuştur ki. Bombalar patlıyor, tüp
gaz kuyruğu bozulmuyor. Çünkü oradan giderlerse bir daha tüpgaz ala
mazlar. Sonunda anarşi öyle bir noktaya geldiki., bir baktık artık silahlı 
kuvvetlerden başka çare kalmadı. 

Şimdi bakınız açık ifade ediyorum. Bu müdahaleyi beğenen olur, be
ğenmeyen olur. Ama Türkiye'yi kurtarmıştır. Kimse aksini iddia edemez. 
Bizim gözbebeğimiz Silahlı Kuvvetlerimiz hakikaten l'ürkiye'yi uçuru
mun kenarından çekmiştir. Aksi takdirde bu ülke paramparça olurdu. 
Bunu da unutmayınız. Şimdi 12 Eylül'ü yapanlara birşey söylemiyorlar 
ama yann milletten bir •Evet» alırlarsa 12 Eylül hakkında söyleyecekleri 
çok şey var. Memleketi bugün meydanlarda kanştırmak isteyenler, o gün 
çok daha fazlasını yapacaklardır. Memleketimjzin huzurunun bozulma
sını istemiyorsanız doğru karar verin. 

Çok sevgili Afyon'lular; 

Af-yon'a çok geldim, güzel bir şehir, Türkiye'nin tam ortasında, ya
kın Afyon kalesine yaslanmış ve yollann kesiştiği yer. Biz Afyon'a <"limiz
den gelen her türlü hizmeti getirdik, getirmeye de devam edeceğiz. İnşal
lah yıllardır hasretini çektiğiniz Vagon fabrikasının temelini de gelip ben 
atacağım. Şimdi bakın birşey söyleyiın; Bazı açıkgözler var. Afyon'a ge
lir temeli atarız. Ertesi gün ·bizim zamanımızda başlamıştı» derler, inan
mayın, 1980'e kadar 6 senede fabrika bitmez mi? 1983 sonund:ı 

biz iktidara geldik. Van'a gittim, bir baktım etrafı çevrilmiş sa· 
ha var, içinde ufacıcık iki tane kulube var. Neymiş burası, 1974'de temeli 
atılan şeker fabrikasıyınış . Hepsi böyle, ondan sonra da sıkılmadan cbiz 
bu temelleri attık» diyorlar. Biz temel attığımız zaman fabrikanın yansı 
çıkmıştır, bizim temellerimiz böyledir. Milleti aldatmak için temel atma
yız. Ne söz vermişsek onu aynen yapanz. Vagon fabrikası burada çok ko
nuşuldu, il başkanı yanıma geldi. Ona da söyledim, hazırlığı tamamlama
<lan hiçbir şekilde gelmem, herşey tamamlanır, ondan sonra gelirim, sağ
lam temel atarım, uydurma değil. 
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Türkiye 1980'de ve ondan öncesinde hakikaten o söylediği 70 sente 
muhtaçtı, Orda doğru söylüyor. Bakınız benzin kuyrukları, tüpgaz kuy
rukları vardı. Çünkü, bunlar dışardan gelir, döviziniz yoksa alamazsınız. 
Gözünüz tankeri bekler, millete de bir korku başlar «Hasat zamanı Trak
törürne acaba, mazot bulacakmıyım bulamayacakmıyım?» eı:ıdişesi beli· 
rir, herkes mazot yığmaya ıbaşlar. Sonunda yokluklar başlar. ' 

İşte Türkiye'nin hali buydu, itibarımız sıfıra inmişti. Dünya ülke
leri arasında yapılan mali durum anketinde 103 ülke arasında Türkiye 
lOl'nci idi. Afrika ülkelerinin gerisine düşmüştük. Bugürı 116 ülke ara
sında Türkiye nereye geldi biliyormusunuz? Finansman bakımından 45. 
daha da yukarıya gidecek. Biz onu 10.l'den aldık, 45'e kadar getirdik, önü
müzde ileri sanayi ülkeleri ile zengin petrol ülkeleri var. Ama inşallah 
5-10 sene içerisinde Türkiye onların çoğunu geçecektir. 

Bakınız bu memlekette yeni şeyler bulduk, yeni işler getirdik, iş hac
mini artırdık, bir toplu konut meselesi getirdik. Bu işi nasıl yaptık? Bu 
işi milletimiz anlıyor da, muhaliflerimizin akılları almıyor. Çünkü bunlar 
bu işleri bilmezler, ama şu siyasetin kötü tarafı varya onu çok iyi biliyor
lar. Ama milletimiz artık o işlere aldanmıyor. Bakınız toplu konut mese
lesi nasıl oldu. Dedik ki •Buna bütçe dışından para bulacağız• Nasıl bu
lacağız söyleyim; İçtiğiniz yabancı sigaralar var, kaçak geliyor. Bütün 
70'li yıllarda tekelin fabrikalarını ça lışmıyor, dışardan sigara alınırdı. 

Bulgaristan'dan alındı, Yugoslavya'dan alındı . Hepiniz hatırlıyorsunuz 

bunları. Neden bize kaçak sigara geldi. Kaçakçının cebine daha fazla pa· 
ra girsin diye. Anavatan iktidarı geldi dedi ki, «Kaçakcıya, karaborsacıya 
para yok» Devlet ithal edecek. Neticede aradaki farkı toplu konut fonuna 
yatırdım, devlet hazinesine verdim. Yekün nedir biliyorrnusunuz, yani 
vaktiyle kaçakçıya giden para, bugürı hazineye ve toplu konut fonuna ge
liyor. Yılda tam 150 milyar lira. Şimdi soruyorum bu kaçakçılığı göre gö
re niye mani olmadınız. Bugün Türkiye'nin geriye dönmesini isteyenlerin 
başında o eski sigara kaçakçıları var. Geriye dönsün de eski düzenleri de
vam etsin, tekrar ithalat yasaklansın, karaborsa başlasın, onlar da hava
dan para kazanmaya devam etsinler. \Bakınız toplu •konut fonuyla neler 
yaptık. Bir taşla üç kuş vurdum. Bir, ev sahibi yapıyorum, 'rütk vatandaşı 
için çok önemli bir hadise !Türkçede izdivaç etmeye ne derler? Evlenmek 
derler. Yani eve girmek .derler . • Baş'ka bir lisanda yok, sadece Türkçe'de 
vardır. Demekki ev sahibi olmak bu kadar önemli bir hadisedir. Türkiye'
de bugürı 5 yüz binden fazla /konut yapılıyor, 6 yüz 'bine yakın. Toplu ko
nut fonuyla yapılıyor. Onun haricinde de konut yapılıyor, işçimi, memu· 
romu, esnafımı, 'köylümü ev sahibi yapıyoruz. tnşallah önümüzdeki on sc-
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ne de genç insanlarımın !hepsini ev sahfüi yapacağım. Konut !deyip de geç
meyiniz, inşaat sanayini çalıştınr . .İşte Afyon'da kaç tane tuğla fabrikası 
var. 1980'de ·kaç tanesi çalışıyordu. Şimdi kaç tanesi çalışıyor. Hepsi harı l 

lrnnl çalışıyor. Demek 'ki, yeni iş imkanı ıdoğuyor, sanayi çıkıyor, sanayi
den kim istifade ediyor? Esnaf istifade ediyor. O .da ona malını satıyor. 
Bir konutta cam <var, pencere var, kapısı var, tuğlası, kiremiti, çimentosu 
var, bütün •bu ısanayi dallan çalışıyor, insanımıza iş geliyor. Birde başka 
bir şey var. O binayı yapan işçiler var. Bugün 'Türkiye' de işsizlik azalmaya 
başlamıştır . Neden lbiz bu memle'ketin 'bütün kaynaklarını Oıarekete geçir
cük. İşte ibir misali toplu konut. ıBaşlka bir misal Kamu ıortaklığı var 
•Köprüleri satarız, yenilerini yaparız» dedim, bir muhalif parti Hderi çıktı 
«ben sattırmam• dedi. Ben satarım, sen görürsün dedim. Ben sattım, o 
kayboldu. Şimdi köprüyü sattık. Zannetmişki köprüyü parça parça sata
cağız. Öyle değil, köprü dunıyor üzerinden i~sanlar, vasıtalar geçiyor. Biz 
gelirini sattık. Ne için sattık. İkinci köprüyü yapmak için sattık. İkinci 
köprü, birinciden büyük o üç gidişli üç gelişliydi, bu dört gidişli dört ge-
1işli oluyor. İsmide bir güzel ki, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü. Tarihimi
·zin büyüklerine saygımız var. Anavatan muhafazakar partidir, onun için 
onları sayarız. Bizden evvelki iktidarlar yapabildiler mi? Rahmetli Men
deres'in hatırasını da biz andık. Onun devamıyız diyenler hiçbirşey yapa
madılar. İnşallah mezarlarını biz nakledeceğiz. Kanun çıkardık, onlar ka
nun değil, isimlerini anmaya korkuyorlardı. Şimdi bakınız, otovol diye 
birşey var. Bizden evvelki iktidarlar 50 km başlamışlar. Bir baktık bu 50 
·km bitirememişler. Sordum aynı tempoda gitse ne zaman biter. •Üç 
sene daha sürer• dediler. •Durun ba'kalım• ıdediım, •Bir ısenede bit'irece
diler, verdik ıı;itti. Bir sene içinde o yolu açtık, gişeleri de koyduk tabii. 
Paralan da almaya başladık. Bir sene içinde üç milyar verdim, dört mil
yar geri aldım. Tabi hesap meselesi bu, üç sene daha giderse, o dört mil
yar topraj:;'ln altına gömülür, her sene. Dedik ki, bu şekilde biz Türkiye'
nin otobanlarını yaparız. Gittik dışardan aşağı-yukarı 2 milyar dolar pa
ra bulduk. Tabi itibarı olana para verirler. Vaktiyle 1 milyon dolar için 
el açtığımız günleri biliyorum, bugün 2 milyar dolara para bile demiyo
ruz. Bu parayı aldık otoyollara başladık. Söyleyim ilk otoyollar nerde. 
tl'ç veya dört sene sonra işçi kardeşim Kapıkuleden otobana gireceksin 
120 km süratle Ankara'ya kadar gidersin. Bir tanesi de İzmir'den başlı
yacak. Aydın Denizli bu istikamete doğru geliyor. İnşallah Afyon'dan ge
çecek, inşallah. Diğer bir otoyol otoyol Uşak'tan gelecek. Şimdi başlayan 
1050 km. Tarsus-Adana-Gaziantep, oradan da inşallah Irak hududuna 
kadar gidecek. Asrın sonunda Türkiye 3 bin km'den fazla yola sahip ola
cak. İşte buna iş derim, yoksa 50 km. yolu on senede yapama, ondan 
sonra da çık, •İcraat yaptım• de olmaz öyle şey. 
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Muhterem Afyon'lular, şu memlekette sıkıntısı kaç sene sürdü. Es
naf kepenk açamıyordu, buzdolaplarında yemekler kokuyordu. Köylerde 
elektrik yoktu. Türkiye'de bu sene sonunda elektriksiz köy kalmayacak, 
telefonsuz köy de kalmayacak, modern ilf:ri bir ülke telefonla, elektrikle 
olur. Elektrik kısıntısı yok, onu unuttuk. Vaktiyle gidip Bulgara bana 
elektrik sat diye yalvarıyorduk. Parayı ıda ödeyemiyorlardı, Bulgar'a rica 
ediyorlardı. Daha sonra ta'.ksitle ödeyelim diye. Ama bugün öyle bir şey 
yok. Bulgaristanda başladı elektrik sıkıntısı bende ona diyorum ki, faz
la elektrik var sana satayım mı? Aramızdaki fark budur. Yokluklar kıt
lıklar ülkesinden bolluklar ülkesi Türkiye'ye gelinmiştir. itibarsız Türki
ye'den itibarlı Türkiye'ye gelinmiştir. İşte 1970'li yıllara dönmek istermi
siniz. İsteyenlerin kim olduğunu biliyorum, karaborsacılar, Türkiye'run 
karı masını isteyenler, •acaba bundan dolayı ortahk karışır da bizde ibir
şey kapabilirmiyiz» diyenler ister, başka kimse istemez. 

Çiftçiye hertürlü kolayİığı getirdim. Bugün 1 trilyonun üzerinde çift
çiye destek yapıyorum, hiçbir devrede yapılmamıştır. Parayı da peşin 

veriyorum. Hayallerinden geçmezdi, buğday parasının peşın ödenmesi. 
Sade o kadar değil ayçiçeğini de peşin ödemeye başladık. Çünkü benim 
çiftçim sağlamdır, ona elimizden gelen her türlü yardımı yaparız. Süt alı
yorum, sütün parasının bir kısmını veriyorum ona destek oluyorum. Yem 
veriyoruz, yemde de götürüyor fatunısını parasını alıyor aynca yüzde 
io değ il şimdi yüzde 25, ilaçta yüzde 20, esnaf içinde çok şeyler yaptım. 
Dahasını söyleyim. Afyon'da ve lbütün ilçelerinde küçük sanayi siteleri 
kuruluyor. Hatta toplu konut kanununa madde ilave ettim, dedim ki, 
Toplu Konut gibi toplu işyerine de esnafa bu toplu konut kr"disinden ve
receğim. 

Muhterem Afyon'Jular, 19 senede, bizim zamanımıza gelene kadar 
esnafımız için yapılmış sitelerin miktarı 19-20 bin civarında. Biz son 
3,5 -4 senede bunu katladık. Şu anda inşa halinde 80 bin tane i şveri var. 
Üç senede bunların hepsi tamamlanır. Biz esnafımıza gözümüz gibi baka
rız, çünkü onları çok seviyoruz. 

Çok sevgili Afyonlular, bakınız gübreyi de yüzde 50 fiyatına veriyo
rum, yansı devletin cebinden çıkıyor. Çok sevgili Afyonlular Anavatan'ın 
memlekete getirdiği en önemli iş nedir? Onu söyleyeyim; Memlekette 
70'li yıllarda kavga vardı, partiler birbirleriyle anlaşamıyorlardı, kavga 
ediyorlardı, mecliste kanunlar çıkmıyordu. Dikkat ediniz 7 ayda bir Cum
hurbaşkanı seçemediler. Sonuçta Türkiye çok kötü bir duruma düştü. 
Anavatan geldi, kardeşliği getirdi, sevgiyi getirdi. Bunu açıkça ilan edi
yorum, halk oylamasının neticesi ne olursa olsun, bütün milletimizi hiç 
bir ayrım yapmadan seviyoruz, sevmeye devam edeceğiz. Ayrım yaptığı-
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mız bir grup var, azıcık farklı seviyoruz. Çocuklarla gençleri seviyorum, 
onlar da bizi seviyorlar. 

Sevgili Afyonlular, Afyon İstiklal Harbinde önemli bir mevkimiz, ilk 
düşmanı yendiğimiz yer burası. Oradan 9 Eylül'de İzmir'e vardık. Sev
gili Afyonlular bir memleketin güçlü olması iktisaden olduğu kadar, si
yaseten olduğu kadar, Silahlı Kuvvetlerinin savunma gücünün fazla ol
masıyla mümkündür. Bizim ordumuz kuvvetli bir ordudur. Ama şimdi
ye kadar, •baktı ğınız zaman göı'iirsünüz ·ki, oı'Clumuzun önemli techizatı 
dışardan geliyor. Uçaklar, tanklar topların önemli bir kısmı clışardan ge
liyor. Anavatan lburda da bi r reform yapmayı düşündü. Bir, fon 'kurduk 
o fonla savunma sanayini destekliyornz. Türkiye'de, silahlı kuvvetler ken
di insanımın yaptığı techizatla 'Savaşacak. İ ki, bundan dışarıya da sataca
ll;ım. Üç, insanıma yeni iş sahaları açılacak. Bu fonun ilk tatbikatını bu 
sene Eskişehir'de temelini attığımız jet motor fabrikası ve Ankara' da uça
ğın gövdesini yapacak, Mürtcd'de büyük bir fabrika 29 Ekim Cuml1uriyet 
bayramı günü bu iki fabrikada motoru ve gövdesi yapılmış F - 16 uçakları 
uçacak. Dahası var, televizyonda görürsünüz. Arka arkaya top atar, çok 
namlulu roket, onu da Türkiye'de yapacağız, karar verdik. Sade o kadar 
değil. Zırhlı muharebe aracını da yapacağız, daha birçok şeyl er. Bütün 
insanıma iş, sal!:layacaihz, dışarıya ihracat ve silahlı kuvvetlerimizin es
kisinden çok daha güçlü olmasını temin edeceğiz. O zaman bizi sevenler 
dost devletler gurur duyacak, düşmanlar ürkecek. 

Çok Sevgili Afyonlular, bugün oldukça uzun bir' yolum var. Bizi m 
maksadımız memlekete ne yaptık onu anlatmak. Bir de öniimüzde 6 Ey
lül'de halkoylaması var. tik defa milletimiz bir konuyla ilgili olarak san
dık başına gidecek, seçim değil bu, iktidar değişecek değil, biz daha 1985 
seçimlerine kadar iktidardayız ve 1988 seçimlerinde de Allahın izni, sizle
rin desteğiyle büyük bir farkla yeneceğiz. Muhterem Afyonlular halkoy
laması halka fikir sormaktır. Türkiye'de ilk defa yapılıyor. Niçin yaptı
ğımı da söyleyim, bunu demokrasi için yapıyorum. Hakiki demokrasi hal
kın fikrinin sorulmasıdır ve bundan scnra sadece 5 senede bir seçim için 
değil, icabında önemli konuları halka sormak için geleceğiz. Bunu da ilk 
defa Anavatan, iktidarı yapmıştır. Yoksa bizi çok zorladılar. «Bizi Mec
liste affedin» dediler. Yok öyle şey, dedim, halka gider sorarız. Doğru u 
da budur, neden olduğunu da söyleyim, 1982 Anayasası önümüze getiril
diği zaman içinde bir geçici 4 madde vardı. Bu eski dört siyasi lider, iyaseı 

ten men edilmişlerdi. Bunu siz yüzde 92 oyla tastik ettiniz. Şimdi bunu 
ben mecliste kaldırırsam yanlış olmaz mı? MiJletin tastik ettiği birşeyi 
ben nasıl kaldırırım? Onun için dedim ki, bu münakaşa bitsin, gidelim 
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millete, millet karar versin istiyorsa sizi getirir tekrar, televizyonda gö. 
rünürsünüz. İstemiyorsa der ki, •Hayır»-Zaten 1992'ye kadar gelemez
lerse bir daha da gelemezler- Bu konuda karar sizin, sorumluluk sizde, 
yetki sizin, sorumluluk omuzlarınızdadır. Beni dinleyenler bunu bilme
yenlere de söylesin. Bu iş şaka değildir, bu iş ciddi bir iştir. Memleketin 
gelcceği ile çok yakından alakalıdır. Doğru karar vermeye aı.ami gayret 
sarfedin, vicdanınızın sesini dinleyin, memleketin geleceğini, çoluğunu
zun çocuğunuzun istikbalini düşünün, bir daha Türkiye'yi karanlık gün
lere atmakta, atmamakta sizin elinizde, kavgaya götürmekte sizin eliniz
de, götürmemekte sizin elinizde. Bütün bunları iyi bir şekilde düşündük

ten sonra kararınızı verin. Kararınız neyse memleketimize milletimize in
şallah hayırlı olur. Biz milletin verdiği karara saygı duyarız, başımızın 
üzerinde kabul ederiz. Sakın şuna inanmayın •Evet» derseniz demokra
tik olur, «Hayır» derseniz demokratik olmaz», bu yanlıştır. Halk oylama
sının bizzat kendisi demokratiktir. Bakınız bir misal vereyim, İsviçre'de 
kadınlar uzun zaman oy veremediler. Yasaktı, sadece erkekler rey veri
yordu. Sonra halkoylamasına gittiler, •Kadınlara oy hakkı verelim mi, 
vermeyelim mh diye. Bu o kadar tabii birşey ki... ama onu bile halkoyla
masına götürdüler. tik oylamada ne çıktı biliyormusunuz, •Hayır» çıktı, 
kadırilar oy kullanamazlar, 3-4, oylamadan sonra bu hakkı Türkiye'den 
çok sonra aldılar. Demek ki bakınız, o mesele de dahi halkoylaması var. 
Onun için bu eski dört lider, televizyona gelecek mi, gelmeyecek mi? Bu
rada her verdiğiniZ oy mübarektir, ister evet verin, ister hayır verin ama 
doğru karar verin, Allah için doğru karar verin. İnşallah memleketimize 
hayırlı olur. Çünkü biz memleketimizin karanlık günlere gitmesini iste· 
miyoruz. Şunu çok iyi biliyorum, ne yaparlarsa vapsınlar, Türkiye yolu
nu buldu. Demin de saydım size 1970'li yıllarda 12 tane hükümet olmuş. 
Bin gidiyor, biri geliyor, koalisyonlar, IMC'ler ikincisi birincisi. Bugün 
7 sene geçmiş, 7 senede iki tane hükünıet olmuş bir tanesi askeri hükü
met, ikincisi Özal hükümeti, inşallah 1988 seçimlerini de alacağız, bir Özal 
hükümeti daha olacak. 12 nerde, 3 nerde. 'f<•bi •aç tavuk kendisini dan 
ambarında görürmüş• derler. Bakmız 12 tane hükürnet Türkiye'yi nere
ye getirdi? Anarşiye getirdi, yokluğa getirdi. Biz Türkiye'yi ileriye götü
rüyoruz, bolluğa berekete götürüyoruz. Vitrinlere bakınız. Onun için so
ruyorum Almanya'daki işçi kardeşlerime, Almanya'yı görüyorsunuz. Tür
kiye ilerliyor mu, ilerlemiyor mu? ilerliyor değil mi? her sefer geldiğiniz
de farklı göreceksiniz. Çünkü dünya da kork.maya başladı. «Bu Türklere 
ne oluyor• diye, yazılar çıkıyor, bazen gazetelerimiz bu yazıları kaçırıyor
lar da sayfalarının gerisinde yazıyorlar. Taraf tuttukları eski iktidarlar 
olsa dı, onu manşetlerde gösterirlerdi. Ama işin doğrusunu biliyor, gelen 
işçi kardeşlerim hakikati görüyor. Bakınız Almanya, Japonya harpte yan-
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mış yıkılmıştı, ama bugün dünyanın iktisaden en güçlü iki ülkesi, nasıl 
olduğunu söyleyim, çalışkan bir halkı vardı , bu bir. İkincisi Almanya'da 
19-20 sene tek partili hükümet gitti. Japonya'da hala aynı partinin hükü
metleri devam ediyor. Bizde ben 45. hükümetim. Ama bundan sonra ol
mayacak başladık, beraber götüreceğiz. 

Sözlerimi bitirmeden evvel birşey daha söyleyim, gençler bizi tutu
yor, tamam mı gençler ... ! vrta yaşlı lar, onlar zaten bizimle çalışıyor. G -
riye yaşlılar, dedelerimiz, babalarımız, ninelerimiz, analarımız var. On
ların da duası bizimle. Yoksa Özal, kolay kolay ameliyattan altı ay sonra 
gelip karşınızda konuşabilirmiydi. Son olarak çocuklar kaldı, çocuklann 
da sevgisi bizimle. 

Çok sevgili Afyonlular, sözlerimi bitirmeden evvel, şu Orta Anado
lu'nun yalçın kalesi şu, milleti, memleketimizi biraraya getirdiğimiz Af
yon'da, birliğimizi beraberliğimizi yapalım da bütün düşmanların gözü 
kalsın , nazarları değmesin . 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN ISPARTA KÖYTEKS 
TESİSLERİNİN TEMEL ATMA TÖRENİNDE YAPTICI KONUŞMA 

24 Ağuslos 1987 

Değerli Ispartalılar, Köyteks'i biz esas itibariyle kalkınmada önce
likli yörelerde devletin öncülük yapması ve o öncülükle beraber oralarda 
sanayinin bir nevi ateşlenmesi maksadıyla kurduk. Eski misalleri gözden 
geçirdik. Bizden evvelki dönemlerde gene tabii, kalkınmada öncelikli yö
relerle ilgili bazı çalışmalar yapılmış ve bunların atılan temelleri maalesef 
olduğu yerde kalmış. İşte şu münakaşanın çıkmasının bir sebebi de «Yok 
biz temeli atmıştık, siz bitirdiniz• gibilerden, hep buralardan geliyor. Yö
reye uygun olmayan veyahutta pratik olmayan hayali birtakım tesisler 
kurarsanız ya da fiyatı çok pahalı tesisler kurarsanız, süratle bitecek te
sisler değil de yıllar sürecek tesisler kurmaya kalkarsanız, tabiatıyla ay
nı neticeyi alırsınız . Yıllar öncesini hatırlıyorum . bir şehrimize diyelim ki, 
Doğu Anadolu'nun bir ufak kasabasına kesici aletler ismiyle tesis kurma
ya kalktılar. Tabiatıyla kesici aletler fabrikası, oldukça teknoloji isteyen 
bir fabrika. O Doğu Anado\u'nun ufak kasabasında , orada çalışacak tek
nisyeni bulmak kabil olmayabilirdi. O kuruluşların muhakkak daha bü
yük sanayi bölgelerinde kurulması lazım. O bölgeye, o yörenin geçimi ile 
veyahutta o yörenin iml.lnları ile ilgili dal1a basit ama dalıa çabuk za
manda realize edilebilecek tesisler kurulması lazım. Köytek5 bunun için 
bu maksatla kuruldu ve ilk olarak da daha evvelki yıllarda ysnlız olarak 
başlatılmış ve iskelet halinde kalmış birçok yerdeki tesisleri düzeltmeye, 
onlara başka tesisler getirmek hevesiyle kun.ıldu . Ve bunda da epey ba
şarı sağlanmıştır. Bugün Köyteks'in holding olar::ık kurduğu - mesela ya
rın gideceğim Sivas'taki hazır giyim sanayiini işletmeye açacağım, fiilen 
çalışıyor. - Tesisler bir sene içersinde kurulabiliyor, faaliyete geçiriliyor 
ve kar edebiliyor. Burada kurulmakta olan hafif yapı elemanları, ahşap 
yapı elemanları ve üç kademe halinde kurulacak bu tesisler neticede Ti.ir
kiye'de önemli bir sektör olan konut sektörüne hizmet edeceklerdir. Ko
nutta da çok büyük bir faaliyet içinde olduğumuz aşikardır. Şu anda yıl
da yapılmakta olan konut sayısı, sadtıce Toplu Konut Fonu'ndan 500 bin -
600 bin civarındadır. Bunun haricinde de vatandaşın yaptığı konutlar var. 
Prefabrik konutlar günümüzde artık çok süratli bir şekilde ilerleyen bu 
sanayide kullanılması yaygın yeni unsurlar olmuştur. Bu bakımdan bu
rada kurulan sanayi dalının gelişen lsparta'ya, civara Burdur'a ve hatta 
Antalya'ya fayda sağlayacğını, oralara birtakım ilave iş imkanları getire
ceğini tahmin ediyorum ve bu suretle de bu eserin Isparta'ya bütün civa
ra hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN BURDUR'DA 
HALKA HİTABEN YAPTICI KONUŞMA 

24 Aeustos 1987 

Çok sevgili Burdurlular, sözlerimin başında hepinize en derin sev
gilerimi sunuyorum. Biz maalesef buraya biraz geç kaldık, sizleri bek
lettik. Halbuki ben en güzel finali, yani bu seyahatin son konuşmasını 

Burdur'da yapmayı düşünüyordum, çünkü Burdur benim çok iyi tanıdı
ğım bir yer. Elimden geldiği kadar da Burdur'a yardımcı olmak istiyo
rum, bir bu. Çünkü Burdur üç ~illetvekili çıkardı. Vaktiyle bir arkada
şımız rahmetli oldu. Bilirsiniz üç milletvekili çıkarılan yerde ben ilan et
tim, dördüncü milletvekiliniz benim diye. Fakat arkadaşımız rahmetli 
olunca tekrar seçim yapıldı. Şimdi baktık iddialılar var : Acaba Anava
tan Burdur'da kazanacak mı? Kazanmayacak mı? Ondan sonra il başka
nımızı koyduk. Neticede ben sizin dördüncü milletvekilinizim. Başkası 
kazansaydı, bu ünvan gidiyordu. 

Burdurlular, arazi şartları Antalya'ya hatta lsparta'ya göre zor bir 
yörede oturuyorsunuz. Ama benim gördüğüm kadar Burdur halkı, haki
katen çalışkan bir halk. Misalini vereceğim, neden çalışkan? Şimdi deni
lir ki, süt inekçiliği, Antalya'da hertaraf yemyeşil. yem var, pamuk yağı, 
küspe var. Orada süt olmuyor da niye Burdur'da oluyor? Bunu düşündü
nüz mü? Söyleyeyim niye oluyor. Antalya'da çok zenginlik var, tabiat çok 
cömert davranmış. Onun için zahmetli işlere girmek istemiyor. Burdur'
un fazla zenginliği yok. İnsanları çalışkan, burada süt dolup taşıyor. Dı
şardan kaliteli inek getiriyorum, ucuz ucuz Burdurluya vereceğim . Bize 
mal oluşunun üçte bir fiyatına, o da taksitle. İki yılı ödemesiz. yedi yıl 
ödemeli. Bu şekilde yurt dışından 100 binden fazla süt ineği getiriyoruz. 
Memleketimizde süt daha fazla içilsin. Çocuklanmız daha iyi büyüme im
kanına kavuşsun . Tabii bir memleket gelişirse özellikle çocuklara çok dik
kat etmelidir. 

Sevgili Burdurlular, ben buraya niçin geliyorum? Sövleyeyim, as
lında yaptığımız işleri anlatmaya geliyorum. Bundan evvt>l Isparta'va git
tik. Konuşmamı yapmaya başlamadan evvel eski usul 1980 öncesinin ben
zerleri bir hadise oldu. Birtakım çocukları herhalde parayla tutmuşlar, 
bizim toplantımızda karışıklık yapmaya çalıştılar. Şöyle bir baktım, de
dim ıki , Türkiye huzur içinde yaşıyor, Şimdi bu eski siyasetçilerin, cacaba 
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bunlar tekrar siyasete dönecekler mi, dönmeyecekler mi?» oylamasını ya
pacağımız sırada bir bakıyoruz daha işin başında böyle tezgahlar kuru
luyor. Yani, 1980 öncesinin usulleri tatbik edilmeye şimdiden başlandı. 
Ya bunlar maşallah bir Evet alırlarsa ne olacak. Bir düşündünüz mü aca
ba? İşte bunu sözlerimin başında ve bütün vatandaşlarıma söylüyorum. 
Bu sözlerimi can kulağıyla dinleyin, diyorum ki; Memleketin istikbali si
zin elinizdedir; Siz karar vereceksiniz. Ve karannız inşallah bu sorumlu
lukla memlekete en hayırlı şekilde olur. Çünkü 1980 önce inin Türkiye'si 
kardeş kavgası bir tarafa, günde yirmiye yakın gencin öldüğü devreler 
var. Bütün o üç- dört senede ölen insan sayısı beşbini geçmiştir. Beşbin
altıbin kişi de hapislere gitmiştir. 25 bin kişi de yaralanmıştır. Türkiye 
bir iç harp denemesini geçirmiştir. Eğer sililhlı kuvvetler müdahale et
meseydi, iç çığnndan çıkar, bir kere daha düzeltilmesi mümkün olmazdı. 
Sıkıyönetim ilan edildi, kaç- sene? İşte on sene biz kaldırdık sıkıyöne
timi. Ancak o şekilde bu anarşistlerin, teröristlerin köklerinin önemli bir 
kısmı kazındı. Ama, hepsi bitmiş değil. Güneydoğu'da o devirden kalma 
kalıntılar. Onun da kökünü kazılacağız. Bunlann gerisinde ne var? Bir 
memlekette siyaset adamlan işlerini iyi götürmezler, memleketi kavga 
ile idare ederlerse o memlekette herkes kavga etmeye başlar. «Balık baş
tan kokar• derler. İşte Türkiye'nin durumu buvdu . 1980'e !!eldiğimiz o 
günlerde hiç unutmayınız, Türkiye'de tam 1970'1i yıllarda 12 tane hükü
met değişmiştir. 12 hükümet değişince bu memlekette istikrar olur mu? 
Niçin; ben yapacağım, sen yapmayacaksın. Cenazede birbirlerine sırtını 
döndüler. İnsan cenazede el sıkar değil mi? Düşmanın bile olsa el sıkar
sın, sırtlannı döndüler. Ondan sonra hakikaten komik işler olmaya baş
lamıştı. Ama memleketin işi yürümüyordu. Türkiye iflasın eşiğine gel
mişti, petrol alamıyorduk. Size söyleyeyim 1979 yılında Türkiye'nin bü
tün ihracatı 2 milyar 200 milyon dolarken petrol faturası 2 milyar dola
rın üzerindeydi. İhracatımız petrol faturasını karşılamıyor. Nasıl bu 
memleket götüriilür. İşte bu şartlardan dolayı 1980 seneleri yepyeni se
neler olarak gelmiştir. Hem ekonomikman hem de anarşi bakımından bü
tün düzenlemeler yapılmıştır. Yepyeni bir anayasa yaptık. Türkiye bir 
kere daha o badirelerin içine düşmesin diye bu anayasayı sizin önünüze 
getirdik. Şimdi bu anayasanın içinde bir geçici 4. madde var. Bu geçici 
4. madde diyor ki, şu partilerin liderleri on sene müddetle siyaset yapa
mazlar, partilere giremezler vazife alamazlar. Geçici 4. madde hunu söy
lüyor. Niçin buru koymuşlar? Sebebini tahmin ediyorum. Siz Türkiye'yi 
düzeltmediniz. Yedi ayda da bir Cumhurbaşkanı'm seçemediniz, o halde 
siz bir kenarda durun da, on sene Türkiye'de yeni siyasetçiler çıksın, esas 
sebep budur. Şimdi Türkiye'de yeni siyasetçiler çıktı, daha da çıkacak. 
Ben çıktım, o vakit yoktuk. Benim çıkmamı istemedi haberiniz olsun. Ha-
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ber yolladı «Sakın parti kurma» diye. Bizimle beraber TBMM'nde iki 
yeni parti daha vardı. Birisi Halkçı Parti, diğeri Milliyetçi Demokrasi Par
tisi. Birisi güya iktidar olacaktı, diğeri de ana muhalefet olacaktı. Ama 
hesap Bağdat'tan geri döndü. Anavatan iktidar oldu. Öbürü gene ana mu
halefet oldu. O iktidar olacak olan parti üçüncü parti oldu. Şimdi neti
cede zaman içinde bu iki parti eridi ve biz mahalli seçimlere öbür parti
leri soktuk. Daha evvel seçimlere giremeyen bu eski dört liderin kurduğu 
yandaş partileri soktuk. Şimdi bakın hepsinin partisi var. Dör
dünün de partisi var. Şimdi bunlar diyorlar ki, aman bu eski 
liderlerimiz gelsin bizim başımıza geçsin. Aslında ben şunu zannediyo
rum, o partinin içinde'kiler de pek gönülden istemiyorlar galiba. lstemı
yorlar da artık bir kere söylemiş bulundular. Çünkü o eskiler gelecek ye
nilerin hepsini kenara köşeye atacak, •Hele sen dur. Biz biraz daha fazla 
milletvekilliği yapalım• diyecekler. Bunlar kendi kendilerine gelin-güvey 
olsun dursunlar. Bunun için ne lazım? Eski liderlerin yasağının kaldırıl
ması lazım. Geldiler gazetelerle parlamento ile bir sürü gürültü. Memle
ket bunla uğraşıyor, biz iş yapmak istiyoruz. Bunun üzerine dedim ki, 
«Beyler biz bunu TBMM'nde kaldırmayız• . Eğer öyle bir düşünceniz 

varsa biz kaldırmayız «Hayır• deriz. Yapacağımız tek şey bu konuyu bal
kın önüne götürmektir. Eğer bunun kalkmasını istiyorsa «Evet• der, 
kalkmasını istemiyorsa «Hayır• der. Bu da demokratik bir iştir, gayet de
mokratik. Zaten halkoyunun kendisi demokratik, Başka birşey var mı? 
Şimdi bunlar sıkıştılar a~-1ba ne olacak? Referandum kararı alındı . Ka
bul ettiler bunu. Arkasındanbirisi bunları öğütlemiş, demiş ki, «Anayasa 
Mahkemesine gidin bozdurun, bozarsa Meclis 'te kabul edilmiş olur.» İnan
dılar gittiler Anayasa Mahkemesi'nin kapısına. Yandaşları gazetelerde 
fetvalar vermeye başladı. «Bunun böyle olması lazım, Anaya a Mahkeme
si 'nin buna bakması lazım• diye. Bir baktık Anayasa Mahkemesi bunları 
ters yüz etti ve netice alamadılar. Şimdi referanduma gidecekler. Sizin 
oyunuzdan daha mukaddes birşey var mı? Ne diye gidersin Anayasa Mah
kesi'ne. Halktan korkuyor da onun için, halktan korkmasa dosdoğru hal
ka gelir. 

Sevgili Burdurlular, Evet derseniz, Türkiye'ye ne olabilir. Bu hesa
bı yapmanız lazım, yetki sizde, sorumluluk sizde, karar sizde: İster Evet 
verirsiniz ister Hayır. Fakat kararınızı verirken çok düşünmeniz lanın. 
Onun için size ne olabilir diye anlatmak istiyorum. Şöyle baktım 1979'un 
sonunda beni Başbakan Müsteşarlığı'na Sayın Demirel getirdi. Ben onun 
bir nevi sağ koluydum. Müsteşar oldum ama öyle Müsteşar değil , Müste
şarlık en yüksek mevki fakat dedim ki, «Planlama Müsteşarlığını da bana 
vereceksin, o da ekonomiye bakıyor.» O vaziyette ben ekonominin bütü-
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nünden sorumlu, en kuvvetli, en güçlü teknisyen oldum. O tarihteki ba
kanlar da bilirler, hiçbirinin benim kadar sözü geçmezdi, bu da doğru. 
Ekonomiyi düzeltmeye çalıştık. Şımdi 1979 senesinin durumunu söyleye
yim; Gaz yok, akaryakıt istasyonlarında kuyruklar var. Sıra kuyruğun 
sonuna gelmeden bitti diyorlar. Sigara kuyruklarda hem de Bulgar'dan 
alıyorsun. Kaçak karaborsa sigara da geliyor ara sıra. Onlarda var bir 
taraftan, Türkiye'nin dövizi yok, itibarı sıfır ve borçlannı ödeyemiyor. 
Bütün alacaklılar kapıya gelmişler «Ver bizim borcır» diyorlar. Biz vere
miyoruz. işte en feci durum buydu. Öbür tarafta anarşide hergün 20 can 
alıyor. Bu işler tabi 1979 senesinde olmadı gerisinde 1977'den itibaren 
yanlışlıklar var. Memleketin idaresinde yanlışlıklar var. Geldik 1980, 12 
Eylill'üne. Silahlı Kuvvetler müdahale etti. Başka çaresi yoktu, çünkü o 
vakit de muhakkak bölünürdü. Bugün Güneydoğu'da birtakım bölücü
ler var, onlara da fırsat veri;di. Allah bize yardım ediyormuş 12 Eylül ol
du . Neticede inanmıvacaıksınız, fben eski bir iktı,.lard a,., ı:rcliyorum , normal 
olarak beni de atmaları lazım. Değil mi? Atmadılar, Süleyman Bey'in sağ 
kolu olan bir adamı niye atmadılar. Açıkça söylediler, bütün dünya tanı
yor beni. Bu işi yapacağımı biliyorlardı. Ben buna rağmen dedim ki , ba
na Bakanlık teklif ettiler, bir Süleyman Bey'e sorayım, bu kadar çalıştım 
beraberinde, benim politika ile bir alakam yok o sırada. Sordum •Çalış» 
dedi . Çalışmaya başladım işler düzelmeye başladı. Onlar geri döndü Bu 
sefer baktık ki, işler iyiye gidiyor, o işlerin iyiye gitmesini istemiyormuş, 
me!(erse. Askerler zamanında işlerin iyivc gi tmesini istcmivordu. Bizde 
askeri idareden aynldık -istifa ettim, biliyorsunuz- sonradan bu parti 
kurma işleri çıktı, biz de bir parti kuracağız kendisine sorduk. Haber yol
ladım ne «Tavsiye ediyorsun», yani bana yardım eder misin demek. Ce
vabı «Sakın parti kurma, kurarsan CHP'lilerden bile rey alamazsın» de
di. Yani açıkça «Bizde rey vermeyiz• diyor. Ben dedim ki, kimsenin ta
pulu malı yok milletin üzerinde. Oy kimsenin de cebinde deili lki bana ve
resin. Oyun tapusu milletin cebindedir. Hatta bir lafı var, «Benim tapulu 
tarlama gecekondu kurmuşlar• dedi. Milletin oyu senin tapulu maim mı? 
Milletin oyu kendisinin tapulu malıdır. Bugün sana verir, yann bana, 
öbürgünde bir başkasına verir. Sana ne oluyor. Ben seçimlere bunu düşü
nerek ~rdim. Şimdi herkes kendi partisini kurmakla meşgul. Baktım yö
netim de bizi desteklemiyor. O da başka manasıyla zor bir durum. Ama 
dedim ya Allah'ın yardımı, milletin desteğivle o planlann hepsi bozuldu, 
Anavatan iktidar oldu. Anavatan iktidar olduktan sonra memleketin ka
deri değismeye başladı aziz Burdurlular. Çok şeyler değiş ti. Bakınız içi
nizde muhakkak Alrnanya'dan gelen işçi kardeşlerim var. Şimdi soraca
ğım. Türkiye her sene daha mı iyi oluyor, daha mı kötü oluyor? İyi olu
yor değil mi? Eskiden Almanya'dan çok mal getiriyordunuz. Konu kom-

780 



şu «Türkiye'de yok• diye istiyordu. Şimdi getiriyormusunuz? Türkiye'de 
hepsi var ne diye getirsin, hem de daha ucuz. Şimdi bütün bunlar niçin 
oluyor. Eskiden bu memlekette Suriye'den, Bulgaristan'dan kaçak eşya 
geliyordu. Bugün hiçbirisi gelmiyor. Çünkü biz ne yaptık? Hudutlarda, 
gümrüklerde indirim yaptık. Her malın ithalatını da serbest yaptık. Ye
rine göre de. fon kurduk, hesabımızı biliriz ve netice itibariyle buıriin Tür
kiye' de herşey bulunuyor. Hiçbir şeyin yokluğunun sıkıntısı çekilmiyor. 
Turistler de gelip parasını burada harcıyor. Iraklı geliyor, memleketinde 
birşey yok, «Türkiye'den alıyor. Libyalının memleketinde birşev kalma
mış o da geliyor. Vaktiyle bizim işçilerimizin Avrupa'dan getirdiği gibi 
Libyalı, Yugoslavyalı, Polonyalı, İranlı böyle geliyor. Şimdi Yunanlı da 
geliyor. Bulgar da gelecek ya, çok zor bir idare var gelmez. O da kaçarak 
geliyor. 

Demin Şükrüoğlu'na sordum, «O üç Bulgar var ya yoksa onlar Po
mak mı?• dedim. Orda «Müslüman Bulgarlar var, Bulgarca konuşur, Po
mak derler. Onlar mı ?» acaba dedim. «hayır» dedi •Onlar Bulgar niye 
kaçtılar• dedim, «Bulgaristan'dan kaçtılar» dedi. Yani kapıyı bir açsam 
Bulgaris tan boşalacak öyle anlaşılıyor. Şimdi herşeyimiz var. Diyorlar ki, 
•Özal borçlarla yapıyor bu işi•. Şimdi ben soranın size. bana nive borç 
versinler. Yani bir memlekete veya bir insana ille •Al şu parayı , sana borç 
vereyim istediğin gibi harca» derler mi? Borç veren adam •Bu adam bu 
parayı geri ödeyebilir mi?• diye bakar. Geriye ödeyemeyeceğini bilirse, 
hiç borç verir mi? Tüııkiye olarak 1980'de 'kapıl arına gittiğimiz adamlar, 
kapılan kapatıyorlardı. 8 milyon dolar vermiyorlardı. Çünlkü biliyorlardı 
ki, biz lbu borçları ödeyemeyiz. Her seferinde geliyoruz divoruz ki, borçla
rı erteleyin. Bakınız ben ne kadar borç aldım ve nerelere harcadım bir he
sap vereyim size; 2 milyar dolar para aldım, harcanıyor şimdi. Nereye, 
otoyollara, Edirne'den gireceğim otoyolla lstanbul'dan çıkacağım birin
cisi bu. Daha bitmedi lzmir'den gireceğim Aydın. Denizli 'den çıkacağım, 
iki, üç, Pozantı'dan gireceğim, Adana Gaziantep'e kadar otovol. 1150 km. 
Bunun ihalesi yapıldı, parası da alındı . Ş imdi parasını nasıl geri ödeyece
ğim onu da söyleyeyim; Bunlar trafiıtin a1hr olduğu yollar. Gişeleri kovu
yorum Üzerlerine , bedava geçmek yok yollardan. Hesabı kitahı vaptım bu 
aldı!ı:ırn 2 rnilvar dolar. 5 senede de parasını geri öderim. Tabi , bu 1150 
Km.yol inşallah asrın sonuna kadar 3 bin Km. otovol olacak. yanacağız. 

Yani otovol ağı kuracaihz memleketin üzerinde Almanva'dan daha iyi 
olacak. Almanya ufacıcık bir memleket, biz kocamanız. Şimdi birşey da
ha sövlevevim; Turizm için çok para harcıyoruz. Uçaklar lazım . ht-m iyi 
uçaklar olması l anın. Biz geldik THY ivi tasıvamıyor, ıı:ene problemler 
var, «Ne al acaksınız• dedik, 6 tane Airbus alacağız dediler. «Yap şunu 
14 tane• dedik. 14 tane uçak, 10 tanesine 550 milyon dolar !kredi aldım. 
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Toplayın 2,5 milyar dolar oldu. Daha gerisi gelirse 2 milyar 700 milyon 
dolar olur. Türkiye'nin bir ikinci petrol boru hattına ihtiyacı var. Irak'
tan petrolü 1skenderun'a taşıyalım. Parasını bulduk, 300 milyon dolar. 
Boru hattının temelini attık, bundan üç gün evvelde açılışını yaptım, şim
di oradan da petrol akıyor ve boru hattı kendisini iki senede ödüyor. Ya
ni CJ verdiğim 300 milyon dolan iki senede geri alıyoruz. !Airbus uçak
ları da öyle, aldığımız uçaklar kendi kendilerini 4- 5 senede ödüyorlar. 
Bunun gibi Rusya' dan tabii gaz aldım. Türkiye'nin en büyük projesi. Rus
ya' dan geliyor. Nereye? İstanbul, Bursa, İzmit, Ankara. Ankara'nın hava 
kirliliği için lilzrrnlbunlar. Tüı'kiye'nin iskeletidir. Bu söylediğim projeler, 
ilerde inşallah bütün Türkiye'ye uzanacaktır. Yani ta!bii gaz buralara da 
gelecektir, aynen elektrik şebekesi gibi, nasıl elektrik şebekesi her tara
fa yayılmış, bunlar da başlangıcı yapılacak, her tarafa yayılacaktır. 300 
milyon dolar da onun için ki-edi buldum. Adamına göre kredi verirler. 
Ama, adam değilsen sana beş para vermezler. Burdur'a bir fabrika kura
cağım. Ne fabrikası olacağına ben karar vereceğim. Bizim işimiz para 
bulmak, işler yapmak, o işlerin de kendi kendisini ödemesini sağlamak
tır. Yaptığımız işler hep böyledir, sosyal adaletçiyiz. Su meselesine çok 
önem verdik. Şöyle bir baktım, bizden evvelki dönemlerden çok fazla iş 
yapmışız, hiç mukayese edilmez. Koskoca barajlar yapılıyor, söyleyeme
dim, vakit yok. Elektrik sıkıntısı var mı? Bütün şehirler pırıl pınl oluyor 
mu? Bir tayyareyle geceleyin Türkiye'nin üstünden bir gezin bakalım. Es
kiden Avrupa böyleydi her tarafta öbek öbek ışıklar. Avrupa'dan bizim 
memlekete geliriz, bir karanlık denize girmiş gibisiniz. ancak bir İstan
bul, bir Ankara. Arası bomboş. Ama, şimdi bir gezin bakalım her taraf 
pml pırıl, Türkiye'de elektriksiz köy kalmadı onun icin. Köv dej!il mez
ra kalmıyor. Mezralara bile veriyoruz. Telefonu da bütün köylere veriyo
ruz. Burdur'un telefonu tamam zannediyorum. Sadece onlar kalmayacak. 
Biliyorum, telefon verdiğimiz yerler bir süre sonra «Bize bir ~antrah de
meye başlıyorlar. 

Şunu unutmayınız bir memleketin gelişmesi kalkınmasının esası· 
onun insanlandır. Yoksa tabii zenginlikler, babadan kalma isler, hiçbir 
şey ifade etmez. O insanlar eğer çalışkansa, o insanlar hakikaten bece
riklıyse işte o zaman o memleket kalkınır. Eksiği nedir memlekPt;mizin, 
bir eksik olabilir. O da işi iyi idare edecek adamlar lilzım, yani lider la
zım. Ben daha basit bir lisanla söyleyeyim: Un var, yağ var, şeker var hel
va yapmasını bilen lilzım. Biz bu ülkeyi 1980 senelerinde çok zor şartlar
da aldık, Allahın <yardımı, sizlerin desteğiyle ben bu ülkenin meselelerin
de çok eskileri söylemiyorum ama, 1979 Aralı!tından beri çalışmaktayım. 
Sekiz senedir canla başla çalışıvorum. Ondan evvelki dönemler de var, 
onlan söylemiyorum. birçok şeyler öğrendim. Ama, bir tek şeyi daha iyi 
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biliyorum; Bu memleketimiz benim hayalimde önümüzdeki on sene için
de işini karıştırmazsa, dosdoğru bir iktidara, Anavatan iktidarına sımsıkı 
sarılırsa on sene içinde Türkiye'nin elini öpecek devlet az bulunur. Bu 
kadar şansımız vardır, bu kadar imkilnlarımız vardır ve bu kadar güzel 
i nsanlarımız vardır. 

Ey Burdur'un güzel insanları, gelin, 6 Eylül referandumunda en 
doğru kararı verin, memleketimizi bir badireye atmayalım , eski karan
lık günlere inşallah dönmeyiz ama, dönme ümidini bile kimseye verme
yelim. 

foplantılann sonunda hep birşey söylüyorum; Gençler bizi tutu
yor, tamam mı gençler? Orta yaşlılar zaten bizimle çalış1yor. Geriye ana
larımız, babalarımız, dedelerimiz, ninelerimiz, teyzelerimiz kalıyor . On
ların da duası bizimle. Son olarak geriye kalan çocuklar var. Çocukların 
da sevgisi bizimle. Hiç Anavatan'ın sırtı yere gelir mi? Gençler var, çocuk
lar var. Sonra ben gençlere ve analara biraz fazla güveniyorum. Herkese 
güveniyorum ama, analarla, gençlere biraz fa7Ja güveni-yorum. Ciinkü o 
gençler ki, anarşi günlerinin en büyük kötülüklerini onlar gördüler ya
şadılar. O analar ki, ekonomik olarak ,evinde ne yemek pişireceltim , ner
den zeytinyajı;ını bulacağım, nerden margarini bulacağım, nerden tüpgaz 
bulacağım endişesine kapıldılar, çocuklar mektepten dönüyor mu, dön
müıor mu endişesine kapıldılar. Onun icin diyorum ki. bu iki ım-ıp her 
ne şekilde olursa olsun Türkiye'yi asla 1980 öncesine döndürmeyecektir. 
Vereceğiniz ov hayır da olsa, evet de olsa demokratiktir. •Evet demokra
tik, hayır değildir» diyenlerin safsatasına inanmayın. Yok hayır verirse
niz Ortak Pazar'a giremezsiniz, bunlara da inanmayın. Ben müracaat et
tim Ortak Pazar'a, ben bunu bilmezmiyim. Bir basit misalini verevim. İs
viçre' de kadınların oy hakkı yoktu. Bizde Atatürk kadınlara oy hakkını 
verdi, lsviçre'de son senelere kadar kadınların oy hakkı yoktu, erkekler 
oy kullanıyordu, sadece. Sonra aynen bizim şimdi yapacağımız ~ibi bir 
referandum yaptılar. Orada sadece erkekler oy atıyor. Ne için? Kadın
lara oy hakkı verilsin, verilmesin, Netice haYJr çıktı, erkekler kadınlara 
uy hakkı verdirmedi. Zannediyorum 3 veva 4'üncü halkovlamasında evet 
çıktı. Yani demek istedi~m şu; Demek ki, İsviçre ~ibi demokratik bir 
memlekette bu hadise oluyor. Onun icin o safsatalara inanmayın. Esas 
.olan sizin oyunuzdur, OYlffiUZU istediğiniz gibi verin. 

Hepinize sevgiler, saygllar sunuyorum. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN Y. ASIR GAZETESİ YAZARI 
SAYIN MUAMMER YAŞAR'IN SORULARINA 

VERD1Ct CEVAPLAR 

24 Ağustos 1987 

Soru : - Aylarca önce hayır kampanyasına çıkmayacağınızı söy
lemiştiniz. Şimdi gözlüyoruz, bütün yurdu dolaşıyorsunuz. Kampanyayı 
hızlandırmanızın sebebi Demirel'in gözlenen tırmanışı mı? 

Cevap ·: - Ben bu gezilerimde halka bize veııdiği yetkinin nası} 
kullanıldığını anlatmaya çalışıyorum. Bir de, sözü getirip, i'kinci beş se
nede bu yaptıklarımızı daha ileriye götürece~İmi7li söylemek istiyorum. 

Artık söylemekte bir mahzur yok, çünkü işin sonuna geldik. Refe
randwn netice itibariyle karşımıza bazı siyasi rakipleri getirebilir veya 
getirmeyebilir. Zaten onlar kendilerini siyasi rakip olarak ilan ettiler. 
Onun için partimi şimdiden buna intibak ettirmem lazım. 

Soru : - Demek ki, Sayın Başbakan, şimdiden yeni rakiplere ha
zırlanıyorsunuz. 

Cevap : - Bakın, ben şimdiye kadar, hiçbir yerde hayır deyin di
ye bir söz söylemedim. O ayrı hikaye .. Söylerim veya söylemem .. Bizim 
partimiz büyük çapta hayıra yatkındır. Onlar Anavatan'ı kendilerine si
yasi ralcip olarak gördüler. Böyle bir meseleyi ha.lkoyuna getirdik diye 
teşekkür etselerdi bugün çok daha rahat durum olurdu. Biz de herhangi 
bir problem içine girmezdik. Onlar sertleşmeyi, gerginliği, tansiyonu yük
seltmeyi tercih ettiler. Ben ona uymak istemiyorum. 

Gezilerimin esas amacı gelecek seçimlere hazırlanmaktır. Tecrü
bemle şunu müşahade ettim, seçim seçim zamanı kazanılmıyor. Seçime 
yaklaşan bir ay zarfında yapılan propaganda size yüule beş getirir veya 
getirmez. Seçim daha evvelden kazanılıyor. Seçimde daha çıok kararsız
lar denilen kitleye tesir etme şansınız var. Onlar bile benim kanaatim, 
daha önce karar verenler nisbetinde bölüşülüyor. O bakımdan bir seçi
min propoııandasının seçim ilan edilmeden yapılması lazım biz de bu 
fırsatı kullanıyoruz. 
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Soru : - Demirel, referandumun 'Sonunda Doğru Yol'un başına 
geçme imkanını elde ederse bugünkü gi'bi rahat hareket edebilecek.misi
niz? Yine altematıifim yok diyebilecek misiniz. 

Cevap: - Biz bu konuyu daha evvel irdeledik. Bu referandum 
vatandaşuruzm kararıdır. Biz ne söylersek söyleyelim, vatandaş sorum 
luluk almıştır. !Kendisi ıkarar verecektir. Kendisi çıkan neticeden mes'
uldür. 

Biz lbu karan alırken parti olarak tabji bir takım hesaplan yapmı· 
şızdır. Bu ,hesapların içinde lher 'ilki alternatif de mevcuttur. Yani evet de 
çıkabilir, hayır da .. Biz eveti çok tehlikeli görseydik lbu işi Meclis'e getir
mezdik. Öyle değil mi? 

Soru : - Efendim, size şunu sormak istiyorum. yann Demıirel ııan
dıktan çıktı geldi. Ne olur sizjn ~önünüzden ıonu sormak istiyorum. 

Cevap : - Sadece öyle görmemek lazım. Demirel, Ecevit, Erba
kan Hoca, Türkeş de var. Evet çıkarsa bunların hepsinin partilerinin ba
şına geçoceğj bellidir. Bunlar partilerinin başına geçerler mi, bana rakip 
olurlar mı sualinizi biz daha evvel de irdelemişizdir. Netice olarak gör
müşüzdür ki, bunlar bize ciddi bir tehlike olsa idi belki referandum me
selesini öne atmamak için gayret ,sarfederclik. 

Bu zatların genelde siyasetin 60'lı, 70'li yıllarda geçllıcliğiı:niz 'kavgacı 
tarahnı çok iyi bildikleri muhakkaktır. Biz Tiirkiye'ye yeni bir hava ge
tirdik, bir uzlaşma ve kaııdeşlik havası ... Biz kavga etmiyoruz. Mecli 'i 
görüyorsunuz, biz kavga etmeyince ·bütün söyledikleri havada 'kalıyor. 

Kanunları geçiriyoruz, milletin işi görülüyor. Acaba bunlar geldi~ zaman 
bu işte (kavgada) daha mı usta olurlar? Burasını iyi 'bilmiyon.ım. Tabii 
zaman gelir gösterir. Tabii bunun da kararını millet verir. 

Soru : ~ Referandum kampanyası açıldığı günden beri köşe ya
zarları, muhalefet, aydın kesim, sağ ve sol arasında EVET için bir itti· 
fak seziliyor. Tam 25 köşe yazarı eveti savunuyor. Bu !durumu Türk:iye'
nin siyaseti açısından nasıl değerlendiriyorsunuz: 

Cevap : - Sizin söylediğinizin doğru olduğunu !kabul edelim. Bü
tün eski siyasi partilerin liderleri evetçi, Erbakan, Ecevit, Demirel Tür
keş ve aşın soldakiler var, Doğı.ı Perinçek şu bu ... Bunların hepsi evetçi 
gazetelerimizin genel eğilimi böyle .. Bu koyduğunuz senaryoya göre evet 
çıkması lazım. 

Bir seçimde bir parti seçimi kaybedecek gibi görünür, Mesela, 1983 
seçiminde ben böyle idim, başlangıçta. Herkesin MDP seçimi alacak gibi 
lbir kanaati vardı. Ama, seçimi 'biz kazandık. 
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Soru : - Bütün 'köşe yazarları ile konuşuyorsunuz. Hepimizle 
dostluğunuz var. Bunların evetçi olması sizi kızdırmıyor ımu? 

Cevap: - Yoo, hayır. Bazen dalga geçiyoruz birbirimizle ... Bir se
çi.rrı olsa tahmin yapabilirim. Seçim olsa hiç çekinmeden size Anavatan'
ın çok büyük ekseriyetle seçimi alacağını söylerim. Heferandum farklı 
bir hadise. Kamuoyunun lbir konuda evet veya hayır demesi farklı. Se
çimde biz yüzde 43 - 44 ekseriyet alabiliriz. Referandum jçin tahmin yap
mam. 

Soru : - Bazı !bakanların evetçi oldukları yolun.da iddialar lvar. 
Bazı bakanlar size yasaklan Meclis'te •kaldıralun, referandum yapmaya
lım, demişler. 

Cevap : - Bakanlar, Bakanlar KuruJu'nda fikirlerini söylemişl er

dir. Referandumun karşısında olan, yani başlangıçta bu işin Meclis'tc çö
zülmesini isteyen ya bir arkadaşım vardı veyahut yoktu. Konu !biraz 
abartılmış. Bizim arkadaşların büyük kısmı evet propogandası yapmaz
lar. Yahut, hayır propogandası yaparlar demek ıdaha doğnı. Öyle !biliyo
rum, Bakanlar arasında evet oyu verecek kimseyi bilemem. 

Bakın iktıidar partisindeki en ufak bir şey yazılıyor. Muhalefette 
olunca yazılmıyor. Bir misal vereyim, Doğru Yol'da eskiler yeniler hika
yesi büyük çapta ortaya çıkmış, yazılıyor mu, yazılmıyor. Bir misal söy
lediler, Hatay Milletvekili Murat Sökmenoğlu'na demişler ki •Yahu sen 
gençsin git orada il başkanlığı yap, şöyle, yaşlı arkadaşlar seçilsıin• lbilmi
yorum doğru, bilmiyorum yalan. 

Yarın seçime girildiğinde onların «Doğru Yol» reyi yüzde yiıımide 
ya kalır ya kalmaz. Ben onu biliyorum. Yüzde yirmi bu seçim ıkanunu ile 
20 yahut 25 milletvekili çıkarır. Parti grubunu zor kurarlar. 

Soru: - Bir genel seçimde Doğru Yol Partisi ancak 20, 25 millet· 
vekili çıkarabilir diyorsunuz. Bu büyük iddia ... 

Cevap: - Doğru Yol, 20, 25 ırnilletvekili çıkarır diyorum. Yüzde 
yirmi, yirmiıik:i rey alırsa böyle olur. Seçim kanunu bu sonucu getirir. Ka
muoyu yoklamalarına göre de Doğru Yol Partisi yüzde 22 civarında ... 
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Soru : - Oylarına, güçlerine göre ..sesleri daha mı çok çıkıyor? 

Cevap : - Biz Türkiye' de çok şeyleri gördük. 



BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN ERZİNCAN'DA HALKA 
HİTABEN YAPTICI KONUŞMA 

25 Ağustos 1987 

Aziz ve Muhterem Erzincanlılar; 

Sözlerimin ıbaşırı.da, en derin sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. 
Erzincan, benim için çok önemli bir yerdir. Niçin olduğunu söyleyeyim. 
1983 seçim kampanyasına Erzincan'dan başladım. tık konuşmamı da 
Üzümlü'de yaptım. Allah nasip etti, iktidar olduk, Üzümlüde ilçe oldu. 
Bize güvendiniz, bize destek .oldunuz, çok sevgili Erzincan'lılar, Anava
tan, 4 yıldır iktidardadır. Bu dört yıl içinde çok hizmetler yapılmıştır. 
Erzincan'a da çok hizmetler gelmiştir ve gelmeye Allah'ın izniyle devam 
edecektir. 

Bakınız, /bugün burada, Erzincanlılara söz 'verdiğim, bir tesisin, Sü
merbank Fabrikası'nın yanında, Demir- Çelik Devlet Bakanımızla bera
ber temelini atacağız. İnşallah daha fazla hizmetleri önümüzdeki yıllarda 
getiririz, lbu güzel şehre, Evliya Çelebi'nin bir "Sözüne göre Erzincan mu
kaddes bir şehir. Bu şehre, Allah bize daha fazla hizmet nasip eder. 

Çok sevgili Erzincanlılar, 

Memleketimiz sıkıntılı günler geçirdi. Hepiniz çok iyi bfüyorsunuz. 
Kamplara bölündü. Sağ dendi, sol dendi. Bu sıkıntılı günler tarihe ıka
rışmıştır. Anavatan geldi. Bir daha Türkiye'de ayrılıkçılık olmayacaktır. 
Ama dikkat ediniz, şu son zamanlarda, 6 Eylül'de yapılacak halkoylama

sı sebebiyle bazılarının sesleri çıkmaya başladı. Mesele, evet-hayır me
selesi. Evet derseniz ne olur? Söyleyeyim. Bunlar tekrar partilerinin ha· 
şına geçseler. Boy boy televizyonda görürsünüz. Hayır derseniz ne olur? 
Boylarını gösteremezler 5 sene daha. 5 sene sonra da zaten hiç göste
remezler. Huzurunuz, sulhunuz, kardeşliğiniz, bir daha bozulmaz. 

Türkiye, emin adımlarla ileriye doğru gidiyor . .Bunu ben söylemiyo
rum. Bunu, bütün dünya söylüyor, unutmayın. Biraz evvel Sivas'ta da 
söyledim. Doğu Anadolu'nun, Güneydoğu Anadolu'nun maküs talihini bu 
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iktidar yıkmıştır. Biz iktidara geldiğimiıJde, Erzincan'da elektrilkli köy 
sayısı pek azdı. Bu sene, Erzincan'ın bütün köyleri elektriğe kavuşuyor. 
Telefon meselesine gelince, Erzincan' da doğru -dürüst telefon yoktu. Bü
rün ilçeler otomatik oluyor. Yani, bütün dünyayla konuşabilir. Köylere 
gelince, köy telefonlarını da PTT Başmüdürü'ne demin sordum. O da de
dild, bu sene sonunda bütün köylerin telefonu tamamdır. PTT Bölge Mii

.dürlüğü kuruldu, TEK Müessese Müdürlüğüde !kurulacak, tamam mı? 
Size birşey daha getirdik, Hukuk Fakültesi. 

Çok Değerli Erzincanhlar, 

Bu memlekette muhtelif zamanlarda, zelzele felaketi olmuştur. Bu 
felaketlerin acısı, uzun yıllar devam etmiştir, yaralar uzun yıllar sarılma
mıştır. Bizim zamanımızda, böyle birkaç tane hadise oldu. Ama bizim ik
tidanmız, yıllara bırakmadı, aylar içinde yaralan sardı. Bir misal verece
ffim. 1983'te seçimlerden evvel, Kasım ayında, Erzurum'da deprem oldu. 
Takriben 72 köyde, 3 binden fazla ev yıkıldı, çok insan öldü. Eskiden, 
Muş'la Malatya depremini hatırlayın. 1965'te olan bu depremin yaralan 
yeni sarıldı, onu da 'biz sardık. Daha evvelki iktidarlar hiçbir şey yapa
madılar. Erzurum Depremi, 1983 Kasım'ında oldu, 7 • 8 ay sonra bütün o 
72 köyde, 3 binden fazla konutu yaptık ve sahiplerine teslim ettik. Bizim 
iktidarımız, çok hızlı iktidardır. Sadece o ka.d.ar değil. Malatya'da, Adı
yaman'da bir daha deprem oldu, geçen sene. Onun da yaraları sarılmış
tır. Bizim iktidarımız, böyle bir iktidardır. 

Şimdi dinleyin, şurada bir çarşı mahallesi var, onun da yarasını biz 
sar.ıcağız. Zaten böyle oldu. Gelmiş geçmiş ne kadar iktidar varsa, onla
rın yanın 'bıraktıkları işleri biz tamamlıyoruz. Allah, bize, bu işleri ta
mamlama fırsatı verdiği için, ona hamdediyorum. Çarşı mahallesi için 
ne yapabilirim? Orası için yeni bir plan yapacağım . O evlerin yerine, da
na doğru dürüst evler yapılacak, ?Tazi meydana çıkacak, arazi sahipleri 
de ev sahipleriyle anlaşacak. Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Fonu'ndan 
destek yapacağız. Toplu Konut'tan da özel bir kredi vereceğiz ve oradaki
lcnn hepsini güzel ev sahibi yapacağız. Belki belediye'ye de imkan çıka
cak. Bu suretle, Erzincan'a bir daha sefer geldiğimiı1de orayı da açarız. 
Biz, vatandaşlanmızın yaralarını çok iyi bilen bir iktidarız. Onu da en 
iyi şekilde sarmasını biliyoruz. 

Çok Değerli Erzincanlılar; 

Biz. sosva] ·adaletçi bir partiyiz. Muhafazakarız, millivetçiyiz ama 
sosyal adaletçiliğimiz, akılcı sosyal- adaletçiliktir. Tarihimizden, örfü
müzden, adaletimizden, ananemizden gelen sosyal adaletçiliktir. Onun 
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manası şudur, komşusu aç yatarken, kendisi tok olan bizden değildir, dıi

yen zihniyettir. 

Fakir- Fukara Fonu derler gazeteciler, •ben de Sosyal Dayanışma, 

Gelıştirme Fonu veya Hayırlı Fon derim. Böyle bir fon kurduk. Karaı 

verdiık dedik ki, memleketimizde, fakirliğin, fukaralığın kökünü kazıya
cağız. Bütün illerde, ilçelerde vakıflar var. O vakıflar, kime yardım edi
yor söyleyeyim. Evde kalmış, kocası olmayan dul hanıma yardım ediyor, 
çocuğu var. Okula gitmek isteyen çocuğa, hapisten gelmiş, iş bulamamış 
adama yardım ediyor. Gençlerimiz var, birşeyler öğrenmek istiyor ki, da
ha iyi iş bulsun. Bizim, Beceri Kazandırma Programlarımız var, onlara 
yardım ediyor. Daha birçok sahalarda, fakire fukaraya yardım ediyor. 
Bugün diyebiliyorum ki, Türkiye'de biz, Anavatan sayesinde, fakıirliğin 

fukaralığın kökünü kazımaya başladık ve inşalah ,bu iş devam edecek
tir. 

Erzincanlılar, 

Bir memleketin gücü olması, sadece siyasetle, sadece ekonomiyle de
ğildir. Aynı zamanda Silahlı Kuvvetleri güçlü olması lazım. Yabancılardan 
silah olarak, güçlü yapabilirmiyiz? Biz, onu şöyle yaparız dedik. Bu <te
sisleri Türkiye'de kuracağız. Bir fon kurduk. Meşhur, Savunma Sanayii 
Fonu. Bu fon sayesinde, ilk neticeyi alıyoruz. Büyük bir fabrika Eskişe
hir'de kuruldu. Jet motorlan yapıyor. Bir fabrika da Ankara'da kuruldu, 
uçaklann gövdelerini yapıyor. Erzincanlılar, sıize müjde veriyorum, 29 
Ekim Cumhuriyet Bayramı günü, bu göklerde, Türkiye'de herseyi yapıl
mış F-16 uçakları uçacak. İşte bu da Anavatan'ın bir icraatıdır. Toplu 
Konut' ta olduğu gibi, Katım Ortaklığı'nda olduğu gibi, ki o KaJTiu Ortak
lığı ile sizin Sercan Barajınızı öne aldık ve bir an evvel bitireceğiz. 

Çok sevgili Erzincanlılar, 

Bugün, Türkiye'de herşey vardır. Aramızda Almanva'dan gelen iş

çilerimiz var mı? Onlar Türkiye'nin nasıl değiştiğini biliyorlar. Türkiye 
eskisinden daha iyi bale gelıdi. Eski günleri anyor musunuz? Bi.r daha o 
karanlık, o kavganın yapıldığı günlere Allah bizi döndürmesin. 

Ve Muhterem Erzincaıılılar, 

Sözlerimin sonuna geliyorum. Ama, şunu söyleyeceğim. Her yerde 
söyledim. Gençler bizi tutuyor, tamam mı gençler? Orta yaşlılara gelince, 
onlar zaten bizimle çalışıyor. Geriye ne kaldı? Yaşlılar; amcalarımız, de
delerimiz, ninelerimiz, aıınelerimiz, babalarımız, onların da duası bizim
le. Çocuklara gelince, onların da sevgisi bizimle. 
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Erzincanlılar, 

Sizden pek hoşlandım. İnşallah bir daha geleceğim, sözüm söz. Bi
tirmeden evvel bi:ı: birlik beraberlik işareti yapalım mı? 

Hepinizi seviyoruz, sağolun, varolun, hepinize, sonsuz teşekkürleri
mi, saygılarımı arzediyorum, benim canım Erzincanlılanıın. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN SİVAS'TA HALKA 
HİTABEN YAPTICI KONUŞMA 

25 Agustos 1987 

Çok Muhterem Sivaslılar, 

Hepinize sözlerimin başında, en derin sevgilerimi, saygılarımı ısunu
yoıum. Sağolunuz, varolunuz. 

Sivas'a, epeydir gelmiyorduk ama, bugün gene hayırlı bir iş için 
Sivas'a geldim haberiniz var mı? Demir- Çelik Tesisleri dçin gelelim size. 
O z~man da söylemiştim. Demiştim ki, •Aziz Sivaslılar, ilk önce bir had
dehane ile başlıyoruz. -( Demir-çelik haddehanesi)- ama, ilk fırsatta Çe
likhaneyi kuracağım.• İşte bugün de Sivas Demir- Çelik Tesisleri'nin Çe
likhanesi'nin temelini atıyoruz . Bakınız söyleyeyim, biz, işleri başkaları
nın yaptığı gibi yıllar yılı sürdürmeyiz. Sivas Demir· Çelik Tesi leri'nin 
ilk kısmı, önümüuleki sene, bu tarihten evvel bitecek ve inşallah ben ge
lip açacağım. Öbürünü, ikinci kısmını da, bundan ıbir sene onra açmak 
bana nasip olacak. Daha bu kadar deği l. Hazır Giyim Sanayii 'ninde açılı
şını yapacağız. Temelini beraber atmıştık değil mi? Epeydir çalı şıyor. 
Ben bir türlü gelemedim. Biz işleri işte böyle, hızlı yaparız. Türkiye nasıl 
fişe1>. gibi gidiyorsa, Sivas ta, inşallah , öyle fişek .gibı ileriye gidecektir. 

Çok Aziz ve Muhterem Sivaslılar, 

Bakın, devlet yatırımlarından, özellikle Özal döneminde, çok büyük 
hisse alıyorsunuz. Barajlar var, yapılıyor, içme suyu var, şehir var. Şt> 
hirde, aşağı - yukarı, 7 binden fazla konut yapılıyor, bunun !kredisi de 
Toplu Klonut Fonu'ndan geliyor. 

Her gelişimde, Sivas'ı daha ıgüzel, daha modern görüyorum. Ata
türk'ün Milli Mücadele'yi fiilen başlattığı bu yer, birim içffi çok kıymet
lidir. Başka birşey daha söyleyeceğim : Sivas, Üniversiteye sahip, ender 
illerimizden 'birisi. Sivas'a, belki 'bir fabrika daha yaparız. Yalnız bakın, 
Özal yapacağı işin sözünü verir. Başkaları glbi değil. Hiç adetimiz değil
<lir, başladığımız işi, iskelet halinde, temel halinde bırakmayız. Yıldırım 
hızıyla yapar gideriz. Bizim tabiatımız budur. 

Arkadaşlarıma söylüyorum, talimat veriyorum. Diyorum ki; cSivas'
ta bir şeker fabrikası kurulması için, etüdlere ıhemen başlayınız.» Etüdü 
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yapacağız, araştırmayı tamamlayacağız ve inşallah müspet çılkacak ve 
ben gelip temelini atacağım. 

Çok Sevgili Sivaslılar, 

Biz, iktidara geldiğimiz zaman !dedik ·ki; •Doğu ve Güneydoğu Ana
dolu 'başta olmaık üzere, bütün kal'kınmada öncelikli yörelerin, özellikle 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun makus talihini yeneceğiz.» Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu'nun sağlam insanları, güzel vatandaşlarım ... Bu iş 

başlamıştır. Doğu ve Güneydoğu Ana.dolu'nun makus talihi, Sivas'ta, Ma
lat.ya'da, Elazığ'da, Urfa'da, Erzurum'da, Ağrı 'da, Bitlis'te, Siirt'te, Muş'
ta, Bingöl'de, Tunceli'de ve her tarafta yenilmektedir. 

Bakınız, akıllı işe. İş akıllı olmasa, yabancı gelir, o tanınmış yaban
cılar, buraya ortak olurlar mı? Olmazlar değil mi? Akıllı adam, ortak 
olur mu, kötü işe? Bakın, Demir-Çelik Tesisi'ne, \hem Japonlar ortak, 
hem de Alınanlar ortak. İkisi de işletmeyi bilir. 

Muhterem Sivaslılar, 

İlerisi için lbir müjdem daha var; İnşallah, ya Suriye' den, ya Arap 
Ülkeleri'nden tabiı gaz getireceğim. Tabii gaz kullanıldığı zaman, yaıkıt 
meselesi hallediüyor, şehir kirliliği ,gidiyor. Şimdi An'kara'ya geüyor. Bu 
tarafa da güneyden gelecek. Doğu Anadolu'ya iki yerden, Erzurum'dan 
ve güneyden gelecek. Hazırlıklarını yapıyorum. Bunlar çok büyük proje
ler. Tabii gaz geldiği zaman, ne olacak söyleyeyim : Şu demir madenleri
n:üz var ya, oradan 'bu gazı kullanarak, • Sponge ıran» -diyorlar •Sünger
demir» onu yapacağım ve o vakit, Sivas'taki Demir Çelik Tesisleri belki 
bugünkünün üç- dört misli büyük olacak. Hiç merak etmeyin, Anavatan 
İktidarı, Özal, bu işleri çok iyi bilir. Eskilerin ve bugünkü muhaliflerimi
zin, ne kadar muhalifimiz varsa, onların hayalleri bizim icraatımıza ye
tişemez. 

Geçenlerde, Van'.da, Erciş'te, bir Şeker Fabnikası temeli attım. Şim
di baktım, bir taraftan Sn. Ecevit, diğer taraftan ortaya çıktılar ya, 
bu referandum münasebetiyle,- diğeri de Sn. Necmettin Erbakan, di
yorlar, her ikisi de bana laf atmaya başladılar. Efendim, 1974'te Van
Erciş Fabrikası'nın temelim onlar atmış. Şimdi, 1974'te temel atılmışsa, 
ben size sorayım, deınekki 13 sene geçmiş, hiçbir şey olmamış, böyle te
mci olur mu? Sen at temeli git. Buraya da at, oraya da attır. Etrafını 
çitle çevir, işte burası Şeker Fabrikası. Hayalinde olmaz böyle şeyler in
sanın . Ne vıır bilivonnusunuz orada? Van Erciş'in kenarında, etrafı çitle 
çevrilmiş saha, içinde de tahtadan yaptlrrus iki şantiye binası, öyle kal
mış. Biz iktidara geldiğimizde öyleydi Vanlılar, ErcişJiler geldikler •yol 
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vePıyorlar, ne olur, şu Şeker Fabrikasına başlayın» dediler. Biz onlara 
dedik ki, «Hesabımızı, ikitabımızı yaparız, yanlışlık yapmayız, doğrusu 

ne ise onu yapacağız.• Hesabı, kitabı yaptık, doğru çıktı. Ondan sonra 
geldim, temel atacağım bakınız, ne oldu? ... Temel atacağım ama, işimiz o 
kadar çok ki, va.kit bulamıyoruz. Yoksa ben onun temelinıi üç ay evvel 
atardım. Gittim, baktım, «Ben temel atıyorum ama, fabriikanın yansı 

çıkmış» dedim. İşe ben lbaşladı.rn tabii, işi biz başlattık. Temel böyle olur 
ve seneye de, inşallah Aralık ayına, Van- Erciş fabrikası çalışmaya başla
yacak. Yani, nerede 14 sene, nerede 1 sene. Aynı şekilde, Konya'nın Ereğ
li'siude temel atmışlar, .durmuş. Bekkaniş senelerce. Gittik, yeniden baş
latıtık. O Konya - Ereğli Şeker Fabrikası da, 1,5 senede tamamlanacak. Ba
kınız, Sivas Demir-Çelik Fabnikası'nın ilk kısmı, 3 sene bile 'Olmadan 
tamamlanacak, ikinci kısmı da iki senede tamamlanacak. Daha misal ve 
reyim; Silahlı Kuvvetlerimizi güçlendirmemiz lfızım . Bir meımleketin iti
barı, tek başına ekonomik gücüyle değil, aynı zamanda askeri gücüyle öl
çülür. Ne yaptık biliyormusunuz? Bir Savunma Sanayii Fonu kurduk. 
Netice itibariyle, kaçakçıya, karaborsacıya giden paralan aldık, SilMılı 
Kuvvetlerimizi güçlendıinneye verdi'k. Yapılanlardan biri bu. lki tane fab
rikanın temelini biz attık. Bir tanesi Eskişehir' deki jet-motor fabrikası. Te
meliqi bundan ikibuçuk sene evvel attık. Geçenlerde gittim, açılışını yap
tık. Ankara Mürted'deki, uçak fabrikası göv.desini yapıyor, kanatlarını 
yapıyor. O fabrikanın temelini de 'bundan ikibuçuk sene evvel attık. 
Onun da zannediyorum önümüzdeki ayda açılışını yapacağız. Fabrika 
fiilen çalışmaya başladı. 

Ey Sivaslılar, 129 Ekim' de, ·bu göklerde, Türkiye' de jet motoru yapıl
mış, Türkiye' de gövdesi yapılmış F · 16 uçakları uçacak. 

Bu.gün Türkiye'de, Sivas da dahil bütün şehirlerimizde, pınl pırıl 
işler yapılıyor. Belediyelere büyUk imkanlar verdik. Niçin verdik? Çün 
kü, siz bu yörenin halkısınız, bütün şehirlere iyi hizmet gitmesi için, be
lediyelerin güçlü olması lazım değil mi? Onun için size bu imkanları ver
dik. 

Muhterem Sivaslılar, açık seçik söyleyeyim, Toplu Konutlar yükse
liyor. Sivas'ta 6 binden fazla Toplu 'Konut var. Eskiden bunun hayali bile 
olamazdı. Nasıl yaptık bu işi? Bugün, bütün Türkiye şehirlerinde, Toplu 
Konut olarak 600 bin daire yapılıyor. Parasını nereden bulduk? Biz, bu 
işte pek hünerliyiz. Parasını buluruz. Nasıl bulduğumu söyleyeyim : Çok 
basit, o kadar zor değil ama, bizimkilerin aklı almaz. Bulduğumuz yol 
şudur; Kaçak 'Sigara içiyorlar ya, Amerikan sigarası, şimdi kaçak değil 
tabii, eskiden kaçak geliyordu, köşelerde, kenarlarda satılıyordu. Kaçak
çı, kara'borsacı bunlan farklı fiyatla satıyordu, oradaki farkı da bir sürü 
kaçakçı, karaborsacı cebe indiriyordu. Dedik ki; cBöyle iş olmaz ... Biz 
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bunu alacağız, jthaJ edeceğiz, biz satacağız ve biz, mille timizin Toplu Ko
m.ıt meselesini bununla çözeceğiz.» Muhterem SivasWar, ibu yolla Türk 
hazinesine ve Toplu Konut'a, yılda, ne '.kadar para veriliyor biliyormusu
nuz? ... 150 milyar lira. Bu 150 milyar lira 'kimden :ılındı? Kaçakçıdan, 

karaborsacıdan alındı. Şimdi, kaçakçıyla karaborsacı bize hayır duası 
okur mu? ... Okumaz. O halde, iben size soruyorum; Siz, o eskıi kaçakçılı

ğın, karaborsacılığın cirit attığı günlere dönmek istermisiniz? 

Dün ben, Afyon'a, Isparta'ya ve Burdur'a •gittim. l 'sparta'da bazı ha
diseler oldu. Böyle kalabalık bir toplantımızı, eski günlere benzer tarzda 
'bir grup gencin (ki, onlara acıyorum) eline sopalan, taşlan vermişler

boııma'.k istediler. Türkıiye'de nizam var, kanun var, taıbi kanun, nizanı 
onun 'hesabını aynca görecek. Fakat, 'bu lbana bir şeyi hatırlattı; 1980'e 
gelirken, memleket, ikiye-üçe bölünmüştü. K!avga ortamına hep 'bu şe

kilde gelinmiştir. Siyasetçiler, kendi menfaatlerini sağlamak için, maa
lesef bazı gruplara bu şekilde ısopa vermişler, silah vermişler ve bunu da 
demokrasi adına yapmışlardır. •Bakınız bu, 1980 öncesinin metodlanm 
bize hatırlatsın. Referandum meselesi ortaya çıkıncaya kadar, Türkiye'
de böyle !hadise çıkıyormuydu? İşte şimdi, \her.kesin kulağına küpe olsun. 
Elinizi sıkı tutun. Karar sizdedir. Sorumluluk sizdedir. Biz, millete ge
tirdik ve milletin bunu çö~esinoi istedik. Bizim kadar bu meseleyi, d e
mokrasi meselesi olarak gören de yoktur. «Hayır• demeniz demokrasi 
icabı olur, cEvet• demeniz de olur ama, •Hayır• demokrasi değildir di
yenler, sadece yalan söylüyorlar. Ben buraya milletin hakkını müdafaya 
çıktım. Millet ne isıterse, onu der. Başkalarının söylediği gibi, size 'kimse 
baskı yapaımaz. Bilhassa bunu söylemek istiyorum. 

Muhterem Sivaslılar, ben vatandaşımın hakkını /gözetiyorum, üç 
beş kişinin hakkını değil. Bunun için de, Avrupa İnsan Haklan Mahke
mesı'ne fer.eli müracaat hakkını, Anavatan iktidan yaptı. O eski, demok
ratım diyenler yanına bile yaklaşamadılar. 

Çdk Muhterem Sivaslılar, 

Burada, köylüler de var. Birkaç .şey söyleyeyim. Sivas'taıki köylerin, 
biz iktidara geldiğimizde, sadece yiizde 41'inde elektrik vardı. 1200 köyü
nüz var, çok köy var Sivas'ta. Ancak '400 küsüründe vardı. Bu sene, bütün 
Sivas'ın köyleri elektriklenmiş olacaktır, haberiniz olsun . Sivas köyleri
nin yüzde 30'unda bile telefon yoktu. Bu ·sene çoğu lbitti. İnşallah, önü
müzdeki sene ortasına bütün Sivas'ın köyleri de, çoğu otomatik olınak 

. üzere telefona da kavuşuyor. 

Çok Sevgili Sivaslılar, Çok Değerli Sivashlar, bakınız, önümüzde, 
6 Eylül'de bir referandum, halkoylaması var. llkönce beni /bir dinleyin. 
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Niçin bu halkoylamasına lüzum görülmüştür. Ben bunu, mümkün oldu
ğu kadar açık bir tarzda halkıma anlatmak istiyorıın1 ki, bu anlattığını 

hususlar, sizin ağızlannızdan başkalarına da gitsin. Sizin, heyecanlı bir 
tarzda 'bunu dinlemenizi istemiyorum. Dikkatli olaraik dinleyin. 1980'e 
gelen rfürkiye'yi biliyorsunuz. Ydkluklar diyarı bir ülkemiz vardı . İtiba
rımız sıfıra inmişti. Kredi itibarı sıfır, yağ yok, sigara yok, gaz yok, 
tüpgaz yok, margarin yok. Birçok şeyler ydkluk ıiçindeydi. Acaba lbu güzel 
ülke, niçin bu duruma düştü? Sebebini tahlil etmek istemiyorum ama 
bir tek sebebi 'var; Kötü idareden dolayı. Bir memleket iyi idare edilirse, 
bugünkü ıgibi bollulk olur, berııket olur. Bugün 'herşeyimiz vardır. Hatta 
öylesine vardır ki, bütün 'komşu ülkelerden Avrupa'ya alış-verişe gider 
gibı ıgeliyorlar. Iraklı gelıiyor, Suriyeli geliyor, Yunanlı geHyor, Yugos
lavyalı geliyor. Polonyalı geliyor, hatta Avrupalılar geliyorlar, Türkiye' 
den bol miktarda alış -veriş ediyorlar. Çün•kü, bu ülkede lherşey var. Ara· 
ruzda Almanya' dan gelen işçi var mı? Söyleyin bakalım, Türkiye'yi eski
sinden çok iyi görüyorsunuz, öyle değil mi? ... Çünkü, onlar da artık eski
si gibi bavul bavul eşya getirmiyorlar, berşey 'Var Türkiye' de. 'Alla:h için, 
para getiriyor sadece, ailesini görüyor. Gelsin burada yatının yapsın, ev 
alsın, mülk alsın. Bunlar artık ıdaha iyi bale rgelmiştir. 

Aziz vatandaşlarım, şimdi , 1980'e geri gidelim. Ben 1979 sonunda 
Başbakanlık Müsteşarı oldum. Başbakan !beni çağırdı, ille bu işi sen yap 
dedi. Ondan sonra işe giriştik, elimizden geleni yapmaya çalıştık. Ama 
öyle kötü bir durum ıvar ki, bugün 'başıma gelse, açı'k söylüyorum ellini 
süremem. İnsan ·bir defa yapar o işi. Başbakanlıkta, oturduğumuz bina.da 
kaloriferler yanmıyordu. Neden biliyormusunuz? Fuel-oil ydk, aıkar
yakit yok. Paltoyla çalıştık. Ondan sonra, Erzururn'dan vali telefon edi
yor, kömür yok diyor. Kömür var Türkiye'.de ama o kömürü nakledecek 
kamyonların mazotu ydk. Bu durumları hepimiz yaşadık. Kamyoncular 
da çok iyi 'bilirler. Depolarını iki misli büyütüp, aman yolda kalmayalım 
diye, çağnştıklan zamanlan biliriz. Türkiye, avucunu dışarıya açmış, 

«Aman bana kredi verin» diyor. Büyük ülkeler biraraya gelmiş, •Aman 
Türkiyc'yi lbu çamurdan çıkaralım» diyorlar. Avrupa'da yardım kulübü 
açmışlar, herkes ona para koyuyor. Bir küçük ülke de 1 milyon dolarcık 
koydu. Hatırlarsınız, hepimiz üzüldük. O devirlerin yanında bir de anar
şi var.dı. Memleket, ıkardeş kavgasına bürünmüştü. Sivas ta, bunların ız 
dırabını çok çekmiştir. Diliyorum ben bunları. Çok Aziz Sivaslılar, ordu 
neticede müdahale etti. Ben eski bir iktidarda çalışan 90k önemli bir bü
rokrattım. Normal olarak beniın de ayrılmam lazımdı . Ama dediler ki, 
«Gel, sen bize lazımsın.» Onlarla Başbakan Yardımcısı olarak çalıştım, 
memleketime hizmet için çalıştım. Aradan zaman geçti, istifa ettim. Par
ti kurmaya müsaade ettiler, Anavatan Partisi'ni kurdum. İki parti daha 
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vardı, 'biri ~'ktidar olaca!kt1, biri ana ımuhalefot olacakn. Bizi kimse hesa
ba almıyordu, ama hesaba alan bir Allah, bir de siz vardınız. Demirel'e 
ilk parti kurduğum sıralarda sordum; •Ne diyorsunuz• dedjm, •Sakın 
kurma• dedi. Çünkü, 'kendi kw·acakmış. Ondan sonra da yollarımız ayrıl· 
dı, tu-kaka olduk, haberiniz olsun. Ondan evvel, •Altın çocuk, şunları 
yapar, bundan daha kıymetlisi yoktur, elektronik beyindir» diyen ken
disi. Şimdi de, işine gelmediği için, söylemekten utandığım kelimelerle 
bize hücum ediyor. Neyse, hayırlısını Allah verecektir, merak etmeyin. 
1983'te iktidara geldik. Ne oldu biliyormusunuz? O iki parti var.dı ya, 
birisi iktidar olacak, öbürü ona muhalefet olacak, onlar çözülüvcrdiler. 
İlk mahalli seçimde biz, eskilerin kurduğu partileri yendik, Sivas da da
hil 57 ilde bütün belediyeleri biz aldık. Yani perişan oldular. Ama, alışmış 
alışmıştır, bir türlü hu)(llndan vazgeçmez. Bu sefer, 'başladılar basını 

dörtmeye, bizi dürtmeye. Anayasa çıkarc:l& ya, vaktiyle, Silahlı Kuvvet
ler Konsey İdaresi geçici 4. maddede, ıbu eski siyasiler on sene siyasetten 
menetti. Mernldketin huzuru için •Siz siyaset yapmayın• dedi, aslı bu. Siz 
de o zaman yüzde 92 ile tasdik ettiniz. Şimdi bunlar başladılar, •1lle bu 
geçici 4. maddeyi kaldır• diyorlar. Bana söylüyorlar, çünkü ben •İstersem 

kaldırırım, istemezsem kaldırmam. Hayır, öyle yapmadık. İşte, klcmok 
rasi buradadır. Dedim ki, «Ey Muhterem Arkadaşlar, ben, bunu ıınilletin 
önüne götürürüm, sa.dece onu yaparım. Milletimin 'kararının, ıbaşımın 
üstünde yeri var.• Niçin böyle yaptım onu da söyleyeyim: Bir taşla iki 
kuş vurdU'lll, hiç kimse farkında değil, burada söylüyorum. Referandum 
-halkoylarnası- müessesesi Türkiye'de yoktu. Anayasa bir kere sizce tas
tik edildimi, artık sizin hiçbir rolünüz yoktu. Ama, rıor günler vardır lbir 
memlekette, ror konular vardır. Sadece ·bu işi, Ankara'daki milletvekil
lerine bırakanıazsınız. Birçok ileri ülkede olduğu gibi, önemli konularda, 
halka gelinip sorulması lazımdır, danışılması lazımdır. Yoksa, ben bu 
meseleyi halkoyuna getirmezdim, orada reddettirirdim, biter giderdi. 
Fakat dedim ki, "'karşılığı var, hal'koyuna getiririm.» Siz de kabul edin 
kıi, Anayasa değişiklikleri bundan sonra, halkoyuna gelecektir. İslemeye 
istemeye, hepsi kabul etti. Çok karşıma çıktılar. Bugün artık Türkiye'de, 
Türk demokrasisine hiçbir şey olmaz, hiç kimse t~ edemez. Çünkü, bu 
işin geneline halkın mührü konulmuştur. Bunu 'da yapmaktan büyük gu
rur duyuyorum. Şimdi, referandum ne olacak? Evet derseniz ne olur, ha
yır derseniz ne olur? «Evet» derseniz, olacağı söyleyeyim; Eski altılı, ken.
di kurduk.lan partilerin başına geçebilirler. Aslında bu referandum halk
oylaması- bir iktidar değişikliği değil. Biz, .AJ)ah'a, şükür iktidardayız ve 
1988 seçimlerine kadar da Anavatan iktidarda. Çünkü, bizim 254 millet
vekilimiz var, onların 44-45 milletvekili var. SHP'nin de 60 küsür rn.illet-

796 



vekili var. Bu rakamlar bizim beşte birimiz mi, dörtte birimiz mi? ... 
Onun için, istediğimiz kanunu, istediğimiz icraatı önümürocki aylarda ve 
yıllarda yapmaya devam edeceğiz. Bu nedenle 7 Eylül'de şu olacakmış, 
bu olacakmış savsatasma inanmayın. Onlar, çok güzel balon şişirmcsinı 
biliyorlar. Ama, balonları çabuk patlıyor, patladıktan sonra da, bir baş
ka balon şişirmeye bakıyorlar. 

«Hayır• derseniz ne olur, onu söyleyeyim; Türk Siyasi Hayatı'ndan, 
bu kapatılmış tarih sayfası, bir daha geri açılmaz. Kapatılır g1der. Tür
kiye yepyeni bir devire başladı. Huzurumuz, güvenimiz, sakinliğimiz, iş
birliğimiz, herşeyimiz gayet güzel çalışır. Memleket, huzur içinde, sevgı 
içinde, kardeşlik içinde, işine devam eder. Aslı da budur. 

Artık, ne biçim karar verirseniz, o karar size aittir, sorumluluk ta 
size aittir. Benden size söylemesi. 

Çok Sevgili Sivaslılar, 

Bakınız, Anavatan iktidarının, bu memlekete getirdiği en önemli 
husus nedir? Şu eskilerin kavgası var ya, o kavgayı biz ortadan kaldırdık. 
Tarlayı, parça parça etmişlerdi, o tarlayı yeniden sürdük, daha verimlı 
bir hale getirdik. Memleketin işlerini bu şekilde halletmeye başladık. Kar
deşliği, dostluğu ve sevgiyi getirdik, kavgayı değil... 

Biz, herkesi seviyoruz. İster bizi sevin, ister sevmeyin. Biraz ayının 
yaptıklarım var. Gençlerle çocukları birazcık daha fazla seviyoruz. Çün 
kü onlar için yapamayacağımız şey yoktur. Anneler, babalar nasıl çocuk
larını severse, bu devlet te, çocuklarına, gelecek kuşaklar olarak gençle
rine, en iyi şekilde bakmalıdır. Gözümüzün bebeği gibi bakarız. 

Muhterem Sivaslılar, 

Size doyum olmuyor ama işimiz çok. Sözlerimin sonuna geldim. 
Ama, bir sözümü burada gene söyleyeceğim. Gençler bizi tutuyor, tamam 
nn gençler? orta yaşlılara gelince, onlar zaten bizimle çalışıyor. Geriye 
yaşlılarımız var. Analarımız, babalarımız, dedelerimiz, amcalarımız, tey
zelerimiz, onların da duası bizimle. Geriye çocuklar kaJ.dı. Çocukların da 
sevgisi bizimle. 

Müsaadenizle, sözlerimin sonundan evvel bir birlik beraberlik işa
retı yapalım. İşte Türkiye böyle birleşiyor. 

Hepinize sevgiler, &aygılar. 
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liAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN SİVAS DEMİR-ÇELİK 
İŞLETMELERİ ÇELİKHANE TESİSLERİNİN TEMEL 

ATMA TÖRENİNDE YAPTIGI KONUŞMA 

25 Ağustos 1987 

Çok Dejterli Misafirler, Sevgili Sivaslılar, buraya, iki yıl evvel geldi
ğimizde, böyle yanın kalmış, ufak - tefek binalar ve boş lbir sa'.ha vardı. O 
zaman söyledim, dedim ki «Biz, buraya güzel bir tesis kw·acağız» O tesi
sin temelini de attık. Yükseldiğini gördünüz, makinalan da geldi. lnşal 
!ah önümüzdeki sene Mayıs -ayı sonunda veya Haziran'da, bu tesisin açı
lışını yaparız. 

O zaman bir şey daha söyledim, dedim 'Ici, «Bu ilk kademedir, bu
nun ikinci kademesi olacak. O ikinci kıademe de Çelik Tesisidir». Yani, 
buradan erimjş maden istihsal edilecek, çelik yapılacak. O çelik, bu had
dene de kullanılacak». Onun da hesabı, kitabı yapıldı, kredileri bulundu 
ve o işte bugün şu anda başlatılacak. Yapılan ıhesaplara göre, 1989 senesi 
sonuna doğru o da ikmal edilecek. İnşallah onunla da bitmeyece'k, şu 
gördüğünüz sahanın ilerisine, bir haddanc ile inşallah 1 milyon tonun iize
rıinc bu tesisi çıkarırız, içinde de Sivas'ın sağlam insanları çalışır. Onlar, 
zaten bu çelik işinj, bu maden işini çok iyi bilirler. Hepsine hayırlı uğurlu 
<>imasını diliyonnn, sağolunuz, varolunuz. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN LOKOMOTİF DACITIM 
TÖRENİ'NDE YAPTICI KONUŞMA 

Z7 Ağustos 1987 

Değerli Misafirler, TUKOMSAŞ'ın, Türk Lo'komotif Sanayi'nin De
ğerli Mensupları, Sevgili İşçiler; 

Burada, bugün önemli bir işi rayına oturtuyoruz. Cer Atölyeleri ola
rak başlayan, bizim gençliğimizde bu müesseseler sonradan büyümüş bir 
Motor Sanayi'nin bel kemiği meydana getirilmiştir. Kısaca, TCDD Genel 
Müdürlüğü'ne bağlı olarak kurulan bir müessese, ,bugün bağlı bir ortak
lık haline getirilmiş, ismine de Türk Lokomotif Sanayii denilmiştir. Bu
rada daha evvel hatırladığınız gibi, Alman Kraus -Maffei lisansıyla yapıl 
mış, manevra ldkomotifleri yapılıyor ve bunları devreye koyduk. Şimdi, 
devreye koyacağımız, dünyanın en tanınmış ana hat lokomotifi olarak bi
linen Dizel •Elektrik, General Motors'un Lokomotifleridir. Belki yapılan 
anlaşma üzerine, bu müessesede, General Motors'la eğer anlaşılabilirse, 
bir ortaklık yapmak, bir müşterek çalışma yapmak, burada bizim işçimi
zin, teknisyenimizin el emeğinin daha .değerlenmesi, bu fabrikanın kapa
sitesinin daha büyümesi, sadece Türk Demiryollan'nın ihtiyacı için değil, 
ama başka ülkelerin demiryollanrun ihtiyacı içinde, bu söylediğim bü
yük ana hat lokamotiflerini yapmak mümkün olacaktır. 

Elimizde bir program var, bu fabrilca 50 ana-hat lokomotifinden 
belki 100 ana hata lokomotifine kadar bir kapasiteye de sahiptir. Bunun 
yanında, demin de bahsedildiği gibi, Genel Müdürünı ve Sayın Bakanımı
zın izahat verdiği gibi, bir de elektrikli hat lokomotifinin-onu da Japon 
Toslıiba firmasıyla lisans anlaşması üzerine önürnüzdelk.i sene imalatına 
başlanacaktır. Şimdi dikkat ederseniz, Eskişehir'de, burası-sadeoe loko
motif deyip geçmeyelim,- lokomotif içinde elektrik jeneratörü, elektrik 
ünitesi ve elektrik motoro olan bir grup olarak düşünmek lhım,- deme'k
ki, - bir ağır .sanayii müesesesidir. 

Yine dikkat ederseniz, Eskişehir'de ·Türk Hava Kuvvetleri'nin en 
önemli üssü ve jet uçaklarının bakımının ağırlıkla yapıldığı önemli bir 
üs var. İşte bunu da nazar-ı itibara alarak, Jet Motorları Fabrikası'nı da
Tüık F-16 uçaklarına giiç verecek jet motorlarını- Eskişehir' de yapmaya 
karar verdiik, 2,5 sene evvel 'temelini attık ve geçtiğimiz aylarda da fabri 



:ka işletmeye açıldı. Burada söylemek istediğim şudur; Eskişehir Türki
ye'nin bir ağır sanayi merkezi, hem de yüksek teknoloji ımerkez.i olmak
tadır. Bundan Eskişehirlilerin ve burada çalışan teknisyenlerimizin, mü
hendislerimizin, işçilerimizin gurur duyması lazım. 

Çok Sevgili Vatandaşlarım; 

Benim meydanlarda yaptığım .konuşmalarda da belirttiğim gibi, in
-saUah Eskişehir'i daha da büyütmek,- bugün Tilı'lciye'.deki lbüyükşehir 
sayısı 7'ye çıktı. -Es!kişchir'i de bu büyük şehirJer arasında görmeyi, ha
kikaten yürekten arzu ediyorum. :önümüzdeki yıllarıda bu karan alaca
ğımızı tıahmin ediyorum, Eskişehir'i de büyük şehir statüsüne inşallah 
getiririz. 

Eskişehir' de daha başka·sanayii dallan var, hafif sanayi ~:la.ilan var, 
çimentodan, tuğlaya kadar inşaat malzemesi dallan var, tabiatiy'le büyü'k 
bir işçi kütlesi de •burada önemini ortaya koymuştur. 

Bir de Eskişehir Üniversitesi'nden bahsedeyim. Açık Öğretim Fa 
kültesi olaralc çalışan ve hakikaten fev'kalede iyi çalışmalar yapan bu 
müessesenin de inşallah önümüzdeki yıllarda daha da fazla gelişmesi 
üzerinde duracağız. Çünk~ dikkat ederseniz, Uçak Sanayii, Motor Sana
yii, Ağır Sanayii ve teknoloji isteyen sanayi dalları bura.da kurulmuş, ge
nişlemekte, tesise edilmektedir. O talkdirde üniversite ile organik bir ba
ğın daha kuvvetli olarak kurulması, üniversitede .de eğitim fakültelerinin 
yeni yeni kurulması icap eden ıfakülte veya kürsüledn !buna göre de yeni
den tanzim edilmesinde fayda mütalaa ediyorum. Biz, hükümet olarak 
Eskişehir Ünivers'itesi'ne ta'biatiyle YÖK kanalıyla her türlü (iesteği ver
meye hazır olduğumuzu ifade ediyoruz. 

Bu yapılmış olan lokomotiflerin; memleketimize, milletime ve -De
miryollannda eski bir tabir vardır-; hasret kavuşturan demiryollarına 

faydalı olmasını, işçilerimize yeni imkanlar vermesini, Eskişehirlimizi 
ve bütün muhtaçlarımızı sevindirmesini diliyor, hepinize, sevgiler, say
gılar sunuyorum. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN KÜTAHYA'DA GÜMVŞ 
TESİSLERİ'NİN AÇILIŞINDA YAPTICI KONUŞMA 

27 Ağustos 1987 

Muhterem Vatandaşlarım ; 

Ben seneler evvelsi, 1983'ün seçim gezilerinde Küta'hya'ya geldiğim 
zaman lbir önemli hadise oldu. Sağ tarafa baktım, daha o sırada Anava
tan Parti i yeni yeni varlık gösteıiyordu. Şöyle bir lev'ha gördüm; «Tav 
şanlı tamam• diye. Ondan sonra, bütün gittiğimiz yerlerde bu tamam 
levhaları asılmaya başlandı. En son Samsun'da, Klaradeniz tamam dedik 
ve sonra da 4 Ka ım'da İstanbul' da, İstartbul .tamam, Türkiye tamam de
dik ve netice öyle çıktı. Onun için Kütahya'nın özel bir yeıi vardır, Ana
vatan'ın tarihinde. Bir konu daha söyledim, Kütahya'nın 5 milletvekili 
vardı, S'ini 'Cle çıkarırsanız, altıncısı, ben olurum dedim, dört çıkardık

onun için altmcısı olamadım. Fakat bir müddet sonra Karadağ bize geldi, 
demek ki 5 olduk, şimdi altıncı milletvekili de berrim. 

Bu tesislere bundan 2 sene evvel geldik, temelini attılk ve oraya def
tere yazmışım, demişim ki; «zamanında bunu bitiririzo. İşte, 7.amanında 
bitirildi, hatta zamanından biraz evvel. Ve bugün işletmeye açıyoruz. 

Bizim iktidanmızın ta başlangıcından beri lbir önemli ilkesi var. 
prensibi var. O da şu, «Tesislere süratle başlamak, süratle bitirmek ve 
tabiatıyla toprağın altında paranın kalmamasını temin etmek• . Bunu te
rrrin ctımek istiyoruz. Bakınız, biraz sonra Eskişehir'e gideceğiz. Eskişe
hir'de de Jet Motor Fabrikasının temelini, bundan 2,5 sene evvel atmış
tık. Aradan 2 sene geçti fabrikayı bitirdik, işletmeye aldık. Ankara'da 
Mürtcd'de, aynı şekilde üç sene evvel, Uçak Fabrikası'nın temelini atmış
tık. O da bu günlerde tecrübe işletmesini yapıyor ve tahmin ediyorum, 
ilk F 16 Türk uçağı, Motoru Eskişehir'de tamamlanmış, gövdesi Mürted' 
te yapılmış olarak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı günü göklerde uçacak. 
Bunu özellikle belirtmek istedim. Başladığımız bütün işler de öyle. Ge
diz yolunu yapacağız dedik, Gediz yolunun bütün kıvnmlannı kaldıraca
ğız dedik, kamyoncu arkadaşlanmız rica etti; onlar kalktı. Çevre yollan, 
daha birçok işler. Süratle yapılmasında milli menfaat vardır. Sebebini 
söyleyeyim. şu Gümüş Tesis'i 120 ton Gümüş çıkanyor, buraya şu kaclaJ 
para yatıııdık diyelim, önemli değil ama, satılacak Gümüş miktan 28 
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milyon dolardır. 28 milyon dolar da aşağı yukarı 25 milyar liralık biı 6e
lir demeıktir. Eğer bunu iki sene geci!ktirirseniz 50 milyar kaybolur. He· 
sap bundan ibaret, gayet basit. Ne kadar çabuk yaparsanız, ne kadar ça
buk devreye girerse, karınız o kadar fazla olur. 

Şimdi bakınız, aynı şekilde Hamitabad'da bir gaz santralı başladık. 
Gaz Santralı 600 mega/watt tamamlandı. Başladığımız gün, 85 senesinin 
ortasıdır, aşağı yukarı, şu sırada da bütün santral faaliyete geçmiştir. 

Hemen yanına ikinci 600 mega/watt'a başladık, onun da ilk üç ünitesi 
devreye girdi ve zannediyorum 1,5 sene sonra o da tamamlanacaktır. Aynı 
şekilde, bizden evvelki dönemlerde yarım kalmış tesisler var, yıllar ev
velsi başlanmış, mesela Karakaya Barajı 1976'da temeli atılmış ama, 
1983'e geldiğimiz zaman daha yüzde 20'si yapılmamıştı. Ve meşhur Ka
mu Ortaklığı sistemini kurqu'k, o kamu ortaklığı sistemiyle bu baraj bu 
sene tamamlandı, hizmete açtık, şimdi Tür<kiye Elektrik Sistemi'ne elekt
rik veriyor. Sormak lazım tabii: «Niçin Türkiye'de her yıl % 11 gibi 
elektrik ihtiyacı artışı olurken-ki % 11 elektrik artışı ne demek muh
terem vatandaşlarım ; aşağı yukarı her yıl bir Keban Barajı'na yakın bir 
barajın enerjisi tüketiliyor demektir. Jbütün bu tesisleri süratli yaptığı
mız zaman, Türkiye'de elektrik kısıntısı olmaz. İşte Anavatan lkti.darı'
nın temelinde, hızlı çalışmak, işbitiıınek ve işleri en iyi tarzda yapmak
tJr. Otoyollarda da öyle. Bizden evvelki dönemde, 12 sene evvel başlamış, 
bitirememiş yolu, biz tamamladık. Onu muhtelif zamanlarda anlatıyo
rum. Ama, bugün biz, 1050 km .Jtoyola başladık ve hızımız da ifade ede
rim, bu otoyollar engeç 3 ila 4 sene sonra tamamdır. Öyle 10 sene, 15 se
ne sürecek işler değildir. Barajların büyük bir kısmı, mesela Atatüılk Ba
rajı, herkes biliyor, 1983 senesi Kasım ayında temeli atılmıştır ama, fii
li inşaat 1984'te başladı. Yani Anavatan İktidara geLdikten sonra başladı, 
t>ütiin finansmanı temin edildi, sene J988'de baraj su tutmaya başlaya
cak. Demek ki, barajın gövdesi tamamlanıyor. Tabii göl hacmi çok ıbü

vük olduğu için 2-3 sene, ibelki daha fazla su tutma operasyonu devam 
edecek. 

Muhterem Vatandaşlarım, 

Bu tesis süratli yapılmıştır. Meınlekeıin bütün tesislerirıln böyle 
sümtli yapılmasını istiyorum. Nitekim dikkat ederseniz, •köylerin elekt
riği tamamlanmıştır• diyoruz. Köylerin telefonu J 988'e kadar hepsi ta
mamlanacaktır, hatta birçok ilimizde daha şimdiden tamamlanmıştır. 
Ben bir zamanlar şöyle söylüyordum, evet biz geldiğimizde köylerimiz 
den sadece onbirinde otomatik telefon vardı. Daha bir sene evvel. biz bu 
rakamı 11' bine çıkardık, 11 bin köyde otomatik telefon var. Yeni rakam 
geldi, 20 bine çıkmış, ben de takip edemiyorum. Şu anda Türikiye'de 20. 
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bine yakın köy otomatik telefonludur. Fakat bu da kafi değil, köylerimi
zin çoğu şunu söylüyorlar, cBiz iki tane hat istemiyoruz, köyün meyda
nına çeşme istemiyoruz, köyün meydanında bir telefon kulübesi istemi
yoruz, santral getirin evlerimize telefon çekin, su getirin evlerimize, şe

hirlerde olduğu gibi, musluk verin, kanalizasyon yapın•. Bugün Kütah
ya'nın, zannediyorum 130 köyünde içme suyu böyleclir ve kanalizasyon 
tesisi vardır. Bu gelişme durdurulamaz. Biz, bu işleri çolk süratli yapıyo
ruz, çok süratli yapmaya da .devam edeceğiz. İşin hüneri şudur; bu 
işleri yapacak adamları işe koşmak, doğru olan işleri yapmak, hayali iş
ler değil, birşey getirmeyecek işler deği l, gelir getirecek işleri yapmak ve 
para sistemini mali sistemi çdk iyi kurmaktır. Bugün Türkiye'nin mali 
sistemini 1980 öncesiyle mukayese ettiğiniz zaman şöyle bir .tabloyu söy
leyebilirim; 1980 öncesinin Türkiye'deki mali sistemi yüz sene geride 
kalmıştır, aynen böyle söylerim. Bugünkü mali sistem, bütün kuruluşla
rıyla, tam değil ama çok süratli bir tarzda, modern mimari sisteme yak
laşıyoruz . İşte hisse senetleri piyasası, borsa, bunlar hayalden geçen işler 
miydi? Her zaman söyledim, bizim icraatımız, biz.den evvelkilerin haya
linden dahi geçemez. İşte misal mal sistem. Köprü , baraj satmak fikri ne
reden geldi? Köprü, baraj satarak, bu halktan 1 trilyondan fazla para top
lamak ve bunu da Türkiye'nin önemli tesislerine tekrar geri yatırmak ve 
mali sistemi bu şekilde döndürmek, bizim iktidarımızın döneminde ol
muştur. İşte, Kamu İktisadi Teşeb'büsleri'nin özelleştirilmesi. Ben emi
nim, şu tesisi de ya!kında, gümüşü çıkarıp halka gösterdikten sonra özel
leştireceğiz . İlk önce 'burada çalışan işçilere biraz vereceğiz, ondan sonra 
Kütahya'ya, yöreye, ondan sonra da dışarıdaki işçilerimize, ondan sonra 
da bir kısmını borsada satacağız, haberiniz olsun. Dev.Jetin malı mil
letin malıdır. Devletin ayn malı olur mu? Hepsi milletin malı. Bizim 'bu 
politikamız memlekette, iş hayatında, yepyeni bir çerçeve çizmiştir, yep
yenı bir ufuk açmıştır. Bu ufukta Türkiye, ileri ve modern bir ülke olu
yor, herşeyiyle böyle oluyor. Bunun eski devirlerle mukayese edilmesi da
bi abestir, onu söylüyorum. Ben bazen yapıyorum da, diyorum ki; cNiye 
yapıyorsun?» O kadar büyük 'bir fark var ki, o kadar arada münasebet 
yok kil Onun için işte bazen söyleniyor. hatırlatmak kabilinden yapıyo
rum. Yoksa bugünün modern Türkiyesi, 1980'lerin 1970'lerin Türkiyesi'
nden çok farklı bir Tür.kiye'dir. Ve 1990'ların Türkiye'si de he.rhaldı.,, 

19ılO'lerin Türkiye'sin.den çıok daha faııklı olacaktır, çünkü çalışma azını 
ola11 bir milletimiz var. Bu işleri bilen insanlarımız var ve geride şimdi 
şurada örneklerini gördüğümüz halkoyun]arı oynayan, ilkokuldan liseye 
kadar, ama dipdiri çocuklarımız ve gençlerimiz var. Onların devirlerin
de, onlar büyüdükleri, 20-25 yaşlannı gı..'Çtikleri zaman, çok farklı bir 
Türkiye olacaktır. Biz, lbunu göl'Clüğümü.:: için hiç korkmadan, Avrupa 
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Müşterek Pazan'na müracaat ettik ve dedik ki; «Türkiye buraya nam
zettir.» Kimse cesaret edememiştir, biz bu cesareti gösterdik. Bugün ba
na konuştuğum birçok Avrupalı, bizim bu fiıkrimize süratle yatmaya baş
lamıştır. Ve inanıyorum ki, tahminimizden çok daha evvel bir zamanda 
Avrupa Müşterek Pazan'na - ve muhakkak Anavatan İktidarı dönemin
de- Türkiye girecektir. 

Ben, bu tesislerde çalışan emeği geçen değerli Etibank Camiası 
Mensuplarına, Değerli Bakanımız Mustafa Tınaz Titiz'e, bütün işçilerimi
ze, burada işgören değerli müteahhitlerimize bu işten dolayı teşekıkür 
ediyorum. Bu tesisin Kütahya'ya, çalışanlara, milletimize hayırlı, uğurlu 
olmasını Cenab'ı Haktan niyaz ediyorum. 
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BAŞBAKAN SAYIN 'fURGU'f ÖZAL'lN KÜTAHYA'DA HALKA 
HİTABEN YAPTICI KONUŞMA 

27 Ağustos 1987 

Aziz ve Muhterem Külahyalıl::ır, 

Sözlerimin başında hepinize, sevgiler, s;:ıygılar, sunuyorum. Sağo
lun, varolun. Tabii bir konuyu da hemen sözlerimin başında söyleyeyim; 
yeni ilçe olan, Aslanağaç, Dumlupınar ve Hisarköy'ü tebrik ediyorum. 

Burada size birşey söyleyeceğim, Anavatan çok büyü:k bir iktidar, 
inşallah TBMM açıldığı zaman yetkimiz var, alLmış kadar daha ilçe yapa
cağız. Hemen şunu söyleyeyim, KütabyalJ!ar akıllı insanlar, işlerini bili
yorlar, biz bir tane ilçe verelim derken, birden bire dört tane oluverdi. 
Taıbii, Milletvekilleriniz iyi çalışıyor da ondan. 

Çok Muhterem Kütahyalılar, 

Ben buraya gelirken, bir vatandaşım bana bir mektup verdi. Sen 
bunu oku demedi, ama ben okuyacağım. Bir şeyde söylemeden takdiri si
ze bırakacağım . Der ki! " Sayın Başbakanımız, sizden önce affımı rica 
eder, özür dilerim. Akıl vermek için değil, bilgi edinmek için yazdım. On
altı yıl iktidarda kalan ve Küta'lıya'ya gelipte birtakım yalanlarla halkı 
kandırıp gidenlere, cevap venmeniz için, sizin de 16 yıl iktidar olm::ınız 
gerekir. mtahya'ya, ilçelerine, kasabalarına, köylerine ne yaptı?» diye 
soruyor. •Üç yıldan bu yana Kütahya'ya giriş· çıkış yollan çift şerit yapıl
dı, Kütahya bir şehir şeklini aldı. Uçelcrine geHnce; bütün yollar asfatlan
dı. Evet öyledir. Köyleri çok değişti, elektriksiz köy kalmadı, pırıl pırıl. 
Televizyona gelince her köy kavuştu. Yolları, içme suları, köy kanalları, 
okullar, sağlık ocaklan teknisyenliği ve hizmet binasına kavuştular. Üç 
yıldan bu yana sizin sayenizde. Fazla uzatmayalım. Özür dilerim, Kütah
ya'cia halkımızı aydınlatırsanız, memnun olurum• diyor. Ben:im bu arka 
daşımın, sözlerine ilave edecek epey şeyim var. Biz, bütün Tüı'k.iye'ye ba
kıyoruz. Tabii Kütahya çok önemli bir konumdadır. 'I'ürkiye'nin göbe
ğinde bir yerde, yolların birleştiği bir yende, hakikaten çok güzel bir il
dir. Bakınız, bugün burada bu toplantıdan sonra, gideceğim, Gümüş Te
sisi'nin açılışını yapacağım. Biz attık temelini, kimse sahip çıkmasın. 
Yalnız, korkarım şunu da söyleyebilirler; projelerini de bizim zamanı
mızda başlamıştık hazırlamaya diye. İşte böyle. 
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Bakınız, bütün yollar, gelirken göreceksiniz, şu Kütahya ile Eskişe
hir arası, Kütahya ile Afyon arası, burada birkaç sene evvel nasıldı? Bu
gün nasıl? Yollarımızın hepsi nadide hale gelmiştir. Gediz yolu tamam 
mı? Bütün kıvrımları bitti mi? Biz verdiğimiz bütün sözleni yaparız. Di
ğer ilçelerin yollan da eksiksiz tamamlanacaktır. 

Çok Sevgili Kütahya~ılar, 

Bugün karşılaştığımız durum, böyle mi acaba? Çözüm bir çeşme 
koymak değildir. Şimdi köylü ne istiyor biliyor musunuz? Evine su isti
yor, evine şebeke istiyor·.· Bugün, Kütahya'nın birçok köylerinde, bu şe
bekeler kurulmuştur, kurulmaktadır, hatta birçok köyde kanalizasyon 
vardır. Sizlere birşey daha söyleyeyim, 1983 sonunda iktidara geldiği
mizde, milletimize bir tahahbüdümüz vardı. Aynen şöyle söyledik; «Biz, 
Tütkiye'yi kavgasız, ileri ve modern bir ülke haline getirmeye azmettik». 
Yoklukların hepsi ortadan kalktı. Hanımlar, orada bir parça margarin 
için, biraz tüpgaz için çektiğimiz sıkıntıları unuttuk mu? Zannediyorum, 
unutmadık. Bakınız şimdi, kasıp kasıp kavuruyorlar ortalığı, sanki hiç 
bunların sorumlusu onlar değil, başkaları yaptı. Ama, hepsi ortada, dör
dü de birden piyasaya çıktı ve dikkat ettim, en kötü laflarla bana hücum 
ediyorlar. Çünkü önlerindeki engeli sadece Özal olarak görüyorlar. Ama 
Allah'ın yardımı, sizlerin desteği ile onlara vereceğiniz cevaplar, onların 
biçiminde hiç bir zaman olmayacak ve sizlerin desteği, A!lah'ın hakkıyla 
bu meseleyi 'I'ürkiye açacak, düzlüğe çıkacaktır. 

Çok Sevgili Kütahyalılar, 

Kütahya'ya daha neler yapabilirim, onu da söyleyeyim. Sovyet - Rus
ya'dan Bulgaristan üzerinden gaz alıyoruz. Boru - hattı çekilmeye başladı. 
Bunun da temelini biz attık, ilk açılışını biz yaptık Bu boru hattı, şu an
da lstanbul'a geldi, ondan sonra İzrnit'e, Bursa'ya, Eskişehir'e ve Anka 
ra'ya gidecek. Eskişehir'den de inşallah Kütahya'ya getireceğiz. Burada
ki, Rahmetli Menderes zamanında temeli atılmış, bitirilmiş, K'i.itahya 
Azot Fabrikası'm bu sefer kömürden değil, hep modern teknolojiyle üre
tim yapmasını sağlayacağız. Evet, yepyeni olacak. O vakit. Azot Sanayii. 
kışın Kütahya'yı kirletmeyecek. Kütahya tertemiz olacak. Tabiatıyla ev
lere de o gazdan verilecek. 

Ço'k Kıymetli Kütahyalılar, 

Bakınız, Anavaıan icr~tı eski icraatlara benzemez. Biz, millet
ten güç aldık, destek aldık ve mHlete müjde veriyoruz. Tabiatıyla 
bunu kıskanacaklar, kıskanmaya devam etsinler. Şimdi , akıllan da yap
tığımız birçok işe ermiyor. «Özal bunu nasıl yaptı? diye soruyorlar. Bakı
nız, birkaç tarıe .misal vereyim İçinizde Almanya'dan işçiler var mı? Çok 
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var gal1ba. Ş1mdi orada, otoyollara otobaq derler. Yani gidişli- gelişli 
muhafazalı yollardır, üzerinde 140-150 k msüratle giıdersiniz, kaza da ol
maz. Türkiye'de bundan on sene evvel, eski ,iktidarların döneminde. elli 
km'Jik bir yola başlamışlar, İzmit'le Gebze arasında . Fakat bir türlü bi
tirememişler. O yolun yapılması bize kaldı. Ben sordun1 dedim ki, «Bu 
yol, bu tempoda giderse ne kadar si.ırecek?» dediler ki; •Üç sene sürer.• 
«Ne lazım bir senede biıtmesi için?• •Üç milyar lira para lazım• Verdik 
gitti. Ama, bakın Kütahyalılar, ne oldu? 1985 sonunda yol bitti, trafiğe 
açıldı. Tabii Özal durur mu? Gişeleri koydurduk. Bir senede aldı~lmız 
para 3 milyardır. 4 milyar lira vermemize mukabil. Bütün otdbanları ya
pacağım dedim. Tü.nk.iye'de 3 bin km otoyol yapacağım. Nasıl olaca'k söy
leyeyim, dışarıdan kredi aldım . İtibarımız varı bizi çok seviyorlar, işini 
iyi bilen adam diyorlar. Bakmayın, gazeteler ne yazarsa yazsın. 2 milyar 
dolar kredi aldım, bu yollara başladım. Şimdi Muhterem işçi kardeşim, 
Avrupa'dan gelip, Kapıkule'den geçtiğin zaman otobana gireceksin, üç
dört sene sonra, öyle on senede bitecek iş değil bu- ta Ankara'ya kadar 
otobanda gideceksin, bir tanesi bu. Diğeri, İzmir'den başlar, nereye gi
der? Aydın, Denizli, inşallah Afyon'a kadar gelecek. Bir tanesi de Uşa'k 
üzerinden gelecek ve yukarıda aşağıya, tahmin ediyorum, Küıtahya üzo
rinden de Konya'ya giden yolu da inşallah otoban yapacağız. Şimdi, bun 
ların parasını kıim verecek? Ben, dışarıdan kredi aldım, 2 milyar dolar. 
Bazen diyorlar ki? «Memleketi borca batırdınız• Halbu!ki aynı zatlar şu
nu söylüyorlardı: «Borç yiğidin kamçısıdır» Borç yiğidin kamçı ıdır, 
ama borç almasını bilirsen. Borç vermezlerse, itibarın yoksa 1980 öncesi 
Türkiye gibi, değil 2 milyar dolar, 70 cent alamazsın, öyle değil mi? 70 
cent'e muhtaç olursun, onu da söyleyeceğim. Şimdi, bu 2 milyar doları 
nasıl ödeyeceğim. Bütün yollar paralıdır, geçmek isteyen para verir, ay
nen köprüde olduğu gibi. Ben size söylüyorum, hesabı-kitabı tamamdır, 
beş senede hepsinin parasını öderim, yenisini yaparım, yenisini. İşte, 
Türkiye'nin çarkı böyle dönüyor. Hatırlayın, meşhur formüldü söyledim, 
anlamadılar. «Köprüleri, barajları satanın, yenilerini yaparım• dedim. 
Adamcağızda çıktı, karşıma televizyona, •sattırmam» dedi. Satıtık hisse
leri. Ama, o zannetmiş ki, Köprüyü parça' parça hurda diye satacağım. 
Sattık, köprü yerinde duruyor, üzerinden va.Sıtalar geçiyor, biz parasını 
alıyoruz, gelirini sattık. Ama, o geliriyle ikinci köprüye başladık, hem 
dal1a büyük. Bu ikinci köprü daha uzun ve üç gidiş-üç geliş değil, dört 
gidiş-dört geliş . Bu köprünün ismi, o şehri fetheden kumandanın ismi , 
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü.• ' 

Çok Sevgili Kütahyalılar, 
Bugün barajların büyük bir kısmı bu söylediğimiz formülle yapı!

maktadır. Ben, barajlarla ilgili olarak, halkıma hisse senetleri çıkardım, 
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600 milyardan fazla senet sattım. Bu enede satacağım. Türkiye'nin işleri 
nasıl gidiyor? İşte böyle gidiyor. Ama, onların akılları da ermez, lbu işleri 
de bilmezler. Eğer bilselerdi, Türkiye 70'li yıllann sonun.ela, o fevkalade 
. ıkıntılı duruma düşmezdi. Bakınız, şu mukayese yapılıyor. Diyorlar ki 
«80 öncesi daha iyiydi» Nesi iyiydi? Yani tüp gaz mı bulunuyordu, yoksa 
sigara mı boldu? Hatta bakın birşey daah söyleyeyim, sigara Bulgaris
tan'dan alınıyordu, Yugoslavya'dan alınıyordu. Klendi fabrikalarımızı ka 
çakçılar, karaborsacılar çalıştırsalardı, biz dışarıdan sigara alıyorduk, bir 
de talbii MarFbora gibi kaçafk sigaralar •da cirit attyoııdu. Şimdi, yabancı 
sigarayı devlet it<lıal etmeye başladı. Ne oldu? Kaçakçının, karaborsacının 

yem borusu ~esildi. Bakınız, kaçakçı bu sigarayı eskiden, kendisi getiri
yordu. Nereden? Bulgaristan'dan, Güney'den Suriye'den . Kcırt'ler, Marl
bora'lar el altından satılıyordu. 'Biz, bunu iktidara gelir gelmez, devlet 
ithal edecek dedik. Devlet aldığı zamanda, kaçakçının kazancının nereye 
koydu biliyor musunuz? Evler yapılıyor şimdi, 600 bin ev yapılıyor .. Ne 
kadar para geliyor biliyor musunuz, şu kaçak sigaranın normale çevril
mesinden, devlet hazinesi ve Toplu Konut Fonu' na? 150 milyar lira. Bu 
150 milyar lira, tekrar kaçakçının cebine girsin diye. Zaten bu kadar cep
he kurmasının sebebi, gerisinde bu tip kaçakçılar var da onun için. On
dan sonra sigara kaçak olacak, tüpgaz benzin onlar da bulunmayacak Ka
çakçılar da memlekette cirit alsın ve memleket kalkmamayacak. Bugün, 
bu ü!ke, bir Avrupa ülkesi görünümüne gelmeıktedir. Milyarlarca turist 
gel.ıyor, severek geliyor, her mal var, ·hiçbirisi de kaçak değil. Şimdi, ge
çen.de birisi anlatıyor, diyorki «sigaram bitti bir yabancı dostumuz- bir 
köyde bir 'bakkala uğramış. Adam «hangi tip sigara içiyorsun » demiş . 
Kent var; Marlbora var, herşoy var. Şaşırmış . Türkiye'nin bir köyünde 
her çeşit mal var. Neden biliyor musun? Sizler çalışıyorsunuz. Tüı'kiye'
nin ihracatı 1970 senesinde 2 milyar 200 milyon dolardı. Bu sene ne kadar 
biliyor musunuz? 9 milyar dolar. Biz iktidanroız döneminde, her şeyi , 
üç- beş kere katladık. 

Aziz Kütahyalılar, 
Getirdiğimiz en önemli şey nedir biliyor musunuz? Memleketimizin 

huzurudur, güvenidir. Memlekette huzur var, güven var. 1980 yılı önce
sinde, gece solkağa rahat çıkabiliyor muydunuz? Bir daha o günlere dön
mek ister misiniz? O yokluk dönemine, karaborsacının, kaçakçının cirit 
arttığı döneme, bir daha dönmek ister misiniz? Onu çdk iyi biliyorum. 
Bunu da muhakkak 6 Eyli.iJ'de andıkta göstereceksiniz. 

Bakınız, Muhterem Kütahyalılar, 
için bu konuyu halkoylamasma getiııdik, söyleyeyim. Bizim şimdi

ye kadar Anayasalanmız askeri idareler zamanında yapılmış ve halkoyu-
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nun tasdi'kıine sunulmuş, o kadar. Halkın hiÇbir konuda fikri a'lımnamış
tır. Ama demdkrasi icabı şu var, halkın fikrinin alınması vardır. Biz is
tedik ki, bu işler artık adet olsun, bundan sonra, önemli meselelerde hal 
kın fikrini soralım. Bu mesele önemlidir. Bunu da dedim, halkın önüne 

- götürelim, ark mı kara mı? meydana çıksın. İlk önce kalbul ettiler, arka
sından hemen kor)ctular, Anayasa Mah'kemesi'ne gittiler. Kanunu iptal et
tirip, bu işte oldu bitti demeye getirıdiler. Ama Anayasa Mahkemesi, on
ları ters yüz ediverdi. Bu sefer meydanlara çıktı lar, halkımıza ağızlarına 

geleni söylüyorlar, hiçbirine de cevap verecek değiliz, o seviyelere in
mem, mümkün değil. Onlar eski kavgayı temsil ediyor. Biz tbu memleket
te, kardeşliği, birliği, beraberliği ve sevgiyi temsil ediyoruz. Bakınız, he
men söyleyeyim, çocuklar dikkat edin. Bütün bu toplantılarda benim söy
lediğim birşey var, oda şu; gençler bıizi tutuyor, tamam mı gençler? Or
ta yaşlılara gelince, onlar zaten bizimle çalışıyorlar, hanımlar, beyler, 
hepsi bizimle çalışıyor. Yaşlılara gelince, dedelerimiz, ninelerimiz, anala 
rımız, balbalanmız, amcalarımız, teyzelerimiz, onların da duası bizimle, 
duası. Bu dünya dua üzerinde durur, unutmayın. Biz de dua üzerinde du
ruyoruz. Ameliyat olduğum zamanda sizden dua istemiştim, o dualar hep 
yerine geldi. Bugün sapasağlam karşınızdayım, ama, bu karşı cepheye 
mensup bir gazete şöyle yazıyor, diyor ki, •Özal kalbini yoruyor, kalbini 
wrluyor» hayır öyle dcl!'i l, kalbimi zorlamıyorum, hesabımı 'biliyorum, 
ama memleketime, milletime meseleleri anlatmak için yoruluyorsam, 
kalbimde, canımda, herşeyim de milletime feda olsun. 

Sevgili Kütahyalılar, 

Bu referandumda hepinize güveniyorum, Biraz daha fazla hanımlar
la, gençlere güveniyorum. Neden onu da söyleyeyim. En çok sıkıntıyı ha
nımlar çekti, ondan sonra gençler de birbirleriyle kavga ederek çok adam 
kaybettik. 5 bin kişi öldü, 5 bin kişi hapse giti. 30- 35 bin kişi yaralandı. 
Onun için siz bana, bu konuda en büyük desteği vereceksiniz. 

Memleketimiz, ileriye doğru çok emin adımlarla yüriiyor. Bakınız, 
bir- iki misalle sözlerimi tamamlayacağım. Şöyle, elektrik kısıntısı artık 
var mı? Televizyonlar hepsi renkli mi? İkinci kanalda geliyor, onu da söy
leyeyim. İkinci değil, üç-dört te gelecek. Televizyon eskiden 31 saat idi 
haftada. Şimdi 113 saat oldu. Biraz uykunuz kacıyor ama 12, 13 senedir. 
Biz iktidara gelinceye kadar, elektrik kısıntısından bu memleketin iflahı 
kesılmiştir. Bulgardan elektrik aldık , Bulgarlnra elektrik parasını ödeye
medik. Bulgarın elektriği azaldı, sıkıntıya düştü, biz ona diyoruz ki, •Sa 
na elektrik satalım.» Türkiye'nin durumu budur, Türkiye, dünyada iti· 
ban en süratle yükselen ülkedir. Yabancı gazeteler bile bunlan yazıyor· 
lar. Ama, bizimkiler pek yazmazlar, onu da biliyorum. 
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Şimdi bakmız, 1980 senesinde Türkiye'nin itibarı nerede. Dünyanın 
büyük finans mecmualan var, ülkelerin sıralamasını yapar, kredi bakı
mından. Türıkiyc 103 ülke arasında lOl'nci idi. Afri'ka ülkelerinin bile ge
risindeydi. Bugün Türkiye 116 ülke arasında 45'nci noktaya gelmiştir. Ve 
dün o vaıktiyle, elimizi avcumuzu açtığımız petrol .dilendiğimiz ülkelere 
dahi, Türkiye bugün 1,5 milyar dolar kredi vermiştir, onu da söyleyeyim. 
İstediğimiz heryerden kredi alınz. Memleket baştan aşağıya şantiye oldu, 
kıonutlar yükseliyor, işsizlik, azalıyor, Daha ne istiyoruz? Ôzal'da Anava
tan'da önümüzdeki 5 sene, zannediyoruz ki oyunuzu 1988 seçimlerinde 
gene bana vereceksiniz. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN ESKİŞEHİR'DE 
HALKA HİTABEN YAPTICI KONUŞMA 

27 Ağustos 1987 

Çdk Aziz ve Muhterem ve Benim Sevgili Eskişehirlilerim, 

Sözlerimin başında hepinize en derin sevgilerimi, saygılarımı sunu
yorum. Aşık Veysel'in ·bir dizesi var; «Uzun ince bir yoldayım/Gidiyorum 
gündüz gece» bu yolun Turkiye'yi medeniyete, ileri ülkeler arasına sok
maya ve bir Avrupalı üllkc yapmaya götüren yoldur. 

Sevgili ESkişehirliler, 

Sizlerin desteği veAllah'ın izniyle Anavatan 6Kasım 1983 seçimlerin
de başarı kazanmış ve memlekette iktidar olmuştur. Bizim iktidarımız 
döneminde çok şeyler yaptık. Atatürk'ün arzu ettiği gibi, memleketimizi 
ileri ve modern ülkelerin seviyesine çıkarmak için, gece gündüz çalıştık 
ve çalışmaya devam ediyoruz. 

Bugün baıkınız, Eskişehir'dcn misal vereyim. Eskişehir'e bundan 
2,5 sene evvel geldik, bir fabrika temeli attık. Eskişehir Uçak Sanayii'nin 
merkezi olacak, Otomativ Sanayii'nin merkezi olduğu gibi, Jet Motor 
Sanayii'ni, hepinizde biliyorsunuz, 1,5 ay evvel Sayın Cumhurbaşkanı ile 
beraber geldik ve işletmeye açtık. Bakınız, 2,5 senede koskocaman bir 
eser meydana geLdi ve Eskişehir'de, inşallah Cwnhuriyet Bayramı'nda 
1987 bu yıl, Eskişehir'de motoru yapılmış, ilk Türk F - 16 jet uçağını gök
lerde göreceksiniz. Çok sevgili Eskişehirliler, sade bu kadar değil. Biraz 
sonra gideceğiz, Eskişehir Lokomatif Fabrikası'nda, Dizel Elektrik Loko
motifleri'nıi devreye koyacağım. Görüyorsunuzki, Motor Sanayii'nin, Jet 
Motor Sanayii'nin bir merkezi haline gelmiştir. Bir şey daha söyleyeyim. 
Eskışehir'i de, inşallah Anavatan İktidarı Büyükşehir yapacaktır. Bu sene 
Esklşehirspor'a Başbakanlık kupasını bizzat vermekten büyük bahti
yarlık duydum. Şimdi, üç yeni ilçenizi de tebrik ediyorum. Beylikova, 
Alp11 ve Türkiye'nin İkinci Cumhurbaşkanı'nın ismini aldığı ama onların 
devrinde ilçe olamayan; İnönü. 

Sevgili Eskişehirliler, 

Dikkat ediniz, şu son günlerde benim şahsıma, partime çok hücum
lar yapılıyor ve dikkat ederseniz ben bunlara hiç cevap vermiyorum, evet 
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cevap vermem ve diyorum ki, «Kötü söz söyleyenlerin hesabını millet gö
rür, ben millete havale ettim.• Yalnız dikkat edin, niçin karşımda bir cep
he var? Onu da anlatayım. Biz -Özal, Anavatan- Türkiye' de yeni, aydınlık 
bir devri temsil ediyoruz. Onlar, geriye dönüşü, karanlık 70'Ji yılların, 

karaborsanın haksız kazancın olduğu yılları temsil ediyorlar. Sade o ka
dar değil , anarşi ve terörün kol gezdiği yılları -bir daha Allah gösterme
sin. -Bakınız, bir misal vereyim; Bugün Türkiye' de yabancı sigara normal 
dükkanlarda satılıyor. Bundan dört sene evvel 1980'li )'lllar öncesinde, 
bu sigaralar Bulgaristan üzerinden, Suriye üzerinden Türkiye'ye kaçaık 
giriyordu. Bunun haracını, kaçakçı, karaborsacı yiyordu. Hesa:bı bilen 
var mı, acaba bu ne kadardı? Söyleyeceğim ben size; 1984 )'llının başın
da biz bu sistemi geliştirdik, decHk ki; •Biz ithal edeceğiz, karaborsacıya 
bunu yedirmeyeceğiz, onun yem borusunu keseceğiz• . Şimdi. bunu normal 
ithal ediyoruz ve oradaki farkı devlet hazinesine ve Toplu Konut Fonu'na 
veriyoruz. Yılda Toplu Kon~t Fonu'na ve Devlet Hazinesine giden para
nın mioktan ne? 150 milyar lira. Şimdi, bu 150 milyar lira devlet hazine
sine, toplu konuta giriyor. Benim fakir vatandaşım, orta halJi vatanda
şım ev sahibi oluvor. Kaçakçının, karaborsacının yem bonısu kesildi . 
Şimdi onu geri almak için, bunlar neler yapmaz neler. Türkiye'ye kaçak 
olarak gelen arabalardan, lüks mallardan öyle bir yem borusu vardı ki, 
onların da hepsini kaldırdık . Onların yerine, o paralar dosdoğru Toplu 
Konut Fonu'na giriyor ve 'benim fakir halkım, orta halli halkım ev sahibi 
oluyor. Bir taşla üç kuş. Akıl işi bu. Bakın söyleyeyim nive 3 kus: bir ta
nesi . kacakcmın vem borusunu kestik, havadan para kazanmak vo'k. İki, 
bugün Eskişehir'de bile 9 bin tane toplu konuttan ev vapıln·or, dııire va
pılıvor. Esnafa iş çıkıvor. çünkü her konutun. baktıl!ınız ?aman cimento
su var. kiremiti var, tuğlası var, penceresi, camı, kapısı , kerestesi sav sa
yabildisnn kadar. bir de calı~an işcileri var. Bunun sonucu mf'TTlleket ka
zanıvor, karaborsacı kaybedivor, kaybederse kavbetsin . Simdi. o kara
borsacının cirit attıl!ı, memlekette anarşinin hakim okluğu , 1980'in kara 
günlerine dönmek istiyor musunuz? 

Bakınız, buırün Türkiye'nin itibarı çok yüksektir. Ben hatırlıvon.ım; 
vaktivle Avrupa İktisadi lsbirliği Teşkilfitı'na, Türkiye'nin borclarını er
telemeye gitmiştim. O toplantı, çok zor bir toplantıydı. -Bu sövlediğim 
1980 vılında- Karsım17.a biitiin al~calklılar sıralanıvor . •Mr. Özal nasıl 
ödeveceksin bu borcu?• dediler. Ben de onlara güzel bir Nasrettin Hoca 
hikiiyesi anlattım . Hik§.ye şövle; dedim ki : «Ben ödeyecesnm bu borcu, 
aynen Nasrettin Hoca'nın ödediği gibi. «Nedin dediler. Gavet kolav. Ho
ca birara borç yapmış, ödeyememiş bir türlü. Adam oara<ını istemeye 
her _gelisinde, hanımı divormuş ki; «Yok Hoca evde• Bir, iki. üç, bes, so
nunda hanım bakmış ki olmayacak, açımış pencereyi, «Senin borcunu 
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ödeyeceğiz• demiş. •Nasıl ödeyeceksin?• •Bak şuraya bir çit koyduk, bu
radan koyunlar geçiyor, geçC'rken yünlerini buraya bırakacaklar, sürtü
necek, ben onları toplayacağım, eğireceğim, iplik yapacağım, satacağım, 
sana borcunu ödeyeceğiz.• Adam gülmeye başlamış. Onun üzerine Hoca 
üstten pencereyi açmış, «Peşin parayı görünce, gülersin• demiş. Ben bu
nu söyledim, adamlar buz gibi oldu. Anladılar ki; bu parayı ödemeyece
ğiz . Yok, ödeyeceğiz, sözümüz söz, yalnız şu şartlan ka'bul edin. Sevgili 
Eskişehirliler, bunlar çok zor dönemlerdir. Ben Paris'te, OECD'de bu 
grubun karşısında ter döktüğümü bilirim, 1980 senesinde. -Aynı yerde, 
1986 senesinde- Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı olarak, o teşkilıita baş
kanlık yaptım . İşte 1980 Türkiyesi, işte 1987 Türkiyesi. 1980 Türkiyesi'!!C 
dönmek isteyen var mı? Bakınız, bir hatıram daha var; Bunu burada an
latıyorum ki , insanın hafızası unutmaya müsaittir. Vaktiyle rahmetli 
Menderes aynen şöyle söylemişti; •Hafızayı beşer, nisyon ile maluldür.• 
Gençler anlamaz, manası şu; •İnsan hafızası, unutmaya mahkumdur• de
mek. Unutmayınız, kulağınızda küpe olsun. 

Bakınız, sene 1979'un sonu, ben Başbakanlığa Müsteşar olarak ta
yin edildim, ekonomiyi düzeltmem için Planlama Müsteşarlığı da bana 
verildi, iki vazife birden. O sırada Türkiye'nin hali kötü, Başbakanlıkta 
paltoyla çalışıyoruz, soğuk kış gününde. Neden biliyor musunuz? Akar
yakıt yok. Alamıyoruz ki, mazot paramız yok. Erzurum'dan vali telefon 
ediyor; ·Eksi 26 .derece, kömür bitti • diyor. Gönderemiyoruz, kömür var 
ama götürecek kamyonlara mazot yok. Gözümüz yollarda, tankerleri 
bekliyor. Başbakan dahil bütün Bakanlar, «Şu tanker nerede, bu tanker 
nerede?• diye soruyor. Ve dışarıya gidiyorlar, yalvarıyorlar Arap Ülkele
rinde bir tanker daha fazla bize petrol verin diye. Türkiye'de sıkıntı var. 
Adam çok zor veriyor. Veııiyor da « Parasını biraz az verelim• dediğiniz 
zaman « Havır• divor. Ben hatırlıyorum ; o günlerde, bir tanker petrol 
yükü 30 milyon dolar. 29 milyon dolan bulmuşuz, 1 milyon .dolan bula
mamışız, adam doldurmuyor. « İlla 30 milyon dolan bul. ondan sonra 
dolduracalhm • diyor. O, 1980 Türkiyesi. Gelelim 1987 Türkiyesine. Bu
gün Türkiye'nin, o petrol ülkeleri dahil malını satmak için o ülkelere 1,5 
milyar dolar kredi açmıştır. 

Çok Sevgili Eskişehirliler, 

Bunlar acı hikayeler. Türkiye bir daha o eski karanlık günlere dön
mez. Bizim insanımız akıllıdır, bizim insanımız zekidir, işin ne olduğunu 
bilir. Bakınız , şurada bir hadise; Referandum, halkoylaması var. Biz ge
tirdik, do~rudur. Ama karşımızda hemen misaller görülmeye başladı. Biz, 
bu memlekete kardeşliği, sevgiyi getirdik. Huzur var Türkiye'de, herkes 
işinin başında. Gelişmek istiyor, kalkınmak istiyor, üniversitede okumail: 
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istiyor, yeni üniversiteler, fakülteler açılıyor, heryer hareket halinde. 
Ama şu halkoylaması çıktı, bir baktık meydanlarda hiç görmediğimiz sa
taşmalar başladı. Bana Isparta'da yaptılar. Ve size şu kadarını söyleye
yim; cAJ.clırmadını, korkmam öyle şeyleııden• Ama ize şunu söyleyeyim : 
kulağınıza küpe olsun, cO işlerin daima sebebini araştırırız ve suçluları 
da mahkemelere verilir. Çünkü bizim zihniyetimiz, •Yollar yürümekle 
aşınmaz• diye, zihniyet değildir.» 

Tüt:1kiye bugün iktisaden çok güçlüdür. 1979'da 2 milyar dolar olan 
ihracatımız, bu sene inşallah 9 milyar dolardır. Memleket bir baştan 'bir 
başa şantiye halindedir. Şehitler büyüyor, her tarafta 600 bine yakın 

bugün toplu konut var. Türkiye'nin hiçbir devresiı:ıde olmamış. Bütün 
Cumhuriyet Devri'nde yılda ancak 10 bin konut yapılabilmiş, devlet yar
dımıyla. Biz bugün devlet yardımıyla yani Toplu Konut Fonu'yla 120 bin
den fazla konutu devreye alıyoruz. Silahlı Kuvvetlerimiz; güçlü olmaya 
başladı. Bir Savunma Sanayii Fonu kurduk. İşte Jet Motor Fabrikası'nı 
kısaca öyle tamamladık. Bir memleket; iktisaden , siyaseten ve aynı za
manda Silahlı Kuwetleri güçlü olursa, ondan düşmanları korkar, dost
lar, sevinç duyar, öyle değil mi? 

Ve Muhterem Eskişehirliler, 

Bir derdimizde, şu komşu Bulgarlardır. Ama söylüyorum; •Peşleri
ni bırakmayacağız, zulümlerini bütün beynelminel toplantılaııda yüzleri-

. ne vuracağım.• Zaten dikikat edin Dünya Halter Şampiyonu Naim Süley
manoğlu, niçin kaçsın Bulgaristan'dan? Ornda sporculara çok önem ve· 
riyorlar. Kaçmasının tek sebebi, Türklere yapılan zulümdür. Ben, bira
ra Teodor Jivkov'a da haber yolladım. «Zannetmek.i Türk.iye 2 milyon 
Türk'ü bağrına basamaz, öyle zannediyorsun değil mi? • Hayır• dedim, 
clkı milyar değil, 2,5 milyar genede aynısı• Ama korkuyorlar, korkuyor· 
lar, korkuyorlar bizden. Korkmakta da haklan var. Türk.iye bugün 52 
milyon 10 sene sonra 70 milyon, ödleri patlıyor. Ve Muhterem Eskişehir
liler, o işinde arkasmı bırakmayacağız ve inşallah Bulgaristan'a da yap
tığı işin hesabını birgün soracağız . 

Çok Sevgili Eskişehirliler, 

6 Eylül'de bir referandum var, haJkoylaması var. Bunu, biz önünü. 
ze getirdik. Getirmemizin ana sebebi şudur, dedik ki ; •Bu mesele halkın 
önüne gelmelidir, bu önemli bir meseledir• . Biz eskiden sadece Anayasa
lan sizin önünüze getiriyorduk, onu da askeri idareler getiriyordu. Ama 
Özal, yapyeni bir usul getireli. Bundan sonra çok önemli meseleler size 
sorulacaktır, size. Halka sorulacaktır. İsmi geçen 4 eskıi lider. Şimdi, 
bunlan 10 ene siyasetten siz menettiniz. 1982 ıAnayasası'na oy verirken, 

814 



Bunlar 10 sene siyasetten menedildi. Ama oradan 5 sene geçti, bunJar 
yandaşlan vasıtasıyla ıparti kurdular, Meclise girdiler ve memleketi ka
nştırmaya çalıştılar. Onun üzerine dedik ki; •Şimdi millete gidelim, millet 
bu ımeseleyi millet çözsün, çünkü karan millet verdi evvelce. «Eğer mil
let sizi istiyorsa •Evet» der, istemiyorsa «Hayır- der» önünüze getirdik. 
Memleketimizin parlak !bir geleceği var. İnşallah gene Anavatan Hükü
meti olacak. İşte bir memlekette istikrar ıbu.gün gelişmekte olan ülkelere 
örnek diye parmakla gösterilen bir ülkeyiz ve buna şu geldiğimiz huzur 
sonucu gelmişiz. Bakınız, o eski 6 liderin olduğu 70'li yıllarda 12 hükü
met değişmiştir 10 senede. Böyle memlekette istikrar, gelişme olur mu.? 
Anarşi olur, anarşi. 1980'lcre geldik, bir askeri hükümet, bir Özal hükü
meti, 5 senede. Arkasından gene rey vereceksiniz, inşallah gene Anava
tan Hükümeti olacak. İşte bir memlekette istikrar budur, ilerleme bu
nunla olur. Yoksa koalisyondu, ben içinden çıktım, Ecevit gitti Demirel 
geldi, Demfrel gitti Ecevit geldi. Böyle şeyler olmaz. Memleket kuyunun 
dibine gider, 1980'de gittiği gibi. Bir daha o eskıi günlere dönmeyelim, 
dönmek isteyen var mı? 

Çok Sevgili Eskişehirliler, 

Her zaman, her yerde söylüyoııım, diyorum ki; •Gençler bizi tutu
yor, tamam mı gençler!• Orta yaşlılar, onlar zaten bizimle çalışıyor. Ge
riye yaşlılar kaldı. Yaşlılar; Analarımız, babalarımız, dedelerimiz, nine
lerimiz, onların da duası bizimle. 

Ey Eskişehir'in güzel insanlan, 

Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunmadan, bir birlik, beraberlik 
yapalım. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN İCRAATIN İÇİNDEN 
PROGRAM KONUŞMASI 

Hayırlı Akşamlar 

Değerli Vatandaşlanrn, 

27 Ağustos 1987 

Bir kez daha, televizyon aracılığıyla beni evlerinize, kahvelerinize 
misafir ettiğiniz için, size te~ekklir ediyorum. 

Hepinize saygılanmı sunuyorum, benim sevgili vatand~lanm. 

Kuşkusuz dikkatinizi çekmiştir ... «İcraatın İçinden» programını, te
levizyonumuzun değerli spikerleri şöyle takdim ederler: 

•Şimdi 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon kanununun 19. cu 
maddesi gereğince TRT Kurumu dışında Hükümet tarafından hazırlanan 
ve bu maddeye istinaden yayınlanması istenilen Hlikümet uygulamalan
nın tanıtılmasına ilişkin programı izliyeceksiniz. 

Şimdi ... demek ki neymiş? Bu program TRT tarafından bazırlanmı
yormuş. 

Biz bu programı, kanun uyannca, özel kesime yaptırıyoruz. Önce 
bunu bilelim. 

Ve bunu da TRT kanununa dayanarak yapıyoruz. 

Bu kanun, icraatın tanıtımı konusunda hüklimetlere, sadece bir hak 
değil, aynı zamanda ve bir anlamda görev veriyor. 

Biz iktidar olarak, bu bak ve göreve en büyük ciddiyetle sarıldık. 

Bakınız, iktidarımızın 45'inci ayındayız. Bugüne kadar 37 ayn ic-
raatın içinden programını size sunmuşuz. 

Sevgili Vatandaşlarım, 

Bir ülkede kanunlar çıkarılır, kanun dili karm~ıktır. 

Bunu halka anlatmak, hele hele televizyon gibi bir araç varsa, elek
trik ve yayın sahibi en uzak köye kadar iletmek Kime düşer? tabiatıyle 
İktidara ... 
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Hele hele bir iktidar, bizim iktidanrruz, görülmemiş bir süratle, re
form mahiyetinde bir dizi kanun çıkarmışsa, bu kanunlara sizin katılı· 

mınızı, onayınızı ve desteğinizi sağlamak için, elinden gelen her türlü ta
nıtma gayretini harcayacaktır. 

Yoksa ka11un bir yanda kalır ... vatandaş bir yanda!. .. 

Mevzuatımız, halkımızın iştiraki sağlanmadığı için tozlu raflarda 
kalmış, hiçbir işlevi olamamış, nice kanun maddesiyle doludur. 

Kim ne derse desin, işe bu açıdan baktığımızda, şu bizim mütevazi 
icraatın içinden programı, bir iktidarın milletiyle bütünleşmek için na
sıl bir ek gayret gösterdiğinin ifadesidir. 

Şunu hemen itiraf edeyim. Bizim gerçekten de, böylesi bir tanıtım 
programına ihtiyacımız vardı. 

Sevgili Vatandaşlanm, şimdi eğri oturalım, ama doğru konuşalım . 

İktidara geldiğimizden bu yana, bir dizi reform mahiyetinde, yani 
yeniden inşa mahiyetinde kanun çıkardık . 

Elli yıldır el sürülmemiş, sürülememiş bir Türk Parasını Koruma 
Kanunu'nu değiştirdik, bununla ilgili yüzlerce sayfalık mevzuatı 20 say
faya indirdik. 

Sonuç ne oldu? 

Türkiye bir bolluk ülkesi oldu. 

Eğer bu kanunun arkasında, ihracatı teşvik mevzuatı olmasaydı ki, 
onu da biz getirdik biz bu ithalatın serbestleştirilmesine gidebilir miydik? 

Kanun yoluyla, evet kanun yoluyla, Türk insanının önündeki çalış
ma, iş başarma, iş bitirme arzusunu önleyen engelleri kaldırdık. 

Bu kanunlar, çeşitli teşvik kanunlandır. 

Ya bu teşvik kanunları sizlerin, milletimizin ilgili kesimlerinin il· 
tifatına mazhar olmasaydı, bu iş ler nasıl başarı kazanırdı? 

Ben şimdi, öyle alışılagelmiş ihracatı, Türkiye'nin klasik, tanmsal 
ürünler ihracatını kastetmiyorum. 

Bugün 1979'a göre ihracatımızın yaklaşık % 75'ini sınai ürünlerimiz 
oluşturmaktadır. Ve bu ihracatın büyük çoğunluğu Batı ülkelerine yapıl· 
maktadır. 

Sevgili Vatandaşlarım, 

Daha önce vergi iadesi diye bir kanun, bir uygulama bilir miydik? 
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On yıl değil yirmi yıldır adı duyulan, ama bir türlü gün ışığına çı· 
kamayan Katma Değer Vergisi nasıl çıktı? 

Daha önce fon kavramından haberimiz var mıydı? 

Lüks tüketim malı ithalatından yabancı sigaradan fon kes, para kes, 
bunu toplu konut inşaatına kaynak yap, sermaye yap, dar gelirliye, orta 
gelirliye düşük faizle kredi ver. Bunları duymuş muyduk? Köprü, baraj, 
otoyol gibi, devlete ait kamu yatırımlarının, önce kara geçebileceği, son
ra karlarına, gelirlerine milletimizin ortak edi leceği, hiç aklımızdan geç
miş miydi? Bugün, artık daha ileri, daha çağdaş daha modern bir Türki
ye'nin temelleri atılmaktadır. 

Sevgili Vatandaşlarım, 

Türkiye'miz, gerçekleştirilen bütün bu icraat ile yepyeni bir yola, 
.aydınlık bir yola girmemiş midir? 

İyiden geri dönülmez. 

Sevgili Vatandaşlarım, 

Geıi dönmekten şunu kastediyorum : 

Çıkardığımız yeni kanunlarla, edindiğimiz bütün bu yeni değerler
-den vazgeçebilir miyiz? 

Yoksa bu kanunlara ve bu icraata sahip mi çıkmalıyız? 

Geri dönelim de ... Türk Parasını Koruma Kanunu'nu eski haline mi 
getirelim? 

Bugünkü mal bolluğundan vaz mı geçelim? 

Köprü, baraj senetlerinden, vergi iadesinden, toplu konut kredisin
den, otoyollardan, baraj hamlesinden, zenginleşen belediyelerden vaz mı 
geçelim? 

Yoksa bu nizamı devam ettirmeye, vatandaş olarak, nasıl katkımız 
olur? Onu mu düşünelim. 

Bugün, huzur içinde, siyasi istikrar içinde hızlı kalkınmasını sürdü
ren büyük bir ülkeyiz. 

Bunun değerini hele bir tartınız. 

Sonuç olarak, sevgili vatandaşlarım, benim sizden temel ricam şu : 
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Ev sohbetlerinizde, kahve sohbetlerinizde elbet bizi eleştiriniz. 

Ama Türkiye 1983'den bu yana nereden nereye gelmiştir ... Bunun 
hesabını da iyi yapınız. 

Memleket hakkında, icraat hakkında en iyi kararı herhalde böylece, 
hem nalına hem mıhına düşünerek alırsınız. 

Sevgili vatandaşlarım . Bu duygu ve düşünceler içinde hepinize en 
içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum. 

Benim değerli vatandaşlarım. 

819 



BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN KAYSERİ'DE 
HALKA HİTABEN YAPTICI KONUŞMA 

28 Ağustos 1987 

Çok Sevgili Kayserililer; 

Benim aziz . hemşehrilerim diyebilir miyim? Çünkü, hepinizin de 
bildiği gibi ben Kayseri'de feyz aldım . Liseyi burada bitirdim. Onun için 
bazen şaka yaparak, diyorum _ ki, ekonomi bilgimi de Kayserililerden 
aldım. 

Muhterem hemşehrilerim; 

Epeydir Kayseri'ye gelmiyordum, gelemiyordum. Sizleri de çok özle
mişiz . Ama şöyle bir baktım, hakikaten bugün Kayseri 'nin bu meyda
nını bizden başka dolduracak hiç kimse yoktur. Bu bakımdan bütün 
vatandaşlarıma sonsuz sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Sağolun, 
varolun. 

Uçakla gelirken Kayseri'nin havadan görünümüne baktım. Sözleri· 
min başında hemen şunu söyleyeyim; İnşallah bız, önümüzdeki sene 
veya enelerde yeni büyük şehirler yapacağız. Listenin başında da Kay
seri var. Kayseri gibi bir şehir büyük~ehirliğe layık deği l mi? İkinci 
bir şey daha söyleyeyim; biliyorsunuz Bulgarisıan üzerinden Sovyet 
Rusya'dan tabii gaz alıyoruz. Bu tabii gaz 300 milyon dolarlık bir pro
jedir. İlk etapta Trakya'dan 1stanbul'a İzmH'e, Bursa'ya, Eskişehir'e, An
kara'ya geliyor. Burada ifade edivorum. Ankara'dan sonra Kayseri'ye de 
gelecek. Bütün memlekette elektrik şebekesini nasıl tevsii ettiğimiz gibi, 
bütün Türkiye'yi bir uçtan bir uca elektrik hatlarını bağladığımız gibi, 
inşallah önümüzdeki dört-beş sene içinde Türkiye'nin bütün büyük şe

hirlerine bu gaz sistemi gelecektir. 

Çok Sevgili Kay erililer; 

Bakınız, bu memlekette bir çok büyii'k projeye biz başladık . Türki
ye'yi ileri ve modern bir ülke haline getirmeye azmettik. SO'lerin Türki
ye'si yepyeni bir Türkiye'dir. tleri ve modern bir ülke olmaya namzet 
bir memlekettir. Türkiye'ye etrafımızdaki bütün ülkeler sevgiyle ve hay
ranlıkla bakıyor. 
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Çok Sevgili Vatandaşlarım; 

Bugün ülkemiz artık 1970'lerin sıkıntısında, anarşinin de, ekonomik 
bunahmında da değildir. tieriye doğru bir fişek gibi giden ülke görünü· 
mündedir. Memleketimizde o yoklukların hepsi bitmiştir, herşey vardır. 
Allah'a çok şükür hiçbir şeyimiz eksik değil. Fonlar kurarak, yepyeni 
işler yaptık. Bunların başında konut fonu geliyor. Konut fonundan 
Kayseri'de 12 bin tane konut yapılıyor. Sorun bakalım, «Ey Özal sen bu 
paraları nereden buluyorsun?» Söyleyeyim. Hikaye güzel bir hikaye dik· 
katle dinleyin . Eskilerin bileceği, yapacağı, kıvıracağı iş değil. Hatırlayın, 
Türkiye'yc 1980 öncesinde tünü kaçak mal giriyordu. Amerikan pazarla
rını hatırlayın. Neydi bunlar? Kaçakçının getirdiği, gümrükten geçir· 
meyip devlete hiç bir para ödemediği malları satıyorlardır. Sigara, Av· 
rupa veya Ameri kan kaçak sigarasıydı. Özal geldi ne yaptı? Bunların 
hepsini normal ithalat yoluna soktu. Kaçakçıya giden aradaki farkı da 
devletin hazinesine gümrük vergisi, toplu konut fonuna da para olarak 
giriyor. Son iiç senede kaçakçıya giden para yalnızca sigaradan 150 mil· 
yar lira. Diğer biitiin lüks mallardan, kaçak gelenlerden üç senedeki 
miktar l trilyon lira. Şimdi anladınız mı, niçin Özal'ın •karşısına çıkıyor· 
lar? Eski yem boruları kesildi de, o yem borularını tekrar almak istiyor· 
lar. O kaçakçılara, o karaborsacılara ycnidı!n bu yem borularını vere· 
cek misiniz? Buradan , Orta Anadoiu'mın bu güzel şehrinden, imanlı in
sanl arın olduğu Kayseri'den bütün Anadolu'ya, Anndolu'nun, Türkiye'nin 
gii7el insanlarına sesleniyorum : Eski defterleri kapatalım, yeni defter
lere bakalım. Geriye dönüş yok. Yepycr.i bir Türkiye, ileride ve modern, 
güzel bir Türkiye var. Hep beraber o hedefe büyük adımlarla ilerleyelim. 

Aziz vatanda !arım ; 

Birçok barajlar, köprüler yapıyoruz. Ama nasıl yapıyoruz, söyleye
yim. Hani televizyonda birisiyle münakaşa etmiştim. • Ben köprüleri, ba· 
~ajlan satarım» dedim. O da «sattırmam» dedi. «Satayım da sen gör• 
dedım. Sattım. Ben sattım, o adam kayboldu. Bakın ne anlamış; Adam 
Kavseri'de bulunmadığı için o fikir yok. Zannetmiş ki, köprüyü parça 
parça satacağım. Köprü yerinde duruy?r ve üzerinden vasıtalar geçiyor. 
Özal onun gelirini settı, ikinci köprüyü yapıyor. H~m daha büyük bir köp
rü. İkinci köprü bitmek üzere. Önümüzdeki sene ioşallah bu daha büyük 
köprüvü (ki, üç gidiş· üç geliş yerine dört gidiş - dört ızeliş var.) hizme
te açacağız. İsmi de öyle güzel ki, İstanbul'u fetheden Hazret-i Peygam
ber'in tefsirine mazhar olmuş Fatih Sultan Mehmet Köprüsü. Barajları 
da satıyoruz. Keban Barajını da böyle sattım. Merak etmeyin baraj ye
rinde durur. Birçok baraj inşaatı bizden evvel başlamış, ama hensi ol
duğu yerde kalmış. çünkü para yok. Havadan söz söylemeyin de bir fay. 
dası yok. İş bilenin, kılıç kullananındır. Karakaya Barajı 1976'da başla-
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mış. Aynı şey Develi Ovası'ndaki barajlar için de geçerli. Ancak 20'si 
1983'e kadar yapılmış. Biz tamamladık Parasını nereden buldum? Ke
ban Barajı'nın gelirlerini sattım, Karakaya'yı yaptım. Şimdi Karakaya'nın 
gelirlerini satıp Atatürk Barajı'nı yap ıyorum. Baraj yapmanın mali yol 
!arını Kayserili gibi öğrendim. Bundan sonra barajlar çok kolay yapılır. 
Şu anda Türkiyc'de 75 tane baraj inşa halinde. Hepsini de Türk müte
ahhidi, işçisi, teknisyeni yapıyor. 

Yollar çok •öneml:i iştir. Türkiye'de yollara bir kaç rahmetli Men
deres zamanında başlandı. Onun hatırasını da biı andık. Devamıyız di
yenler hiçbir şey yapmadılar. Bu yollar gidişli - gelişli yollar. Ama, Özal 
zamanında, Anavatan zamanında Almanya'da olduğu gibi yapıyoruz. Biz
den evvelkiler başladıkları işleri hep yarım bır:ıkmışlar. İzmitle Gebze 
anısında 50 km. lik bir yola başlamışlar. 83 senesinde iktidar olunca bir 
baktık bu yol 10 senedir yapılıyor. Derlim ki, bu tempoyla giderse kaç 
sene daha sürer. Oç sene daha sürer dediler. Bi r senede bitirmek için 
ne lazım? Üç milyar lira lazım dediler. Verdik gitti. Bizde Kayseri aklı 
var. Ertesi sene yol biter bitmez gişeleri koydıık, o sene dört milyar 
lira para aldık. Hisseden kıssa, Türkiye'dc otoyollar şöyle yapılıyor : 
Dışarıya gittim ve dedim ki, Türkiye'yr> kredi ve~in. Otoyol yapaca~ım. 
!ki milyar dolar kredi aldım. Var m ı abcak başka yiğit? Şimdi o yollara 
başladım. Ne kadar yol biliyor musunuz? 1300 km . otoyol. 50 km. değil. 
İşçi kardesim Avrupa'dan gel diği zaman Kapıkule'den -on sene değil, in· 
şallab üç . dört sene sonra- girdiğin zaman Ank.ıra'ya kadar otoyolda 
gideceksin. Ondan sonra, Toroslarda, Tarsus'tan, Pozantı'dan aşağıya, 

Tarsus'tan Adana · Gaziantep'e de otoyol gidecek. Üçüncü otoban fz. 
mir'den başlayacak. Aydın· Denizli diye gelecek. Ondan sonra Kayseri'yc 
ele sıra gelecek, merak etmeyin. Bu asrın sonuna kadar, yani önümüzdeki 
13 sene içinde, Tür'kiye'de inşallah 3 bin km. otoyol yapacağız. Kayseri 
de dahil. 

Bazı şeyler unutuluyor. 198.7 'ten evvel elektrik kısıntısı var mıydı. 
vok muydu? Günde 3-4 saat kısıntı vardı. Hele 80 öncesi çok daha faz
laydı. Bulgardan elektrik alır, parasını ödeyemeyiz. Bulgar bize hava 
yapar, niye parasını ödemiyorum diye. Şimdi Türkiye'de elektrik sıkın
tısı kalmadı. Bütün santrallan yaptık, işleri hızlandırdık . Ondan sonra 
Bulgaristan'da elektrik sıkıntısı var, Suriye'de var. Döndük ikisine de
di'k ki, size artık elektrik satabiliriz. Televizyon bizden evvel sivah be
yaz mıydı , renkli miydi? Çok kere sivah · beyazdı. Cumhurbaşkanımız 
çıktığı zaman renkleniyordu, devrin Başbakanı basın toplantısı yaptığı 
zaman renkli oluyordu. Bir de arada biı yapıyorlardı. Şimdi tamamiylc 
renkli. Haftada 31 saat televizyon vardı Şimdi 113 saate çıktı. İkinci ka-
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nal inşallah önümüzdeki sene sonundan evvel birici kanal gibi bütün 
Türkiye'ye yayı l acak. 

Sevgili Kayserililer; 

Şöyle bir baktım . Kayseri' de elektriklenmemiş •köy bu sene sonunda 
kalmıyor. Telefon biz geldiğimizde köyJerin yüzde 34'ünde ancak vardı . 
Bu sene sonunda inşallah, hepsi telefora kavuşuyor. Rastgele telefon 
deği l, çoğu otomatik çevir Almanya'yla konuş. 

Ey muhterem Kayserililer, 

Türkiye yeni bir devir açıyor. Eski devirler bitti. Yepyeni bir de
vir başladı. Gençlerin birbirini kırması bitti . Kavl!a yok, sevgi var. Ha
nımların, çocukların kuyrukl ıırda bek l ı:omesi bitti. Her türlü mal var. 
1980 öncesinin gazetelerin şöyle bir gii1den geçirin. Göreceksiniz, siga
ranın dahi kuyruğu vardı. Bu sene çiftçimize çok güzel programlar uygu
ladık. Buğday parasını peşin veriyoruz. VerenıiyeceğiJrıizi zannettiler. 
Ama parayı buldum, veriyorum. Tamam mı? Arkasından mercimeği de 
alıyorum. Şimdi bir yalan kıvırıyorlar. Güya 6 Eylül' den sonra mercimek
leri almıyacakmışım. Hiç merak etmeyin son damlasına, son tanesine ka
dar alacağız. Biz yapamıyacağımız sözü ver.meyiz. Söyleyeceğimiz sözü 
de yaparız. 

Yeni ilçe olmak isteyen çok yer var. Anavatan iktidarı 103 tane 
ilçe yaptı. Bizden evvel sadece DP iktid arı yapmış, başkası yapamamış. 
O da 78 tane. Daha da ilçe yapacağım. 60 tane daha yapacağım. Çünkü 
ilçe yapmak demek, hizmet götürmek demek. Siz çalışın, biz çalışalım. 
Tamam mı? 

Muhterem vatandaşlarım; 

6 F 1lül'de bir halk oylaması var. Halk oylamasını biz getirdik. Ni
çin geti"dik söyleyeyim : 1982'de bir anayasa yapıldı. O anayasada 1980 
öncesinin siyasi sorumluluğu olanlar 10 sene siyasetten, bir madde 
ile, men edildiler. Onu da siz, o zaman yüzde 92 ekseriyetle tasdik etti
niz. Şimdi onların yandaşları parti kurdular. lçerdeki partilerden mil
letvekili ald ıl ar. MDP'den ve HP'den. Ama Anavatan'a bir şeyler yapa
madılar. Başladılar «bunlar tekrar siyaset sahnesine çıksın• demeye. 

Muhterem Vatandaşlarım ; 

Bu anayasayı ben hazırlamadım. Ben o zaman Hükümet'te dahi 
değildim. O zamanki Konsey idaresi hazırladı ve sizler tasdik ettiniz. 
Bize geldikleri zaman dedik ki, gelin bu işi millete götürelim. Millet 
kabul ederse, «evet» derse siz siyasete girersiniz. Bana söylemediklerini 
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bırakmıyorlar. Hakaretler de ediyorlar. Ne yapalım, farketmez, farket
mez, ben sizler için her şeye katlanırım Şimdi de bir palavra söylüyor
lar. Diyorlar ki, «evet» derseniz demokratikmiş, «hayır» derseniz «de
mokratik» değilmiş. Kimi kandırıyorsun be kardeşim. Avrupa Ortak Pa
zarı'na bizi kabul etmezlermiş. Bu işin içinde hile var. «.Evet» de der· 
seniz, chayır» da derseniz demokratiktir. İspatını yapayım. İsviçre'de 
oturdular, halk oylaması yaptılar. Hanımlara oy hakkı verelim mi, verme
yelim mi, diye. Niye demokratik değildi? İş oylamadadır. Koskoca Avru
pa böyle yaptı. Dördüncü oylamadan sonra hanımlara oy hakkı verilmiş. 
Ortak Pazar'a almazlarmış. Özal iktidarı zamanında, Anavatan zama
nında Türkiye Ortak Pazar' girecektir. Anavatan iktidarı zamanında 

Türkiye bir jet gibi gidiyor. Bu dört siyasi liderden başkaları da var. 
Doğu Perinçek, Behice Boran gibi 150 tane var. Memleketin bir daha 
kavgaya tahammülü yoktur. Bir daha o eski günlere inşallah dönmeyiz. 

Sevgili Kayserililer, 

Sizi çok seviyoruz, biz zaten herkesi çok sev;yoruz. İster oy versin, 
ister vermesin, gene seviyoruz. Ama a:ımm da yapmıyoruz. Nerede ya
pıyorum, biliyor musunuz? Gençleri daha fazla seviyoruz. Çünkü genç
ler bizim geleceğimizdir. Onlara gözümüzün bebeği gibi bakmamız la
wn. Elimizden gelen herşeyi yapmamız lazım. Her zaman söylüyorum 
burada da söyleyeceğim. Gençler bizi tutuyor. Sağolun gençler. Orta yaş
lılara gelince, onlar zaten bizimle çalışıyor, başkasıyla değil. Yaşlılara 
gelince, analarımız, babalarımız, dedelerimiz, ninelerimiz, teyzelerimiz. 
onların da duası bizimle duası. Geriye çocuklar kaldı. Çocukların da 
sevgisi bizimle. 

Kayserililer, size .doyum olmuyor ama benim daha işim var. Kahra
manmaraş'a gideceğim İnşallah Kayser'ye bir daha gelirim. Şimdi mü
saade ederseniz bir birlik ve beraberlik işareti yapalım da bütün Türkiye 
görsün. Ellerinizi bir kaldırın bakalım . Sağolun , varolun. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN KAHRAMANMARAŞ'TA 
HALKA HİTABEN YAPTIGI KONUŞMA 

29 Ağustos 1987 

Sevgili Kahramanmaraşlılar, hepinize saygılar, sevgiler sunuyo-
nım . 

Kahramanmaraş'a hep böyle akşamüstü geliyorum; lütfen kusuru
ma bakmayın. Belediye başkanınız herhalde çok açıkgöz. Öyle, benim 
soyadımı da almış. Yani benden almadığı şey yok. Şimdi de bugün çev
re yolunu yaptı. En çok bizden para alan belediye bu. Onu da söyleye· 
yirn. Şimdi arkasından gelmiş diyor ki, şu Ayvalı Barajını yap da şehre 
gayet kolaylıkla su gelsin. 

Çok sevgili Kahramanmaraş'lılar, bakınız; bir şey söyleyeyim. Her
şey yapılır. Kahramanmaraş'ın İ5tediği herşeyi yaparız. Gelirken Sur 
Barajı'nın temelini attık. Aslında şöyle: Baraj inşaatına daha evvel baş
landı. Fakat bir zaman bulup gidemedik. Ceyhan üzerinde Menderes 
Barajı yapılıyordu. Parası yoktu. Geldilu bu işi çabuk yapalım diye. Ha
ni Kanıu Ortaklığı Fonu diye meşhur bır formülümüz var. O formülle 
Menderes Barajına para verdik. Gene vereceğiz. İki tane baraj. Tabii bu 
ovaları ulayacak. Sadece bura ı değil, aşağıya Hatay'a kadar gidiyor. 
Türki)~'ye, bu ovalara bereket getirecek . Türkiye'ye enerji verecek sa
dece bir Sur Barajı . Bakınız öyleycyim : Türkiye'nin 1950'de bütün kul
landığı elektrik 780 milyon 'kilowat saattir. 

Bir Sur Barajı 1950 Türkiye'sinin bütün ckktriğirıi veriyor. Ama, 
1987 Türkiyesi çok başka bir Türkiye; çok farklı bir Türkiye. Şimdi 
hatırlayın 1983 seçimlerine girerken telı::vizyonda o zamanki parti lider
leriyle bir münakaşa oldu. Ben onlara dedim ki; «Barajları, köprüleri 
satar yenisini yaparım. « Şimdi oradaki liderlerden bir tanesi dedi ki; 
« Sattırmam. » Bende .satarım» dedim. Biz sattık , tabii o günden sonra 
adam kayboldu gitti. Zannetmiş ki, köprüyü parça parça yapıp sataca
ğı?.. Köprü yerinde duruyor, üzerinden vasıtalar geçiyor. O parayı, yani 
gelirleri, gelir ortaklığı senetleri yaptık. Vatandaşlara sattık . Para top· 
ladık ikinci köprüyü daha büyük yapıyoruz. Dört gidişli, dört gelişli. O 
güzel şehri fetheden kumandanın ismini verdik. Fatih Sultan Mehmet 
Köprü ü. Biz bu memlekete hizmet eden, vatana hizmet eden herkesi 
rahmetle ve minnetle anıyoruz. İsimlerini yad ediyoruz. Bakınız buraya 
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gelmeden önce Kayserideydim. Şöyle bir baktım. Şehirler değişiyor 

Toplu Konutlar burada da Kahramanmaraş'ta da, Kayseri'de de yük
seliyor. Tabii yolunu yordamını bulduk. Nasıl yapılıyor toplu konut 
söyley~yim. Ve bugünkü meselemizin temelinde ne var. Karşımızda 

kimler var onları da anlatayım Toplu Konutlar şöyle yapılıyor. Ben ma· 
halli seçimlerden evvel, büyük seçimlerden evvel dedim ki; •Bu şehirle· 

rin toplu konut meselesini halledeceğim.» İnsanlarımızı ev sahibi yapa· 
cağım. Türk insanı evi çok sever. Hatta ismine evlenmek der değil mi? 
İzdivaç etmek demez. Demek ki, bir hanımla bir eve girmek evlenmek 
oluyor. Öyle mi? Başka hiç bir lisanda yok bu kelime. Sadece Türkçe de 
var. Yanhz bakın bir şey söyleyeyim. Ayvalı Bara,iını yapacağım. Küçük 
bir formülümüz var. Kamu ortaklığından para \'ereceğim su parasın· 
dan geri ödeyecek öyle mi? 

Kahramanmaraşlılar, şiriıdi bu toplu konutu nasıl yaptığımı anlatı· 
yordum. Mesele şöyle. «Parayı nereden bulacaksın» dediler. •Seçimler
den önce söylemem sonra ·kopya çekersiniz• dedim. Seçimleri kazan
dık, iktidar olduk. Mahalli seçimlere geldik. Ben nasıl yapacağımı söy
ledim. Dedim ki, «Şu içtiğiniz yabancı sigara kaçak geliyor. Onu Tekel 
ithal edecek. Aradaki farkı kaçakçıya değil, Toplu Konut Fonu'na vere· 
ceğim. Birtakıriı lüks mallar geliyor. Hepsi kaçak bu mallar karaborsa· 
da S?tılıp kaçakçının cebine gidiyor. Onlan da ithal edeceğim. Aradaki 
farkı da vergi olarak toplu konuta, Devlet Hazinesine alacağım .• Şimdi 
bakınız şu son üç senede bu kaçak mallardan toplu kpnuta ve Devlet 
Hazinesine gelen para nedir biliyormusunuz? Eskiden kaçaktı şimdi 
kaçak değil. 11 trilyon lira. I trilyon lira nedir? 1000 tane milyar lira . 
Yani bu kaçakçıların, karaborsacıların yem borusu ne kadar büyükmüş. 
Şimdi bunların yem borusu kesildi. Özal'ın kar~ısına çıkanların çoğu 
bu kaçakçı, karaborsacıdır. Evet, tekrar yem boıularının kurulmasını 
istiyorlar. 

Sevgili Kahramanmaraşlılar, bu hraborsacılara yem borusu vere
cekmisiniz? Şimdi o bin milyar lira üç senedir toplu konuta akıyor. Mem
leketin başka projelerine akıyor. Konutlar yapılıyor. Barajlara yardım 

ediliyor. Ve tabiatıyla memleket çok ileriye gidiyor. Avrupa bize hayran
lıkla bakıyor. Ben korkmadan cesaret ettim Avrupa Ortak Pazan'na mü
racaat ettim. Hiç •kimse müracaat edemedi. Avrupayla yarışırız -korkma· 
yın, yanşınz.- Koskocaman Türkiye'den 52 milyon, gayet tabii Bulgar da 
korkacak, Yunan da korkacak. Öyle de[!il mi? Şimdi bakın bir memle
ketin iktisaden güçlü olması yanında siyaseten de güçlü olması yani, si
yasetinin yanında da güçlü olabilmesi için Silahlı Kuvvetlerinin de güç
lü olması lazım . Bugün buralara gelmeden evvel Savunma Sanayi İcra 
Komitesi Başkanlığı yaptım. Ben başkanıyım . G nel Kurmay Başkam 
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üyesi, Milli Savunma Bakanı üyesi, üç kişi. Ne yapıyoruz? Silahlı Kuv
vetlerimiz birçok teçhizatını, silahını, savunma araçlarını dışarıdan alı
yor. Dedik ki, .Hayır, bu işi artık yavaş yavaş memJeiket içerisinde yap
mamı1. lazım.• Memleket içinde yapmak için Sa\•unma Sanayi Fonu'nu 
kurduk. Yılda 500 milyar lira geliyor. Şimdi bunun ilk müjdesini ve
riyorum. Nedir biliyor musunuz? Eskişehir'dc bir jet-motor falbrikası 
yaptık, temelini biz attık ve birbuçuk ay evvel de işletmeye açtık. Şu as
keri uçaklarda, jet uçaklarında gördüğünüz jet motorları orada yapılı
yor. Ankara Mürted'de bir uçak sanayi labrikası •:-urduk. O da bitti , onu 
da açacağız. Hepsi bizim zamanımızda yapıldı. Ve inşallah bu sene, 29 
Ekim Cumhuriyet Bayramında, bu göklerde motoru, gövdesi Türkiye'
de yapılmış, F-16 uçakları uçaca!k. .. Dahasını söyliyeyim, çok namlulu 
roket diyorlar, -hani televizyonlarda bu İran-Irak savaşında görüyorsu
nuz, aracın üzerine konmuş arka arkaya roket atıyor- o roketlerin da 
ha büyüklerini, o çok namlulu roket projesini getirdik. Şirket kuruldu. 
Türkiyc'de onlar da yapılacak . Hem Türk Ordusuna verilecek, hem de 
dışarıya ihraç edi lecek. Zırhlı muharebe aracı ht:p dışarıdan geliyordu. 
Yakında inşallah Türkiye'de yapılacak . Dahası var; Radarlar, elektronik 
teçhizat, bunlar da Türkiye'de yapılacak. Hem ordumuza hem insanla. 
rımıza iş sahası açılıyor. İşte nkıllı iş bi.\yle olur. 

Kahran1anmnraşlılar, bir işimizi daha anlatayım. Bakınız, bir yol 
meselesi var. 1950 senesinde, Türkiye' de hemen hemen doğru dürüst yol 
yoktu. Ne yaptı'k? Rahmetli Adnan Menderes Türkiye'de yollara başla· 
dı. Bugünkü bütün yolların ana çizgileri Demokn;t Parti zamanında çi
Lildi. Ama, bizim iktidarımız dönemindf otoyollar yapılıyor. Aranızda 
Almanya'dan, Avrupa'dan işçi var mı? Orada otoban diyorlar değil mi? 
Şimdi, Türkiye'de bundan ondört sene evvel ilk otoyolun yapımı baş
lamış ; İzmit'le Gebze arasında, elli kilometre ... İktidara geldiğimiz za
man önümüze geldi, bitmiyor. Ben de orada dedim ki; •Ne para isti
yor bu yol. Bitmesi için, bundan sonra ne kadar zaman gerekli?. «Üç 
sene sürer• dediler. «Pekiyi, bir senede bitirmek :stiyorum ,kaç para is· 
tiyorsun? • dedik. Üç milyar lira verdik ve arkasından o sene 1984 yılı 
nın sonunda yol bitti. Biz gişeleri koyduk, para toplamaya başladrk 

Bi r sene içinde 4 milyar lira aldık. 

Şimdi, aynı formülle, Türkiye'de 1300 km otoyola başlıyoruz. 1050 
kişinin parasını bulduk. 2 milyon dolar kredi aldık. Krediyi, itibarı ola· 
na verirler. Türkiye'nin itibarı var da onun için verdiler. O eski devir
ler, geçmişlerde muhtaç olduğumuz devirler bitti. Bir daha gelmez. Şim· 
di, Avrupalı işçi kardeşim, Kapıkule'yc geleceksin 3-4 sene sonra, oto
yola gireceksin Kapıkule'den Ankara'ya kadar otoyolda geleceksin. Evet 
yepyen i bir yol. 120-150 kilometre süratıe gidecehin. Evet otoyol deyin-
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ce şaşmayın ayrı ayrı yollar, Gidişi gelişi ayrı muhafazalı yol. Ondan 
sonra bir tanesi de nereden başlıyor? Toroslardan evet. Pozantı'dan, Po
zantı, Samsun, Adana, Gaziantep, Maraş'a geliyor. Tabii Maraş'ın içine 
gelecektir. Bir yerden geçecek ayrılacak, yani Maraşlılar da kolayca oto· 
yola girecek. İleriye Irak'a gidecek. Şimdi , 1900-2000 senesine doğru 
Türkiye'de 3000 km otoyol yapılacak. Avrupa gibi. Zaten neyimiz eksik 
Avrupa'dan? Herşeyi.miz var. Bakın genç insanlarımız var. Yani tuttu
ğunu koparır, taştan ekmeğini çıkarır. Sularımız, ormanlarımız, dağla
rımız, barajlarımız, herşeyimiz var. Ne derler? Un var, yağ var, şeker 
var, helva yapmasını biliyor musun? Eh helva yapmasını bilen ustada 
geldi. 

Bakınız, Milli Eğitim Bakanı «Eğitimde ben Kahramanınaraş'ı bu 
sene pilot İl yaptım» diyor. C~nım yaptığımız işler o kadar fazla ki, 
saymakla bitmiyor. Bakın söyleyeyim şimdi. Biz bu iktidara geldiğimiz
de Maraş'ın köylerinin büyük bir kısmında elektrik yoktu. Bu sene hep
si elektrikleniyor. Tamam mı? İktidara geldiğimizde Maraş'ın 13 tane 
köyünde telefon vardı. Bugün ne oluyor biliyor musunuz? Bu sene so
nunda hepsi telefonlu, çoğu otomatik. Almanya ile konuşmak istiyor
musun? Çevir parayı verdikten sonra konuşursun. Otomatik öyle saat
lerce beklemek yok. 

Şimdi ba•kın Meclis'te Üniversiteler kanunu görüşülüyor. Ne oldu 
biliyor musunuz? Kahramanmaraş milletvekilleri işin yolunu buldular. 
Kahramanmaraş'a 'bir Ziraat Fakültesir.i sokuştnruverdiler. Şimdi tabii 
bu bir fakülte arkasından bir başka fakülte gelir, bir daha gelir. Ondan 
sonra da artık Sütçü İmam mı deriz başka birşey mi deriz bir üniversi
te kurarız. Çünkü, inşallah bugün 28 tane üniversite var. Ben arzu edi
yorum ki, bütün 100 binin üzerindeki illerimizd~ birer tane üniversite 
olsun. Ve olacaktır. Anavatan iktidarı devrinde biz Türkiye'yi ileri ve 
modern bir ülke yapmaya azmettik. 

Şimdi bakınız, madem o lafı açtınız bende söyleyeyim. 6 Eylül'dc 
bir halk oylaması var. Bu halk oylaması ilk defa Türkiye'de yapılıyor. 
Hu manada eskiden sadece Anayasalar halkoylamasına geliyordu ama 
bu sefer bir konu getiriliyor ve millete soruluyor. «Hayır• mı diyorsun 
«Evet» mi diyorsun? diye. Bakınız b:ınu yapmamızın sebebi şu; Bu 
mesele bizim iktidarda olmadığımız bir dönemde Türkiye'nin 1980 
öncesindeki sıkıntılı günlerinden sonra Konsey İde.resi bir Anayasa yap
tı ve geçici 4. maddeyle eski siyasi liderleri siyasetten 10 sene için men 
etti. Sizde tastik ettiniz. Hepiniz kabul ettiniz o zaman. Şimdi biz sizin 
önünüze geliyoruz. Diyoruz ki, bunların 5 senesi kaldı. 5 sene daha siya
setten men kararları devam etsin mi, etmesin mi? 
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Şimdi Kahramanmaraşlılar, bu karar milletindir. Çünkü şunu söy
lemek istiyorum. Kahramanmaraş eskiden çok ızdırap çekti. Hala da 
onun acılarını yaşıyor. Bir daha kardeş kardeşe düşman olmayacak, bi:r. 
sevgiyi getirdik. Türkiye'de bir devir vardı o devir kapandı gitti. Bir 
daha o sayfaları açmayalım. Yeni bir çağa girdik. Yepyeni bir Türkiye 

•var önümüzde, modern, ileri Avrupayla yarışan, etrafında saygı uyandı
ran bir Türkiye var. İtibarsız bir Tüııkiye yok artık. Onun için geriye 
dönmek isteyen var mı? 

Kahramanmaraşlılar, ben size niçın bunların hepsini benim karşı
ma çıktığını anlattım. Siz akıllı insanlarsınız, güzel insanlarsınız. Sandı

ğa gittiğiniz zaman da hafızanızı yoklayın. Memleketi sıkıntıya düşür
meyin, bütün vatandaşlarıma da söyleyin. Türkiye fişek gibi ileri gider
ken önüne taş koymayın. Herşeyimiz değişiyor. Yepyeni işler yapılıyor. 
Ve emin olunuz çok daha ileriye gideceğiz inşallah. Dün bize nasip ol
du; Türkiye'nin en büyük camiinin Kocatepe Camii'nin açılışını yap
tık. 20 senedir yapılıyordu. Biraz para verdim etrafını tanzim ettik. Ba
kın işte Türkiye Cumhuriyeti zamanında büyük kısmı halkın parasıyla 
damla damla toplanan paralarla en büyük eser meydana geldi. Onun 
da açılış ı bize nasip oldu. Allah'a hamderlıyorum. 

Sevgili Kahramanmaraşlılar, bakınız birşey daha söyleyeyim; biz 
herkesi seviyoruz, hiç ayırım yapmıyoruz, hiçbir ayının yapmadan her
kesi ister bize oy versin, ister vermesin seviyoruz. Ama bir ayırım yaptı
ğımız var, çocuklarla, gençleri daha fazla seviyoruz ne yapalım? Çün'kii 
gençler ve çocuklar bu memleketin gelecek kuşaklarıdır. Onlara sımsı
kı sahip olmamız lazım, gözlerinin içine bakmamız lazım. Öyle değil 
mi? 

Çok Sevgili Kahramanmaraşlılar, sözlerimin sonuna geldim. Her 
zaman söylediğim birşeyi burada tekrar edeceğim. Diyorlar ki, «Özal 
kendi çok zorluyor, kalbini zorluyor.» Ben de dedim ki; «Boşverin ben 
işimi bilirim. Benim kalbim de, vücudum da, hepsi milletimize feda ol
sun.» 

Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN HCRRİYET GAZETESİ YAZARI 
SAYIN ERTUCRUL ÖZKÖK'tlN SORULARINA VERDtCt CEVAPLAR 

29 Ağustos 1987 

S o r u : - Sayın Başbakan, Bu kampanyada giderek daha fazla 
bağırıyorsunuz. Zaman zaman hırçınlaşlığınız, sinirlendiğiniz gözleni
yor. Bu durum, yakınlarınızı .bile üzüyor. Neden böyle bir yola başvur

<lunuz? Bununla ne yapmak istiyorsunuz? 

Cevap : - •Türkiye' de devir değişiyor . Türkiye, artık Süleyman 
.Bey'in 70'li yılların sonunda bıraktığı, 1980 yılının başında bıraktığı Tür
kiye değil . Çağ atlayan bir Türkiye. Kendiniz söylüyorsunuz .. Ben aslın
da karşımtza eski tipte rakipler çıkarsa, memnun olurum. Benim için 
çok daha kolay. Biz onlardan çok daha farklıyız. Ama Türkiya'ye yazık 
olu4-. Bunların usulleri eski usullerdir. Nitekim, sahnelenmeye başlandı. 
Jspz.rta ' olaylarını çok hafif geçirdiniz. Ama bantl arı gösteririm. Tan' da 
<la !bir resim çıkmıştı; dikkat ederseniz ... Hakikaten, otobüsün yanına ve 
arkasına kadar geldiler. Bu gösteriyor ki, eski hadiseler tekrarlanacaktır. 
·Çünkü metotları böyledir. Doğru Yol Partisi'nde de, ıDSP'de de çok daha 
iyi liderler çıkabilecektir. Buna imkan verelim.» 

S o 1· u : - Yani siz •,Evet» çtkması halinde bu partilerin kadro· 
lan yenilenmez mi diyorsunuz? 

C e v a p : - Hayır yenilenmez. Eskiler gelecektir. Çağlayangil ile 
Bilgiç gelecek. Bugün çok güzel bir resim vardt. Süleyman Bey, ortada 
.durmuş ... İki tarafta, rkisi uyuyorlar. Bunlar gelecek. Halbuki benim bil
diğim Doğru Yol Partisi bu memlekete hizmet edecekse, orada da genç 
K:adrolar var. Ben, hatta vaktiyle Süleyman Bey'den, bunların bazılarını 
i tedim. 

Soru: - Kimleri istediniz örneğin? 

Cevap : - Mehmet Dülger var. Medeni bir arkadaştır. Mehmet 
<Gölhan'ı da istedim. O da iyilerdendir. Bunun gibi muhakkak daha 
genç, dinamik arkadaşlar vardır. Göreceksiniz eskiler yenileştirme yap
mayacaklar. Bugün hep eski mebuslar çalışıyor. Yeni kadrolar gelmeye
-cektir. Bu yanlıştır. 
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S o r u : - Bu açıdan bakınca refcrandumdıı •Evet• oyu çıkması 

ANAP'ın güçlenmesine yardımcı olmaz mı? 

C e v a p : - Eski siyasiler köşeye çekileceklerini söyleselerdi, :ı-a
sakları direkt Meclis'te kaldırırdım. Ben; ondan korktuğumdan dolayı 
değil, ama istiyorum ki, Türk siyaseti artık yeni bir veçheye girsin. Bu 
devrimi, biz yaptık. Başkaları gelemedi. Yani, MDP doğru dürüst bir 
lidere kavuşmuş olsaydı. Halkçı Parti doğru dürüst bir lider altında ol
saydı, belki onlar da olacaktı. Ama görüldü ki, eskilerin tesirleri devam 
etmektedir. Bu, daha ilk seçimde görüldü. Diyorum ki, şimdi bir şans 
daha var. Ama gazeteler, bu şansı kullanmıyor. Bu da bunların silinip 
yeni liderlerin gelmesidir. O zaman, benim işim daha zorlaşır. Ama bu. 
Türkiye için lazımdır. Ben de gideceğinı. Benim de ille 10 sene 15 sene 
kalacağım diye bir fikrim yok. Nihayet; bakıp derinı ki, bizden daha 
iyi arkadaşlar gelebilecek, o zaman geriye dönerim. Basınımız böyle 
çok önemli bir noktayı maalesef kaçırıyor. Meseleyi bir Özal - Demirel 
hikayesi olarak görüyor ... Hayır, Özal - Demirel meselesi olarak de
ğil .. Demirel, üç defa arka arkaya hata yapmıştır. Bir; Anayasa oylama
sında, yüzde 55 hayır çıkacak dedi. Evet çı'.ktı. İkincisi; •Tak, tak tak, 
yüzbaşı yapın• dediler. O da hemen hemen hiç çıkmadı. Üçüncüsü; ma
halli seçimlerde DYP oy peşinden koşt:.:, onda da başarılı olamadı. Ara 
seçimde biraz başarılı, ama nisbi olarak, ANAP, yine de 10 puan öndey
di. Ondan sonraki değerlendirmelere bakın, gene aynı şekilde ... Bu ısra
rın faydası yoktur. Yarın DYP sadece Demirel 'in ismiyle mi gidecek! 
Bence önemli olan, şu anda genç bir kadro kurması. .. Cindoruk'un bu 
işi götüremeyeceği muhakkak. Bunu herkes biliyor. Peki, kim yapacak? 
Arkada bir insan da yok ... Eski liderlerin hataları buydu. Hiçbir genç 
kadroyu getirip çıkarmadılar. Ezdiler, devamlı olarak.» 

Soru : - Eski siyasiler de değişmiş olamaz mı? «Evet• çıkması 
durumunda, onlar sizce nasıl davranacaklardır? 

C ev a p : - Türk siyasi hayatını tekrar bir lüzumsuz mücadele 
devresine sokacaklar. Yani, eski usul bir mücadele devresine sokacak
lar. Çünkü, bunların anladıkları çıkarcı siyasetin en kötü tarafıdır. Yani 
«Her şey mübahtır.• Ben bunu gayet iyi biliyorum. Bunlar. tam 
Bizans siyaseti götürürler. Politikacıları o •kadar rahatlıkla yalan 
sövler ki, vaktiyle çok iyi hatırlıyorum. Milliyetçi Cephe kurulurken, 
ilk önce Celal Bayar engeldi. Bana geldiler. Ben Bayar'ı tanımıyorum, 
ama yakın bir dostunu biliyorum ... Benj aldılar, Çiftehavuzlar'daki evi
ne götürdüler. 1.S saat konuşma yaptık Celal Ba:ı-ar'la. Ben diyordum 
ki: «Demirel'in başkanlığında bu dört parti bir1eşsin ... Memleket yöne
tir.ısiz kalmasın ... Yoksa, komünistlerin eline düşecek• falan filan. Ba-
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na Celal Bayar, aynen şunu söylemiştir : •Bu adamla gidilmez ... • Af
federsiniz. söylemekten sıkılıyorum, ~Bu (Demirel) yalancıdır• dedi. 
«Sözünü tutmaz• dedi. Ben de aksini iddia ettim. «Size yanlış söylüyor
lar. ona bir şans daha verin.• Ve tabii, Celal B:ıyar'ın desteği olmasa, 
Demokratik Parti'deki çözülme olmuyordu. O zaman da, ilk MC kuru
lamıyordu büyük bölümü, bununla ilgilidir. Ben gelip kendisine (De
mirel'e) söylemedim. Söylenecek laf değildi . 

S o r u : Son zamanlarda bizim izlenimimiz ve yapılan anketler 
•Evet• ihtimalinin arttığını gösteriyor. Muhtemel bir «Evet• ya da 
•Hayır. durumunda, ne yapacağınızı düşündünüz mü? Bu konuaa poli
tikalarınız var mı? 

Cevap: - Baştan beri biz bu hesabı yapmışızdır. Yeni değildir. 
«Evet• veya cHayır•ın duruı:ıiu önemli. Yani nisbetleri nedir? Bir kere 
cHayır•ın çok büyük dkseriyetinden bizim oyumuz olduğu anlaşılır. Yal
nız, yapılan araştırmalara göre, güya bizden de, yani biziım seçmenimizden 
de •Evet• oyu verecek varmış. Olabilir. Her guruptan çıkabilir. Diğerlerin
den aldığımız oylar; bunu karşılar mı, karşılama.>: mı, onu da bilemem ... 
Diğer taraftaki oylara gelince; dört liderin partisi var ... Hepsinin ayrı 
ayrı partisi var .. Sabah Gazetesi; bir anket yapmış .. Bana söylediler. 
Yüzde 45, bizim oyumuz gözüküyor. Yüzde 30 DYP'nin .. İkisinin top
lamı, yüzde 75 ecizyor. Bunun üstüne eski MSP ve MÇP'nin oylarını da 
koyarsa, yüzde 80'e gelir. O vakit; sol, Türkiye'de yüzde 20'ye mi düştü? 
•Öyle gözüküyor. Böyle bir durum doğru mudur. değil midir.? Bu ara~tır
malar, hakikaten gerçeği mi yansıtıyor· Şu anda, emin değilim. •Sizin 
seçmeninizin yüzde 75'i hayır verecek. .. DYP'nin ise yüzde 10 seçmeni 
hayır diyecek• Buna göre, yüzde 36-37 bizim oyumuz, yüzde 42 evet. 
Yüzde 22 de tarafsız varmış. Diyorum ki, bütün hayır'ların ekseriyeti. 
bizim reyimizdir. Eğer yüzde 40'ın üzerınde bir ıey « hayır• çıkarsa, bu 
bizim için hakikaten iyi bir şey. Çünkü lxnim o)um, en yüksek oydur; 
batta tek başına iktidar olacak oydur. Öbür taraf; beşe mi bölünecek, 
altıya mı bölünecek; bilemem. Bir tarafra, dört liderin sempatizanlarımn 
partilerinin oylan var .. Basınımızın ·~vet•çi olmasından dolayı, onlara 
gelen bir artı var. Basın, tabii, bir seçimde daha tarafsız olursa, o artılar 
da gider. O vakit, bu tarafa reyler de gelir. Onun için, «evet» çıkması 

halinde dahi, eğer reylerim belli bir nispetin üzerinde ise ki, daha kafam
da hesabını yapmadım, yüzde 40'ın üzerinde olursa, o vakit herhangi bir 
erl.;en seçime lüzum yok. Ama daha düşük olursa, yani «hayır• oyu yüz
de 40'ın altına düşerse, o zaman erken seçim düşünebiliriz. Ama, ne za· 
man yapacağımızı, belli etmem. Genelde eğilimim, «erken seçime hayır• 
dır. Seçimi, normal zamanda yapmaktır. Çünkü devreye, yurt dışındaki 
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işçi oylarını da almak istiyorum. Şimdi yaparsam, işçi oyları, yani, AJ. 
manya'da çalışanların oylan devreye giremez. 

S o r u : - Yani, yüzde 60'ın üzerinde bir •evet• oyu, c::rken se· 
çim getirir mi diyorsunuz? 

C e v a p : - Evet. 

Soru : - •Hayır• çıkması halincie, 7 Eylül' de halka ne diyecek
siniz? 

Cevap: - Mesajım, şu olacak : Türkiye . 1980'lerde yeni bir 
çağa girdi. Bu, •İ leri Türkiye• imajıdır. •Modern Türkiye• imajıdır. Es
ki defter kapanmıştır. Kardeşlik, dostluk, bakid:r. Taraflar, birbirinin 
elini sıkar ve Türkiye, başladığı yolda yürümeye hızla devam eder. Be· 
nim tahminim, modem bir Türkiye, çok çabuk kurulur. Bu, bir insan ve 
şahıs meselesi değil. O partilerde de, inanıyorum, kabiliyetli insanlar Çı· 
kacaktır. 

S o r u : - •Evet• oyları çok çıktığı takdirde, 7 Eylül' de halka 
ne diyeceksiniz? 

Cevap : - •Evet• oyları çok çıktığı takdirde, şunu söyleyece· 
ğim : Zaten biz milletin kararını peşinen kabul ettik; başımızın üzerin
de yeri vardır. Ben, bunu muhtelif toplantılarda ifade ettim. •Evet• 
de verirsiniz, • hayır» da verirsiniz. Am~ •hayır• şu olur, •evet• bu olur 
diye anlattım. 

Soru : - Halkta •Evet• demek \e siyasi hakların iade edilmesi 
yolunda bir eğilim var. •Evet» oylarının çok çıkması durumunda, sizde 
hizmet yolunda bir heyecan azalması meydana gelir mi? 

C ev a p : - Eeee ... Tabii olur. Olmaz değil. Onu söyleyeyim . Bu. 
t:.ıbiidir. 

S o r u : - Böyle bir durumda, bu işten vazgeçer misiniz? 

C e v a p : Zannetmiyorum ... Mücadele azmim vardır. Vazgeçmey; 
düşünmem. Yalnız, Türkiye'nin sıkıntısı şu olur : Bir eski devrin mü· 
c<ı deleleri, lüzumsuz şekilde tekrar başlar. Türki~·e'nin de buna taham
mülü yoktur. Eski defterler, açılmamal•dır. Yeni defterler açılmalıdır. 

Bizim as ıl yapacağımız başka işlere .!,ıge l olacak tertiplere girerler. 
Mesela, bir büyük •evet• çıkması halinde, Parlamento'da dengeleri de· 
ğiştirmeye kalkarlar. Adam satın almaya kalkarlar. Vaktiyle bunlar, Tür
kive 'dc oldu. Bugün de olur. O nok•alara doğru giderler, Yani biz, 
• Memleketin normal işler ini görelim• derken, bu gibi hile ve desise· 
lerc karşı dunım almak , bununla uğra\mak zorunda kalırız ki , bu da 
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millete yapacağımız hizmeti azaltıı· . Bundan endişe ediyorum. Bunun için 
de diyorum ki, artık Türkiye, yeni bir devre girdi. Bu yeni devrin, de
vam etmesi lazım . •Evet• diye düşünenlere, bunun bir demokrasi mese
lesi olmadığını anlatmak lazım . İsviçre'de kadınlara haklarının verilmeşi 
için, halkoylaması yapılmıştır ... Ve, reddedilmiştir. Yan i, bu kadar tabii 
bir konu, balkoylamasında •hayır» olabiliyor da, bizde, eski dört siyasi 
lider beş sene daha siyasetten uzaklaştırılıyor, bu demokratik değil de 
nedir? Bu konuyu getirirken de, bunu söyledim. Siyasi suçlarından ya da 
kabahatlerinden dolayı, böyle mahkemelerde cezalandınlamazlar. 1960 
ın . o tarafı yanlıştı. Onlar, sadece oy sandığında ceza alırlar. Bu da, refe
randum sandığıdır. Hiç farkı yoktur. Onun için, bunda ısrar ettim. Ya
ni, şu hadise var : «Niye referanduma gittin? Niçin Meclis'te bu işi çöz
medin? • diyenler var. Açık seçik söylüyorum. Aksi halde, millet bana, 
•Bu hadiseler oldu ... Sebebj sensin... Kııbahatli sensin• derdi. Çünkü, 
ekseriyet bendeydi. Ve, mani olurdu! Onun için, Millete • Hayır , kararını 
siz verin» dedim. 

Soru : - Kendi kendinize kaldığınızda referanduma gittiğinizden 
dolayı pişmanlık duyduğunuz oldu mu? 

Cevap : - Hayır ... Hayır ... Şunu söyleyeyim : Mesele çözüle
cekse, böyle çözülmesi lazım . Yani, bu meselenin Türkiye'nin gündemin· 
de kalmaması lazım ... Yani, «Efendim, biz yasaklıyız da ondan ... Elimiz 
bağlı da, ondan• meselesi.. Bir Anay:ısa oylam'lsı yap ıl mış. nayasa'· 
nın içine, bu ya aklar konulmuş ... Bir de, Reisicumhur seçimi konu l
muş. Aslında, üçünün ayrı ayrı yapılmas ı lazımdı . Üçü ayrı ayrı yapıl · 

saydı ; bu me ele hiç önümüze gelmezdi . Burada haklı olan taraf, doğ· 

nı olan iş , bunun ayn yapılmasıdır. İşte şimdi hı.. yapılıyor. 

So r u : - Televizyondaki ANAP'ın konuşma hakkını , siz mi kul. 
!anacaksınız ? 

C evap : - Evet, orada Allah, bana yardım etti ... flk konuşma 
bana, son konuşma da bana ait. 

S o r u : - Cumhurbaşkan ının bi r konuşma yapma ı konusunda 
ne düşünüyorsunuz? 

C eva p : - O konuda Sayın Cumhurbaşkanına, hiçbir tavsiyem 
olmadı. 

S o r u : - Muhtemel bir erken ~eçim durumunda sandıktan koa
lisyon çıtkarsa, bunu bir sağ par tiyle m i, yoksa sol kanattan tercih ede
ceğiniz bir partiyle mi yapmak istersiniz? 

834 



C e v a p : - Ben, koalisyon idareierinin Türkiye'dc çalışacağı ka
naatinde değilim. Koalisyon, çıkmaz. Miliet, bunu çok iyi biliyor. Bir ko
alisyon çıkarsa; çalışıp çalışmamayı dü-}ünürüm. Çünkü fayda veremedi
ğimize inandığım durumda; düşünürüm . Belki •Bu işi götüremem• de
rim. 

Soru: - Devlet Bakanı Hasan Celal Güzel'le yaptığınız ikili 
görüşme ve ona ilişkin gelişmelerle ilgili ne diyorsunuz? Güzel'in istifa 
:sıeğini nasıl karşıladınız! Gitmesini istiyor musunuz? 

C e v a p : - Bu konu, sizin gazetenizde yayınlandıktan sonra, bir 
iki gazetede daha çıktı. Çıktığı zaman, ben Kütahya'daydım. Hasan Bey 
(Bakan), bizim Can Pulak'ı (Basın Domşınanı) aramış ve •Ben böyle 
bir beyanat vermedim• demiş. Bu konuda fazla bir şey söyleyemem. 
Ama açık söyleyeyim; siyasi hayatta kalmasını isterim. Çünkü üzerinde 
çok emeğimiz olan arkadaşlarımızdan biridir; ta Planlama yıllarından 

ber i. Ama kendisi söylüyor; •Ben, siyasete pek intibak edemedim• di
vor. Ben; yazılanlardan , söylenenlerden bunu anlıyorum. Bunu, kendi
sin e de söyledim. D!lerim ki, ümit cd rim ki, söylendiği gibi çıkmaz. 
Kendisine, kalmasını arzu ettiğimi de söyledim.• 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN İSVEÇ VE DANİMARKA 
RADYOLARININ TEMSİLCİLERİNİN SORULARINA 

VERDİ~İ CEVAPLAR 

1 Eylül 1987 

S o r u : - Bu kadar büyük bir gerginlik, böyle bir referandum 
için gerekli miydi? 

C ev a p : - Şimdi bir kere şunıı söyleyeyım. Başından beri de 
söyledim, ben refe randumdan ziyade, :plecek seçimlerin propaganda ha
zırlıklarını yapıyorum dedim. Bu şekilde bizim :arafırnızdan referan
dumla ilgili olarak bir gerginliğin çıkarılması m.::vzubahis değildir . Kar
şı tarafın mitinglerine bizim taraftarlarımız gidip herhangi bir çirkin 
harekette bulunmamışlardır. Hatta teşkilatımız::ı talimat verilmiştir : 
«Çiçek götürün onların mitingine.• Götürdüler. Karşılaştığımız durum, 
öbür tarafın biraz sinirli ve bu işi biraz kendikrinc göre ölüm kalım 
me elesi olarak görmelerindendir. Çünkü, • hayır• çıktığı takdirde hemen 
hemen siya i hayata tekrar dönmelerı mümkün olmayacaktır. Yani 5 
sene sonra dönebilirler, ama o zaman 1abii iş işten geçmiş ol •ı yor. 

Soru : - Oylamada, • hayır• çıktığı takdırde, 7 eylül sabahı 
Türkiye'nin gündeminde ne var? 

Cevap : - Bizim bakımımızdan özel bir dunıın yok. Bizim va· 
tandaşlanmız daha evvel 82 Anayasa oylamasında adı geçen siyasile
ri zaten 10 sene siyasetten men etmişlerdi. Bugün ortaya konan durum , 
5 sene sonra devam etsin mi etmesin mi şeklinde bir sualdir. Etmesini 
isteyenler chayır• diyecekler, etmesini istemeyenler •evet• diyecekler. 

Soru : - ANAP neden hayır kampanyası yürütüyor? 

C ev a p : - Onu da söyleyeyim. Anavatan Partisi'ne bu referan
dum sırasında lüzumsuz bir şekilde çatnı2ya başlamışlardır. Yani referan
dumu bir nevi seçim kampanyasına dönüştürünc:! bizim teşkilatımız da 
buna reaksiyon göstermiştir. İlk başta dikkat ederseniz biz hadisevi fev. 
kala.de yumuşak götürmeye çalıştık. Hatta renkler bile göstermedik. Slo
gan bile atılmadı. Ama öbür taraf bütün ağırlıjtıyla bize, benim şahsıma, 
1980 öncesini lhatırlatır 1bir şe'kilde çok çirkin kelimelerle hücum etti. Ga
zetelerde var, bakarsınız. Bu şekilde hücumlar başlayınca demek ki onlar 
gerginliği istiyorlar manası çıktı. Bizim teşkilatımız da bu sefer başka ça
resi yok, cbiz hayır diyeceğiz • dedi. 
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S o r u : - 7 Eylül günü sonuç evet olursa ne olacak? 

Cevap : - Bizim için de fark etmez. Evet de olursa, hayır da olur
sa fark etmez, çünkü bu konuyu biz vatandaşın takdirine bıraktık. Vatan
daşımızı hatta ille hayır vereceksin diye onların yaptığı gibi zorlamadık. 
Konuşmalarımda söylüyorum. •Vatandaşım sen istersen evet de dersin, 
hayırda -dersin.» «Evet dersen şu olur, hayır -dersen şu olur.• Benim bunu 
anlatmak vazifemdir. •Siz ona göre oturun kendiniz karar verin.• Ta
mam mı hadise budur. 

S o r u : - Bu kampanya sırasınd<' muhalefete sinirlendiğiniz yo
lunda elestiriler alıyorsunuz .. 

C e v a p : - Sinirlendiğimi zannediyorlar, ama göriiyorsunuz gü
!iip geçiyoruz. Maalesef bazı basın organlarımızcl.& lüzumsuz sinirlendir
me telaşı seziyorum. 

S o r u : - Referandum neler get;recek? 
C ev a p : - Bu güzel bir olay olacak. Çünkü ilk defa halkın fik

rini soruyoruz. Bütün referandumlar. Türkiye'de iki defa olmuş . Biri 61 
Anayasası'nın tasdiki mahiyetinde, diğeri de 82. lşte ilk defa halka bir 
konuda fikir sorulmaktadır. Bu demokraside önemli bir aşamadır. Bu
nun kimse farkında değil . Hatta ben şunu söylemek isterim, yazarları 
mı.zın bunu anlatmaları lazım. tsviçre'de ne kadar halkoylaması olur, 
birçok ülkelerde ne kadar halkoylaması olur. Ben bu kapıyı açtım. Bun
dan sonra her anayasa değişikliği için halkoylamasına gidilecek. fcabın 
cl::ı özel kanunla getirir ve derim ki bu konu halkoylamasına gidecek
tir , çünkü artık anayasada bu imkan var. 

S o r u : - Ama bu içerde hapis kalma m"!selesi .. . 
Cevap : - O ayrı bir konu. Tabii, yazım hlkflyesi 5 senede bir 

yapılıyor. Daha başka metotlar bulunacaktır. Bilgisayarlar gelişiyor. 
Tahmin ederim onlar da daha modernlcşecektir. 

So r u: - Konuşmalarınızda sık ~ ık 80 öncesi dönemi suçluyor
sunuz. O dönemdeki politikacıları suçluyorsunuz. Ama o dönemde siz 
de politikaya atıldınız sayılır. MSP'de . ı adaylığınızı koymuştunuz? 

C ev a p : - Hayır, ben politikacı değildim . Ben teknisyen ola
rak çalıştım . O da 79 aralıkta geldim göreve. Ve 12 Eylül gelinceye ka
dar Başbakanlık Müsteşarı olarak çalıştım . !Bir kere adaylığım vardı, ama 
kazanamadık öyle kaldı. Başka bir 'iC)'im yok, ;-ani politikayla hiçbir 
alakam olmadı. Bir mevkiye gelmedim. Bir mevkiye gelmem, askeri ida
re zamanında Başbakan Yardımcısı olmamdır, eğer o politik mevkii sa· 
yılıyorsa. Ama esas politikam 83'te başl<'mıştır . Ve doğru olan da şudur; 
cı dönemde politikacıların kabahati çokıur. 7 ayda, bir cumhurbaşkanı 
seçemedile r. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN BERLİN BELEDİYE 
BAŞKANI VE PARLAMENTO HEYETİ'NİN KABULÜ SONRASI 

,YAPTICI KONUŞMA 

4 Eylül 1987 

Ben ilk önce Berlin'den gelen Parlamento H.:yeti ve Berlin Başkanı 
Sayın Diepgen ve arkadaşlarına hoşgeldiniz diyomm. Ayrıca onlarla be · 
raber gelen basına da hoşgeldiniz diyorum. 

Parlamento grubunun; parti grubunun Türkiye'de bu toplantıyı 
yapması, bize aynı zamanda hakikaten l:ir şeref bahşetmiştir. Tabiatıyla 
bu toplantının yapılmasında ümit ederim ki, Türkiye'deki son gelişme
ler, Türk ekonomisindeki gelişmeler, Almanya ile olan çok yakın ilişki

lerimiz ve özellikle Bertin Eyaletiyle, oradaki bizim kendi vatandaşları
mızla olaı:ı yakın ilişkilerinde büyük rolü olduğu kanaatindeyim. Bu sene 
Almanya'dan Türkiye'ye Alman vatand::ışı olarak 500 bin, 800 bin civa
rında turist geldiğini tahmin ediyoruz. Onun yanında da bir 500 bine ya
kın belki biraz daha fazla Almanya'da çalışan Türkler geldi. Hepsinin fev
kalade memnun döndüğü kanaatindeyim. Bu tabiatıyla Almanya ile Tür
kiye arasında önemli bir bağ oluşturac ·Jktır. 

Bir şey daha müşahade ettim. Alnıanya'da çalışan Türk işç ilerinin 
eski yıl lardaki sıkıntılarının da çok hafiflediğini müşahade ettim. Onu da 
söylemek istıyorum. Onlar hem Türkiye'ye hem Almanya'ya daha yakın 
bir bağla bağlı olduklarım düşünüyorla:. Bu gibi ziyaretlerin ümit ede
..:-i rn ki, bizim ülkemizle Federal Almanya arasındaki münasebetlerde 
çok önemli katkısı olacaktır . Bir taraftan ekonomik işbirliği , yatırım

la r karşılıklı olarak artacaktır. Türkiy.:. inşallah Alman Sermayesi içir. 
önemli bir imkan olarak karşılarına çıkacaktır. Alman milletine karşı 

bizim milletimiz de hakikaten bir sevgi vardır. Çok yakın bir alak:ı var
dır. Onu da huzurunuzda bu vesile ile ıfade etmek istiyorum. Bu ilişki 

tarihi bir ilişkidir. Vaktiyle bir askerlik ilişkisidir . Ama, bu ilişkiler şim
diki dünyada daha çok ekonomik, turi tik ve in an münasebetlerine doğ
ru daha fazla gelişme gösterecektir. Bu bakımdan da memnuniyetimiz 
fazladır. Bizim bunun haricinde tabiatıyla Hristiyan Demkorat Parti ile 
Dünya Demokrat Partiler Birliği ve Avrupa Demokrat Partiler Birliği'n
de çok akın bir ilişkimiz var. Ben de, Dünya Demokrat Partiler Birliği'
nin Liderleri toplantısı için Berlin'e bu Eylül ayında gideceğim. Ondan 
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da bilhassa memnuniyetimi ifade ctm•·k istiyorum. Çok .teşekkür ede
rim. 

Alman Basın Mensuplarından soru sormak isteyen ler varsa, soru· 
)ara başlayabiliriz. 

Soru : - Sayın Başbakan, Türkiye' den gelip Berlin'de ve F. Al
manya' da yaşayan Türklerle ilgili bir ~orum var. Çifte uyrukluluk hak
kında ne düşünmektesiniz? Herşeyden önce Almanya'da yaşayan Türk 
gençlerini öncelikle ilgilendiren bedeli, askerlik konusundaki düşün-::e

lC'riniz nelerdir? 

Cevap l - Bizim kanunlarımız çifte vatandaşlığa müsaittir. Ya
ni, Amerika'dan misal olarak söyleyeyim, Amerik;m vatandaşıyken ama 
aynı zamanda Türk vatandaşı olmaları mümkündür. Almanya için de 
böyle düşünüyoruz. Bunda hiçbir fark görmüyorum. Tabiatıyla askerlik 
meselesi önem kazanıyor. Orada bazı kanuni problemler var. Bir asker
likte şöy l e bir durumla karşı karşıyayız : Türkiye'de askere gidecek 
eleman sayısı ihtiyacın üzerindedir. 

Burada suallerden bir tanesi l<:hmin ediyorum şu konuda ola
bilir. Türkiye'de ihtiyaçtan fazla, fakat Almany::ı'da da askere gidecek 
c'.eman sayısında bir azalma müşahade ediliyor. V,: şu ual karşımıza ge
livor : Acaba bu Türk Gençleri askere alınabilir mi? Zannediyorum su
alin aslı bu. 

Diğer bir problem de şöyle belictilebilir : Türkiye'de ihtiyaçtan 
fazla olanlar için bir bedelli askerlik kanunu çıkardık . Yani Türkiyc'de 
oturanlarda bir bedel ödüyorlar. Almanya'da oturanlar biraz daha faz. 
la ödüyorlar. Bu aradaki farkı azaltmak için bazı çalışmularımız var. 
Yani Almanya'daki Türk işçileri ve onların çocukları askere geldiği za. 
man ) 5.000 mark değilde, daha az bir rakam ödemeleri gerektiğini düşü
nüvoruz. Bunun için kanuni bir değişikJ;k yapmak lazım. Bu konuda ba
zı Çalışmalarımız var. 

Almanya'daki Türk Gençlerin in, Alman Ordusunda askerlik yap
maları konusu, tabiatıyla Almanya ile Türkiye arasındaki konıı üzerin· 
de müzakerc1ere ve :!nlaşmalara tabidir. Tabi başka hukuki sorunları 
var mıdır? sorusuna şu anda oevap verecek durumda değilim. 

S o r u : - Dün Meclis Başkanı'nın yaptığı davet sırasında bir 
7atla görüşme imk§nı buldum. Bana, «Siz Almany:.-'da orada kalan Türl:
lede uyumu gerçekleştirerek sorunları ortadan kaldırmaya çalışmakta· 
sınız? dedi. Biz de aynı şekilde Türkiyc'ye dönüş yapanların bize orun • 
olmamaları çabası içindeyiz. Sayın Başbakan acaba size göre, Türkiye'-
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ye dönüş yapan kişilerden sorunlara muhatap olanlar var mı? Hangi ko· 
nularda problem çıkmaktadır? 

C e v a p : - Türkiye'ye dönüş yapanlardaki sorunlar daha ziyade 
büyüklerde değildir. Orada çalışan işçılerimizin çocuklarında oluyor. 
Çünkü biraz farklı bir kültürde, farklı bir lisanda eğitim görmüş oluyor
lar. Türkiye'deki okullara intibaklannda bazı zorluklar meydana geliyor. 
Onun için Milli Eğitim Ba!kanlığı'mız bifüassa büyük şehirlerimizde özel 
ökullarda, özel sınıflar tertip etmeye başlamışdır. Ana problem buradadır. 
Başka bir problem olduğunu tahmin etmiyoruz. 

S o r u ; - Acaba, muhtemel bir dönüşe destek olmak açısından 
Alman eğitim sisteminde bazı uygulamaları gerekli görüyor musunuz? 
Örneğin ; Almanya'daki Türk çocuklarına, Türkçenin birinci yabanc! 
lisan olarak öğretilmesi gibi ." 

C e v a p : - Tabi dönme durumunda olanlara Alman eğitim sıs

teminde kolaylıklar yapılırsa memnun oluruz. Bu işlem intibakı kolay
laştırır. Ama tabiatıyla bu işlemin her tarafta yapılması mümkün mü
dür? diye düşünmek gerekir. Bizde bile şu problem var ; Almanya'dan 
gelenler için özel sınıfları bir mahdut şehirlerde yapabiliyoruz. Her ta· 
rafta yapmamız mümkün değil. Mesela, Almanca eğitim yapan Anadolu 
Liseleri var. Onlarında sayıları mahdut. Bu liseleı-e de verebiliyoruz. Bu 
suretle Almancalanna devam edebiliyorlar. Ama bu konu Türkiye'de 
geniş bir şekilde uygulanabilecek durumda değil. Tabi Almanya'da ko
laylık yapılır~a. bizim işimiz biraz daha kolaylaşır. Tabi Alman eğitim 
i~teminden biıim Anadolu Liselerine y:ırdım yapılırsa, biraz daha fayda 

sağlar. 

S o r u ; - Sayın Başbakan, siz demin birinci nesil değil, ikinci 
nesile yapılan uygulamalardan söz ettiniz. Birinci nesilden dönenler için 
ne gibi kolaylıklar sağlanmaktadır? Çünkü onlar, genç olarak Almanya' 
va gitmişler, ancak şimdi daha yaşlı olıırak Türkiye'ye dönmektedirler. 
Onlara ne gibi bir destek sağlanmaktadır? 

Cevap ; - Şimdi, onlarla ilgili olarak bizim Sosyal Sigorta sis· 
t.:mimiz değişik imkfuılar vermektedir. Yani, Sosyal Sigorta sistemimiz
de emeklilikleri vardır. Belli paraları ödedikleri takdirde ki, bu kanunen 
temin edilmiştir. Tabi onların Türkiye'dc uyum konusunda bir problem
leri olmaz. Bu işçilerimizin çoğu her sene Türkiye'ye geliyor. Türkiye'nin 

. değiştiğini görüyor. Türkiye'de dostları. ahbapları var. Türkçeyi unut
muyorlar. Yalnız emeklilikleri bakımından, Türk emeklilik sistemi böy
le bir kolaylık getirmiştir ve bu halen tatbik edilmektedir. 
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Soru : - Biraz önce belirtildiği gibi, Türkiye ve Almanya ara· 
sındaki ilişkiler güvenlik açısından da müşterek görüşler ifade etmek· 
tedir. Benim sorum şu: önümüzdeki Pazar günü Türkiye'de bir refe
randum yapılacaktır. Acaba bu referandumun sonucunda güvenlik ko· 
nusunda bir istikrar unsuru mu? yoksa bir riziko mu? beklemektesiniz? 

Cevap : - Önümü:Weki Pazar günü yapılacak referandumun se
çimle bir alakası yoktur. Bunu hem ben söylüyorum, hem de bizim kar
şımızda olan eski liderler de söylüyor. Seçim ve referandum ayrıdır, di
yor lar. Aynı şeyleri bende söylüyorum. Hakikaten, kanaatim odur ki; re
f erandumun seçime şu veya bu şekilde bir tesiri yoktur. Bizim gö.rüşü
müzü açıkça ifade edeyim: Türkiye' de bugün seçim yapılsa Anavatan 
Partisi bugünkünden daha fazla bir ekseriyetle iktidara gelir. 

Son yapılan kamuoyu araştırmaları bunu açık bir surette gösteri· 
yor. Bir de Türkiye'deki seçim sisteminin Almanya'dan farklı hususi· 
yctleri var. Zannediyorum, Almanya'da % 5 limit var. Bu limit bizde 
'Yo JO'dur. Sadece bu kadar da deği l. Her districk de o districk'in çıkar
dığı milletvekili sayısına göre de ayrı bir çevre limiti vardır. Bu yüzden 
bir parti % 40'ın üzerinde oy alırsa büyük çapta ekseriyetle iktidara gelir. 
Ve şu ana kadar yapılmış bütün kamuoyu araştırmaları ister şu taraftan 
ister bu taraftan olsun Anavatan Partisj'nin % 40'ın üzerinde % 47 civa
rında bir oy alabileceğini, bizden sonra gelen partinin % 15-20 civarında 
olduğunu gösteriyor. Bu yüzden Türkiye' de istikrar devam edecektir. 

S o r u : - Sayın Başbakan; çifte vatandaşlığa sahip kişilerin oy 
verme işlemlerinin düzenlenmesi konusunda ne düşünüyorsunuz? 

C e va p : - Bu konuda biraz önce söylediğim gibi, kanunlarımız 
çifte vatandaşlık konusunda müsaittir. Bunun karşısında değiliz. Yanlız 
gerek askerlik meselesi gerekse seçimlerde oy verme meselesi hatta şu an
da Almanya' da bulunan vatandaşlarımız:ı seçimlerde ve referandumda oy 
verme hakkını bir özel kanunla temin ettik. Bunu seçim kanununda de
şiklik yaparak gerçekleştirdik. Nitekim referandumda bütün işçilerimiz 
genelde oylarını kullanabildiler. Seçimde de bu müımkündür. 

Tabiatıyla karşımıza, Alman vatandaşı oldukları zaman bu hususlar 
nasıl halledilecektir sorusu çıkmaktadır. Sizin de döylecliğiniz gibi bu ko
nuların iki hükümet arasında, iki devlet arasında konuşulması lazımdır. 
Fakat bu konuşmanın yanında başka hukuki problemler, anayasal prob
lemler var mı? sorusuna ben şu anda cevı:p verecek durumda değilim. Ta
bi onu da hukukçuların ele alması gerekir. 

S o r u : - Alman kanunlarına göre, çifte uyrukluluk sadece istis
nai durumlarda uygulanabilir. Ve gencide uygulanamaz. Bu uygulama 
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esasında Berlin için, ikinci 'neslin açısından daha fazla gerçekl eştirmek 
imkanına sahiptir. Orada daha fazla yapılabilir mi? 

Cevap: - Benim de söylemek istediğim hukuki problemler bun
lardı. Onlarında incelenmesi Hlzım dedim. 

Soru : - Almanya' da bulunan Türkler referanduma iştirak edeme
diler mi? 

Cevap : - Biz seçime ve referanduma, Almanya' da ki Türklerin 
şöyle bir yolla iştiraklerini miimkün kıldık. Referandumun tarihi 6 Ey
lül'dür. Fakat Almanya'daki çalışan Türk vatandaşları Türkiye'ye girer
ken 28 Temmuz'dan itibaren oylarını kullanabiliyorlar zannediyorum. 
Çıkarken de oylarını kullanabiliyorlar. Bu pasaportlarınada işleniyor . Bu 
suretle onların oylarının tasnifi 6 Eylül günü olacaktır . Bu oylar saklana
cak ve diğer oylarla tasnifi yapılacaktır. Bizim aldığımız bilgiye göre, bi.i
yi.ik bir oranda işçilerimiz oy kullandılar. Yapılmış anketlere göre de % 
70-80'i hayır oyu kullandılar. Almanya'da kalanlar referanduma katıla

madılar, gelenler katıldı. Tabi onlarda kullansaydı bizim leh imize olur
du . 

S o r u : - Efendim, şimdiki beyanınızdan hareket ederek aklıma 
bir soru geldi. Biraz önce dediniz ki; «Türkiye'de bugün seçim yapılsa 
Anavatan bugünkünden daha fazla milletvekili çıkararak, iktidara gelir. » 
o zaman bunun mantıki sonucu, derhal bir seçime gitmek olmuyor mu? 

C ev a p : - Tabi, cevabı hemen şöyle vereceğim . Biz kapkaç iş yap
mıyoruz. Yani kapıp kaçma diye bir durum bizde yoktur. Türkiye'de 1983 
seçimlerini kazandıktan sonra hemen arkasından yapılan mahalli seçim
leri de diğer bütün partilerin seçime htılmasın a rağmen Anavatan çok 
büyi.ik bir farkla kazanmıştır. 

Fakat bundan sonra her iktidarda olduğu gibi biraz oyumuzun düş

tüğünü müşahade ettik. Çünkü birçok reformlar yaptık. Birçok değişik

likler yaptık. Bu değişiklikler 1986 yılının ortasından sonra meyvalarını 
vermeye başladı. Benim gördüğüm kadarıyla, 1986 seçimlerinden son ra 
Amıvatan'ın grafiği süratle yükselmeye başladı. Ni! ekim sizin ve diğer ga
zetelerin yaptığı bütün kamuoyu araştırmaları aynı tabloyu gôsteriyor. 
Gt:rçi evetle hayır arasında farklılık vaı . Ama bu bakımdan gazcte lt:rin 
vaptıj!;ı araştırmalarda farklılık yok. Onun için ben de dedim ki ; devamlı 
grafiği yükselen parti seçimi daha sonra yapar. Yani zamanında yapar. 
Grafiğimiz madem yukarıya gidiyor, gittiği kadar gitsin dedik. Bunun en 

güzel gö tergesi Almıınya'da çalışan vatandaşlarımızdır. Türkiye'ye gel-
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diklerinde Türkiye'nin değiştiğini en iyi görenler onlardır. Yapılan an
ketlerden bu vatandaşlarımızın oylarının % 70-80 «Hayır• şeklinde, yanı 
mevcut düzeni değiştirmemek şeklinde olduğu aniaşılıyor. Ve bir başka 
gösterge daha gördük. Bunların çok büyük ekseriyeti, bizim parti teşki

latıyla beraber çalıştılar. Arabalarını kullandılar.köy köy dolaştılar. 

S o r u : - Efendim, birinci sorum şu : Partinizden son günlerde 
hergün bir veya iki milletvekili istifa etmesini nasıl değerlendiriyorsunuz/ 
Partinizden kopmalar devam edebilir m i? 

Cevap : - Hayır, katılmıyorum. Giıdenler, gidebilir. Güle güle de
rim. Sıra seçime geldiği zaman hepsi ağlamaya başlayacak. Maalesef Tür
kiye' de •Bizans siyaseti• yapıp, bunları o şekilde göstermek isteyenler 
vardır. Netice alamayacaklardır. Şunu mukayese edin : Bugün parlamen
toda 397 milletvekili var. Bunun 250'si Anavatan Partisi'ndendir. Bizden 
sonra gelen partinin milletvekili sayısı 60 küsürdur. Onun için, biz şu ka
dar aldık, hükümet kurduk veya kuracağız gibi palavralara hiçbir zaman 
önem vermeyiz. Geçen 1986 yılı araseçiminden sonra da aynı laflar çıktı. 
Hatta bir iki arkadaşımızı ayarlamaya çalıştılar. Ve neticede •100 kişi ge
lecek, istifaları cebimde. dediler. Sonu doğru çıkmadı. Onun için bunla
rın hepsi Anavatan Partisi için belli bir cephenin kendi siyaseti icabı 

koyduğu hususlardır. Bir tesiri yoktur. Bızim arkadaşlarımız esas itibariy
le parti mize büyük çapta bağlıdırlar. Ve bir ayrılma düşünmeyiz. Ama re
ferandumdan sonra başka partilerde ayrılmalar olacaktır. Onu tahmin 
ediyorum. Yanlız şunu da söyledim : «Herkes yerinde dursun.» Biz 84. 
maddeyi referandum sonrasında, Meclis toplandığı zaman tatbikatına baş
layacağız. Bizim partide bu maddeye giren hemen hemen yok gibi. Belki 
bir ki şi var, diyorlar. Tabi oylama sonucudur. Hepsine tatbik edeceğiz. O 
a rkadaşlarımıza da düşünürüz. 

S o r u : - Efendim, son günlerde bir Banker Bako hadisesi çıktı. 
Banker Bako'nun DYP Genel Başkanı Sayın Cindoruk'a para verdiği yo
lundaki söylentiler üzerine soruşturma açıldı. Son televizyon konuşma
nızda bu konuya mı değineceksiniz? 

Cevap: - 5 Eylül' deki yapacağrm konuşmanın ne olduğunu çok 
kişi sordu, söylemedim. Dikkat ederseniz dedim ki; •5 Eylül'dc yapaca
ğım konuşmada önemli açıklamalarda bulunabilirim.» Bu çevreye içeri
sinde açıklamam şudur veya budur diye bugünden açıklarsam bir değ::ri 
kalmaz. 5 Eylül'de açıklanmasının bir önemi kalmaz. Bu yüzden, bu ko
nu hakkında birşey söyleyemem. Banker Bako o!ayını bende sizin !!!bi 
gazetelerden öğrendim. tlgili makamla1· araştırm.ı yapıyordur. Bu konu 
da var veya yok diye hiçbir şey söyleyemem. Bu konuda ipucu vermem. 
Sizin bu sualleriniz •20 sualde bilme• gibi şeye benziyor. 
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S o r u : - Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmenizde hangi konular 
ele alındı. 

Cevap: - Normal haftalık görüşmemizi yaptık. Bizim seyahat · 
!erimiz ve bunun haricinde kendilerinin İstanbul'da bulunması bir top
lantımızı aksatmıştı. Onu da bugün yapabildik. Kendisi de Alman Heye
tini kabul edecekti. Onun için saat 10.30'a kadar konuştuk. Normal, haf
talık görüşmemizi yaptık. Başka özel bir durum yoktur. Ayın 7'sinde 
İSEDAK toplantısı var. Bu konuyla ilgili olarak 6'sında ben de Sayın 
Cumhurbaşkanı da İstanbul'a gideceğiz . Bu toplantıya Sayın Cumhurbaş
kanı başkanlık edecek. Ben de yardımcısı olarak bu toplantıda buluna
cağım. Bu toplantıda konuşmam var. 

Soru : - Referandum sonuçlarını İstanbul' dan m1 izleyeceksiniz? 

C ev a p : - Valla, pek fazla izlemeyeceğim referandumu. İzleye
cek fazla zamanım yok. Bu konuda haber alacağız, televizyon bildirir. 
Sizler de takip edersiniz. Çok meraklı olanlan vardır. Onlar izlerler. 

Soru : - Efendim, Sayın Cumhuıbaşkanı radyo ve televizyondan 
konuşma hakkını kullanmak istiyor mu? 

C ev a p : - Bu konu beni alaka<lar etmiyor. Benim cevap verece
/tim bir husus degil. 

S o r u : - Kişisel olarak Cumhut"başkanı'nın konuşmasını istiyor 
musunuz? 

C ev a p : - Kanun sarihtir. Sayıu Cumhurbaşkanı isterse kulla-
mr. 

Soru: - Görüşmenizde referandum konusu ele alındı tnı ? 

C e v a p : - Bak şimdi... Yine yanlış soru soruyorsunuz. Referan
dum konusunu niçin konuşalım? 

Soru : - Efendim, İstanbul ve Ankara'daki şehiriçi turlarını iptal 
ettiniz. 

C e va p : - Zaten ben referandumla ilgili olarak bu kadar milleti 
bir seçim heyecanına vermek istemem. Bizim çalışmalarımız daha ziyade, 
benimle gelen muhabir arkadaşlarım bilirler, Anavatan'ın icraatını anla· 
makla geçmiştir. Ve gelecek seçimlerin şimdiden hazırlığıdır. Teşekkü r 
ederim. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN 19. BASIN TOPLANTISI 

6 Eylül 1987 

TRT ve Basının Değerli Mensupları, Sevgili Va tandaşlarım; 

Bugün ülkemizde ilk defa bir konu üzerinde, bir madde üzerinde 
ilk defa bir referandum, halk oylaması yapılmış bulunuyor. Büyük bir 
oğukkanlılık ve disiplin içinde cereyan eden bu referandum dolayısıyla, 

aziz milletimizin göstermiş olduğu olguııluğa, büti.in ilgili ve görevlilerin 
vazife anlayışlarındaki ·hassasiyete içte::ı teşekkürlerimi sunarım, 

Sevgili Basın Mensupları, Değerli Vatandaşlarım, 

Henüz oy verme işlemi, yeni tamamlandı. S::ındıklar açılıyor ve sa
yım başlıyor. Ve bu sw·etle de referandum sonuçları daha oluşmaya 
ba5lamadı. Belki bir müddet sonra referanduma ait ilk sonuçlar gel
meye başlayacaktır. İşte bu safhada sizlere özellikle hitap etmek ve> ba
zı cluygu ve düşüncelerimi dile getirmeJr. istiyorum. Referandum sonuç
ları ne olursa olsun, bu sonucun hiç bir siyasi parti veya kişi için ha
şan veya başarısızlık şekUnde telakki edilmemesi gerekir. Mesele, parti
lerarası veya kişilerarası bir mücadele değildir. Mesele, Anayasamızın 
geç.ici 4. maddesinde yer alan geçici kıs; tlamaların kaldırılıp kald ı rılma
masından ibarettir. Bu itibarla konuyu bir Anayasa meselesi olarak 
görmek gerektiğine inanıyorum. Yüce milletimiz bu kısıtlamaları yine 
bir referandumla kabul etmişti. Şimdi de bu referandumla bunun kal
dırılıp kaldırılmayacağına karar verecektir. Referandum sonucunun ül
kemizde bütün siya i partilerimizce, hülasa herkes tarafından olgun
lukla karşılanması ve yüce milletimizin kararına ~aygı gösterilmesi, ülke 
çıkarlarımız için yararlı olduğu kadar demokratik parlamenter düzenin 
de bir gereğidir. Demokrasimizin anca:. bu anlayış içinde gelişebilece · 

ğiııe ilişkin inancımın bütün milletimizce paylaşılacağından emin bulu
nuyorum. 

Değerli Vatandaşlarım. Değerli Ba~ın Mensupları, 

Referandum dolayısıyla sürdürülen kampanya dönemi kapanmış
tır. Ve sizler oy kullanan vatandaşlanm hangi istikamette oy kullanmış 
olursanız olunuz, aramızdaki birlik ve beraberU!tı daha da kuvvetli ola
rak sürdürmenizin, ülkemize içerde ve dışarda büyük bir saygınlık ve 
güven sağlayacağından hiç kuşkunuz olmasın. 
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Daha önce gerek muhterem vatandaşlarıma gerek siz basın men-
uplarına önemli bir açıklama yapacağımdan bahsetmiştim. Bu açıkla
mayı şu anda yapıyorum : «Erken Seçimdir• Biraz evvel toplanan Ana
vatan Partisi Merkez Karar Yönetim Kurulu, kendi tüzüğüne göre top
lanan azalarımızın yani üyelerimizin tam bir mutalbakatıyla Türkiye'yi 
erken seçime götürmeye karar vermiştir. Bu karar tabiatıyla yüce Meclis
te kabul edildiği takdirde - ki. ümidimiz budur - yürürlüğe girmiş ola
caktır. Seçimin muhtemelen Kasım ayı içinde olacağını söyleyebilirim, 
muhtemelen diyorum. 

Sizlere daha önce neden bunu açıklamadım ? Sebebi çok açıktır : 
Bu seçim kararının, erken seçim kararının, - daha evvel verilmiş erken 
seçim kararının,- hiç bir suretle referaudum, yani halk oylamasına men
fi veya müsbet tesir etmemesi içindir. Zaten dikkat ederseniz, dün ak
şamki son konuşmamda da bunu bu şekilde ifa<le ettiğimi çok güzel 
hatırlayacaksınız. Bu nedenle, şimdi sandıkların l;apandıjtı fakat sayım
ların yeni başlayacağı şu anda açıklama durumunda bulunuyorum ve 
referandum sonucunu da şu anda kimse bilmiyot. Referandum sonucu 
ne olur a olsun memleketimizin niçin kısa zamanda erken seçime gitme 
zorunlulujtunu da şöyle ifade ederim; Bir, en cinemli sebep; Türkiye 
1983'de bir seçim yapmıştır, Türkiye 1984'te bir genel seçim daha yap· 
ınıştır. Türkiye 1986'da bir ara seçim daha yapmıştır, 1987'de de seçime 
çok yaklaşmış bir halk oylaması, referandum ve onun yanında ayrıca 
gene kısmi seçim yapmıştır, zannediyorum 198S'lerde. Tabii mcmlcke ıı
mizi devamlı, 1988 de de bir seçim atmosferi içerisinde tutmak memle
ketimizin yaranna değildir. Bu işi birar. evvel yapmak, daha doğrudur 
kararına vardık. Bu suretle 1983 seçimiyle ilgili olarak söylenen yersi7 
bir takım laflara da artık son verilmiş olacaktır. 1983 seçimiyle ilgili 
söylenmiş, bazı çevreler tarafından söylenen cac~ba bu Türkiyc'yi tem-
i! edivormu, cto:iyormu?• gibi bir takım münakaşalardan bu suretle 
kurtulacaktır_ 

Çok Değerli Basın Mensupları, Muhterem Vatandaşlarım, 

Referandum ne şekilde tecelli ederse etsin, bunun sonuçlarınııı 
olgunlukla karşılanacağına dair inancımı teyid ederken, referanoum ~u
nuçiarının ve erken seçim hakkındaki vereceğimiz kararın TBMM'de 
ciemokrasimizc ve milletimize hayırlı, uğurlu olma&ın ı temenni ediyorum . 

Hepinize saygılar sunuyorum_ 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'JN CUMHURBAŞKANI SAYIN 

KENAN EVREN İLE HAFTALIK OLA<'.~AN GöRÜŞMESİNDEN 

SONRA BASINA YAPTIGI AÇIKLAMA 

11Eyliil1987 

TRT ve Basının Değerli Mensupları, 

Bugün Sayın Cumhurbaşkanımla, bir, Meclis'in çok acil toplantı· 
sır.dan, bir de, İSEDAK Toplantısından dolayı yapamadığımız haftalık 
olağan görüşmemizi yaptık. Görüşmenin ana konusu, haftalık olağan gö
rüşmedir. Tabii hemen sizin uallerinizden biri; «Seçim Kanunu• nuıı 
ımzalanıp imzalanmadığıdır. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın Ana
yasal bir süre i vardır . !İki üç gün içerisinde, belki daha kı a bir zamand.ı 
imzalanacağını ümit ediyorwn. Bir bu. İkincisi daha çok konuşmaları
mız «İSEDAK» la ilgili olmuştur. Bildiğiniz gibi kendisi İSEDAK'ın Baş
.kanıdır. Ben Başkan Yardımcısıyım . Bu, Türkiye' de yapılan 3'ncü toplan
tıdır . Ve her bir toplantı, bir evvelkinden daha güzel olmaktadır. lslanı 
Ülkeleri arasında önemli bir tanışma vesilesi olmuştur. Türkiye'nin de 
İslfun Ülkeleri arasında itibarının yükselmesine, bu ülkelerle ilişkilerdeki 
pürüzlerin kalkmasına, hatta Tiirkiye'ye, İslam Ülkeleri arasındaki pürüz · 
)eri kaldırmada önemli bir rol imkam vermesi açısından, bu toplantıla 
nn yaran olmuştur. Bildiğiniz gibi bu son toplantıda, uzun vadeli tica· 
retin finansmanı konusu bağlanmıştır. Ülkeler iştirak etmiştir. Türkiye 
de buraya önemli bir miktar katkıda bulunmuştur. Bu suretle ihracatın 
geliştirilmesinde, önemli bir merhaleyi aşacağımızı zannediyorum. 'Bu 
arada İran, Suudi Arabistan, IK.uveyt, ,Birleşik Arap Emirlikleri, Irak ve 
Körfez'deki diğer bazı heyetlerle, kokteyl ve ikili görüşmelerde bu ko
nuyu konuşma fırsatı buldum. Başbakan Yardımcımız, Ulaştırma Baka
nımız ve Maliye ve Gümrük tBakanımız bu görüşmeleri yaptılar. Hemen 
r unu ifade edeyim; bu görüşmeler fevkalade yararlı olmuştur. Türkiye' 
nin de bu bölgedeki ağırlığı önemli ölçüde artmıştır. Bir bunu söyleyt:, 
ceğim. !kincisi; bundan üç-dört gün evvel, biraz anlaşılması güç olan çün
kü, Hukuk ve Personel Rejimi Lisanıyla yazılan, gazetelerimizin de yan
lış tefsir ettiği bir Kanun Kuvvetinde Kararname yayınlandı. Hatırlarsı· 
nız, bundan tahminen iki üç ay evvel Maliye !Bakanımız, Devlet memur
larına aylıklarının ay ortasında verileceğine ilişkin çalışmaların yapı'
clığını belirtmişti. Bunun tatbikatına Ekim ortasında başlıyoruz. Bu ilan 
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ediliyor. Şimdi kimler /bundan faydalanacak? 6S7'ye tabi Devlet Memur
lan istifade edecek. İkinci olarak, Devlette işçi statüsünde çalışanlar, 
yani Karayollannda, Köy Hizmetleri'nde diğer yapı işleri ve direkt Dev
letin kuruluşlarında çalışanlar da istifade edecek. KİT'lerde çalışan hem 
memurlar, hem işçiler 'hatta sözleşmeliler dahi istifade edeceklerdir. 

Herkes, Ekim ayı başında bir maaş, Ekim ortasında da bir maaş 
alacak. Ondan sonraki maaşı Kasım ortasında alacak. Kanunda da ona 
göre hükümler konmuştur. Netice itibariyle 1hesap ederseniz, bir aylık 
maaşını önceden alıyor. Aşağı yukarı ıs günlük fazla bir ıınaaş verilmiş 
oluyor. Tabii bunun da yapılmasının sebebi; para çıkışını daha düzgün 
bale getirmek. Bir çok gruplar aybaşında ıpara alırlar. Burada hiç o l
mazsa Devletle ilişkili olan gruptan ay ortasına getirelim, bu suretle de 
para çıkışlarını dengeli hale getirelim dedik. Tabii başka türlü tefsıı· 
edenler olabilir. Ama hatırlayacaksınız bu kararlar, iki-üç ay evvel açık
ça ifade edilmişti. O zaman daha seçimler bahis konusu değildi. Bunu d;·, 
bilhassa belirtmek isterim. Çünkü, bau gazetelerimizde, sadece Devlet 
memurlan veya Devlet işçileri alacak gibi şeyler yazıyor. Halbuki, Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri'nin hepsi de aynı rejime tabi oluyor. Söyleyeceğim 
bu kadar. -Sualiniz var mı? 

S o r u : - Sayın Başbakanım şunu sormak istiyorum; Para çıkışı 
düzgün hale gelecek dediniz ama örneğin; ticari hayatta, senetlerin örlen
mesinde daha önceden belirlenmiş vadeler var. Memurlann taksitleri var? 

C e v a p : - Onun için, Ekim maaşını veriyoruz, ondan sonra Ka. 
sım başında alacağı bir maaşı da, Ekim ortasında alıyor. 

Soru : - Ama prneğin; sekiz aylık taksite girmiş? 

C ev a p : - Anladım. O vakit, o taksidini, yani Kasım ayı tabı · 

dini, parası daha evvelden geldiği için yatırsın bir yere ıs günlük de fai1. 
alsın. 

S o r u : - Efendim, seçim yasasyıla ilgili bir .sorum var. On günlük 
propaganda süresi konusunda çok eleştiriler var? 

Cevap : - On günlük propaganda süresi, geçtiğimiz Referandum' 
da bir haftaydı. Hiç kimse 'bir hafta olduğunun farkına vardı mı? Çünkü, 
Türkiye' de başka kanunlar var. Toplantı, Gösteri Yürüyüşleri Kanunlaı ı 
var. Sadece bu on günlük periyodda da seçim kanununa tabisiniz. Hatta 
Toplantı, Gösteri Yürüyüşleri /Kanunu daha geniş. Seçim Kanununu.-. 
şöyle oluyor, O on günde miting yapacaksınız, size ve diğer partiler.· 
belli yerleri tahsis ediyorlar. Akşam güneş batıncaya kadar yapabiliyor· 
sunuz. Toplantı, Gösteri Yürüyüşleri Kanununda da buna benzer hüküm-
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!er var. Gene yapılabilir. Bunda hiçbir mahsur yok zaten ve dikkat et
tiyseniz referandumda her zaman yapıldı. Burada esas olan milleti fazla 
rahatsız etmemek. Aslında bu on gün radyoda yapılacak propaganda ko· 
nuşmaJannın fevkalade önemi var. On gün kafidir. 

S o r u : - Efendim Sayın Cumhurbaşkanından döneceğini tahmin 
ı:diyor musunuz? 

C ev a p : - Bu koırnlarda hiç tahminde bulunmam. 
S o.r u: - Cumhurbaşkanımız imzalamazsa ne olacak Sayın Ba~

bakanım? 
C c va p : - Hep faraziye. Faraziyeler üstüne konuşmayın. Yanl1'i 

da haber vermeyin. Sonra işten olursunuz. 
S o r u : - Efendim, bu belediye başkanlarını adaylık listesine al

mamak kesin mi? 
C ev a p : - Daha Merkez Başkanlık Divanı'nı toplamadık. Bugün 

öğleden sonra toplayacağım, açıklama yapacağım. Yalnız anl::ıyamadığır. \ 

bırşey var. Şöyle bir baktım gazetelerimize, bazı Siyasi Partilerimizı;ı 
sanki seçime girmek istemiyorlarmış gibi bir halleri var. Böyle bir yan
lışlığı inşallah yapmazlar. Öyle ümit ederim. 

Soru•: - Peki, bu boykot devam etseydi efendim? 
C e v a p : - Boykotun bir gerekçesi yokki. 
S o r u : - Boykotun gerekçesi, zamanı öne almakta efendim. 

Cevap : - Hayır. İngiltere' de bir ayda seçim oldu. Siz kendiniz 
gittiniz, oralan gördünüz. Dünyanın her tarafında İktidar Partisi karar 
verir, 15 günde ide seçime gider. Her partinin kendisini, her an seçim ola
cakmış gibi hazırlaması lazım. Her zaman karşımıza çıkıp söylüyorlar, 
söylüyorsunuz; «Anavatan 7 Eylül'de yok» diye. Hemen ertesi gün bunu 
söyleyenler gelecekti. Hatta daha evvelden seçim için, 8 Kasım'ı önerge 
olarak da verdiler. Yani bir hafta öne alınması mı onları korkuttu? Yok 
böyle bir şey. Bunun hiç bir ileri tarihte yeri yoktur ve bunda devam 
ederlerse, milletin önünde biraz mahçup olacaklardır. 

S o r u : - Efendim, 1 Kasım Sayın Süleyman Demirel'in yaş gı.;. 

nüymüş. 

C e v a p : - Hayırlı, uğurlu olsun. 
S o r u : - Efendim, seçimlerde ne kadar milletvekili çıkaracağımı 

hakkında bir tahminde bulunuyor musunuz? 
Cevap: - Yok, hayır. Referandumda da tahminde bulunmadım 

bunda da bulunmam. Kimseye de bulunmalannı tavsiye etmem. 'Milletin 
oyu, kimsenin cebinde tapulu malı değildir. 

S o r u : - Grubunuza, Seçim Kanunu daha geçmeden bir garanti
de bulundunuz? 
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C ev a p : - Garanti değil. Ben arkadaşlanmdan memnunum dc
diın ve inşallah çok büyük bir kısmımızı burada tekrar görmek isterim 
dedim. Ve de tabii da'ha da konuşmalarım var. Meclisler maalesef çoic 
sık değişiyor. Tecrübeli 'arkadaşlar gidiyor, yeni leri geliyor. Evet, değişe
cektir. Zaten asgari 50 yeni kişi gelecek. Tabii Meclis için. Milletvekili 
sayısı 400'den, 450'ye çıktı. Bütün Partilerde değişecek olanlar vardır. 
Ama tecrübeli arkadaşlarımız kalmalı ki, komsiyonlardaki işler yürüsün . 
Meclis'te çok problemler var. llk girdiğimiz zaman biz o acemiliği çektik . 

Soru: - Efendim, grubunuzda bir eksilme olursa yani, şu anda 
milletvekili olanlardan tekrar aday göstermezseniz !buna neden ne olabi· 
lir? 

C ev a p : - Hayır, hiç böyle sualler sormayın. Daha kaidesi yok. 
Hiç o noktalara gelmeyin. -

Soru: - Efendim, seçimler nedeniyle boşaltılmış Bakanlıklara 
kimlerin getirileceği belli oldu mu? Bunlarla ilgili bazı haberler de çıktı . 

C ev a p : - Şiındi bakın şöyle söyleyeyim; şu getirilir, bu getirilir. 
Daha Seçim !Kanunu ilan edilmiş, neşredilmiş değil. Neşredi\dikten sonr .1 

5 gün mü, bir hafta mı bir süre var. O süre içerisinde tayin edilir. 

S o r u : - Efendim, Berlin'e 23'ünde gidiyorsunuz galiba. Bu, e
çim kampanyasına döndükten sonra başlamanız anlamına mı geliyor? 

Cevap : - Hayır, daha evvel de yapılır. Hatırlarsınız, ara seçim· 
de Viyana'da bir toplantı olmuştu. Gittim, geldim. 

Soru : - Efendim, Ameri•ka'ya gidiş nedeninizi öğrenebilir mi
yim? 

Cevap : - Amerika'ya gitmiyorum. Şu anda prc!!ramımda yo.ıı:. 
İtalya var. Teşekkür ederim. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN 20. BASIN TOPLANTISI 

12 Eyliil 1987 

Basınımızın Değerli Temsilci leri, 

Sizleri buraya geçen 4 yılın ve içinde bulunduğumuz günlerin genel 
değerlendirmesini yapmak 'Üzere davet etmiş bulunuyorum. 

Bundan 4 yıl önce iktidar olduğumuzda Türkiye'yi çok zor günleı 
bekliyordu. Herkes endişe içindeydi. Sivilleşmenin toplumda ne ölçü<l~ 
sağlanabileceği konusunda önemli endişeler vardı Demokratik ortamda 
kalkınma hızının ve büyümenin devam ettirilip ettirilemiyeceği korkusu 
vardı. En önemlisi Türkiye'nin Yüce Atatürk'ün hedef olarak gösterdi~i 
Avrupa'nın ve Avrupa Topluluğunun güçlü ve eşit bir üyesi olma yolun · 
da alacağı mesafeydi . 

Son ı4 yıl için şunu iftiharla öyleyebiliriz. Türkiye bütün dünya 
ülkelerine örnek olacak şekilde demokrasinin kurumlaşmasında ilerlem..: 
kaydetmiştir. Huzur ve güven ortamı perçinlenmiştir. İstikrarlı ekonomi 
politikaları sonucu Türkiye yüksek bir büyüme temposu içine girmiş ıve 
kalkınma yönünden bütün dünya ülkelerinin örnek aldığı ülke halin,: 
gelmiştir. 

Bütün bunları, bizi 6 Kasım 1983 tarihinde jşbaşına getiren Yüc<: 
Milletimize borçluyuz. Milletimizin büyük desteği olmasa biz bunları ba
şaramazdık . Bundan dolayı sözlerimin başında, duyduğum büyi.ik mutlı.: 
luğu tekrar belirtmek ister ve Yüce Milletimize içten teşekkür ederim. 

HUZUR VE GtivEN, DOCU VE GÜNEYDOCU 

Değerli Basın Mensupları 

İktidara geldiğimizde Türkiye sıkıyönetimi yaşamaktaydı . Şimdi 
sıkıyönetim tamamen kalkmıştır. Türkiye huzur ve gi.iven içindedir. Do
ğu ve Güneydoğuda olan eşkiya hareketler i, arkasında ,hangi hain güçler 
olursa olsun. bizi kalkınma hamlemizden, demokrasiye olan inancımıt· 
dan vazgeçiremiyecektir. 

Huzur ve güven temel hedeflerimizden biridir. Bunun içindir ki, on 
4 yılda anarşinin ve ,teröre sebep olan unsurların yokedilınesi için çalış· 
tık. Ekonomimizin güçlü olması, Türkiye'nin itibarının devamlı yüksel-
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mesi, sosyal adaletin sağlanması, huzur ve güven ortamını teminde csa3 
unsurlar olmuştur. 

Ekonomik gelişmenin hızlı ve dengeli olması, kalkınmanın nimetl..:
rinden yurdun en ücra köşelerindeki vatandaşlann da faydalanması hu
zur ve güveni güçlendirmiştir. 

Doğu ve Güneydoğuya yaptığımız ve yapacağımız yatırım l ar bu yiı
relerin de çehresini değiştirmiştir. Bu yöreler elektrikli, telefonlu, yollu, 
sağlık ocaklı, okullu şehirleri ve köyleriyle 4 senede çağ atlamışlardır. 

Geçmişte emsali gijrülmemiş bir yatırım seferberliği başlatılmı~. 

Doğudan alınan 'her kuruş vergiye karşı on :mislindin daha faz la yatırım 
yapılmıştır. Devlet, Devletliğini göstermiş ve Türkiye'de bölgelerarası gl'
lişmişlik farkını hızla ortadaq kaldırmak için seferberlik başlatılmıştır . 

Bugün Doğu ve Güneydoğu elektrik, yol, su, telefon, okul ve sağlık 
ocağı bakımından Türkiye'nin diğer yöreleriyle eşit hale gelmiştir. Eşki

yanında zaten korktuğu olay bu hızlı gelişmedir . Eskiyanın tutunacak da· 
lı kalmıyor. Onun için azıp, çocukları bile katledecek bir telaşa düşmüş

lerdir. 

Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti 'bölücü eşkiyanın kökünü ka7.ı 
maya azmetmiştir. 

REFORM HÜKÜMETİ, 

Hükümetimiz, ülkemizin temel sorunlarını doğru teşhis etmiş w 

bunlara kalıcı ve herbiri reform denilebilecek çözümler getirmiştir. Sor. 
4 yıl içinde Türkiye'nin !geçirdiği değişimin bir benzeri ancak Cumhuri
yetin ilk yıllarında yaşanmıştı. 

Türkiye bugün çağ atlamaktadır. Kabuk değiştirmektedir. Elli yıla 
yakın süredir kabuğu içinde yaşayan Türkiye, dışa açılmaya başlamış ve 
hızla büyüyerek, hızla gelişerek lgerçek gücünü dünyaya göstermiştir. 

Bugün Türkiye'de nereye bakarsak bakalım, her sahada bir reforfll
un başlangıcını veyahut sonuçlarını görebiliriz. Yaptığımız uygulamalar 
diğer Dünya ülkeleri tarafından da çok dikkatle izlenmekte ve örnek ola
rak alınmaktadır. 

REFORMUN BAZI GÖSTERGELERİ 

Çok basit görünen ama önemli birkaç göstergeyi açıklayayım. 

Yurtiçi tasarruflannm yetersizliği 'bütün gelişmekte olan ülkele .· 
ıçin değişmez bir problemdir. Ülkemizde 1983 yılında yurtiçi tasarrufhı -
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nn GSMH'ya oranı % 16 iken 1986'da % 21.2'ye, 1987'de ise% 23'e yük
selmiştir. İşte bu yüksek tasarruf oranının arkasında Hükümetimizin fa11 
politikası, fon uygulamaları ve bunun sonucu olarak da Atatürk Barajı, 
Karakaya Barajı, Urfa Tüneli, GAP Projesi, Fatih Sultan Mehmet Köp
rüsü, F-16 Projesj, belediyelerin yatırımları, Toplu Konul yatınmları ve 
daha yüzlerce yatırım vardır. 

Bunlar Türkjye'nin yepyeni bir anlayışla yönetildiğinin açık bir ifa
desi ve örneğidir. 

Döviz kıtlığı da bütün gelişmekte olan ülkeler için önemli bir proL
lemdir. Bugün çok hızla büyümemize rağmen, ödemeler dengesi açığı bü· 
yümemekte, bilakis azalmaktadır. Bunun da arkasında başlattığımız re
formlar vardır. Liberal kambiyo rejimi, akılcı füracat teşvikleri, dövi.ı: 
kuru politikamız ve bunun sonucu olarak katlanarak büyüyen ihracat, 
tıkanmayan ithalat, yurtdışına serbest giriş çıkış, turizmin patlama de
recesinde büyümesi ve ekonomideki dış itibar artışımız ve Avrupa Ortak 
Pazan'na müracaatımız vardır. 

Bir ülkenin kalkınmasında ekonomik politikalar kadar sosyal po\;. 
tikaJar da önemli bir yer tutar. Sosyal politikalar sosyal banşın, huzur 
ve güvenin ve demokratik gelişmenin temelini teşkil eder. Toplu konut 
uygulanması, dartbelirliler iiçn konut edindirme yardunları, sosyal yardım 
!aşma ve dayanışma fonu uygulaması, Sosyal Sigortalar'ın kapsamının 
genişletilmesi, en önemlisi herkesin insanca yaşayabilmesi için çağdaş 
kalitede kanalizasyon, yol, su, elektrik ve telefon hizmetleri, ülkedeki 
sosyal huzuru artırmıştır. 

Seçimle işbaşına geldik, 'Her zaman olayların önünde olduk. Türki
ye'nin gündemini biz tayin ettik. Gelir gelmez mahalli seçimlere bütün 
p:ırtileı-in girmesi için seçim kanununu değiştirdik. Yine hiçbir tazyik 
olmadan Avrupa İnsan Haklan Komisyonu'na ferdi müracaatı kabul eı . 

tik. Referanduma giderek demokrasimizin üzerindeki gölgeyi kaldırdık. 

Şimdi seçime gidiyoruz. Bu seçimin neticesi muhakkak ki dalı•• 
mutlu, daha güçlü Türkiye olacaktır. Allah bütün ~ktidarlara bu şartlarla, 
alnı açık, yüzıi pak, . huzur içinde yeni genel seçimlere ulaşmayı nasl'ı 
..:tsin . 

VERGİ REFORMLARI 

Değerli Basın Mensupları, 

İktidara geldiğimiz Aralık 1983 ayından bugüne kadar yaptıklan
mızı teker teker sıralamak istesek saatleı·ce anlatmak zorunda kalırız . 
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Onun için bunların sadece bir kısmını ancak satırbaşlan halinde sırald
ma imki\rumız var. 

- Yaptığımız önemli reformlardan bfri vergi reformudur. 1980 ön 
~esinde dokunulmayan vergi kanunlarını biz gelir gelmez !günün şartlar,. 
na uygun olarak ve köklü olarak değiştirdik. Devamlı konuşulan fakat 
üzerine kimsenin gitmeye cesaret edemediği Katma Değer Vergisi siste
mini Avrupa ülkelerinden bile daha hızlı bir şekilde uygulamaya soktuk. 
Bugün pekçok dünya iilkesi KDV tecriibemizden yararlanmak istemek t ~ 

ve bunun için iilkemize uzmanlar göndermektedirler. 

- Bunun yanında çıkarılan Vergi İadesi Kanunu'yla da hem vatan
daşımıza ek gelir sağlanmış, hem de Cumhuriyet döneminin en büyüb 
sübvansiyonlarından biri gerçekleştirilmiştir. 1987 yılında vergi iades? 
karşılığı verilecek ek gelir 750 milyar lirayı bulacaktır . Vergi İadesi Ka
nunu da pekçok ülke tarafından incelenmiş ve örnek alınmak is tenmi~ 
tir. Türkiye son yıllarda yaptığı reformlarla sadece kendi sorunlarını çöz
mekte haşan sağlamamış aynı zamanda diğer dünya ülkelerine de örnek 
olmaya başlamıştır. 

- Vergi kaçağının artmasına sebeb olan ve yurt dışına kaçağı teş

vik eden servet beyanlarını kalıduıdık, ama denetimi artıı'Clık. 

- Yine t984'de çıkardığımız bir Kanunla 1992 yı lına kadar konut 
inşaatı He kalkınmada öncelikli yörelerdeki yatırımlardan alınan vergile
rin tamamı kaldırılmıştır. 

- Sermaye piyasasının teşviki ve sermayenin tabana yaygınlaştırıl
ması için çıkardığımız Kanun hisse senedi piyasasını önemli ölçüde ıteş
vik etmiş ve sermayenin tabana yayılması yönünde bir çığır açmıştır. 
Sermayenin öni.imüzdeki yıllarda çok daha 'bi.iyi.ik ölçüde tabana yaygın
laşacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. 

- İşletmeler için yeniden değerleme sürekli hale getirilmiştir. Böy
lece işletmelerin daha sağlıklı 'bilanço ve kar zarar tablosu çı karmal:ırın'l 
imkan sağlanmıştır. 

- Güçlü bir vergi idaresi oluşturmak jçin vergi dairelcıinin bilgisa
yara geçmesi planlanmış ve ilk aşamada Ankara ve İstanbul bilgisayara 
geçirilmiştir. Ankara ve İstanbul'un toplam vergi geli rleri içindeki payı 
takriben % 60'dır . Bu şekilde 1987 yılı sonuna kadar İzmir, Adana, Ko
caeli ve Bursa illeri de bilgisayara geçecektir. Bu iller de bilgisayara gc',
tiğinde toplam 'Vergileıin % 73.3'ü kavranmış olacaktır. 

- Hiçkimsenin yapmaya cesaret edemediği Türk Parası Koruma 
Mevzuatı'nda önemli değişiklikler yapılmış, Türkiye bir anda kambiyo 
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mevzua'tı açısından Avrupa'run en rahat ülkeleri arasına girmiştir. ÇcJt· 
daş kambiyo si temi kurulmuş, Türk Parasının dalgalanmaya bırakıl 
ması için bütün hazırlıklar tamamlanmıştır. 

Bunun 'sonucu Türkiyc'dcn dışarıya döviz kaçmamış, bilakis Türki· 
ye'ye döviz girişleri hızlanmıştır. Döviz karaborsası, döviz kaçakçılığı or 
tadan kalkmış, Devletin gelirleri bir kat daha artmıştır. 

- Önemli reformlardan biriside dış ticarette yapılan reformdur 
İthalat ve ihracat kolaylaştınlmış, tahsisler, kotalar, havadan para ka 
zanma yolları kapatılmış ve Devlet bütçcsıne önemli kt.kılar sağlanıııış· 

tır. İthalat liberasyonunun sağladığı faydalar bununla da kalmamış, fiili 
tekeller ortadan kaldırılmış, tüketicinin yani vatandaşın kaliteli ve ucuz 
mal temin etme imkanı genişletilmiştir. Bu şekilde hem Türk sanayisi 
güçlenmiş, dışarıya ihraç edilen malların sayısı 700'lerden 3000 terin üze
rine çıkmış, bunun yanında Türkiye'nin Ortak Pazar'a girmesi halinde 
karşılaşacağı rekabete karşı sanayimizde rekabet gücünü artırmıştır. 

Kim ne derse desin, Türk Sanayi inin ürettiği malların kalitesi 4 

yıl öncesine göre çok önemli ölçüde artm ıştır. Bu da uyguladığımız itha
lat liberasyon politikalannın sonucudur. 

- Önemli bir diğer reformda yeni bütçe tanzimidir. 1986 yılından 
itibaren bütçe tanziminde iç ve dış borçlanma hasılatı bütçe geliri olarak 
sayılmamış, iç ve dış borçların vadesi gelecek ana para geri ödemeleri de 
bütçe gideri addedilmemiştir. Bu yeni düzenlemeyle bütçe giderlerinin. 
gerçek bütçe gelirleriyle ne ölçüde karşılanmasına hedef alındığı açıkça 
ön plana çıkarılmış, bütçe analiz tekniği bakımından Uluslararası stan
dardlara uygun gelişme sağlanmış ve Devlet Borçlarının yönetimide bu 
düzenlemenin sonucu olarak açık bir suretle ortaya konmuştur. 

BÜROKRASİ 

Değerli Basın Mensupları, 

İktidara gelir gelmez güven oylamasını beklemeden yaptığımız en 
önemli icraatlardan birisi de, 17 tane KHK ile kamu kurum ve kuruluş
larının teşkilat yapılarının yeniden düzenlemesi ve kadro kanunu çıka
rılması olmuştur. 1970'den beri bekleyen Kadro Kanunu çıkarılmış, 1-l 
tane olan idari hiyerarşide ki kademe sayısı 7'ye düşürülmüş, kadro 
standardizasyonu yapılmış, 8 bin üzerinde olan ünvan sayısı IOOO'in al
tına indirilmiştir. 

Bütün bunları şimdi söylerken bize kolay geliyor, ama bunları 4 
yıl önce yapılabileceğini iddia etseydik, çok kişi inanmazdı. 
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Yine aynı şekilde bürokratik formalitelerin azaltılması çalışmalar: 
başlatılmış ve ohliyet, pasaport ve nüfus cüzdanı, doğum, evlenme, tapu, 
tarım ve esnaf kredileri, ilk ve orta öğretim okul kayıtları, denklik işlem · 
!eri ve buna benzer pek çok muameledeki işlem sayısı önemli ölçüde 
azaltılmış ve en sade şekile indirilmiştir. 

Bunların da 4 yıl önce yapılabileceğini pek çok kimse tasavvur ede
mezdi. 

İTHALAT LİBERA~YONU, LÜKS MALLAR 

Hükümetimize yöneltilen eleştirilerden biri de lüks malların ithalatı 
olmuştur. Ortak Pazar'a girme çabası içinde olan ve ekonomisini buna 
göre hazırlayan bir ülkede, lüks mal ithalatı maalesef bazılarının hala 
anlamadığı bir konudur. Bummla ilgili sizlere bazı rakamlar vermek is
tiyorum. 

1986 yılında toplam ithalat 11,1 milyar dolardır. Bu rakamın için 
deki lüks ithal malların tutan 193 milyon dolardır. Yani bütün ithala· 
tın % l,7'sidir. 1987 yılıom ilk 7 aylık ithalatı 7,1 milyar dolardır. Lüb 
ithalat ise sadece 130 milyon dolardır. Bumiktann içinde ithal sigarad.1 
dahildir. Lüks ithalat bugün Türkiye'yi Turizm cenneti haline getirmekte 
önemli rol oynamıştır. Türkiye'ye gelen turist artık aradığı herşeyi bul:ı
bilmektedir. Benim kendi vatandaşım Almanya'dan arabasına artık ton
larca yük vurup gelmiyor. Dövizimiz boşu boşuna harcanmıyor, Milletin 
de gözü doymuştur. Artık bir mal ithal mal diye millet ona hücum etmı
yor. Buna mukabil Türkiye' de de bu malların üretimi için yatırımlar baş

lamıştır. Türkiye kısa zamanda bunların önemli bir kısrnmda üretecek 
hale gelecektir. 

İşte bizim reformlarımızın hepsinde bu akılcı yaklaşım vardır. Bi.r. 
başımızı kuma gömme taraflısı değiliz. 

Dünya gerçeklerini iyi anlayan ve Dünya gerçeklerini Türkiye'nin 
menfaati için kullanılabilen kafa yapısına sahibiz. 

Demin de dediğim gibi Türkiye çağ değiştiriyor, bu çağ değiştirme 
her sahada akılcı ve hızlı çalışmamızı gerektiriyor. 

YAPISAL DECİŞİM 

Aldığımız tedbirler sonucu Türk ekonomisi sağlıklı bir yapısal deği
şim sürecine girmiştir. Artık Türkiye ithal ikameci bir sanayileşme mo· 
deli yerine ihracata dayalı bir sanayileşme modeHne dönmüştür. 

1979'da 2,1 milyar dolar olan ihracatımız 1984'de 7,1 milyar dola
ra, 1985'de 7,9 milyara yükselmiş, 1986'da 7,4 milyar olmuş ve 1987'de 

.856 



de takriben 9 milyar dolar olacaktır. Dünyada ticaret hacminin dara' · 
masına rağmen Türkiye'nin yaptığı bu ilerleme herkesin dikkatini çek
miştir. 

Yıllardır üzerinde yazılıp çizilen ve her iktidarın da kurmayı vaade!
tiği bir ihracat ithalat bankası olayı vardır. Buna Eximbank diyorlar. 
Yıllardır kurulamayan bu bankayı da kurmak bize nasip oldu. Artık ih
racatımız diğer gelişmiş ülke ihracatçılarıyla daha rahat rekabet edebi
lecektir. Türkiye diğer ülkelere daha fazla kredi verebilecek ve Tili·ki · 
ye'nin verdiği bu krediler sonucu ihracat daha da fazla artabilecektir. Bu 
ihracat Bankası vasıtasıyla Türkiye dünyanın bütün ülkelerine kredi ve
rebilir duruma gelecektir. Bu krediler sayesinde Türk sanayicisi, Türk 
çiftçisi, Türk sanatkarı üretimini dışarıda çok daha rahat pazarlayabilt· 
cektir. 

SOSYAL REFO~ 

Değerli Basın Mensuplan, 

Şimdi sosyal sahada yaptığımız reformlara · değinmek istiyorum. 

Biz Türkiye'ye 'çağdaş bir zihniyet getirdik . Ekonomik gelişme sos-
yal gelişmesiz olamaz. Sosyal gelişme ekonomik gelişmeyle aynı para
lelde gitmezse bir ülkede problemler olur. Onun için attığımız her eko
nomik adımı ondan daha güçlü bir sosyal adımla destekledik. 

Son 4 yıllık dönemde osyal adaletçi uygulamalar da memura, çift· 
çiye, esnafa, işçiye ve emekliye önemli sosyal imk1\nlar sağladık . 

- Öncelikle 12 yıl memurların aylıklarından kesilen Meyak Kesıu
tilerini memurlara iade ettik. Böylelikle hem memura ilave bir imkan 
sağlanclı, hem de fonksiyonunu kaybeden bu düzenlemeye son verildi 

- Memurun, işçinin ve emeklinin en önemli problemi olan konUi 
sorununa Cumhuriyet tarihinin en geniş kapsamlı konut uygulamasını 
başlatarak çözüm bulduk. Bugün Türkiye'yi gören yabancılar şaşırıyor. 
Ülke bir konut şantiyesi haline dönmüştür ve konut üretimi her yıl gide
rek artmaktad ır . Konut edindirme yardımıyla en dar gelirli vatandaşııı 
bile konut ahibi olabileceği bir finansman sistemi kurduk. Bu düzenle
me ile Türkiye'de en dargelirli bile konut sahibi olabilecektir. 

Acaba bunlan 4 yıl önce gerçekleştirebileceğimizi iddia etseydi~ 
kaç kişi inanırdı? 

- Gelir Vergi i Kanunu'nda değişiklik yaptık ve çalışanların vergı
sini önemli ölçüde azalttık. Bugün en düşük vergi dilimi % 25'dir. Fa
turalı vergi iadesiyle bu çok daha düşük rakamlara ve kalkınmada önce-
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likli yörelerde ise tamamen sıfıra inmektedir. Hatta bu bölgelerde çalı 
şanlar vergi ödemedikleri gibi üste ek gelir alıyorlar. 

- Kamu personelinin ücretlerini tesbit ederken enflasyon oranı· 
nm üzerinde net artışlar sağlayarak 1980 öncesi yüksek enflasyonun ÜC· 

retler üzerinde yaptığı tahribatı gidermeye çalıştık. En düşük aylıklı kd
mu personelinin ücretini dikkate alarak 1984 yılında enflasyon oranının 
9 puan üzerinde 1985 yılında 8 puan üzerinde, 1986 yılında da 7 puaıı 

üzerinde ücret artışı sağlanmıştır. 

- En düşük aylıklı memurun 1987 yılındaki ücret artışı yılın ikinci 
yarısı artışını da hesaba katarsak % 47.9 olmuştur. Vergi İadesi ve konul 
edindirme yardımlarıyla bu nisbet % 65'e ulaşmaktadır. Bu nisbet asgaı i 
artış nisbeti olup, diğer memurlarda kariyere ve kıdeme göre artış oran· 
lan çok daha yüksek olmuştı:r. 

- Ücretlerde artış yapılırken en düşük memur aylığıyla en yük e:: 
memur aylığı arasındaki yelpazenin 5,5-6 gibi makul bir açıklık ta olması
na özen gösterilmiş ve bu sebeple personel ücretlerinin tespitinde katsa) ı 
artışlarından çok, yakacak yardımı artışlanna önem verilmiştiı-. 

- Hizmetleri özellik aı-.ı:eden hizmet ınıflarına tazminat verilmeye 
başlanmı ş, öğretmenlerin mesleğe giriş ücretleri belirli bir seviyeye çıka
nlmıştır. 

- Kalkınmada öncelikli yörelerde ça lı şanların indirim miktarları 
ve yan (!demeleri düzenlenerek bu bölgelerde ça lışa nla r çok daha yükse'' 
gelire kavuşturulmuştur. 

- Olağanüstü hal bölgesine dahil illere kamu hizmetlerinin dah•ı 
etkın bir şeki lde götürülmesini sağlamak hedef alınmı ş, bu amaçla bu 
bölgelerde görev yapan kamu personeline ek taııminat ödenme i ve öde
nen tazminatın tutan kadar bir paranın da 3 yıl sonra çalışana iade edil
mesi kaydı ile konut ve kamu ortaklığına ya tırılması sağlanmıştır. 

- osyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu kurulmuş, yüzbinler._,. 
kişi bu fondan yararlanmıştır. 

BtlYüME VE İSTİHDAM 

Değerli Basın Mensupları, 

4 yılda çok işler yaptık. Biz Türkiye'nin bütün meselelerinin çözül
düğünü iddia etmiyoruz. Ama yaptığımız işler gerçekten 4 ıl önce hh;· 
kımsenin yapabileceğimizi tahmin etmediği işlerdir. 

Sigara kaçakçılığını kökünden önleyebileceğimizi kaç kişi düşüni.ıı 
dü? Eskiden kaçak gelen sigaranın geliri, bugün Topltı Konut Fonu':: ;ı 
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gidiyor. Toplu Konut Fonu, kaçakçılığın yarattığı karaparayı ortadan kal
dırdığı gLbi, yüıJbinlerin üzerinde kişiye de iş sahibi olma imkanı sağla
mıştır. Bugün konut inşaatlannda çalışan yüzbinlerce insan eskiden ka
çakçının cebine giden parayla geçimlerini temin ediyorlar. 

Konut sektörü ve genel ekonomik büyüme Türkiye'de işsizUği 19$6 
ve 1987'de ilk defa mutlak ve niS'bi olarak azaltmıştır. Büyüme hızını 

önümüzdeki yıllarda devam ettirmek mecburiyetindeyiz. Türkiye dah:, 
hızlı kalkınma için bütün kaynaklarını seferber etmelidir. Son 4 yıldJ 
olduğu gibi kalkınma hızımızın Avrupa'nın iki veya üç misli gitmesi şarc
tır. Ancak ve ancak ·bu şekilde biz Avrupa'ya yetişebiliriz. Daha hızlı ]<;al 
kınmak, daha hızlı gayret gerektirir, daha fazla çalışmak gerektirir. Bu 
da ancak istikrann devam ettiği, istikrarı güçlü olan ülkede olabilir. 

TARIM REFORMLARI 

- İktidarımız döneminde tarım sektöründe de çok önemli sonuç
lar aldık. Bütün ürünlerde kaliteli tohum uygulaması başlatılmış, buğ
dayda 1983'e göre 2 milyon tondan fazla artış, mısır üretiminde 800 bir> 
tonun üzerinde artış, ayçiçeğinde ise 225 bin tonun üzerinde artış sağ
lanmıştır. Soya üretimi 4 katına çıkmıştır. Patateste l milyon tonun üze
rinde üretim artışı sağlanmıştır. Sadece ve sadece bu ürünlerdeki üretim 
artışı dünya fiyatlarıyla takriben 450 milyon dolar yani bugünkü değeriylt: 
425 milyar liradır. 

- Eskiden peşin diye ilan edilen destekleme fiyatları ve peşin ola
rak ödenmiyen çiftçi alacak lan artık hububat üreticilerine 15 -20 günd<1 
ödenmektedir. Bildiğiniz gibi bu yıl da hububatta ödemeleri peşin yapı
yonız. 

- İlk defa olarak geçen sonbaharda fiyatları Ekim'den önce ilaıı 
ettik. Böylece çiftçimizin ürün terci hinde kolaylık sağladık. DestekJem~ 
kapsamına giren 20 kadar ürün için çiftçilerimize 1986 yılında ödencıı 
para, takriben 1 trilyon liradır. 

- Tarım girdilerinde sübvansiyon uygulaması yoluyla ayrıca teş
vik sağlıyoruz. Geçmişte sadece gübreye yapılan desteklemeyi biz yeme. 
süte ve ilaca da vermeye başladık. 1985 yılından itibaren yeme, 1987 yı
lından itibaren de süte ve ilaca destek sağlıyoruz. Gübreye bu yıl 300 
milyar lira, yeme 100 milyarın üzerinde, sütçülere de 30-35 milyar lira 
bu yıl destek sağlıyoruz . Tarım ilaçlarına da bu yıl yapacağımız % 2(ı 
destek çiftçimize ek 30 milyar lira kadar bir yardım sağlayacaktır. 

- Bu arada çiftçimizin en önemli problemi olan tarım kredisi ko
nusunda de reform sayılabilecek bir uygulama başlattık. Çiftçilerimize 
getirdikleri müstahsil makbuzlannın miktarına o.rantılı olarak ipoteksiz 
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kredi vermeye başladık. Çiftçimize 1 milyonluk müstahsil makbuzwıı:ı 
mukabil 300 bin lira, 2,5 milyonluk müstahsil makbuzuna mukabil 600 
bin lira ipoteksiz ve % 22 oranında faizle kredi veriyoruz. Bu teşvikle 
hem faizler büyük ölçüde aşağı çekilmiş, hem de ipotek şart ı kaldırı:
mıştır. Bu teşvik sayesinde de yılda çiftçimize 200 milyar lira civarında 
ek menfaat sağlanmıştır. 

- Ziraat Bankasının tarım sektiörüne verdiği kredilerde çok büyüb 
artış göstermiştir. 1980 yılında sadece 173 milyar lira olan krediler, 1983' 
de 618 milyar liradır. 1984'de bunlar 853 milyara, 1985'de, 1,2 tirilyon:.ı, 
1986'da 1,8 tirilyona 1987 yılında ise 3,5 tirilyona çıkarılmış tır. Çiflçimi
tin yıllardır hasretini çektiği bol ve ucuz krediyi bu şekilde sağlama im
kanlannı getirdik. 

- Kurulan ihracat bank~sı da çiftçimizin ürününü ihraç edebilme~ i 
için çok önemli finansman imkanları getirmektedir. 

Çiftçimiz için yaptığımız şeyler pununla bitmiyor. 

- Çiftçinin defter tutması ihtiyari hale getirilmiştir; yani isteyen 
çiftçi defter tutacak, isteyen tutmayacaktır. Küçük çiftçi muafiyeti 10 
milyon liraya çıkanlmışhr. 

- Köylerdeki bina, arsa ve araziler emlak vergisinin dı şında tutu l
muştur. 

- Çiftçilerimizden kesilen % 7 oranındaki gelir vergisinin % 60'ı 

Ziraat Bankası kanalıyla çiftçiye ucuz kredi olarak dönecek şekilde ka
nuni düzenleme gerçekleşmiştir. Bu şekilde çiftçiye giden kredi miktaı ı 
çok büyük ölçüde artırılabilmiştir. 

Zirai ilaçlarla, traktörün katma değer vergisi % 12'den % 5'e indi
rilmiştir. 

- Traktör motorlu taşıtlar vergisinin dışında tutulmuştur. 

- Çiftçimizin inşa edeceği ahır, samanlık, kümes ve hayvan bar, 
naİclan imarla ilgili bütün harçlardan muaf tutulmuştur. 

Değerli Basın Mensupları, 

Tarımdaki temel politikamız, çiftçimizin desteklenmesine ve üreti
min teşvikine yönelik olmuştur. Özellikle son üç yılda ürünlerdeki ve· 
rim artışı sayesinde çiftçimizin geliri artmış ve aynı zamanda tüketıca
miz ve ihracat için bol ve kaliteli mahsul üretilmiştir. 

Türkiye'nin gerek Orta Doğuyu besleyen bir ülke olması , gerekse 
Avrupa Ekonomik Topluluğu'na tam üyelik için müracaat etmesi, çift-
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çimiz için büyük önem taşımaktadır. İşte bu sebeple hem tarımımızın, 
hem de çiftçimizin durumunun iyileştirilmesi ve köylerimizin diğer 
modern ülkelerdeki köyler seviyesine gelmesi en önemli hedeflerimizden 
biridir. Önümüzdeki 5 yılda hedefimiz köylerimizi hem konut kalite i 
açısından, hem de altyapı açısından süratlc Avrupa köylerine yaklaştır
maktır. Konut programımızm önümüzdeki 5 yıldaki en önemli hedefle · 
rinden biri de köylerimizdir. 

SAGLIK REFORMU 

Değerli Basın Mensupları, 

- Sağlık şimdiye kadar hiçbir iktidarın köklü olarak çözümüne t<> 

~ebbüs edemediği bir meseleydi. Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu çıka
rılarak sağlık hizmetlerinin Avrupa düzeyinde verilmesini sağlayacak ka
nuni düzenlemeyi gerçekleştirdik. Uygulamaya pek yakında geçilecektir 
Yeni sistemde hasta doktor ilişkileri çok daha medeni bir çerçeveye otı: 
racak, hastanelerde kuyruklar kalkacak ve sağlık hizmetlerinin kalitesi 
yurt çapında her yerde çok daha yüksek seviyeye çıkacağı gibi birbirine 
de yaklaşacaktır . 

KİT'LERİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ 

- Ser.mayenin tabana yaygınlaştırılması ve sermaye piyasasının ge
liştırılrnesi paralelinde önemli bir uygulama da, Kamu İktisadi Teşebbüs
lerinin halka devredilmesidir. Cumhuriyetin ilk yıllarında Atatürk tara
fından kuruldukları zaman halka devredilmeleri düşünülen bu şirketleri 
de halka devretmek bize nasip oldu. KİT'lerin hisse senetleri yavaş ya
vaş piyasaya çıkarılmak üzeredir. Son 30 küsur yılda üzerinde konuşulan 
fakat sonuç alınamayan bu reformu yapmak da bize nasip oldu. 

TURİZM SEKTÖRÜ 

- Önemli bir konu da turizmde yaptığımız atılımdır. Türkiye'yi 4 
yıl gibi kısa bir zamanda Akdeniz'in en cazip ülkesi haline getirdik. İş. 
başına geldiğimizde 65 bin civarında olan yatak sayısı, 1988 yılına kada ı 

200 bini aşacaktır. 

KtlÇ'OK. SANAYİ SİTELERİ 

- Esnaf, sanatkar ve küçük sanayicimizin en önemli ihtiyacı olan 
sanayi siteleri konusunda şimdiye kadar yapılanları ikiye katladık. Bütün 
Cumhuriyet döneminde 24.500 küçük sanayi işyeri inşa edilmişken. biz 
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4 yılda 25.000 tane inşa ettik ve halen 90.000 civannda da işy~ri inşa ha· 
!indedir. . 

İşte bu çalışma tempomuzun çok güzel bir göstergesidir. 

SPOR TESİSLERİ 

- Yine çalışma tempomuzun güzel bir gös tergesi de spora verdiği
miz önemden ve bitirdiğimiz yatırımlardan bellidir. Bütün Cumhuriy<'I 
döneminde 16 milyon metrekarelik spor tesisi inşa edilirken, sadece son 
4 yılda 18 milyon metrekarelik spor tesisi inşa edi lerek, bütün Cumhuri
ye t döneminin yatınınları ikiye katlanmıştır. 

SAVUNMA FONlJ 

- Kurduğumuz Savunma Fonu sayesinde Türk ordusunun ihtiyaç· 
lannın % 80'ini çok kısa zamanda yerli olarak üretebileceğ iz . 

GENEL DECERLENDİRME 

Değerli Basın Mensupları , 

Yaptığınıız şeyleri içerde bulunan bir insanın geniş bir perspektifle, 
geniş bir açıyla değerlendirmesi zor olabilir. Türkiye'nin reformlarını, 

Türkıye'deki hızlı değişimi en iyi görenler yurtdışında yaşayan vatandaş

lanrmzdır. Onlar her yaz tatillerine geldiklerinde Türkiye'nin ne kadar 
hızla değiştiğini bizzat gözleriyle görmektedirler. 

Türkiye gerçekten görülmemiş bir tempoyla değişiyor. Türkiye çağ 
atlı)Or. Bu hızlı değişimin rahatsız ettiği kişiler tabii ki var, ama mille· 
timiz büyük bir sabırsızlık içinde biran önce Türkiye'nin en gelişmiş ülke
ler arasına girmesini istiyor. Bu arzudan dolayıdır ki, biz son 4 yılda pek· 
çok sahada geçmişte yapılan işlerin bir katını yaptık . Bütün Cumhuriyet 
döneminde yapılan yatınınlan ikiye katladık. Milletimizin bu gelişme ve 
kalkınma arzusu devam ettikçe biz çalışma tempomuzdan en ufak bir La · 
viz vermeyeceğiz. 

ESNAF VE SANATKARLAR 

Değerli Basın Mensupları, 

- Vergi kanunlarındaki değişiklikler-sıra1iında verginin sosyal olma
sı ve a.dil olması ilkesinden vazgeçilmamiştir. Her vatandaşın mali gücüne 
göre vergi ödemesi değişikliklerde daima gözönünde bulundurulmuştur. 

Mesela esnaf ve sanatkl\rlarımızın yıllardan beri şikl\yet konusu ettikleri 
meslek vergi i kaldınlmıştır. 
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- Ayrıca, götürülük limitleri artırılarak küçük esnaf defter tutnı:ı 
külfe tinden kurtarılmıştır. 

- Faturalara pul yapıştırma mecburiyeti kaldırılarak formaJiteleı 
önemli ölçüde azaltılmı ştır. 

- Esnaf ve sanatkarın daha basit ve kolay olo:ın işletme hesabına 
göre defter tutması maksadıyla yıllık satJş cirosu limiti 18 miJyondaıı. 
100 milyon liraya çıkarılmıştır. 

- Şoför esnafımızın plaka satışından sağladığı ek gelir t amo:ımen 
vergi dışı tutulmuştur. 

- Ücretlilere vergi iadesi kanununda yapılan değişik liklerle ücret
liler yamnda çiftçi, esnaf ve tüccarımızın da vergi iadesinden yaradaruna
s ıııa imkan sağlo:ınmıştır. 

ECİTİM VE MESLEKİ ECİTİM 

Değerli Basın Mensupl arı, 

Türkiye'nin en önemli meselelerinin başında eğitimin olduğunu bilı 
yoruz. Özellikle mesleki eğitimin geçmişte ihmal edilmesi, gereken öne
min verilmemesi, kalkınmamız için çok önemli olan kalifiye insan gücü
nün yetişmemesine yolaçmıştır. Bu meseleye sağlıklı çözüm getirmek d..! 
bize nasip oldu. 

Geçmişte çı karılan kanunlar bu konuda etkili olamadığı için biz ycrıı 
bir kanun çıkardık. Bu kanunun ana hedefi mesleki ve teknik eğitimdeki 
.'>00 bini aşan öğrenciyi, Türkiye genelindeki 800 bin civarındaki çırağı 
ve eğitim dışındaki vasıfsız ve işsiz 1 milyonu aşkın genci vasıflı insan 
gücü niteliğine kavuşturarak ülkemiz ekonomisine kazandırmaktır. 

Mesleki eğitimde başarıya ulaşmanın ilk ve önemli şartı mali ka) 
naktır. Bunun için de mesleki ve teknik eğitim fonu kurulmuştur. Gel' r 
ve kurumlar vergisine tabi mükelleflerin vergi dışında aynca ödcdik leı i 
% l'ler bu fona girmektedir. 

YAP- İŞLET - DEVRET MODELİ 

Değerli Basın Mensupları, 

Türkiye'nin başlattığı reformlardan bir tanesi de Yap- İşlet -Devret 
modeliyle ülke yatırımlarının daha az riskle ve ülke :nenfaatine gerçek
leştirilmesidir. Yap - İşlet - Devret modeli ülkenin gerçekleştirmek istediği 
pekçok yatırımı en az maliyetle gerçekleştirmesine imkfuı tanımaktadır. 
Bu model çerçevesinde 9 tane hidroelektrik santralin önsözleşmeleri inı-
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zalanmıştır. Buna paralel kömürle çalışan herbiri 1000 megavatın üzerin· 
de olan 4 ile 5 santralle de müzakereler devam etmektedir. 

SERBEST BÖLGELER 

Değerli Basın Mensupları, 

Serbest bölgeler konusunda da şimdiye kadar hiçkimsenin yapama
dığı uygulamaları başlattık. 1953'de ilk Serbest Bölge Kanunu çıkmasııı:ı 
rağmen 1984'den sonra ilk serbest bölgeyi açmak da bize nasip oldu. Biz 
ıktidar olarak Türkiye'nin çağdaşlaşması ve kalkınması için pekçok batı 
ülkesinde yıllardır çalışmakta olan serbest bölgeleri nihayet Türkiye'dr 
de açmaya muvaffak olduk. Hükümetimiz döneminde Mersin, İzmir V<' 

Adana'da da serbest bölge kurulmasına karar verilmiştir. Mersin serbest 
bölgesi işletmeye açılmıştır. -

DEMOKRASİ ANLAYIŞIMIZ 

Değerli Basın Mensupları, 

Bizim demokrasi anlayışımız çağdaştır. Demokrasi bir milletin sa· 
dece merkezden idare edilmesi değildir. Demokrasi, halka yetki vermek
tir. Bunun için gelir gelmez yaptığımız en önemli reformlardan biri de 
mahalli idareler reformudur. Belediyelere ve il özel idarelerine çok geniş 
yetkiler verdik ve bu yetkileri kullanabilmeleri için de kaynak sağladık 

İşte gerçek demokrasi budur. 

Halkın kendi kendini idare edebilme yetkisi gerçek demokrasinin ~a 
kendisi değil de nedir? Ülkede demokratikleşme değerlendirilirken bu 
yaptığımız reformun önemi bir defa daha anlaşılacaktır. Belediyelere ver· 
diğimiz yetkiler sonucu şehirlerimiz göıiilmemiş bir tempoyla gelişmey~ 
başlamıştır. 

1984 başında, 21. asra girmemize 15 sene kalmışken, Türkiye"nin h..: 
men hemen bütün şehirlerinin yol, kanalizasyon ve su sorunu halledilmiş 
değildi. Bu Türkiye için hiç de iftihar edilecek bir durum sayılmazdı. Be· 
lediyelere verdiğimiz yetkiler sayesinde her şehirde su, kanalizasyonu ve 

- yol meselesi hal yoluna girmiştir. Yine aynı şekilde gecekondu problemi 
de gecekondu imar affı sayesinde kesin çözüme bağlanmıştır. GecekoP
du bölgelerimiz imar ıslah planlan yapılarak önümüzdeki yıllarda çağda'> 
şehir görüntüsüne kavuşacaklardır. 

Demokratikleşme yolunda attığımız önemli diğer adım da, Avrupa 
İnsan Haklan Komisyonu'na vatandaşımızın ferdi müracaat hakkını sağ
lamaktır. Burada hiçkimseden bize baskı gelmedi. e entellektüellerimiz-
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den, ne de Avrupa'dan bunu yapmamız için teklif de gelmedi. Bunu bit 
düşündük . Biz uygulamaya soktuk. İnşallah ileride daha da önemli adını· 
lar atacağız. 

PARLEMENTO 

Parlemento son 4 yılda geçmiş yıllarda görülmemiş bir tempoyl:ı 
çalışmıştır. 4 yıl zarfında 414 tane kanun çıkarılmış, 101 tane de Kanun 
Hükmünde Kararname yürürlüğe konmuştur. 1987 yılında Parlemento 
tatile girerken gündemde görüşülmemiş tek bir kanun yoktu. Bu Türkiye 
Cumhuriyeti Parlementosu için iftihar edilecek bir durumdur. Parlemen
to artık kanunların gidip beklediği bir yer değil, bilaki ülkenin en ve 
rimli çalışan •bir kurumu haline gelmiştir. Bu hızlı çalışma sonucu Paı· 
lemento'nun saygınlığı artmış ve demokrasinin işlerliğine çok önemli kat
kılarda bulunmuştur. 

ALTYAPI SEFERBERLİCİ 

Altyapılar bir ülkenin kan damarlarıdır . Altyapısı gelişmemiş bir 
ülke hızlı kalkınamaz. Bundan dolayıdır ki, son 4 yılın en önemli efor
berliklerinden biri de, altyapı seferberliği olmuştur. Barajlar, yollar, oto· 
yollar, elektrifika yon, telefonlar, limanlar, havaalanlan, içmesuyu ve 
kanalizasyon projelerinde görülmemiş bir artış sağlanmıştır. 

- Bütün Cumhuriyet döneminde inşa edilen barajların dolgu hac
mi, son 4 yılda inşa edilen barajların dolgu hacmine eşittir. Yani bütün 
Cumlmriyet döneminde inşa edilen barajlar kadar barajı , biz 4 yılda yap 
tık. 

- 4 yıl önce söylediğimizde kimsenin inanmıyacağı, tüm Türkiye ' 
nin elektrifika yonunu çok kısa zamanda başardık. 

- Yine aynı şekilde ülkenin telefonla ulaşılmadık şehiri, kasabası 
ve köyü hemen hemen kalmamıştır. 1988 sonuna kadar da bu bitecektir. 
Mobil telefon çok kısa zamanda yayılmıştır. 

- Ankara, İstanbul ve İımir gibi büyük kentler dahil , bütün kent· 
h:rimizin içme suyu projeleri hemen ve öncelikle ele alınmış ve su ıkın

ıı sını pekçok şehirde bu sene bitirecek şekilde yatırımlar sürdürülmüş
ıür . 

- Yıllardır ihmal edilen kanalizasyon yatırımları , ilk defa ciddi 
olarak başlatılmıştır. Artık bütün şehirlerimiz, çağdaş bir şehrin en 
önemli ihtiyacı olan kanalizasyon alt yapısına hızla kavuşmaktadırlar. 

- Hava alanları w limanlar genişletilmiş, modernleştirilmiş, yeni 
havaalanalan hizmete sokulmuştur . Türkiye'nin bu hızla iyileşen alt y<ı · 
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pısı, turizmin gelişmesinde de önemli rol oynamıştır. Hudut giriş kapıla· 
nndan tutun da, havaalanlarının modernleşmesine kadar her faktör. 
turistlerin Türkiye'den çok daha memnun aynlmalanna vesile olmuştur . 

DIŞ İTİBAR, AVRUPA TOPLULUCU, DIŞ POLİTİKA 

Kıymetli Basın Mensupları, 

Son 4 yılda başardığımız önemli bir iş de, dış dünyayla olan ilişki
lerimizdeki gelişmedir. Öncelikle Türkiye'nin kredi itibarının hızla art
tığını iftiharla söylemek isterim. Türkiye; son 4 yılda kredi itibarı dün
yada en hızlı artan ülkedir. '.Bu çok önemli bir başarıdır. 

Türkiye'nin artan ekonomik itibarı paralelinde, siyasi itiban da 
artmıştır. 

Türkiye'nin şimdiye kadar cesaret edemediği Ortak Pazara tam 
üyelik müracaatını yapmak da bize nasip olmuştur. Bu olay Türkiye Cum· 
huriyeti tarihinde Cumhuriyetin ilanından sonra belkide en önemli ikinci 
olaydır. 

Türkiye'yi Atatürk'ün hasretini duyduğu çağdaş Avrupa ülkeleri 
düzeyine çıkarmak ve Avrupanm eşit ve güçlü bir üyesi haline getirmek, 
Avrupa Topluluğunun tam üyesi olmak için çok çalışmamız gerekmekte· 
dir. 

Topluluğun tam üyesi olabilmemiz için önümüzde çetin yıllar vaı 
dır. Hepimizin üzerine önemli sorumluluklar düşmekt edir. Türkiye'niıı 
gidişatında olabilecek en küçük aksama dahi Türkiye'nin Avrupa Top· 
luluğuna tam üye olmasını geciktirebilir veya engelleyebilir. 

Bunun için önümüzdeki yıllarda bütün gayretimizi yoğunlaştırm <ı · 
mız ve topluluğa tam üye olma konusunda bir bütün halinde hareket et
memiz gerekir. 

- Türkiye artan dış itiban sonucu İslam Ülkeleri İktisadi ve Ticari 
Komitesi Daimi Başkanlığını üzerine almıştır. 

- Türkiye'nin artan itibarı sonucu Ameri kan Kongresinde ç ıkan:
mak istenen Ermeni tasarısı kongrede reddedilmiştir. 

- Yine hatırlarsınız, 1984 yılı başında Avrupa Pa rlenıcııtosuna 1'u 
bul edilmeleri konusunda tartışmalar olan Türk parlementer!eri Avrupa 
Parlementosunda görevlerine başlayarak askeri dönemde olan kesinti) ı 
tekrar başlatmışlardır. 

- Yunanistan'ın bize karşı uyguladığı uzlaşmaz tutum son 4 yılci<ı 
dünya kamuoyuna teşhir edilmiş ve uzlaşma yanlısı olmayan ülkenin Yu
nımistan olduğu açık seçik bir şekilde dünya tarafından kabul cdilmişlir. 
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- Bulgaristan'ın Türk azınlığa uyguladığı baskı rejimi bütün rün
yaya anlatılmış ve Bulgaristanın Türk azınlığa yaptığı haksız muamelenin 
sona erdirilmesi için her kanaldan baskı yapılmaya başlanmıştır. 

- Kuzey Kıbns Türk Cumhuriyeti'nin siyasi bağımsızlığından soıı· 
ra ekonomik bağımsızbğırun da güçlendirilmesi için her türlü ekonomik 
imUn seferber edilmiştir. 

- Son 4 yılda Türkiye önemli sayıda yabancı Devlet büyüğü tard· 
fınd::ın ziyaret edilmiştir. 

- Bu ziyaretlerin yanında iftiharla belirtmek istediğimiz bir husu~ 
daha vardu·. Türkiye'nin başlattığı reformlar pekçok ülkenin ilgisini çek· 
miştir. Çin'den Macaristan'a kadar, Arap ülkeleıinden Hinclistan'a kadar 
pckçok ülke temsilcileri Türkiye'deki uygulamaları yerinde ve detaylı 
olarak incelemek için Türkiye'ye gelmiştir. Türkiye'nin bu çok kısa di.i· 
nemde başlattığı ve uygulamaya koyduğu bu reformlar pekçok dünya ül
kesinin ilgisini çekmiştir. 

HEDEFLERİMİZ 

Değerli Basın Mensupları , 

Şimdi de önümüzdeki hedefleri kısaca özetlemek isterim. Türkiye'de 
az zamanda çok işler başardık. Demokratikleşme, sivilleşme, ekonomik 
büyüme, kalkınma konularında çok önemli adımlar attık. Ama bununla 
bütün problemleri çözmüş değiliz. Türkiye'nin daha çözülecek önem!i 
pekçok meselesi vardır. 

En önemli meselemiz. gelişmiş ülkelere yetişmek, onlar seviyesinu 
çıkmaktır. Bu hedefe ulaşmak, bugünkü tempomuzu hiç aksatmadan ça
lışmayı gerektirecektir. 

Türkiye büyüdükçe, Türkiye güçlendikçe, demokrasinin kurumlaş
rnas ı da o kadar sağlam olacaktır. 

l Kasım'da genel seçimlere gidiyoruz. Demokratik ortam içinde ge
nel seçimlere gidiyoruz. Artık Türkiye'nin düşmanlannın ellilerine dola
yacakları mazeretleri yoktuı· . Türkiye sadece Orta Doğu'nun değil , Gü
neydoğu Avrupa'nın da en önemli ülke i haline gelmiştir. 

Bizim bu iyiye gidişi korumamız, devam ettirmemiz ve daha da hız
landırmamız mecburiyeti vardır. Pek yakında önümüzdeki 5 yıl için yapa
caklarımızı eçim beyannarnemizle detaylı olarak ortaya koyacağız. 

1983'dc olduğu gibi, 1987'deki seçim beyannamemizde herşey çok 
net olacak ve neyi nasıl yapacağımız açık seçik şekilde anlatılacaktır. 
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Modern ve çağdaş bir Türkiye için daha da çok şey yapma arzusun
dayız. Bunu başaracak enerjiye ve kabiliyete sahip olduğumuz inancın 
dayız. 

Geçmiş performansımız bunun en iyi ispatıdı r. 

Bu düşüncelerle hepinizi saygıyla selamlar bundan sonraki çalışma

larımızda da Milletimizin ve Basınımızın her zamanki gibi bize destek 
olacağına olan inancımızı belirtmek isterim. 

Hepinize saygılar ve sevgiler sunarım. 

Soru : - Yeni seçim sistemiyle yüzde 35 'lik bir oy iktidar olmay .ı 

yetiyor. ~u azınlığın çoğunluğa tahakkümü demek değil midir? 

Cevap : - «Bunların •hepsi faraziyedir. Seçim sistemi 1983'tekin 
den çok farklı değildir. Yüz~e 10 barajı yine vardı. Eski seçim sisteminde 
yüzde 33'e kadar yükselen bir çevre barajı vardı ve bu yüzde 14.5 ile yüzde 
33 arasında idi. Şu anda bu çevre barajı kontenjan adaylıklarından dolayı 
yüzde 20 ile yüzde 33 arasındadır. Yüzde 33-34 ile bir partinin iktidara 
tek başına gelmesi için çok faraziyelerin yapılması lazım. Yani bir par1 i 
yüzde 35 oy alacak. Diğer partiler de hepsi yüzde 20 veya 25'in altırıd.ı 
oy alacaklar. Ondan sonra belki gelmesi mümkün olacak. J983'te biz yüz
de 45, bizden sonraki yüzde 30.5 oy aldı. Ondan sonra gelen de yüzde 23 .5 
oy aldı. O seçim sis temine göre dağılımında biz 21 l, HP 117, bağımsız

larla diğeri zannediyorum 72 aldı. Şimdi yüzde 45 rey alırsak tek başımız,, 
iktidara geliriz. Biraz daha fazla miiletvekili çıkarırız. Bir başka örnek 
verirsek ki, bu seçim sisteminin değil, dağılımrn sonucudur : Ara seçim
lerde DYP ve SHP aşağı yukarı aynı reyleri aldılar . Hatta SHP daha fazla 
rey aldı . Ama DYP 4, SHP 1 tane milletvekili çıkardı Onun için bu hc
aplar yanlıştır. Onun için bir partinin tek başına iktidar olma imkan• 
vardır. Doğrudur bu. Çünkü Türkiye uzun yıllar koalisyonlardan bıkmı~

tır. 4 senede yapılan işlerin ana sebebi de tek partinin parlamentoda ek
seriyeti sağlamış olmasıdır. Ciddi bi r muhalefet gördük. Onlardan görme
mediysek basından gördük. Bu muhalefet de devam edecektir. Ama istik
r<?rı bozacak davranışlara girmeyelim. Bir tek kontenjan adaylığı konusu 
var. Bu seçim sisteminde problemdi. Biz sadece 6'lı yerlerde bir eks iği ık· 

bölünmesini sağladık, daha önce 5 ve 4'1ü yerde de mümkündü. » 

Soru : - Enflasyon konusuna hiç değinmediniz. Yüzde 10 h;::J,• 
finiz de yerine gelmedi. Görüşleriniz nedir? 

C ev a p : - «Enflasyon konusundaki çalışmalarımızda hiçbir değı 
şiklik yoktur. Bir referandum geçirdik. Arkasından da bir seçim geçi r
mektedir. Gayet tabii her iktidar seçi:ni kazanma arzusundadır. İkinci 
bir problemimiz (bizim görmediğimiz) 1983'ün başında tahmin cdemecl '-
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ğimiz problemlerden biri, Türkiye'nin dışa açılmasıdır. Bu dışa açıimadar. 
enflasyona sebep olan hadise sadece para arzı meselesi değil. Yani, par:• 
arzıyla, kemerleri sıkmakla meselenin çözülemeyeceği ortaya çıkmıştır. 
Sebep şudur : Dış fiyatla iç fiyatlar bir dengeye doğru gitmektedir. Ta
rımda, gıda maddelerinde ve hizmet sektöründe dış fiyatlar içeriye gör.
çok yüksektir. İhracat arttıkça bu denkleşme de beraberinde gelecektir. 
Tanın ürünlerinde, gıda maddelerinde fiyatlar tahminlerimizden dalM 
fazla artacaktır. Bunun para arzıyla bir alakası yoktur. Netice itibariyle 
Türkiye dışarıya açılıyor. Meseleyi biraz da böyle görme mecburiyeti var
dır. Enflasyon üzerindeki ~1edefimiz daha uzun vadeye yayılacaktır . Baş

ka çaresi yok. Ama, kimseyi de enflasyonun altında ezdirmedik.• 

Soru : - Konuşmanızda, (Demokratikleşme yolunda ileride ın 
şallah daha büyük adımlar atacağız) diye bir cümle kullandınız, bu adım
lar neler olabilecektir? 

Cevap : - •Türkiye' de sivilleşmeyi yukarıya çıkardık. Bir sıkıy6 
nelım idaresinden, Lam manasıyla sivil bir idareye 4 senede geçilmiştir. 
Bu önemli bir adımdır. Demokratikleşmenin kalbini sadece Meclis'te gö
remeyiz. Türkiye' de demokrasinin gelişmesinde insanlarımızın buna dalı:ı 
inanabilmeleri, güvenebilmeleri için bu sahada daha çok fazla adım al· 
mamız lazım. 

Serbestleşme derken, tartışmaların daha serbest bir ortamda yapıl 
masından yanayım. Halta söyledim, basın hürriyetinden yanayım, birçok 
konularda herhalde Türkiye'yi daha serbest tartışılır, çağdaş bir biçimde, 
birbirini kırmadan, birbirine kötü sözler söylemeden, 'daha çağdaş bir 
şeki lde tartışır Türkiye yapmak hedefimizdir. Türkiye'deki demokratik 
leşme sürecini ileri bir noktaya götürdüğümüz inancındayım. Her şeyi 
birdenbire yapabileceğimizi zannetmiyorum. Çünkü Türkiye, geçtiğimiz 
10 sene içerisinde tutuklu biri.ilkeydi. Yani zıtlıkların münakaşa edildiği 
bir ülkeydi. Bizim devrimizde bu zıtlıklann münakaşası azalmıştu·. Önü
müzdeki beş senede bu daha da azalacak ve 'Batı toplumlarındaki uygar
lık düzeyine inşallah ulaşacaktır.• 

Başbakan Turgut Özal, seçimleri kazanmaları halinde, kabinede bir 
iki bakan dışında büyük değişiklik yapacağı yolundaki haberleri sorau 
bir gazeteciye, •Basın bu tür haberlerle, inandırıcılığını kaybediyor. Ba
sın ile sürtüşmemin ana sebebi de budur• dedi. 

HERKES EVET DEDİCİ İÇİN, HAYIR TEZİ 

Soru : - Referandumda niçin hayır kampanyası yürüttünüz? 

Cevap : - •Demokrasilerde oy sandığı tek taraflı değildir. 11.i 
taraflı bir iştir. Bütün basın , bütün partiler evet kampanyası yaparken 
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herhalde birinin de çıkıp .hayır kampanyası yapması lazım. Bunu yaptık. 
Bunun birkaç sebebi vardır. Bir, gücümüzü göstermek istedik. Partimiz:, 
parti haline getirmek istedik. Fakat şunu gördüm, mazallah, yüzde 60-65 
oranında (evet) çıkmış olsaydı, acaba memleketimizdeki istikrarın hali 
ne olurdu diye bir düşünmenizi rica ediyorum. Belki bazı çevreler bu i~
tikrarsu:lığı özlüyorlar. Onu da çok iyi biliyorum. Memleketimizin tekrar 
kavgaya dönmesini isteyenler var. Demokrasimiz üzerinde artık kimsenin 
ses çıkaracak hali kalmamıştır. Biz o eski liderlerin bize rakip olmasın 
dan hiçbir şekilde endişe duymuyoruz. Hatta onlar benim kanaatime göre, 
bize kolay rakiplerdir. Denenmiş insanlardır. Millet denediği insanları ko
lay kolay denemez. 

Ben yenilerde iş var dedim. Bunu anlatmaya çalıştım. Hayır çıkars:ı 
yeniler, yeni gençler gelecek, onlar bize da'ha zor rakip olacak. Memleket 
yeni bir istikamete girecek dedim. Ama memleket istikametini değiştir
medi. O kadar güzel bir oy verdi ki, o oyda şu öz var : (Türkiye istikr~,

nna devam edecektir.) Önemlisi de budur. • 

Soru: - 6 Eylül günü üç gazetenin toplatılması ve bir dergin il' 
basımının önlenmesi konusundaki görüşünüz? 

C ev a p : - «Kanunlar basına tatbik edilemez diye bir kaide yoJ..
tur. Oy verme gününde propaganda yapılmaz. Kanunların herke e tatbi:ı 
edilir olduğunu göstermek istiyoruz.» 

Soru: - Fon uygulamalarından art1k bürokratlar da şikayetçi. 
Bu uygulama sürecek mi? 

Ö z a 1 : - «Fon uygulamaları başarıyla sürdürülüyor. Özellikle 
Kamu Ortaklığı Fonu, altyapı devriminin büyük çapta realize edildiğ i 
ve Türk halkının tasarruflarını büyük ölçüde harekete geçirildiği bir fon
dur. 

Savunma Sanayii Fonu da Türkiye'de savunma ile ilgili konuların 
bep yabancılara bağlı kalmasını önlüyor. 

Tanıtma Fonu, dışarda Türkiye ile ilgili yazılaı· çıkmasında ve Er· 
meni tasarısının reddedilmesinde önemli rol oynadı. Yapılan düzenleme· 
]erden sonra fonlar Meclis denetimine girmiştir.» 

AKILLI BORÇLANMA 

Soru : - Dış borç alınmasına devam edilecek mi? 

C e va p : - «Son 7 senede Türkiye'nin dış ödemeler dengesindeki 
açığı ortalama olarak 1.5 milyar doların üzerinde. Bunu 1.5 milyar dola,· 
hesap etseniz, bir kere 12 milyar dolar borçlanmak mecburiyetindesini~ 
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Bunu her iktidar yapacaktır. Biz olalım veya olmayalım. 16 milyar dola 
ra 12 milyar dolar daha eklerseniz, 28 milyar ' dolar edecektir. Kaldı ki 
o arada da dolar mark dengesinde büyük değişiklikler olmuştur. Bugü ı ı 

ödediğimiz paraların çoğu bizim aldığımız borçlar değildir. Bizim aldık
lanınızın daha faizlerini ödüyoruz. Ana para ödemeleri daha yeni yeni gc· 
lecektir. 

Bütün ileri ülkelerde de borçlanmaya gidilmektedir. Önemli olan 
akıllı borçlanmanın yapılması ve borçlarınızı ödeyebilecek durumda ol
manızdır. Türkiye bu yıl faizi de dahil 4-5 milyar dolar dış borç ödüyor. 
Ama ana para ödemelerinin aynı miktarında tekrar borçlanıyor.• 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN 21. BASIN TOPLANTISINDA 
BASIN MENSUPLARININ SORULARINA VERDtCt CEVAPLAR 

17 Eylül 1987 

Değerli basın mensupları, 

Bugün, Sayın Curnhurbaşkanı'mızla haftalık olağan görüşmemizi 
yaptık. Normal olarak, o görüşmelerden çıktıktan sonra ben, Cumhur· 
başkanlığının girişindeki basın odasında arkadaşlarla görüşme yapar
dım. Ama, bugün başka bir konu olduğu için burada yapmayı tercih et· 
tim. Cumhurbaşkanımızla görüşmemizde önemli olarak size söyleyebilc· 
ceğim; Sayın Cumhurbaşkanımızın yakında Güneydoğuya ve Doğuya ya· 
pacağı bazı seyahatlerdir. Bana onu bildirdi. Benim de yakında bir seya
hatim var. Bu seyahat esas itibariyle, «Dünya Demokratlar Birliği• top· 
lantısı içindir. Tabii ayn ı yerde «Avrupa Demokratlar Birliği• toplantısı 
da olacak. Biz bu toplantıya, gözlemci üye olarak değil, tam üye olarak 
katılıyçıruz. Türkiye'den ilk defa bir parti, bu şekilde bir birliğe tam üye 
olarak katılmaktadır. Şu anda • EDU• ve • İDU• da dünyadaki büyük li· 
derler var. Daha doğrusu iktidarda olan liderler var. Mesela, Amerika'da 
•Cumhuriyetçi Parti», Kanada'da «Muhafazakar İlerici Parti», Japonya' 
da •Liberal Demokrat Parti • Fransa'da, Başb::kan Chirac' ın liderliğ i n ! 

yaptığı parti, F. Almanya'da · Hıristiyan Demokratlar•la, Bavyera'daki 
« Hıristiyan So yal Birliği •nin başkanı olan Strauss'la Ba~<:Jakan K:>hldc 
bu birliğe üyedir. Ayrıca İngiltere 'de muhafazakarların lideri Thatch.: ı 
bu birliğe gelecektir. •Muıhafazakar Parti • zaten bu birliktedir. Bunun 
yanında, Danimarka' da zannediyorum Koalisyon Lideri olan parti de bu 
birliğin üyesidir. •Liderler Toplantısı • 23'ünde başlayacak ve 26'sında 
sona erecek, ben de aynı gün öğleden sonra veya belki gece Türkiye'ye 
döneceğim . Önemli bir toplantı. Bu ara.:la, bugün ülkelerinde •Lider• 
veya «Başbakan• olan önemli kimselerle de ikili veya toplu halde gö
rüşme imkanımız olacaktır. Bunu bir kere Sayın Cumhurbaşkanımıza 
arz ettim. Size de tekrar bildiriyorum. Gene bildiğiniz gibi, dün üç Ba
kanımız Anayasa gereğince çekildi, yerlerine bağımsız üç bakan atandı . 

Bugün sıze yapmak istediğim en önemli açıklama; belki iki yıldan daha 
fazla bir süre çalışlığımız ve hatta dünya literatürüne İngilizce •Bot• diye 
geçmiş, «Yap-İşlet-Devret• diye bir sistemin nihayet sonuna gelmiş bulu
nuyoruz. Bu sistem hakkında kı aca bir bilgi verdikten sonra, bu konu 
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hakkında kararlaştırdığımız hususu size açıklayacağım ve bununla ilgili 
bir basılı metni açıklamamın hemen akabinde dağıtacağım. 

•Yap-İşlet-Devret Modeli» nin esası, yatırımın ağırlığını devlete ge
tirmeden, özel teşebbüs kaynakları, yabancı sermaye kaynaklarıyla Tür
kiye'mizın ihtiyacı olan sahalarda bu yatırımlan yapmaktır. Başlangıçta 
bu müzakereleri, hidro-elektrik ve genel manada Elektrik Santrallan için 
düşündük. Fikri ilk ortaya atan biziz. Müzakerelerde şu problemler kar
şını ıza çıkmıştır. Onu da ifade edeyim; Büyük lıidro-elektrik veya ter
mik santral yapan yabancı ülkelerin finans kuruluşları ve ihracat-ithalat 
bankalarının ·•Exim Bank» tabir ediyoruz- öngördükleri husus; kendi 
firmalarını desteklemek, yani onların aldığı projelere kredi vermekti. Bu 
kredinin garantisini de tabii krediyi alan ülke vermek mecburiyetindeydi. 
Bizım getirdiğimiz usul, bunu şöyle değiştirmiştir: Krediyi getir.:nlcr ris
kini de üzerine alsınlar. Türk Devleti krediyi, garanti etmez. Yani kre
dinin geri ödenmesini garanti etmez. Krediyi getirenler aynı zamanda 
inşayı yaparlar, işletmesini alırlar, anlaşmayı yaptığımız tarihten belli 
bir süre sonra da Türkiye'ye santralı devrederler. Tabii uzun ve çetin 
müzakereler yapılmıştır. Çünkü, her ülkenin Exim Bank'ı karşı ülkenin 
garantisini görerek tatmin olmaktadır. Halbuki burada, karşı ülkenin 
garantisi bahis mevzuu değildir . Burada garanti edilen husus; sadece iş
letmeyi iyi yaptığınız takdirde, bizim, asgari bir elektrik verme taah
hütümüz vardır. Bu taahhüt de baştan anlaşılacak bir fiyat bazıyla alı
nacaktır. Yani, fiat, daha başlangıçta anlaşma yapılırken tesbit edilecek, 
dış para kontanenti çok yüksek fiata göre anlaşma yapılacaktır. Hatta 
fiatın yıllara göre artması veya azalması isteniyorsa, o da baştan tesblt 
edilecektir. Tabii uzun müzakerelerde en çok üzerinde durulan konu; bu 
santral!ara Türk Hükümeti'nin garanti verip vermeyeceğidir. Biz devamlı 
olarak buna itiraz ettik. Türk Hükümeti, bunu bir yabancı sermaye ya
tınını gibi görür, garantiyi sadece elektrik alımı için verir. Bunun hari
cinde herhangi bir kredi garantisi veya geri ödeme garantisi olamaz. 
Tabii uzun müzakerelerden sonra bu tezimiz kabul edilmiştir. Çok ufak 
bir nüans farkı var, onun detayına girmek istemiyorum. Tahmin ediyo
rum, bu metod, ilerde bizden başka ülkelere de tatbik edilecek. Niçin 
bu yolu tercih ettik? Bunun çok basit izahı var. Misal vermem icap 
ederse; ülkemizde bir yöremizde linyit rezervimiz var. İsmini söylemek 
istemiyorum. Bir yabancı firma, bu linyit rezervinden istifade ederek 
kurulacak santrale kredi vermek istedi. Kendilerini çalfırdık, dedik ki; 
•Madem kredi vereceksin bunu •Yap-İşlet-Devret Fornıülü'ne göre sen 
yao•. O hal<le •durumu biz bir incelevelim» dediler. Ve sonuııda ızitti

geldi, «efendim, ekonomik değil• dediler. Şimdi mukayeseyi hemetı ya· 
palım; Eğer biz kendimiz yapmaya kalksaydık, kredi hemen verilecekti 

873 



ve ekonomik olmayan bir tesisi yapmış olacaktık. Kendisine teklif ettik 
buyur sen yap, inceledi ekonomik olmadığını gördü. öylediğim budur. 
Onlar için önemli olan mallarının satılmasıdır. Mallarının satılmasının 
karşılığında da, karşı Hükümet, Türk Hükümeti 'nin garantisi olduğu için , 
bir nevi kendilerini emniyette hissediyorlar. Bir işadamımızın, Rahmetli 
Hacı Ömer Sabancı'nın «Elin taşın altında olsun» dediği gibi, karşı ta
rafın da elinin taşın altında olması lazım. Yani o da bu işin ekonomik 
olup olmamasından dolayı bir zarar duymalıdır. Ekonomikse kar, eko
nomik değilse zarar görmesi lazımdır. Tabii eli taşın altında olduğu za
manda hesabını çok iyi yapacaıktır. Süratle tesisi kuracak ve en iyi şe
kilde işletmeye gayret edecektir. Bu uzun müzakerelerden sonra kabul 
edilmiştir ve şu anda bu konuda, elimize bir çok teklif gelmiştir. Tabü 
bu teklifleri biraz sonra size anlatmadan önce, şu ana kadar hidro-elek
trik santrallarla ilgili olarak, yerli ve yabancı ortaklık firmalarımızla bu 
modelde 9 tane hidro-elektrik santralının anlaşmasını yapmış bulunuyo
ruz. Bunlar umumiyetle orta ve ufak boy santrallerdir. Bunların sözleş
meleri imzalanmıştır. 

· Sıra şimdi de, yabancı konsorsiyumların gerçekleştireceği, her biri 
1000 MW'ın üzerindeki termik santrallere geldi. Bu konuda açıklayaca
ğım haberi, sadece sizler değil , bir çok ülke ve kuruluş sabırsızlıkla 

bekliyor. 

Esas konumuza girmeden, müsaade ederseniz geçmiş yıllardaki 

elektrik kesintilerini ve karanlık sokaklarımızı gözönüne getirmenizi is
tiyorum. Hepimiz soruyorduk «Neden? Niçin? Nasıl olurda medeniyetin 
bu kadar geliştiği bu dönemlerde elektriklerimiz kesilir, yollarımız ka
rarır• diye. 

Fakat, maalesef enerji sektörü diğer alt yapı yatınmlannda da ol
duğu gibi gelişen ve sanayileşen Türkiye'mize ayak uyduramamış, dola
yısıyla evlerimizin elektrikleri kesilmek, sokaklarımız karartılmak hatta 
Bulgaristan'dan elektrik satın almak zorunlu hale gelmiştir . 

Değerli basın mensupları, 

İktidara geldiğimiz 1983 yılında mevcut enerji tesislerimizin kurulu 
gücü 6.935 MW idi. Ancak 27.3 milyon olduğuna göre ki şi başına elektrik 
at"Zllllız 617 KWS idi. Bulgaristan ve Sovyetler Birliği'nden ithal edilenle 
birlikte, enerji arzımız 295 milyar KWS'e ulaşıyordu. Aradan geçen dört 
yılda tüm Türkiye'deki alt yapı seferberliğine paralel olarak enerji yatı· 
nınlanmız da artan bir hızla gerçekleştirilmiş. Buna bağlı olarak enerji 
üretimimiz katlanarak 45 milyar KWS'e çıkarılmıştır. Enerji ithalatı 
durdurulmuş, hatta bazı komşu ülkelere enerji ihraç eder hale gelinmiş, 
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kesintiler unutulmuş, işadaınlarımız jeneratör yedeklerinden kurtul
muştur. 

Takdir edersiniz ki, şayet gerekli tedbirler alınmaz ve yatırımlar ge
nişleyen talebe ayak uyduramaz ise bugün unu~tuğumuz aynı günler çok 
kısa zamanda geri gelebilir. Ekonomik gelişmemizi gözönünde bulundu
ran iktidarımız, sanayileşmenin motoru olan enerji sektöründe önümüı
deki 5 yılda ortaya çıkacak % 12 lik talep artışını karşılayacak yatırım
ları planlamış bulunmaktadır. 

Enerji talebini karşılamak üzere yıırt içi hidrolik, linyit, gaz rezerv
lerinin yanı sıra, ithal kömür kaynaklarını en iyi şekilde değerlendiren 
Hükümetimiz, bu sektörde kamu ve özel teşebbüs gücünü dengeli bir 
şekilde harekete geçiren yatırım programını uygulamaya hazır hale ge
tirmiştir. 

Basınımızın değerli mensupları, 

Başlattığımız ve dünya kamuoyıında «yap-işlet-devret. modeİi ola
rak bilinen ve herkes tarafından uygulaması sabırsızlıkla beklenen bu 
model çerçevesinde proje tekliflerinin değerlendirilmesi tamamlanmıştır. 

Bu model çerçevesinde dünyanın çeşitli ülkelerinden tanınmış fir
maların oluşturduğu 5 konsorsiyıım teklif vermiştir. Bu konsorsiyıımlar 
ve termik santrallerin kurmayı öngördükleri bölgeler şunlardır: 

1. Alsthom -Ansaldo- Gie Konsorsiyıımu/ Aliağa- İzmir 
2. BBC, Bobcock ve Wilcox Int. Konsorsiyumu/ Ambarlı- İstanbul 
3. Bechtel, KWU, ve Combustion Engineering/Tekirdağ 
4. EPCD, Mitsubishi, ve Hitachi/Aliağa-İzmir 
5. Chiyoda, Tokyo Elektrik, Westinghouse, Seapack ve Queen.sland 

Eyaleti (Avusturalya)/Ywnurtalık-Adana 
Yapılan değerlendirme sonucunda, 

(Seapack, Chiyoda, Tokyo Elektrik, Westinghouse, Quensland Eya
ll'ti) birinci, (Bechtcl, KWU, Combuslion Engineering) ikinci ve (EPDC, 
1iısubishi ve Hit.achi) üçüncü, (BBC) dördüncü, (Altshom/Ansaldo) 
beşinci sırada tek lif ettikleri proje maliyeti, finanse cdilebilirliı1i, hon
sorsiyum yapısı ve diğer teknik unsurlar gözönündc bulundurularak an
laşmaya değer bulunmuşlardır. 

Öncelikle birinci konsorsiyıımla anlaşma masasına oturulacaktır. 
Şayet anlaşma karşılıklı anlayış içerisinde tamamlanamazsa, masayn 
ikinci konsorsiyum davet edilecektir. Maku~ ölçüler içinde ve yap-işlet
devret modeli ruhuna uygun olarak yapılacak anlaşma çerçevesinde, 
kredi ve diğer işlemler hızla sonuçlandırılarak konsorsiyıımun biran önce 
faaliyetine başlaması temin edilecektir. 
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Birinci konsorsiyumun faaliyete geçmesini takiben ikinci konsorsi
yum davet edilip aynı şartlar çerçevesinde ikinci santralın yapımı baş la · 
tılacaktır . Aynı şekilde üçüncü konsorsiyumun da faaliyete geçmesi sağla
nacaktır. 

Türkiye, her birinin maliyeti 1 milyar doların üzerinde bulunan bu 
termik santrallerin finansmanında kamu kaynakları yerine, tamamı yerli 
ve yabancı özel sektör ve dış kredi kaynaklarını kullanacaktır. Bu da, 
ülkemizin kredi itibarının ve yabancı sermaye ortamının olumlu oldu
ğunu göstermektedir. Böylece, üç tane dev tesisin ülkemize kazandırıl
ması bizlere nasip olmuştur. 

Soru : - Efendim, anladığım kadarıyla •Yap-İşlet-Devret• modeli 
uygulamaya geçiyor. Hayırlı olsun. Yalnız bir şey benim dikkatimi çekt<; 
Bu saydığınız firmalarla AVrııpa biraz cezalandırılmış gibi? 

Cevap: - Hayır, hayır hepsinde Avrupa var. 

Soru: - Yalnız «Bechtel• ve •KWU • var? 

Cevap : - Hayır şöyle söyleyeyim. «Bechtel, KWU Grubu. esas 
itibariyle cSİEMENS• tir. Söylediğim gibi onun dışında bunlar şu ana 
kadar olan müzakerede bir, iki ve üçüncü sıra böyle tesbit edilmiştir. 

Soru : - Peki efendim, o zaman müsaade ederseniz ben burada, 
yinede Amerikan ve Japonya ağırlıklı bir tercihin yapıldığını gözledim. 
Şimdi ben bununla ilgili başka bir şey sormak istiyorum. Bugün her
halde bizim gazetemizde gözünüze çarpmıştır. •FMS• kredileriyle ilgili 
bir sorum var. Geçen yıl WaShington ziyareti sırasında sizin ortaya attı

ğınız bir öneri vardı. Amerikalılara; bu •FMS• kredilerinin Amerikan 
bankalarından alınacak kredilerle ödenmesi ve Amerikan Hükümeti'nin 
de buna kefil olması yolundaydı. O zaman ben de sizin gezinizdeydim. Bu 
fikir ilginç olarak karşılanmıştı. Yalııız bugün arkadaşımızın haberin
den anladığımız kadarıyla, Amerikalı yetkililer bunların kendi hukuki 
düzenlerine uygun olmadığını söylemişler ve çeşitli biçimlerde Türkiye'ye 
gelen haberlerde, Amerikalıların bu «FMS • kredilerinin artık geri öden
mesini istedikleri belirtiliyor. Siyasi bakımdan büyük lbir proje söz k0 
nusu olduğu için, bu projelerle birlikte «FMS• kredilerinin verdiği prob
lemi halledecek misiniz Sayın Başbakanım? 

C c va p : - Şimdi FMS kredileri bundan ayrıdır. Sizin söylediğiniz 
durum sadece Türkiye için değil, bütün FMS kredisi olan ülkeler için 
varittir. FMS kredilerinin zaman içinde alınmış olanları , yani J978'k 
zannediyorum 1982 arasında alınanları, çok büyük ticari kredilerdir. Ve 
bu kredilerin ortalama faizi, maalesef o devirde faizlerin çok yüksek ol
ması nedeniyle yüzde 13'ü geçen kredilerdir. Sadece biz değil, diğer bir-
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çok ülke de bu dunıma itiraz etmiştir. Bunları, bu şartlar altında ödeme
miz doğru değil diye. Türkiye, bu konuyu, halen müzakere etmektedir. 
Diğer ülkeler de müzakere etmektedir. Herhangi bir neticeye vanlmış 
değildir. Onu da ifade edeyim. Ama bunun, şu verilen santrallarla bir 
ilişkisi yoktur. FMS kredileriyle ilgili olarak, bu sene içerisinde bizim 
ilgili bakanlığımız yetkilileri Amerika'ya gittiği zaman, ·belki bazı müza
kereler yapabilir. Yani Dünya Bankası toplantıları sırasında yapılabilir. 
Ama müzakerelerin daha sonra yapılacağını tahmin etmekteyim. Kasım 
veya Aralık olabilir. 

S o r u : - Acaba maliyet konusunda bazı rakamlar verebilir misi
niz? Mesela kilo-wattı kaça mal oluyor? Üretilecek elektriğin fiyatları ne 
olacak. Daha .pahalı mı, yoksa daha ucuza mı olacak,? 

Cevap: - Burada biraz teknik bilgiler var. Yalnız şunu söyleye
bilirim. Kilo-watt tesis bedelleri biıı'birlcrine oldukça yakındır. Tabiatıyla 
verim farklılıkları, rotasyon farklılıkları var. Bunu, arkadaşlarımız fev
kalade bir computer programıyla çözmüşlerdir. Her türlü alternatifler 
de orada görülmektedir. Söylemek istediğim şey şu; Makul bir fiat sevi
yesinde olduğu kanaatindeyim. Biz bugün Türkiye'de, herhangi bir san
tral yapmaya kalksak bundan ucuza mal edemeyiz, daha pahalıya mal 
ederiz. Onu söyleyebilirim. 

Soru: - Fakat, rakam söylemediniz? 

Cevap: - Rakam olarak da söyleyeceğim. On beş ytlbk ortalama 
tarife aşağı yukarı şöyle; Ta'bii bu kömür fiatına göre değişiyor. Kömü
rün tonu 40 dolar olursa 3,5 cent civarında. Fiatlar bazı gruplara göre 
değişiklik arz ediyor. Bunun yanında, otuz dolara düşerse bu rakamlar 
daha da aşağıya düşüyor. Bu söylediğimiz konular on yıllık olursa; on 
yıllık sistemde sabit tarife dört cent civarında oluyor. On yıllık geri 
ödeme oldukça yüksek bir geri ödemedir. Yapılacak müzakerelerde muh
temelen onbeş yıllığa doğru kayacaktır. Onun için söyleyeceğim rakam
lar, aşağı yukarı bu rakamların 3,3 ile 3,7 arasında değişeceğini ~steri
yor. Tahminimize göre, müzakereler sırasında bir parça daha inme ola
caktır. 

Soru: - Tonu mu 40 dolar? 

C e vap : - Evet 40 dolar. Kömür fiatı. Tabii kömürler büyük ge
milerle gelecek. Onu söyleyeyim. Bugünkü gibi taşınmayacak. Mesela, 
Güney'de özel bir Ilınan yapılıyor. Sadece Türkiye'ye kömür vermek de
ğil, bütün Akdeniz'i beslemek üzere bir kömür terminali yapılacak, o d::ı 
bunların içindedir. Tabii değerlendirmede, birçok başka faktörlerde 
nazarı dikkate alınmıştır. 
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Soru: - Sayın Başbakanım, birbirine 'bağlı iki soru soracağım. 
Demin açıklamanızda, bu üç firma grubunun nihai görüşmelere çağrıl
dığını söylemiştiniz. Fakat daha önce Atom enerjisi içinde Kanada fir
ması da aynı görüşmelere çağrılmıştı ve bu durum, yıllar geçti sonuc
lanmadı. Şimdi birinci sorum; Bu nihai görüşmeler için bir •Dead-Line» 
tesbit ettinizmi? İkincisi; Bu termik santrallara verilen öncelik, nükleer 
enerji konusundaki projelerin rafa kaldırıldığı anlamına geliyor mu? 

Cevap : - Hemen şunu söyleyeyim; Tabii nükleer santral da ki du
rum, bununla paralel değildir. O tarrhte biz ilk olarak bu fikri ortaya at
tığımız zaman, daha Eximbank'lar buna hazır değildi ve elimizde bu şe· 

kilde çok teklif yoktu. İki tane teklif vardı. Türkiye uzun yıllar çalış
tıktan sonra, ancak müzakere edilebilir iki teklife kavuştu. Türkiye'nin 
şartlarından dolayı. Ama tahmin ediyorum ilerde nükleer santralla ilgili 
olarak, bir çalışma daha yapılacaktır. Bir nükleer santralın Türkiye'ye 
girmesinde yarar var. Yalnız Çernobil'deki hadiseden sonra, bu konuda 
bir parça daha dikkatli olduğumuzu söy1eydbilirim. Yani biraz daiı<ı 

geriye atılma ihtimali olalbilir. Ama 2000 yılına kadar bir nükleer santralın 
kurulmasını da çok ciddi olarak düşünüyoruz. Elimizde teklifler var. 
Belki bunları bir kere daha gözden geçireceğiz. 

Soru: - Peki efendim, •Dead-Line» formülüyle ilgili ne diyecek
siniz? 

Cevap : - Burada cDead-Line• bahis konusu değil. Büyük çapta 
anlaşacağımızı zannediyorum. Ama anlaşmazsak elimizde iki tane alter
natif var. 

Soru: - Yani bu sene sonuna kadar bir anlaşma beklenirmi? 

Cevap: - Şu anda birşey söylemem mümkün değil. Tabii bu mü
zakerelerin kabiliyetine, kapasitesine bağlı. 

Soru : - Sayın Başbakan, biraz önce yaptığımız açıklamada, üç 
tane grubu söylediniz. Yabancı firmaların oluşturduğu grupları. Acaba 
hu grupların Türkiye firmaları var mı? Varsa bunlar hangi firmalar? 

Cevap: - Var, onları da söyleyebilirim. cSeapack»in Türkiye gnı
bu, yani altında taşaron olarak çalışacak grubu; «GAMA•. Ondan sonra 
«Becbtel•in taşaron olarak çalışacak grubu zannediyorum •ENKA• ve 
cEPDC•ninde cALAR.KO•dur. 

Soru: - İkinci sorum şöyle: Biliyorsunuz sadece Türkiye'de de
ğil, tünı dünyada önemli proje ve ihaleler söz konusu olduğu zaman, he
men ardından da önemli yolsuzluk söylentileri ortaya çıkar. Şimdi siz bu 
firmaları müzakereye çağıracaksınız. Herhalde Türkiye ve dışardaki ba-
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sın çalkalanacak. Yolsuzluk söylentilerini önlemek için, bu kadar büyük 
projelerde bir yol, yordam izliyecek misiniz? Şimdi 3 milyar dolar tu· 
tan bu konuda nasıl bir yol, yordam izleyeceksiniz ki, bu söylentiler or
tadan kalksın ve gerçekten maliyet hesaplarına uygun, ekonomik kuru
luşlar olsun? 

Cevap : - Tabii söylentilere mani olmak mümkün değil. Meşhur 
bir atasözü var; •Kimsenin ağzı torba değil ki büzesin• derler. Söyleye
ceklerdir. Ama bizim birbuçuk, iki senedir bu işi yapan grup halindeki 
uzmanlarımıza ve teknisyenlerimize itimadımız tamdır. Ne kadar laf çı
karsa çıksın 'bu anlaşmalar düzgün bir sistem içerisinde götürülecek. 
Yani birine şöyle avantaj, birine şöyle dezavantaj katiyen düşünmüyo
ruz. Zaten mektup da öyle yazılmıştır. Hepsini birbirine paralel anlaşma 
sistemi içerisinde çözmeye gayret edeceğiz. Çözemediğimiz takdirde, al
ternatife gideriz. Onun için bir problem çıkacağını zannetmiyorum ve 
tahmin ediyorum ki, bu sistem de dünyada bilhassa gelişmekte olan ül
kelere, büyük ülkelerin Exim Bank'larının yaptığı kredi yardımlannı de
ğiştirecek, reform mahiyetinde bir tekliftir. Çünkü, birçok defalar biz 
şunu müşa'hade ettik; mallarını satabilmek için, ister ekonomik olsun is
ter olmasın bu Exim Bank'lar finanse etmişlerdir. Ama sonunda da öde
me külfeti, o memleketin üzerine düşmüştür. Şimdi diyoruz ki; «Gelin 
sizin de eliniz taşın altında olsun.• O vakit iş daha ekonomik olur. Bu, 
ödenmez duruma gelirse, tabiki ceremesini bu işi yapanlar çekecektir. 

S o r u: - Efendim. Finansmanları konusunda bilgi verebilirmisi
niz. Ne kadar ticari kredi, ne kadar •Exim Bank» kredisi verildi. Bir 
başka sormak is~ediğimde şu; İthal kömür miktarı. Santrallerin işle

tilmesi için ne kadar olacak? 

Cevap : - Ortalamalar üzerinde söyleyeceğim, ufak tefek farklı
lıklar var. Aşağı yukarı % 60 Exim Bank kredileri, % 20 özkaynak geti
riyorlar. Bu, değişiyor tabii. 15 olan, daha fazla olan var. Ondan sonra 
% 20'de ticari krediler. Daha kısa vadeli krediler, Exim Bank kredileri 
uzun kredilerdir ve finansman modeli de % 100 finansmandır. Yani Tür 
kiye sadece işletmede giriyor. TEK'in işletmede ortaklığı. vardır. Bu da 
tahmin ediyorum % 30 civarındadır. İthal kömürün miktarı ise 3 milyon 
ton civarında. 

Soru : - Sayın Başbakanım, herhalde Seapec ve Queesland'ın 
önerdiği santral için kömür Avustralya'dan gelecektir. Diğer ikisi için 
Güney Afrika'danmı ithal etmeyi düşünüyorsunuz? 

Cevap : - Şu anda 'ben kesin olarak bilmiyorum. Tabii nereden 
ucuz bulunursa, oradan getireceklerdir. Çünkü, rekabet şartlan var. 
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Soru: - Efendim, bir de Seapec grubu, santralın ötesinde liman 
ve kömür terminali önermişti. Bir paket halindemi? 

Cevap : - Hepsi bir pak~t halindedir. 
, Soru: - Kömi,W terminali yılhk kapasi tesi ne kadar oldu? 

C ev a p : -· On milyon ton. Belki daha fazla. Genişletme imkanı 
vp.r. Kontoiner kısmı da var . . tıerde Türkiye için 50 Ha 100 milyon tonluk 
bir liman olarak da düşünebiliriz. Zaten Türkiye'nin en büyük liman im
kanı da o körfezdedir. Yani, Marmara'da veya başka yerde değildir. Mar
~ara'da olabilecek en büyük limanlar 2 -3 mHyon tonu geçmez. Ama Gü
ney'pe bilhassa Adana'yfa, İskenderun Körfezi arasındaki mıntıkada 100 
İıµlyon tona kadar çıkabilecek kapasitede liman düşünmek mecburiyetin
deyiz. Onun bir başka gerekçeside, «GAP• projesinin yürürlüğe girdiği 
yıllarda oradan büyü~ bir şe.Jcilde nakliye olacaktır. Hem ithalat, hem 
ihracat olarak. 

<:o r u: ~ Efendim birde, bu üç firmanın üçüne de mi niyet mek
İubu verildi, yo)csa birine mi verildi? 
- O e; ;ı p : - Üçüne birden niyet mektubu verilecek, müzakerelere 
arka arkaya çağırılacak. 
. Soru : - Efendim, firmalara değişen rakamlarla fiat garantisi ve
rildiğine göre, acaba elektrik iç fiatı; satış fiatı da dolar'daki değişmeye 
IJÖie mi bağlanmış olacak? 

Cevap : - Şimdi elektrik fi atları her sene maliyetlere göre zaten 
değişiyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Bugün Türkiye'de elektriğin vasati 
satış fiatı 50 TL. civarındadır. Tabii ucuzu var. Mesela; özellikle düşük 
elektrik kullanan ev abonelerinde bu rakkam 30 TL.'ya kadar iniyor. 
'(150 kilo-watt saate kadar kullananlar.) Buna mukabil büyük ticaretha
nelerde, devletin kendisinin kullandığı yerlerde rakamlar 150 kilo-watt 
saati geçerse 50 liradan 70 liraya kadar yükselebiliyor. Ortalama fia tı· 
n,ın «50» civarında olduğunu tahmin ediyoruz. Tabiatıyla Türkiye'de her
~eyin fiatında zam'anı gelince ayarlama kaçınılmaz olduğıı gibi burada d:ı 
yapılac'\ktır. Ama bundan dolayı şu andaki fiatta bir değişiklik düşünül
müyor. Tabiatıyla üÇ sene sonra l"ürkiye'de elektrik fiatı nedir? O ayrı 
Qir konu. 

Soru: - Avrupa Demokratlar Birliği'nde, Türkiye'nin Avrupa üye
liği hakkında Özellikle görüşme yapılacak mı? 

Cevap: - Tabii o mevzu da gelecektir. Konuşacağız . Ama bunu da 
ısöyleyebiliriın; Tütkiye'de istikrarın, gelişmenin bu şekilde gelişmesi ha· 
Jfoae, Avrupa Toplult.ığu'na üyeliğimizde büyük mesafe alırız. 

Soru: - İtalyan liderlerde olacakmı? 
Ce yap: :- İtalyanlar, Demokratlar Birliği'nde değil , daha ufak bir 

parti var. Öyle biliyorum. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN BERLİN BELEDİYE BAŞKANI 
ŞEREFİNE VERDİCİ YEMEKTE YAPTICI KONUŞMA 

23 Eylül 1987 

Sayın Belediye Başkanı, Sayın Kumandanlar, Sayın Bayanlar, 
Baylar, 

Berlin şehrinin altın defterini imzalamak şerefine sahip olmaktan 
dolayı büyük bir memnunluk duyduğumu belirtmek i tiyorum. Bana bu 
imkanı hazırlayan Berlin'in Belediye Başkanı Sayın Ebehard Diepgen'.~ 

şükranlanmı sunanın. Bu nazik jesti Türkiye ve Almanya arasındaki 

dostluğun bir ifadesi, Berlin'de yaşayan vatandaşlarımıza karşı bir kadir· 
şina lık işareti olarak görüyorum. Harp sonu Avrupa'sının bölünmüşlü
ğünün en çarpıcı örneğini teşkil eden Berlin şehri, bugün tarihin ağır 
mirasını taşımaktadır. Bu haliyle Berlin, doğu ve batı arasında barışın n<: 
kadar zorunlu olduğunu kanıtlamaktadır. Arzulanan hedeflere ancak 
dialog ve karşılıklı güven havasının güçlendirilmesi yoluyla u l aşılabilir. 
Bu çerçevede yumuşama sürecinin yeniden başlavabileceği yolundaki ema
releri memnuniyetle karşılıyoruz. Halihazır silahsızlanma gayretlerinin 
olumlu sonuca ulaşması önemli bir merhale olacaktır. İnsanlıltın ve or
ıak medeniyetimizin bekası için meşru haklanmız ve jrlivenli!Hmizi te
minat altına alan bir barışın tesisi ve muhafazası tek voldur. Diiter yan
dan Federal Almanya ile Demokratik Alman Cumhuriyeti arasında en 
yüksc.>k düzevde yapılan ve olumlu bir hava içerisinde geçen temaslar 
memleketim izde memnunluk uvandırmıstır. Duvarlann insanlan ayırm::
ması tüm insanlığın paylaştığı bir özlemdir. 

Bu müunasebetle açıkça görülmeyen, ancak neticeleri itibariyle et
kili bir duvann arkasında kalm1ş olan Bulgaristan'daki Türklerin dra
mını en iyi siz Berlin'lilerin takdir edeceğine inanıyorum. Avrupa'da ve 
dünyada geliştirilmesine gayret edilen güven ve anlayış havası içinde 
Bulırari~ tan'daki Türklerin etkin, kültiirel ve dini b c.>nliklerini koruv?ni
Jecek bir ortama kavıısmalan veya Türkiye'ye göçlerine müsaade edil
mesini saıtlayacak şartlann biran önce oluşması için, tüm dünya millet· 
)erinin katkı ve desteklerini beklemekteviz. Batı dayanışmasının, insa;ı 
haklanna. hiirrivet ve demokrasive verilen dejterinde sembolü olan Beı
lin'de 150 bin civannda vatandaşımız yaşamaktadır. Geçimlerini emek
leriyle kazanırlarken Berlin'in hayatiyetine, ekonomik, sosyal ve günliik 
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yaşamına katkıda bulunan Berlin'li vatandaşlanrnızla iftihar ediyoruz. 
Aynı şeki lde ıbu vatandaşlanmızın da Bcr'lin hcmşcıhrisi olmaktan 
gurur duyduklarını ve Türk-Alınan dostluğunu yaşatmak, ileri götürmek 
yolunda oynadıkları rolü özellikle vurgulamak istiyorum. Bir süre Ber
lin'de yaşadıktan sonra ülkemize dönen vatandaşlarımızın bu duygula
rını kısa bir süre önce ülkemize yapmış olduğunuz ziyarete bizzat mü· 
şahade etmek imkanını bulmuş oldunuz. 

750. kuruluş yıldönümü törenleri Berlin'in, Avrupa'da bir kültür ve 
sanat merkezi olarak parlak tarihini bir kere daha gözler önüne serdiği. 
gibi, bugünde Avrupa'nın bu alanda en faal merkezlerinden biri oldu
ğunu ortaya koymuştur. Bu yıldönümü vesilesiyle güzel ev zarif şehri· 
nize ve tfun Berlin'lilere barış, güvenlik ve huzur içerisinde aydınlık 
günler temenni ediyorum. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN BERLİN'DE GAZETECİLERLE 
YAPTICI SOHBET TOPLANTISINDA SORUIAN SORULARA 

VERDİCİ CEVAPLAR 

26 Eylül 1987 

Soru : - Kobl ile yaptığınız görüşmede terör örgütleri konusunu 
gündeme getirdiniz mi? 

Cevap : - Bu konuda daha önceden bir mektuplaşmamız var. Siz 
de gördünüz burada birtakım garip adamlar var. 

Soru : - Alınanlar önlem almaya mektuplaşmadan sonra mı baş
ladılar? 

Cevap : - Saruyorum öyle. Bazı konularda bizimle bilgi alışveri
şinde bulunuyorlar. 

Soru: - Mektup özellikle PKK üzerine mi? 
Cevap: - Evet, öyleydi. Özellikle PKK ve daha başka onun ben

zeri örgütler var. Almanlar terör konulannda eskisine göre daha iyi ve 
daha anlayışlı. 

Soru : - Dün Berlin'de işçilerle yaptığımız konuşmada, cBiz Tür
kiye' de son dört yılda siyaseti yumuşattık• dediniz. Bu çerçevede eski 
liderlere partilerinin başına geçtikten sonra mesaj gönderdinizmi? 

Cevap: - Bülent Ecevit'e bir mektup yazdım. Seçim telaşında, 

partide Ecevit'e kutlama telgrafı çekilmesi unutulmuş. Sonra ben buraya 
gelirken özür dileyen bir mektup yazdım. Demirel'e de buradan telgraf 
çektim. 

Soru: - Berlin'de bulunduğunuz sırada listelere bakma fırsau 
buldunuz mu? 

Cevap : - Listeye bakacak pek 'Vaktim yok. Ama kafamız hep 
adaylarla meşgul, kimi nereye koyacağımızı düşünüyoruz. 

S o r u : - Sürpriz adaylar var mı? 
Cevap : - Olabilir. Şu anda söyleyemem. Adı üstünde. Bunlar 

sürpriz olacak. 
Soru: - Ne tür adaylar bulmayı düşünüyorsunuz? 
Cevap: - Sürpriz aday tabiri şudur : Belki sizin tahmin etme

r.liğiniz bir kimseyi aday gösterebiliriz. 
Soru: - Sosyal demokratlar olabilir mi? 
Cevap: - Olabilir. 
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Soru : - Bazı bakanlarınız adaylıklarını koymadı. Sizden bir işa
ret bekliyorlar. Bir işaret göndermeyi düşünüyor musunuz? 

Cevap: - Emiroğlu'nu aradım. O, politikaya devam etmeyeceğini 
söyledi. Kendisi ile bir kere daha konuşucağım. Halefoğlu ile konuştum. 

O da yorulduğunu ve politikaya devam etmeyeceğini söyledi. 

Soru : - Peki, Hasan Celal Güzel meselesi ne oldu? 

Cevap: - Orada bir sorun var. Her ikisini de çağıracağım, bir 
bir kere daha konuşacağım . Yani hem Başkanlık Divaru'ndaki arkada
şımız, hem bakanla görüşeceğim. Sonra karar vereceğim. 

Soru: - Seçim sonuçlarını, nasıl tahmin ediyorsunuz? 

Cevap : - Şimdiden bir tahminde bulunmak istemiyorum. Çünkü 
doğru bulmuyorum. Vatandaşın reyine müdahale etmiş gibi oluyorsunuz. 
Yalnız bir şey var. Büyük değişikliklere ihtilal diyorsanız: Biz iktidara 
geldiğimiz zaman, bundan dört yıl önce yaptığımız değişikliklerle ekono
mide ihtilal yaptık. Ama zannediyorum ki, en büyük değişiklik siyasi sa
hadadır. 

Soru: - Neyi karşılaştırmak istiyorsunuz? 
Cevap : - 70'lerin partileri ve parti yapısı ile, 80'lerin partisi bıı 

seçimde ortada hiçbir yasak olmadan ilk defa karşı karşıya gelecek. İşte 
en büyük ihtilal budur. Bizim yaptığımız «siyasi ihtilal» budur. 

Soru : - Düzenlediğiniz seçim sistemi sonucunda, iktidarınızın 
devamı için daha büyük bir çoğunluk sağlamaya yönelik girişimleriniz 
olduğu ve bundan dolayı da Meclis'e gelebilecek büyük bir ANAP çoğun
luğun aslında demokrasiyi tehdit edecek bir boyut taşıyacağı eleştirisi 
yapılıyor, bu konuda ne düşünüyorsunuz? 

Cevap: - Yüzde 32, yada 33'le Türkiye'de iktidar olmak müm
kün değil. Bunun olabilmesi için diğer partilerin, oyların yüzde 12-13'ünii 
eşit bir dağılımla alması lazım. Ya da biz yüzde 32-33 alırsak, partiler
den birinin yüzde 26-27 oy alması lazım. Bu, pratikte olmaz. Yüzde 42-
43'le ancak rahat biçimde iktidar olunabilir. Yüzde 40'ın altında daima 
risk vardır. 

Soru: - Seçim sonucunda hangi partiler başarılı olur? 
Cevap : - Seçim sonucunda, 3 parti kalır, ama !hangileri oldu

ğunu söyleyemem. 
Soru: - Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçilmesinin uygun 

olacağı yolunda bir yaklaşımınız vardı. Bu fikriniz devam ediyor mu? 
Cevap : - Evet ediyor. 
Soru : - Cumhurbaşkanı seçimine kadar bu konuda bir girişimi

niz olacak mı? 
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Cevap: - Şu anda bir şey söyleyemem. Ben bunu sadece bir fikir 
olarak ortaya attım. Eğer Cumhurbaşkanı halk tarafından seçilirse, o 
zaman onun yetkilerinin de yeniden ele alınması lazım. 

Soru : - Seçimden sonra gelecek Meclis'in bir önemli görevi de 
Cumhurbaşkanı seçmek. Örneğin sizin hazırladığınız listelerde böyle bir 
Cumhurbaşkanı adayı var mı? 

Cevap: - Cumhurbaşkanı'nın Meclis içinde seçilmesi şart değil. 
Anayasa, Meclis dışından da seçmeye imkan veriyor. 

Soru : - Ekonomide lbir operasyon yapacağınız söyleniyor. Özel
lilde zamları seçim sonrasına ertelediğiniz iddia ediliyor, bu doğrum\!? 

Cevap : - Bu doğru değil. Biz bu devrede de bazı zamlar yaptık. 
Gübreye, elektriğe, PTI'ye zam yaptık. Hatta kızdılar. Teşkilat seçim ön
cesinde zam yapılır mı dedi. 1lle seçim olacak diye ekonomik meselelerde 
bir geciktirme niyetimiz yok . Şu an'ha ihtiyaç olan lbir zam yok. 

Soru: - Enflasyonun nasıl gelişeceğini tahmin ediyorsunuz? 

Cevap : - Fiyatların eski tahminimizden daha yavaş düşeceğim 
sanıyorum. Belki beşinci seneye doğru yüzde lO'ların biraz üstüne iner. 
İç ve dış fiyatlar arasındaki dengenin sağlanması daha uzun zaman alır. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN İCRAATIN İÇİNDEN 
PROGRAM KONUŞMASI 

27 Eylül 1987 

Hayırlı akşamlar değerli vatandaşlanm, 

Televizyon aracılığıyla beni evlerine, kahvelerine misafir eden gön
lü yüce sevgili vatandaşlarım. 

Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum ve köylüsüyle, kentli· 
siyle, genci, yaşlısıyla hepinizin dikkatini şu önemli lronu üstüne çek
mek istiyorum. 

İktidarımızın 4. yılındayız. 

Bu 4 yıl içersinde pekçok kanun, kararname, tebliğ çıkarttık. 

İcraatımızın kanuni altyapısını hazırladık. 

Bu kanunlara dayanan bütün icraatımızın tek bir hedefi vardır: 

Türkiye'ye çağ atlatmak. 

Kaçırdığımız treni yakalamak, Avrupa'nın refah seviyesine ulaş
mış çağdaş bir Türkiye'ye bir an önce ulaşmak. Hükümetimizin temel 
hedefi budur. 

Bu tutkunun, bu özlemin hatta bu ihtirasımızın esas teminatı ne
dir? Çıkardığımız kanunlar mı? Bu kanunlara dayanarak yaptığımız ic
raat mı? 

Esas teminat, bütün gerçeklerimizi ve bütün umutlarımızı emanet 
edeceğimiz gençlerimizdir. Esas teminat, Türk gençliğidir. Yavrularımız, 
evlatlarımızdır. 

Ne mutlu bize ki, 50 milyonu aşan nüfusumuz içinde 15 milyon dola
yındaki gençlerimizle Avrupa'run en genç nüfusuna sahip ülkeyiz. 

Sanıyorum, dünya dilleri içinde yalnız Türkiye' de olağanüstü ve ger
çekten de gençliği onurlandırıcı bir deyim vardır. 

Bu deyim • delikanlı...dır. 
Türkiye'miz Avrupa'nın delikanlısıdır. 
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Genç, dipdiri, yarınlara umutla bakan bir Türkiye. İcraatımızla, 
Türkiye'nin bütün meselelerinin üstüne gidilirken gençliğimiz asla ihmal 
edilmemiştir. 

Tam tersine her bakımdan daha sağlıklı, daha bilgili, daha bece
rikli 'bir gençlik yaratmak için şimdiye kadar görülmemiş çapta faali 
yetler başlatılmıştır. 

Sevgili vatandaşlarım, 

Şimdi size bir sorum var. 

Gençlerimiz için yapılan icraatı hangi paralarla gerçekleştirdik? 

Bu değirmenin suyu nereden geldi? 

Tabii ki, bir devletin en güvenilir, en sağlıklı ve en büyük gelir kay
nağı sizin ödediğiniz vergilerdir. 

Biz yeni vergi salmadan, vatandaşın sırtındaki vergi yükünü artırma
dan, devlet gelirlerini nasıl artıracağımızı düşündük. Yolunuda bulduk. 

Başlattığımız ve il:ıepinizin yakından tanıdığı fon uygulamalarıyla, 
çı.kardığı.mız yeni fon kanunlarıyla, atıl hareketsiz kalmış eski fon kay
naklarını harekete geçirmemizle, devlete yepyeni gelir kaynaklan sağ
ladık. 

Devlet, vatandaşına daha iyi hizmet edebilsin diye. 

Bir örnek vereyim : 

Çıkardığımız Türk Sporunu Teşvik Kanunu ve 'buna bağlı fon uy· 
gulaması ile bakınız ne yapıyoruz. 

Devletin içki ve sigara satışından sağladığı. gelirin binde beşini her 
ay bu fona aktarıyoruz. Bu da ayda ortalama 150 milyon lira para de
mektir. 

İ9ki ve sigaradan sağlanan bu paralarla Türk gençliğinin beden sağ
lığını da, ruh sağlığını da koruyacak spor tesislerini, semt sahalarını ya
pıyoruz. 

Canı isteyen sigarasını da içer, içkisini de. Ama verdiği paranm 
binde beşi tıkır tıkır bu fona gider. 

Biliyorsunuz, bizim esas icraat anlayışımız yasakçı devlet değil 
akılcı devlettir. Yasakçı devlet deyince, şimdi şu hayati konuyu hatırla· 
mamak kabil mi? 

Bir zamanlar Türkiye'ye başta yabancı sigara, içki olmak üzere bü
tün lüks tüketim mallarının ithali yasaktı. Yasaktı da ne oluyordu? 
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Cebinde parası olan yaıbancı sigarasını da içkisini de satın alıyordu. 
Kimden, Kaçakçıdan, karaborsacldan. 

Cebinde parası olan, istediği anda hem de doğrudan eve teslim su
retiyle yabancı buzdolabını, çamaşır makinesini, yabancı televizyonunu, 
videosunu, her türlü lüks konfor cihazını alamıyor muydu? Kimden? Ka
çakçıdan, karaborsacıdan. 

Demek ki, bütün bu kaçak ithalatın kan kaçakçının, karaborsacının 
cebine giriyordu. 

Bir ekonomiyi yasaklarla yönetemezsiniz. 

Biz ilk iş olarak, ithalatı serbest bıraktık. 

Dileyen, dilediği miktar_da, dilediği tür lüks malı ithal eder. 

Bizim 'kurduğumuz ekonomik nizamın, evelallah, her zaman bu it
halatı karşılayacak döviz gelirleri mevcuttur. 

İthal eder ama, ithal ettiği her malın da gümrüğünü ve fon kesin
tisini öder. 

İşte kesilen bu fonlar benim çocuklarıma, benim gençliğime, benim 
üniversitelime kaynak olur. 

Yemyeşil parklar olur, semt sahaları olur, yepyeni yurtlar olur. 

Ve kesilen bu fonlar, benim sevgili vatandaşlarım, evsiz vatanda
şıma konut kredisi olmaktadır. 

Bugün Türk.iye'miz, bu fon uygulaması sayesinde adeta büyük bi r 
şantiye halindedir. 

Tam bir inşaat patlaması içindeyiz. 

Şunu unutmayınız ki, inşaat kesimi, başı çeken lokomotif bir ke
simdir. 

Hepsinden önemlisi, vasıfsız işsize iş demektir. 

Bundan 3-4 yıl önce Toplu Konut Kanunu'nu çıkardığımızda, yıJd;1 
150 bine yakın toplu konutun devlet kredisinin öncülüğüyle inşa edile
ceğini kim hayal ediyordu? 

Değerli vatandaşlarım, 

Biliyorum, ·kentte de, köyde de herkesin ortak bir şikayeti var. 

•Hayat pahalı, para yetişmiyor.• Doğru. 

Refaha doğru yürüyen bir toplumda bu şikayetlerin olması kaçınıl
mazdır. 
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Bir örnek vereyim : 

Diyelim, köyünüzde evinizde elektrik yok. Elektrik masrafınız da 
olmaz. 

Diyelim evinize elektrik geldi. İş elekıtrikle biter mi? 

Televizyon isteyeceksiniz. Buzdolabı alacaksınız. Ütü, çamaşır ma
kJn.esi, elektrik süpüı:ıgesi... Bu çağdaş konfor gereçleri sizin en tabii hak
kınız. 

Ev sahibi olmak isteyeceksiniz. Bir yandan kira öderken, öte yan 
dan yeni yapılan evinizin taksitlerini ödeyeceksiniz. 

Hepsi aynı aile bütçesinden çıkacaksa, buna para yeter mi? Biz el· 
bette sizin şikayetlerinizi en aza indirmeyi temel görevimiz olarak gö
rüyoruz. Bugüne kadar, hiçbir zaman işçi-memur, emekliyi, çiftçi-köy· 
tüyü enflasyona ezdirmedik. Gelirlerini az da olsa, daima enflasyonun 
üstünde tutmaya özen gösterdik. 

Çünkü şunu biliyor, şunu görüyoruz. Türkiye'miz kabuk değiştir· 
mekte. Türkiye'miz çağ atlıyor. 

Evvelce olduğu gibi, ne versen ona rıza gösteren, ezik bir toplum 
değil, şimdi herşeyin iyisini, en iyisini isteyen ve buna layık, canlı, di
namik bir millet var. Çağ atlamaktan, ben öncelikle bunu anlıyorum. 

Tıpkı batı ülkelerinde olduğu gibi daha iyi yaşamayı bilinçle talep 
eden, yüzü geleceğe dönük bir millet. Öte yandan önümdeki rakamlara 
bakıyorum. Türkiye'miz ekonomik göstergelerde de çağ athyor mu? Bazı 
rakamlara birlikte bakalım. 

Değerli vatandaşlarım, 

Eriştiğimiz ibu sonuçlar, çıkarılan kanunların ve bu kanunlara bağlı 
akılcı bir icraatın ürünüdür. 

Avrupa kapılarını zorluyoruz. Her zaman söyledim, bir kere daha 
tekrarlıyorum . 

Bugünün Türkiye'sinde karamsarlığa kapılmak, kendimize haksızlık 
etmektir. 

Geleceğe umutla bakan, milli birlik ve beraberliğine dört elle sa· 
rılmış, istikrar içindeki bir Türkiyi!, bu çağ atlatma işini çok daha ko
layca, çok daha kısaca hal yoluna koyacaktır. Hepinize en içten sevgi
lerimi, saygılarımı sunuyorum benim güzel vatandaşlarım . 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN KOCATEPE CAMİİ'NİN 
AÇILIŞINDA YAPTIGI KONUŞMA 

28 Eylül 1987 

Yurtdışından gelen misafirlerimiz ve çok 'sevgili Ankara'Iılar, muh
terem vatandaşlarım; 

Burada Türkiye Cumhuriyeti'nin hükümet merkezinde, Ankara'da. 
Anadolu'nun bağrında, büyük bir eseri resmi olarak bugün hizmete açı
yoruz. 

Aslında camiler aynen fabrikalar gibi bir taraftan inşa edilirler, bir 
taraftan da çalışırlar. Nitekim ben burayı yıllar evvelsi alt katı yapıldığı, 
daha üst katı inşa edilirken gelip namaz kıldığımı hatırlıyorum. Binlerce 
insana ibadet imkanı veren bir yerdir. Güzel Ankara büyük Atatürk tara
fından Türkiye Cumhuriyeti'nin merkezi seçildiği günlerde 30-40 bin nü
fusluydu. Bugün Ankara'nın nüfusu 2,5 milyonu aşmıştır. Şehrin birçok 
ihtiyaçları yanında tabiatıyle vatandaşlarımızın dini ihtiyaçları için de 
böyle camilere, -bizim tabirimizle me cid değil cami diyoruz- büyük ce· 
maati toplayan camilere ihtiyaç vardır. Bunlar vatandaşımızın emeği il~ 
damla damla biriken paralarla yapılmıştır. Helal paralarla yapılmıştır. 
Bundan dolayı şu güzel eseri hizmete açmaktan duyduğum mutluluk, se· 
vinç, .gurur da!ha lbaşka eserleri açmaktan daha fazladır. Çünkü bu haki
katen şuraya gelen insanların parça parça verdikleri camimize yardım, 
l(ocatepe Camii'ne yardım diye yıllardır biriktirdikleri paralarla yapılan 
çok önemli bir eserdir. İnşallah daha başka eserler de yapılır. Bakınız 
İstanbul'un silüetine. İstanbul'un uzaktan görünüşünü ressamlar tablo
larına çizdiği zaman o eski Osmanlı devrinin camileri arka arkaya gözü
küyor. İstanbul'un silüetinde minareler var. Ankara'da da dikkat eder
seniz yukarıdan balaldığı zaman şimdi üç büyük şey gözüküyor. Bir ta
nesi aydınlatılmış Ankara Kalesi, ikincisi Atatürk'ün mezarının bulun· 
duğu Anıtkabir, üçüncüsü de Kocatepe Camii'dir. Yukardan bakıldığında 
Kocatepe Camü'nin minareleri iman edenlerin göğe kalkmış şehadet par
maklan gibi gözüküyor. 

Çok sevgili vatandaşlarım; 
Bu güzel eser Türkiye Cumhuriyeti devrinde yapılmıştır. İslam bi

zim anlayışımıza göre, çok sevgili Peygamberimizin ifadelerine göre orta 
yoldur. İslamda fanatizm yoktur. Dikkat edilirse Osmanlı devrinde dev-
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let işlerine dinin müdahale ettiği devirlerde dahi devlet kendi dininden 
olmayan azınlıklara önemli haklar vermiş, onları korumuş, onların iba
dethanelerine dokunmamış, hatta onlara yardım elini uzatmıştır. Bizim 
dinimiz bu şekilde hoşgörülü bir dindir. Dikkat edilirse memleketimizin 
de temeli meselelerinden biri hoşgörülü olmaktır. Bu suretle Anayasamı
zın 24. maddesindeki hükümler de tamtamına yerine oturacaktır. Fana
tizm olmayacaktır, orta yolda yürüyeceğiz ve memleketimizi ileri bir batı 
ülkelerinin seviyesine rahatlıkla yetiştireceğiz. Hz. Peygamberin daima 
sözlerden bir tanesi hep hatırımda, «Sevgiyi esas alınız» diyor, !nsanları 
severek onlara yumuşak davranarak insanlara yol göstererek, onları bir
birine sevdirerek yaklaştırınız. Dini zorlaştırmayınız, kolaylaştırınız, sert
lik yapmayınız, yumuşak olunuz diyor. Bu vasıflarıyla İsl!m dini bu ca
milerde, cemaatimize kıymetli vaazlanmız tarafından öğretilmeye çalışıl
dığı g:ibi hakikaten cihanşumul bir dindir. Ve inanıyorum ki, bugün dün
yanın içine düştüğü sıkıntılarında halledjlmesinde önemli anahtar rolü 
oynayacak bir dindir. 

Ne diyor, hiçbir cemiyette var mı? •Komşusu aç yatarken yata
ğında tok uyuyan bizden değildir» diyor. Hangi dinde var bu? Hangi mil
lette var? Bu asırlar evvel konulmuş, Allah'ın koyduğu önemli bir pren
siptir. İşte modern devirlerde ismin.e sosyal adalet diyorlar. Bundan 
daha iyi insanları birbirine yapıştıran, birbirine sımsıkı bağlayan esas· 
lar olabilir mi? Gene aynen şöyle söylüyor. «Hepiniz Allah'ın ipine sun· 
sıkı sarılın.» Öyle değil mi? O zaman birliğin beraberliğin işaretidir. Bir 
olunuz. Türkiye Cumhuriyeti laik bir devlettir, ama milletimizin büyük 
çoğıınluğııyla % 98 çoğunluğuyla müsliimandır. Bütün bunları huzuru
nuzda ifade ederken Ankara'lıya höyle güzel bir eser kazandıranlara, yani 
bir nevi Osmanlı devrinin o muhteşem eserlerinden birini hiç olmazsa 
şu kısa devrede, Cumhuriyetin şu kısa devresinde kazandıranlara huzu
runuzda sonsuz teşekkürler ediyorum. Yapanlara, sade yapanlara değil, 
çalışanlara değil, cebindeki paranın al on lirayı, şu yüz lirayı da bu ca
minin temeline bizim de bir katkımız olsun diye veren vatandaşlarıma te
şekkür ediyorum. Ve inanıyorum ki bu güzel camide, Kocatepe Camii'nde 
çok güzel vaazlar verilecek. Çok güzel topluluklar olacak. Çok güzel Al
lah'a ibadetler yapılacak. Ve birliğimiz beraberliğimiz bir büyük birlik 
halinde, dünyaya, örnek olacak bir birlik halinde buralarda tescil edile
cektir. Bu vesile ile uzaktan gelen bize tahmin ediyorum sevgiyle, gıp
tayla bakan dost devletlerin temsilcilerine teşekkürlerimi arzediyorum. 
Camii'nin memleketimize, milletimize, Ankara'mza hayırlı olmasını Ce
nab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN ANAVATAN PARTİSİ 
MİLLETVEKİLLİCİ ADAY LİSTELERİNİ BASIN MENSUPLARINA 

AÇIKLARKEN Y APTICI KONUŞMA 

28 E,ılül 1987 

Değerli Basın Mensupları; 

Biz Anavatan Partisi'nin listelerini uzun bir çalışmayla yaptık. Her 
zaman söylediğim .gfüi bu çalışmada, esas itibariyıle iki önemli kaynağa 
baktık. Bir tanesi, kendi .milletvelcillerimiz. İkincisi de, teşkilatımızın 
kaynağl<iır. 

Şimdi kısa rakamlarla izahat verirsem, 450 milletvekilimizin 182 ta
nesi eski milletvekillerinden yani son dönem milletvelcillerindendir. 184 
tanesi teşkilatımızdan . Yani il· ilçe teşkilatlarıyla, Belediye Mecli i Üye
leri veya Belediye başkanlarından. 36 tane bürokrat var. Bunım dışında 
48'i de serbest çalışanlardan. Bunların bir kısmı ya teşkilatımızda çalış
mış yada eskiden aday olmuş kişilerdir. Yekun bu suretle 450'yi buluyor. 
450 kişinin tahsil durumu da şöyle; 29 kişi ilkokul, 14 kişi ortaokul, 39 
kişi lise, 368 kişi de yüksek okul mezunu. 

Yüksek okul mezunlarının ayrımı da şöyledir; 
63 kişi İktisatçı, 
87 kişi Hukukçu, 

112 kişi Mühendis, 
40 kişi Tıp tahsilli, 
38 kişi Yönetıici , 

28 kişi Eğitimci. 

Bizim eski milletve~illerimizden 7 tane arkadaşımız, milletvekili 
adayı olmadılar. Çünkü, müracaat etmediler. Bunların içinde üç tane Ba
kan arkadaşımız var. Şu anda listelere alamadığımız milletvekili sayısı 
61 tanedir. Bu da, milletvekillerimizden 172'sini listeye aldığımızı göste
rir. Tabii seçilip seçilmeyecekleri oy sandığından çıkacaktır. Şimdi liste
leri size dağıtacaklar, Oktımamı istediğiniz bir yer varsa, sözlü okuyabi
liriz. Şimdi size birkaç tanesini sırayla okuyayım. 

Adana 1. Bölge: Mehmet Perçin, Mehmet Ali Bilici, Akın Gizlice, 
A. Remzi Çerçi, Mehmet Fevzi Yazıcıoğlu . Kontenjan : İbrahim Öztürk. 
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Adana 2. Bölge : A. Akgün Albayrak, Yılmaz Hocaoğlu, Recai Mer
cimek, Feyyaz 1lker Kurmel. Kontenjan : Ersin Koçak. 

Adana 3. Bölge : Ledin Barlas, Okan Güçlü, Fevzi Çapar. 

Adıyaman : Mehmet DeHceoğlu, Arif Ağaoğlu, Zeynel Arslan, .Nbdur
rahman Karaman. 

Afyon: Metin Balıbey, Mustafa Kızıloğlu, Nihat Türker, Hamdi öz. 
say, Taner Karanfil. Kontenjan: M. Şükrü Yüzbaşıoğlu. 

Ağrı : Yaşar Eryılmaz, H. Fecri Alpaslan, Cezmi Erat, Mehmet Yaşar. 

Amasya: İsmet Özarslan, Hasan Adnan Tutkun, Veysi Karan, Ali 
İhsan Gültekin. 

Ankara 1. Bölge : Kamil Tuğrul Coşkunoğlu, Rifat Diker, Yurdusev 
Anğ, Sabahattin Eryurt, Muzaffer Çetin. Kontenjan: Rüveyda Akbay. 

Yani burada iki tane hanım var. 
Ankara 2. Bölge : Halil Şıvgın, Muzaffer Atılgan, Mehmet Sağdıç, 

Şevket Gedik, Nihat Gökbulut. Kontenjan : Hazım Kutay. 
Ankara 3. Bölge: Cahit Aral, Sezai Pekuslu, Osman Işık, Onural 

Şeref Bozkurt, İsmail Saruhan. 
Ankara 4. Bölge : Mustafa Rüstü Taşar, Tevfik Ertürk, Ogan Soysal, 

Belkıs Balkaş . Kontenjan Alpaslan Pehlivanlı. 

Ankara 5. Bölge : Barlas Doğu, Göksel Kalaycıoğlu, Mehmet Çevik. 
Antalya 1. Bölge : Cengiz Tuncer, Hasan Çakır, Metin Küs tur, Meh

met Ali Önal. Kontenjan : Cengiz Dağyar. 
Antalya 2. Bölge : Yener Ulusoy, Ali Dizdaroğlu, Sertok Ünal. 
Belki, değişiklik olarak şunu söyleyebilirim. Demin okudum gördü

nüz. Antalya 'da Suudi Beyin bulunduğu yer Bakırköy 8'nci bölgedir. Bu 
iiçlü bölgenin başındadır. 

Soru: - Yusuf Bozkurt Özal efendim? 
Cevap: - Malatya'da. 
S o r u : - Birinci sırada mı efendim? 
Cevap : - Birinci sırada. 
S o r u : - Hasan bey nerede efendim? 
Cevap: - Hasan bey Gaziantep 1. bölgede. 
Ondan sonra Ali Bozer bey, İçel bölged . Tınaz Titiz, Zonguldak I'dr-. 
Soru: - Vehbi Dinçerler efendim? 
Cevap : - Listede yok. Kendi müracaat etmedi. Ondan sonra 

Hüsnü Doğan Karşıyaka'da. Yani İzmir 3. bölgede. 
Soru : - Sayın Başbakanım Pakdemirli nerede? 
Cevap : - Pakdeınirli Manisa 1. bölgede. 
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Soru : - Milletvekili aday adayı olmayan 7 kişiyle, neden aday ol· 
madıklannı konuştunuz mu? 

Cevap : - Bazılarıyla konuştum, bazılarıyla konuşamadım. Kimi 
işlerinden, kimi de hastalığından dolayı aday olmadığını söyledi. Bazılan 
da açık olarak gazetelerde aday olmuyoruz diye ifade ettiler. 

Soru : - Efendim, aynca bürokratların bir listesi var mı? 

Cevap: - Hayır. Çok ayn bir liste yok. 

Soru : - Efendim, sıralamada başta milletvekilleri mi? 

Cevap : - Yok, heryerde değişik. 

Soru: - Adayları listeye alırken neye dikkat ettiniz? 

C ev a !> : - Gayet tabii oradaki duruma bakarak karar verdik. Teş· 
kilatımızın sözünü çok yakından dinledik. Zaten gördüğünüz gibi ağırlık 
teşkila•,a kaymıştır. Yani, milletvekili kadar hatta daha fazla teşkilattan 

geli}'Or. 

Soru : - Efendim, futbolcu Samet nereden? 
Cevap: - İstanbul 8. bölgeden. İşte Bakırköy' de Sudi bey, Necat 

Eldem ve Samet aynı bölgede. 

Soru : - Hülya Koçyiğit efendim? 
Cevap: - Hülya Koçyiğit Bornova' da 2. sıradadır . 

S o r u : Erkal Zen ger? 
Cevap: - Yok. Kemal Kaııhan bey var. O Bornova 1. bölgededir. 

Soru: - Efendim, bu Necat Eldem'i, Mustafa Taşar'ı kendi böl-
ge,Jerıinin dışına kaydırmışsınız? 

Ccv ap: - Hüsnü Doğan'ı İzmir'e, Ali Bozer'i de İçel'e verdik. Her 
şe}1İll bir sebebi vardır. 

Soru: - Gazeteci arkadaşlardan var mı? 
C ev a p : - Gazeteci arkadaşlardan var birtane. Elazığ' da galiba. 

Soru: - Kontenjan adaylarının ilk sırada gösterileceğine dair, 
YSK'nın bir açıklaması vardı. 

Cevap: - Valla 1bilmiyorum. Ben o kadar fuzuli şeylerde müna· 
kaşaya giremem. 

Soru: - Efendim, kontenjan adaylarının durumu? 
Cevap : - Farketmez. 

Soru : - Ama efendim, sanki normal bir sıralama gibi bir anlam 
çıkıyor? 

Cevap : - Öyle çıkıyorda, bizde inceletiyoruz. 

89~ 



BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN CUMHURBAŞKANI 
SAYIN KENAN EVREN İLE YAPTIGI HAFfALIK GÖRÜŞMEDEN 

SONRA BASIN MENSUPLARINA YAPTIGI AÇIKLAMA 

2 Ekim 1987 

Değerli Basın Mensuplan, 

Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızla olağan haftalık goruşmeIDlZl 
yaptık. Dün Sayın Cumhurbaşkanımız Boğaziçi Üniversitesi'nin açılışı 
için İstanbul'a gitmişti, görüşme onun için bugüne kaldı. Bu görüşmede 
esas itibariyle benim son defa Batı Berlin'de, Fransız, İngiliz ve Almau 
Başbakanlarıyla, diğer parti liderleriyle yaptığım görüşmeler hakkında 
kendisine izahat verdim. Esas itibariyle bu konuları görüştük. Onun için 
olağan bir görüşme. O görüşmelerle ilgili televizyonda da geniş tafsilat 
verilmişti. 

Bugün basın toplantısında önemli bir haberim var. O da önemli bir 
icraatla ilgilidir. Bundan evvelki basın toplantısında, üç tane ıbüyük ter
mik santral için dışardan itlıal edilmiş kömüre dayalı yap, işlet, devı et 
formülü esasıyla üç teklifle müzakereye başlayacağımızı arka arkaya 
ifade etmiştim. Uzun zamandır bir neticeye varılması 'bekleniyordu. Bu· 
günde TEK'in Ambarlı'da ikinci büyük gaz santralinin ihalesinin tamam· 
!andığını belirtmek istiyorum. İkinci büyük gaz santralı 1350 M/W gü
cünde, altı tane 150 M/W1ık gaz trübin, üç tane de 150 M/W'lık buhar 
trübininden müteşekkil. Yekün olarak 150 M/W takatında, randımanı 
51,5 ve bütün dahili kredisi de içinde olmak üzere % 100 kredi ile yapı· 
lıyor . Tesis bedeli 577 milyon DM, 95 milyar Türk lirası, dolar üzerin
den 418 milyon dolardır. Kilowat tesis bedeli 310 dolara gelmektedir. Bu 
dünyanın en ucuz santrallerinden biridir. Elektrik enerjisi maliyeti 2,5 
cent civarında olacaktır. Rusya 'dan gelecek gazla çalışacak , ihale tamam
landığına göre ilk g::ız trübini 10 ay sonra devreye girecek, bu ihale tari
hinden itibaren ikinci gaz trübini 11 ,5 ay sonra, yani 6 tane gaz trübini 
ı 7,5 ay içerisinde hepsi devreye girecektir. Buhar trübinleri de geri kalan 
sürede devreye girecektir. Yani 2,5 seneyi tamamlayan süre içerisinde 
devreye girecekleı·dir. Santral aşağı yukarı Karakaya Barajı kadar elek
trik üretecektir, 8,1 milyar Kw/Saat. Bunu söylemekten kastım, Türkiye 
Anavatan İktidarı zamanında elektrik kısıntılarından, yokluklardan kur
tulmuştur. Biz ileriyi de emniyete almak için bu şekilde büyük projeleri 
çok süratli yapma eğilimine girdik, Türkiye'nin kredi yüzdesi yüksektir, 
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işte söylediğim misalde bunu gösteriyor. Aşağı yukarı 418 milyon do
larlık bir tesis % 100 iyi şartlı kredi ile yapılmaktadır. Dahıı evvelde yap
işlet-devret modeliyle üç ayrı santral kademeli olarak devreye girecektir. 
Bu suretle zannediyorum, Türkiye'de 1900'lü yılların sonuna kadar -bu 
<trada yapacağımız başka santrallerde var- elektrik mtiyacı hiçbir prob
leme düşmeden karşılanmış olacaktır. Gene Dünya Bankası toplantıların
dan dönen arkadaşlarımın da bana verdiği bilgiye göre, Türkiye'nin krc
dibilitesi, Dünya Finans mecmuaları içerisinde bu konuyu en ağırlıklı 

belirten, The Stational İnvester göre -ki, takdir edilen bir mecmuadır
geçen sene Sl'de olan kredibilite rakamımız 45'e yükselmiştir. Biz vak
tiyle 1980 yılında Türkiye'nin sıkınulı döneminde 1979 bu kredibilite 
103 ülke arasında aşağı yukarı 101. sırada idi. Şimdi 109 ülke arasmda 
45. sıraya yükselmiş bulunuyoruz. Geçtiğimiz birçok ülkeler var, bütüu 
Güney Amerika Ülkeleri artık gerimizde kalmıştır. Kuzey Afrika tnke
lerinin hemen hemen hepsi gerimizde kalmıştır, bir iki istisnası ile. Bun
dan sonra daha yukarı çıkmak kolay değildir, Önümüzde büyük sanayi 
ülkeleri ile bazı zengin petrol ülkeleri var. Önümü~deki 4- 5 sene içeri
sinde 30'lu rakamlara gelebileceğimi'lli ümit ediyorum. Benim şimdilik 
öyleyeceklerim bu kadar. 

Soru: - Sayın Cumhurbaşkanı Meclisin toplanmasım istecek mi, 
öyle bir düşüncesi var mı? 

Cevap: - Öyle bir konuyu konuşmadık . 

Soru: - Efendim santrali kim yapacak? 

Cevap : - Siemens elektrik teçhizatını, buhar kazanlarını Avus
turya, Kutlutaş montaj, inşaat montaj ve yerli teslimat, ETMAŞ elektrik 
teçhizatı montaj ve teslimatı. 

Soru : - Listeye giremeyen milletvekillerinin Millet Meclisini top
lama girişimini nasıl karşılıyorsunuz? Yani bunlar milletvekilliklerinden 
vazgeçmek istemediklerini mi belirtiyorlar? 

Cevap : - Öyle gözüküyor ve gayri ciddi görüyorum. Meclis v..: 
Anayasa'yı böyle birşey için alet etmeleri bir hakkın suistimalidir v~ 
Meclis Başkanınm yaptığı da fevkalade doğrudur. 

Soru : - İçlerinde ANAP milletvekilleri de var. « Sayın Başbakarı 
söz verdiği halde listeye almadılar• diyorlar. 

Cevap : - Almayabiliriz, kimseye öz vermedik. Hatta parti d.:
ğiştiren milletvekillerinin hiçbirisine de söz vermedik. 

Soru : - Size göre Meclis Başkaru'nın bu hareketi Anayasa'ya ay
kırımıdır? 
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Cevap: - Anayasa'ya ay km diyenler mantığa aykırı laf söylü
yorlar. Üzüldüğüm nokta da partilerimizin bunları desteklemeleridir. 
Vaktiyle «Seçim, seçim .. » diye bağıranlar şimdi resmen seçimden kaç. 
maya çalışıyorlar. Bunu da milletin nazarı dikkatine özellikle belirtmek 
istiyorum. Ve maalesef tekrar eski Bizans Oyunları, yani 80 öncesindeki 
Bizans Oyunları sergilenmeye çalışıyor. Bir atasözümüz var; sarmısağı 
gelin etmişler, kırk gün kokusunu çıkarmamış» derler. Bizimkiler iki 
haftayı geçirmediler. 

Soru: - Yüksek seç.im kurulu Anavatan Partisi'nin kontenjan 
adaylarıyla ilgili başvurusunu reddetti. Burada bazı problemlerde ortaya 
çıktı. Bir parti en yüksek oyu alamayınca «kontenjan adayı» tamamen 
ortadan kalkıyor. 

Cevap : - O konuda hukukçularımız, hatta şunu ifade ederim. 
Hatta Ana Muhalefet P:ırtısi bile ıbızım gı bi düşimuyordu. YuKsek ~t.'Çım 
Kurulu kendisine göre, bir yorum getirmiştir. Yorum getirebilir mi, geti
remez mi? Bu da ayrıca münakaşa konusudur. Kanun koyucunun kastı 
çok sarihtir. Kanun koyucu kontenjan adayını kanunu ilk gerekçesind<! 
de ifade edildiği gibi sıraya girmeyip, ayrı seçilmesi ve partilerdeki prob· 
lemi kaldırmak için yapmıştır. Yani eskiden kontenjan adayı sıradaki 
adaylar arasına konuyordu bu da, ikinci sıraya konulduğu zaman ikinci 
sıradaki adayı bir aşağıya düşüyordu. Büyük problemler meydana geli· 
yordu. Biz bunun yerine dedik ki, kontenjan adayı alınsın, bir tane mil
letvekilliği, Yani 6'lı yerden bir tanesi eksik alınsın, 5 olsun bir tanesi 
kenara Konulsun ve ek'Seriyet usulü ile seçilsin. Bu suretle de biç kimse 
kontenjandan dolayı sıram bozuldu diyemez. Gerekçede de bu açık bir 
suretle vardır. Tabi Yüksek Seçim Kurulu kararına bir kere daha itira· 
.zımız var, onu söylcyim. Çünkün acaip lbir durum meydana geliyor. Bu
gün bu yorumla, kontenjan adayı mı seçilecek, yoksa iki numaralı aday 
mı seçilecek meşklık hale gelmiştir, bazı seçim çevrelerinde bu belli de
ğildir. Eğer orada parti çoğunluğu alamazsa 2 numaralı aday seçilir, 
Parti çoğunluğu alır ama ikiyi geçemezse kontenjan seçilir. 

Soru : - Sizin bölgenizde de böyle bir durum var efendim. 

Cevap : - Bizim bölgemizdeki benimle ilgili değil . Kontenjan 
adayı onların tarifine göre birinde önüne geçiyor ki, bu olacak iş değil· 
dir. Şimdiye kadar böyle bir tatbikatı ne partiler yaptı, ne de başkaları 
böyle lbir anlayışa geldi. Tabi gerekli kanuni yollara başvurmaya devam 
ederiz. 

Soru: - Bir kez daha mı itiraz edeceksiniz? 

Cevap : - Fiilen bir kez daha itiraz ettik. 
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S o r u : - Onun dışında yasal bir yol var mı? 

Cevap : - Onu hukukçular bilir. Bütün millette bunu böyle bili
yordu, bütün partiler bunu böyle biliyordu. Yüksek Seçim Kurulu, üzü
lerek söyleyeyim, kanunu bir nevi kendisine göre tefsir etmiştir, öyle 
anlamıştır. 

Soru: - Bu 101 olayına imza atan ANAP'lı milletvekillerine ibir 
işlem düşünüyor musunuz? 

Cevap : - Birşeyler meydana çıksın, düşünürmüyüz, düşünmez
miyiz aynca söylerim. 

S o r u : - Partiden ihraç olabilirler mi? 

Cevap : - Bu milletvekilleri dahi, hatta şimdi itiraz eden millet
vekillerinin çoğunluğu bü kanuna imza attılar. Yani açık oylamayla geçti 
bu kanun. Memleket seçime gidiyor, YSK aday listelerini ilan etmiş, se
çim takvimi konulmuş. Şimdi Anayasa'da bir boşluk mu var, değil. Orası 
da şüpheli. Bundan memnun olmayan milletvekilleri kalkıp Meclisi yeni
den toplayıp, «Acaba bu kanunu yeniden iptal ettirebilir miyiz» diye bir 
çalışmanın içine girmişler, bu utanılacak bir hadisedir. Yani, kendi men
faatlerini her türlü menfaatin önünde görmüşlerdir. Bu bakımdan da ben 
onları itham ediyorum ve onlara destek verenleri de itham ediyorum. 

Soru : - Meclis Bakanı'nın Meclisi toplamasıyla ilgili kararını 
doğru bulduğunuzu beyan ettiniz. Yalnız «Anayasa'da çok açık, Meclis 
Başkanı Meclis'te yeterli çoğunluğun toplanması halinde Meclis'i toplar• 
deniliyor. 

Cevap : - O şeklidir, gerekçe lazım. Hukukta bazı kaideler var
dır ki, her şeyin üzerindedir. Bir hak, suistimal olarak kullanılamaz ve 
ona mani oJmak lazımdır. Benim kanaatim şu, ben Meclis Başkanını'l 
yaptığı hareketi doğru bulurum ve Türkiye'de bu anane tesis ettirmiştir. 
Kimsede bundan sonra böyle Bizans vari oyunlara gitmez. Çünkü, mem
leket seçim takvimine girmiştir. İşin garip tarafı bütün partilerde buna 
razı olmuştur, hiç kimse seçime karşı çıkmamıştır. Şimdi geriye dönüp 
bunu söylemek hakikaten utanç verici bir hadisedir. Sizlerin de bunu 
desteklememeniz lazımdır. 

Soru: - Meclis Başkanına böyle bir telkinde bulundunuz mu, bu 
açıklamayı yapmadan önce? 

Cevap : - Hayır, herhangi bir telkinde bulunmadım. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN MAMAK TAPU DAÔITIMINDA 
HALKA HİTABEN YAPTICI KONUŞMA 

3 Ekim 1987 

Mamaklılar, 

Sözlerimin başında hepinize en derin sevgilerimi saygılarımı sunu
yorum. Sağolun, varolun. Fırsat buldukça Ankara'run muhtelif yerlerini 
geziyorunı. Dün, cuma münasebetiyle, Mamak'la Kayaş'm kesiştiği son 
duraktaki bir camide cuma namazını kıldım. Oradaki insanlarımızla gö
rüştünı. Bugün gene Mamak'tayım ve tapu dağıtım işini başlatıyoruz. İn· 
şallah, önümüzdeki günlerde, daha ilerde Mamak'ta tapusuz olan 80 bin 
konuta da tapularını vereceğiz. Hepinizin de çok iyi bildiği gibi, iktidarı
mız 1983 seçimlerinden sonra ilk iş olarak, şehirlerde yaşayan insanlan.ı 
en önemli dertlerinden birisi olan «Gecekondu İmar Affu meselesini 
ele aldı. Bunu o şekilde ele aldı ki, buralarda oturan insanlarımızın evleri 
artık bir daha başlarının üzerine yıkılmasın, hayırlı tapularına sahip 
olsun diye uzun çalışmalar yapıldı. izlere tapu tahsis belgeleri verildi. 
Tapu tahsis belgeleri de, plan çalışmaları tamamlanır tamamlanmaz ta
puya dönüştürüldü. Şimdi bugün burada, 14 bin ailenin, 14 bin evin ta· 
pusu verilecektir. Ve ünıit ediyorum ki, şu Mamak Bölgesi, bütün im· 
kanlar kullanılarak inşallah önünıüzdeki 3 · 4 sene içinde Ankara'nın gii· 
zel semtlerinden biri haline gelecektir. Buraya yalnız tapu vermekle ka1 
mayacağız, «İmar lslah Planlan» yapıldıktan sonra, o planların içinde 
bulunan ev sahiplerine daha fazla kat çıkma imkanı vereceğiz. Ona göre 
de, Toplu Konut'tan özel yardım yapacağız. Bu suretle, bir evi olan belki 
3. 4 tane ev sahibi olacaktır. Tabiatıyla çocuk lan, gençleri sevdiğimiz 
için de İmar İslah Planlan yapılırken, çocuk !bahçeleri ve geoderimiz 
için spor sahaları da düşünülecek, ona göre burası modem bir bölge ha
line gelecektir. 

Bütün Mamaklılara, bu ilk tapu dağıtımı dolayısıyla, tapularının 

hayırlı uğurlu olmasını Cenab-ı Hak'tan diliyorum. Hepinizin gözlerin
den öpüyor, sağlık ve selametler diliyorum. Sağolun. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN GAZETECİLERİN 
SORULARINA VERDtGt CEVAPLAR 

3 Ekim 1987 

Soru: - «Meclis'in toplanması girişimini nasıl karşılıyorsunuz? 
Bunlar milletvekilliğinden vazgeçmek istemediklerini mi gösteriyorlar?• 

Cevap: - «Öyle gözüküyor ve gayri ciddi buluyorum. Meclis'i ve 
Anayasa;ya böyle bir şey için alet etmeleri, bir hakkı suistimaldir. Meclis. 
Başkanı'nın yaptığı da fevkalade doğrudur.» 

Soru : - «İmzacılar içinde ANAP'lı milletvekilleride var. Söz ver
diği halde listeye almadı Başbakan diyorlar.» 

Cevap : - «Olabilir. Almayabiliriz. Kimseye söz vermedik ki, hatta 
bakınız açık söyleyeyim, parti değiştiren milletvekillerinin hiçbirisine dl! 
söz vermemiştik.» 

Soru: - • Size göre Meclis Başkaru'nın bu hareketi Anayasa' ya 
aykırı mı?• 

C e vap: - • Hayır. Anayasa'ay aykırı diyenler, mantığa aykın laf 
söylüyorlar ve üzücü nokta da, bazı partilerimizin bunları desteklemele
ridir. Vaktiyle seçim seçim diye bağıranlar, şimdi resmen seçimden kaç
maya çalışıyorlar. Bunu da milletin nazarı dikkatine özellikle belirtmek 
istiyorum ve maalesef tekrar Bizans oyunları, yani 1980 öncesinin Bizans 
oyunları sahnelenmeye çalışılıyor. Bir ata sözümüz var sarımsağı gelin 
etmişler, krk yıl kokusunu çıkartmamış derler, bizinıkiler iki haftayı ge
çirmediler ?» 

Soru : - « Ôneııgeye imza atan ANAP'lı milleovekillerine ıbir iş lem 
düşünüyor musunuz?» 

Cevap : - •Hele bir ortaya çıksın bu milletvekilleri. Bu konuda 
imza attılar. Yani açık oylama ile geçti bu kanun. Hepsinin teker teker 
oylan meydana çıkarılabilir. Seçime gidiyor memleket, YSK aday li le
lerini ilan etmiş. Seçim takvimi konulmuş. Şimdi Anayasa'da bir boşluk 
mu var, değil mi, orası da şüpheli. Mantık olarak bundan memnun olma
yan milletvekilJeri kalkıp Meclis'i yeniden toplayıp acaba bu kanunu 
iptal ettirebilir miyiz diye bir çalışmanın içine girmişler. Bu utanılacaİ\ 
bir hadisedir. Yani kendi menfaatlerini her türlü menfaatin önünde gör-
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müşlerdir. Bu bakımdan da ben onları itham ediyorum ve onlara destek 
verenleri de itham ediyorum.• ' 

Soru : - •Meclis Başkanı'nın reddi, Anayasa'ya aykırı değil mi?• 

Cevap : - •O şeklidir. Ama gerekçe lazım . Bazı kaideler vardır ki, 
hukukta her şeyin üstündedir. Öyle bir hak varsa bile, o !hakkın suisti
malidir ve ona mani olmak lazımdır. Ben Meclis Başkanı'nın yaptığı işi 
doğru bulurum ve Türkiye'de bir anane tesis etmiştir. Bazen yazılı ol
mayan hususlar, anane ile teessüs eder ve teessüs elmiştir. Kimse de bun
dan sonra Bizansvari oyunların içine giremez. Çünkü memleket seçim 
sathı mailine girmiştir ve işin garip tarafı bütün partiler de buna razı 
olmuştur. Hiç kimse de seçime karşı çıkmamıştır. Şimdi geriye dönüp 
bunu söylemek, hakikaten utanç verici bir hadisedir ve sizlerin de bunu 
desteklememesi lazım. • 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN ANKARA -İSTANBUL 
YERALTI KABLOSU (KOAKSİYAL) AÇILIŞ TÖRENİNDE 

YAPTICI KONUŞMA 

4 Kasım 1987 

Değerli Misafirler, muhterem arkadaşlanm ve özellikle İstanbul'dan 
bu programı seyreden değerli arkadaşlanma da hitab etmek istiyorum. 
Ben muhtelif konuşmalarımda Türkiye'nin çağ atlamakta olduğunu ifa
de ettim. Tabiat ıyla bu sözlerim siyasi muarrızlanmızın pek hoşuna git
memiştir. Bunu da tabi karşılıyorum. Ama bunu söylerken gözlerimiz 
önünde cereyan etmekte olan hadiseyi çok basit, anlaşılır bir kelimeyle, 
belki bir sloganla ifade ettiğim içinde fevkalade memnunum. 

Şimdi bakınız, çok misal vermek mümkün. Eğer bir ülkede, bundan 
dört sene evveline kadar sadece 18 - 20 bin köyün elektrifikasyonu yapıl
mış ve bu köylerin de büyük çoğunluğunun kolay gidilebilir yerler oldu
ğu düşünülürse ve özellikle Doğu -Güneydoğu Anadolu yüzde 20- 25 ci
varında elektriklendirildiği düşünülürse, dört sene içe~isindc yapılmış 
köy elektrifakasyonun buna ilave olarak yapılmış mezra elektrifikasyo
nun sayısının itibara alınırsa, bu ülke o bakımdan çağ atlıyor demektir. 
Daha dört sene evvelinde televizyonunuz haftada 31 saat yayın yapabili
yor a 'O'e buda büyük ekseriyetle siyah -beyaz ise, ama bugün iki kanal
dan haftada 130 saatin üzerinde renkli yayın yapılıyorsa, bu ülke çağ at
hyor demektir. Bizden evvelki dönemde 50 km. otoyolun 10 -12 senede ta
mamlanması imkan dahilinde görülmezken bugün aynı ülke nerdeyse 
1500 km. otoyola başlamışsa ve bunu da önümüzdeki üç-dört senede ta
mamlamayı hedef alacak tarzda işlerini organize etmişse, o ülke çağ at
lıyor demektir. Gene aynı şekilde memleketimizin büyük şehirlerinde be
lediyelerinde bundan dört sene evvel yapılan yatırım rniktan ile bugün 
yapılmakta olan yatırım miktarı mukayese edildiğinde, elli misline varan 
yatırımlar yapılıyor, asırlık meseleler çözüme kavuşturuluyorsa, - ki mi
salini bir tek şehirden vereciğim · hepimizin gözleri önünde olan Haliç te
mizleniyor, yemyeşil hale geliyorsa- o ülke çağ atlıyor dernektir. 

Bir savunma sanayi konusunda yıllardır «kendi uçağını kendin yap• 
sloganının bir türlü yürüyemediği, bir türlü netice alınmadığı Türkiye 
gibi gelişen büyüyen bir ülkenin sadece bazı muhirnmatlar, belli bazı pi
yade tüfekleri ve belli tipte havan toplan yapabilen bir ülkeden, denizal-
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tılar, fırkateynler ve daha önemlisi F - 16 gibi bir savaş uçağının montaj
ları ve kısmen imalatı yapılabiliyorsa, o ülke çağ atlıyor demektir. 

En son misal olarak ve hakikaten çağ atladığımızı çok belirgin şe
kilde gösteren bizim telekominikasyon sistemimiz PTT'mizin faaliyetle
ridir. Eğer, bundan 4 sene evvel sadece 10-12 köyünde beynelminel te
lefon konuşması yapılabiliyordu, bugün bu köy sayısı 20 bine yükselmiş
se 4 sene içinde, o ülke çağ atlıyor demektir. 

Telefonları kaldırdığınız zaman düdük sesini duymak için bekle 
bekle, nihayet sinirlerinizin bozulduğu bir devreden sonra, ],.aldırır kal
dırmaz düdük sesi duyduğunuz ve istediğiniz şehirle rahat, otomatik te
lefon konuşması yapabildiğiniz bir ülke eskisine göre tabiatıyla çağ atlı
yor demektir. Yine aynı şeki lde şehirlerarası konuşmalar doğru dürüst 
yapılamazken, bugün şelıirlerara ında video - konferanslar yapılan bir ül
keye gelmiş olmamız gene bu ülke çağ atlıyor demektir. 

Bugün PTT idaremizi 1983 sonunda 1,4 milyon telefonda devraldık, 
bu rakam bu sene sonunda 4 milyon 200 bini geçiyor. Bana gelen bilgiye 
göre, üzerinde durduğumuz 1992'ye kadar gidiş içerisinde bu rakamın 14 
milyon üniteye yükseleceğidir. Yani bizim senede yaptıklarımızın, önü
müzdeki 5 sene içerisinde belki bazı sahalarda 2 -3 katına, bazılarında 2 
katına gelebileceğini açık - seçik görmek mümkündür. 

Aynı konu otoyollarda da vardır. 1500 km'yi tamamlayacağız belki 
1500-2000 km'ye aynı devre içinde başlayacağız. 

Tabiatıyla bu konuların hepsi netice itibarıyla, memleketin gücüyle 
orantılı olarak, akıllı bir şekilde planlandığı taktirde, hesabının iyi yapıl
dığı , karşılığının alınd1ğı ve bu işin süratle dönebildiği bir ortamda müm
kündür. Elektrik, telefon modern ihtiyaçlardır. Modern ihtiyaçların ge
l işebilmesi devam edebilmesi, hakikaten daha iyi bir noktaya gelebilme
miz için bu iki araç önemli roller oynar. 

Ben 1984 öncesinde bu memleketin iyi idare edildiğinin ifade edil
di ği yıllarda büyük elektrik kısıntılarının olduğunu, devamlı olarak hat
ta TV yayınlarının dahi elektrik kısıtlaması sebebiyle, elektriği daha faz. 
la sarfetmeyelim diye saatlerinin azaltıldığı, çocuklarımızın kış günlerin
de karanlık saatlerde, sııf daha az elektrik sarıfedelim diye sokağa çıkarıl
dığı günleri, yıllan hatırlıyorum . Bunların hepsi ortadan kalkmıştır. Bu
gün Türkiye elektrik sahasında olsun, telekominikasyon sahasında olsun 
komşu ülkelerimizden çok daha iyi durumlara gelmiştir. İn:ınıyorum ki, 
önümüzdeki 5 sene içerisinde eğer iktidar bize nasip olursa, o vakit şu 
yaptığımız işlerin 2 -3 mislini yapmak kabil olacaktır. Ben bu vesile ile 
PTT idaremizin nereden nereye geldiğini çok yakından bilenlerdenim. Bir 
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zamanlar uydu ile haberleşmenin başladığı yıllar , ozaroanki zihniyet içe
risinde, uydu haberleşmesinin memleket için lüzumsuz birşey olduğu, 
masraflı bir konu olduğunun ifade edıldiğini hatırlıyoruz ve ancak bize 
uydu haberleşmesini, «İran'ın uydusu var. İran'da da bizim ı-adyalinimiz 
var, bunun üzerinden yapalım» diye teklifler geldiğini hatırlıyorum. Bu
gün üç yer istasyonuna doğru gidiyoruz, uydu bağlantımız var ve her za
manda teşvik ediyorum. Telekomünikasyon, DATA nakli ileri toplumla
rın en önem verdiği hususlardır. Eğer daha fazla ileri gitmek istiyorsak, 
elektroniğe, telekomünikasyona çok büyük önem vermek mecburiyetin
deyiz. Türkiye'nin bir ucundan bir ucuna gelişme farkım azaltmak isti
yorsak, aynı şekilde bu konulara büyük önem vermek mecburiyetinde
yiz. 

Zannediyorum, yaptığımız iş ler yürüdüği.imüz yol doğrudur ve Tür
kiye bu şekilde devam ederse tam mana ıyla düzlüğe çıkacak, gelişmiş 
ülkeler arasına da mı..lhakkak girecektir. 

PTT idaremizin çok değerli mensuplarını bu gösterilen büyük iler
lemeden dolayı tebrik ediyorum, başka sahalarda da bu yarışa herkesi 
davet ediyonım ve bu şekilde memleketimizi birlik içerisinde ileriye doğ
ru, emin adımlarla götüreceğimize inanıyorum . Bu koaksiyal kablonun 
konuşmaları, televizyon naklini, daha birçok konuları kolaylaştıracağına 
inanıyor, hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor, hepinize saygılar sunu
yorum. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN İSTANBUL TEKNİK 
tiNİVERSİTESİ'NİN AÇILIŞ TÖRENİNDE YAPTICI KONUŞMA 

5 Ekim 1987 

Muhterem Rektör, Saygıdeğer Hocalarımız ve çok Sevgili Öğrenci
ler, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde açılış konuşmasında bulunmak ve 
sizlere hitap etmek şerefi bu sene bana nasip oldu. Çok da arzu ettiğim 
bir yer. Sayın Rektörün belirtti ği gibi ben, 1945 yılında bu yuvaya gel
dim. Geldiğim seneyi çok iyi hatırlıyorum. Beş sene bu irfan müessese
sinde okudum. Gençlik yıllarımızın en önemli çağını burada geçirdim. 
Bu yıllar, hafızamdan hiçbir şekilde de silinmiş değildir. 1950 senesinde 
de mezun oldum. Türkiye'de yeni bir devir başlamıştı, bir büyük değişik
lik olmuştu. Tek parti sistemi'nden, iki parti, üç parti sistemine, yani de
mokrasiye geçmiştik. Hayata atıldığımız o yıllan unutmam mümkün de
ğildir . 

İstanbul Teknik Üniversitesi bizim başladığımız yıl ilk defa Yüksek 
Mühendislik Okulu'ndan, Teknik Üniversite adını aldı. İlk başladığımız 
sene, bizim senemizdir. Bizden evvelki mezunlar, daha doğrusu 1945'ten 
evvel mezun olanların ünvanları, okudukları okul, Yüksek Mühendislik 
Mektebi şeklindeydi. Biz ilk defa üniversite olarak başladık. Altı yıldı 
beş yıla indirildi. Biz beş yılda mektebi bitirdik. Tabi o tarihlerde, oku
duğumuz yer sadece bu günkü Gümüşsuyu'ndaki binalardı. Onun hari
cinde hiçbir yerde, İstanbul Teknik Üniversitesi'nin yeri yoktu. Sadece 
Gümüşsuyu'ndaki mevcut binalardı, hatta biz geldikten sonra da bazı 
ilaveler orada yapılmıştı, öyle hatırlıyorum . Biz girdiğimiz yıl Teknik Üni
versite ancak 180 gence kapısını açabildi. O da özel bir imtihanla açılmış
tır. Bugün J?Örilyonız ki, bu üniversitenin aldığı öğrenci miktarı 2000'e 
yakla ıvor . Tabiatıyle sadece bir teknik üniversite değil başka üniversi
telerimiz de var. Benim okuduğum Elektrik Fakültesi'ne o tarihlerde gi
ren ö~renci sayısı 25'ti. Mezun olduğumuz zaman da 15 civarında mezun 
verdik. Sonra diğer arkadaşlarımızın bir kısmı da mezun oldu. 

Burada, tabiatiyle bu güzide topluluk karşısında konuşmamın zor 
olduğunu da biliyorum. Bir meydan toplantısı değil. Ben siyasete sonra
dan girdim, o konuşmaları sonradan öğrendim. Ama böyle topluluklarda 
konuşmayı çok daha seviyorum. Onu da söyliyeyim. Çünkü burada bir
çok meseleler daha rahat ifade edilebiliyor, daha rahat söylenebiliyor. 
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Bizim mezun olduğumuz yıllarda, Türkiye'nin en önemli meselesi altyapı 
me elesiydi. Hatta hatırlarım, mektebin giriş imtihanında oldukça iyi bir 
derece ile girmiştim. Rahmetli hocalarımızdan Mustafa İnan bey, - biraz 
da hemşehrilik vardı- beni çağırdı, dedi ki; •Niye Elektrik Fakültesi'ne 
giriyorsun? Seni İnşaat Fakültesi'ne alalım.» Çünkü inşat mühendisliği 
o sıralarda daha fazla para getiriyordu. Ben de «Hayır» dedim, •Ben elek
trik mühendisi olacağun.» Fakat bir yanlış yapmışım, «kuvvetli akım» 
dalını seçtim. Halbuki gelecek daha ziyade bu elektronik meselelerdey
miş. O dalı da, benden sonra, 13 yıl sonra, küçük kardeşim seçti. İngil
tere'de okudu. Ve hakikaten elektrik mühendisi olarak bitirmekten mem
nuniyetimi ifade edeyim. Çünkü elektrik mühendisi olmasaydım , belki 
bugünkü duruma gelmem imkan dahilinde olmazd.ı . Elektrik Mühendis
liği'nin bir planlama tarafı vardır. Yurdun her tarafına elektrik getire
ceğiz diye rnakioa mühendisliğinden tutun da fabrikalann taleplerine ka
dar birçok şeyleri, yani planlama tekniklerini o tarihlerde öğrendik. Ar
kasından da kısmet bu günki durumumuza gdmekmiş. 

Saygıdeğer Hocalar, Muhterem Öğrenciler, Türkiyemizin o zamanki 
problemleri, demin de söylediğim gibi altyapı meselesiydi. İlk vazifeye 
başladığım yılları hatırlıyorum, bana Diyaıibakır'ın Ergani kasalbasının 
elektrik şebekesinin projesini yapma vazifesi verildi. Nasıl gidilir bilemi
yorum, Malatya'dan trene bindim, yanlışlıkla Maden'de inmisiz. Yani iki 
yerin isim benzerliği var. Birisi Ergani Osmaniye deniliyor, diğeri Ergani 
Maden deniliyor. Bir müddet sonra baktım ki, yatl1ış bir yerdeyiz. Nasıl 
gideceğiz Ergani'ye? ... Anlattılar, dediler ki, «Buradan 30 km mesafedir. 
Trenle giderseniz 3 saatte gidiliyor. Çok arızalı bir yolu var. Arasıra kam 
yonlar geçiyor - çok enderdir- onların üstüne binebilirsiniz. Onunla da 
gidebilirsiniz.» Biz tren istasyonuna indik, ya tren ya da bir kamyon ge
lecek diye bekliyoruz. Neticede bir kamyon geldi. Üstünde yükler var, 15 
kişi de aynca binmiş. Ön tarafla, şoför mahallinde 4 kişi var. Tabii bizi 
biraz da kravatlı, İstanbul'dan gelmiş bir insan olarak gördüler, önde
kilerden biri yerini bıraktı. Bilhassa Dojtu Anadolu'da bu hürmet hissi 
var. Çok israr etmeme rağmen, •Yok ... Üste binebilirim» dememe rağ
men -o sırada gencim, 23 yaşındayım- bir türlü razı olmadılar, ben de ön 
tarafa bindim. Bindikten bir müddet sonra pişman oldum. Çünkü bir ta
rafı uçurum. Şoför de sürekli c işte şurada filanca uçtu, şurada filanca 
uçtu• hikayelerini anlatıyor. Sözün kısası biz Osmaniye.ye 3 saat içinde 
gelmişiz. Otuz km'lik yolu o tarihte 3 saatte alınışız. Tabi aradan yıllar 
geçti, 1959 senesinde bir askerlik işi için Diyarbakır'a gitmem icap etti. 
Elazığ'dan vasıtaya bindik, zannediyorum o tarihte 2,5 saatte Diyarba
kır'a vardık. Şimdi Elazığ-Diyarbakır arası 1.5 saat civarında sürer. Ta
bii bu büyük bir gelişmedir, büyük bir değişmedir. Bütün bunlara rağ-
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men bugün Türkiye'nin çok ciddi problemleri vardır. Biz bu problemleri 
çözmeye talip olduk. En önemli meselenin, diğer ülkelerden farklı ola
rak en önemli meselemizin işsizlik olduğu kanaatindeyiz. Bakınız Türki
ye nüfusunun takriben yüzde 50'sinden fazlası, hatta 30 milyona yakın 
kısmı 20 yaşından daha küçüktür. Bunun ifade ettiği bir manii vardır. 
Genç nesiller, okulları bitirenler, veyahutta askerliğini bitirip dönenler, 
veyahutta daha erken yaşta iş sahasına atılanlar, para kazanmak, hayat
larını devam ettirmek zorundalar. Yüzde 2'den fazla bir nüfus artışımız 
var. Köylerden şehirlere göç var. İstanbul gibi bir şehrin 1950 senesinde
ki nüfusunu hatırlıyorum, 1 milyon civarındaydı. Bugün 6,5 milyondur. 
Bugün sizin kampüsüııüzün bulunduğu Ayazağa şehrin çok uzağında, bi
zim ilk askerlik kampı yaptığımız 1946 senesinde, 120 gün askerlik kampı 
yaptığımız yerdir. O zaman şehire de ancak vasıta ile gidilip gelinebilirdi. 
Bugünkü Şişli Camii'nin ötesinde şehir mevcut değildi. Bugünkü Şişli 
Camii'nin olduğu yer aşağı yukarı şehrin son noktasıydı . 

Türkiye'nin ikinci önemli problemi hızlı şehirleşmedir. Hızlı şehir
leşmenin getirdiği çok önemli problemler de beraberindedir. Tabii bü
tün bunları nasıl karşılayacağız, nasıl yapacağız diye düşünürseniz ancak 
şu yol var: Kalkınmamızı hızlandırmak, daha hızlı kalkınmak. Tabii kal
kınmanın önemli faktörü insan gücüdür. Herkes para der... Doğrudur. 

Paranın büyük önemi var, fakat benim kanaatim, esas itibariyle insan 
gücüdür. 1950'li yıllarda Türkiye'nin insan gücü çok mahduttu. Bugünkü 
ile mukayese etmek mümkün deği ldi. Türkiyemizin insan gücü yanında, 
kalkınma hızının yükselmesinde geçtiğimiz yıllarda önemli bir problem
le karşı karşıya kaldık . Hemen hemen her 10 senede olan bir problem de 
diyebiliriz. Kalkınma hızlandıkça şunu gördük: Türkiye'nin dış ödeme
ler dengesi açık vermeye başladı. Yüzde 6 -7 civarında bir kalkınma hızı
na erişip, bunu birkaç sene götürdüğümüz zaman, bu ödemeler dengesi 
açığı süratle büyüdü ve Türkiye borçlarını ödeyemez hale geldi. İşte 1957' 
de, 1969'da veya 1968'de ve en son 1977'de kar ılaştığımız durumun ifa
desi budur. Bu durumun çözümünü biz son yıllarda bulduk. Bu son yıl
lar 1980'1i yıllardır . 1950'den 1979'a gelinceye kadar Türkiye'nin ödeme
ler dengesinde en önemli kalemlerden biri olan ihracatımızın temel bün
yesi zirai karekterini muhafaza etmiştir. 1950'li yıllarda aşağı yukarı 3 .4 
kalem, 1960'lı yıllarda 5 tane kalemin ihracatımızın yüzde 70'i civarında 
olduğunu görürüz. Bunlar hangileri söyliyeyim; Tütün, pamuk, üzüm, 
incir ve fındık. Türkiye'nin 5 tane önemli ihraç kalemi. Hatta 1967 yılın
da Devlet Planlama Teşkilatı'na Müsteşar olduğum sene, İstatistik Baş
kanlığı'ndan bu 5 kalemi özel olarak takip etmelerini, bize her avlık ıı:e

lişmeyi daha evvel vermelerini istedik. O tarihten beri hala İstatistik Ge
nel Müdürlüğü veya Başkanlığı bu ayırmayı yapar. 1979'a geldiğimizde 



Türkiyenin ihracatı 2 milyar 200 milyon dolar ve bu ihracat içerisinde 
ağırlığı, şu söylediğim 5 kalem olmak üzere, tarım ürünleri yüzde 65'i bu
luyordu. Tabii hemen şunu söylemek mümkün; Bu bünyede bir ihracat
l:ı Türkiye'nin ödemeler dengesi meselesini çözmek mümkün değildir. İş
te 1980'li yıllarda yapılan ve zannediyorum dışarıda büyük hadise olarak 
nitelendirilen hadise bu bünyenin süratle değiştirilmiş olmasıdır. 1987 
senesi 9'ncu ayı geçtik, IO'ncu aya girdik. Elimizde daha 8 aylık rakamlar 
var ama 9'ncu aya ait de ön bilgiler mevcut. Öyle tahmin ediyorum ki, bu 
sene ihracatı=z 9.5 milyar dolar civarında olacaktır. Bunun yüzde 78'i 
sanayi ürünleridir. Bütün dünyayı incelediğiniz zaman çok kısa bir peri
yod içerisinde bu büyük gelişmeyi gösteren hiçbir ülke mevcut değildir. 
Bugün bütün karekteriylc Türkiye bir sanayi ülkesi haline dönüşmüştür. 
Tabi sanayi ürünleri bir-iki kalem değil. Bugün aşağı yukarı 3000'den 
fazla muhtelif sanayi ürütlünü ihraç ediyor. I980'li yılların başında, ihra
catımızın bünyesinin değişmeye başladığı tarihlerde ihracatımızın gittiği 
yön daha çok komşu Arap ülkeleridir. Libya, Irak, İran. Ama 1987'den 
itibaren bu değişim başka bir istikamete gelmiştir. Türkiye'nin ihracatı 
bugün ağırlığı ile Batı'ya yapılmaktadır. Ortadoğu ülkelerinin gene bü
yük payı var ama artık eskisi kadar değil. Bilhassa petrol krizinden son
ra bu ülkelerin alımlarında bir azalma meydana gelmiştir. Şunu iftahar
la söyleyebilirim; Bugün Türkiye, yaptığı otomobil lastiklerini Amerika'ya 
ihraç edebilmekte, çelik, dünyanın her tarafına ihraç edilmekte, çelik bo
rular aynı şekilde Amerika'dan ta uzakdoğu'ya kadar ihraç edilebilmek
te ve tekstil'in de muhtelif çeşitleri dünyanın her tarafına ihraç edilebil
mektedir. İkinci önemli gelişme turizm sahasında olmuştur. Turizmdeki 
gelişmenin belirmesi özellikle bu yıl çok net bir şekilde görülmüştür. Tür
kiye, vaktiyle turizmdeki gelir gider dengesini yani turizm masraflarını, 
uzun yıllar «giderler daha fazla, gelir daha az• şeklinde götürdü. Bu sene 
turizm geliri , tahmin edilen miktar, son 8 aylık rakamlara da bakılarak 
2 milyar dolardır. Giderimiz tabii bunun çok altında bir rakamdır. Tu
rizm'den net olarak da 1 milyar 700 milyon dolar bir gelir sağlanmakta
dır. Tahmin ediyorum önümüzdeki 3 - 4 yıl içinde turizmdeki bu gelir ta
rafının çok daha yukarıya gitme şansı vardır. Bütün bu meseledeki çö
züm, dönüyor dolaşıyor kalkınma hızının yukarıya çıkarılma ına geli
yor. Kalkınma hızı yukarıya çıkarılınca da ödemeler dengesi meselesinin 
eğer çözümünü bulabilirsek, kalkınma hızı yüksek bir hızla devam edebi
lecektir. Zannediyorum, çözüm burada bulunmuştur. Önümüzdeki 4- 5 
senede bunu daha sağlamlaştırmamız lhımdır. Nitekim, 1986 yılında kal
kınma hızı yüzde 8'e gelmiş, 1987'nin ilk rakamları da bunun yüzde 7'den 
aşağı olmayacağını göstermektedir. Hatta biraz daha yukarıya çıkacağını 
tahmin ediyorum. Ve ilk defa Türkiye'nin ekonomik tarihinde, i şsizlik 

908 



hem nispi olarak, hem ·de mutlak rakam olarak 1986 ve 1987'de· azalma 
göstermektedir. Bu, tabii çok önemli bir gelişme. Tabii biraz bedeli de 
var. Enflasyonu istediğimiz şekilde aşağı çekmede bir parça problemimi
zin olmasının temelinde de bu hızlı gelişme arzusu yatıyor. Şu sual hatı
rmıza gelebilir; «Önümüzdeki 5 sene içerisinde ne yapacağız? ... Seçime 
hazırlandığımız şu günlerde, eğer iktidar gene bize nasip olursa, tabia
tiyle buradaki önemli çözüm, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi koalisyonlu 
değil, bir partinin iktidarına nasip olursa ve özellikle biz gelebilirsek, 
üzerinde en önemle duracağımız konulardan biri eğitim meselesi olacak
tır. Eğitim meselesine özel bir önem vermeye, geçtiğimiz son 1- 2 yıl içe
risinde birtakım çalışmalar yaparak netice almak istiyoruz. Tabii eğitim 
denince ilk, orta ve yüksek eğitim, hepsini birden kastediyorum. Köyleri
miz değişiyor. Artık köylere eskisi kadar okul yapmak kalmamıştır. Bel
ki okul yapma ihtiyacı daha çok büyük şehirlerde meydana çıkmıştır. Nü
fus buralarda yoğunlaşıyor. Türkiyc'nin şehirleşmesi, rakamlar itibariy
le hatırladığım kadar söylersem, 1950'lerde şehirlerde yaşayan nüfus yüz
de 16 civarındaydı. Bugün şehirlerde yaşayan nüfus yüzde 60'ın üzerine 
çıkmıştır. Köylerimizin hemen hepsinde elektrik vardır, telefon vardır, 
okul vardır. Tabii çok ufak mczralar hariç olmak üzere ... Biz eğitimi geliş
tirmek için en ucuz ve en efektif yola, en son teknolojileri kullanarak var
mak istiyoruz. Yani burada, bilgisayarlı televizyon sisteminden istifade 
etmek, televizyonda eğitim kanallarını kurmak ve önümüzdeki yıllarda 
bilgisayar kullanımını ilkokullardan ortaokullara, liselere kadar bütün 
eğitim sisteminde yaymak süretiyle yapmak istiyoruz. Belki önümüzdeki 
5 yıl içinde Türkiye' de her 6 -7 öğrenciye bir bilgisayar düşecek şekilde 
bir sistem kurma üzerinde çalışmalar var. Bu çalışmalar eğer umduğu
muz gibi ilerlerse hem Software hem de Hardware Türkiye'de ortaklık 
suretiyle yapılabilecektir. Bunlar yapılabilirse büyük bir aşama yapaca
ğımızı zannediyorum. Çünkü inancım şu; Kaliteli eğitim, iyi yetişmiş in
san gücü, hatta yeni meselelerin, yeni usullerin, yeni imkanların öğretil
mesini, bir toplumun ilerlemesinde çok önemli faktör olarak görüyonız. 
İşte bunun için birçok yerlerde beceri kazandırma kursları nçtık. Çünkü 
Türkiye'nin okula gitmeyen, çok geniş bir genç kitlesi de var. Bugün yük
sek tahsile giden gençlerimizin, aynı yaştakilerin oranı yüzde JO'u bul
muyor. Demek yüzde 80'i, 90'ı daha aşağı seviyede bir tahsille yetişiyor 
ve ondan sonra hayata atılıyor. Onun için diyoruz ki, biz bu gençlerimize, 
bu imkılnlanmızla daha fazla eğitim vermek mecburiyetindeyiz. Bunun 
için de yeni yollar, yeni usuller bulmak mecburiyetindeyiz. Tabii bir 
önemli nokta, demin Sayın Rektör'ün de bahsettiği, Üniversitelerimizin 
önümüzdeki 5 sene içinde alacağı durumdur. Türkiye'de 28 üniver ite 
var. Çok kısa zamanda büyük sayıda üniversiteye geçtik. Tabii bunun 
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·problemleri de var. Belki bir müddet yeni üniversite açmadan mevcutlan 
çok daha iyi hale getirmemiz lazımdır. Gerek fiziki olarak, gerekse eleman 
bakımından . Üniversitelerimizin, araştırmaya önem vermesini istiyoruz. 
Bu konuda hem sanayi ile işbirliğinin, yani dış dünya ile işbirliğinin art
masını istiyoruz, hem de araştırmaların artmasını istiyoruz. Tabü bura
da da hocalarımızın, bize bazı konularda yaptığı şikayetler var. Belki Yük
sek Öğretim Kurulu meselesini, önümüzdeki beş sene içerisinde, gene il
gililere danışarak, ilgililerle görüşerek, en iyi şekle nasıl sokarız diye dü
şünmemiz lazım . Tabii 1960'larda 1970'lerde bir şekilden 1980'lerde bir 
başka şekle geçtik. Bunun iyi tarafı vardır, yanlış tarafı vardır. Hiçbir ön 
yargıya sahip değiliz. Ama şunu bilhassa belirtmek istiyorum; Memleke
timizdeki her mesele, -üniversite meselesi de, başka konular da - uygar 
bir tartışma ortamında serbestçe tartışılabilsin, herkes fikrini söylesin. 
Kavga etmek yok. Neticede ~n iyisini muhakkak ki bulunız. Belki en iyisi 
değilse bile iyisini buluruz, ondan sonra da yavaş yavaş bazı düzeltmeler 
yapabiliriz. 

Muhterem Sevgili Gençler, Değerli Hocalarımız, 

Ben biraz da gençlere hitap etmek istiyorum. 

Türkiye'nin kalkınmaya çok ihtiyacı var. Biz bu mektebi, okulları ve 
üniversiteyi bitirdiğimiz yıllardan itibaren hemen hemen bütün gençlik 
yıllarımızda - arkadaşlarımı da çok iyi tanıyorum - memleketimize birşey

ler vermek için çalıştık. İnanıyorum ki bütün genç kalplerde memleket
lerine, vatanlarına birşey vermek arzusu yatıyor. Bu arzuyu kuvvetlen
dirmemiz lazımdır. Tabii hemen şunu da ifade edeyim ki, Türkiye Cum
huriyeti kurulduğundan bu tarafa eğitim aşağı yukan parasızdır. Yani 
diğer ülkelerle mukayese ettiğimiz zaman eğitimin paralı olmadığını, yüz
de 90 parasız bir eğitim olduğunu görürüz. Üniversite harçları dediği miz 
rakamlar, üniversitenin cari masraflarının onda ibirini dahi karşılamaz. 
Ve tabiatiyle gene bu harçlar da gene üniversiteye, öğrencilere gider. Yani 
tekrar devlete bir gelir olarak gelmez. Onun için bütün genç arkadaşla
rımdan ricam, mümkün olduğu kadar iyi çalışarak, yıllarını boşa geçir
meden en kısa zamanda bu irfan müesseselerini bitirmeleridir. Çünkü 
şunu çok iyi biliyorum; Beş sene yerine altı sene kalırsanız, ortalama altı 
senede bitirirseniz, veya dört sene yerine beş senede bitirirseniz yüzde 
20 bir genç grubumuz üniversiteye girmek imkanından mahrum olur. Ya
ni bu birbiri arkasından gelen nesillerdir. Bu yeni nesillere yer verebil
mek için hepimizin daha iyi çalışıp, bu irfan müesseself'rini veni genç
lere bırakmamız lazımdır. Bir bunu söylemek istiyorum. ikinci ~övlemek 
istedijtim husus tabiatiyle ekonomik şartlar, memleketimizin icinde bu
lundu~ durum belki arzu ettiğimiz ücretleri verme imkanından bizi mah
rum kılıyor. Ama unutmayınız ki, bugün elde edilen imkanlar, bundan 
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~tuz sene öncesine göre çok daha iyidir. Ben o yıllan da yaşadım, biliyo
rum. O vakit şu suali daima sormanız lazım; «Biz memleketten birşeyler 
istiyoruz ama memlekete ne veriyoruz?» Bu meseleyi de tartmamız lazım. 
Türkiye'nin gelişmesi, büyümesi, inanınız bu memlekete canıyla, kanıyla, 
bilgisiyle, kafasıyla büyük bir aşkla hizmet edecek insanlara bağlıdır. Ve 
bunlar iyi yetişmiş olurlarsa, iyi gençler olurlarsa, iyi insanlar olurlarsa 
Türkiye muhakkak çok daha ileriye gidecektir. Geçtiğimiz üç dört sene 
içinde bunun misalleri gözükmüştür. Gene inanıyorum ki, 52 milyona va
ran bugünkü nüfusumuzla, belki asrın sonunda 65 milyon civarında ola
cağız. Çok daha güçlü bir Türkiye Avrupa Topluluğu'na da bugün nam
zet. Ve belki o tarihlerde Avrupa Topluluğu'nun güçlü bir üyesi olacak 
Türkiye'yi hep beraber inşallah göreceğiz. 

Ben bu irfan yuvasında, zor da olsa bu yaptığım konuşmadan çok 
büyük onur duydum. Bunu 'bilıhassa belirtmek istiyorum. Teknik Üni
versite, memleketimize çok sayıda iyi insan yetiştirmiştir. Hatta biraz, 
başka okullar kıskanıyorlar, onu da söyleyebilirim. Bizim kendi partimi
zin, Anavatan Partisi'nin, bugün belediye başkanlarından milletve::killerine 
kadar ekseriyeti mühenclislerdir, onu da söyleyim. Yani ekseriyet eskisi 
gibi hukukçularda değil daha çok mühendislerdedir. Hatta bıı yüzqen bi
ze kızıyorlar, kanunları doğru yapamıyorsunuz diyorlar. Ama bu sefer 
aday listelerimizde hukukçulara da biraz ağırlık verdik, onlardan da epey 
var. Fakat gene mühendisler ağırlıktadır. İnanıyorum ki, Türkiye'de tek
nik eleman meselesini halleden iktidarlar, daha iyi hale getiren iktidar
lar,· sadece teknik eleman meselesini demiyeyim. bütün eğitim sistemin
de iyi çözümlere giden iktidarlar, memlekete en iyi hizmeti yapacaklardır. 
Ben, bu düşüncelerle Teknik Oniversite'nin bu 215'nci açılış gününü, ya
ni bu güzel eğitimin ıbaşlayış yıldönümünü gerek Hocalanmıza, gerek siz 
Sevgili Ô~rencilerc hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor, hepinize say
gılar sunuyorum. 
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BASBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN MİLLİYET GAZETESİ 
YAZARI SAYIN M. ALİ BİRAND'IN SORULARINA VERDİCİ CEVAPLAR 

6 Ekim 1987 

Soru : - Türkiye bir askeri yönetim dönemini arkada bırakmıştır. 
Demokratik düzenin yerleşmeye !başladığı bu günlerde Askeri kuvvetler ik: 
Sivil Yönetim ilişkilerini nasıl değerlendiriyorsunuz.? 

Cevap: - «Tabii bi~ bir askeri yönetimden geldik. Kabul etmek • 
lazım ki, Türk Silahlı Kuvvetleri ta başlangıçtan beri devletin bünyesin
de vardır. Türk Silahlı Kuvvctleri'nin diğer ülkelerden farklı yeri vardır. 
Mesela Amerika'yı kuranlar çiftçi lerle tüccarlardır. Diğer ülkeleri kuran
lar asillerdir. Hatta krala karşı dengeler vardır asillerin içinde. Toprak 
sahipleri vardır. Bizde ne toprak sahipleri, ne tüccarlar, devlette e~as iti
bariyle askerler var. Osmanlılarda da böyleydi. Bu temeli vurgulamak 
lazım. Yani bunların önemini unutmamak lazım. BeBn onu söylemek isti
yorum. Hiçbir zaman 1950 iktidarının yaptığı yanlışlıkları yapmamak la
zım. Sivilleşme dedi~imiz hadi e zaman içersinde olacaktır. Ben şunu da 
görüyorum. Silahlı Kuvvetlerimiz'de e~itim dü1evi çok yükselmeye baş
ladı. Mesela askeri liselerimiz 4 sene, harp okulları 4 sene. Arka~ından 
akademiye gidenler var. Bir önemli konu da şu. Belki bundan sonra loj
man yapmayacağız. Bu konuda Genelkurmay Başkanı'yla da görüştüm. 
Konut vapma dönemi bitiyor. Kiralayaca~z. bu bizim için daha ucuz. Öğ
retmenlere de lojmanı, yapılması icap eden yerlere yapacajhz. Çiinkü Do
ğu'da bazı yerlerde ev bulamazsınız ama, yapılmaması icap eden sevleri 
iki türlü düşünüyorum . Bir bu konut meselesiııi halledip, kendilerini ko
nut sahibi yapayım, bir de mecburi lojman gereken insanlar var. Onlara 
da ilave konut yardırm yapmamalı. Ayrı olarak ben kiralavaca~ım . Hem 
sivilden çok masraf. hem de ikinci bir masrafa girmeyelim. Bakın hrnriin 
bir yeri kiralık, 100 milvon liradır kirası. Satın almaya kalksan 100 mil
yar liraya alamazsın. Böyle çok daha ucuza gelmistir.» 

Soru : - cMilli Savunma Bakam ne zaman milli savunmanın pat
ronu olacak?" 

Cevap: - cBurada çözülecek bazı problemler var. Biraz kolay bir 
mesele değildir. Zaman içersinde çözülecektir. Belirli bir program söyle
yemem size. Zaman içinde çözülecektir.,, 
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Soru: - «Amerikan yardımını artık sistemimizden çıkarmaya ka
rar verdiniz mi?» 

Cevap : - «Amerikan yardımını daha çıkaramayız. Çıkaramayız 
çünkü, kendi paranızla alırsınız veya hibe olarak alırsınız.• 

S o r u : - «Amerikan yardımına dalıa ihtiyacımız devam edecek 
mi?» 

Cevap : - «Yardıma ihtiyacımız devam edecek. Aksini söylemem 
yanlış olur. Ben lbu rakamın büyüyeceği kanatinde değilim. 500, 600'se, 
bu rakam orada kalacak. Biz İsrail değiliz, !kincisi, eğer düşündüğümüz 
o ortak projeler gerçekleşirse Türkiye bundan epey para kazanır. Silalılı 
Kuvvetlerimizin ihtiyacının yanı sıra, başka ordulara da, NATO ordula
rına da bunları verebiliriz.» 

Soru: - «Ama olmuyor. Yani sizin Amerika'ya gittiğiniz zaman 
götürdüğünüz gayet ilginç yaklaşım yürümedi.» 

Cevap : - •Hayır, epey yürüdü. Yani bizim bugün Amerika'ya ih
racatımız zannediyorum geçen senenin iki mislidir. Geçen sene ilk altı 

ayda 20 bin ton çelik ihraç etmişiz. Bu sene ilk altı ayda 250 bin ton. Bi
zim sanayicimiz de, ihracatçımız da yolu öğrendi. Ben zannediyorum Ame.. 
rika ile biz 2 seneye kalmaz dengeleriz.• 

Soru: - •Amerika ile ilişkilerde sorun yaratmak istemeyen bir tu
tumunuz var. Bu SEİA'da da böyleydi. Yani Amerika'yla çok vahim bir 
şey olmadığı sürece ben itişmem diyorsunuz. Bu sizin temel politikanız 

Cevap: - «Evet, temel politikam. Yalnız şunu da belirteyim. Me
sela Ortadoğu politikası konusunda farklılıklarımız vardır. Körfez poli
tikası konusunda. Amerika'da farklı düşüncelerimiz var.» 

S o r u : - «Yani sizi sıçrama tahtası olarak kullanamaz mı Ameri
ka?» 

Cevap: - «Bizi daha ziyade o politika içersinde kendi maksadına 
göre kullanamaz. Orda da düşüncelerimiz ayndır, derizki hayu·.,. 

Soru: - «Amerikalıların şimdi en çok sordukları şey, Yunanistan, 
ben istemiyorum üsleri dediği takdirde Türkiye, Ecevit'in zamanında 
yaptığı gibi ..... » 

Cevap : - Aslında o da şartlara bağlı. Hemen onun cevabını vere
cek değilim . Hakikatten biz bir müşterek sitemin içindeyiz. Bu sistemin 
içinde biz, Yunanistan'ın hayır diyeceğini sanmıyoruz. «Amerikan üsleri
ni kaldırın buradan» diyeceğini hiç sanmıyorum. Eğer bu sistemin için
deysek, o sistemin icabını eşitlik şartlan içinde yapmak mecburiyetinde
yiz. Yoksa o sistemden çıkmamız lazım. Başka türlü düşünülemez.» 
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Soru: - Genelde Amerika ile ilişkilerden memnun musunuz?» 

Cevap: - «Şunu söyleyeyim. Amerika ile ilişkilerimizden özellik
le Amerikan bankaları ve Amerikan şirketleri, yani yatırım kuruluşları 
gayet iyi. Bizim problemlerimizden bir tanesi Kongre'yledir. Fakat son 
Ermeni karar tasarısında da görüldü. Bana zabıtlarını yolladılar. tık de
fa olarak çok ciddi bir mağlubiyete uğramış karşı taraf. Belki de kolay 
kolay o tasan bir daha gelemez. Ama bu demek değil ki başka bir yoldan 
gene uğraşmazlar. Şimdi şunu görüyorum. Amerika ile olan ticari ilişki
ler artarsa, yabancı sermaye meselesi gelişirse, bizim Kongre'yle olan 
münasebetimiz de artar.• 

Soru: - «Ama Reagan yönetimiyle ilk gittiğimiz zaman ben de 
oradaydım, gayet iyi biliyorum. Beklentinizi elde edemediniz yönetimle.» 

Cevap - «Yönetim bilhassa Senato ara seçimlerinden sonra Kong
re üzerindeki ağırlığını kaybetti. Yalnız şunu söyleyeyim. Biz şimdi aynı 
topluluktayız. International Demokratic Union'da. Bu sefer Amerikalılar 
da vardı orada Cumhuriyetçi Parti'den. Gözlemci olarak da Demokrat 
Parti gelmişti. Onlarla da tanıştım . Zannederim onlar da gidecekler. Yani 
o olmazsa, öbürü.» 

Soru: - cBu FMS kredilerinin ertelenmesi bizi uluslararası plat• 
formda biraz güç duruma sokmaz mı?» 

Cevap : - «Erteleme meselesi ikili olarak yapılırsa olmaz.

Soru : - «Ama biz onu mutlaka istiyoruz.» 

Cevap : - «Artık daha fazla söylemeyeyim istiyoruz.• 

Soru: - Cumhurbaşkanlığının sivil olması amacınız mı? Sivil kö
kenli olması diye bir prensibiniz var mı?• 

Cevap: - «Öyle bir prensibim yok. Şunun tamamiyle karşısında
yım. Elbisesini soyunup gelip, cumhurbaşkanı olmasını kabul etmiyorum. 
Ama sivil bir asker olabilir. Yani emekli askerdir. Asker- sivil diye bir ay
rım orada yapamam. Ama illa askerden gelecek diye elbisesini soyundu
rup, 1973'te yaptılar bunu. Onun olmasına karşıyım.» 

Soru: - «Cumhurbaşkanı olacaksınız diye söylüyorlar bunu.• 
Cevap: - Çok şey söylüyorlar.» 

Soru: - «Sovyetler'le ilişkilerde önümüzdeki dönem herhalde en 
önemli dönem olacak. Yani ekonomik ilişkiler açısından.• 

Cevap : - «Aşağı yukarı iki gaz santralı vıır. Her biri benim anla
.ılığım kadarıyla 3 milyar m3• Bugünkü fiyatlarla aşağı-yukarı 1 m3'ü tak
riben 100 dolar civarında. Yani ticaret hacmi otomatikman diğer kalem
lerle beraber 1.5 milyar dolar.• 
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Soru : - «Karşılayabilecek miyiz? Çünkü bizim sorunumuz onla
rın istediği mallar. • 

Cevap : - «Aslında Sovyet ekonomisi serbest bir ekonomi olsa 
rahatça karşılarız ama, güdümlü bir ekonomi olunca, yani ben şunu alı
rım, bunu almam diyor. Veya bunu burdan alırım, bunun dışında almam 
diyor. Orada problem olur. Yoksa, normal açılırsa Türkiye'nin satacağı 
çok mal var.• 

Soru: - «PKK müthiş bir savaş başlattı. Resmen içerdeler. Suri
ye' de artık yok deniyor. • 

Cevap : - «Benim tahminim daha ziyade Irak üzerinden gelebili
yorlar.• 

Soru : - «Irak üzerinden mi geliyor?• 
Cevap: - «Suriye' den çok az geliyor. Yani varsa, dal1a evvelden 

gelmiştir. Belli bir stoku var.• 
Soru: - «Sizce PKK konusu sürecek mi?• 
Cevap: - «Mutlaka sürer ama, zamanla kaybolur. Çünkü sayıları 

mahduttur. Yani bugün için toplamı benim kanaatim Türkiye'deki mev
cudiyeti 400- SOO'ü geçmez.• 

Soru : - «500 militan mı? Ama birtakım rakamlar açıkladınız ay
lar önce. 1000 küsuru yakalandı diye.• 

Cevap: - «Sempatizanları da var. Yataklık edenler de var. Onları 
söylemiyorum. Şu hesaptan yola çıkıyorum. Mermiler incelenmiş. Ko
vanlar, vs. Oradan çıkan sonuç şu : 300 kadar.• 

Soru : - «Bu soruna artık değişik bir yaklaşım gerekmiyor mu? 
SHP'nin birtakım öneriler var. Yani Kürtçe konuşanın mutlaka hapis
lerde sürünmesine gerek kalmayacak şekilde yasaların değiştirilmesin
dentutun da, yatırımlara kadar?• 

Cevap: - «Kimsenin Kürtçe konuştu diye kimseyi hapse attığı 
yok. Öyle bir şey yok. İsteyen Kürtçe konuşuyor, Arapça da konuşuyor. 
Kimse bir şey demiyor ama, resmi dil Türkçedir.• 

Soru : - «Sağlığınız? Biraz fazla zorlamıyor musunuz? 
Cevap: - «Sağlığım iyi. Fazla zorlanmıyorum. Listeler ilan edil

dikten sonra rahatladım.• 
Soru : - «Listeler mi sizi en çok zorladı?• 
Cevap: - «Hayatımda çok zor iş yaptım da, bu liste yapmak ka

dar zor iş yokmuş.• 
Soru: - «Ne bakımdan? 
Cevap : - «Şu arkadaşın sırası böyle, bununki şöyle. Buna karar 

vermek çok zor.• 
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Soru: - «Siyasete atılclığınızdan beri en zor iş bu muydu?» 
C eva p : - «Evet, en zoruydu.• 

Soru : - «Zayıflamayı programa alacak mısınız?» 
Ceva p : - «Bugünlerde gireceğim.• 

Soru: - •Siz bir de 77'nci maddeyi söylüyordunuz.» 
Cevap : - «Anayasa'nın 77'nci maddesi, seçimlerin yapılması ha

linde seçim karan verince şöyle şöyle olur diye birtakım hususlar var. 
78'inci maddesi de seçimlerin 1 sene ertelenmesini ancak harp halinde uy
gun görmüş . Şimdi seçim kararı vermişiz, oraya girmiş bir kere. Bunun 
ertelenmesi de ancak 78'inci maddenin şartlarının olmasıyla mümkün. 
Kimse arayıp da bulamadı Yani seçimleri erteletme ancak lıarp hali ile 
olabilir. Şimdi soruyorum. Tekrar Meclis toplansa, seçimleri erteleyebi
lir misiniz? Yapılır mı? Burada da .aynı durum var. Birçok alternatiften 
düşünüldü . Dereyi göremeden paçayı sıvamamak lazım. O kadar çok vak
timiz olacak ki. Bizim Anayasamızda Mrclis'in toplanması bir ay sürü
yor.• 

Soru: - «Hemen hükümeti oluşturacak mısınız?• 
Cevap : - •Meclis toplanacak, başkanlık divanı toplanacak, on· 

dan sonra.• 
Soru : - «Ekibinizi yeniden düzenleyecek misiniz? Danışmanlan

ruzı, yakın ekibinizi? Yoksa aynı ekip mi devam edecek?• 
Cevap: - cBu, bizim iktidar olacağımızı garanti görme rivayetine 

göre söyleniyor. Bizim iktidar olacağımızı garanti görme eğiliminde deği
lim. Bu bizi tembelliğe, rehavete iter.» 

Soru: - «Garanti değil mi sizce?» 

Cevap : - «Halkın kararı.» 

Soru: - •Şimdi bunun çerçevesinde en fazla bu dönemde üstün
de durulan iki önemli nokta var. Yani negatif olanlardan hareket ediyo
rum. Bir, yeni bir ekip geleli. O y.eni ekip belirli noktalara geldiği zaman 
ister istemez kayırma da çıktı. İki, belediyelerin suistimalleri . Bu konu• 
da önümüzdeki dönemde bir şey yapacak mısınız? Yani belediyeler ken
di kendilerine yollan tutacaklar mı? Yoksa bir başka yaklaşımınız var 
mı?• 

Cevap: - • İki önemli konu var belediyelerde. Belki bir şey daha 
yaparız, onu da söyleyeyim. En önemli rüşvet kapısı olan plan tadilatı hi
kayesidir. Bugün onlara verilmiş yetkiler vardır. Yani eskiden bakanlık
ta olan yetkiler. O vakit rüşvet olmuyor muydu? Daha fazlası oluyordu . 
Ben bugün buna şöyle bir usul getirdim. Bir demokrasi süreci koydum. 
Yeni kanunda iki şeyi teklif ettim. Bayındırlık İskan Bakanlığı teklifi, 
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Başbakanlık onayıyla imar yetkisi ve şehirler bütünü bazında bakanlığa 
.anlatıldı. Ve bakanlık bunu yaptıktan sonra belediyeye iade eder. Değişik
lik aynı usulde yapılır. Yani orada değişiklik yapamaz. Bu bir sopa gibi 
tepelerinde duracaktır. Eğer çok numaralar yapan belediyeler varsa, o 
vakit o yetkiyi alır, özel olarak yaptınrız.» 

Soru : - «Memnun musunuz belediyelerin bu uygulamalarından?» 

Cevap : - Genelde şu hadiseyi gördük. Belediye başkanlarımızın 
büyük kısmı eskisi ile kıyas kabul etmeyecek kadar bir imkana kavuş
muşlardır. Ben bu imkanları fazla görmüyorum. Çünkü fazla görürsem 
yanlış olur. Çünkü Türkiye şehirleşiyor. Eğer aşırı solun büyümesini iste
miyorsanız, şehirlere bakmaya mecbursunuz. O vakit belediyeleri gi.içlen
dirmek lazım. Merkezi idarede umumiyetle bürokrasi bunun aleyhindedir. 
Bunu biliyorum. Merkez ille kendini ister. Ben tam aksini düşünüyorum. 
Yani önümüzdeki dönem belediyelere, mahalli idarelere, il özel idarele
rine - onların da kanununu çıkardık, altyaı hazır· biraz daha fazla imkftn 
ve yetki vereceğiz. Ama bu yetki kontrolsüz değil, icabında çekip alabili
rim. Kontrol edeceğim ben dışardan, Fakat inancım şu. Bunu yaptığım 
-zaman bazı meseleleri çok daha ekonomik halledeceğim. Çünkü oradaki 
insan meselenin yanıbaşındadır. Buradan yapmam çok daha pahalıya ma
lolur.• 

Soru : - «Yani diyorsunuz ki, önümüzdeki dönemde artık bu ka
yırmaydı, ıiişvetti gibi durumları görmeyeceğiz.• 

Cevap : - «Bunlar biraz abartmadır. Belki bir misal alınıp, bü
tününe teşmil edilmiştir. 1700 tane belediye var. 1200'ü bizde. Belediye
lere birtakım imkanlar verildiği için şimdi o yeşil saha veya şu kat ver
miş, arda hurda vermemiş, Adamların şikayetleri oluyor. Bu tabiidir. 
Ama belediyelerdeki adam da şehri düşünmek mecburiyetindedir. Kendi 
seçimini düşünmek mecburiyetindedir. Ben şuna inanıyorum. Seçilmi 
adam daha fazla mesuliyet sahibidir. Seçilmiş adam kendi ini halka kar
şı d'aha mesul hisseder. Bürokrat adamın böyle bir endişesi yoktur. Bu
gün hurdadır, yarın başka yerde. Onun için demokrasiyi yerleştirmek is
tiyorsak bizim bunlara yetki vermemiz lazım.• 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN MİLLİYET GAZETESİ 
YAZARI SAYIN M. ALİ BİRAND'IN SORULARINA VERD1Ci CEVAPLAR 

6 Ekim 1987 

So r u: - cNasıl bir Türkiye düşünüyorsunuz? ANAP'ı ele alalım. 
Yeni bir seçime giriyorsunuz. Yeni bir ANAP çıkacak ortaya. Eski ANAP 
artık bitiyor.• 

Ce v ap : - «Bizim aday listelerine baktığınız zaman aşağı yukan 
180 civarında eski milletvekillerimiz adaydır. Ondan sonra 184 civanndaı 
da teşkilatımızdan gelen adaylarımız vardır. Bir de bu arada bürokrasi
den veyahut bizde daha önceden aday olmuş sonra işe dönmüş. tercih edi
len biiroJ.;rasi ya da sanattan veya spordan kimseler vardır. Şimdi gene 
bu karaktere baktığınız zaman, baştan itibaren şunu söyleyebiliriz. 1980' 
!erin partisi biziz. Türkiye'nin yeni partisi biziz. Ve nitekim 5u geçtiğimiz 
dönem biçim 1980'lerin partisi olduğumuzu ispat etmiştir. Çünkü diğer 
partilerin hemen hepsi eski izlerin devamıdır. Yani 70 öncesi, 80 öncesi 
izlerinin devamıdır.» 

Soru: - «Sizin içinizde o izlerden biç kalıntı yok mu?» 
Cevap: - «Hayır, o iş bi.tmiştir. Anavatan hamurunu yapmıştır. 

Nitekim dikkat ederseniz Anavatan hamuru netice itibariyle bizim ilk me
sajı verdiğimiz yıllarda, 83 seçiminde e as itibariyle şehirlerdeydi. Yani 
ağırlığımız şehirlerdeydi. Fakat son referandum bu ağırlığın köylere de 
yayıldığını gösterdi. Şuradan anlaşılıyor. Gelen oylarda oy neticeleri şe
hirlerden geliyor. «Hayır yüzde 45', «Evet yüzde 55'. Sonra kırsal kesim
den oy gele gele yüzde 49 küsurla belli noktayı>. kadar geldi. Halbuki 83 
seçiminde tersi olmuştu. tık başta şehirlerden gelmişti yüksek nispet, son
ra da kırsal kesimden gelen bu aşağıya çekmişti. Ben onu o zaman şöyle 
yordum: Dedim ki, bizim mesajımız kırsal ke ime daha gitmedi, erişme
di. O bir zaman meselesidir. Nitekim bu gençtiğirniz yıllarda bu mesaj 
kırsal kesime uzandı. Şimdi kent ayrımı yoktur. Kent- kırsal kesim ayı
nını yoktur. Yani bazı partilerin vaktiyle dayandığı gibi biz kırsal kesim
den alırız, öbürleri şehirden alır. Öyle bir ayrım yoktur. Yani Anavatan 'ın 
hu usiyetlerinden biri bu. Dikkat ederseniz kamuovu yoklamalannda da 
aynı nispette tutma gözüküyor. Ondan sonra şehirler içersinde gecekon
du veya zengin muhitler bunlar arasında da fark yoktur. Dolayısıyla bir 
taban meydana ızelmiştir. Tutma tabanı artık eski klasik partilerimizin 
tutma tabanı değildir.• 
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Soru : - «Yani ilk yıllardaki ANAP'ın yerine şimdi yeni bir ANlAP 
geliyor. Yani kabuğu değiştiren.» 

Cevap : - «Türkiye'ye tam manasıyla yayılmıştır. Türkiye' de hiç
bir ayrım yapmadan. Zaten bizim istediğimiz de oydu. Biz şunu iddia et
medik. Sadece köylünün partisi, sade esnafın, sade işçinin değil, biz bü
tün Türkiye'nin partisi olmayı hedef aldık. Memleketi bölmek isteyen
leri, tabiri caiz görürseniz tarlayı tamarniyle süreceğiz o derin izleri ta
mamen kaldıracağız, yumuşama getireceğiz. Liberallik tabirini kullanır
sanız, o manada uygar tartışma ortamı getireceğiz. Çekilmeyeceğiz bu 
tartışmadan. Yalnız tartışmayı kavgaya döndürmemek lazım. Ben şunu 
müşahade ettim : Referanduma gidişimin ana sebeplerinden bir tanesi 
partileşme sürecini tamamlamaktı.» 

Soru: - «Ben artık partiyim diyorsunuz?» 

Cevap: - «Evet, biz artık partiyiz. Hatta bir arkadaşımız yazmış
tı «Kurumsallaşt1» diyor. Çünkü kamuoyu, sosyal araştırmalar da onu 
gösteriyor. Bizim taraftarlarımız kadar partiyi anlayan başka taraftar 
yok. Başka partilerin ne olduğunu anlamadan onlara rey veren kitle var. 
Ama biz tamamıyle anlatmışızd ır. » 

Soru: - «Siz neyle geldiniz, ortadirek diye geldiniz, ama ortadi
rek ekonomik politikalar sonunda en fazla zarar gören kitle oldu.» 

Cevap : - «Burada da biraz fikir farklılığımız var. Ortadirck ne
dir? Ortadirek çiftçidir, ortadirek işçidir, memur, esnaf, emekli, Ben şu 
kanaatte değilim. Enflasyon belli rakamın altına düşmemesine rağmen 
ortadirek ezilmemiştir. Ve hatta şunu iddia ediyorum, başkalarının ak
sine bu araştırmalara dayandıracağım, gelir dağılımında bizim devremiz
de 83 ile 87 arasında çok müspet bir gelişme olmuştur. Neden? Biz me
mura, işçiye hem vergileı; indirdik, hem de faturalı vergi iadesi diye bun
lann vergilerini aşağı yukarı dört, beş mertebesine getirdik. Arkasından 
konut yardımı diye bir şey çıkardık. Hatta evi olmayan faizsiz aynca 
kredi verdik. Bir de kent gecekondu ayınını yapmadan bir çok hizmetler 
gecekondu vasıtasıyla onlara gitti. Çocuklarına çocuk parkı oldu. Genç
lerine basketbol sahası oldu. Ben biraz evvel Mamak'taydım . Mamak, An
kara'nın gecekondu semtlerinden biridir. Şimdi orada da çok güzel kos
kocaman bir çocuk parkı yapıverdik. Biz orada on beş bin tapu dall.ıtıyo

ruz. Bugün dağıttık. Bir de evinin tapusunu verdi. Bu bir bucuk milyona' 
yaklaşıyor. Bu önemli bir hadise. Yani ortadirek ezilmiş değildir.» 

Soru : - «Ama bir de ortada muazzam bir hayat pahalılığı var,• 

Cevap: - «Şimdi hayat pahalılığı izafidir. Hepsi izafi. Yani bu 
rakamlar söyleniyor ama karşılığı söylenmiyor. Yani ne alıyor? Ben 1970 
senesinde planlama müsteşarı olduğum senelerde en yüksek maaşı alır-
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dırn. Yedi bin lira. 71 senesi. Aynı planlama müsteşarının eline 350-400 
bin lira geçiyor. Misal olarak veriyorum bunu. Türkiye' de orra gelir taba
kasının yanında çok fakir tabaka mefhumu yoktur. Yani biz birçok ülke
leri gördük. Hindistan'ı gördük. Pakistan'ı gördük. Çok gezdiğim iz yerler 
var. Bizde gelir farkı az. Bizde çok büyük lüks içinde yaşayan insanlar 
pek mahduttur. Yani baktığımız zaman mesela Ankara'nın Çankaya ile 
Yenimahalle semtleri arasında pek fark yoktur. Zaten yaşama şartlan da 
birbirine çok yakındır.• 

Soru : - «Aman bir yerde enflasyonda geriye baktığınız zaman 
Ben de işsizlik 'Sigortası da yoktur. Onun için önemlidir.• 

Cevap: - «Bizim haşan ölçümüz eğer yüzde on hedefine varama
dık derseniz doğrudur. Fakat biz bu devrede şunu gördük : Türkiye kla
sik. Türkiye'de belki batılı ekonomistlerin görmediği bir şey var. Çünkü 
onlar bunu görmedi. Türkiye gibi memlekette büyük bir değişim var. 
Şehirler on senede ikiye katlanıyor. Hangi Avrupa, Amerika şehirler.inde 
ikiye katlanmayı görebiliyoruz. Köyün çehresi değişiyor. Oto yollarında 
aynı şey. Yüzde ikinin üzerinde nüfus artıyor. Bu memlekette tabiatiyle 
dinamik proses var. Yani o dinamik proses içersinde işsizlik büyük önem 
kazanıyor. Yani onların işsizliğinden, benim işsizliğim daha önemlidir. 
Ben de işsizlik sigortası da yoktur. Onuniçi n önemlidir.• 

«0 vakıt şuna bakmak mecburiyetindeyiz. Bizim için en kritik taraf 
Batı'nın ·üzerinde durduğu Türkiye enflasyonu indirsin demek aynı za
manda kalkınma hızının yavaşlatılması ile denktir. Zaten söylediler. Yüz
de beşin aşağısına düşürmek benim işime gelmiyor. Yani , bir noktada 
onlar haklı. Yüzde beş kalkınma yüzde yediye çıktığı zaman Türkiye her 
on senede tıkanmıştır. Döviz dengesizliği başlar . Fakat ilk defa biz bunu 
yırttığımızı zannediyoruz. Sebebi şıı. Bütün o geçtiğimiz dönemlerde, 80'e
gelinceye kadar Türkiye'nin ihracatının bünyesi tarnarniyle zıraidir. Şim
di vardığımız dünya bunun dışındadır. 

«İleri Batı ülkelerinin görmediği bir nokta bizim gelişen bir ülke ol
mamız ve bu gelişen ülke olmamızdan dolayı ekonomiye tesi r eden on
lardaki faktörlerden çok başka faktörlerin olmasıdır. Bir tanesi dediğim 
nüfus artışı, diğeri şehirleşme hızı. Yüzde altı -yediye vanyor. Ondan son
ra efendim bununla ilgili olarak eğitim standardı. Sağlık meseleleri ve iş
sizlik meselesi. Daha önemli şeyler getiriyor. Batı'da issizlik meselesi çok 
önemli görünmesine rağmen orada işsizlik sigortası oldujhı kin onlar bes
leyebilivorlar. Biz onu da yapamıvoruz. O vakit bizim işsi71ik meselemiz 
daha önemlidir Batı'va göre. Ciinkü , adam aç kalır. Tahii bıır:ıda en 
önemli fark vaktiyle oldujhı gibi büyüme hm meselesidir. Simdi ben su
nu gördüm : Büyüme hızını belli bir rakamın üzerine, yüzde yedi civannır 
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getirebilirsek bugünkü işsizliğin azaldığını görüyoruz. Yani, iki senedir 
işsizlik nispeti Türkiye'de düşmeye başladı. Bu bizim programdaki tah
miııimizden iyidir. Programı yaparken hatta şunu söylemiştik. Dedik ki, 
arkadaşlar işsizliği düşüreceğiz diye yapamayacağımız şeyi yazmayalım. 
Biz en fazla işsizliğin artmasını engelleyebiliriz. O da nispi olarak. Bunu 
yapabiliriz. Kademe kademe bu noktaya yaklaşırız. Bunu yapt1k. Son iki 
sene işsizliğin azaldığını gördük. Bir de ben şunu söylüyorum. Diyorum 
ki, Türkiyc'de hem gelişmeyi hızlandırmak, hem de işsizliği azaltmanın 

formülünün temelinde iki şey yalar. Bir tanesi döviz kum hikilyesidir. 
Döviz kuru sağlıklı olursa hatta underbody olursa birçok şeyler içerde 
yapılır ve yüksek faiz politikası olursa yatırımlarda devlet faktöıii ağır
lık kazanır. 

•Zorlamayla emek yoğun endüstrilere gidilemez. Ancak şartların 
müsait olması lazım. Gelişme hızı yükseldiği zaman hep başımıza gelmiş, 
57'de gelmiş. Gelişme hızı döviz darlığını getirmiş. Adnan Menderes'i dur
duran hadise budur. 68 senesinde, hatta 67'de başlamıştır. Yine döviz dar
lığı hikayesi. 69 senesi sonuna geldiğimizde 13 aydır bekleyen muamele
ler vardı. 70 ortasında para operasyonu yapıldı. Ve en son da herkesin 
bildiği 80 para opera yonu geldi. İşte ardaki tecıübe de şunu gösteriyor; 
Türkiye büyüme hızını artırıyor, borçlanıyor, fakat bir noktada döviz 
dengesi bozuluyor. Ben, bunu çevirme yolunu düşünüyorum. Bu kısır 
döngüyü bir hızlanan daireye çevirmemiz gerekiyor. Bunun yolu da ihra
cat, turizm, diğer döviz gelirleri ve yabancı sermaye. İhracatın bünyesi 
değişmeden bu mümkün değil. Ve zannediyorum 24 Ocak'ta başlayan 

program ve bizim sonradan serbestleştirmeyi artırmamız, yüksek faiz po-
1 itikası büyük çapta sanayi sektörünün rekabet edebilir hale getirdi. Bu
gün tahmin ediyorum 9 milyar dolar, belki 9.5 milyar dolar. Belki de 10 
milyar dolar, onu bilemiyorum. Son aylar gösterecek. Biz bugün 601ı, 70'li 
yıllarda bu rakamı yüzde 20 ile 30 arasında değiştirebildik. Ama son yedi 
senede yüzde 30'lardan yüzde 80'lere geldik. Sebebi de şu : Klasik tarım 
ürünlerinde dünya fiyatları lehimize deği l genellikle. Aleyhimize. İkincisi 
bunların daha fazla üretilme imkilnlan yok. Ama sanayi çok daha ge
niştir.» 

Soru: - .o zaman şunu söyleyebilir miyiz? Türkiye' de enflasyo
nun yüzde 30'un altına düşmesini beklemeyelim.• 

Cevap : - •Gerçekçi olarak şunu söyleyebilirim : Biz, kararlı hale 
gelinceye kadar kaynaklar şunu belli ediyor. Çalkantıların bazı sebepleri 
var. Devamlı bir hareket var Türkiye' de. Bu hareketler belli zaman geldi
ğinde durulacaktır. Ne olacaktır? Şehirlerin nüfusu yüzde 80'e gelecektir. 
Nüfus artışımız yüzde J, hatta altına düşecektir. Bu noktalara geldiğimiz 
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zaman yavaşlar. Benim tahminim, o tarihlerde düşer. İkinci bir alterna
tif var. Kapalı bir ekonomi kurarsınız. Gelişme durur zorla indirirsiniz. 

Soru : - «Yani o zaman biz Türkiye hiç değilse önümüzdeki dört -
beş yıl içinde gerçi kısa vadede gerçekleşebilecek şeyler değil, uzun vade
de Türkiye'nin enflasyonu yüzde 10-15 civarında olabilecek.» 

Cevap: - ·Yüzde 10 -15 civarında görüyorum.» 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN HÜRRİYET GAZETESİ 
MUHABİRİ SAYIN YAVUZ GÖKMEN'İN SORULARINA 

VERDiCi CEVAPLAR 

6 Ekim 1987 

S o r u : - Uzun süredir, başkanlık sistemine geçmek istediğiniz 
ve Cunıhurba~kanlığın ı düşündüğünüz söyleniyor. Anayasa değişikliği 

isteminiz ol duğu, seçimde Anayasa'yı değiştirecek çoğunluğu almayı ar
zu ettiğiniz ileri sürülüyor. Ne deı:ısiniz? 

C e v a p : - Bununla ilgili, yanlış hatırlamıyorsam, Anayasa dı:
ğişıkliği sırasında konuşmuştum. Benim bu konudaki düşünce tarzım 

şöyle : 1982 Anayasası'nda Curohuroaş'karu, eski cumhurbaşkanlanna gö
re, ılave yetkilerle donatılmıştır. Bu yetkiler azdır veya çoktur. Bunu mü
nakaşa etmiyorum. Cumhurbaşkanına bunun da üzerinde ilave yetkiler 
verildiği zaman, cumhurbaşıkanının halk tarafından seçilmesi daha doğ
rudur. TBMM'nin seçeceği cumhurbaşkanının yetkilerinin, çdk fazla ol
maması icap eder. Böyle bir genel görüşüm var. Ama bunu söylerken, bu
günkü sistemi hemen değiştireceğiz manasında söylemiyorum. Bir fikir 
olarak ortaya atılmıştır. Münakaşa edilir. Tabii ara sistemler denildiği 
zaman, dedim ki: «Fransız sistemi var.• Orada cumhurlıaşkanı icradan 
sorumlu. Bir de başbakan var. Fakat o sistemde de problem, cumhurbaş
kanıyla başlbakanın farklı partilerden olması keyfiyeti oluyor. Bunu ön
leyebilmek için de belki, seçim sürelerini aynı zamana getirmek l azım . 
Yani, bütün bunlann hepsi, ille bu yapılacak manasında söylenmemiş. 
Anayasalar da kolay kolay değişecek metinler değil. Ama ileride, bu ko
nu da düşünülebilir c\iye söyledim. 

S o r u : - Fransız sistemi, gene de parlamenter sistem. Başba
kanın, parlamentoya karşı sorumluluğu var. 

Cevap: - Yalnız şunu da unutmamak lazım. Türk idare siste.
mi, ba$bakana yazılı olmayan çok yetkiler vermiş. Bu, bir ananeden do
layı böyle oluyor. Kuruluştan beri bu böyle. Bunun yanında, prezidansi
yel (başkanlık) gibi bir sisteme geçiş, mevcut si temin bir kenara atılma
sını geroktirir. Acaba, bu iyi olur mu diye ciüşünmeık lazım. Yani, bu ka
dar büyük bir değişiklik yapıldığı zaman, netice iyi elde edilebilir ıni diye 
düşünmek lazım. 
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Soru : - Siz zaten memleketi prezidansiyel sisteme göre, Başkan 
Reaganvari yönetiyorsunuz. Danışman larla karar alıp sekreter 'balkanlara 
uygulatıyorsunuz. 

Cevap: - Tam öyle değil, biraz abartıyorsunuz. Yalnız şunu söy
leyebilirim. Kanun yapış tarzımızda, lbu söylediğiniz nokta vardır. Eski
den kanun yaparken, söz sahibi bürokrasiydi. Herhangi bir bakanlılk bir 
kanunu hazırlal'dı . Partinin görüşü bahis mevzuu değildi. Ondan sonra, 
gider diğer balkanlıklaroan mütalaa alınırdı. Sonradan da BaŞbakanlık'

tan, Kanunlar ve Kararlar Dairesi'nden sevk edilil'di. TBMM Komisyon
lann.::la kanun, son şeklini alır gidel'di. ESki başbakanlardan çoğunun, lbu 
kanunlarla alakadar olduklarını bile tahmin etmiyorum. Bizim yönetim 
biçimimizde, önemli kanunlann hazırlanış safhasında bizim ağırlığımız 

olmuştur. Bu kanunları, bürokrasi hazırlayıp önümüzde getirmiş değil
dir. Bir siyasi parti, eğer kendi programını uygulamak istiyorsa, bunu 
yapmaya mecıburour. Ba~ka türlü olmaz. A<ksi takdirde, muhafazakar bir 
partinin programından, aşın sol içeriikli birtakım kanunlar çı'kar. Vaktiy
le olmuştu bu. 

Soru : - Kanun lan çok aceleye getiriyorsunuz, onra da bunun 

acısı çıkıyor. 

Cevap : - Bu eleştiri, çok fazla kanun çvkarmarnızdaıı kaynakla
nıyor. Aslında, aceleye getirdiğimiz doğru değil. Hepsi incelenmiştir. Ta
bii kanunları beğenmeyenler, biraz da aceleye getiriyor derler. Birçok ka
nun çıkardık. Hangisi aceleye gelmi~? Bir rki tanesinde sonradan düzelt
meler yapmışızdır, ama o da pratik ihtiyaçlardan doğmuştur. 

Soru : - Seçimden sonra iktidaroa kaldığınrz takdirde, hi.ikümC'l 
çatısı aynı mı kalacak? 

Cevap : - Bu konuda, şu anda bir şey söyleyemem. Bir kere se
çim tamamlansın, seçimi kazandığımız ve ne şekiJde kazandığımız ortaya 
çıksın, nasıl olsa o zaman bir aydan fazla süre var. Meclis'in toplanması 
ıışağı yukarı bir ay sürüyor. 

Soru : - Ama sizin kafanızda, aşağı yukarı bir model vardır hcr
ha1de. Aynca siz, il yöneticileriyle görüşmeler yaparken, «Bana parmak 
kaldıracak adam lazım» demişsiniz. 

Cevap : - Y dk, hayır. Söylediğim şey şu : Muhaleret, bizim parti 
milletvekillerini tenkit ederken, cSiz fikir söylemiyorsunuz. Sadece par-
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mak kaldırıyorsunuz. Otomatik robotlar gibisiniz• diyordu. Ben de arka
daşlarıma, yani teşkilata dedim ki, «0 panınak kaldıranlar olmasa, ne biı: 
burada oturabiliriz, ne de siz yerinizde oturabilirsiniz.• Yani domokrasi, 
bir oy çoğunluğu, meseleısidir. O çoğunluğu da parmak ka1dıranlar mey
dana getirir. Benim söylediğim budur. Doğrusu da bu. 

Soru: - Eski liderlerin, referandum sonrası partilerinin başına 

geçmeleri konusunda ilginç bir düşünceniz var. Açar mısınız? 

Cevap: - Eski liderler, referandum sonrası az miktarda bir ço
ğunlukla evet oyu almalarını nazarı itibara alarak deselerdi ki 1 •Çok te

şekkür ederiz. Millete teşekkür borc;luyur. Biz kenara çekiliyoruz» parti
lerine en büyük iyiliği yapmış olurlardı. 

Soru : - Sizi de fena halde zor durumda bırakırlardı. 

Cevap: - Evet, beni de oldukça zor durumda bırakırlardı. 

Soru : - Mesela, Demirel çekilip Aydın Menderes'i genel başkan 
yapsaydı, şok yaratırdı. 

Cevap : - Evet, yani demek ki, meşhur laf «Kendim için bir şey 

istiyorsam namerdim• sözü, doğru değilmiş. 

Soru : - Şimdi sevdiğiniz konuya geçeyim. Ekononı i. Bir ara, 3 
milyona kadar gelirlerin vergisini indireceğim diye taahhüt altına girmiş
tiniz. Ama yapamadınız. Seçi~ kazanırsanız yapacak mısınız? 

Cevap: - Bir kere şunu söyleyeyim, vergi artırmayı düşünmüyo

rum. Vergi indirimi daha muhtemeldir. Ama hemen mi, onu bilemem. 
Ne vakit yapılacağını şimdiden söyleyemem. Biz daha çok, tasarrufu ar
tırma tedbirlerine yöneliyoruz. 

Soru : - Cebri tasarruf yapmadıktan sonra, nasıl tasarrul u artı
rırsınız? 

Cevap : - Biraz cebri olacak. Yani sen 2 ver, işveren de 2 versin 
veya 3 versin. Böyle parayı toplarız. 

Soru: - Gene başımıza fon mu çıkaracaksınız? 

Cevap : - Evet, fonda toplayacağım. Her üç senede bir, nema
sının yarısını isteyene vereceğim. Veya emekli olduğu zaman, birikmiş 
munzam bir şey olacak. Onu da olduğu gibi veririm. 
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Soru : - Peki, parayı nerede kullanacaksınız? 

Cevap : - Özel sektör yatınmlannda kullanabilirim. Özel sektö
rün garantili tahvillerinde, kamunun gelir ortaklığı senetlerinde kullanı
rım. Özel sektörün, turizm sahasındaki işlerinde kullanırım. Yani, kendi
sini çabuk döndürecek şekilde. 

Soru : - Peki, seçim sonrası iktidarda kaldığınız takdirde, eko
nomide ne yapacaksınız? 

Cevap : - Türkiye, bugiin şantiye haline gelmiştir. Hatta biraz 
fazla şantiye haline gelmiştir. Bu iş, esas itibarıyla Türkiye'nin kaynak
ları harekete geçirilerek yapılmıştır. Bunu dış borçlanmayla yapmadılk. 
Benim kanaatime göre, biz fazla bir dış borçlanmaya gitmedik. Daha çok 
kendi tasarruflanmıza önem verdik. Toplu konut, baraj finan manları 
kendi tasarrufumuzdur. Biz geldiğimizde, yüzde 16 civarında olan tasar
ruf, yüzde 23 -24 civarına gelmiştir. Bunun yüzde 27 - 28'e gelmesi lazım
dır. Bunu da vergi yoluyla değil, daha çok gönüllü olarak yapmamız la
zım. 

Soru: - Ya enflasyon? 

Cevap : - Şimdi enflasyon rneselesine .. gelirsem, üzerinde duraca· 
ğunız noktalardan bir tanesi bütçedeki açığı azaltmaktır. Bunu da bütçc
dekı büyük yatırımlan özel sektöre alktararak yaparız. Seçim sonrası bü
yük yatırımlan 'bitiririz, yenilerine başlamayız. Bazı büyük yatırımlar, 
yap-işlet-devret modeline göre kaydırırız. Termik santralları, bazı oto· 
yollan, hava meydanlarını, limanları bu modele kaydırırız. Yani, enflas· 
yo;:ıu yenmek için bütçe açığını küçültmek !azını. 

Soru: - Seçimden sonra, şok önlemler var mı? 24 Ocak gibi. .. 

Cevap 1 - Yok, hayır .. . Mümkün değil, mümkün değil. Yani şöyle 
söyleyeyim. Bugiin 24 Ocak şartları var mı Türkiye'de ... Her şey var. Dö
viz darlığı var mı? İhracat artıyor, 9,5 milyar dolara ulaşacak, belki de 
JO olur. Sıkıntı yok. Her şey serbest ... Niçin 24 Ocak'a ihtiyacımız olsun? .. 
Mantık bunu kabul etmiyor. Ben seçim öncesi sonrası diye bir şey düşün
müyorum. Bak, seçim öncesi gazete kağıdına bile zam yaptım. 

Soru: - Bazı mallarda stok eğilimleri başladı galiba. 

Cevap: - Yok, hayır. Hiç miinıkün değil. Bizim 24 Ocak'ta 3 
misline çıkardığımız fiyatlar var. Bundan sonra herkes çok iyi bilmeli ki, 
ekonomi yönetiminin Türk:iye'de artık siyasetle fazla alakası yok. Ekono
mi, kendi kaideleri içinde yürür. Seçim sonrası, şok önlem yo'ktur. Yapa
cağımız en fazla, bütçeyi kendi denkliğine getirmeye çalışmaktır ki, bunu 
da birdenbire yapamayız zaten. Bir program dahilinde gideriz. 
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Soru: - ABD Enerji Balkanı John Harrington'ın size, ABD Baş
kanı Reagan'dan bir mesaj getirdiğini biliyoruz. Bu mesaj ve sizin dü
şünceleriniz nedir? 

Cevap: - Yani bir mesaj değil de, mektup getirdi. Ta'bii, mesaj 
da diyebiilrsiniz. Şöyle söyleyeyim: Körfez konusunda Türkiye'nin birta
kım enclişelerj var; bunu, ifade ediyoruz. Sav:ışın devamı, Körfez'de'ki 
tehlikeli durum on lan da (ABD'yi) çok alakadar ediyor, bizi de alakadar 
ediyor. Berlin'de konuştuğum Kohl (Almanya Başbakanı) , Chirac (Fran
sa Başbakanı), 111ıatcher (İngiltere BaŞbakanı) gibi liderlerle de ana ko
nu olarak Körfez'i görüştük. Türkiye'nin rki ülkeyle de yakın ilişkisi var. 
Gördüğünüz gibi, iki ülke harp halinde olmalarına rağmen, siyasi müna
sebetleri daha yeni kestiler. Bu siyasi hakların korunması işini, ikisi de 
Tüııkiye'ye verdi. Bu, ender rastlanan bir durumur. •Bu konuda bizim 
yapabileceğimiz şeyler var mıdır?• diye düşünüyorum. Kendisine de ifa
de ettim (ABD'li Bakan'a). Tabii Türkiye, bu konulan daha iyi görme 
pozisyonunda. Çünkü iki ülkeyi çdk yaıkından tanıyoruz. Ne çare ki, bir 
sulhe erişmenin zor olduğu gözlemim var. İki ülke arasında fark çok fazla. 

Soru : - Reagan sizden, duruma direkt müdahale mi istiyor? 

Cevap: - Hayır;. heı'hangi bir müda!hale yok ... Dünya Petrol re
zervlerinin llfüyük kısmı burada. Burada kötü bir durumun. ol ması, batı
nın ale~inedir. E as nokta budur. 

Soru: - Yani uzlaştırma sağlamanızı rm? 

Cevap : - Uzlaştırmayı, netice olarak bizden de istiyorlar ... Bizim 
pozisyonumuz daha müsait. Ama ben, meselenin basit olmadığı kanaa
tindeyim. Kompleks (kanşıılı:) bir mesele. 

Soru : - Sizin de uzun zamandır böyle bir düşünceniz vardı ... 

Cevap : - Vaııdı; var gene de, Başanlırsa, iyi de olur. Ama kolay 
değil. Onu söylüyorum. 

Soru: - Siz, 1983 seçimi sonrası, hükümeti daha kurmadan, ilk 
kez gene bizimle görüşüp Yunanistan Başbakanı Papandreu'ya, Hürriyet 
aracılığıyla mesaj vermiştiniz. •Görüşebilirim• demiştiniz. Sonraki geliş
meleııi biliyoruz. Papandreu'nun son cevabi mesajının içeriği nedir? 

Cevap : - İçerik açıklayamam. «İçeriği şu• diye kesin bir şey 
söyleyemem. Çünkü mesajlar, şu anda özel olarak yazılıyor. !ki tanı
fın görüşleri de mahfuzdur. Ama mesaj gönderilmesi, hatta görüşle
rin beyan edilmesiyle, öyle bir ortama giderken bir nevi, iki ülke ara
sında ne tabir ederler, •Detant» (Yakınlaşma) diyemeyeceğim de, yani 
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sıcak bir konuma girmemek, münasebetleri gerginleştirmemek gibi bir 
anlayışa varılmasının da önemli olduğu kanaatindeyim. Daha mesaja ce
vap vermedik; vereceğiz. Ben, seçim sonrasında vereceğim. 

Soru: - Papandreu da «Özal, seçimi kazanacak» diyormuş. Siz 
de lıeııhalde eminsiniz ki, •Seçimden .sonra cevap vereceğim» diyorsunuz. 

Cevap : - «Seçimden sonra cevap vereceğim• lafı, bir anlamda, 
.dereyi görmeden paçaları sıvamaya benzer. Biz genellikle «seçimi alaca
ğız» faraziyesine göre söylüyoruz bunları. Ama seçim, netice itilbariyle ne 
olursa olsun, her zaman ortadadır. 

o ru : - Papandreu'nun son cevabıııdan sonra, Türk - Yunan iliş
kileri konusunda daha da umutlandıruz mı? 

Cevap : - Tabii ... Umutsuz olmak için bir sebep yok. Umutsuz ol
mak için, bu isin kesilmesi lazım. Kesilmediğine göre, umut da var c!"
mcktir. Tabii bu; nasıl olacak? Onun hakkında daha kesin bir kanaati 
miz yok. Bilemiyoruz. 

Soru: - Seçim sonrası bu konuda yeni atağınız olacak mı? 

Cevap: - Hep, •seçimi kazanırsak» faraziyesiyle söylüyorum. 
Onu bilemiyorum. Biz, bütiin ülkelerle iyi geçinme siyasetine sahibiz. Su
riye, İran, Ira'k, Sovyetler Birliği ve hatta Bulg:ııistan'la da iyi geçinme 
siyasetine sahiıbiz. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN MİLLİYET GAZETESİ 
YAZARI SAYIN NECATİ DOCRU'NUN SORULARINA 

VERDİCİ CEVAPLAR 

6 Ekim 1987 

Soru : - •Efendim, Houston'a kalp ameliyatı olmaya gitmedeıı 
önce bir teyp bandı doldurdunuz, üç şey va iyet ettiniz. Bunlardan biri 
de, « Şirket Kurtarma Klanunu »diye isim takılan kanunun çıkmasıydı. 

Buna niçin ihtiyaç duydunuz? Bu, ufukta görülen birtakım tehlikelerin 
öııüı;ü almak için bulunmuş bilinçli bir todbir miydi? » 

Cevap : - •Bize şu bilgiler gelmiştir. Şirketlerimiz sıkıntıdadır. 
Hatta bazıları ölçüleri kaçırarak bilgi verdiler. Ben ekonominin düzel
mesi için kötü idare edilen şirketlerin el değiştirmesinin doğru olacağ1na 
inanıyorum. Veya kapanmalarının doğru olacağına inanıyorum. Çünkü si
zin kaynaklarınızı bunlar kötü kullanıyorlar. Bu kanun onun için çıkar
tılmıştır. Bu kanun, bu şirket.lerden alacağı olan bankaları, alacaklanna 
karşılık onların hisselerini alına yönüne itmek için çıkartıldı. Ama ban
kalar şu anda üzerlerine a.lmak istemiyorlar. Biz ise kanunda üzerine al, 
ortak ol diyoruz. Şimdi bankalar faizi düşürüyorlar, vadeyi yayıyorlar ve 
şirketi kurtarıyorlar. Belki yapılması gerekeni yapıyorlar. Ama biz onu 
kanuna yazamazd ı k. • 

Soru : - « Şimdi bu kanun havada kaldı, o zaman ... • 

C c va p : - •Baokalaruı bazı ş.irketlt:~den büyük alacakları var. Bir 
kere bwılan normale getirmek lazımdı. Bankaların, borcunu ödemeyen 
şirketlerin üzerine gitmeleri gerekirdi. Doğrusu buydu. Eğer böyle yap
salardı diye düşünüyorum şimdi, eğer şirketlerin üzerine gitseleri, Tür
kiye buna alışık değildi. Eğer gitselerdi, belki de askeri idare dönemin
de postu kayıp ederdik. Bu ihtimal de var. Nitekim, Kastelli gibi küçük 
hir hadisede aynlmıık zorunda kaldık Kastelli hadisesi o kadar 'büyütü
lecek bir hadise değil. Ama o gün büyütüldü. Bugün üç şirket batsa, ve
ya bir banka batsa yine büyütülür. ~ 

Soru : - «Türkiye olduğundan fakir görünüyor.• Ütüsüz pantolo
nu. buru~uk gömleği, üç günlük sakalı olan bir adam gibi' görünüyor. Bu 
derbederliğe karşı bir savaş açacak mısınız? e yapacaksınız? İnsan mal
zemesinin kalitesini nasıl yükselteceksiniz?• 
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Cevap : - • Her şeyin baş ı insandır. İyi insanımız varsa, her şeyi
m iz iyi olur. Güçlü oluruz. Ben insana inanırım. Şehirler eskisinden iyi
dir. Ama en iyidir demiyorum. Şehirlere iyi imkan veri ldi . Şehirlerin yö
netimine iyi insanlar gel.diler. Bugün bucak olan yerlerde yüksek mühen
dis belediye başkanları var. Fakat daha iyisi ne gidebi lmek için nasıl eko
nomide serbes tli ğe gi ttik, sosya l ve idare sis teminde de rekabete gidece· 
ğiz.• 

Soru : - • Bunun için hangi araçları kullanacaksınız?• 

C <.: va p : - « Yapılacak şey şu: Devletin lüzumsuz sayıda personel 
ça lış tırmasını azaltmak. Azalnmasak !bile çalı şan sayısını dondurmamız 
lazım. Devlet in elemanına daha iyi para vermemiz lazım . Alt tan yukarıya 
gi den piramitte farkı yükseltmek lazım . Kaliteli eleman deVle1e gelmeli . 
Bütün Türkiye'de elemıı_n kalitesini yükseltmek lazım . Eğitimde, kaliteli 
hora ları kullanarak ve bilgisayar ile TV'yi kullanarak kaliteli insan yetiş
ti rme sistemini oturtacağız. Bunları yaptığım ı z zaman, o sôylediğınız der
bederl ik süratle azalacak. » 

Soru : - aEferı.dim, artık herkes inanıyor ki, en iyi hesap bi len, 
Başbakan Özal'dır. Fakat enflasyonu düşürmeyen bir Turgut Özal imaj ı , 
h~sap ıbilen Tuııgut Özal imajı ile çelişiyor. Bu yüzden, •Enfl asvonun tera
zisini elden bilerek kaçırdınız • diye düşünüyonım. Niçin böyle yapt ını z? 
Neyi elde el!lllek için?• 

Cevap : - • 1980 öncesi kontrolden kaçmış ve karaborsayla bera
ber giden korkunç bir ekonomik anarş i vardı. Bugün enfla yonu run . 
away (sürekli artarak giden) bir yapıdan çııkarttık . Biz Türkiye 'dc aşırı 
bir işsizlik meselesiyle karşılaştığımız için yatırunlara ağırlık verd ik. 
Tüı·kiye'de 35 yıldır ne zaman yatınmlara ağırlık verilirse, iki problem 
çıkıyor. Biri döviz daı:lboğazı , öbürü enflasyon. Enflasyonda he ap cde
me:llğimiz ikinci no'kta para arn, bü~enin denkliği meselesi ... » 

Soru : - • Yani demek istiyorsunuz ki, önümüzdeki yıllaııcla da 
yüzde 50 -60 enflasyonla yaşamaya devam edeceğiz, öyle mi ?• 

C eva p : - •Hayır hayı r ... İneceğiz aşağıya. Fakat bu inme biraz 
yav..ış olacak. Bunu da, kalkınma hızını yavaş yavaş, işsizliği art ırm:ıdan 
yavaşlatarak yapacağız.• 

So ru: - « Kafanızda bir rakam var mı? Örneğin 1988'dc enflasyon 
yüzde 35 olur. Ya da şu kadar olur diye? . 

Cevap : - «Hayır, öyle bir rakam yok. Yalnız ikinci devrenin son
: arına doğru yüzde 10 - 15 '1ere ineceğimizi tahmin ediyorum .• 
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Soru : - «Bu hedefe gideıiken, yatırımlarda nerelerden fedakarlık 
etmeyi düşünüyorsunuz?• 

Cevap : - •Şöyle söyleyeyim: Yeni yatırım projelerini çok selek
tif (seçici) alacağız. Daıha çok mevcutları tamamlayacağız . lki sene bunu 
böyle götürmeyi düşünüyorum. Ana hedefi, tasarrufları artırmaya doğru 
tutacağız . Türkiye'njn kalkınmasını daha çok kendj öz kaynaklarına da
yandırmayı düşünüyoruz.» 

Soru : - « Tasarrufları artırma deyince, akla fajzlcr geliyor. Faiz· 
leri ne yapacaksınız?• 

Cevap : - «Hayır, verıgilerde lbir sınıra gelmiştir. Daha fazla ver
mem. Ne kadar ~ddia ederlerse etsinler, orada taviz vermem.• 

Soru : - •Başka taviz vermeyeceğiniz kalemler hangisi? • 
Cevap : - «Faizde taviz vermem. Kur polit ikasında taviz vermem. 

Gerçekçi kur devam edecektir. Çünkü bunlar bizim politikamızın iki te
me'! direği dir. Kesin olaraık taviz yok.• 

Soru : - «Vergileri artıracak mısınız? • 

C c v ap : - •Hayır, vergilerde bir sınıra gelinmiştir . Daha fazla ver
gi koymayacağı z. Hatta Katma Değer Vergıs i'nde bile bir nispette kala
cağız. • 

Soru : - «KDV' de yüzde IS'lere çıkacağınız yolunda haberler 
var . ı> 

Cevap : - • Hayır, yok böyle bir şey. Yüooe 12'ye çıkınca bile bazı 
problemlerle karşılaştık. Vergilerden ziyade gönüllü tasarrufları artır

mayı düşünüyoruz. Bunun inıkanları var.• 
Soru : - «Nedir efendim bu imkanlar?• 
Cevap : - • Bir tanesi özelleştirme, i•kincisi fonların para aı-1.ını 

konu-ol ccler şekilde kullanılması . Ayrıca ikinci devrede toplu konutun 
ağırlığı azalacak. Bir doymaya gelecek. Gerçi biz köylere de konut kredisi 
düşünüyoruz ama yine de krediler dönmeye başlayacak. Üçüncüsü, bir 
nevi zorunlu tasarruf kanunu düşünüyoruz.• 

Soru : - • Hisse senedi ne hallktan ilginin çok olacağını söylüyorsu
nuz. Bunun için eliniııde somut ölçü varrnı? Kaç mjlyar liralık hisse sene
di sürecdksiniz ve ne ıkadar satıl aıbilir? Döviz endeksli tahvillerde bile 
doyma var.• 

Cevap : - •Tabii büyük hacimlerle çıkamayız. Bankalardan bize 
gelen bilgiye göre, döviz endeksli ve üzerinde gelir ortak1ığı olan senetler 
çok satıyor. Yani enteresan bir şey. Orada faiz olmadığı için faize alerjisi 
olan halkımız onu alıyor. Türıkiye'nin yapısı böyle. Ama bir rakam vere
mem. Şu kadar hisse senedi piyasaya süreceğiz diye. Bakın bir lafını çı
kardılar, geçende piyasa düştü . Biz alıştıra alıştıra satacağız. 
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Soru: - Yeni ekonomik paıket, herhalde seçimlerden sonra var. 
Pakette yeni neler varı? Zamlar çok yüklü mü geliyor?• 

Cevap : - «Tabii, enflasyon devam ederken ayarlamalar kaçınıl
ma;:. Sübvansiyon politikasına devam etmemiz mümkün değil, Taviz ver
meyiz. Bakın seçimlere bir ay kala, gazete kağıdına zam yap1ık. Doğrusu 
ufak ayarlamalar yapmaktır. Korkmayın, seçimlerden sonra büyük zam
lar yok diye yazabilirsiniz. füz icap eden yere zam yapıyoruz. Bunu da 
halkımın iyiliği için yapıyoruz. Çünkü mesele hayal meselesi değildir. 
Çünkü olmayan bir şeyi kimseye veremezsiniz. Bugün SHP'nin progra
mına baktım. Bir hayal içinde. Diyor ki, 'Ziraat Bankası' na üreticinin 
borçlarını sileceğim' diyor, Borçlan silerseniz, banka çöker. 'Hastaneleri 
bedava yapacağız' diyor, bilmem ne diyor. Bir hesap yapsanız. Bunun 
karşılığım nereden bulacaksınız diye sormak lazım. Biz de karşılığı ol
mayanı dağıtırsak, yoklukİarla karşı karşıya •kalırız. O zaman memlekette 
karaborsa başlar. Haksız kazanç başlar. İster bizi seçsin halk, ister se~:
mesin, programımız aşın vaatler manzumesi olamaz.• 

Soru : - «Fiyatları Avnıpa ülkelerinin fiyatına eşitlemek wrunda
yız. Ekonomi bunu emrediyor diyorsunuz. Peki ücretleri de Batı'yla eşit
lemeyi niçin hiç düşünmüyorsunuz?• 

Cevap : - «Bunu beş senede eşitlcyemeyiz. Ama bu değişimi yap
maya mecburuz. Türkiye ileride dünyanın sayılı endüstri ülkeleri arasına 
girec kse faizler, kurlar, fiyatlar gibi ücretler .de Batı'yla eşitlenmelidir. 
Ücretleri kademe kademe enflasyonun üzerinde götüreceğiz. Enflasyonun 
S - 6 puan, 10 puan üzerinde götüreceğiz. Şu ·anda söyleyemem. Batı'y'la 
nerede birleştiririz ücretleı:U. O milli gelir meselesidir. Bizim de kişi ba
şına milli geHrimiz arttıkça, yavaş yavaş ücretler de Batı'ya eşitle~~cek.• 

Soru : - •Ama fiyaıtlar da'ha önce eşitlenecek diyorsunuz?• 

Cevap: - «Hayır hayı r ... Ücretler daiha önce eşitlenecek. Ama 
mill' gelire orantılad ığınız ölçüde dlacak bu eşitl:ik. Yani işin esası şudur. 
Türkiye'de fiyatlarda zirai malların fiyatı düşük. Dışarı açıldıkça bunla
rın fiyatları yukanya çı.kacak. K'öylünün cebine daha çok para girecek. 
Köylünün bizi tutmasının sebeplerinden birisi budur. Dışa açıldı•kça biz
de daha yüksek olan sanayi ürünlerinin fiyatı nispi olarak aşağı düşecek. 
Zaman içinde bizim servis sektörü çok gelişecek. Yani turizm ve ':·ınun 
gibi servis sektörleri. Bu sektörlerin esası ücrettir. Burada yükselme ola
cak.• 

Soru: - «Yeri gelmişken sorayım. Size getirilen eleştirilerden bi
risi de şu,: 'Özal, 'I'ürlkiye'nin sanayileşmesini arka plana itiyor, servis 
sektörlerini ön plana çikartan bir model geliştiriyor Bağımlı bir model' 
diyorlar.» 
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Cevap : - •Ağır sanayi kurmamız gerekir diyorlar. Bunun temsil
cisi bir zamanlar Erbakan'dı. Şimdi de Süleyman Bey olmaya başladı. Bu 
fikir yanlıştır. Her şeyi yapmışsınız, satamazsanız bir yaran var mı? Ben 
sanayi gelişmeyi tabii seyrine bırakmaktan yanayım. Bugün Türkiye es
kisinden çok daha ileri ölçüde sanayileşmiştir. Dün gittik DUSA'nın te
mel atma törenine katıldık. Yıllık üretimi 20 bin ton planlanıyor. Üreli· 
min yüzde 60'ını dışarı ihraç edecek. Dünya ö'çülerine uygun olacak. Bu 
daha doğru sanayileşmedir.• 

Soru ! - •Ekonomik politikanıza aklı başında ağır eleştirilerden 
biri, sizin döneminizde gelir dağılımı çok bozuldu . Gelir uçurumu büyü
yo r. Bu sizi endişcl<>".ldirmiyor mu? • 

Cevap : - •Benim iddiam şudur: Tabii •bu iddiamda fiilen rakam 
veremeyeceğim. Ama gözlemlerim şudur. Türkiyc'nin gelir dağılımında 

bizim dönemimizde büyük bir düzelme var. Biz asgari vergiyi yüzde 25'e 
düşürdük, yüzde 36'dan, faturalı vergi iadesi sistemi getirdik. Dar gelirli
lerin vergi yükünü azalttık. Bu büyük aşamadır. Çünkü dar gelirlinin ver
gi yükü bu yolla yüzde 5'e kadar düşüyor. Ayrıca Doğu'<la çalışanların 

vergisini azalttık. Doğu'daki öğretmen, Batı'<lakirı.den 50 bin - 100 bin li
r<:! daha fazla para alıyor. Polis de öyle, hakim de öyle. Toplumun en aşa
ğı kcsimleri için kurduğumuz 'Fakir-Fukara Fonu' da geliri dengeliyor. • 

Soru : - • Ama efendim, yapılan son araştırmalar uçurumun bü
yüdüğünü gösterıyor. Bir de ~iz TV'de söz vermiştiniz. 'Gelir dağılımı 

araştırma ı yaptıracağım' diye, sözünüzde durmadınız. • 

Cevap: - «Bu araştırma yapı lıyor . Henüz sonuçlanmadı, çıkma
dı. Kolay değil böyle etütleri hemen yapmak. Ben i.ddia ediyorum ki, ge
lir dı::ğılımından pozitif dcğcrlcr v::ıı·. Biz~ P.credeıı oy geliyor, cn::ı bakın. 
Biz bütün Türkiye'dcn rey alıyoruz. Eğer gelir adaletsizliği olsa, bütün 
fürkıye'den alamayız. • 

Soru : - «Efcr>dim, döncmınizde Jış boı·çların fiiz~· hızıyla arttığı, 

üstc-lik dış borç içinde kısa vadelilerin payının, Tüıikiye'u'in bağımsız ha
reketini bile sınırlayacak noktaya geldiği eleştirisi var. Biliyorsunuz .... • 

C c va p : - • Hemen cevap vereyim. Erol Sabancı, Akbank'tan bana 
dedi ki, Türk vatandaşlannın Türk bankalarında açtırd1ğı döviz hesabı · 

nın tutarı 5 milyar dolara çıktı. Bu 5 mılyar dolar kısa vadeli borç ola · 
rak gözüküyor. O zaman ıbu e leştiriler havada kalıyor, Döviz mevduatı 
artarak büyüyor. Borcun bir kısmını böyle görmek lazım. Bizim cari iş
lem açığımız 1 milyar dolanıı altına düştü bu sene. Bundan önceki yedi
sekiz yılı alın. Her yıl cari işlem açığı en az 1.5 milyar dolar. Çarpın bunu 
sekizle. Şu kadar milyar dolar eder. Ben bu kadar borçlanmaya mecbu 
rum . Borç lanmazsanız götüremezsiniz Türkiyc'yi ... Kaldı ki, bu yılki ih-
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racatınuz 9 milyar dolar Bunu toplam borcumuza bölün. Bir de 1979 yı
lının borcu ile 1979 yılın.ın ihracalıru bölün. Böylece 1979'a göre borçlan
mada nisbi olarak bir azalma var. Borçlanmaya karşılık benim ihracatım 
daha iyi gitmiştir. • 

Soru : - •Son sorum politik. Yani ekonomi- politik. Bir konuş

manıula şöyle dediniz: 'Artık siya et bilimsel bir uygulamaya dö;ı üşmüş
rür. Bilim sürpriz istemez. Bu nedenle yeni ne illeri bilimsel siyaset yap· 
maya alıştırmalıyız .' Gençler buna çok ilgi gösterdı. Sosyai demokrat, 
solcu gençler partinizden milletvekili adayı oldu. Kafanızda nasıl bir 
ANAP var? Siyasi yelpazede yeriniz nedir? .. 

Cevap: - «Daha önce bir laf öylcdim. 'Oynak merkez uygulaya
.:ağız' dedim. Münakaşa edildi. 'Solu ufalttık' dedim. Bu söylediğim doğ

rudur. Doğru çıikmıştır . .Partimiz içinde muhtelif kanatlar olabilir. Ama 
biule eskıi dört siyasi eğilime mensup insan yoktur. Biz bu bakımdan 

fürkiye 'de yeni bir devre aı;:tık. SHP ve D P, eski CHP'nin bizibidir. 
Onun hangisinin daha solcu olduğunu seçimler gösterecektir. Ecevit, 
•Ben dalha az solcuyum• diyor. Ben öyle anlıyorum. Biz ortıdayız. Orta 
yolda bir parti)1i.z. Bu tabii eski ortadan farklıdır . Dünyadaki gelişmenin 
istikametinde bir partiyiz. Muhafaııı::kar bir partiyiz ama progres·iv mu
hafazakar bir partiyiz. Bazı konularda yaptığımız icraat , eski solun dü
şünemeyeceği icraattır.• 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN ANKARA OTOGARI TEMEL 
ATMA TÖRENİNDE YAPTICI KONUŞMA 

8 Ekim 1987 

Muhterem konuk lar, değerl i arkadaşlarım ve Sevgili Ankaralılar; 

Burada hakikaten güzel bir te~isin temelini atacağız. Aslında iş baş
lnm;ş ve '-PLJ'CC de ilerlemiş. Bizimki biı dZ formalite clacak. Çünkü bu
gün Türkiye'de yapılmakta olan bir ok tesisin, hatta yat ı rım bakımın

dan çok büyük tesislcııin dahi temelini atmaya yetişemiyoruz. Bunların 
bir kısmın ı n, ancak açılışına gelebi liyoruz veyahutta o açılışları bile iste
diğimiz zamanda rcalizc edcmivoruz. Bu hı~lı bir kalkınmanın en belir-
gin işaretidir. . , ı 

Burada modern bir otobüs terminali kuruluyor. Şehirler modern
l eşlikçc, güzelleştikçe bu gib i lesi !ere ihtiyaç da artar. Nitekim Anka
ra'nın mevcut garaj ları -ismine garaj tabir L'Cieceğim- kafi değ:ldir. Onun 
yerine işte bu modem teıminal , hem de ulaşım noktalarının bir köşesin
de kurulma'ktad ı r. Acaba bu da yetecek mi? İnsan bunu bazan düşünü· 
yor. 

Ankara'ya çok önemli hizmetler gelınoktcd i r. Yakında Ankara'nın 

su ihtiyacını, 2000 senesinin ötesinde karşılayacak Kınık Tünelini ta
mamladık ve açılışını yapacağız. Resmen açı lışı yapılacak. Bu suret le An· 
kar.ı'nın su meselesi önümüzde.ki utun yıl l aı· için kökünden hdlcdilmiş 
olaca'k. 

Ankara'da biz gelinceye kadar, gördüği.ınüz gibi bir tane Büyük An· 
kara Oteli, bir de Etap Ote li vardı. Ankara gibi nüfusu 2,5 mi lyona dayan· 
mı , am•· Tüııkiye gibi ilerleyen bir ülkenin merkezinde otel sayısının bu 
kadar az olma ı, hatta bu otellerimizin biraz da demode olması, bizim 
için pek evi nilecek bir hadise değildir, üzülecek bir hadisedir. İşte dik
kat ederseniz, bir büyük otel süratle ilerliyor, bu Hilton'dur. Yakında b iı 

başka büyük otelin temelini atacağız , Shcreton, ondan sonra eski Mar
mara Oteli, daha büyütülerek yepyeni yapılıyor. Bunun gibi daha birçok 
orta büyüklükte oteller <le devreye girmiş vaziyette. 

Ankara önümüzdeki üç sene içerisinde, tahminim öyledir, Gercde'
dcn, yani Bolu'dan, daha doğrusu İstanbul'dan Arıkara'ya kadar gelecek 
yepyeni bir otoyola ve Ankara'nın etrafında geniş bir çevre sistemine 
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kavuşacaktır. Bu çevre sistemi, bi r ucu tahmin ediyorum, buradan 5 · 10 
km ötede Eskişehir yolunu, Gölbaşı'nın ilerisinde Konya yolunu keseccık, 
bu tarafta Çorum, Çarikın, Samsun yollann ı kesecek. Ve böylece Ankara' 
nın etrafında büyük bir halka meydana gek cektir. Bunu inşallah 3 sene 
sonra r1;:alize edilmiş olarak görürüz. Bunun da işini baş lattık, bütün kre
d ileri temin odildi ve inşaat firmaları çalışmaya başlamıştır . 

Bütün bunlar bir tek şeyi gösteriyor. Bizim şeh '.rlere vcrdiğim'z 

önemi, Türkiye'nin kalik:.ınmasına verdiğimiz önemi, bütünüyle bu yurt
ta, bu vatanda herkesi daha iyi bir refalı seviyesine kavuşturmak için mo
dern imkanları kullanarak, en son tekni!kleri kullanarak ve en iyi şekilde 
planlayaraık buna benzer birçok tesis peyderpey memleketimizin hizme
tine girecektir, girmeye devam edecektir. 

Türkiye son yıllarda kalkınmasını hızlandırdı. Ben bu arada bir 
noktayı billıassa belirtmek istiyorum. Geçmiş yıllarda, son 30 scnode 
unutmadığımız bir konu var. Türkiye'nin kalkınma ı hızlandıkca , belli 
bir seviyeye geldikçe döviz darboğazı başlardı. Misal vereyim; .50'den 
sonra kalkınma hızlandı, ama 57'ye geldiğimiz zaman döv iz darboğazına 
düştük. Aynı şekilde 60'dan sonra kalikırııma bir müddet sonra hızlanma
ya başladı, 67 -68 yıllarında teıkrar döviz darboğazına düştük . Aynı şekil
de 1977 yılında da bir döviz darıboğazına düştük. O devrede 76 yılımn kal
kınması en yüksektir, ondan sonra da 77'den itibaren de b ir döviz darbo
ğazına düşmüşüzdür. •Acaba her 10 senede tekrar eden bu durum başı
mıza bir daha gelecek mi ?» Sual buydu. Zannediyorum bu sualin cevabı
nı bizim iktidarımız en iyi şeki lde vermiştir. Bugü n Türkiye'nin geçen 
sene kalkınma hızı yüz.de 8 üzerine çıktı. Bu senede tahmin ediyoruz yüz
de 7'ııin altında değil. Son rakam'lar 6.7 d iye geldi, işte 6 aylık. Fakat ıah

min ediyorum 7'nin altında deği ldir. Ama bu kalıkınma hızıyla beraber 
.::ari işlem açığımız, ödemeler dengesindeki açığımız art lı mı? H:ıyır, 

ıam ıcr i oldu. İlk defa az::ılmava baş l adı asıl Tüıkiyc bu ha lkayı kır

mıştır, darboğazı aşmıştır? Ona da çok basit bir örnek vermek mümkün . 
Çok basit bir tarzda izah etmek mümkün. Geçtiğimiz otuz enedc , yani 
80'Jerden önceki otuz senede, bu darboğaza girmemizin en önemli sebebi, 
Türkiye ihracatının bünyesidir. Türkiye ihraca tının bünyesi bu devirler
de esas itibariyle zirai karnkterini, tanmsal karakterini muhafaza etmiş
tir. En son 79 senesinde yüzde 6t>'dan fazla ihracatımız tarım ürün! ridir. 
l 960'larda bu rakam 70- 80 civarında idi. Sanayi mamülleri bu son 20 se
nede, yani 80'e gelinceye kadar bütün ihracatımızın yüzde 20 ile 30'unu 
kapsıyordu . İşte ilk defa 1980 den sonra ve özellikle 1983'ten sonra Tür
kiy~'nin ihracatında hem büyük artış olmuş, hem de bu ihracatın karak
teri tanmsal değil, taroamiyle sanayiye .dönmüştür. Bugün bu sene tah
min ediyoruz, 9-9,5 milyar dolar bir ihracat seviyesine erişeceğiz. Geçen 
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senenin 7,5 mukabil, bu sene 9,5 milyar dolar. Büyük bir artış. Ama 
ön mli olan taraf, artık 1979'un yü:&!e 30 sanayi üri.inleri değil, sanayi 
ürünlerinin yüzde 70 olmasıdır. İşte Türkiye bu şekilde bu dar çemberi 
kırmış ve kalkınmasını hızlandırımıştır. 

Kalkınma hızlanırken tabii ki, şehirler, köyler, bütün memleket 
bundan istifade edecektir. İşsizli'k meselesi çözülecektir. Nitekim son iki 
senedir, dikkat edi li rse, işsizlik nispi olarak ve mutlak değer olarak ilk 
defa son iki senedir .düşmektedir. Bunu tabii şehfrlerde de, kırsal kesim
de de görüyoruz. Ümit ediyorum ki, ileri ve modern bir Türkiye'ye var· 
mamız artık hayal değildir. Bunu bütün insanlanmız kendiliklerinden 
hissediyorlar. Bulundukları durumdan daha iyiye gidec klerini hissedi
yorlar ve inanıyorlarki, Türkiye'nin geleceği pırıl pırıl parlaktır. 

Ben şurada yapılan tesi in Ankara Belediyemizin vaktiyle işçileri

nin parasını ödemekte zorluk çeken beleıdiyemizin böyle 20 milyarlık bir 
y~tırıma girişmesini hakikaten bizim mahalli idarelere verdiğimiz öne
min bir göstergesi olarak görüyorum. Bu önümüzdeki 10 gün içinde ls
tanbul'da da aynı şekilde, belki bundan biraz daha büyük bir terminalin 
temelini atacağız, otobüs terminalinin. Otobüs terminali deyipte geçme
yin, saatte burda 300 otobüs hareket edebilecek, yani bir istikamete gi· 
dobilece·klerdir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu tesise emeği geçen herkese teşekkür 
.::diyorum. Belediye Başkanımızı tebrik ediyon.ıın. lnşaallah daha büyük 
tesislerin temelini atmak bizlere nasip olur, onlara nasip olur. 

Hepinize sevgiler saygılar sunuyorum. Sağolunuz. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN A AVATAN PARTİSİ 
MKYK TOPLANTISI NDAN SONRA BASJNA YAPTIGI AÇIKLAMA 

8 Ekim 1987 

Değerli Basın Mensuplan; 

Bugün Merke-z Karar Yöneti m Kurulu'muı.da yarın basına açıkla
mayı düşündüğümüz ve ona göre plan yaptığımız seçim beyannamemiz 
konusunda arkadaşlanmızla gerekli görüşmeyi tamamladık . Seçim be
yannamesinde bu maksatla bugünıkü görüşmelere göre yapılacak değişik

likler, ilave ve çıkarmalar bugün taırnamlanacak ve ümit ediyorum ki, ya
rın saat 9.30 da basın toplantısı yaptığımız zaman sizlere birer kopya>ııtı 
dağıtacağız. Daha sonra basım işi büyük çapta tamamlanacak ve hcıık.::sl: 
dağıtıl!Wbilir hale gelecektir. Şimdi, ben o konudan bahsetmek istemiyo
rum. Yalnız bugün bahsetmek istcıdiğim konu son aylaııda ve özellikle 
son günlerde -çoık enteresan günler yaşadığımızı tahmin ediyorum. Re
ferandum öncesi, hatta referanduma gitmeden önceki dönemi hatırlıyo
rum. Herke o tal'ihte TÜr'kiye'yi erken seçime götürmemizin gerekli ol
duğunu, özellikle ana muhalefet partisi başta olmak üzere bütün muha
lefet bizim neredeyse seçimden kaçtığımızı söylemeye çalışıyorlardı. Re
ferandum sırasında da bütün muhalefet partileri evet oylarının çok yük
sek çıkacağını zannederek gene erken seçim davulunu çalıyorlar ve bizi 
bir nevi erken seçime zorluyorlardı. Buna herkes şahittir. Yazılanlar ol
duğu yerde kalıyor ama maalesef bazıları tarafmdan unutulmuş gibi gö
züküyor. Biz, seçim kararını referandum günü sandtklar kapandığı saat
te verdik. Yani kimse referandum sonuçlanna göre karar verdiğimizi zan
netmesin .Bu yüzden bir yanlış anlama olma ın diye, referandum sonuç
ları belli olmadan, daha sandıklar sayılmaya başlamadan karan mızı açık
ladık Baktım, bu ilanı ya11tık- tabii referandum sonuçları belli oldu- bi
lim mulıalefet partilerimizde bir telaştır başladı. Seçime gideceğimizi 
ılan etmişiz, buna göre de kanunu getirdik ve Meclis'ten geçti. Şimd;, 

artık basınımızda çıkan bazı yazılarla muhalefet partilerinin tutumlarıy
la şöyle bir noktaya geldik. Muhalefette tutarsızlık var. Yani bizde tutar
lılı1c var- söylediğimizi yapıyoruz onlar söylediklerini yapmıyorlar. 

Şimdi de şu dedikodu piyasaya çı'kanlıyor . Eğer Anayasa Mahkemc
·i iptal karan verirse biz bunw1 Resmi Gazete' de yayınlanmasını engellc
yecekm.işiz. Bir ülkeyi mahvetmek için en iyi yol, böyle dedikodlaı- yay~.-
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rak halkın güvenini yıpratmak, devlete hükümete olan inancını zayıflat
ınaktıı-. Söyleyeceğimiz tek şey, bu dedi•kodulann tamamen uydurma ve 
camamen yalan olduğudur. Böyle bir dedikoduyu manşet yı::panlara da 
ma;,lesef tesessüflerimi biJ.diriyorum. Konuyu biraz araştın.aJardı ne 
kaybederlerdi? 

Şimdi, şurada 18 Eylül tarihli Resmi Gazete var. Anayasa Mahkeme
. .;i'ııin 18 Eylül tari hli karan. Ve dı'k ka t cderse:ıiz matbaa karakterleriyle 
yazılmamış . Ve neden değil, onu da ifade edeceği m. Anayasa Mahkemesi 
kararlan bu gazetenin ba ımından evvel, Başbakanlık Ma~baası 'nda di
ziliyor, ilk kopyası alınıyor, Anayasa Mahkrnnesi'ne kontı-ola gidiyordu. 
/1 nayasa Mahkemesi kontrol ediyor tekrar gönderiyordu. lki defa bu 
kontrol yapılıyor.du. Çünkü mahkeme kararlarının en ufak bir hata ol
madan basılması lazım. Bu da tabiatıyla zaman alıyordu. Hatta, ben ha
ıırlıyorum gene basınımızda bu mülk satışıyla ilgili konunun bu şekilde 
geciktirildiği ifade edildi. Onun üzerine şöyle bir tedbir aldık. Anayasa 
Mahkemesi kararları yazıldığ ı şekliyle basılıyor, yani filmleri alı nıyor ve 
o gün basılıyor. Geldiği günün ertesi günü Anayasa Mahkemesi'nin ka
rarları Resmi Gazete'de çıkıyor. Şimdi, bunu göre göre kalkıp da bu şe
kilde bir düşünceye sahip olduğumuzu söylemek hakikaten Türıkiye'de 
bir nevi memlekette itimatsı zlığı yaymaktan .daha başka bir şey değildir. 
Biz tenkide açığız ama bu tip yıkıcı dedikodularla desteklenen tenkitler 
kimseye bir yarar getirmez, sadece memlekete zarar getirir. Tabii mem
leketimiz bir seçim arifesinde kritik günler geçiriyor. Hepimizin çok dik
katli ve temkinli olması lazım. 

Bakınız bir hususu daha söyliyeceğim bana basın mensubu arka
d::şlarım devamlı olarak, «Anayasa Mahkemesi kararı şöyle olursa, böyle 
olursa ne yaparsınız?. diye sualler sordular ve ben kendilerine hiçbir ce
vap vermedim. Niçin vermedim, onu da söyHycyim; Anayasamızııı 138. 
maddesinin 2. fıkrası aynen şöyle söylüyor. •Hiçbir organ, makam, mer· 
ı.:ii veya kişi yargı yetkisinin kullanılmasıııda mahkemelere ve hakirnJcre 
emir ve talimat veremez, genelge gönderemez, tavsiye ve telkin.de bulu
namaz. •Üzülerek söylüyorum ki basınımıza Anayasa Mahkemesi'nin ya
paoJğı karar üzerinde telkinleııde, tavsiyelerde bulunanlar var, işte esas 
Anayasa'ya aykırı hareket edenler bunlaııdır. Biz Anayasa Mahkemesi ka
rarlarına her zaman saygılı olduk ve en ufak bir hukuki pürüz yar:ıtma
dan da uyguladık. Bunu açık ifade ediyorum. Anayasa Mahkemesi'nin 
vereceği yeni her karan da aynı şekilde saygıyla karşılayacağız. Çünkü 
unutmayınız ki, Anayasa Mahkemesi kararları yasama organı da dahil 
olmak üzere yargı mercilerini, herkesi bağlar. Bu bilincin içindeyiz. Onun 
için gene bana bu kararla ilgili sual sorarsanız hiç cevap vermeyeceğim. 
Söyleyeceğim bu kadar. 
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Soru : - Son günlerde iki eski siyasi liderlerin biraraya gelip, se· 
çim kanununun yasal olmaıdığını tartışmaları ve güç birliği içinde bulun· 
m;:ılarını nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Cevap : - Tütikiye Büyük Millet Meclisi 'nden geçen her kanun ya· 
saldır. Yani TBMMn'den geçmeze yasal değildir, geçtiğine göre yasaldır. 
Ama onların işlerine gelmeyebilir. Bize şu tenkidi söyleyenler var, «Seçim 
Kanunu'nu çok değişti!'diniz.» Ben bunu incelettim, lütfen sayın basın 
mensupları da incelesin 1960'1ı yıllarda kaç defa seçim kanunu değişmiş, 
baksınlar görsünler. Bizim şu değiştirdiğimiz dönemden çok daha fazla. 
seçim kanunun.da- değişikhk yapılmıştır. Kaldı ki son kanunda, seçim 
kanununda ciddi bir değişiklik yapmadık. Bunlar daıha evvelki önem l eı:dı · 

yapılmış değişikliklerdir. En önemli değişiklik de altılı yerlerde barajın 
~o 16 dan % 20'ye çıkarılmasıdır, başka bir şey yoktur. 

Soru: - Efendim- Nurettin Yılmaz'ın adaylığının iptali konusun · 
da ne diyorsunuz? 

Cevap: - Şu anda bize karar geldi mi bilmiyorum. Karar yeni 
gelmiş detayını bilmiyorum. 

Soru: - Efendim, bu konu.da bir girişiminiz olacak mı, Nuretti:ı 
Yılmaz'ın adaylığı konusunda? 

Cevap : - İtiraz hakkunız vaıısa, itiraz edebile ek dummumuz 
varsa, kararı gördükten sonra ona göre davranabiliriz. 

Soru: - Efendim, Yü:ksek Seçim Kurulu'nun kontenjan adayla · 
rıyla ilgili aldığı karardan sonra, bu konuyla ilgili itirazıda bulundunu;'. 

Cevap: - Onu daha evvel söyledim, yani hukuki olarak itirazı · 

mızın imkan dahili olduğu her konuda itirazımıza devam ederiz. Hukuki 
dayanağı varsa yani yasal olarak hakkımız varsa o itiraza devam ederiz. 
itiraz şöyle veya böyle yapılır, onu bilmem işte nitekim bir kere itiraz 
00.eriz ama huıkuki olması lazım. Çünkü o konuda da bütün anlayış bizim 
söylediğimiz gubiydi, hiçıbir şekilde TBMM'de ne konuşmalarda ne bu k;:ı. 

nunlar geçerken Yüksek Seçim Kurulu'nun anladığı gibi bir anlayış ol· 
mamıştır. Çünkü o anlayışta kontenjan adayı çoğunluk sistemiyle değil, 
nispi esaslarla seçiliyor anlayışını getirdi. Halbuki bizim iktidar olarak 
öyle bir niyet ve anlayışımız olsaydı onu göğsümüzü gere gere muhalcfc. 
te •İşte bakın bize bu kolaylığı getird ik. diye ac;ıklam<: yapardık . Böyll' 
bir açıklama da yok. Zabıtlar incelendiği zaman bu gayet net gözükür. 

Soru: - Efendim Yüksek Seçim Kurulu zabıtları inceledi mi? 

Cevap: - Bilmiyorum, tabii ben Yüksek Seçim Kumlu neyi in· 
celedi, nasıl inceledi onun ha~lcında bir şey söyliyemem ama, bizim iddia· 
mızın bizim bakımımızdan haklı olduğunu söylemekle yetiniyorum. 
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Soru ! - Efendim, yeni dönemde seçim kanununda bir değişiklik 
düşünürseniz, Yüksek S<!çim Kurulu üyelerini çağırmayı düşünür müsü
,ııüz? 

C c va p : - Biz bu seçim kanunlarını geçirirken hep onların görüş
lerini de aldık. Çünkü, mesela zamanlamayla ilgili olarak Yüksek Seçim 
Kun.ılu'nun görüşünü almaya mecburuz, o istişareyi yapmazsak belki za
man yetmez diye o görüşmelerin hepsini yaptık. Hatta bir evvelki seçim 
kanununda komisyonlara geldiler. Bu kanımda geldiler mi bilmiyorum, 
fakat bu şekilde görüşleri alınmıştır. 

Soru : - Kontenjan konusunda da herhalde görüşleri alındı? 
C c va p : - Hayır. Kontenjan konusu bahis mevzu bile değildi. 

Hiçkimse öyle düşünmüyordu ki, Hatta Ana Muhalefet Partisi ve Anaya
sa Mahkemesi'ne yaptığı son itirazda hesabı bizim söylediğimiz gibi yap
mış. Onlar bile öyle düşünmüyorlaı:ıclı. 

Soru : - Efendim, seçim sonuçlarını tahmin ediyor musunuz? 
Cevap : - Hayır, hiç tahmin etmem. Milletin reyine hiç 

Soru: - Kontenjandan ne kadar kayıp bekliyorsunuz efendim? 
Cevap : - Hiç bilmem seçimde Jciıın kazanır kim kaybeder. Belki 

başkası kaybeder, belki de biz, onu da bilmem. 

Soru : - Kontenjandan efendim. 
C c va p : - Kontenjandan biz de ka)'bedebiliriz, başkası da kaybe

debilir. Netice itibariyle, ona birşey söyliyemem. Orada getirilen esas 
şuydu; •Konıenajn adayı çoğunlukla seçiıecek, sıralamaya gırmeyecek» 

aslı buydu. Bugün kontenjan adayının hangi aday olduğu belli değildir. 
Yani altılı bir bölgede üç parti iki-iki-iki kazansa, hangi parti fazla çı
karırsa onun ikinci adayı değil, kontenjan adayı seçilir. O vakit ibelli değil
dir. İki çıkaı:ıdığınız zaman iki numara seçilmez, kontenjan adayı seçılir. 
Bu gibi acayip durumlar var. Kontenjan adayının nerede olduğu da belli 
değil. Listedeki yeri belli değil. Yani belki tarif olarak başa geçiyor, ama 
orada eğer bir'i çıkardıktan sonra iki'yi çıkaracağını?.a kontenjanı çıkarı
yorsunuz. Reyi çok aldığınız zaman, çok rey almazsanız iki numara çıkı
yor, böyle acayip durumlar var. 

Soru : - Efendim Meclis'i11 yeniden toplanması girişimlerine, bu 
ıoplantıda yer verdiniz mi? 

C ev a p : - Hayır, bizim konumuz değil.dir. Bizim inancımız TBMM 
seçımc karar vermiştir. Seçim kararı yürürlüktedir. Yenilenme kararı 
vermiştir, bu karar Anayasa'mıza göre yenilenme kararıdır. Yenilenme 
kararı \·eri len bir Meclis'in toplanmasının sadece savaş halinde müm
kün olması lazımdır. Benim inancım bu. 
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Soru : - Efendim, Sn. Meclis Başkanı Meclis'i toplanııya çağır

madı . Bu da yasalara aykırı değil mi sizce? 

Cevap : - Söylediğim gibi bu konuyu biz yasalara aykırı görmü-, 
yoruz. Şahsi görüşiim; Meclis sadece Anayasa gereği eğer erken seçim ya
pılacaksa; Şurda bir hüküm var 78. madde. «77- TBMM seçimleri 5 yı lda 
bir yapılır, Meclis bu süre dolmadan seçimlerin yenilenmesine karar ve
rebileceği gibi ... • diye gidiyor. Savaş sebebiyle yeni seçimlerin yapılma
sına imkan görülmezse TBMM seçimlerin bir yıl geriye bırakılmasına ka
rar vereıbilir. Biz TBMM olarak tıoplandık, seçi mlerin yenilenmes ine karar 
verdik. «Erken seçim• tabiri. Bu karar verildikten sonra artık seçimlerin 
yenilenmesine dair ıhükürn çalışır o da savaş halinde geri bırak tı rab ili r. 

Benim anlayışım bu . 

Soru : - Efendim, ekonomide de tehlikeli bir gi di ş var. Yılbaşın

da % 40 enflasyona göre memurlara işçilere zam verileceği yolunda ha
berler var. 

Cevap : - O kanaatte değiliz . Onu sadece Sayın gazeteniz yazıyor. 

Manşetleri öyle, Ozal'la haıibe tutuşmuş, ne yapalım yapsın ... 

Soru : - Efendim, ANAP'lı imzacıların durumlarında değişiklik 

var mı? 

Cevap: - Bizim bildiğimiz kadarıyla 16 aııkadaşımız imza elmiş. 
Bizim arkadaşlarımızın büyük çoğunluğu, bugün Meclis toplansa bizimle 
beraberdir, ben açık söylüyorum. 

Soru : - Bu 16 imzacı dahil mi buna efendim? 

Cevap : - 16 hariç olabilir veya onun 5 · 10 tanesi hariç olabilir. 
Ama büyük ekseriyetle bizim yanımızdadır. 

Soru! - Bu durumu değerlendirmek için Meclis toplanabi l irdı 
demek ki. .. 

Cevap: - Hayır o bakımdan değili Yani Meclis Başkanı'nın otu· 
rurnu doğrudur diyorum. Kanaatim budur, çünkü gerekçelerini söyle
dim . Bunun kötü bir adet olmaması l azım, hele 100 tane veya 120 tanr 
milletvekili, «Biz listelere konulmadık» diye Meclisi toplayıp , seçim ka
nununu iptale kalkarlarsa bu fevkalcde yanlış olur. Onu herke in iyi biJ. 
mesi l azım . Sonra bugün memleketin, önemli acil bir meselesi yok ki 
Meclis toplansın . Meclis yenilenmeye karar vermiş, bizim mantığımızı 
çalıştırmak mecburiyetin.deyiz. Hem de bunu çok büyük bir ekseriyetle 
vermiş. Tahmin ediyorum o itiraz eden arkadaşların çoğunun da evet oyu 
var. 
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S o r u : - Efendim, gezi programınız belli oldu mu ? 
C e vap : - Yann Malatya'ya gideceğiz inşallah. 



Soru: - Erendim, seçime kadarki programın ız belli oldu mu? . 

Cevap : - S~ime kadarki tam belli olmadı. 

Soru : - Kaç il'e gideceksiniz? 

Cevap : - Ayın 22'sine kadar bc.:lli oldu. O arada 3 büyük ilimiz 
var- Ankara, İstanbul, İzmir- ama böyle mitingler değil, Daha ziyade ufaJr 
topJ:ıntılar, veya açılışlar veya temel atmalar, tapu dağıtım::ılar var. Sonra 
bir Karadeniz var; Oııdu, Giresun, on.dan sonra bir de ayın 13'nde Sinop 
var zannediyorum. Onun haricindeki programı daha tespit etmedik, her
halde iki üç yerde daha yapacağım bir Yozgat düşünüyorum, Yozgat ve 
Tokat -onlara söz veı'Clik- Çok fazla gezemiycceğim, zaten dikkat edilirıse 
şu hadise var; Bu sırada üç tane Cumhurbaşkanı Türkiye'ye geliyor. Za· 
ten zamanımızın bir kısmını Ankara'da geçirmeye mecburum. Televiz
yon meselesi var tabii, son hafta televizyona ağırlık vermemiz lıizım . O 
bakJıJlldan fazla gezi yapabileceğimizi zannetmiyorum, aslında çok da ran
dımanlı olacağı kanaatinde değilim. Çünkü kırk yeri ben referandum sı
rasında gezdim. Diğer parti liderlerinin de çok fazla gezeceklerini zan· 
netmiyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim. 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL'IN BASIN TOPLANTISINDA 
GAZETECİLERİN SORULARINA VERDİCİ CEVAPLAR 

9 Ekim 1987 

S o r u : - Sayın Başbakanım , şöyle bir soruyla söze başlamak isti
yorum. Anavatan Partisi Seçim Bildirgesi veya beyannamesini Başba
kanlık Binası'nda açıklama gereğini neden duydunuz? Çünkü, biliyorsu
nuz, heyetleri, milletvekili adaylannı burada topladınız. 

Cevap: - Ben bu "konuyu düşündüm . Yani Türkiye ' de maalesef 
politika hayatımızda geçirdiğimiz dönemlerden dolayı, politikacının iti
barı epey aşağıya düşmüştür. Yani, politikacı şunu yaparsa kötüdür şek
linde hep ibunlar gündeme gelmiştir. Maalesef bunu daha değiştireme
dik. Ben bu düşünceyi kırmak için yapıyorum. Politikacının itibarı var
dır. Kim Başbakan olarak gelirse burayı kuJ!anır. Kullanmasında da hiç 
bir mahsur yoktur. Hatta kanunlarımıza bile dikkat ederseniz hep bu 
espriyle hazırlanmıştır. Politika, demokrasinin temeli , partiler vazgeçil
mez unsurlarsa, politikacıya da itibar etmeniz lazımdır. Şimdi bundan 
daha güzel bir salon yok. Onun için toplantıyı burada yapıyoruz . Ben ay
nı zamanda Başbakanım. Onun içinde burada yapıyoruz. Çünkü burada 
icraat hesabı da veriyoruz. 

Bakın bir misal daha vereyim. Şimdi hava meydanlarına tayyareler 
iniyor. Ayın onüçünde Sinop'a sefer yapacaktık. Şöyle bir haber geldi Si
nop'la zannediyorum Eskişehir'e sivili kabul kabul etmeyelim. Bu gru
ba biz de dahiliz. Sonra Genel Kurmayla konuştum . Bizi de, başkalan

nı da kabul edin diye. Tabi seçim için o meydanlara gittiğinizde inmeniz 
mümkün olacaktır . Diğer partiler de uçak kiraladığı zaman onlar içinde 
kabildir. 

S o r u : - Sayın Başbakan, •Askeri müdahaleye varan ekonomik 
bunalımların, döviz darlığıyla başladığını• söylediniz. Bu arada bir konu 
benim oldukça dikkatimi çekiyor. 3.6 milyar dolar dediğiniz dış borçla
rın içinde Türk vatandaşlarının Türk bankalanndaki döviz hesapl:ırının 
bulunduğunu söylüyorsunuz. 
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Cevap: - Bir kısmı öyle, bir kısmı da Dresner'de olanlar. 

Soru: - Dresner'dekiler içinde. 
C e v a p : - Hayır. 



S o r u: - Yalnız, daha önce gazetelere 5 milyar dolar diye açıkla
dığınız, burada 7 -8 milyar dolar dediğiniz Türk vatandaşlannın, Türk 
bankalanndaki döviz hesaplan, bilebildiğimiz kadarıyla iki yıl önce Baş

bakan Yardımcı ı Kaya Erdem 'in emriyle dış borçların hesaplannda dı
şa çıkartıldı. 

C e v a p: - Hayır. Rakamın içindedir. 

Soru: - Evet, efendim, Merkez Bankasının yıllık raporunda dış 
borçların altında da bunun dipnotu vardı . 

C e v a p : - 33,6'nın içinde var. 

S o r u : - Dışında, efendim. Türk vatandaşlarının, Türk bankala
rındaki döviz hesapları. 

Cevap : - Yalnız, ayrı gösteri liyor. Yani, gene toplamın içinde 
de var da, ayrı gösteriliyor. 

S o r u: - Toplamın içinde yok. Bunları biz sorduk. Hatla biz sizle 
bir söyleşi yapnuştık, niye içinde gösterilmemesi gerektiğini, iki yıl ön
ce bana açıklamıştınız. 

C e va p : - Beynelmilel tarifte, bu, borç sayılıyor. Ama özelliği 

olduğu için iki kalem halinde göstermemiz lazım . 

S o r u : - O zaman 40 milyar dolar. 
C e v a p : - Hayır. 40 milyar dolar değil. 33,6 milyar dolar. 

S o r u : - Ama onu da eklerseniz 40 milyar dolar oluyor. 
Cevap : - Peki, siz tekrar bakın hesabınıza . Doğru mu, değil mi? 
S o r u : - Bir de dış borçlar konusunda da sorum var. İki ay önce 

yeni bir Merkez Bankası Başkanı atadınız. Türkiye'de bir hafta kalma· 
dan ve boş bulunan yardımcılarını dahi atayamadan yabancı bankaları 
ve uluslararası finansman kuruluşlarını gezmeye başladı. Konu da, dış 
borçlarımız. Merkez Bankası Başkanı'nı, yeni atadıktan sonra, yardım
cılarını daha aıayamadan yabancılarla dış borçlar konusunu görüşmeye 
gitmesi ve iki yıl önce Merkez Bankası dış borçları olduğundan büyük 
görünmesin diye hesap dışı bıraktığı bir 5 veya 7 -8 milyar doların bu
gün için nedir diye? Dış borçlan olduğundan hafif gösterme çabası ben
de ister istemez hiç gönülden arzu etmediğim yeni bir döviz bunalımı 
eşiğindeyiz kuşkusunu uyandırdı. Bu konuyu da açıklamanızı istiyorum. 

C e v a p : - Maalesef, siz ve bazı arkadaşlarınız senelerdir bir dö· 
viz bunalımının peşindesiniz ama bir türlü olmuyor. Ne kadar gayret 
etseniz, gene olmayacak, bunu da ben burada iftiharla söyleyeceğim. Siz 
onu aramaya devam edeceksiniz, o şüpheyi vereceksiniz ama bir türlü 
olmayacak. Hatta bir misal vereyim; 1983 senesi sonunda hiç unutmuyo
rum iki yılda bir defa çıkışı serbest bıraktık . 400 dolar yerine, 1000 do-
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Jano üstünde alın dedik. Bu kararı verdik, ertesi gün tabii herkes ban· 
kalara adamlar yolladı. Bankalar bu meseleye birden bire alışmış değil. 
İki enedc bir çıkışa müsaade ediyor. 400 dolar verilirken, adam gelmiş 
1000 dolaı· istiyor, bir ıbaşkası bir 1000 dolar daha istiyor. Döviz yok d..:
mişler, gazete manşetleri başladı, döviz kalmadı, döviz bitti. İşte, o ka
rardan biz dönmedik, haklı olduğumuz meydana çıktı. Bugün Türkiye'de 
her mal vardır. Şunu da iftiharla söylüyorum, o politika sonucunda Yu
go lavı, Polanyalısı, Macarı bakın bunları da sayıyorum Yunanlısı, Irak
lısı, İranlısı, uriyelisi Türkiye'ye gelip alış veriş edip gidiyor. Geçenler· 
de bir hikayeyi de şöyle duydum, «Dünya Bankası Toplantısı'nda•; Ma
carlar bizim gruptadır. Adam demiş ki, birden anlayamadım, Türkiye'yc 
gönderdiğimiz 5 bin olan turist sayımız, birden bire 50 bine fırladı. Nasıl 
oluyor bu iş? Neden arttı? Sonra bir araştırmışlar, Türkiyo!'dc alış - veriş 

çok iyi. Herkes gelmeye başlamış. Bu konuda hiç bir şüphem yoktur. 
Biz, başka gelişen ülkelerin politikasını takip etmiyoruz. Tabii inşallah, 

ihracat ve turizm gelirleri yükselir. Dış borcumuzda da şunu ifade ede
yim; Türkiye çok büyük borçlar aimış değildir. Türkiye'nin borçlarının 
hesabı da karma karışık değil, çok basittir. Cari işlem açığının finanse 
edilmesi mecburidir. Size tavsiye ederim, belli rakamların üzerine, 7 se
ne içerisinde onu ilave ederseniz, bugünkü rakamlara aşağı yukarı erişir· 
siniz. 

S o r u : - Sayın Başbakanım, Anayasa Mahkemesi bugün Türki
yc'nin siyasi geleceği açısından önemli bir karar alacak Erken Seçim Ka· 
nunu'nun 8'nci maddesi iptal edilirse, seçimlerin yine 1 Kasım'da yapı
labileceği düşüncesini taşıyor musunuz? Birinci sorum bu. 

İkinci sorum da, çalışma hayatımızın adil, istikrarlı bir düzen için
de yürütülmesi için bazı düzenlemeler yapılacağını ve tedbirler alınaca
ğını söylüyorsunuz. Ama bunların milli şartlara uygun olarak amacına 
ulaşacağını ifade ediyorsunuz. Bu milli şartlar nedir acaba? Biraz aça
bilir misiniz? 

C ev a p: - Birinci sorunuz, tabii Anayasa Mahkemesinin kararı
na şöyle yada böyle tesir edecek herhangi bir beyanat ta bulunmadım. Bu
lunmayacağım, bulunmam da mümkün değil. Anayasamız, bu konuda 
çok sarihtir. Ama maalesef, bu Anayasa'yı yazanlar da kabil olmak üze
re hepsi ıbu Anayasa suçunu işliyorlar. Gazetelerimizde sayfa sayfa gö
nlyoruz. O yazanlar da dahil, kendilerini bilirler. 8 inci madde, anladı
ğım kadarıyla, yanlış tefsir edebilirim, önseçim yapılmaz MKYK'nın gös
terdiği usullerle veya merkez yoklamasıyla partiler yapabilir şeklinde bir 
hüküm getirmiştir. Bu hükmün niçin konulduğıınu biz hatırlıyoruz . Ni
çin, önseçim yapılmaz hükmü konuldu? Çünkü, dikkat edilir e yeni Ana
yasa Mahkemesi'nden geçmiş, 3377 sayılı Kanunda veya ondan evvelki ka-
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nunda bu hüküm çok sadh olarak var. Yani partiler ön eçim yapmaya 
mecbur değiller. Partiler MKYK'nın belirleyeceği usullerle Merkez Yok
laması veya başka yoklamalar yapabilirler. Bu hükümler var. Yalnız, 

ikinci kısımda, eğer Merkez Yoklaması dışında seçim yaparlarsa, o se
çimler, seçim kurumlarının denetiminde olur diye bir hüküm var. Şimdi, 
dikkat ederseniz 8 inci maddede bu denetim hüküm kaldırılmış. Yani o 
da genel bir madde değişikliği değii, bu seçime 12'nci dönem seçimlerine 
mahsus olarak. Bir an için farzedelim ki, o madde iptal edildi. Bana gö
re, birşey olmaması lazım. Çünkü, seçimin yapılacağı tarih iptal edilme
diğine göre, bir seçim o tarihte yapılır. İki, biz aday tesbitlerimizi, zan
nediyorum 5-6 tanesi hariç, hepsini Merkez Yoklam ası'yla yaptık. Şim

di sorabilirsiniz, niçin önseçim yapılmaz hükmünü koydunuz? Onu da 
açıklayayım. İki sebepten konulmuştur. Bir tanesi, bu kanun hazırlanır
ken, Yüksek Seçim Kurulu'yla bir yanlışlık yapılmasın diye konuşuldu. 
Yüksek Seçim Kurulu'nun zamanlama konulan var. Onlar nazar-ı itibara 
alındı. Hatta benim kanaatim, seçimi 25 Ekim'de yapmaktı. O yüzden, 
l Kasım'a kaydırdık. Onlarla sığmıyor diye konuştuk. Bütün dünya Er
ken Seçim'i 15 günde yaparken, biz, neredeyse iki aya yakın bir sürede 
Erken Seçim yapamıyoruz gibi bir mantığın içine düşmemeiz lazım . O 
zaman Yüksek Seçim Kurulu'nun bize tavsiyesi şuydu. • Bu, önseçim ya
pılmaz hükmünü koyunuz•. Neden koyalım? dedik. • Belki bir parti çı

kar, ben önscçim yapacağım der, o vakit süreler bizi çok sıkıştırır. Bu 
seçim için hiç olmazsa önseçim yapılmaz hükmünii koyun.• Bir bu. İkin
cisi daha önemli, siz seçim kanunlarını TBMM'de hiç muhalefetle konuş
madan yapıyorsunuz. Bildiğinizi uyguluyorsunuz diye, şimdi herkes ced
vel kalem yazıyor. SHP geldi, dedi ki; •Ônseçim yapılmaz hükmünü ko
yun• Niye koyalım? •Ben örgütüme başka türlü hesap veremem• dedi. 
Aynen budur. Örgütüme hesap veremem, çünkü, örgütün Merkez Yok
laması'nı yapacağım. Ônseçimi koymazsanız Merkez Yoklaması yapma
yın diye beni sıkıştırır, pedşan olurum. Onun için lütfen •Ônseçim Ya
pılmaz• hükmünü koyun dedi. Madem öyle, şimdi bir şey daha açıklaya
yım. Dikkat ederseniz Anayasa Mahkemesi 'ne müracaatta, SHP'nin ilk 
müracaatında bu maddeyle ilgili hiç bir müracat yoktur. Ve sebebi de 
budur. Yani resmen önseçim yapılmamasını onlar istediler. Ve biz onla
rın arzusu üzerine koyduk. Yoksa, mevcut kanun bize hiçbir problem ge
tirmiyordu. Biz, önseçim yapardık veya yapmazdık. Parti içerisindeki 
otoritemiz ortadadır. Aradan bir süre geçtikten sonra, bu maddeyle ilgili 
bir ek müracaat daha yapacaktır. Tabii ne dereceye kadar doğru. Grubu 
topladı mı toplamadı mı? Hepsi sualdir. O eski grup toplantısına, bir ne
vi bunu da ilave etmiş gibi yaptı. Anayasa Mahkemesi bugün onu inceli
yor. O maddeyi inceliyor. Belki de, gazetelerimizde duyduğumuz rapor-
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törün teklifinde, o maddenin iptaliyle ilgili hüküm var. Şimdi, nereden 
çıktı diye düşündüm. Yani ilk müracaatta yok. 10 gün sonra müracaat 
ediyor. Acaba kulaklarına, bir yerden bir şeyler mi fısıldadılar? Bir bu 
düşünce insanın aklına gelir. İkinci olarak da bu maddenin iptali neyi 
sağlayabilir? Onu da söyleyeyim; Seçim'in geri kalmasını sağlayacağını 
tahmin etmiyorum. Anayasa Mahkemesi, uSeçim şu tarihle yapılır» hük
münü iptal etmcdiktı.:n onra, seçime m.ıni olamazsın. Onu da söyleyeyim. 
SHP'den, eski HP'den ayrılan milletveki lleri var. Bunların bir kısmı 
Doğru Yol'a girdi, bir kısmı DSP'ye girdi. Birkaç tane de bize geldi. Bun
lar uygulama bakımından 84'e tabi oldular. Eğer MKYK'nca bunların 
adaylıkları ortayla konulursa, 84'e tabi olurlar. Yani, milletvekilliği aday
lıkları kabul edilemez. Milletvekili olmasalar !bile, düşerler. gibi bir anla
yış var. şimdi, tahmin ediyorum onlardan intikam almak için bu madde
nin iptali istenmiştir. Bu da söylediğim gibi, DSP'nin gösterdiği millet· 
vekillerine veya oraya geçip, aday gösterilenlere, Doğru Yol 'daki adayla
ra - bizde de birkaç tane var - bunların adaylıklarını iptal bakımından 
alındı gibi bir anlayışım var. Başka hiç bir sonuç doğurmaz. 

Soru: - Sayın İnönü mü söyledi? 

C c va p: - Evet, SHP'den İnönü ve bütün Grup Başkan Vekilleri 
söyledi. Onlar geldiler rica ettiler. Bu maddenin başına önseçim yapıl

maz hükmünü koyun diye. Arkasından da gidip bu maddenin iptalini is
tiyorlar. Bunu da huzurunuzda açıkladı~ımdan dolayı gönlüm ferahladı. 

Soru : - Efendim, bir sorum daha vardı. Çalışma hayatıyla ilgili . 

C e v a p : - Çalışma hayatıyla, Türkiye'nin şartları dediğimiz za. 
man, Türkiye'nin geçirdiği dönem ve gelişmesi. Yani Avrupa standartla
rını kastediyorsanız, biz burada Türkiye'nin şartlarını düşünmeye mec
buruz. Bu gelişme, kendi tabii seyri içerisinde olacaktır. Tahmin ederim, 
sendika meselelerinde de bazı konular daha iyi bir şekilde ortaya getiri

lecek. Doğrudur ama, her memleketin kl·ndine göre şartları vardır. Her 
konu herkesin istediği, başkalarının istediği standartta olmayabilir. Bu
na bakmamız lazım. 

S o r u: - Efendim, Seçim Beyanname'nizde, memur ve emeklile
rin durumunu iyileştirmek diye bir maddeniz de var. Belki kaidesi çok 
soruldu ama, 1988 yılı için yapılacaklara bir ışık olmak üzere, IS Ekim'
de Meclise sunulması gereken Bütçe Kanunu Tasans ı 'na, katsayıyı koya
cak mısınız? 

C e v a p : - Şimdi, bakın açık söylüyorum, bu şekli bir hukuk, 
şekli bir mecburiyet var. Bütçe tasarısını vereceğiz, ama biz biliyoruz kı, 
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bu büt~'.e tasarısı kadük olacak. Çünkü, Meclis değişiyor. Kadük olduğu
nr, göre, bizim burada Bütçe Tasansı vermemizin, pratik hiç bir faydası 
yok. Onun için biz, geçen seneki Bütçe Tasarısı'nı aynen verdik. Bir usu
lü yerine getirmek için. Yani, şeklen uymak için. Başka yapacak bir şeyi
miz yok. Hangi iktidar gelecek? Ben mi geleceğim? Başkası mı gelecek? 
Bunl:.ır belli olmadan •Bütçe Tasarısu veıiJmemesi lazım. Ama Anayasa 
verin diyor, vereceğiz. Bir bu. İkincisi, genı! anlayışına göre, belki ilerde 
bu noktaya bakmamız lazım, her 5 senede bir, bu dunımla karşılaşılma 
ihtimali var. Çünkü, Ekim'de seçim yaptığınız zaman, o senenin bütçesi 
verilemez hale geliyor. O vakit, Bütçe Kanunları'nın kabu lünü yani, bütçe 
yılını, Marta ' almak belki daha doğru olur. Bu değişikl i k kanun mesele
sidir. O değişikUği yaparsak daha rahatlarız diye düşünüyorum. O vakit 
ne seçimi yaparsanız yapın, bütçeye herhangi bir tesiri olmayacaktır. 

S o r u : - Efendim, her zaman toplumun geniş kesimleri tarafın
dan tartışılan bir konu var. Biraz önce sizin de bir şekilde değindiğiniz, 
refahın yaygmlaşması şeklinde. Hatırladığıma göre, bundan aşağı yuka
rı bir yıl kadar önce yine burada düzenlediğinizi Basın Toplantısında 
konu yeniden gündeme geldi . (Büyüme hızı· Enflasyon)? 

Cevap : -Bildiğim kadarıyla çalışma yapılıyor. Ben son zaman
larda takip edemedim. Yalnız çalışma maalesef Türkiye'de bu konuları 
bildiğini zannedenler veya bilenler diyelim biraz hızlı çalışmalar yapıp, 
bazı neticeler çıkartıyorlar. Ondan sonra da arkasından hükümler geli
yor. Bana kalırsa bu konu söylenenden çok daha zor bir konudur. Ben 
iddia ediyorum, 1983'den 1987'ye kadar Türkiye'de gelir dağılımı pozitif 
bir şekilde iyileşmiştir. Tabii bu iddiamı rakam olarak size söyleyemem 
ama bir takım kalitati[ analizlerle söyleyebilirim. Çok net olarak. Biz 
vergileri indirdik. Yüzde 36'dan, yüzde 25'e bu devrede indirdik. Asgari 
vergi yüzde 36'ydı, bunu yüzde 25'e indirdik. 1 milyondu, 3 rnilyon'a çı
kardık. Ondan sonra da faturalı vergi iadesiyle, bu gibi kimselerin ver
gilerini fiilen yüzde S'e kadar düşürdük. Gene aynı dönem içinde olmuş
tur. Bu. zannediyorum gelir artışında önemli bir faktördür. Sade bununla 
kalmadık, Konut Edindirme Yardımı, Düşük Faizli Konut Kredisi, Sos· 
yal Dayanışmayı ve Gelişmeyi Teşvik Fonu gibi şeyleri de sayın ve bu şe
kilde daha düşük gelirli in anlara yapLlan yardımları da hesap edin. Bu
nun gibi daha bir çok konular, köyüne elektrik götürülmesi, telefon ve
rilme i gibi bir çok yeni hizmetlerin götürülmesi de gene gelir dağılımı
na, nisbeten tesir eden hususlardır. İnanıyorum ki, Türkiye'de bu kadar 
te levizyon satıyorsa, beyaz eşya satıyorsa herhalde refah eskisinden çok 
daha yaygın. Bilmiyorum, kaç tane gecekondu gösterebilirsiniz ki, içinde 
bu eşyalnrdan asgari iki üç tane olmayan. Böyle gecekondu göstermek 
hemen h:::mcn zorlaşmıştır . 
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S o r u: - Sayın Başbakanım, izninizle ben dış politika konusunda 
soru soracaktım. Biliyorsunuz körfezdeki durum hareketlendi . Yine dün 
gece, Amerikan helikopterleri İran gemilerini batırmı ş. Pakistan Devlet 
Başkanı geldi. İran - Irak savaşı konusu görüşmelerde önemli bir yer al
mış, bu arada Arap heyetleri geldi, burada ikili görü, meler yapıldı. Siz 
de İran Başbakanı'na bir mesaj gönderdiniz. Öte yandan Amerikan Ener
ji Bakanı'nı da size, Başkah Reagan 'dan Körfezle ilgili b!r mesaj gc · 
tirdiği söyleniyor. Bu olup bitenle ve sizin gönderdiğiniz mesaj konusun
da bizi biraz aydın latabilir misiniz? 

Cevap : - Başkan Reagan 'ın gönderdiği mektup, KörfeL sava
şıyla ilgili değildir. Başkan Reagan'ın .gönderdi ği mektup, Enerji Ba.ka
nı 'nı takdim ediyor. Esas Enerji Bakanı'nın söylediği, Körfez' le ilgilidir. 
Onu söylemek istiyorum. Tabii bu Körfezdeki durumun kritik olduğunu, 

her an daha büyük boyutlira varabilecek bir duruma gidebileceğini biz 
baştan beri söylüyoruz. Durum nasıl değişmelidir? BM Güvenlik Konse
yi'nin bir 598 sayılı kararı var. 5 büyük ülke bu konuda anlaşmış. Bu 
çerçevede bir çözümün bulunması lazım . Tabii, bu çerçevede farklılık ya
pılır mı yapılmaz mı, ben şu anda onu bilmiyorum. Bizim İran'a söyle
mek istediğimiz, bir an evvel sulha doğru gitmeleridir. Bunu söylemek 
için yolladık . Çünkü, ilerde Körfez'in çok kritik bir durum olması, bütün 
ülkeler ve herkes bakımından fevkaladt! sıkıntılı olur. Teşekkür ederim. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN MALATYA'DA 
HALKA HİTABEN YAPTICI KONUŞMA 

9 Ekim 1987 

Çok Sevgili Malatya'lı Hemşehrilerim, 

Sözlerimin başında hepinizi sevgilerle, saygılarla selamlıyorum. 
Kasım J987'de yapılacak seçimleı-in ilk kampanya açılışını, bu güzel 

şehirde, Malatya'da yapmaktan büyük gurur duyuyorum. 

Çok Sevgili Hemşehrilerim, 

Dört sene evvel 1983'de 6 Kasım seçimleri için ilk toplantıyı, Malat
ya' da İstasyon Meydanı'nda yaptığımı hatırlıyorum. Zaman geçti, iktidar 
olduk. Memleketimize, milletimize çok büyük hizmetler için gecemizi 
gündüzümüze katarak çalıştık. Bunun eseri, memleketle açık seçik gö
zükmektedir. Malatya'da bu kalkınmadan, bu gelişmeden kendisine dü
şen hisseyi en iyi şekilde almıştır; almaya da devam edecektir. Bakınız, 

bugün memleketimizin dış itibarı nasıl arttı? Sevgili Malatyalı'lar. bu 
seçim döneminde, şu son 20 gün içinde Türkiye'yi ziyarete gelen tam 3 
tane Cumhurbaşkanı var. Evet, Alman Cumhurbaşkanı, Pakistan Cum
hurbaşkanı ve Romanya Cumhurbaşkanı. Daha birçok Bakanlaı ve Baş
bakan Yardımcıları var. Bütün bunlar, Türkiye'nin artan itibarının çok 
önemli bir göstergesidir. Eski yıllarda hiç böyle ziyaretler oluyonnuydu? 
Bugün sabahleyin Ankara'da yaptığım basın toplantısında, 1987 yılı 1 
Kasım'ında yapılacak seçimlerin seçim beyannamesini açıkladım. Bu 
açıklamayı yaparken, 4 senede neler yaptık? Nelerde başarılı olduk? IDa
ha evvel söylediğimiz sözlerimizi tuttuk mu? Bunların hepsini birer bi
rer gözden geçirdik. 

Sevgili vatandaşlarım, 

Şunu açık yüreklilikle ifade ediyorum ki, söylediklerimizin hemen 
hemen hepsini, hatta bazı bakımlardan çok daha ilerisini yapmışız. Ba
kınız, birkaç misal verilebilir. Bir tanesi telefon meselesi. Biz iktidara 
geldiğimizde, otomatik telefon yani, kadranı çevirdiğimiz zaman dünya
nın herhangi bir ülkesiyle konuşma imkanımız hemen hemen yoktu. Köy
lerimizde hemen hemen hiç mevcut değildi diyebilirim. Köylerimizin sa
dece 12 tanesinde otomatik telefon var. Bu sene sonunda bütün köyleri
miz telefona kavuşuyor. Aynen elektrikte olduğu gibi telefonsuz köy kal-
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mıyor. Ve 12 tane yerine 20 bin köyümüz de otomatik olarak dünyanın 
her yeriyle konuşabiliyor. Bugün, Malatya'nın köylerinden Almanya'yla 
konuşmak mümkün. Ben bazen Bakanlan arıyorum. Mesela, Hemşehri
niz Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı Hüsnü Doğan'ı geçen gün aradım. 
Dediler ki; cAdana'nın bir köyünde•. Bulun bana dedim, 5 dakika sonra 
telefonda karşımdaydı. Çünkü, artık Türkiye'nin her tarafında telefon 
var. İstediğimle konuşuruz. Bir başka misali televizyondan vereyim, şim
di herkes hatırlamaz belki, ilk geldiğimizde bu televizyon renkli miydi? 
Çok kere renkli değildi. Sadece Cumhurbaşkanımız çıktığı zaman, Baş
bakan'ın basın toplantılarında, bir de arasıra bazı programları renkli 
veriyorlardı. Haftalık bütün yayın 27 saat idi. Bugün televizyon tamamiy
Je renkli olmuş ve ikinci kanala geçilmiştir. İnşallah buraya da gelecek. 
Memleketin mühim bir kısmında ikinci kanal başladı . Söz veriyorum, 
buraya da gelecek. Artık 87 saat değil, 137 saat olmuştur. Bakını/., 1988 
Mayıs ayında ikinci kanalın Malatya'ya geleceğini söylüyorlar. Şimd i bir
şey söyleyeyim mi? Şimdi televizyonun ikinci kanalı gelir, ben ş u kanalı 
seyredeceğim, sen şu kanalı seyredeceksin diye evde bir kavga başlar . 

Ondan sonra iş gene keseye gider. Çocuklarla ayn seyretmek için ikinci 
bir televizyon lazım. Bu da olacaktır. 1leri ülkelerin bütün durumlarını 
gördüm. Bizim ne farkımız var? Çalışırsak, kazanırsak, o ileri ülkelerin 
sahip oldukları refah seviyesine inşallah biz de yetişiriz . 

Bakın Sevgili Malatyalılar, 
Memleketimizde yakıt olarak, vaktiyle bir tek odun bilinirdi. Za

manla bu odun da yetmez oldu. Birçok yerlerde tezek yakılırdı. Ben eski
den hatırlarım, Malatya'da da vardı bunlar. Hala da alan yerler vardır. 
Ama zamanla değişti. Şimdi kömür çıkarıyoruz, linyit kömürü . Bira?. 
kalorisi düşük, biraz da iyi ısıtmıyor diyoruz. Onun için o da pek işimize 
gelmiyor. Şimdi ne yaptık? Sovyet Rusya'dan, Bulgaristan üstünden gaz 
alıyoruz. Bu gaz boru hattı, önümüzdeki sene Ankara'ya kadar gelecek. 
İlk önce İstanbul, Ankara, Bursa, Eskişehir gibi yerleri besliyor. Sonra 
n.: olacak? Söyleyeyim, nasıl elektrik şebekesi, elektrik hava hatları bü
tün Türkiye'yi kaplamışsa, bu gaz boru şebekesi de, inşallah önümüzde
ki 10 sene içinde bütün Türkiye'yi kaplayacaktır. Temiz bir yakıt. Evi
nizde kullanacaksınız. Bunlar, bütün illerin, ilçelerin kullandığı nimet
lerdir. Tabii, ancak çalışmak yoluyla elde edilir. Çalıştığımız, d,aha iyi 
işler yaptığımız ve randımanlı çalıştığımız zaman bütün bu zenginliklere 
sahip olmak mümkündür. Bir başka misal daha verey;m. Aramızda Al
manya'ya giden işçilerimiz, oraya gidip gelmiş kimselerimiz vardır. Ora
larda bir takım yollar var, otoban diyorlar. Yani, serbest büyük ekspres 
yoılar var. Bizde şimdiye kadar olmadı. Biraz İstanbul'la, İzmit arasında, 
takriben 50 küsur km.'lik yol var. Ama Anavatan İktidarı 1500 km'.'lik 
otoyola başladı. Parasını temin etti, inşaatına başladı . 
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Muhterem Malatyalılar, 

İkinci 5 senede tahmin ediyorum 1000 - 1500 km.'lik ve 3000 km.'Jik 
bir otoyol sistemi önümüzdeki on sene içinde, şoförlerimizin, nakliyeci
lerimizin ve turistleıimizin hizmetine girecektiı-. Bütün şehirlere iyi bak
may<ı mecburuz. Şehirler büyüyor, Malatya'nın nüfusu eskisiyle muka
yese edilebilir mi? Şimdi çok büyüdü. Önümüzdeki on senede daha da 
büyüyecek. Peki ne yapacağız? Onu da söyleyeyim. 2 tane büyük şehri· 
miz var. Malatya•yı da inşallah büyük şehir yapacağız. 7 tane büyük şeh· 
rimiz var, sayayım; ilk önce üç taneydi; İstanbul, Ankara, İzmir. Ondan 
sonra bunlara Adana ilave c.dildi. Arkasında Bursa ve Konya geldi, soıırn 
Gaziantep geldi - tabiatıyla nüfusu belli bir rakamı geçenler zannediyo
rum Malatya'da bunlann içinde olacaktır önümüzdeki 5 senede - Malat· 
ya'da bu büyük şehir grubuna inşallah girecektir. 

Biz yeni beyannamemizde de söyledik. Geçtiğimiz dönemde 103 tane 
ilçe yaptık . 100 tane ilçe de önümüzdeki dönem içinde yapacağız. Yazı

han'da !:;unlardan biri. Belki başka yerlerde çıkar, onlara da bakarız. 
Çünkü, c!cvlctin hizmeti daha iyi gitsin diye ilçe yapacağız. Artık Türk 
Devleti eskisi gibi deği ldir, güçlü bir devlettir. Parası vardır, her işin al
llnda:ı kalkaoi lir, bütün mesele buradadır. Bi r misal daha vereyim. Ba
kınız, elek trik meselesi, 1983 senesine gelinceye kadar Türkiye'de elekt
rik kı sıntıları devam etti. Neden? ? Çünki.i kafi derecede elektriğimiz yoktu_. 
Anavatan İktidarı geldiğinden bu tarafa hiçbir şekilde elektrik kısıntısı 
kaimamıştır. Bulgarislan'dan da elek trik almıyoruz. Suriye 'ye satıyoruz. 
Önümüzdeki devrede Türkiye'de elektrik meselesi birinci derecede çö
zümkdiğimizdcn daha iyi hale gelecektir. Bu şehirlerin hepsi çok daha 
güzel şehirler olacak. Toplu Konutlar heryerden fışkıracak ve inşallah her 
insanımızı . yeni evli insanlarımız başta olmak üzere - ev sahibi yapmak 
için her türlü imkanı seferber edeceğiz. Bugün 600 bin toplu konut üni· 
ıesi yapı lmaktadır. Bunu nereden buldun Özal? diye sorarsanız. Kaçak
çıya, karabcrsacıya giden yem borusunu J.-estim, onu devlete akıttım , top
lu konuta akıttım. 

Sevgili Hemşehri lerim, 

Şimdi, bir yeni seçime gidiyoruz. Bu seçimde Anavatan Partisi Ge
nci Başkanı olarak, sizden yine tam yetki istiyorum. 

Bu seçime nasıl gittik? Bundan 6 ay kadar evvel, Anayasa değişik· 
li ği yaparken, ıeferandum için ilk önce karşımızda olanlar, bize seçim 
teklif ettiler. tile de seçim yapalım diye önerge verdiler. Biz sesimizi çı
karmadık. Ondan sonra da dediler ki; cAnavatan seçimden kaçıyor, Baş
bakan seçimden kaçıyor•. Bu sözleri söylediler, unuttunuz mu? Reterau
dular. Referandum oldu. Bu sefer bazı grupların desteğiyle ümide kapıl· 
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dılar. Büyük, şaşaalı mitingler yaptılar. Zannettiler ki, yüzde 75 - 80 
• evet» çıkacak. Ondan sonra referandum oldu, fakat daha sandıklar açı
lıp sayıma başlanmadan, ben basını topladım, erken seçimi ilan ettim. 
Bunu ne için yaptım? •Özal referandum sonuçlarını gördü ondan ~onra 
seçime karar verdi• demes inler diye yaptım . Talbii o arada •hepsi seçimi 
kabul etti. Zannediyorlardı ki, referandumda yüzde 70- 80 •evet » alaca k
lar. Referandum sonucunu hepimiz biliyoruz. Balonları sönmüştür, bit· 
miştir o iş. Erken Seçim Kanununu getirdik, Meclis'ten geçirdik, geçirir· 
ken de bir maddenin üzerinde değişiklik yapılmasını SHP'liler istedi. Bu 
seçimde •Ön seçim yapılmaz» hükmünü, geldiler rica ettiler, bize koydur
dular. Niçin djye sorduk. Dediler ki; •Teşkilatımıza karşı birşey söyle
memiz lazım. •Niye önseçim yapılmadı diye teşkilatımız bize kı zar. Onun 
için bu hükmü koyun.» Koyduk; Anayasa Mahkemesi 'ne gittiler. 8. Mad
deye SHP'nin ricasıyla «BJJ seçimde ön seçim yapılmaz?• hükmü konul
du. Sdbebi de onların teşk ilatlarına birşey söyleyebi lmeleri içindi, tc:~1 ki
latlarını ikna etmek için konuldu. Aradan zaman geçti. Baktılar ki, seçi
mi alamayacaklar, yani yol göründü. Ve onun üzerine Seçim Kanunu'nu 
iptal için Anayasa Mahkemesi'ne gittiler. - Bu resmen milletten kaçmak
tır. - lptaJinj istedikleri maddeler arasında 18 madde var. O madde diyor 
ki, • l Kasım 1987'de seçimler yapılır.• Bunun da iptalini istediler ki, se
çim olmasın diye. Fakat 10 gün geçmedi, bir ek dilekçe daha verdiler -
unutmuşlarmış - 8. maddenin de iptalini istediler. Yani değiştirilmesini 
istedikleri maddenin de iptalini istediler. Niye on gün sonra bu ipt::ıl di
lekçesini verdiler? Üzülerek söylüyorum, inanıyorum ki , • Mahkcme'nin 
içinden bir işaret aldılar, bunu getirir eniz bu maddeyi iptal ederiz• diye. 
Maalesef böyle. Çünkü başka türlü hadisenin anlaşılmaması mümkün de
ği ldir. 

Muhterem vatandaşlarım, 

Anayasa Mahkemesi karar verdi. - Bu karar herkesi bağl ar - 8. mad
deyi iptal etti ama seçimin 1 Kasıın'da yapılmasına dair olan 18. mad
deyi iptal etmedi. 1 Kasım 1987'dc seçim var. Hodri meydan dedim, gö
relim sizi. Muhterem Malatyalılar, şu siyasi Bizans Oyununa bakınıL . Hem 
kendileri maddenin değiştirilmesini isterler, hem ondan sonra da gider· 
!er, Anayasa Mahkemesi'ne iptal edilmesi için müracaa t eder. Bu, haki
katen görülmemiş bir siya i Bizans Oyunudur. Bu gibi kimselere iktidar 
verirmisiniz? Yaptıkları işin bir başka tarafı daha var. 8. maddeyi iptal 
ettirmekle, kendilerinden ayrılan ve bugün diğer partilerin listelerinde 
olan eski milletvekillerine - sözüm meclisten dışarı . kazı k atmak istedi
ler. Bu da siyasi sahtekarlıktır. Ama milletimiz bu yapılan oyunları çok 
iyi biliyor. Onlara dersini de bu seçimde muhakkak vere~ektir . 
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Ço~ sevgili Vatanda~larım, Hemşohrilerim, Malatya, referandum
da Türkiye'nin en güzel neticesini aldı. Bizim göğsümüzü iftiharla, gurur
la kab:ırttınız. Çok teşekkür ederim. 

lnşallah Çad Barajı işini de hızlandıracağız . Malatya'ya 40 bin hek
tar, 400 küsur bin arazinin sulanmasını inşallah en kısa sürede tamamla
yacağız. Buranın altın kayısıları altın fiyatına gidecek, dünyanın her ta
rafına da satacağız . 

Çok Sevgi li Malatyalılar, 

Bu söylediklerimi, burada bulunmayanlara da söyleyin. Bir memle
ketin gelişmesi, kalkınması yoluna girmişken, yani uçak kalkarken pilot 
değiştirilir mi? Biz Türkiye'nin, yıllardır pistte ağır aksak g•den uçağını 
yerden kaldırdık. Önümüzdeki bir iki sene içinde tam yüksekliğine çıkar, 
düz uçuşa geçer. Türkiye'yi o noktaya getirmek istiyoruz. 

Bakırız, ikinci Cihan Harbi'nrle Almanya ve Japonya yanmış, yıkıl
mıştı. Almanya ve Japonya, bugün dünyanın iki iktisadi devidir. Nasıl 
oldu söyleyeyim mi? Siyasi istikrar geldi. Almanya ve Japonya'yı idare 
eden iktidarlar, devam ettiler. Bizde, eskiden olduğu gibi koalisyonlar 
falan gelmedi. Bir iktidar geldi, aldı o memleketi 15- 20 sene götürdü. 
Sonunda Almanya dünyanın en güçlü ülkesi oldu . Bugün de söylüyorum; 
•Türkiye'de buna namzet bir ülkedir.• 

Siz, Anavatan'da karar kılın. Biz, Türkiye'yi Avrupa'nın değil, dün
yanın sayılı ülkeleri arasına muhakkak sokarız . Çünkü çok iyi biliyorum, 
Türkiye bugün birlik ve beraberlik içindedir. Çocuklardan gençlere, or
ta yaş lılardan yaşlılarımıza, herkes bu memleketle huzurun, sükunun 
ve sevginin, kavgadan daha iyi olduğunu çok iyi anlamıştır. Anavatan bu 
birliği, beraberliği getirmiştir. Bakınız, 1987 seçimlerine gidiyoruz. 1983 
seçimlerine giderken Türkiye'nin her yanında sıkıyönetim vardı. Bugün 
hiçbir tarafta sıkıyönetim yok. Gönlünüzce seçime gidecek ve oyunuzu 
kullanacaksınız. 

Ben her Laman şunu söylerim; uBu memlekette, gençler bizi tu
yor, tamam mı gençler? Sırtımız ye;e gelmez, gençler bizi tuttuktan son
ra. Ortayaşlılara gelince, onlar zaten bizimle çalışıyorlar. Yaşlı vatan
daşla rımızın , annelerimizin, babalarımızın, ninelerimizin, dedelerimizin, 
onların da duası bizimle. Bir tek çocuklar kaldı. Çocukların da sevgisi bi
zimle. Biz onları çok seviyoruz, onlarda bizi çok seviyor. 

Mulatya'nın aday listesine bu sefer kendi kardeşimi koydum. Doğ

rusuda oydu. Çünkü o benden daha fazla Malatyalı. İlkokulu, ortaokulu 
ve !beyi de Malatya'da bitirdi. Benim sadece Malatya' da lisede 4 ay oku-
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muşluğum var. Ama benimde ondan bir farkım var, ben Ma l a ı ya'da doğ

dum. O Malatya'da doğmadı . 

Çok Sevgi li Malatyalılar, . 

Sözümün sonuna geldim. Bu ilk kampanyada söyledi ğim bir iki öz 
dalıa var. Bu ikinci 5 enede Allah'ın izni, sizlerin desteğiyle Türkiye'yi 
inşallah öyle bir noktaya getireceğiz ki, artık o noktadan dünyanın en 
kuvvetli kimseleri de gelse, Türkiye'yi bir daha geri döndüremezler. 

Bu seçim mücadelesi, bütün memleketi birleştiren Anavatan' la, es
ki siyasi eğilimlerin devamı olan partiler arasında geçecek. Ya o !970'lc
rin parti lerini tercih edersiniz, 70'1i yıllarına dönersiniz. Yoksa Anava tan 
ve 80'1i yıllar. Şunu çok iyi biliyorum; «Bizim vatandaşımız Allah ' ın ver
gisiyle işini nasıl yapacağını bilir• . Benim vatandaşım; akıllıdır, zekidir, 
kimin kendisini daha iyi yöneteceğin i bitir, hesabı;ı ı da çok iyi }apar. Re
ferandumda gördük, nasıl güzel ince hesap yaptı. Onun için Sevgili Ma· 
iatyalılar, ben bu seçimden eminim. Ümid ediyorum ki, Anavatan'ı tek 
başına iktidar yapma işaretini siz burada vereceksiniz. Artık eçi!ne git · 
mekten başka çareleri yok. Milletin önünden kaçamazlar. Anayasa Mah
kemesi de «kaçamazsınız» dedi. 

Sevgili Mlatyalılar, 

Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Hepin izi ayrı ayrı kucaklı

yorum. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN İSTANBUL OTOGARININ 
TEMEL ATMA TÖRENİNDE YAPTICI KONUŞMA 

10 Ekim 1987 

Muhterem Konuklar ve çok sevgili 1 tanbullu hemşehrilerim, 

Hepinizi sözlerimin başından sevgilerle saygılarla selamlıyorum. 
Burada önemli bir eser yapılacak. Maketine baktım, daha doğrusu planı
mı baktım, görünüş itibariyle bir uzay istasyonu gibi gözüküyor. Otobüs 
istasyonu, ama uluslararası ve şehirlerarası çok büyük bir otobüs t~rmi
nali, içerisinde her türlü hizmet var. Bütün bunlar bir şeyi ifade ediyor; 
Türkiye son dört senede çok hJZlı bir değişmeye başlamıştır. Türkiye ka
buk değiştiriyor. Türkiye çağ atlıyor. Bunu sadece biz söylemiyoruz. Bu
nu sadece biz ifade etmiyoruz. Bunu bütün Türkiye'ye gelenler, dost, 
düşman, herkes ifade ediyor. Bakınız, bugün Ekim ayı, lstanbul'un mev
simi sona eriyor. Deniz mevsimi yok. Ama lstanbul'da daha turist dolu . 
Ne için bu turistler geliyor, biliyormusunuz? A11ş - veriş etmeye geliyor 
İsıanbul'a . Vaktiyle bizim insanJanmızın «Avrupa'ya gidelim de, alış
veriş edelim• dedikleri gibi. Avrupa'ya gitmeye lüzum yok. Herşey bu
rada var, hem de Avrupa'dan daha ucuz ve güzel. Romanyalı ı, Polonya
lısı, Macan, Yugoslavı, lranlısı, Iraklısı, Suriyelisi, Mısınlısı, Tunuslusu 
hepsi Türkiye'ye geliyor. Tabiatıyla İstanbul gibi şehirlerimizin bu hiz
metlerin görülmesinde, Türkiye'nin d1şanya açılan büyük bir penceresi 
olduğu için de, Türkiye'nin bir nevi göstergesi olduğunu biliyoruz. Onun 
için lstanbul'a ayn bir önem veriyoruz. Burası Türkiye'nin incisidir. Sa
de bu scbebten değil. İstanbul, ufak bir Türkiye modeli yaşamaktadır. 
Türkiye'nin nüfusunun yüzde 12 - 13'ü aynı kompozisyonda hemen he
men burada, İstanbul'da yaşıyor. Malatyalısı var, Erzincanlısı var, Si
vaslısı, sayabildiğiniz kadar, Türkiye'nin her şehrinde insanlar var bu
rada. Onun için İstanbul'a ne kadar iyi bakarsak, o kadar iyi başka yer
lerimizde de netice alırız. 

Belediye hizmetlerine, Anavatan iktidarının gelişi henüz üçbuçuk 
sene bile olmadığı halde, çok büyük bir hızla girişildi. Birçok hizmetler 
yapılıyor. Şehir değişiyor. Bugün şuna artık yürekten inanıyorum ki, 
4 -5 sene sonra sizler de, bizler de, lstanbul'u tanıyamıyacağız. Hani bir 
senelik kış uykusuna yarıp ta, bir sene sonra kalkm1şcasına, •Ne olmuş 

böyle bu şehir?• diyeceksiniz. Onu söylemek istiyorum. 
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Bütün Türkiye'nin şehirleri aşağı yukarı böyle bir değişiklik içeri
sindedir. Bütiln Türkiye baştan aşağı bir şantiyeye dönmüştür. Güney
doğu Anadolu'da koskoca Atatürk Projesinin inşaatı büyük bir hızla de· 
vam etmekte. Barajlar, sulama tesisleri yapılmakta. Elektrik Santralleri 
bir başka taraftan, bir başka tarafa kadar devamlt yapılmakta. Türki
ye arlık elektrik sıkıntısı çekmiyor. Türkiye'nin sokaklan eskiden oldu
ğu gi bi, ölügözü g iıbi lambalarla aydınla tılmıyor, pırıl pırıl. 

Geçenlerde Berlin'e gittim. Berlin'in büyük caddesinden geçiyorum. 
Nazarı dikkatimi celbetti. Aydınlatma az geldi bana. Eskiden olsaydı, 
orayı pırıl pınl görür gibi olurdum. Çünkü Ankara ve İstanbul'da ana
caddelerimiz Berlin'inkinden daha parlak. Öyledir. 

Bugün bu sene sonunda Türkiye'de elektriksiz köy kalmadığı gibi, 
aşağı yukarı on binden fazla da mezraya elektrik götürdük. Bu sene so
nuna kadar Türkiye'de telefonsuz köy kalmıyor. Biz işe başlad1ğımız za. 
man 11 bin köyde telefon vardJ ve sadece 12 tanesi otomatik idi, yani 
onunla dışarıyla konuşabiliyordun. Bugün köylere giden telefonun 20 
bin adedi otomatik olarak dünyanın her tarafı ile konuşur. Bu şehirlerde 
yüzlerce binlerce çocuklarımız için bahçeler yapıldı. Gençlerimiz için 
tesisler yapıldı. Şu geçtiğimiz dönemde sadece bir üniversite gençliğinin 
bütün Cumhuriyet tarihinde 52 bin olan yurt kapasitesini, biz iki misli
ne çıkardık , hem de bir senede. 

Bunun gibi daha birçok eserler saymak mümkündür. Barajlar ya
pılıyor. 28 tane baraj bizim devremizde tamamlandı. 75 tane baraj da 
inşa halindedir. Bütün Türkiye Cumhuriyeti'nde biz gelinceye kadar ya
ptlan baraj sayısı 84'dür. 28 tanesini tamamladık . 75 tanesi de inşa ha
linde, topladığınız zaman yüz'ün üzerine çıkarsınız, 103 tane baraj eder. 
Yalnız bu değil. 75 tane barajın gövde hacmi eskisinin üç mislidir. 

İşte bu otobüslerin aradığı en güzel şey düzgün yoldur. Yokuşu faz. 
la olmayan, çok fazla kıvrım olmayan, üzerinde kaymak gibi kayıp gide
cekleri, karşılıklı gidiş · gelişi olmayan eşpres yollardır. Türkiye'de exp
res yol olmadığı için çok kazalar oldu. Çok mal ve can kaybına uğradık . 
Ama Anavatan iktidarı kararlıdır, 1500 km. otoyola, expres yola başla
dik . 3 -4 seneye kadar Edirne5de Kapıkule' den gireceksiniz. Ankara'ya 
kadar otoyol üzerinde gideceksiniz. Yepyeni bir yol. Ondan sonra Po
zantı'dan gireceksiniz, Tarsus, Adana ve Gaziantep'e kadar otoyolda gi
deceksiniz. Gene İzmir'den başlayacaksınız Aydın, Denizli'ye otoyolda 
gideceksiniz. Bu otoyollara da önümüzdeki dönemde inşallah iktidar 
olursak , 1500 km. daha ilave edeceğiz. 
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Biz bu memleketi döviz yokluğundan aldık, döviz bolluğuna getir
dik. Bugün Türkiye'de her mal mevcuttur. İster Japonya'dan gelsin, is
ter Almanya'dan, ister yerli yapılsın herşey mevcut. 'Dövizi cebinizde ta
şımanız suç değil. Gidiniz bankada hesap açtırın. İstediğin iz zamanda 
çekin. Türkiye serbest bir düzene kavuştu. Avrupa'dan ne farkımız var? 
Hep onu söylüyorum. Avnıpa'dan bir farkımız var; çalışmayı daha iyi 
yaparsak, - ki yapacağımıza inanıyorum - Avrupa ile aramızdki mesafeyi 
çok kısa bir zamanda kapallrız. Asrın sonunda inşalla11 Türkiye !bu ileri 
sanayi ülkeleriniz arasına muhakkak ıgirer . 

Benim uğraştığım meseleler bunlardır. Ben politika nın bizans oyun
larını bilmem. Herşeyim ortadadır, açıktır. Onun için vatandaşlarıma 

6 Eylül'de •dikkatli olun• dedim. • Dikkatli olun, onra başımıza iş gel
mesin! • 

Şimdi bakın! Piyasaya çıktılar. Seçim dedik, sandıkların açılmasın
dan evvel seçim karan aldık. Televizyon gitti onlara, • tamam, seçimi 
biz de istiyoruz• dediler. Referandum sonuçları istedikleri gibi çıkmayın· 
ca da, şimdi hep i seçimden dönmek istiyorlar. Ve bizansvari oyun
lara a let olmaya çalışıyorlar, onları düzenl iyorlar. Türkiye'nin o 70, 80'nin 
önces!nin birtakım baykuşları vardı. He.- zaman gi dilir, bunlard:ın müta
laa alınırdı. Bakardık, 70'li senelerin sonunda onların mütalaaları vardı. 

Gene bu adamlar da piyasaya ç ıktı . Göreceks iniz, isimlerini söylemiyorum, 
ama siz biliyorsunuz onları. Gazetelerde yazanlar vardı, başyazarlar, on
dan sonra bunların da iktidarı yok, i !,.ı idarsız olduklarından da başka
ları vasıtasıyla iktidara sahip olmak isteyenler var. Onları da çok iyi bili
yorum. Onlar da bi r tarafta. Hiç kimse Türkiye' de halkın önünden, seçi m· 
den kaçamaz. Ben onları halktan kaçmakla, milletten kaçmakla itham 
ediyorum. Oy sandığı mukaddes bir sandıktır. Bu sandık hakimlerimizin 
yargıçlarımızın nezareti altındadır. Bütün seçimler 1950'den bu tarafa 
Türkiye'de hep hakim nezareti altında yapılıyor. Geliniz bu seçimlerde 
hepinizin boyunu bir görelim. Tabii kaybedeceklerini anlayınca Türki
ye'ye seçimi getirmemek, seçim geriye atmak, acaba o arada • Şu oyunu 
mu oynarız, bu oyunu mu oynarız• hesaplan içine girmişlerdir. İşte be
nim burada milletime söyleyeceğim önemli sözlerden bir tanesi budur. 
Bu konunun bütün memlekette iyice bilinmesini, bu insanların çok iyi 
tanınmasını bilhassa hepinizden rica ediyorum. Kimse zannetmesin! Şu 
seçimi yapmayacağım , seçim 1 Kasım'da olacak. Hiç merak etmeyin. Ve 
biz bu memlekette iş yapmaya devam edeceğiz. Memleketimizin işe ih
tiyacı var. Yeni yeni tesislere ihtiyacı var. Gelişmeye ihtiyacı var. Her 
sene 1 milyon çocuk doğuyor. 1 milyon insanın yarısına asgari iş bulma 
mecburiyeti var. Bırakın o bizans oyunlarını da, gelin partilerinizde bu 
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gibi meseleleri düşünmeye başlayın. Memlekete alternatif ne program 
getiriyorsunuz? Onu konuşalım. Onu yapamayıpta işin basitine, yok 
ayak oyunlanna gidersiniz, hiçbir netice alamazsınız. Devir değişmiştir . 
1970'lerin o karanlık günleri artık kapanmıştır, son bir mücadele daha 
veriyorlar. Onu da 1 Kasım l987'de inşallah başanyla tamamlayacağız. 

Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Bu tesisin memlekete, mil· 
!ete hayırlı olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN 22. BASIN TOPLAN'IISI 
VE BASIN MENSUBLARININ SORULARINDA 

VERDt(;t CEVAPLAR 

Sevgili Vatandaşlarım ve 

Değerli Basın Mensupları, 

12 Ekim 1987 

Sizi, bugün, çok önemli ekonomik ve sosyal olayları açıklamak için 
davet ettim. 

Belki biliyorsunuz, 13 Ekim benim Doğum Günüm'dür. Onun için 
.davet etmedim. 

Değerli Arkadaşlar, 

Bir hatırlayın, 1964 yılında rahmetli İnönü, ihracatımız yılda 400 
milyon doları aşınca «ses duvarını aştık» diye gururlanmıştı. 

1972 yılında yıllık ihracatımız 885 milyar, 1973'de 1.317 milyar do
lan bulmuştu. 

Bugün şunu gururla açıklayabilirim. Türkiye Cumhuriyeti tarihin· 
.de ilk defa, 1987 Eylül ayında aylık ihracatımız 1 milyar dolan aşmış ve 
nihai rakam muhtemelen 1 milyar 200 milyon dolar olacaktır. 

Bundan milletçe gurur duyuyoruz. Bu haşan hepimizin başarısı

dır. Bu başarı bizi daha çok cesaretlendirmiştir. Çalışma heyecanımızı 
ve enerjimizi artırmıştır. Aynı çalışma temposu ile sabırla gidersek, gele
.cekte, ayda 2 milyar dolara, ayda 5 milyar dolara ve ayda 10 milyar do
lara ergeç çıkacağımıza güveniyorum. İşte o zaman Türkiye dünyanın en 
güçlü ülkeleri arasına girecektir. 

Türk Milleti, dünya sahnesinde ekonomik başarılarını ve gücünü 
.arttırarak sürdürmeye azimlidir. 

Kıymetli Basın Mensupları, 

Göğsümüzü gere gere övünebileceğimiz iki mutlu olayımız daha var. 
11k Türk montajı F-16 uçağı deneme uçuşlarına başlamıştır. Önümüzde-
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ki günlerde Türkiye'nin pekçok şehrinin semalarında gösteri uçuşlarına 
başlayacaktır. Dünyanın en gelişmiş uçağı olan F-16'ların yerli üretilebi
len kısımlan kısa zamanda arttırılacak ve yerli üretilen kısımların ih
racatı da yapılacaktır. Bu fabrikaların temeli iktidarımız döneminde atıl
dı. Biliyorsunuz, bizden önceki on yıllık dönemde bu uçakların sadece 
lafı yapılabilmiş, anlaşmaları bile imzalanamamıştı. 

Yine buna benzer bir mutlu olay var. Almanya'dan satın aldığımız 
Yavuz Fırkateyni Türkiye'ye geliyor. Bu fırkateynlerin iki eşinin de ima
latına Türkiye' de başlanmış bulunuyor ve muhte"'lelen Türk imalatı olan 
fırkateyn 1988'de hizmete girecek. Herbiri 55 km. hJZla gidebilen bu 
harp gemileri çok yüksek süratli ve yüksek manevra gücüne sahiptirler. 
Hatta şunu söyleydbili~im . 55 km. hızla giderken 350 metrede durabili
yor. 

Kara Kuvvetlerinde de modern topçunun kullanacağı Çok Namlulu 
Roket Projesi içinde anlaşma imzalanmış olup, üretime 1988'de başlana
caktır. 

1983'de seçimlere girerken söylediğimiz bir cümle vardı. Bir Dev
letin ordusunun güçlü olınası için ekonomisinin güçlü olması gerekir. İş
te 4 yıl içinde, Türkiye yıllardır başlatamadığı askeri projeleri başlatmış, 

üretime geçmiştir. Ordumuzun fodernizasyonu, ülke ekonomisi güçlen
dikç daha da hızlanacaktır. 

Sevgili Vatandaşlarım ve 

Değerli Basın Mensupları, 

Biliyorsunuz son bir yılda Türkiye'nin gündemine erken seçim so
kuldu. İşin enteresan tarafı bu konuyu başlangıçtan itibaren ortaya 
atan, Eylül 86 ara seçimlerinden sonra, devamlı olarak muhalefet parti
leri olmuştur. 

Şu sözleri çok duymuşunuzdur. «Türkiye bir beş senelik iktidara 
tahammül edemez. Dört senede bir seçim yapmak lazımdır.» Bunun gibi 
daha çok laflar söylendi. Referandum öncesinde bu sözler daha da alev
lenmiş, referanduma girerken bizim cerken seçim yok» dememizi baha
ne ederek, çok ağır bir şekilde bana ve partime •seçimden kaçıyor» hü
cumu yapılmış, batta Doğru Yol Partisi Meclis tatile gireceği gün, 11 Ha
ziran 1987 tarihinde Erken Seçim yapmak üzere teklif verm iştir. 

En son olarak referandumda çok yüksek Evet çıkacağı faraziyesiy
le ve ümidiyle, c7 Eylül Sabahı Özal'ın ve arkadaşlarının yok olacağı ve 
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yeni lbir iktidar kurulacağı• iddiasıyla yine lbana ve arkadaşlanma se
viyesizce hücumlar yapılmıştır. 

Bunların hepsini biliyorsunuz. Ben bunların hepsini hoşgörüyle 
karşıladım. Cevap vermeye gerek bile görmedim. 

Referandum günü sandıklar kapar.dığı saatt.:, daha referandum so
nuçları ortaya çıkmadan, ülke menfaatine olduğundan kimsenin şüphe 
etmediği, erken seçim kararını ilan ettim. 

Dikkat edersenizf•erken seçime gıtme kararımızı, muhalefet parti 
liderleri, referandum sonuçlan belli olmadan, çok büyük bir içtenlik ve 
arzuyla katılmışlardır. Hepsi seçimin bir an önce yapılmasını arzuladık
larını beyan etmişlerdir. 

Siz gayet iyi hatırlıyorsunuz ve elimizde de TRT'deki beyanlarının 
kopyaları var. Geçen gün basın mensuplarına bunu gösterdim. 

Ne yazık ki, referandum sonuçları belli olur olmaz, daha Meclisten 
Erken Seçİ!ll Kanunu çıkmadan, muhalefet partileri birdenbire erken 
seçimi ağızlarına almaz oldular. Erken seçim talepleri kesildi. Erken se
çim aleyhine sözler çıkmaya başladı. 

EPkcn Seçim Kanununu Meclise ,götürdük. Meclisten geçti. Anaya
sa Mahkemesine gittiler. Anayasa Mahkemesinde maddenin birisi iptal 
edildi. Halen de gerekçesi yayınlanmadığı için lbu konuda !beyanda bulun
mak istemiyorum. Yalnız bir tek beyanda bulunacağım. Anayasa Mahke
mesi kararında seçim tarihinin iptalini isteyen SHP'nin talebi kabul edil

memiştir. Yani şu anda yürürlükte olan Kanunla 1 Kasım 1987'de seçim 
yapılacaktır. 

Bu arada şu gelişmeler oldu. Yüz küsur milletvekili TBMM Başka
nına başvurarak erken seçimden vazgeçtiklerini ve bu maksatla Meclisi 
toplamak istediklerini bildirmişlerdir. Meclis Başkanı haklı olarak bu 
talepleri reddetti. · 

Elimde DYP Genel Başkanının YSK'ya tazyik yaparak seçim takvi
mini durdurma müracaatı var. Sarih, açık Kanun maddesi olmasına rağ
men, maalesef Yüksek Seçim Kurulunu da baskı altında tutmaktadırlar. 
Anayasa Mahkemesi ile erken seçimi durduramıyacaklanru anlayınca 

Yüksek Seçim Kuruluna baskı yapmaya ve seçimi erteletmeye çalışmak
tadırlar. 
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Bizim yargı organlarına saygımız herkes tarafından bilinmektedir. 
Bizim söylemediğimiz, ama bize atfedilmeye çalışılan laflan da kimse bi
ze atfedemez. Yargı organlan ile aramızı bozmaya çalışanlar bu emelle
rinde basansızlığa uğrayacaklardır. 

DYP'nin YSK'na yaptığı tazyiki de hukuka aykın buluyoruz. 

Değerli Basın Mensupları, 

Şimdi size elimde kopyası olan başka bir teklifi göstereceğim. Üç 
partinin başkanı veya gurup başkanlannın imzaladığı ve Erken Seçim 
Kanununu tamamen ortadan kaldırmak isteyen bir kanun teklifidir. 

Bu kanunu teklif edenlerle, daha önce basınımızca «sadece kendi 
menfaatleri için çalışıyorlar» diye tenkit edilen yüz küsur milletvekili 
arasında ne fark var? Onlarda buna benzer bir kanun teklifi getirmişler· 
di. Aynı kanun teklifi burada da vardır. 

Bunların esas maksadı memleketi seçime götürmek değildir. Esas 
maksatları ülkeyi seçimden uzaklaştırarak bir kaos, yani kargaşa yarat
maktır. 

6 Eylül referandumunda, referandumdan bir gün evvel, televizyon
da yaptığım konuşmada aynen şunlan söylemiştim. Çok iyi hatırlıyorum . 

O sözler şunlardır. «Bu referandum, eski liderlerin siyaset yasağının 
kalkması veya kalkmaması meselesi değildir. Bu referandum acaba Tür
kiye 80 öncesi zihniyetine mi dönecek, yoksa 80'lerden sonraki yepyeni 
Türkiye mi devam edecek? Ve oy verirken buna dikkat etmenizi özellikle 
istiyorum• demiştim. Son defa bir ikazda bulunmuştum. 

Milletimiz çok güzel bir karar verdi. Bu güzel karar, eski zihniyetin 
gidici olduğunun çok bariz bir işaretidir. 

Muhterem vatandaşlarım, 

Şimdi bu eski zihniyet son çırpınışlannı yaşarken maalesef, Mecli
simizden de, aslında bulamıyacağı desteği, bulmaya çalışıyor. Bu eski 
zihniyet Türkiye'yi kaosa, kavgaya sürüklemek istiyor. Türkiye'nin kao
sa sürüklenmesinden kim fayda sağlar? 

Bu kaosdan haksız kazanç sahipleri, kaçakçı, karaborsacı gibi in
sanlar fayda sağlar. Kim kaybeder? Milletimiz kaybeder, köylümüz, işçi
miz, memurumuz, emeklimiz, esnafımız kaybeder. Ama şunu da söyliye
lim. Anavatan iMlletvekilleri, hatta bu seçimde aday gösteremediklerimiz 
dahil olmak üzere, ki, bunlar bizim yakın arkadaşlarımızdır, buna mani 
olacaklardır. Mani olmak için her türlü gayreti göstereceklerdir. Ben bu
na inanıyorum. 
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Sevgili Vatandaşlanm, sizde buna şahit olacaksınız. Memleketimiz, 
sorumluluğuna müdrik Aoavatan Partisi ve Aoavatan Milletvekilleri sa
yesinde bu badireyi, bu kargaşayı, bu yaratılmak istenen kavgayı, bu bir 
bardak suda yaratılan fırtınayı atlatack, seçimi yapacak ve ülkeyi tekrar 
huzura kavuşturacaktır. 

Ve bu eski defter bir daha açılrnamak üzere kapanacaktır. 

Yüce Milletimize güvenimiz sonsuzdur. 

Milletimiz her şeyin doğrusunu, iyisini hiç şaşırmadan yapmıştır ve 
yapacaktır. 

Sağduyu ve iyiniyet bu eski zihniyet karşısında galip gelecektir. 

Hepinize teşekkür eder, Türkiye için dertsiz ve huzurlu bir gelecek 
temenni ederim. 

Soru : - Sayın Ba~akanım, Anayasa Mahkemesinin kararı şu 

dakikaya kadar yayınlanmış değildir. Siz bu konuda bazı konulara biraz 
temas ettiniz. Ama, ben yinede herkesin gözüönünde olaylar gerçekler var 
diye bu konuyu anlatmayacağım. Size göre, bu şartlar aıtı.nda seçim han
gi tarihte yapılabilir? 

C e v a p: - Efendim, şöyle söyleyeyim, seçim şu anda mevcut ka
nun çerçevesinde herhangi bir değişiklik olmadığına göre, Anayasa Mah
kemesi kararını görmediğimize göre, hatta şu andaki açıklanan bilgiye 
göre ki, - açıklanan bilgi 8. madde iptal olunmakla beraber - 18. madde
nin iptal isteminin reddedildiğini de nazarı itibara alırsak, onların düşün
düğü gibi geriye atılmış değil; 1 Kasım'da yapılması icabeder. Düşüncem 
bu ama, biz her zaman diyaloğa hazırız. Onu da ifade ettim. Telefon da 
ettim, «Eğer bir sıkıntınız varsa, ille önseçim yapacağız, yapmamız la
zım diyorsanız» dedim; bunun için Aoavatan iktidarı oturur, sizinle mu
tabık kalırız, 15 gün mü ilave ederiz, 20 günmü ilave ederiz? Bu süreye 
20 gün ilave ederiz veya biraz daha ilave ederiz, oturur bunları konuşu
ruz. O vakit tek değiştirilecek madde, 18. maddedeki seçim tarihidir. Bu
nu değiştirdiğimiz zaman - 8. maddede zaten yürürlükten kaldırıldığı 
için - mevcut kanunun, önseçimi de getirebilen şartı zaten yürürlüğe 

girer. Yani Siyasi Partiler Kanunu'nun mevcut 37. maddesi Merkez Ka
rar Yönetim Kurulu'na bırakmış usulleri tespiten, bu usuUerin içerisin
de önseçimde var. O vakit siz rahatlı1da önseçim yapabilirsiniz. Sadece 
bir zaman meeselesidir bu. Yüksek Seçim Kurulu ile de oturulup, bunu 
asgariye kısaltacak tedbirleri de alırız. Yani 75 güne değil, 25 güne de in
dirilmesi kabildir. Bunları da söyledim. Ama gördük ki onların niyeti se
çim yapmak değil, seçim kanununu iptal edip, - ki, kendi aralarında da 
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anlaşlıklarını zannelmiyoru,m. Öyle olsaydı bize bir seçim tarihiyle ge
lirlerdi, o seçim tarihi de yok. - Tabii karan görmeden herhangi birşey 
söylemek istemiyorum. Bugünkü durumda 1 Kasım gözüküyor, ama o 
karar gelir, biz hakikaten o karara göre bir değişiklik yapma ihtiyacını 
duyarız, o zamanda sadece tarihi değiştiririz. Biraz da eksikliklerimiz 
varsa onları da düzeltiriz. Ama arzu ettiğim seçimin 1 Kasımda yapılma
sıdır. Memlekete fayda sağlayacak olan hadise budur. Tabii üzülerek 
tekrar söyleyeyim, meselede bizden erken seçimi neredeyse bizi döverek 
isteyenler maalesef siz basın mensupları bir kötülük yaptınız, gazeteleri
nizde devamlı, !bilmem şu araştırma, lbu araştırma diye neşretmeye başla
dınız - ıbu ta'blolan görünce seçimden kaçıyorlar, esas mesele budur. Yani 
o tabloları görüp benim reyim şu kadar olacak, milletvekili sayını bu
dur 'S'li yerde dahi ümitlerini kay'bettiler. Böyle olursa onların seçim 
yapma diye bir niyetlertnin olduğunu zannetmiyorum. Onun için bize bi
raz iyilik yapında, şu yeni anketlerinizde onları birazcık yüksek gösterin. 

S o r u : - «Gelen gelir, gelmeyen gelmez• demiştiniz. Halen bu dü
şüncede misiniz? 

Cevap: - Eğer Anayasa Mahkemesi kararı seçimin 1 Kasım' da 
yapılması yolunda ise biz seçimin 1 Kasım'da yaparız. Gelen gelir, gel
meyen gelmez. Biz kimseyi zorla seçime sokacak değiliz. Eğer Anayasa 
Mahkemesi'nin kararı seçimin 1 Kasım'da yapılmasını gösteriyorsa, o za
man da tarihi değiştiririz. Ona göre seçime gideriz. Orada da gelmek iste
yen gelir, istemeyen gelmez. Çok diyalog kurmaya çalıştım. Telefon dahi 
ettim. Gününü gelin tespit eedelim dedim. Teklif de ortada, üç partii an
lamış durumda değiller. 

Birisi seçim sistemini değiştirmekten bahsediyor. Bunlar hep Tür
kiye'yi 1970'li kaoslu döneme götürme taktikleridir. Yüzde on rey alan 
bir partinin bugünkü sistemde temsil edilmesi mümkün değildir. Belki 
bir-iki mebus çıkara'bilirler. Rakamları ıgördükçe aslında seçimin gü
nünden müthiş korkuyorlar. 

S o r u : - Diyaloğu neden sadece SHP ile arıyorsunuz. Diğer parti
lerle niye görüşmüyorsunuz?• 

C e v a p : - «Ben SHP'yi ana muhalefet partisi olarak görüyorum. 
O diğer partileri topladı. Onların bir temsilcisi gi'bi, Seçim Kanunu çı
karken !bana geldi. Ben de gene kendisini aradım. Ha~ise !bundan ibaret. 

Soru : - Bfendim, muhalefet partileri'nin ülkeyi kaos ortamına 
düşürmek istediğini söylediniz, daha öncede kaos ortamını isteyenlerin 
aslında haksız kazanç sahipleri ve karaborsacılar olduğunu vurguladınız. 



Muhalefet partileri'nin haksız kazanç sahipleriyle bağlantısı olduğunu 
mu söylemek istediniz? 

C e v a p : - Hayır, benim söylediğim söze dikkat ederseniz, Tür
kiye' de kaos, ekonomik anarşi olduğu zaman, bundan istifade edenler 
karaborsacılardır, kaçakçılardır. Kaybeden de millettir dedim. Koas'a 
götürülüyorsa, ilgisi var mıdır onları siz takdir edin, ben öyle birşey söy
lemedim. 

S o r u : - Sayın Erdal İnönü ile yaptığınız görüşmede ve SHP'nin 
Grup Başkan Vekillerinin, partinizin Grup Başkan Vekilleri ile yaptığı 
görüşmelerde, Erken Seçim Yasası'nın komisyonda önseçinıle ilgili mad
desinin değişmesinden sonra SHP'nin sizden bir talebi olmuş. cLütfen 
2820 sayılı Yasanın önseçimle ilgili hükümleri uygulanmayacaksa bize 
parti tüzüğümüzü değiştirebilme için yetki verin» şeklinde. Sizin bu yet
kiyi vermemenizden sonra da SHP'de önseçim yapılmamaudır şeklinde 

bir tulum olmuş. 

C e va p : - Hayır, öyle birşey yok, biz, onların parti tüzüğünde 

ne olduğunu ne bilelim. Çünkü verilen yetki kanunla verilmiş yetkidir. 
Zannediyorum, Haziran ayında çıkan bir kanun var. O kanunun 13. mad
desinde bütün partilere verilmiş bir yetki vardır. Buna göre Parti Ge
nel İdare Kurulları veya Merkez Kaı-ar Yönetimleri bu hususta gerekli 
düzenlemeleri yaparlar şeklinde hüküm var. Nitekim biz bunu 6 Eylül 
günü yaptık. Onların da yapması lazım ve hala da o yetki vardır. Ben 
öyle biliyorum. 

Soru : - Sn. Başbakan.ım, basın toplantısında bu kurallara ay
kın bir nokta olacak ama, hoşgörünüze sığınarak arzedeceğim. Aslında 
söz konusu yasa, •Kongresi yapılıncaya kadar» şeklindedir. Sosyal De
mokrat Halkçı Parti Kongresini yaptığı için, onlar açısından bu yetki 
kalkmış oluyor. 

C e va p: - Kanun'daki hüküm •Olağan kongreleri yapılıncaya 
kadardır• zannediyorum yaptıkları kongre olağanüstüdür. O yetki var
dır. Bizden de sizin söylediğiniz şekilde bir talepte bulunmadılar. 

S o r u: - «Anayasa Mahkemesi'nin kararı, seçimin 1 Kasım' da 
yapılınasım engeiliyorsa Meclis 'i toplayacak mısınız?• 

C e v a p : - O kararın şekline göre bulunabiliriz. Karar seçimin 
1 Kasım'da yapılınasına mani i e veya YSK bazı önlemleri alamıyorsa o 
vakit biz seçim tarihini değiştirmek üzere ,Meclis'e gideriz. 

S o r u: - «Seçim tarihini değiştirmeye imkan bırakmıyorsa, mu
halefetin Meclis'i toplama önergesine destek verecek misiniz? 
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C e va p: - Meclis Başkanı, •Kararın açıklanmasından sonra top
lantıya çağıracağım• dedi. İcap ettiriyorsa, biz de bir başka kanun tek
lifiyle Meclis'i toplantıya çağırırız. O karar onu icap ettirmiyorsa Mec
lis'i toplar teklifleri reddetmeye gayret ederiz. 

S o r u : - Eğer Anayasa Mahkemesi karan seçim tarihini yenile
meyi gerektirecekse, o zaman sizin getireceğiniz yasa tasarısında seçim 
tarihi için SHP ile veya başka bir partiyle diyalog arayacakmısınız? 

<.:ev a p: - Şimdi biz bunu aradık. Partilerle bu konuda anlaş
mak mümkün değil. Çünkü talepler farklı. Benim tahminim DYP ve DSP 
seçim kanunlarının değiştirilmesini istiyorlar. Yani onlar görüyorlar ki 
herhangi bir şekilde varlıklarını idame ettiremeyecekler veya çok az sa
yıda milletvekili çıkaracaklar. SHP'nin bu görüşte olup olmadığını daha 
bilmiyorum. Bana gelen intiba, onun daha ziyade önseç:m sıkıntısı oldu
ğu ve onu istiyor şeklinde. Aslı farklı olabilir, onu kesin olarak bilmiyo
rum fakat öbür tarafın düşündüğünün daha ziyade, seçim kanununu de
ğiştirmek ve bunu da uzun proses içerisinde ( 4 ay 5 ay) hükümetin za
yıflaması; belki yeni hükümet kurulması gibi kafalarında bir takım hu
suslar geçiriyorlar. Onun için anlaşmak pek mümkün ol~asa gerek. 

S o r u: - YSK Başkanı, Meclisin toplanmasını istedi. Siz, huku
ka saygılı olduğunuzu söylüyorsunuz. Ancak, YSK Başkanı'nın görüşü 

için bu başkanın kendi görüşüdür dediniz? 

C e v a p : - Onu söyleyebilirim. Sayın Başkan, Anayasa Mahke
mesi karan görülmeden, yürürlüğe girmeden konuşmuştur. Kararın ne
zaman çıkacağı da belli değildir. O da bizim elimizde değildir. Şu anda 
yürürlükte olan kanun 1 Kasım'da seçim yapılmasına amirdir. Eğer ka
nunlara saygılıysa mevcut kanunlara göre prosedür devam eder. Diğer 
partiler seçim takvimini durduran diye müracaat etti. Kanun yürürlük
te olduğu sürece durdurması mümkün değil. 

S o r u: - Efendim, YSK kontenjan milletvekilliği konusunda ye
ni bir yorum getirdi ve uygulama şeklini de değiştirdi. Şimdi Meclis bu 
konuyu yeniden ele aldığı zaman, siz kontenıan milletvekilliği konusunu 
daha önceki hazırladığınız şeklini değiştirmeyi düşünüyor musunuz? 

C e v a p : - O konuda fikrimi söyledim. Dedim ki, •Bu sadece 
bizim fikrimiz değil. Bizim karşımızda olanların da fikri böyleydi yani 
Türkiye' de hiç kimse o şekilde bir yorum yapmarmştı, ilk defa böyle bir 
yorum yapıldı • «Anayasa Mahkemesi kararlan var- dedik. Bu konuyu 
bilen doçentlerin, profesörlerin yazılan var, onlar da aynı kanaatte. On
larda bizim gibi düşünüyor. Yüksek Seçim Kurulu tabii böyle düşünü
yorsa, seçimde 1 Kasım yapılıyor fikrini değiştirmemişse böyle olur. 
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Bizde bir miktar milletvekili kaybederiz. Onları da hiç sesimizi çıkarma
dan kabul ediyoruz. Memlekette lüzumsuz gürültüler olmasın, memleket 
ilerlemeye devam etsin diye yapıyoruz. Eğer seçim tarihirun değiştiril
mesi icabederse oraya da açıklık getiririz. 

S o r u : - Seçim bunalımından ANAP Milletvekilleri sayesinde 
kurtulacağınızı söylediniz. Meclis toplandıktan sonra 249'u bulabilecek 
misiniz? 

C e v a p : - Bilemiyorum, bizim inancımız arkadaşlarımızın bü
yük bir ekseriyeti - listelerde yeralamayan arkadaşlarımızın da büyük 
bir ekseriyeti- bizimle beraber gelecektir. Çünkü onlarla beraber bu yola 
çıktık. Gene bizim partimizin mesuplarıdır. Daha çok hizmet imkan
ları vardır. Memlekete hizmet esastır. Ben zaten grubumuzun ilk toplan
tısında da söyledim. «Bu grup tarihi bir görev yapıyor, bu tarihi görevi
ni ifa edecektir» Onu söylemek istiyorum. 

S o r u : - Sizinde açıkladığınız gibi henüz Anayasa Mahkemesi'nin 
gerekçeli kararı yayınlanmadı ve muhtemelen yann yayınlanması gere
kiyor. Ancak yine seçim takvimide iptal edilmediğine göre Yüksek Seçim 
Kurulu da listeleri yarın sabah Resmi Gazete'de ilan edecek. Bu durum
da hangisi geçerli olacak? 

C ev a p: - Hukuki soruyu bana sormayın. Bilinen bir nokta var. 
Bu gece yarısından sonra Yüksek Seçim Kurulu'nun listeleri kesinleşe
cektir. Diğeri nin ne zaman geleceğini ne zaman yayınlanacağı nı da bilmi
yorum. Geldiği tarih bizimle ilgili değil ama geldiği tarihin ertesi günü 
yayınlarız. Yayın tarihi benim elimde değil tabii. 

Soru : - Küçük bir hukuki düzenlemeyle çözmeyi düşünüyor mu
sunuz? 

C e v a p : - Bu bunalım suni olarak yaratılıyor. Asıl sebebini ara
yın . Esas bunalımın sorunu bu anketlerdir. Onun için bu anketleri yap
mayın veya biraz geciktirin. Veya onları daha ilerde gösterin. O zaman 
memlekette ne bunalım kalır ne bir şey kalır. Onlara da biraz sevinç ge
lir. Bu çırpınışlar onların reylerini artırmıyor, azaltıyor aslında. 

S o r u: - Cumhurbaşkanı ile bu konuda bir görüşmemiz ol
du mu? 

C e v a p : - Sn. Cumhurbaşkanı'na, size anlattığrm gibi meseleleri 
anlattım. Biz hiçbir zaman kimseye zorla birşey yaptınna peşinde deği· 
!iz. Cumhurbaşkanımız çok makul bir kimsedir, bizim herhangi bir ko
nuda kendis yle Parklı düşüncemiz de olmuyor. Tabii farklı fikirler ola
bilir ama dediğim gibi buradaki bunalım sunidir. Cideli bir bunalım de-
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ğildir. Ciddi bunalım olmasıda mümkün değildir. Sebebi de çok açıktır, 
muhalefet partileri seçimden büyük bir farkla yenik çıkacakları korku
suna kapılmışlardır. Esas bunalımın sebebi de budur. Ama söylüyorum, 
bu seçimdir hiç belli olmaz. Yani sizin anketlerin gösterdiği iş tersine 
çıkabilir. Bende biraz moral vereyim onlara. 

S o r u : - Tarihi ileri alınış olsaydınız bugünkü bunalım tekrar 
yaşanır mıydı? ' 

Cevap: - İleri de alsak gene Anayasa Mahkemesi'nc giderlerdi. 
Çünkü, korku dağları bekliyor. 

Hepinize çok teşekkür ederim. Sağolun. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN MİLLİYET GAZETESİ 

YAZAR VE MUHABİRLERİNİN SORULARINA 

VERDİCİ CEVAPLAR 

13 Ekim 1987 

S o r u : - «İktidar politikasında hızlı bir gelişme var. ANAP mil
letvekillerini Ankara'ya çağırmışsınız. Meclis toplantısını, siz de mi iste
yeceksiniz?» 

C ev a p: - •Evet çağırdım. Ama önce Anayasa Mahkemesi'nin ge
rekçeli karannı görmemiz lazım . Onu bekliyoruz.• 

S o r u : - •Onu da yazmışlar. Son rötuşlarını yapıyorlarmış. Baş
bakanlığa gönderilince Resmi Gazete'de yayınlanacak. Siz «Gecikmez• 
dediniz.• 

Cevap: - •Tabii. .. Gecikmeden yayınlanacak. Yalnız Anaya
sa'nın 153 üncü maddesi açık : İptal kararları geriye yürümez diyor. Biz 
kendi aday yoklamamızı 28 Eyliil'de bitirmişiz.• 

Soru: - «Yani, yeniden önseçim yapmanıza gerek yok?• 

C evap: - • Yok. Ayrıca bizim tüzüğümüz müsait. Biz, o madde 
olmasa da adaylarımızı aynı usulle aptayabilirdik. O maddeyi, biliyor
sunuz SHP istedi. Keneli beyanlarından da aynı şey çıkıyor. Öyle olduğu
nu artık herkes anladı. SHP'liler bize gelip dediler ki : 'Onseçim yasayla 
kaldırılmazsa, biz bunu örgütümüze anlatamayız'. Biz de 'Peki' dedik, ka
nunu öyle düzenledik. Yoksa bizim öyle bir maddeye ihtiyacımız yoktu. 
İşin tuhafı, hem kanuna bunu böyle koymamızı istediler, hem de o mad
deye karşı Anayasa Mahkemesi'ne müracaat ettiler. Aslında ne yaptıkla
rını bilmiyorlar. Şimdi önseçime gideceklerini söylüyorlar ama, asıl güç
lüğe onlar uğrayacaklar.» 

S o r u: - •Yani, Anayasa Malıkemesi'nin bozma kararından son
ra aday tespitini yeniden yapmak zorunlu olsa ... Siz şimdiki listenizi 
Merkez Kurulu'ndan geçirip 'İşte bizim listemiz bu' dıyebilirsiniz.> 

C e va p: - •Tabii ama, ona da gerek yok. 'Anayasa Mahkemesi 
kararlan geriye işlemez' diyor Anayasa• . 



S o r u: - «Ama Yüksek Seçim Kurulu aday listelerini kesinleş
tirmedi. Diyelim o listeler iptal edildi, sizin önseçime gene ihtiyacınız 

yok.» 

Cevap: - «Yok. Tüzüğümüz müsait. SHP'ninki değil. Problem 
sadece SHP'de var. DSP'de de yok. Hatta galiba DYP'de de yok ... Zaten 
bu işten kaybeden asıl, SHP ... Kamuoyunda da itibar kaybediyorlar. Gra
fikleri düşüyor.• 

Soru: - «Sizin grafiğiniz yükseliyor mu?• 

Cevap: - cTahmin ediyorum, bizimki yükseliyor. Mesele çıka

ranlar onlar.• 

Soru: - «Siz dün (önceki gün) Erdal İnönü'yle telefon tema· 
sına geçmişsiniz? ... » · 

Cevap: - cEvet telefon ettim. 'Ne istiyorsunuz?' diye sordum. 
Anlaşılıyor ki, önseçim için müddet istiyorlar.• 

Soru: - «Siz de bunu artık kabul edecek misiniz?• 

C e v a p : - «Aslında bence seçim IS - 20 gün önce yapılmış, sonra 
yapılmış, bizim için fazla fark etmez. Güçlüklere girecek olanlar onlar. 
SHP için önseçim yapmak kolay mı? Bir an için diyorum, yapsınlar da, 
başlarına gelecekleri görsünler•. 

Soru: ·- c Şimdi Meclis toplanırsa? Sizin de 'küskün'leriniz var. 
Size karşı tavır almayacaklar mı?» 

Cevap: - «Zannetmiyorum. Bizim arkadaşlarımız sonuçta ülke 
ve parti menfaatleri etrafında birleşirler.• 

S o r u: - «Ama açıktan tavır alanlar var. Hatta istifa eden bile 
var. Mesela Engin Cansızoğlu ... Sizden ayrılıp, Refah Partisi'ııe geçmiş, 

Bugün gazetelerde fotoğraflan var.• 

C ev a p : - .o bir kayıp sayılmaz. . Böylece Refah Partisi de Mec
lis'te temsil edilmiş olacak.• 

Soru: - «Yani Meclis toplansa da bir tehlike görmüyorsunuz. 
Zaten milletvekilleriniz de Ankara'da toplanıyor.• 

C e v a p : - «Görmüyorum tabii .• 

Soru: - (Bu durumda seçim 1 Kasım 'da olmasa da, gene d~ 
Kasım ayı içinde olabilir. ıs Kasım, 22 Kasım ... Öyle mi?• 
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C e v a p : - •Bakalım, hele şu Anayasa Mahkemesi karannı göre
lim.• 

S o r u : - «Ü karan eleştiriyorsunuz.• 

Cevap : - «Tartışılıyor tabii. Çok çeşitli görüşler var. Bana hu
kukçular da görüşlerini bildiriyorlar. Aralannda enteresan yorumlan 
olanlar var.• 

Soru: - «Mesela?• 

C ev a p : - «Mesela 149 uncu maddede bir salt ç.oğunluk sözü var. 
Bunun nasıl anlaşılması gerektiği tartışmalı. Bir hukukçu arkadaş di· 
yor ki : 'Bu salt çoğunluk yarıdan bir fazla demektir. Karar beşe ka~ı 
altı oyla alınmış.' Diyor ki: '11 kişide yandan bir fazla olmak altı oyla 
değil, yedi oyla mümkündür.• 

S o r u : - •Nasıl?• 

Cevap : -Bu onun görüşü tabii. Diyor ki : ll'in yarısı kaçtır? 
5.S'tur ... 5.S'tan 1 fazla olmak için altı oy yetmez. Altının üstünde oy la
zımdır. Altının üstünde de küsursuz rakam olarak yedi vardır.• 

Soru: - ctlginç bir yorum. Matematik yorum diyebilir miyiz?• 

C e v a p : - «Bu bir hukukçunun yorumu. Ben sadece dinledim. 
Ama böyle tartışmalar var işte. Bunlan ben söylemiyorum. Başkalan 
söylüyor.• 

S o r u : - «Ama biz o yorumu bir hukukçunun Başbakan'a yaptı
ğı yorum diye yazabiliriz.• 

Cevap: - •Yazabilirsiniz.• 

S o r u: - «Bu konulan Sayın Cumhurbaşkanı'yla görüştünüz 
mü?• 

Cevap: - •Sayın Cumburbaşkanı'na gelişmeleri anlattım. Ken· 
di görüşlerimi anlattım.• 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN ULUDA(; GAZETESİNİN 
SORULARINA VERDİCi CEVAPLAR 

15 Ekim 1987 

Soru: - Yine iktidar olursanız (ki, öyle gözüküyor) rakipleri
nizden hangisi size ana muhalefet partisi olur? 

C e v a p : - İlk önce, yeniden iktidar olacağımıza ilişkin tahmi
niniz, değerlendirmeniz için teşekkür etmek istiyorum. Dikkat ederse
niz, genel olarak seçim tahmini yapmıyorum. Bu, kendimiz için geçerli 
olduğu kadar diğer partiler içinde sözkonusudur. Ama, kamuyou araştır
malarına ve basının değerlendirmelerine dayanarak, yeni dönemde Ana 
Muhalefet görevinin Sosyal Demokrat Halkçı Parti'ye düşeceğini, kuv
vetli bir ihtimal olarak söyleyebilirim. 

S o r u : - Ekonomideki reformlar yanında siyasetde de reform
lar yaptığınıza inanıyor musunuz? 

C e va p: - Evet, en az ekonomideki reformlar kadar, siyasette de 
reformlar yaptığımızı söyleyebilirim. Bu alanda ilk reformumuzu, Tür
kiye'deki bütün siyasi eğilimlerin aşırı olmayan unsurlarını çatımız al
tında toplayıp, Anavatan felsefesini benimsetmekle gerçekleştirdik. Böy
le bir yapılanma, böyle bir felsefe, siyasete ve dolayısıyla topluma engin 
bir hoşgörünün yaygınlaşması şeklinde yansıdı. Türk siyasal hayatının 
ve demokrasisinin en büyük eksikliği olan hoşgörüyü yerleştirmekle, en 
büyük reformu yaptığımıza inanıyonun. 

Soru : - Erken seçimden sonra bu genel af düşünülebilir mi? 

C ev a p : - Birçok kereler söylediğim gibi, Cezaların İnfazı Ka
nununda yaptığımız değişiklikler, bir Genel Af ilıtiyacını ortadan kal
dırmıştır. Gerçekten de, 647 sayılı Kanunun 19. maddesinin birinci fıkra
sını hatırlarsak, şöyle bir kolaylığın getirildiğini göreceğiz : 

cTürkiye Büyük Millet Meclisi tarafından ölüm cezalarının yerine 
getirilmemesine karar verilenler 30 yıllarını; müebbet ağır hapis cezası
na hükümlüler 20 yıllarını; diğer şahsi hürriyeti bağlayıcı cezalara mah
kUm edilmiş olanlar hükümlülük süresinin 1/2'ni; çekmiş olup da Tüzü
ğe göre iyi halli hükümlü niteliğinde bulundu.klan takdirde, talepleri ol
masa dahi şahsi şartla salıverilirler.• 
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S o r u: - Sona ermekte olan bir dönemin son günlerinde iktidar 
olarak yapmayı çok arzu ettiğiniz ancak gerçekleştiremediğiniz nelerdir? 

Cevap: - 1983 seçim beyannamesinde ve hükümet programın
da ne vaad etmişsek, hepsini büyük ölçeklerde gerçekleştirdiğimize ina
nıyorum. Bu bakımdan müsterih ve mutluyum. 

Ancak, Sağlık Hizmetlerini Avrupa standartlarına çıkarma konu
sundaki projemizde bir gecikme olduğunu söylemeliyim. Sağlık Hizmet
leri Temel Kanununu yasama döneminin son yılında çıkarabildik. Uygu
lamasına, Allah izin verirse, seçimlt:rden hemen sonra başlayıp aradaki 
boşluğu dolduracağımıza inanıyorum. 

S o r u : - Turizmdeki girdi artışlarının ekonomi üzerindeki etki
leri nelerdir? 

C e v a p : - Memleketimizin önemli iki probleminin çözülmesin
de, turizmin ve turizm yatınmlanrun büyük rolünün olduğu bir gerçek
tir. Bunlardan bir tanesi, ödemeler dengesi meselesi, diğeri de artan nü
fusumuza daha fazla yeni iş sahası açılması me clesidir. Türkiye bir tu
rist ülkesi haline getirmek için sarfettiğimiz çabalar, meyvalannı verme
ye başlamıştır. Bugün 2 milyar dolan bulan turizm gelirlerinin birkaç 
sene içerisinde 5 milyar dolara çıkacağını tahmin ediyoruz. İhracat ve 
turizm gelirlerinin ulaştığı seviye, bugün Türkiye'ye tarihinin ödemeler 
dengesi bakımından en rahat dönemini yaşatıyor. Diğer dev yatırımların 
yanında turizm yatınmlannın hızlanması da hem nisbi hem de mutlak 
değer olarak, işsizliğin azalma sürecine girmesini sağlamıştır. 

S o r u : - Enflasyonla mücadele tedbirleri aynen mi devam ede
cek, yoksa nitelikleri değişecek mi? 

C e v a p : - Enflasyonla mücadelede yüriirlükte olan tedbirler ay
nen devam edecektir. Belki bunlara ek olarak, şartlara uygun yeni düzen
lemeler de getirilecektir. Yeni dönemde tasarruf konusuna özel bir ağır
lık vereceğiz. Bu konuda yapılan çalışmalar henüz devam etmektedir. 
Sermayenin tabana yaygınlaştırılmasını, özelleştirmeden mümkün oldu
ğu kadar fazla vatandaşımızın hisse senedi almasını, gelir ortaklığı senet
lerini, mevduata yüksek faizi, tasarrufun araçları olark yaygınlaştırmayı 
düşünmekteyiz. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN SHERATON OTELİ'NİN 
TEMEL ATMA TÖRENİNDE YAPTICI KONUŞMA 

15 Ekim 1987 

Değerli Misafirler, Muhterem Ankara'War ... Memleketimizin önem
li iki probleminin çözülmesinde bu tip yatınmların büyük rolü olduğu 
bilinen bir gerçektir. Bunlardan bir tanesi Türkiye' de, Türk kalkınma ve 
gelişmesini hemen hemen her on senede bir darboğaza sokan ödemeler 
dengesi meselesi, yani basit tabiriyle döviz gelirleri meselesidir. İşte her 
iki meselenin çözülmesinde turizm yatırımlarının önemi küçümsenemez. 
Biz 1983 yılında iktidara geldiğimiz Aralık ayı sonundan itibaren bu me
selelere çok büyük önem verdik. Türkiye'nin döviz meselesini halletmek 
için iki koldan hareket edildi. Bir tanesi ihracatımızın bünyesinde ana
nevi olan tarım ürünlerinden çok süratli bir tarzda sanayi ürünlerine kay
dınldı. 1979 sonunda 2 milyar 200 milyon dolarlık ihracatın içinde yüzde 
35'i bulan sanayi ürünleri 1987 senesinde tahmin ediyorum, belki 10 mil
yar dolar olacak, ihracatımız içindeki oranı da yüzde 80'e yükselmiştir. 

Bunu manası açıktır; Türkiye gelişme kapısını bulmuştur. Önümüzdeki 
yıllarda da ihracatın bu yeni bulunan kapıdan istifade ederek süratle ar
tacağı muhakkaktır. İkinci önemli saha, turizm ashasıdır. Turizm saha
sında Türkiye'nin tabi zenginlikleri fazladır. Hem tarihi zenginlikler hem 
de tabii güzellikler var. Güney, Ege, Marmara ve Karadeniz sahillerimiz 
turizm için çok musaittir. İstanbul, İzmir, Konya, Bursa gibi Orta Ana
dolu'nun Kapadokyası gibi tarihi olarak çok önemli yerler var. Bütün 
mesele buralarda yatırımcıları bularak bu zenginlikleri göstermek, bu 
imkanları göstermek ve Türkiye'nin kapalı ekonomisini dışa açarak dö
viz serbestisini getirerek, yani kambiyo rejimini yabancılara yaptığımız 
':Iluamele tarzlarında da önemli değişiklikler yaparak, memleketimizi bir 
turist ülkesi haline getirmek elzemdir. Bunlar büyük çapta yapılmıştır. 
Ama daha eksikliklerimiz vardır. Bu eksikliklerin tamamlanmasından 

sonra, şu geçirdiğimiz dört sene içerisinde turizm gelirleri içerisinde çok 
önemli artışlar olmuştur. Bu artışlar önümüzdeki yıllarda, bugün 2 mil
yar dolar ise, 5 sene sonra belki 5 milyar doların üzerine çıkacaktır. Tür
kiye'ye doğudan ve batıdan turist gelecektir. Çünkü memleketimiz doğu 
ve batı kü.türlerinin birleştiği noktada bulunuyor. Her iki kültürü de 
alakadar eden çok önemli eserlere de sahiptir. Bir bakıma bir islam fil. 
kesi bir bakıma Avrupai görünüm arzeden bir ülke. Bu güzelliklerimize, 
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bu kultür değerlerimize tabiatıyla sahip olmalıyız. Bize benliğimizi ve
ren bu eski kıymetleri daiına muhafaza etmeliyiz, onu da unutmamalı
yız. Ancak bu yolla her çeşit turisti memleketimize rahatlıkla çekebiliriz. 
İşte bu iki problemin büyük çapta halledilmesiyle Türkiye bugun ödeme
ler dengesi bakımından belki tarihinde en rahat dönemini yaşıyor. İkinci 
önemli saha işsizlik meselesi, gerek yatınmlann hızlanması, gerek turis
tik yatırımların fazlasıyla yapılmasıdır. Buralarda çalışan insanlarımız ilk 
defa son iki senede hem nisbi olarak hem de mutlak değer olarak işsizlik 
azalmaya başlamıştır. Zannediyorum iktidanmız döneminde başarılan 
ne önemli iki ekonomik ve sosyal hamle bunlardır. Ankara uzun yıllar 

bir tek Büyük Ankara Oteli ile yaşadı. Ankara gibi hükümet merkezine -
bir büyük otel, o da çok iyi şekilde inşa edilmemiş - işte gene bizim ikti
dar dönemimizde yeni yeni oteller yapılmağa başlandı. Bunlar arasında 
orta büyüklükte olanlar var. Açıldı, hizmete girdi, büyütüldü. Atatürk Or
man Çiftliğindeki eski Marmara Oteli son safhasına gelmiştir. Hilton son 
safhaya geliyor. Burada Sheraton Oteli'ni ve büyük iş merkezini kuru
yoruz. Aynca yukarda Ankara Belediyesinin yaptığı, gene turizme hiz
met sayılacak, büyük bir iş merkezi ve yanında 450 kişilik döner lokanta 
ve altında 800 kişilik bir toplantı salonu inşa halindedir. Bütün bunlar 
Ankara'ya yeni işaretler verecektir, yeni tanıtım işaretleri verecektir. 
Şehri güı.elleştirecektir. Bt:n memlektimizde bu işlerde emeği geçen her
kese teşekkür diyorum. Memleketimizin sulhunun sükununun devamıyla 
bu gibi işlerin önümüzdeki yıllarda çok daha fazla hızlanacağına herkese 
daha fazla iş bulunacağına, aynı zamanda Türkiye'yi ileri batı ülkeleri sevi
yesine getirebileceğimize hiç şüphem yoktur. Bütün bunlar, hepsi realize 
olacaktır. Tek bir satınmız, memleketimizde tesis ettirdiğ:.ıniz huzur ve 
güven ortamını, istikran, devamlılığı, sürdünnektir. 

Bu vesile ile hepinize sevgiler saygılar sunuyorum, tesisin memle
ketimize, milletimize, yapanlara ve işletenlere hayırlı olmasını temenni 
ediyorum. 



BAŞBAKAN SAYIN.TURGUT ÖZAL'IN CUMHURİYET GAZETESİ 
MUHABİRİNİN SORULARINA VERDİCİ CEVAPLAR 

16 Ekim 1987 

S o r u: - Yarın, (bugün) Mecliste çoğunluğu sağlayacağınıza ina
nıyor musunuz? 201'lik çoğunluğu bulur musunuz? 

Cevap: - 201'i fazlasıyla buluruz. Endişemiz yok. Arkadaşları

mın vatanperverliğinden ~ir endişe duymuyorum. Asıl mesele o değil. 

Soru: - Nedir sizce mesele? 

Cevap: - Şu muhalefet partileri erkek erkek çıkıp «Biz seçim 
istemiyoruz• deseler ya ... Aslına bakarsanız Erdal İnönü de kendi kaz
.dığı kuyuya düştü. Anayasa Mahkemesi'ne gitti. Anayasa Mahkemesi ip
tal kararı aldı. Şimdi gecikmeden dolayı SHP yıpranıyor. Her geçen gün 
DSP'ye yarıyor ve DSP'nin oylarını arttırıyor. Başlangıçta, yani 1 Kasım
da seçim olsaydı SHP ikinci parti olurdu. Şimdi zaman geçtikçe bundan 
İnönü zarar görüyor. 

S o r u : - 29 Kasımda ısrar edecek misiniz, çünkü SHP seçim ta
.rihine itiraz edebilir, önseçim yetişmeyeceği için.? 

C e v a p : - Bana kalırsa 22 Kasıma bile alırım. Yüksek Seçim Ku
rulu'ndan bana verilen hesaba göre önseçim yaparak partiler takvimle
.rini 22 Kasıma bile yetiştirebiliyorlar. 

Soru: - Yani Mecliste 29 Kasım'ı geriye mi alacaksınız? 

Cevap: - Yok ,ama 22 Kasım bile olabilir demek ist iyorum. 

S o r u : - SHP önseçimi öne sürerek, diyelim ki 6 ya da 13 Ara
lığı önerdi size ... Tavrınız ne olur? 

C e v a p : - 6 Aralık bütçe açısından imkansız. Geçici bütçe bile 
-O Aralıktan sonra yetişmez. Devlet memurlarına Ocakta para veremez 
duruma düşer. 

S o r u : - İnönü ile pazarlığınız hangi konuda olur? 

Cevap: - DYP yan çiziyor. DSP de onun peşinden gidiyor. DYP 
de, DSP de erken seçim istemiyor. Hem seçim istiyoruz diyorlar, «Yüreği 
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varsa erken seçim yapar• diyorlar benim için, şimdi de seçimden kaçıyor
lar. Seçimde ANAP ile SHP'nin kalacağını, kendilerinin eleneceğini tah
min ediyorlar. 

S o r u: - Kontenjan milletvekilliği konusunda SHP'nin bir kay
gısı var. SHP kontenjan milletvekilliğini gündeme getirirse ne yaparsınız? 

C e v a p : - Biz SHP ile tarihi konuşuruz sadece. Kontenjan be
nim en tabii hakkımdır. Ondan vazgeçmem. Bazı yerlerde onlar alabi
lir, bazı yerlerde biz alınz. 

S o r u: - Yani kontenjan konusunu kabul etmeye yanaşmıyorsu
nuz, öyle mi? 

Cevap: - Kontenjan meselesiyle ilgili onlann Anayasa Mahke
mesi'ne başvurulan var. O başvurularını gösteririm kendilerine aşağı yu
karı bizim doğrultumuzda . Hem düşünün bir kere ... Kontenjan, Yüksek 
Seçim Kurulu'nun geçenlerde verdiği karar gibi olursa, ben Fatih'ten 
ikinci sıraya düşeceğim. İnönü İzmir'den ikinci sıraya düşecek. Olur mu 
öyle şey? 

S o r u : - Cumhurbaşkanı'ndan muhalefetle diyalog konusunda 
gelen telkinler sürüyor mu? Örneğin bugünkü (dünkü) görüşmenizde ele 
alındı mı? 

C e v a p : - Sayın Cumhurbaşkanımızla bunu hep konuştuk. Bu
gün de konuştuk. Ben kendilerine cİnönü ile diyalog yapacağımı• söyle
dim. Ben muhalefetle konuşurum, ama onlar istemiyorlar. 

Soru: - SHP, yaptığı açıklamalarda erken seçimin bu yıl ya
pılmasını savunuyor ama? 

C e v a p : - Seçim demokrasinin en önemli aracı. Şimdi diğerleri 
bunu durdurmak istiyor. Aslında büyük bir suç işliyorlar. Demokraside 
en büyük suç seçimi yaptırmamaktır. Seçim uzadıkça gecikme iki partiye 
yarıyor. Bir bize yarıyor, bir de DSP'ye. Onun için İnönü bunu düşün
meli. 

«Teşekkür ederim Sayın Başbakan•. 



BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN HURRİYET GAZETESİ 
YAZARI SAYIN UÔUR DÜNDAR'IN SORULARINA 

VERDiCt CEVAPLAR 

19 Ekim 1987 

S o r u: - Sayın Başbakan, toplum artık seçim tarihini tartışmak
tan usanma noktasına geldi. Okur telefonlarından, millefn derdinin se
çim değil geçim olduğunu anlıyoruz. Örneğin halk seçimleri hemen sonra 
açılması beklenen ekonomik paketi, zamlan merak ediyor ... Seçimlerden 
-sonra zamlar gelecek mi? 

C e v a p : - Ekonomik gerçekler neyi gerektiriyorsa, onu yaparız. 
Bunu yaparken de, seçim falan dinlemeden hareket ederiz. Bakın, gazete 
kağıdına zam yaptık. Referandum öncesi gübreye, elektriğe ve PTT hiz· 
metlerine de zam uyguladık. Yapılması icap eden şeyler, zamanı gelince 
yapılır. 

S o r u: - Siz, ilginç bir yaklaşımla, Türkiye'yi, yükselmekte olan 
bir uçağa benzetiyorsunuz. Acaba, 'bundan sonraki iktidar döneminizde. 
Türkiye uçağı, yükselme çizgisinde hangi konuma gelmiş olacak? 

C ev a p: - Türkiye uçağı, yükselme döneminin sonuna gelmiştir. 

Uçak, tehlikeyi, düz uçuşu geçince atl .. tır. Bizim için bu dönem, yani 
havada tutunma dönemi bitmiştir. Bu son devreyi de, önümüzdeki 5 yıl· 
da salimen atlatırsak, düz uçuşa geçmiş oluruz. Böylece Türkiye, dünya
nın sayılı ülkeleri arasına girer. Bunu ben söylemiyorum, b:zi tanıyan 

herkes böyle söylüyor. Zaten Türkiye, ekonomik yönden şu anda Orta
doğu'da lider ülke durumuna girmiştir. 

S o r u: - Son basın toplantınızda, ikinci 5 yıllık iktidannızın so
nunda, Türkiye'nin sanayileşmiş ileri ülkeler arasında yer alacağını söy· 
lediniz. Acaba bu geçiş nasıl gerçekleşecek? 

C ev a p: - Avrupa Topluluğu, esas itibariyle endüstriyel bir top
luluktur. Enformasyon ve elektronikte gelişmeler sürdükçe, bilgi banka· 
lan ve kompütür kullanımı arttıkça, toplumlann seviyesi endüstriyel top-
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lum çizgisini aşarak endüstri ötesi bir duruma geçiyor. Daha çok da en
formasyon toplumlarına dönüşüyor. 

Türkiye'ye gelince, biz 1980'den, özellikle 1983'ten bu tarafa, yoğun 
bir şekilde, Batı dünyasıyla senkron.ize olmaya (uyum sağlamaya) çalışı
yoruz. Ben bu çabayı, basit bir tabirle, «dışa açılma. olarak tanımlıyorum. 
Dışa açılma, sadece ekonomide, ihracat ve ithalatta değil, fikirde ve zih
niyette de oluyor. Son 4 yılda Türkiye, her sahada reformlardan geçti ... 
Üzerinde durulması gereken en önemli nokta da şu : Türkiye artık, her 
10 senede bir nükseden hastalığa tutulmayacaktır. Bu hastalık, hızla kal
kınmaya başladığımız dönemlerde, döviz darboğazına girmekten kaynak
lanıyordu. Kalkınmanın gerekli kıldığı ithalat yükseliyor, dövizimiz kafi 
gelmediği için, sürekli borç alıyor ve bunları ödeyemiyorduk. Neticede 
ekonomik bunalım, siyasi bunalıma dönüşüyor ve askeri müdahaleler 
oluyordu . Bu durum, 1957 - 1960 döneminde, 1968 - 1971 arasında veni
hayet, 1977 - 1980'de hep böyle tecelli etmişti. Şimdi 1987 yılındayız. Şu

nu gördük; ihracatın bünyesi, geçtiğimiz 10 yılda, geniş şekilde değişmiş
tir. Daha önceleri ağırlık tanmdaydı. Bu yıl, 10 milyar dolar civarında 
gerçekleşmesi beklenen ihracatımızdaysa ağırlık, yüzde 78 itibariyle sa
nayi ürünlerine kaymıştır. Yani Türkiye. artık bu kefeni yırtmıştır. 

S o r u: - Efendim, önümüzdeki 5 yılda Avrupa Topluluğu ile il
gili girişimler, siyasi platformda sürdürülen çabalarla birlikte, teknik 
planlamalara, kadroların yetiştirilmesine dönük olacak. Acaba bu yön
deki hazırlıklarınız hangi düzeyde? Biraz da bunları konuşalım isterse
niz ... ? 

C ev a p: - Biliyorsunuz, 12 ve 22 yıllık listelerimiz, kotalarımız 
ve yasaklı mallar listeleri vardır. Bir kere bunların zaman içinde kalkma
sı, kotaların AET'ye doğru kaydırılması, 12 ve 22 yıllık liste'erde de güm
rük indirimleri yapılması gerekiyordu. Biz bunu, AET programı olarak 
düşünmedik. Son 4 yılda Türkiye, ithalatını tamamen libere etmiştir. Ya
ni, AET'nin istediğinin çok üstünde bir noktaya varılmıştır. Aynca, 12 ve 
22 yıllık listelerinin yüzde 68'i, AET'nin istediği düzeye çıkmıştır. Her
hangi bir taviz olmadan, bu noktaya çıkılmıştır. Aynca, yasak mallar lis
tesi, kotalar ve tahsisli ithal mallan da kalkmıştır. Bu da kambiyo reji
minde, bazı Avrupa ülkelerinden bile daha serbest bir noktaya gelmemizi~ 
sağlanmıştır. Böylece, Batı dünyasıyla entegrasyon (uyum sağlama) ala
nında çok büyük adımlar atılmıştır. 

S o r u : - Sayın Başbakan, değişik ufuklarda yaptığımız gezimizin 
en ilginç noktası , galiba Milli Eğitim'de, bilgisayar kullanımının yarata
cağı yeni gelişmeler ... Bilgisayarlı eğitim, bul{Ünkü sistemi hangi yönler
de etkileyecek ve değiştirecek? 
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Cevap: - Bilgisayar ve «görsel - işitsel» sistemlerle, en iyi eği· 
timcileri en uzak noktalara kadar gönderme olanağını bulacağız. Yani, 
bize göre bilgisayar adeta özel olarak tutulmuş bir öğretmendir. Tıpkı, 
çocuklarımız için tuttuğumuz, özel hocalar gibi bir öğretmen. Şu anda 
ben, iyi eğitimcileri en ücra köşelere kadar gönderemiyorum. ama «bilgi
sayar öğretmeni• rahatlıkla göndereceğim. Yeni dönemde bir milyon 
civarında bilgisayar almayı düşünüyoruz. 45 bin ilkokulla, 3 binden fazla 
ortaöğretim müessesesine, bu bilgisayarları •görsel - işitsel» sistemleri 
götüreceğiz. 

Ben, ta çocukluğumdan beri ilinı adamı olmak, keşifler yapmak is
terdim ... Çocukluğumun en büyük arzulan, hayalleri bunlardı! «Memle
ketin gelişmesine yönelik bir şeyler yapabilir miyim?• diye düşünüp du
rurdum. 

S o r u : - Kaşif yönünüz çok ilginç ... Hangi alanlarda keşifler yap
mak isterdiniz efendim? 

C e v a p : - Elektrik, elektronik ve atom alanında keşifler yap
mak isterdim. Memlekete hizmet etmeyi düşünürken, kader bizi böyle 
bir yere getirdi. Kendimizi memleket hizmetine verdik. Gecemiz, gündü
zümüz böyle geçiyor. Türkiye'yi hak ettiği yörüngeye oturttuk. Şimdi ge
riden, bizden daha güçlü bir kadro geliyor. Onların gerisinde de şu anda 
ortaokul ve ilkokul düzeyinde olan çok yetenekli gruplar var. Onlar da 
geliyorlar. İşte bu nedenle, yeni dönemde eğitime çok büyük ağırlık ver
memiz gerektiğine inanıyorum. Zaten dünya da bilgi devrimine doğru 
hızla gid\vor. Türkiye, son üç yılda, en fazla kompütür kullanan ülkeler 
arasına girdi. İfade ediyorum ki, çok şey değişecektir. Türkiye, önümüz
deki 5 yılda tanınmayan bir ülke haline gelecektir. Bunu iddia ediyorum. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN ERYAMAN'DA TOPLU 
KONUT SİTESİNİN TEMEL ATMA TÖRENİNDE 

YAPTIGI KONUŞMA 

19 Ekim 1987 

Değerli Konuklar, Sevgili Vatandaşlanm, Değerli Emniyet Mensup-

Bugün 'burada toplu konut meselesinin en 'Son \şekilde haL!edilme
sine dair bir örnek görüyoruz. Ben hatırlıyorum, toplu konut meselesine 
ilk başladığımız zaman ilk düşündüğünıüz konu vaktiyle kurulmuş bir çok 
kooperatifin - ama kredi yetersizliğinden, o kredi yetersizliği yanında 
kooperatiflerin bu meseleyi seçilmiş, yani bir nevi cemiyet şeklinde mey
dana gelmiş organlan eliyle - çok iyi bir şekilde halledemediklerini gör
dük. Hatta öyle söyleyebilirim ki, 15 seneye yakın süren kooperatifleri
miz vardı . Tabii bu konu netice itibariyle şunu lbize getiriyor. 10-15 
sene süren 'bir iş , hem pahalı oluyor hem de o işe para yatıran insanlan
mm bıktırıyor. llk el attığımız konu bunlar oldu. Türkiye'de süratli bir 
tarzda Toplu Konut !daresi kurulunca inşaatları yanın kalan bütün ko
operatiflere el attık, onlara krediler verdik. İlk tamamlananlar da onlar 
oldu. Fakat baktık ki mesele böyle götürülemeyecek, büyük şehirlerimi
zin belediyeleri de bu konuya girdiler. Toplu Konut İdaresi de konuya 
gir<li. Şimdi esas itroariyle büyük şehirlerin civarında başlayan yeni bir 
tatbik görüyoruz. Şimdi burada dikkat ederseniz 40 bin konut için plan
lama yapılmıştır. Bu bir yabancı İtalyan grubuyla bir Türk grubu bu 40 
bin ünitelik şehrin planını hazırlamıştır. Bütün yeşil sahalarıyla, o yeşil 
sahalar yanında çarşılarıyla, camileriyle yani tam manasıyla bir şehrin 
ihtiyacını karşılayacak bütün tesisler düşünülmüştür. Alt yapı hizmetleri 
düşünülmüştür. Kanalizasyon, elektrik, su meselesi gibi. Ve burada kade
me kademe inşaata T<ıplu Konut İdaresi Türkiye'nin bu işi en iyi yapan 
firmalarını çağırmış onlara en ucuz fiyatlarla, (biraz evvel bu şirketler 
adına konuşan arkadaşımızın da dediği gibi inşallah zarar etmezler) sü
ratli bitirirlerse zarar etmezler. 15 ay gibi kısa bir süre içerisinde bu ko
nutları teslim etmek üzere bu inşaat şirketlerimize verilmiştir. Bakınız 
dikkat edin: Bir kere 'burada bu iş eskisi gibi artık 10 sene değil 15 ayda 
•bitecek. 15 ayda lbittiği için maliyetler ona göre ucuz olacak. Tabii ilk baş.
ta da etmniyet mensuplarımıza bir avantaj tanıdık. Onların kurdukları 
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kooperatif artık kendisi inşaat yaptırmayacak. Buradan gelecek konut 
alacak. Bu şekilde anlaşma yapılıyor. İnşallah emniyet nemsuplarımız bu 
evlerine 15 ay sonra rahatça yerleşebilirler. Tabii başka şehirlerde otu
ranlar da kiraya verecek. Kendilerine bir ek gelir kaynağı olacak. Ve 
şunu da hemen söyleyeyim. Burada bu evlerin bugün maliyeti 10 mil
yon ise (bir an diyorum) onlar eve girdiği zaman lbu değerler 20 - 25 
milyonu geçecektir. Yani burada ev alanların geleceği parlaktır. Onu da 
söyleyeyim. Bizim toplu konut meselesine önem vermemizin bir kaç tane 
sebebi var. Bir tanesi, insana verdiğimiz önemdir. Biz iktidar olarak Türk 
insanına, Türk ailesine, çocuklarımıza, gençlerimize çok önem verdiği
miz için, onların bilhassa çok ldaha iyi 'hazırlanmış şehirlerde oturmala
rını temin etmek için, bu sistemi ortaya koyduk. İnsana verdiğimiz önem 
Toplu Konutun 'temeli olmuştur. Toplu Konut meselesinde ikinci bir 
önem daha var. Bugün toplu konut inşaatlarında tahminen 900 binden 
fazla insan çalışıyor. Yani, bir nevi 900 lbin aile buradan ekmek ka1..anı
yor. Sadece Toplu Konut inşaatları değil, buraya malzeme verenler, rıak
ledenler var. Türkiye' de neden son iki senede istihdam ve işsizlik mesele
sinde azalma vardır? Bunlara baktığınız zaman anlaşılır. (Türk tarihin
de ilk defa oluyor) İşte bu, toplu konut seferberliğinin temel hedeOerin 
den bir tanesidir. Talbii ekonomiyi de bu canlandırıyor. Onu da söyleye
yim. Bütün bunların yanında Toplu Konut, Gecekondu İmar Affı gibi ko
nuların hepsi insana dönük konulardır. Şehirler daha güzel oldukça, şe
hirlerde insanlar daha mutlu yaşadıkça gecekondusunun tapusu kendisi
ne ait oldukça, o gecekondusunun ilerde 2 -3 katlı ev haline gelebileceği 
düşünüldükçe -ki imar islah planları'yla bu safhaya da gelinmiştir- in
sanlarımız daha iyi çalışma imkanlarına kavuşacaklardır. Cemiyettek: 
toplumdaki tansiyonlar azalacaktır. İnsanlar kendilerini daha mutlu, daha 
refah içerisinde hissetikleri müddetçe gelişme ve kalkınma hızla artarak 
büyüyecektir. Toplu konu,t demin Toplu Konut İdaresi Başkanımızın 
söylediği gibi kendi içinde büyüyen bir sistemdir. Biz Toplu Konut ve 
Kamu Ortaklığı İdaresi'ni kurarken bir çok eski tecrübeden istifade ettik. 
Bugün Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi sadece toplu konut değil, 
'bunun yanında koskocaman bir Kamu Ortaklığını ve şu anda başlamış 
(televizyonda belki reklamını gördüğünüz) özelleştirme meselesini üzt:· 
rine almış ve bütün bu işlerin hepsini lOO'ü ancak geçen insanla ıgötürü
yor, 110 civarında kadroları var. Fazlaya lüzum yok. Daha kanunu koyar
ken dedik ki, bu ücretler için ödeyeceğiniz paralar, size gelen gelirlerin 
yüzde l'ini veya yüzde 2'sini geçmeyecek dedik. Bu da normal devlet sis
teminden biraz farklıdır. Biz bir çok devlet teşekkülünde şunu gördük; 
yaptığımı.z hizmetlerin yü'zde 20'sini memurlara, orada çalışanlara ödü
yoruz (belki biraz daha fazlasını) İşte bu sistem daha ekonomik, daha çok 
Türkiye'ye katkı sağlayacak bir sistemdir. Zannediyorum, ileride 1,S 
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belki 2 trilyonu bulacak bir harcama kapasitesini netice itibariyle biz 150 
kişiyle götüreceğiz. Tabii kaliteli insanlar olması, daha iyi ücret verilmesi 
lazım . Bunları biliyorum ama şimdiye kPdar elde ettiğimiz neticeler ilerisi 
için bize ümit vermektedir. !Nitekim köy meselesine de el attık. Önümüz
deki 5 yıl içerisinde şehirler-de yaptğımız bu hamleyi inşallah köylerde 
yapacağız. Türk köyleri de muntazam Avrupai manzaralara bürünecek
tir. Zaten bürünmeye başladı. Telefonu, elektriği, olan su şebekesi kurul
maya başlayan, yerlerde yollarını ve alt yapısını da yapıp evleri de mo
dern hale getirdiğimiz taktirde, ki bunun üzerinde de çalışmalarımız var, 
inşallalh köylerimiz de şehirlerimizin görüntüsüne kademe kademe gel& 
ceklerdir. Ben bütün çalışan arkadaşlanma, burada mesai sarfeden Toplu 
Konut İdaresi Başkanı'na ve bütün ilgililere teşekkür ediyorum. Emek
leri zayii olmaz. Gayretleri eksik olmasın. İlk başta ta!lıiatıyla buraya ge
lecek emniyet mensuplanmızı da tdbrik ediyorum. İnşalla!lı şu güzel yer· 
de ilk oturanlar onlar olacaktır. Ama buranın nüfusu 40 bine yükseldiği 
zaman, herhalde Ankara'nın en güzel !yerlerinden biri olacak. Zaten et
rafa ba'ktığımız zaman buranın fevkalade güzel, havadar olduğu gözü
küyor. Ankara'nın içi ,g]bi kirli havası da olmayacak. Gerçi Ankara'nın 
kirli havasını da düzelteceğiz, onu da söyleyeyim. ,Çünkü, önümüzdekJ 
sene tabii gaz geliyor. Bu da düzelecektir. Ama burası he~lde sevilen, 
örnek 'bir şehir haline gelecektir. Herkese şimdiden teşekkür ediyor ve 
bu şehrin oturanlanna, memleketimize, milletimize hayırlı, uğurlu ol· 
masını Cena!lı-ı Hak'tan diliyorum. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN İLK rtlRK F - 16 UÇACININ 
HİZMETE GİRMESİ DOIAYISIYLA YAPTICI KONUŞMA 

20 Ekim 1987 

Sayın Cumhurbaşkanım, değerli konuklar, müsadenizle sözlerime, 
hatırıma gelen yıllar evvelki bir vakayı anla tmakla ıbaşlıylaeağım . Bundan 
yirmialtı sene kadar evveld i, Rahmetli Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel. 
«Türkiye'de niye otomobil yapılamıyor " diye bir sual sormuştu . Onun 
üzerine de Eskişehir Atölyelerinde çalışan mühendisler, teknisyenler, 
«Biz yapa:biliriz» dediler ve iannediyorum 29 Ekim 196l'de ismi de •Dev
rim »Olan otomdbili merasim sırasında da sahaya getirdiler, Zannediyo
rum içerisine de Sayın Gürsel 'binmişti. Bir müddet gitti sonra, ya ben
zini yo!Qtu veyahutta ıbaşka bir arızası oldu ... Uzun müddet ıbunun mü
nakaşası yapıldı •Çok pahalı oldu, bunu biz yapamayız, edemeyiz• de
nildi. Şimdi şuradaki uçakları ve gerideki büyük ıfabrikayı, daha evvel 
de :zatıaliniz tarafından açılmış Eskişehir Motor Fabrikasını gördükten 
sonra son yirmialtı sene zaıfında, Türkiye'nin nereden nereye geldiği
nin en güzel örneğini burası vermektedir. Türkiye'.de otomobil yapılıyor, 
hem <le reka'bet şartları içerisinde, ucuz, seri halde imalat ve motor ya
pılıyor ve nihayet kendi uçağını kendin yap kampanyasının başlangıcı ve 
sonucu olarak da burada ilk Türk uçağını bir müddet sonra göreceğiz. 

Aslında önemli bir değişiklik de yapmış bulunuyoruz. Bu gibi işle
rin yapımında sadece •bir tek devlet müessesesini esas alan Türkiye şu 
güzel mi aile, bir yabancı sermaye ortaklığıyla Know•how'ı olan gruplar
la b iraraya gelmiş. Eskişehir'de jet motor fabrikası ve burada, Mürted'
de gövde fa'brikasını General Dynamics'le lbirarada yapmaya başlamıştır. 

Önümüzdeki yı llarda memleketimizin hem rnüdafası, hem de Silahlı Kuv
vetlerimizin caydırma gücünün artırılması bakımından daha pahalı, da
ha modern bir çok silahlara ihtiyacımız olacaktır. Türkiye bir taraftan 
gelişirken, lbir taraftan da Savunma Sanayiini en akılı bir şekilde kur
mak medburiyetindedir. Bunun için Sayın Cumhurıbaşkanırn sizin büyük 
desteğinizle, Silahlı Kuvvetlerin Vakıfları biraraya getirilmiştir. Savun
ma Sanayii Geliştirme ve Destekleme Fonu kurulmuş, fon idaresi mey
dana gelmiştir ve birçok projeler üzerinde son birbuçuk senedir önemli 
çalışmalar yapılmıştır. Zannediyorum önümüzdeki ıbir iki sene içinde bu
nun meyvalanru da en iyi bir şekilde göreceğiz. Almanya'da yapılıp Tür
kiye'ye gelen, ama Gölcük'te bir taraftan da Türkiye'de aynı Firkateyn'-
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in yapıldığını gördük. Çok modern bir gemiydi, bundan gurur duyduk. 
Bw·ada da gene bugünkü jet uçaklannın en rnodernlerinden biri karşı
mızdadır Bunun da Türk Hava Kuvvetlerine verilmesinden gene aynı şe
kilde gurur duyuyoruz. Ümit ediyorum, yakında Türk Kara Kuvvetleri
ne bilhassa Topçu modernizasyonunda önemli bir safha teşkil eden, 
Çok Namlulu Roket Projesinin anlaşması imzalandı, 1'ürkiye'de gene bir 
yalbancı ortaklıkla imaline başlanacaktır, bu da Kara Kuvetlerimize ya· 
pılmış olan en önemli katıklardan birisi haline gelecektir. Savunma sana
yii Türk milletinden büyük destek görüyor. Savunma Sanayii'nin en bü
yük gelir kaynağı, kurumlar ve gelir veııgisi mükelleflerinin ödedikleri 
yüzde 1 'lerdir. Belki bunu artırma şansımız da vardır. İnanıyorum ki Türk 
milleti, savunması için, Silahlı Kuvvetleri için hiçbir şekilde fedekarlık
tan kaçınmaz. Burada şu karşılaştığımız manzara bizi hakikaten heyecan· 
landırmıştır. İnanıyorum ki önümüzdeki yıllarda bu memleket, bu memle· 
Jeket, bu mcmleektin insanları layık olduğu çok da'ha güzel imkanlara 
kavuşacaktır. Bu düşünceler içerisinde, lbu işte emeği geçen Hava Kuv
vetlerimize, TUSAŞ'ın mensuplarına, General Dynamics ve General Elect
ric mensuplanna, Amerikan Hükürnetine ve Hava Kuvvetlerine teşekkür 
ediyorum. Bu uçakların, !bizim Hava Kuvvetlerimize hayırlı, uğurlu olma· 
sını Cena~H ·hak'tan diliyor, hepinize saygılar sunuyorum. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN ROMANYA 
DEVLET BAŞKANI SAYIN CEAUŞESCU ŞEREFİNE 

VERİLEN YEMEKTE YAPTICI KONUŞMA 

Sayın Başkan Ceauşescu, 

Sayın Bayan Ceauşescu, 
· Bayanlar ve Baylar, 

20 Ekim 1987 

Cumhurbaşkanımız Sayın Kenan Evren'in Davetine icabetle ülke
mize Resmi bir ziyaret yapmakta olan Romanya Sosyalist Cumhuriyeti 
Cumhurbaşkanı Ekselans Nicolae Ceauşcscu ve Refikalan Sayın Elena 
Ceauşeseıı'yu aramızda görmekten duyduğumuz memnuniyeti ifade et
mek isterim. Kendileri ve refakatlerindl"ki heyetin değerli üyelerini Tür
kiye'de ağırlamak ve geleneksel Türk-Romen dostluğunu daha da güç
lendinnek fırsatı bulabilmenin mutluluğu içinde mümtaz misafirlerimize 
hoşgeldiniz demekten şeref duyuyorum. 

Geçen sene eşim ile beraber güzel ülkeniz Romanya'yı ziyaretimiz
de 'bize g~terilen sıcak misafirperverliği unutmadığımızı bu vesileyle be
lirtmek isterim. IBu ziyaretimizin güzel anılarını elan yaşatıyorum. 

Ayn önem atfetti ğimiz bu ziyaretinizin alnı şekilde güzel ve verimli 
geçmesi için gereken lbiitün özeni götereceğimiz tabiidir. 

Sayın Başkan 

Ulkelerimiz arasında egemenlik, eşitlik, İçişlerine karışmama, kar
şılıklı çıkarlara saygı prensiplerine dayalı olarak gelişmekte olan ilişki
leri , değişik siyasi ve ekonomik sistemlere sahip ülkeler arasında akılcı, 
bölge barış ile istikrarına katkıda bulunan münasebetler olarak görüyo
nız ve 'bıınları derinleştinnenin ve yaygmlaştınnanın gereğine inanıyoruz. 
Bu çerçevede, özellikle son yıllarda karşılıklı olarak gerçekleştirilen en üst 
düzeylerdeki ziyaretleri Türk- Romen ilişkilerine yeni bir yön, bir içe
rik kazandırmak bakımından önemli fırsatlar olarak değerlendirdiğimizi 
de ifade etmeliyim. İlgi duyduğumuz konuların bu seviyede birlikte in 
celenmesi, aramızda güçlü bir şekilde güvenin yerleşmesine ve münasebet
lerimizin en yüksek düzeyde olgunlaşmasına yol açmıştır. Günümüzde dış 
alemde güvene büyük ihtiyaç bulunduğu gözönünde tutulursa, ikili iliş
kilerimize hakim olan mevcut karşılıklı güvenin ehemmiyet ve anlamının 
çok daha iyi bir şekilde takdir edileceğine inanıyorum. 
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Türk-Romen münasebetleri bugün ekonomi, Ticaret, Enerji, Sa
nayi, İnşaat, Ulaştırma alanlarında çok yönlü bir gelişme içindedir. Ül
kelerimizin ayn ittifaklara mensup olmalarına rağmen siyasi ilişkile
rimizin eriştiği düzey, şüphesiz bu sürecin gelişmesini etkin kılan en 
önemli unsur olmuştur. Bugün incelemelerde bulunduğunuz Türk-Ro
men İŞbirliğinin eseri Orta Anadolu Rafinerisi işte, siyasi iradenin ortaya 
konmasıyla neler yapılabileceğinin somut ve kalıcı bir örneğini teşkil el 
mektedir. 

Sayın Başkan, 

Türkiye, çeşitli ekonomik sektörlerde Türk- Romen işbirliğine kar
şılıklı ve dengeli yarar esasına dayalı yeni hedefler gösterilmesinin gerekli 
olduğuna inanmaktadır. Büyüyen ve çeşitlenen .furacat kapasitemiz daha 
ileri, daha cüretkar yeni hedeflere ulaşılabileceğinin de teminatını teş

kil etmektedir. Türkiye'nin başanyla yürüttüğü sanayileşme hamlesi ih
racatına da tamamen yansımıştır. thraactımııın dörtte üçünü oluşturan 
sınai ürünlerimiz içinde pek çoğu Romanya'nın ihtiyaçlanna cevap vere
cek fiyat ve kalitededir. Aynı şekilde, ikili ticaretimizde belli bir dengeye 
ulaşmak kaydıyla, yaklaşık 12 Milyar Dolarlık ithalatımızda, aynca kal
kınma projelerimizde Romanya'ya bugünkünden daha fazla pay ayırabil
memizin mümkün olacağını düşünüyoruz. Bu görüşümüzün Zat-ı AliJe
rince de paylaşılması halinde Türk-Romen işbirliğine yeni ufuklar açıl· 
ması zor olmayacaktır. Bu yönde daha dengeli bir şekilde büyümesini 
beklediğimiz ikili ticaretimiz hususi ve önemli bir yeı· işgal etmektedir. 

Sayın Başkan, 

Türkiye, Balkanlarda iyi komşuluk ve dostane işbirliği ilişkilerinin 
geliştirilmesine, Barış ve İstikrarın sürdürülmesine önem vermekte ve 
bu amaçla da üzerine düşeni yerine gelirmek için hertürlü gayreti sar
fctmeye hazır bulunmaktadır. Hemen ilave etmeme müsaade buyurun, 
bu ifadelerimde bir yenilik yoktur. Bu bizim balkanlarda banş ve işbirli
ğini emel edinmiş geleneksel politikamızdır. Balkanların yakın geçmiş
teki tarihinin, bu sözlerimi kanıtlayacak çeşitli örnekleri yansıttığı yük
sek malumunuzdur. Biz bu mevzuda emellerimizi canlı tutarak, yapıcı, 
iyi niyetli ve gerçekçi olmayı tercih ediyoruz. 

Bu ruh içerisinde kornşulanmız Yunanistan ve Bulgaristan'Ja ikili 
sorunlarımızı ahde vefa, karşılıklı saygı, içişlerine karışmama, bak v" 
çıkar eşitliği prensipleri çerçevesinde ve müzakereler yoluyla çözmeyi sa
mimiyetle arzuluyoruz. Bunun için de gerek Yumnistan gerek Bulgaris
tan ile aramızda anlamlı bir diyalog kurulmasını teminen tekrarla çağrı
larda bı.ılunmaktayız. 
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Yunan BaŞbakanı ile ahiren 1başlattığımız mesaj teatisi bu bakım
dan olu.nlu 'bir adım teşkil etmektedir. Bu mesajlar teatisi Yunanistan ile 
Diyalog kapısını açabilirse, bundan ziyadesiyle memnuniyet duyacağız. 
'Biz Ege'yi, Türkiye ve Yunanistan'ı ayıran değil, birbirine bağlayan 'banş 
ve dostluk denizi olarak görmek istiyoruz. 

Diğer taraftan Türk- Bulgar Hişkilerim:le herhangi bir olumlu geliş
menin 'henüz mümkün olmadığını üzülerek ifade etmeliyim. Bulgaristan'
daki Türk ~ınlığına reva görülen muameleyi ne Türkiye'nin ne insan 
haklanna saygılı başka bir ülkenin kabulüne imkan yoktur. •Mütecanis 
bir sosyalist millet» yaratmak amacı dahil hiçbir neden bu azınlığın zor
la eritme politikasına hedef tutulmasını mazur gösteremez. Bulgaristan'
daki Türklerin ikili ve uluslararası anlaşmalann teminatı altında olan 
Milli, Kültürel ve Dinİ ibenliklerine Bulgar Yöneticilerinin saygılı davra
nacakları günü saıbırsızlıkfa ıbekliyoruz. Türkiye geniş kapsamlı yeni biı 
göç anlaşması akdedilmesi dahil, konuyu Bulgaristan'ya göriişmeye ha
.zırdır ve bunu birçak kereler açrklamıştır. Aramızdaki bu insancıl sonı
nıın tatminkar bir şekilde çözülmesi, !Bulgaristan ile münasebetlerimizde 
eski işbirliği düzenini yeniden canfandıracaktır. Bundan kimsenin şüp
hesi olmasın. 

Sayın Başkan, 

Ülkemize yapmakta olduğıınuz lbu ziyaretin Türk-IR.omen ilişkile
Tinde yeni bir merhaleye başlatacağına kaniyim. Türk Milleti ikili ilişki
lerimize yaptığımız katkıyı takdirle karşılamakta olup, Sayın Cumlhur
başkanımızla lberalber açtığımız ileri dostluk ve iŞbirliği yoluna ilerleme
ye kararlıdır. Romen halkının da aynı kararlılık içinde olduğu inancıy. 

la kadehimi, Zat-ı Ailelerinin ve Sayın Bayan Ceauşescu'nun Şaıhsi Sağlık 
ve mutluluklanna ve gelişen Türk-Romen dostluk ve iŞbirliğine kaldın. 
yorum. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN ANAP MERKEZ KARAR 
YÖNETİM KURULU TOPLANTISINDAN SONRA 
BASIN MENSUPLARINA YAYfICI AÇIKLAMA 

20 Ekim 1987 

Muhterem Basın Mensupları, 

Bugün toplanan Anavatan Partisi Merkez Karar Yönetim Kurulu, 
şu konularda bizim tüzüğümüze de uygun olarak ve son çıkanlan kanun 
ve lbu kanunla ilişkili olarak Yüksek Seçim Kurulu'nun belirttiği seçim 
takvimiyle ilişkili olarak, şu kararı vermiştir; Kastamonu, Muş illerinde 
ve Hatay 2 nolu seçim bölgesinde ve bütün üyelerin iştirakiyle önseçim 
yapılacaktır. Adana 2 nolu seçim bölgesinde Kontenjan Adayı Seçim Çev
resi yoklamasıyla, bizim tüzüğümüze göre seçim çevresi veya il yokla
ması, o ilin 11 Yönetim Kurulu Asıl Üyeleri, .ti Disiplin Kurulu Başkanı 
ve o seçim bölgesinde veya o ildeki llçe Başkanlan'nın iştirakiyle yapılı
yor, onlar tayin ediyorlar. Afyon, İstanbul 1 nolu seçim bölgesinde, Zon
guldak 1 nolu seçim bölgesinde de, Adana 2 nolu seçim bölgesinde Kon
tenjan Adayı Seçim Çevresi yoklaması ile yapılacak. Yanna kadar da bir 
yeri karar verme ihtimalimiz var. Yanna kadar ya seçim çevresi yokla
masıyla yapacağız veya geri kalan yerler gibi merkez yoklamasıyla. Söy
leyeceğim bu kadar. 

Soru : - Efendim, Kastamonu, Muş ve Hatay'a niye gerek görül-
dü? 

Cevap: - Onun gerekçesi şöyle : Bu üç yerde bir önceliğimiz var. 
Hem tecrübe etmek istiyoruz bu önseçimi (İlk defa yapılacak bu kadar 
geniş çapta) parti olarak hakikaten pratik olup olmadığını görmek isti
yoruz. Diğer bir gerekçe de; Buralardaki adaylarımızdan bir kısmı 84. 
madde kapsamına girdiği için önseçim yapma meoburiyeti var. 

Soru : - Listelerde değişiklik konusuntla görüşme yapıldı m~? 

Cevap : - Hayır. Son görüşme ancak ayın 9'unda yapılabilir. Ge
nel olarakta söyleyebilirim, listeleııde ufak bir çapta çok ölçülü değişik
lik olabilir. Bazı milletvekillerimizin lehine bazı yerlerde olabilir diye dü
şünüyoruz. Bunun ölçüsünü tespit etmiş değiliz ama bunun hiçbir şekil
de fazla olamayacağını söyleyebilirim. 
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S o r u : - Milletvekillerini terci'lı ederken listede bürokratlardan 
mı yoksa teşkilattan mı seçeceksiniz? 

Cevap : - Şu yerde şunu yapacağız, bu yerde bunu yapacağız 
diye bir durumumuz yok. Bu genel fikirdir. Genel fikrin tatbikatı ancak 
listelere eğildiğimiz zaman olur. Onu da şimdiden söylemem mümkün de
ğil. 

Soru : - Ağırlık hangisinde? 

Cevap : - Hiçbir şey söyleyemem. 

Soru: - Adaylıkla i1gili yeni başvuru hakkı ne zaman başlıyor? 

Cevap : - 24'üne kadar yeni başvuru kabul ediliyor. Zaten seçim 
takviminde de var. Eski J:aşvurular geçerlidir. 

Soru: - Yeni başvuracakların şansı ne oluıı? 

Cevap : - Hiç bilemem, hiç kimseye garanti edemem. 

Soru : - Eski aday adaylarının paralarını iade edecekmisiniz? 

Cevap : - Hayır, o şekilde mümkün değil Onlarda aday adayıdır 
-şu anda. Bizim tüzüğümüze ay.kındır. 

Soru : - Aday olmak isteyen milletvekili ve bakanlardan yeni lis
tenizde yeralacak olan var mı.? 

Cevap : ~ Adaylık müracaatı yapmamış olanlara birşey diyemem. 
Adaylık müracaatı yaparlarsa düşünürüz. 

Soru: - Körfez' deki gerginlik için birşey söyleyecekmisiniz? 

Cevap : - Parti olarak lbirşey demiyoruz. Hükümet olarak Dışiş· 
Jeri'nden ıbir tepki olacak. 



BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN AMBBARLI l>OCAL GAZ 
SANTRALİ İMZA TÖRENİ'NDE YAPTICI KONUŞMA 

24 Ekim 1987 

Bu gaz santrali ile ilgili daha önce bir açıklama yapmışlım. Bugün 
bu gaz santrali ile ilgili olarak anlaşmayı imzalayacağız. Bir tarafta iha
leyi kazanan Konsorsiyum Grubu, diğer tarafta da TEK var. Santral bil· 
diğiniz gibi Hamitabad'da daha evvel başladığımız beheri 100 megawatt 
gücünde olan- zannediyorum yekün 1200 megawattlık üniteler vardı· ilk 
gaz santralıdır. Randımanı % 48 civarında bir santraldı. 

l.lu ihalede tribünlerin gücü daha çok arttınlmış. 150 meawatt be
her ünite zannediyorum 6 tane gaz tribünü 3 tane de !buhar tribünü var. 
9 tane 150 megawattan 1350 megawatt ediyor.Ambarlı'da mevcut sant
ral civarında yapılıyor. Bunun işgal ettiği sahanın fevkalde ufak olması 
lazım. Çünkü bu santraller fevka!Ade compact santrallardır. Yani bak· 
tığımız zaman ufakcık gibi gözüküyor ama gücü büyük santrallardır. 1450 
megawatt, lstarfuul civarında, netice itibariyle tahmin ediyorum ilerid~ 
yapacağımız ithal kömürüne dayalı 1000 megawatt'ın üstündeki santral 
!arla, muhtemelen bir boğaz atlamasıyla ters istikamette yapmamıza toe· 
bep olacaktır. Emniyet bakımından ama il merkezine yakın 'bir santral
dır. Onun için irtibatları rahat olur. Birde bu santralların şöyle bir avan· 
tajı var; santral aşağı-yukarı 30 ayda tamamlanıyor ama, ilk 'beş ünitesi 
16 ayda devreye giriyor -yani 7'50-800 megawattı-ı yeni inşat süresinde 
5 milyar kwatt/saat üretim yapabilecek durumu vardır. Bu tesis bedeli
nin neredeyse yarısından fazlasını amorti ediyor, o devrede. Tesise yapı· 
lan yatının aşağı· yukan 90-100 milyar lira, 50-60 milyar lirası bu dev
re içerisinde amorti edilme şansı vardır. 

Türkiye'nin elektrik eenrjisine ihtiyacı yılda yüzde 12 gibi 'bir tem
poyla artıyor. Öyle tahmin ediyoruz, yüzde 12 ile artt ığı için üretim önü
müzdeki sene 50 milyar kwatt/saat'in üstüne çıkacak. Şu anda 45 mil· 
yar kwatt/saat civarında. Önümüzdeki 5 sene içerisinde bu rakamın 80 
milyar kwatt/saat'in üzerine çıkması lazım. Türkiye'nin daha bu konuda 
epey mesafeye ihtiyacı var. tleri ülkeleden fert başına tüketilen elektıik 
tüketimi !bakımından oldukça geride sayılırız. Zannediyorum, önümüz
deki yıllarda bu açığımızı büyük çapta karşılayacağız. tik defa, son üç 
senedir Türkiye'nin uzun sürelerdir memleketimizde devam eden elekt· 

993 



rik kısıntı ı tamamiyle kalkmıştır. Hatta fazlası vardır, dışan •a elcktrı· 
satabiliriz diye düşünüyoruz. Nitekim Suriye'ye elektrik enerjisi, kısmi 
olarak satıyoruz. Ama önemli olan Türkiye'deki sanayinin ve ihtiyaçları
karşılanmasıdır. Aşağı -yukan bütün köye elektrik verilmiştir. Hatta bü
yük çapta mezralara girilmiştir. önümüzdeki yıllarda da geri kalan yer
leşim birimlerine elektrik götürülmeye devam edeceketir. Tabii bunun ya
nında elektriğin sadece ulaştınlması değil, daha güvenilir, daha emniyet
li şekilde verilmesi esastır. Yani elektrik enerjisini kullanan sanayi olsun, 
evler olsun, elektrik kesilmesinden ve çıkan arızalardan çıkan şikayet leri

nin asgariye indirilmesi lazımdır. T~ii bu iki şeye tabidir. Bir tanesi; 
bu servisin en iyi bir şekilde yapılması. Bunun için de bu işleri bilen in
sanlarımızın kullanılması, ücretlerinin iyi olması - neticede döner dola
şır elektriğin fiyatına yansır bunJar- iyi servis istediğiniz zaman da ona 
göre de fiyatı iyi olmasricab eder. Bu dünyada lbilinen bir gerçektir. 
Biz şimdiye kadar elektrik enerjisi fiyatlarını, günün şartlanna göre de
ğiştirdik. En sonda, Ağustos ayı içerisinde bir ayarlama yapmıştık am.ı 
şunu da ifade eddbilirim, bu ayarlamalann sonucunda bugün elektrik 
enerjisi, Türkiye'de kısıntılı olarak verilmiyor, her tarafa istenildiği gibi 
veriliyor. Şehirlerimiz çok iyi aydınlatılmış durumda. Hatta dış dünya şe

hirleriyle mukayese etiğimiz zaman, !birçok yerlerimiz çok daha iyi oldu
ğunu ben görebiliyorum. Eskinin karanlık sokakları yerini aydııılık so
kaklara terkediyor. 

Bugün burada imzalayacağımız bu santralin söylendiği gibi 30 ay 
.içerisinde, mümkünse dıfua kısa süre içerisinde bitirilmesi Türkiye Elekt
rik Kurumu'na imkan sağlayacaktır, memleketimize yeni bir güç ka7.andı
racakhr. Hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. 



BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN TÜRKİYE GAZETECİLER 
SENDİKASI 5. KONUT YAPI KOOPERATİFİ İNŞAATI TEMEL 

ATMA TÖRENİ'NDE YAPTICI KONUŞMA 

25 Ekinı 1987 

Bundan takrlben 1,5 yıl kadar önceydi. Meclis'Le vazife gören basın 
mensu!bu arkadaşlarımız bir kooperatif kurmak yahut da kurulmuş ko
operatiflerde /bir yer bulabi lmek için geldiler ve bize müracaat ettiler. 
Aslında Toplu Konut Kanunu çı ktığı zaman bu müracaatı yapsalardı, i ş 

daha kolay olurdu. Üstelik şimdiye kadar bu binalar da !bitmiş olurdu. 
Ama bizim 'basınımız biraz muhalefetin yanında oluyor. Her zaman mu· 
halcfct yapıyor. Onun için bu toplu konut işine inanmadılar. Fakat, bak· 
tılar ki, binalar yükseliyor, demek bir yanlışımız var dediler ve bize mü· 
raeaat ettiler. Tabii aslında böyle güzel ·bir yeri, yani Ankara'nın merke
zinde bir yeri bulmak kolay değil. Toplu Konut İdaresi ve Belediye epey 
bir mücadelede bulundular. Tabii burada yerleşmiş gecekondularımız 
da var. Talbii Tapu Tahsis Belgesi olanların hiç bir problemi yok. Onu he· 
men ifade edeyim. Tapuları da verilir, İmar İskan Planlarında bir mese
le çıkar a onlara ev de verilir. Merak etmeyin bizim usulümüz odur. Şim· 
di sonunda iki kooperatif arılaştı ve birara,ya ıgekliler. Burada 116 daire
lik iki bina yapılıyor. Şimdi ben kendilerine tavsiye edeceğim: Biz hep 
işleri hızlı yapıyoruz. Demin gördüm, hatırlayacaksınız şu aşağıda döner 
kule var. asıl yükselmiş gördünüz. Daha temel atıldı doğru dürüst bir 
şey olmadı. Her taraf ·böyle hızlı gidiyor. Burada da sakın muhalefetten 
dolayı yavaş götürmeyin j şi, sonra kalbahat bize gelir. Ben size birşey söy
leyeyim. Paranızı, bileziklerinizi satın, 'biran evvel de şu paralan topla
yın . Biraz zor olacak ama ev ahfüi olmak güzel bir şey. Eskiden ev sa
hibi olanlar, daıha ziyade emekliye ayrıldıkları zaman ev sahihi olanlar
dır. İşte emekli ikramiyesini ve maaşını alıyor, onun üzerine 'biriktirdiği 
paralan koyduktan 'Sonra ev sahibi oluyordu. •Benim rahmetli pederim 
böyle ev sa'hibi oldu. Bizler de mezun olduktan tanı -5 sene sonra ev sa
hibi olabildik. Şimdi igfüüyorum genç insanlar daha yeni hayata başla
yanlar, yeni evlenenler dahi ev sahibi olmanın mümkün olabileceğini an
ladılar. Herkes ıbirşey yapmaya çalışıyor. İnşallah lbu toplu konut mese
lesi önümüzdeki yıl!larda çok 'Clalha ileriye gidecek, şe!hirlerimiz daha gü· 
zel hale ıgelecek. Bu işi köylerimize kadar götüreceğiz. Ve hem yeni iş im· 
kanı, hem karaborsaya giden paraların normal kanallara dönmesi gibi 
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daha birçok imkanları .da beraberinde getiriyor. Onwı için, inşallah ba· 
sın mensuplanmız bu sitede 1huzur içinde olurlar. «Onlara huzurlu yerler 
temin etmek iktidarlann görevi olmalıdır• diye düşünüyorum. Çünkü, o 
vakit tenkitleri azalır. Ama gene tenkit yapsınlar. Çünkü, tenkit olma· 
yınca biz de yolumuzu şaşırabiliriz diye düşünüyorum. Tenkitlerini de 
yapsınlar. İnşaJla·h, buranın açılışını yapmak da bize nasip olur. Tabii bu 
sözii\1 altında iktidarı garanti gördüğüm zannedilmesin. İktidara gelebil· 
mek, halktan vize alabilmek için çok çalışmak lazım geldiğini biliyoruz. 
Onun için de gecemizi gündüzümüze kattık. Ve ona göre de elimizden ge
len gayreti gösteriyoruz. Yaptığımız ve yapacağımız işlerle kendimizi !be
ğendirmeye çalışıyoruz. 

. Muhterem Vatandaşlarım , 

Bu iki binanın basın mensuplarımıza hayırlı, uğurlu olmasını te· 
menni ediyorum. Foto muhabirleri de bir hazırlık yaparak, kooperatif 
kursunlarda burada değil ama Eryaman'da bir şeyler verelim. Hepinize 
~cvgiler, saygıJar sunuyorum. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN İCRAATIN İÇİNDEN 
PROGRAM KONUŞMASI 

28 Ekim 1987 

Hayırlı akşamlar değerli vatandaşlarım. 

Bir müjdeli haberi, bir kere daha tekrarlayarak sözlerime başlamak 
istiyorum. Büyük bir sevinç ve mutluluk içinde bir 'kere daha şu 'bilgiyı 
size iletiyorum. 

1987 Eylül ayında, Cumhuriyet tarihimizde ilk olarak, ihracatımız 
bir ayda 1 milyar doları aşmıştır. Eylül ayı ihracatımız 1 milyar 184 mil· 
yon 500 bin dolarlık nihai bir rakama ulaşmıştır. 1 milyar 184 milyon 
500 bin dolar gibi bir ihracat rakamının önemi ne, değeri ne? Bir rekor 
kırmış olmamız mı? Sadece o değil. İşin önemi de, değeri de esas şu nok· 
tadadır. 

Bakınız Eylül ayı i tihalatımız da bir rekor kırmış, 1 milyar 295 mil· 
yon 804 bin dolara ulaşmış. Biz bu iki rekor arasında, Cumhuriyet tari· 
himizde ilk defa 'bir ay içerisinde dahi olsa ithalatımızın % 91.4ünü ihra
catımızla karşılamışız. 

100 yıldır 11ürk ekonomjsjnin en büyük derdi, en büyük sorunu olan 
ödemeler dengesindeki dengesizliği gidermeye başlamışız. Bu başarıyı 
sağlayan geride bıraktığımız dört yıl içinde alınan kanuni tedbirlerwr, 
çıkarılan karamamelerwr. Bu başarıyı sağlanan en başta elbetteki siz· 
!ersiniz. Elbetteki Türk insanıdır. 

Önündeki ya akçılık duvarları kaldırılacak, üretmesini, paJ..arlama
sıru, satmasını bilek gücüyle, akıl gücüyle başaran Türk insanı. Ben on· 
!arla, hepinizle iftihar ediyorum. Memleket ekonomisine bu katkılarda 
bulunan bütün vatandaşlarımın gözlerinden öpüyor, hepsine şükranla
rımı sunuyorum. Ve şu gerçeği de hemen eklemek istiyorum. Türkiye'nin 
ihracatının karakteri değişmiştir. Geçmişte ihracatımızın en büyük bö
lümü tarımsal ürünlerimize dayanırdı. Tonlarla pamuk, fındık, bütün vb. 
tarım ürünlerimiz dışarıya gidiyor, karşılığı neredeyse kiloyla geliyordu. 

İktidara geldiğimizde bu tabloya baktık, bu işin çözümü sanayidfr, 
ihracatımızı sanayiye yaslamaktırdedik. Demekle iş bitmez. Her icraatın 
altyapısını oluşturan bir dizi kanun çıkarthk. 
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Türk Parasını Koruma Kanunu'ndan, ithalatın serbest bırakılma
ı.ına, ihracatın teşvikinden, gerçekçi kur uygulamasına kadar yepyeni bir 
kanuni altyapı yarattık. İnançla ve cesaretle. İşte şimdi bu kanunların, 
tedbirlerin meyvalarını milletçe devşiriyoruz . 

Bu yı l inşall ah 9,5 mi lyar dol ar.ı u laşacak toplam iJı racatımızın yak
laşık % SO'ini sınai ürünler teşkil edecektir. İhracatımızda tarımın payı 
% 17 - lS'e inmiştir. Tarım gerilememiştir, ra'kam büyümüş, nispet küçül
müştür. Yani tarımsal ihracatımız da gelişmiş ama büyüyen sınai ihraca
tımızın yanında oranı düşmüştür. 

Daha da memnuniyet verici ·bir olgu; ihracatımız çok çeşitlenmiştir . 
Bugün, 3 bin çeşitten fazla sınai malı ihraç ediyoruz. Lastiğin vatanı, 

Amerika'ya kamyon lastiği satıyoruz. 

Petrokimya alanıncfa Avrupa'ya akrilik elyaf, polyester hammaddes i 
satıyuruz. Çelik ihtal ederken şimdi Amerika'ya çelik satıyoruz.. Ben 
bunu başaran insanlarımla nasıl iftihar etmem. 

Değerli vatandaşlarım, 

Türkiye'mizin döviz gelirleri sadece ihraca ttan ibare t deği l. Büyük 
gelişme gösteren ve daha da gelişeceği kuşkusuz turizm gelirlerimiz var. 
Bu yıl turizmden 2 milyar dolarlık bir gelir sağlayacağımızı öngörmek· 
teyiz. Daha sonra yurtdışında çalışan vefakar ve fedakar işçilerimizden 
gelen işçi dövizlerimiz var. 

Gerçekçi kur politikası sayesinde yurtdışında çalışan işçimizin de 
Türkiye'mizin de karlı çıktığı işçi dövizlerimiz. Ve nihayet görülmeyen 
kalemler dediğimiz, transit ücretleri, navlun ücretleri vb. gibi işlerden 
kazandığım ız dövizler var. Turi7,m gelirleri d ı şında bunla rı n toplamın111 

yıl sonunda 3 -3.S milyar dolara ulaşacağını umuyorum. 

Gelişen sanayimizin ve güçlenen ekonomimizin Türkiye'mize arma· 
ğanı , göğsümüzü gere gere övünebileceğimiz iki mutlu olayımız daha var 
tik Türk montajı F-16 uçağı: Savaşan Şahin . Dünyanın bu en gelişmiş 

savaş uçağının ilkinin montajı tamamlandı. Geçtiğimiz günlerde deneme 
uçuşunu başarıy l a gerçekleşt i rd i. F- 1 6'm ı z önümüzdeki günlerde Türkiyc
mizin pek çok şehrinin göklerinde gösteri uçuş l arı na baş layacakt ı r. F-16'
ların verii üretilebilen k ısımları k ı a ı.amanda artırılacak ve bun ların 

ihracatına !başlanacaktır. Bu fabrika l arın temeli 3 yı l önce atıldı. Ş imdi 
üretimi nden gurur duyuyoruz. 
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İkinci mutlu olayımız ise Almanya'dan satın aldığımız Yavuz fırka· 

teyninin hizmete girmesidir. Bu fırkateynlerin eşi iki savaş gemisinin 
daha üretimine Türkiye' de ıbaşlanmıştır. Türk ürünü fırkateynlerden biri 
büyük bir ihtimalle 1988'de hizmete girecektir. 

Her biri saatte 55 km. hızla giden bu yüksek süratli savaş gemileri 
yüksek manevra yeteneğine de sahiptir. Saatte 55 km. hızla giderken 350 
metrede durabilmektedir. 

Kara Kuvvetlerin'de modern topçumuzun kullanacağı çok namlulu 
roket projesi için de bir anlaşma imzalanmış olup, üretime 1988'de baş· 

lanacaktır. 1983'de söylediğim bir söz vardı. «Bir devletin ordusunun 
güçlü olması için, ekonomisinin güçlü olması gerekir.» İşte güçlenen eko
nomimiz sayesinde 4 yıl içinde özlemini çektiğimiz Savı.ı,nma Sanayii 
projeleri başlatılmış ve üretimine geçilmiştir. 

Bir Belediye Kanunu çıkarttık. Yerel yönetimlere yetki verdik, kay
nak bulduk yani para sağladı'k. 

Sevgili vatandaşlarım, 

Bu ülke bizim ülkemiz. Ne yapmışsak kendimiz yapmışız. Neyi ek· 
sik bırakmışsak, kendimiz eksik bırakmışız. Kim kimden şekvacı olacak? 
Büyük kentlerimizin çehresini değiştirelim, güzelleştirelim derken bak
tık ki altyapımız yok. 

Türkiye'ınizin başkenti Ankara'nın en işlek caddelerinde koca koc;ı 

kanalizasyon boruları görüyorsunuz. Çüakü Ankara'nın da'lıi kanalizas
vonu yok. Aynı sorun İstanbul için de geçerli. İzmir de bu sorundan na· 
~ibini almış. Daha daha Adana .. Bir çok büytik kentimiz. Memnuniyet 
verici husus, bütün bu şehirlerimizde hummalı bir altyapı çalışmasının 
sürdürülmekte olmasıdır. 

Benim güzel vatandaşlarım, 

Yollar kazıldığı için, gündelik hayatınızda sıkıntıya girdiğiniz için, 
elinizi vicdanınıza koyunuz... Bu faaliyetleri gösteren Belediyelere kız· 

mak mı gerek, teşekkür mü etmek gerek, kendiniz takdir ediniz. 

Hiç hata yapmayan, hiçbir şey yapmayandır. Bunu da böylece 'bile-

siniz. 



Sevgili vatandaşlarım, 

Bir konuşmamda •Tüııkiye çağ atlıyor• demiştim. Bu sözümün ka· 
muoyunca benimsenmesinden ... kabul görmesiaden ... En azından bizi çağ 
atlama kavramı üzerinde, böylesine umut verici ıbir zeminde, tartışmaya 
sevk etmesinden son derece hoşnudum. Yüzümüzü geçmişe deği l , gek 
ceğe çevirmeliyiz. 

Bir işi nasıl yapamayacağımızı değil, nasıl yapabileceğimizi düşün
meli, konuşmalı, tartışmalıyız . Milletçe kendi gücümüze, yaratıcı ve üre
tici gücümüze iaanmalıyız. Biz reform zihniyetinde, reform mallıiyetinde 
çıkardığımız kanunlarla Türkiye'mizin önüne yepyeni bir yol açtık. 

Bu kanunlara da, bu icraata da siz sahip çıkmaz. Çağ atlama yo
lunda, çok daha hızlı yol alınız. 

Hepinize bir kere -daha hayırlı akşamlar diliyor, sevgilerimi, saygı
larımı sunuyorum benim sevgili vatandaşlarım. 
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.CBAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN CUMHURİYET GAZETESİ 
GENEL YAYIN MÜDÜRÜ SAYIN HASAN CEMAL'IN 

SORUlARINA VERDil>Ct CEVAPLAR 

28 Ekim 1987 

Soru : - Sayın BaŞbakan, seçimlerde çoğunluğu alırsanız, anaya· 
su değişikliğine gidip, baş-kanlık ya da yan başkanlık gibi bir sistemi ge· 
tirmek istiyor musunuz? 

Cevap : - Hayır, !bir kere anayasayı değiştirmenin çok zor oldu
ğunu biliyorum. Anayasa değişikliği, açın bakın, 1989'a kadar, yani Cum
hurbaşkanımızın süresinden !hemen hemen imkansız bir şeydir Anayas.ı 
değişikliği için Sayın Cumhuı:!başkanı ile bir mutabakata varma mecburi
yeti vardır, aksi takdirde olmaz. 

Soru : - Diyelim !böyle bir mutabakat sağladınız .. O zaman değiş
tirmeyi düşünür müsünüz? 

Cevap : - Çoğunluk meselesi bu . Çoğunluk olur mu, olmaz mı 
bi lemiyon1m. Ben ıbu sistemde o çoğunluğu alacağımızı tahmin etmiyo- • 
ıum . 

Soru : - Aldığınızı varsayalım. 

C ev a p : - Varsayımla olmuyor hu işler. 

Soru : - Peki •heııhangi bir şekilde böyle bir sistemin Türk siyasi 
hayatına daha bir istikrar daha bir işlerlik kazandıracağını düşünüyor 
musunuz? 

Cevap : - Cu~uı:!başkanl'nın yetkileri eski inden fazla olduğu 
için, aca'ba MecUste çoğunluğa saıhip partinin seçtiği bir kimse geniş 'yet

kilere sahip olmalı mı olmamalı mı, sorusu akla gelmiş.tir. Bu yetkilı:r 
olduğu sürece, !belki seçi lmesi daha doğru olabilir. O da bir başkanlık 
sistemi deği l de belki Fran a'daki ıbaşkanlı.k sisteminden daha zayıf bir 
başkanlık sistemi olur. Genel oyla seçilmez. O 7.aman şu prdblem geli-

yor: Süreler aynı değil. Fransa' da bugün prolblemdfr. Bir tarafta sosya
list bir eum'huı:!başkanı, diğer tarafta ayrı bir hükümet. Bu da bir prab
lem haline geliyor. Sonunda 'bir karar verilir. Hangisi iyidir d,iye düşün
mek laz ım. 
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Soru: - Yani başkanlık, yan başkanlık diye mi? 

C c va p : - Yani iki şeki l , Bugünkü si tem, aynen muhafaza edi
lirse o vakit sadece bir seçim usulii düşünebilirsiniz . Seçim Mecliste ya 
pılmaz, gene oyla yapıla'bilir. Yahut da eskisi gibi olur. Talbii hangisi iyi
dir hangisi değildir, biraz düşünülmesi lazım. 

Soru : - Daha kararınızı vermediniz öyle mi? 

Cevap: - Bizim memleketimizde demokrasiye geç t iğim ilden bıı 
yana Başbakanların yetkileri fena değil. Görülmeyen yetkileri, yaz ı lm:ı 

yan yetkileri var. Bütün administrasyon (idare) sizin bir gcnclgenizk 
şöyle ya da böyle hareket edebiliyor. Ayrıca, parli, TBMM' de istediği ka 
nunları çıkarabilen bir nevi yasama organı üzerinde yetkimiz var. Yetk i 
götürebiliyorsunuz, çürl'kü partinin liderisiniz. Bu başbakanlarn başk<ı 
bir yetki veriyor. Bu sisteme alışmış bir devlet çarkı var. Bunu dcğiştiı 
mek doğru mu diye düşünmek lazım. 

Soru : - Avrupa Topluluğu'na tam üyelik başvurusu yaıptık. Si1. 
böyle bir başvuruyu yapmış hükiimetin başkanı olarak, tıpkı Avrupa 
Topluluğu ülkelerinde olduğu gibi, nasıl orada Hıristiyan ve konıünis! 
partiler varsa, burada da İslamcı parti ve komünist partisi kurulma ına 
taraftar mısınız, değil misiniz? Prensip olarak. 

Cevap : - Ben şuna 'bakarım, acaba ibu gibi konular Türkiyc'y·: 
tehlike arzeder mi? 

Soru: -Arzedcr mi? 

Cevap: - Arzeder mi diye düşünmek lazım . Şimdi bakın, 1982 
Anayasası'nda bunlar ilk defa anayasaya giriyor. Eskiden sadc-ce ceza ka
nunlanndaydı, şimdi Anayasaya girmiştir. Yani Anayasa değişikliği gerek · 
tiren bir konu haline gelmiştir. Zaman içinde toplum belli bir anlayışa g(·· 
lir, farklı siyasi .görüş taraftarları birbirine karışmaz ve hoşgörü yaygın .. 
!aşırsa tansiyon azalır. Belki siyasi kutuplaşmalar, eski tehlikeler kend• 
liğinden omadan kalkar. Bu, ekonomik olarak toplumun refallı seviyesi
nin artmasına bağlı . 

Soru: - Prensip olarak, 'Bir tarafta İslam partileri, bir tarafta 
komünist partileri kurabilir' diyorsunuz. Ancak bu, ı.amana bağlıdır. Bi r 
yandan da ekonomik olarak Türkiye'nin gelişmişlik düzeyi yükselmeli· 
dir. O zaman prensip olarak kurulmasına karşı değilsiniz öyle mi ? 

C ev a •p : - İkride zamanlamayı bilemiyorum. Bir grup var, irtica 
deyir:cc tüyleri diken diken oluyor. Bir 'başka grup var, komünizm deyin · 
cc tüyleri diken diken oluyor. Bunların zamanla yumuşaması l :ı1.ım . 
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S o·r u : - Siya al yasaklar kalktı. Şimdi Batı Avrı.ıpa toplumları iş 
yasalarını gündeme getiımeye başladılar. 1982 döneminde yapılan sendi
ka ve grev yasalannda Uluslararası Çalışma ÖrgütU'nün ilk•.:!erine aykırı 
özellikler var. Sendikaların siyasetle uğraşmaları, Batı Avrupa toplumla· 
rında olağandır. Avrupa Topluluğu'na Türkiye üye olacaksa, lbellrtilen 
yasaları, genel demokrasi açısından bakt ığımızda nasıl görüyorsunuz? 

C eva p: - Bir tanesi siyasetle uğraşmak istiyorsunuz. Zannedı· 
yorum yanıltan nokta şu: Sanılıyor ki, hiç siyasetle uı;rraşmıyor . Bal gibi 
uğraşıyor. O taraf doğru deği l. Bir Şevket Yılmaz kalkar, Türk· Metal'in 
Başkanı İzmir'de miting yapar, iktidar aley'hinde konuşursa, 'bu siyaset 
değil de nedir? Yasak olan taraf bu deği l. Siyasete girecekse eğer, hem 
miietvekili , hem sendikacı olamaz. Ya o sendikayı bırakacaksın, yahut 
da lbir partiye gireceksin. Bu söyl enmiştiı· . Aşağı yukarı taL'bikat da bı.ı 

dur. 

Soru : - İngi l tere' de İşçi Parti si ile işçi sen dikal arı konfoderas
yonu, Almanya' da DGB ile sosyal demokratlar iç içedir ... 

Ceva p : - Olabilir, ama sanmıyorum bizim AET'ye ıgirmemize mani 
değil. Türkiye'de bunun net olarak telaffuz edjJmesi başka bir sistem . 
ama antidemokratik bir sis tem değil. Siyasetle yine meşgı.ıl oluyor. IHatt.ı 
tek tek partiye üye olabiliyorlar. Ama sendikanın başında olanlar mmet
vekil i olamıyor veya bir partinin yönetim kı.ırı.ılunda bulunamıyor. Bir 
de para yardımları yok. Siyasi partilere yardımlar konu u zaten kanunla 
birçok yerlerde düzenlenmiş . 

Soru : - İş yasalarında yer alan birçok kural ILO ilkeleriyle çalı· 
şıyor mu? 

C c va p : - Belki çat ış ıyor. Uyarabil irler. Her memleketin kend i
ne göre bazı dertleri, problemleri var. Onların birçokları, iktisadi geliş
melerini oldukça tamamlamış; birçok meselelerini bu kadar hürriyetler 
yokken halletmiş. Şimdi her şeyi rahat b ir cemiyetin bazı şeyleri öne sür
mesi çok doğaldır. Ama şunu da belirtmek gerekir ki çok sürntli değişik
likleri cemiyetlerin kabul etmesi kolay değildir. Biz fde, eskisi kadar bağ· 
n:ız değiliz. 

Soru : - Seçimi kazanırsanız kapsamlı 1bir genel af düşünür mü
sünü:zı? 

C c va p : - Hayır, Af meselesi şöyle: Biz iktidara gel diğimiz za. 
man düşündük. Tutup inceledik, şunu gördük ki ileri ülkelerde hiç af 
kanunu yok, infaz yasası var. İnfaz yasasında biz ileri ülkelerden bir kat 
daha ileri gittik. 
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Soru : - Ama aynca bir genel af yasası düşünüyor musunuz? 

Cevap: - Hayı r, düşünmüyoruz . Modern /bir ülkede artık lböyle 
şeyleri bırakmak la1Jm. 

Soru : - İdam cezasma tara6tar mısınız? 

Cevap : - İdam cezası !bazı ileri cemiyetleroe kaldırılmış. Ama 
bunlar da, bunu münakaşa eder hale gelmiş. Doğru mu, değil mi l:liye. 
Amerika' da var idam cezası. İngiltere' de kaldırmışlar, ama hala münaka
şa ediyorlar. Bizim için daha biraz erken gübi geliyor !bana. 

Soru : - Dış politika konusunda bir takım sorularımı z olacak. 
Türkiye'deki tesislerin Kör[ez'e dönük olarak kullanılması söz konusu 
olabilir mi? 

Cevap : - Hayır,_ şu ana kadar olmadı . Olacağını da zannetm i 
yorum. 

Soru : - Bu konuda ABD' den bir talep geldi m~? 

Cevap : - Hayır gelmedi. Geleceğini de zannetmiyorum. ÇünkLi 
zaten Körfez'de onların çok denetleme mekanizmaları var. Biz Körfez 
savaşında şimdiye kadar taraf olmadan götürdük. Bizim burada komşu

larımızla daima iyi geçinme siyasetimiz var. Bu Sovyetler Birliği'yle de 
olur, 1ran'la da Suriye ve Irak'la da olur. İktisadi gelişmemiz devam eder
ken kendimizi /bir tcıhlikenin içerisine atmak istemeyiz. Türkiye'nin Kör
fez savaşındaki politikası aktif tarafsızlık politikasıdır. İki tarafı da mem 
nun edecek kolay değil. Şu ana kadar 7 yıldı r bu politikayı götürdük. 

Soru : - Türkiye ile Irak arasında iki petrol /boru hattı var ve 
bunlar Türkiye açısından yaşamsal önemde. Accfua bunlann devreden 
çıkarılmasına !yönelik bir hareket bizim tarafımızdan nasıl karşılanır! 

Cevap : - Ti:irkiye'nin petrol ihtiyacının karşılanmasında bi,· 
önemli hattır. Çünkü Körfez'de bir şey olduğu zaman !buradan istifade
miz da.ha fazla olabilir diye düşünüyoruz. İlk yapılan anlaşmalarda 12 
milyon ıtona kadar !buradan alabiliriz şeklinde bir anlaşma !hükmü var. 
Bu bakımdan hayalidir. Daha çok Irak için hayati olmaktadır. Ama, İran 
da bu durumun Türkiye için önemli olduğunu biliyor. 

Soru: - Boru hattının devreden çıkmasını temenni etmezsiııi1 . 

C c va p : - ~Iayır, öyle bir şey olabi l eceğini de zannetmiyorum. 

Soru: - Türk-Amerikan ikili anlaşmasının ek mektubunu biz 
askıda tutmaya devani ediyor Türkiye olarak Türk -Amerikan ilişkile 
rinde bir pürüz mü var ki askıda tutuyoruz.? 
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C ev a p : - Mektup ilk paraf edildiği zaman bazı rakamlar, bek
lentiler oldu. Yani beklentinin ötesinde aşağı yukarı bize söylendi. Bunla 
rın bir kısmı yapılalbilirdi, bir kısmı yapılamadı . 

Soru: - Yapılmayan neler var? 

Cevap : - Esas itibariyle rakam var •bir tane. Rakamdan hala bir 
şey çıkmadı. Bugünlerde çıkacağını zannediyorum. 

o r u : - Rakam, yani yardım miktan ... 

Cevap: - Onların bize bir nevi söz verdikleri yardım miktarının 
epey altında. Ayrıca şunu söylemeye çalıştım. Evet bu rakamı veremeye
ceğiniz anlaşılıyor, öyle gözüküyor. Hiç olmazsa, FMS' konusunda bize 
biraz kolaylık gösterin, geri ödeme konusunda. Bu. onu karşılaya'bilir. 

dedim. Ama, daha bu noktalarda tam anlaşmaya varmış değiliz. 

Soru : - Ekonomide bir tartışma var: Ekonomik büyüme mi, 
enflasyonun düşürülmesi mi? ... Ne düşünüyorsunuz bu konuda? 

Cevap : - Türkiye bir değişim içinde. Belkl tarihinin en 'büyük 
değişimini yaşıyor. Ekonomik sahada en büyük transformasyonunu yapı
yor. Birçok kimse bu transformasyonun büyüklüğünün bilincinde değil. 
Bu değişim, bana göre Türk tarihinin ekonomik alanda en büyük değişi
midir. Yenileşme hareketleri de dahil olmak üzere ... 11. Mahmut'tan bu 
yana biz her seferinde :sadece siyasi sahada değil, ekonomik sahada d.:ı 
birçok şeyler yapmakistemişiz. Ama başarılı olamamışız. Tarsaneler kur
muşuz. Cumhuriyet tarihinde değil bu, Osmanlı tarihinde de var. Son 100 
sene içerisinde ... Ama, zannediyorum asıl değişim şu geçtiğimiz son 4 se
nededir. 

Soru : - Size göre, büyük değişimin temel karakteri nedir? 

Cevap : - Türkiye zirai ülke karakterinden, kısa 6Ürede sınai ül
ke haline geldi. 10 milyar dolarlık ihracatın yüzde 80'i sanayi ürünü. İlk 
defa olarak çok önemli bir problem çözülmüştür. Bu da, her 10 senede 
bir rastlanan ldöviz krizidir. O krizin atlatılacağının işaretini alıyoru/. . 
(,.'ünkü biz 'hep şu ikilemede kalmışız: Türkiye hızla gelişmek durumundı.ı 
olan bir ülke. Kalkınmaya gittiğimiz zaman yatırım artıyor, yatının ar
tınca ithala t artıyor ve bir noktada gelip tıkanıyorsunuz. 

Bir de tabii insanlarda da değişme var. Yani bu değişimi sadece bir 
sanayi leşme oluyor manasına söylemiyorum. Modernleşme var. 

S or u : - Sayın BaŞbakan , güncel bir soru ... Vehbi Dinçerler giri
vor mu listeye? 
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Cevap : - Dinçerler kurucumuzdu.-. Müracaat ederse. tabiatıyla 

bir yer gösteririz. 

Soru : - Müracat etmedi mi? 

Cevap : - Etti. 

Soru : - Vahit Halefoğlu ya •da Metin Emiroğlu? ... 

C eva p : - Ha' lefoğlu •hayır. Kendisi 'benimle bir kere daha konuş· 
tu. Emiroğlu da aynı durumda. Girmeyecek öyle zannediyorum. 

Soru : - Milli Savunma Bakanlığı'nda reorganizasyon di.işünti· 

yormusunuz? 
Cevap : - Silalhlı kuvvetlerimizin ihtiyaçlarını dah a verim li, daha 

ekonomik lbir tarzda karşılayacak lbir şekilde reorganize edilecek. Bunun 
için de Milli Savunma Bakanlığı'nda daha fazla sayıda sivil kullanılacak. 
Bir nevi sivilleştiı:me tabir etmiyorum, ama o oııganizasyon, müsteşarın

dan bütün dairelerine kadar 'hep askeri personel vardır, rütbdi personel 
vardır. Hal!buki ıbu tür işler, dünyada oralarda uzun zaman kalan sivi l in
sanlar tarafından yürütülüyor. 

Soru: - Yani müsteşar sivil mi olacak? 

Cevap: - Müsteşar olur mu, olmaz mı onu 'bilmiyorum. Daha 
karar vermiş değiliz. 

Soru : - Protokolde bir değişiklik olacak m~? 

Cevap : - Protokolde bir değişiklik olmayacak. Şu anda bir de
ğişiklik düşünmüyorum. Türkiye'nin yapısı, şartlan buna müsait değil. 

Soru : - Milli Savunma'da yapmayı düşündüğümüz sivill eş tir-

meyi, özelikle müsteşanndan başlayarak MİT için di.işünüyor musunuz~ 

Ce<Vap: - Olabilir. MİT'te bir prdblemimiz olmaz. 

Soru : - MİT'in 'başına bir si•vil ge tirilebilir mi? 

Ceva p : - Olabilir. Ama şimdiye kadar hiç sivil gelmemiş. Ya 
emekli asker olmuş, ya da doğrudan asker gelmiş. 

Soru : - Siz asker olmayan bir müsteşan görmek ister mbiniz? 

Cevap : - Ola'bilir, Ona birşey diyemeyiz. Şu anda öyle bir prob
lemim yok. 

Soru : - Dört yıldan sonra, dönüp geriye baktığımızda , , caba 
şunu şıöyle yapsam daha iyi olurdu dediğimiz birşey var mı? 

Cevap : - Çok bulamıyorum . Geriye bakıyorum ki çok iyi yapmı
şız . Acaba önümüzdeki 5 yıl 'bu kadar çok iş yapabilecek miyiz, dive dü
şünüyorum. lnsanlar bazen geriye dönüp, aynı şeyl eri yapamaz. 
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Soru: - Yaptıklannız arasında, şurda böyle olsaydı, diye kendi 
kendinize sorduğunuz bir şey oldu mu? 

Cevap : - En önemli problem belki enflasyon meselesinde. 4 yıl 
içerisinde ilk söylediğimiz kadar başarılı olamadık enfla yonda, Fakat 
şunda başarılı olduğumuzu söylcyeibilirim, Türkiye'yi Güney Amerika ül
kelerinde görülen kontrol üz bir enfla yona götürmedik. 

Soru : - Buna gitme tehlikesi var mı, yok mu,? 

Cevap : - Olabilir , her zaman olabilir. O ülkeler, bizim gibi gclı· 

şen ülkelerdir. Gelişme yolundaki bütün pr~blcm bu. Enflasyon mesele
sinin ileri ülkelerdeki enflasyondan farklı olduğu sonucuna vardık. Yani 
öyle meseleler var ki bizde, o ileri ülkelerde yok. O ileri ülkelerin sadece 
o reçeteleriyle enflasyon meselesini kısmen çözersiniz, ama oldu~nu·~ 

yerde kalabilirsiniz. Onun için ana formülleri 1bep araştırdık . Belki bu 
yüzden geçtiğimiz şu 4 yıl içinde çok bilgi saMbi olduk. 

S o r u : - Siz partinizde önseçim yapmıyorsunuz ... 

Cevap : - Biz nasıl yaptık? Biz diğer partilerin ibepsinden çok 
daha demokratik yaptık. Açık söylüyorum, en doğrusu da oydu. Çağırdık 
öııgütü buraya. 11 yönetim kurulu, il disiplin kurulu, ilçe 'başkanı, ilçe 
başkan yardımcısı ve sekreteri, bütün seçim bölgesindeki ilçelerin ve bü
tün seçim bölgesindeki 1belediye başkanlarını çağırdık. Bunlarla her bir 
seçim çevresi için 2 saate yakın konuşmuşuzdur. Neticede .Jiste buna gör..: 
ayarlandı. 10 bin kişiden fazlasıyla konuşulmuştur. Bundan daha de
mokratik olamaz. 

Soru : - ıAma, önseçim • seçim• olduğuna göre daha doğru değil 
mi? 

Cevap : - Ben, önseçimin Türkiye'de iyi netice vereceği kaııaatinde 
değilim. Başlanna çok problem gelecek. Bir de şu ma!bzuru var, bunlann, 
hepsi lben önseçimle geldim cliye caka satacak burada. Ondan sonra, par
ti disipl ini yok olacak. 

- Teşekkür ederiz. Sayın Ba~bakan. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN KARLIOVA TERMİK 
SANTRALI'NIN İMZA TÖRENİNDE YAPTICI 

KONUŞMA 

28 Ekim 1987 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın Değerli Mensuplan, 

Mu!bterem Arkadaşlarım; 

Burada, ufak da ol a •hem Türkiye'nin talbii kaynağının değerlen

dirilmesi açısından, hem de Güneydoğu Anadolu'muzda Bingöl giıbi kal
kınmaya muhtaç bir ilimiz için ibu yatının ı yapmanın huzuru içindeyiz. 
Türkiye elektrik ihtiyacını karşılarken, mecburen iki önemli sahaya el 
atmıştır. Bunlardan bir tanesi, hidroelektrik kaynaklardır. Tabii etüdü ve 
inşaatı zaman almaktadır. Bütün tecrü'belerimiz şunu gösteriyor. Heııhan· 

gi 'bir IJ:ıidroelelctrik santralın etüdünün !başlamasından itilbaren nihai İn · 

şaatının tamamlanması aşağı yukarı 10 senedir. Da:ha evvel yapılmış e~üd
lere göre, Türkiye'nin hidroelektrik potansiyeli 100 milyar Kw/saat civa
rında bir enerji verebilecek düzeydedir. Ama şunu da kalbul etmek lazım 
ki, zamanla nüfusu artan Türkiye. bu santrallann lbir kısmını. yapamaz 
hale gelebilir. Çünkü, ovalan suların basması, insanların başka yerlere 
nakledilmesinin daıha pahalıya geldiği yerler vardır. Onun için her hid
roelektrik santralinin de yapılabileceğini söylememiz mümkün değildir 
Ama elimizden geldiği kadar memeleketin 'bu tabii kaynağından istifad.
yolları anyoruz. (20 milyar Kw/Saat 50 milyar Kw/Saat) belki önümüz
deki 15 · 20 sene içerisinde bu rakam ı 60 · 70 'milyar Kw /Saat'e çıkarma
mız imkan daıbiline girecektir. Diğer ikinci lbir kaynak, Türkiye'nin lin
yitleridir. Linyitleri de çok zengin değildir. En zengini Elbistan'daki lin
yit rezervleridir. Tabii miktar olarıık. Yoksa kalite olarak en düşüğüdür. 

Bu santralJann da önemli bir mahsuru, ·hava kirlenmesidir. Özellikle eko
lojik şartlar yanında, !büyük miktarda toprak kaldın iması, kül atma gibi 
problemleri de varıdır . Netice itfüariyle, bütün bu kaynaklan da develope 
edebilsek, Türkiye'nin zannediyorum ·hepsi develope edilt"bilirse- linyit 
ve su kaynaklarının yekunu 168 Kw/saat civarında bir rakamdır. Tabiı 
develope edilemeyecek olanlar da vardır. Bunu da varacağımız 70 milyon
luk nüfusa •böldüğümüz zaman, işte aşağı yukan 2200 - 2300 Kw/ a::ıt çı · 

kıyor, ki bugün bu rakamlar Avrupa ölçüsünde ufak rakamlar olarak ad
landırılır . Bugün rakamımız, demin de Sn. Bakanın belirttiği gibi halen 



lOOOKw/saat'in altındadır. Onun için Türkiye dışarıdan enerji almay;.: 
muhtaçtır. Bunu sadece elektrik enerjisi olarak değil, genel enerji olarak 
söylüyorum. Nitekim, dikkat ederseniz Türkiye dışandan 18 milyon toıı 
petrol almaktadır. Hem döviz bakımından, hem de enerji miktarı bakı
mından Türkiye'nin ihtiyacını karşılayan en önemli ve en büyük kalem, 
petrol k<!-lemidir. Şimdi buna bir de tabii gaz ilave ettik. Sovyet Rusya'darı 

gelen, belki ileride başka kaynaklardan da alabileceğimiz tabii gaz. Bun
lara dayalı olarak kullanılması 'mümıkün olan, elektrik enerjisi istihsa'. 
eden çok yüksek verimli ve ucuz olan kombine çevrim santralları yapıl
maya başlandı. Diğer taraftan da gene bizim dönemimizde, özellikle litera
türe geçirilen Yap-İşlet-Devret Modeli iie ithal edilmiş kömüre dayalı 
termik santrallann yapımına geçiliyor. Zannediyorum bu şekilde bir ter
mik santralın ilk imza törenini de önümüzdeki ay içerisinde yapacağız 
Bütün bunların hepsi, Türkiye'nin elektrik enerjisi ihtiyacını zamanında 
ve fazlasıyla karşılamak için. Çünkü, Türkiye geçtiğimiz 10.15 yıl çok acı biı 
şekilde elektrik enerjisi sıkıntısı çekmiştir. Elektrik enerjisi sıkıntısı gide 
rilemezse bir ülkenin sanayisi gelişemez, bir çok yapılacak işler de yapıl<ı
maz. Bizim çok evvelden !beri bir düşüncemiz vardı, bunu tahakkuk et
tirdik. O da elektrik enerjisini sanayinin önünde götürmektir. Yani, iıb

tiyacı ne ise, biz onun ötesinde elektrik enerjisini sağlamak medburiye
tindeyiz. Çünkü, sanayii kuruluşları elektrik enerjisi için yer 'seçme du
rumunda kalmamalıdırlar. Onlar kendilerine en uygun yeri seçmelidirler, 
elektrik enerjisi de orada mevcut olmalıdır. Bu tabiatıyla elektrik ener
jisinin asgari yüzde 20 daha fazla olması gibi bir sonuca götürüyor. Hal
buki, geçtiğimiz yıllarda değil yüzde 20 fazlalık 4-5 saat elektrik kesinti
leri olmuştu . Bundan kurtulduk. Bundan sonra üzerinde duracağımız, 

elektrik enerjisinin daha güvenilir tarzda olması yani, bir bölgeye bir ka~· 
noktadan ıbesleme tabir ettiğimiz imkanlarla gidilmesidir. TEK, ileride 
reorganize edildiği zaman, tahmin ediyorum, bir takım bölge dağıtı:n şir· 
ketleriyle ana üretim ve ana iletim şeklinde kuruluşlara taksim olacak
tır. Bunlar yapıldığı zaman Türkiye elektrik sisteminin idaresi daha ko
lay ve yerinde olacaktır. Aynca merkezden uzaklaşmış bölgesel idarelere 
kavuşacaktır. Bu suretle daha iyi bir noktaya geleceğiz. Bingöl santralın
dan sonra ileride Adıyaman - Gölbaşı'nda, oradaki linyitlerden de isti· 
fade ederek, bir santralın zannediyorum önümüzdeki ay, olmazsa ondan 
sonraki ay temelini atalbilecek duruma geleceğiz. Bu suretle kalkınmada 
öncelikli yörelerdeki termik imkanları da kullanmış oluyoruz. Hem ter
mik imkanları kullanıyoruz, hem de o bölgelere yeni iş imkanları getir
miş oluyoruz. Bu bizim Doğu ve Güneydoğu Anadolu için tavbik ettiğimiz 
özel bir programdır. Bu santral pahalı olabilir ama kalkınırıanın yapıla
bilmesi için bir masraf yapmak ·lazım. Bunu da kabul etmek mecburiye-
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tindcyiz. Ümit ediyorum ki, önümüzdeki yıllarda Türk iıısanı çalışacak, 
ihracat apacak, daıha fazla yeni ihracat sahaları bulacak ve böylece ener
ji ithali için kullandığımız dövizlerin ıbedelini raJıatltkla ödeyebilecek du
rumda olacağız. Ben hammadde olarak enerjinin, hala dünyada en ucuz 
ithal edilebilir madde olduğu kanatindeyim. Çünkü, bugün bir konfek
siyon fabrikasında, bir tekstil fabrikasında kullandığınız elektrik veya 
enerji, maliyetin yüzde lO'u civarında dahi değildir. Onun için enerjime
selesine önem vermek ama bunun yanında da enerjiyi devamlı olarak 
ihtiyacın ötesinde tutabilmek lazım. Bunu yapabildiğimiz zaman, Türki
ye'nin kalkınmasındaki, gelişmesindeki bütün engelleri kendiliğinden çö
zeriz. Bukonuda iktidar olarak çok başarılı olduğumuz kanaatindeyim. 
Da'ha geçen lerde büyük bir gaz santralinin anlaşmasını imzalaclık. Ümit 
ediyorum ki, 2,5 sene içinde, bu 1350 megawatlık (aşağı yukan Karaka
ya'dan belki daha fazla clelarik istihsal edecek) santral Türkiye'nin em
rine ,girecektir. İleride belki bunun gilbi bir iki tane daıha santralı yapa
cağımızı ümit ediyorum. ıBu suretle memleketin elektrik enerjisi ihti
yacını sürekli bir şekilde karşılayacağız. Artık eskisi gfüi televizyonun 
saatlerini, elektrik enerjisinin mevcudiyetine göre değil, istediğimiz gibi 
ayarlayacağız. Ayrıca rahat etmek, kanal sayısını birden- ikiye, ikiden
üçe. üçten-altıya kadar çıkarına imkanlarına inşallah kavuşacağız. Bugı.ir, 
bu imkanları görüyoruz, bundan da memnunuz. Bu tesisin <le bölgeye, 
memlekete ve 'Bingöle 'hayırlı, uğurlu olduğu gibi süratli bir şekilde ya
pılıp bitirilmesini temenni ediyorum. Çünkü, bizden evvelki dönemlerde 
maalesef uzun seneler yapımı süren tesisler var. 17 sene gilbi yapımı de
vam eden tesisler var. Hatta !bizim bitirdiğimiz tesisler var. İşte Hamita
bat Gaz Santralı 10,5 ayda başladı, ilk 6 ünitesi zannediyorum 1 ,5 - 2 se
nede tamamlandı. Gerisi önümüzdeki 1 1iene içerisinde tamam hale gelı
yor. Bu yaptığımız yeni santral de 2,5 sene içerisinde tamamlanacak. Bu 
gibi sürelerde tamamlanması lazım. Çok süratli yapılan işler o derece ve· 
rimJi olur, para da toprağın altında gömülü kalmaz. Bizim ibütün tutu
mumuz budur. ~rkadaşlardan da, müteahhitlerden de özellikle bu gibi 
Konularda hızlı çalışmalarını ve işi bir an evvel tamamlamalanm mem 
leket için çok hayırlı görüyorum. Tabii problemleri olursa Bakan'a, g..: 
di~ anlatırlar, Santral, Bingöl'e tekrar 'hayırlı olsun. 

1010 



BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN BASIN MENSUPLARINI 
SORULARINA VERDİCİ CEVAPLAR 

29 Ekim 1987 

Soru : - Uluslararas ı borsalardaki kriz Türkiye'yi cıkilcr mi ? 

Cevap ; - Zannetmiyorum. Fazla etkileyebileceğiin tahm in etmi
yorum. Altına karşı lüzumsuz talep var. O da ri sk li , onu söylüyeyim. Ya
rın altın fiyatları da vaktiyle olduğu gibi küt diye aşağı düşerse ki, bu· 
nu büyük ülkeler daima yapmak kapasitesine sahiptirler, böyle bir du· 
rum var. Hisse senetleri piyassının düşmesi ile beraber altının yükselmes; 
durumu var. Onun da sınırlı olduğu kanaatindeyim. \Bazen Türkiye'deki 
borsanın fazla etkilendiği söylenemez. Borsa zaten hacim olarak ok dü 
şük, Türkiye'de, Türkiye aşağı yukarı serbest •bir ekonomik düzen göıü

rüyor. Yani Türk borsasında gelip yatırım yapmak isteyenler, hisse se
netleri almak isteyenler için bu konunun açık olması lazım . Eğer bazı 
kanuni pürüzlerimiz varsa, bun l arı gidermek mecburiyetindeyiz. Türkiye
yi dışa açarken, borsayı dışa açmama gibi bir konu düşünülemez.• 

Soru : - Özelleştirme yapılırken, en küçük hise senedi kaç lira ola
cak?» 

C ev a p : - Tabii, alım gücüne dikkat ederiz. Biz özelleş t irmeyi as· 
lında mülkiyeti tabana yayma şeklinde düşünüyoruz. Yani en ufak me
murumuzdan işçimize kadar çalışanımıza, Türkiye'nin gelir getiren Lc

şdbbüslerini açmayı düşünüyoruz. Aslı budur. Bu bir nevi ekonomide de
mokratikleşmedir. Onu da öyle tarif edelim. Mülkiyetin tabana yayılma
sı . Bunun çok büyük faydalar getireceğine, demokrasiyi daha köklü biı· 

şekilde ülkede yayacağına inancım var. 

• Yoksa özelleştirme denince, bazı çevreler yanlış anlıyor. Mevcut 
tesisleri kaldı rı p belli bazı holdinglere salacağız gibi anlıyor. Bu katiyen 
doğru deği ldir. Esas itibarı ile !bizim bu konudaki düşünce tarzımızı şöy
le özetlersem, 1. Çalışanlara, 2. Yurt dışındaki işçilere, 3. O bölgedek; 
halka, ondan sonra Türkiye genelinde halka açmak şeklinde bir sırala
mamız var. Bu sistemi şaşmadan götüreceğiz. 

•Ben şuna inanıyorum. Türkiye'de de bütün dünyada olduğu gfui 
aile şirketleri zaman içerisinde ekonomideki önemli yerlerini kaybedecek-
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!erdir. Çünkü takip etiğimiz iktisadi politika, öz sermaye artışına ağırlık 
istiyor. Bugün !borçla çalışan şirketler ki , bu söylediğimiz şirketleri,n mü· 
him bir kısmı kredi üzerine çalışırlar, Kredi ile çalışanlann du 
rumları iyi değildir. Sıkıntıya !düşmüşlerdir. Öz kaynağın yüksel
tilmesi lazım. Öz kaynağın yükseltilmesi yollarından en önemlisi de 
semıayenin 'halka açılmasıdır. Bundan benim kanaatim, aile ş irketleri 

miz önümüzdeki 10 sene ljçinde o noktaya geleceklerdir. 

•Büyük bankalarımızın sahip oldukları şirketlere de aynı uygula· 
ma yapılacaktır. Nitekim en son çıkardığımız kanunda ıbu işi kolaylaşt! · 

racak özellikler getirdik. Önümüzdeki devrede iktidar bize nasip olursa 
öyleyeyim, biz bankaların elindeki bu şirketlerle ilgili konuların halka 
açılmasını, bir nevi medburiyet demeyeceğim ama, mecburiyete yakın 
ıhale geireceğiz . Çünkü !banka kaynaklarının bu kadar çok, bir nevi sına i 

mülkiyeti yatırılması dolfru değildir. Bankalar para alıp satan müessese
lerdir. Onların büyük yatırım müesseseleri haline gelmemeleri lazım. • 

Soru: - cNAT0 eski Başkomutanı Rogers'in açıklamaları konu
sunda değerlendirmeniz nediı;?• 

Cevap : - Ciddiye almadım ben. Çünkü NATO Başkomutanlığı". 

ndan ayrılmış 'bir kimse, Nitekim NATO Genel Sekreteri gereken cevabı 
verdi. Önemsemedim. Çünkü anlaşmanın ruhuna aykırı söylediği şeyler. 
Eğer söylemişse tabii.• 

Soru: - .,seçim öncesi ücretlilere bir müjdeniz olacak mı? • 

Cevap : - Biz hic;fuir seçim pazarlığını kimseyle yapmadık. Yan i 
seçimi de, ekonomi için esas almadık, onu söyleyeyim. Ekonomiyi bi r 
seçim vasıtası olarak hiçbir zaman kullanmadık. Hatta o yüzden yaptığı
mız bazı uyarlamalarda da epey tenkide uğradık. • 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN HÜRRİYET MUHABİRİNİN 

SORULARINA VERDİ~İ CEVAPLAR 

29 Ekim 1987 

o r u : - Türk Ceza Kanunu'nun 141. ve 142'nci maddesiyle ilgil i 
bazı gelişmeler oldu. Haydar Kutlu ve Nihat Saı:ıgm Türkiye'ye dönüyor
lar. Yanlarına çok sayıda Alman parlamenter de alacaklarmış. Siz bir za
manlar ( 141 - 142 kaldırılabilir• dediniz. Şimdi ibu konuda Sayın Ecevit, 
Demirel ve İnönü, •Evet •diyorlar. •Seçimden sonra bu partiler, ya da bu 
partilerin bir kısmı 141 - 142'nin kaldırılması yolunda bir girişimde 'bulu
nursa, sizin tavrını ne olacak? 

C e" a p : - Bir kere şunu söyleyeyim; 141 - 142, Türkiye'nin mese
lelerini s ı ralar anız, bir numaralı mesele değil. Sorunlar listesinin içinde, 
sonlara doğru olan bir meseledir. 141-142 ile beraber, l63'üncü maddı:. 

de var. Bu hadise, bir bütün olarak düşünülmelidir. O zaman da Türkiye 
Cumhuriycti'nin kuru luşna gideriz. O günkü şartlar neydi, ne düşünül
müştü? Bakmak lazım . O zaman neden iki temel nokta üzerinde duruldu? 
Birincis i komünizm tehlikesi , ikincisi irtica tehlikesi... Bu iki mesele ön
ce Ceza Kanunu'muza girdi. sonra da Anayasamıza girdi. Niçin Cumhuri
yet imizin kurucusu Atatürk, ovyet Ru ya ile ilişki de kurduğu !halde!, 
Cumhuriyetin ilk yıllarında neden bunu yasak ettiı? Biz, bugünün şartları 
içinde bat.ı mc cleleri değişik görüyoruz. Ama heııhalde, o günün şartları 
içinde meseleler farklı görülmüştür. Ben kendi yaşamım ve tecrübelerim
den biliyorum ki, 'seneler önce bizzat karar verdiğimiz bir konu acaip 
görülebilir. Biz Türkiye'de çok değişiklikler yaptık . Bilhassa bazıları
nın ta!biriylc depolitizasyon, ama bu depolifüasyon değildir. İnsanların 
birbirleriyle daha iyi münasebetler kurması ve hoşgörü meselesidir. Bu 
konuda Türkiye'de çok değişiklik olmuş ve hava yumuşamıştır. Eski 
sertlikler kalmamıştır. İnsanlar fikirlerini öyle kıyasıya müdafaa etmi
yorlar, yada bunun için kavga etmiyorlar. Bu, geçtiğimiz dört sene için
de kademe kademe yerleşmemiştir. Ama hala Komünist Partisi'nin kurul
masına müsaade edilecek diye tüyleri diken diken olanlar var. Saçları 
sinirden dimdik olan adamlar var ... Aynı şekilde, Şeriat Partisi kurula
cak diyc tüyleri diken diken olan insanlar da var. Bu bir gelişme mesele-

idir. Toplum öyle bir noktaya gelir ki, sorun çözümlenir. Türkiye'de 
gerçi Komünist Partisi adını alan parti kurulmadı, ama başka isimlerle 
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bu tür partiler kuruldu. •Sonuçta bunların biri yüzde 3, öbüıii de yüzde 5 
oy alabildi. Onun için, ·belli ıbir süre daha geçmesi lazımdır. görüşünde
yim. Bu sürenin ne kadar olacağını bilemem. Bu, Türkiye' de bir yumuşa
manın devam etmesiyle sonuca vardırabilir. Aslında bc·nim şahsıma kal
sa, Jben bunlann hiçfuirinden korkmam. 

Soru : - Sizin dışınızda üç parti, bunların kaldırılması .volunda 
gelecek parlament<ıya öneri getirirlerse, siz böyle düşünmeye devam ede
cek misiniz? 

Ceva•p: - Bakalım, hangisi girebilecek parlamen toya. Hangisi 
or~da olacak, ya da olmayacak, onu da bilmiyorum. 

Soru : - Peki, Hayd~r Kutlu ve Nihat Sa rgın Türkiye'ye dönerse. 
tutumunuz ııe olacak? Ne yapacaksınız? 

Cevap: - Onlann herhangi bir suçlan yoksa ve lıaklannda biı· 
tahkikat yoksa, bir mesele olmaz. Ama haklannda bir takibat varsa, ga
yet tabii gelirler, haklanndaki o takilbat yapılır. Aynı Cem Karaca'da ol
duğu gib-i. Şunu açıkça söyleyeyim. Bunlar Türkiye Komünist Partisi'ni 
kurmak için geliyorlarsa, bunun için gelemezler, Mevzuatımız buna mü
sait değildir. Onun için, öyle bir maksatla gelemezler. Onun için geUyo
ruz derlerse, yanlış yere giderler. 

Soru : - Avrupalı parlamenterlerle havaalanına geldiler ... 

Cevap : 7" Gelirler, Türkiye'nin şartları ne ise o yapılır. Hiç Av
rupalı parlamenterden fazla çekinmeyiz. O vakit, kanun 'hakim iye ti diye 
bir şey kalmaz. Bugün mevcut kanunlanmız var. Onlar gerçekten Komü
nist Partisi ıkurmak için geleceklerse, beklesinler. e zaman bunlar 
kalkarsa, o zaman gel inler. • Kendilerine müdafi olarak Avrupa Parla
me.ntosu'nu mu almışlar? Bunu millet hoş görmez. 'Avrupalı'yı bir nevi 
kendine müdafi olarak almış, kalkan diye önünde tutuyor' derler. Biraz 
141. 142 olduğu müddetç , komün is t adıyla parti kurulması mümkün de 
ğildir. Bunu görmemek için, herhalde biraz ya saf olmak, ya da kasıtlı 
olmak lazım. Türkiye' de durup dururken bu meseleyi ortaya at ıp ve sanki 
Türkiye'nin bir numaralı meselesiymiş gibi ortaya koymak, Türkiye'ye 
karşı yanlışlık yapmaktır. Bizim daha başka meseleleri miz var. Hal k 
bana demez mi, 'Başka işin gücün yok mu, bunlarla uğraşıyorsun ' diye. 
Bunlar toplumun bütününü alakadar eden meseleler deği ldir . Ufak bir 
kesimin yüzde 2 ya da 3'ünü alakadar eden meselelerdir. Biz in sancılız , 
biz geniş bir tartışma ortamının kurulmasından da yanayız. Ama Türki-
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yc'niıı tabu ulan konulannı 4 sene i çin dı.: halledeceğiz diye de kimsey~ 
~ö1. \'ermedik . Ama ben söz vermediğim halde, birçok konuda t~bulan 
kaldırdım. Önümüzdeki dönemde de yapılır, ama bunlar reklam edilerek 
yapılmaz. Rı.:klam edilerek yapılırsa, daima karşıtlannız çıkar. Bu, si
yasetin hususiyetidir. Siz bir şey söylediniz mi, mutlaka karşı taraf ak
si ni söyleyecektir. Biz önümüzdeki dönemde toplumda daha uygar bi:
tartışma ortamından yana olduğumuzu açıkça söylüyoruz. Ama ben, bı.. 
nun reklamın ı illa 141 'i. 142'yi kaldıracağım ya da şunu yapacağım diye 
söyleyemem, çünkü söylediğim anda da yapamaz hale 'geliri m. Bu birdi
namik prosestir. Tabii muhalefetin bazı endişeleri yok. Sayın Ecevit bu
nu söyleyebilir. Alacağı oyu kendisi tahmin ediyor. İktidar olma ihtimali 
yok. Sosyal demokratlar birbirleriyle kavga ediyorlar. İnönü mü fazla 
alacak, Ecevlt mi fazla alacak hikayesi var. İktidar olma durumunu na· 
zari dikkate almadan, biraz desteksiz atıyorlar. Ama biz ik;tidar olabile
ceğimiz faraziyesiyle daha dikkatli hareket etmek meoburiyı.:tindeyiz . 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN HÜRRİYET GAZETESİ 
ANKARA TEMSİLCİSİ SAYIN ERTUCRUL ÖZKÖK, YARDIMCILARI 

SAYIN ESEN tlNOR İLE SAYIN MİTHAT SİRMEN'İN 
SORULARINA VERDİCt CEVAPLAR 

30 Ekim 1987 

o r u: - Bugünlerde Türkiye.ye gelecekler, gelenler bunun ya
nında da Türkiye'den esrarengiz biçim.:lt· gidenler gündeme geliyor. Ör· 
neğin Türkiye Birleşik Komünist Partisi yetkililerinin ge)\şi var. Bir 
de Fransız rehber Michel Caraminot'nıın çıkışı konusu var. Bu soruyu 
hangi yetkiliye sorsak, yüz ifadeleri anlamlı ve n~üstchzi olarak değişi

yor, bilgi leri olmadığını söylüyorlar. Bu çıkışta sizin. Fransa Başbakanı 
Chirac'la yaptığınız bir konuşmanın rolü de var deniliyor, Ne dersiniz ? 

Cevap: - Bundan epey evvel, bir Fransız rehberi tutuklandığuıı 
öğrendim. Tabii, Fransız Büyükelçiliği de alakadar oldu . Öteki Türk reh· 
her ihbar etmiş. Şimdi, bizim bazı suç saydığımız, onların i e saymadığı 
konular hii lii var. Eski kararnameler, eski yasak yayınlar var. Bazı şeyler 
var ki, yasak edilmemesi lazım. Yani, 1950 şartlarında yasak edilen şeyle

rin, bugün yasaklanmaması lazım. Zannediyorum böyle birtakım yayınlar, 
rehberin üzerinde bulunmuş. Onun üzerine içeriye atmışlar. Bir müddcı 

de mahkeme kurulmamış. O yüzden, 3-4 ay içeride yatmış. Hadise, Tür
kiye'nin imajını dışarıya yanlış gösterecek bir şekil olmaya başladı. Ber
lin'e gittiğimde, Chirac bundan bahsetti. Galiba, rehberin babası, Chirac'ın 
partisinde önemli b ir görevdeymiş. Ben Chirac'a, •Biz mahkemeyi h• :.:· 
!andırmaya gayret ederiz, am::ı mahkemelere karışamayız • dedim. Ni
tekim. ilk celsede bu adamın tutuksu7 yargılanmasına karar verildi . 
Adam galiba kötü şartlarda epey yatmı,. 

S o r u : - Çok zayıflaıruş ... 

C ev a p : - Zaten zayıf adamını~ canım .. 

S o r u : - Pasaportu geriye verilmiş. Bu adetten midir? Böyll' 
durumlarda pasaport geriye verilir mi? 

Cevap: - Onu· hiç bilmiyorum Hangi makam yapmış? iye 
yapmış? Ayrıca o pasaportla çıkıp çıkmadığı da belli değil. O pasaport
la çıksa belli olur. 
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Soru : - Chirac, sonra size teşekkür etti mi? 

C c va p : - Hayır, hayır. Öyle b:r şey olmad:. 

S o r u : - Son zamanlarda sizin, Başkanlık Sistemi'ni beğenme
diğinizc ilişkin yorumlar çıkıyor. Sizce bu sistem, ·Türkiye'nin bünyesi· 
ne uygun olabilir mi? 

C e v a p : - Vallahi, onu çok iyı düşünmek lazım. Çok farklı bir 
s isteın. Bir Amerika'da, bir de Fransa'daki örnekleri var. Fransa'daki 
is tem düzelıilirse, bir mana ifade edeı ·. Yani cumhurbaşkanı ile parl~

mento :ıy nı zamanda seçilirse olur. Farklı zamadarda seçilirse bir ba
kars ınız, sosyali t bir başkan gelir, parlamento muhafazakar kalır. 

S o r u : - Sizin için, seçimden sonra iktidar olursanız bir süre 
ba5bal<a nlı].. yapmayacak deniyor. 

c ev a r: - Öyle mi? 

S o ı- ıı : - Partinizin başında kalııcağınız ve Cumhurbaşkanlığı se-
s· iminde aday olacağınız ileri sürülüyor. 

C c va p : - Eeeeee? ... 

Soru: - Bunun bir doğruluk payı var mı? 

C e v a p : - Bakın şimdi, burada neyi sormak istediğinizi anla
yamad ım ben. Yani, partinin başında kalıp başbakan olmayacağımı mı 
soruyorsunuz? Yoksa cumhurbaşkanlığına adaylığımı koyacağımı mı? 

S o r u : - İkisini birden soruyoruz. Hatta hir şey daha var. Baş
baka nlık için kardeşiniz Yusuf Bozkurt Özal'ı hazırlıyormuşsunuz. 

C c v a p : - Hiçbiri doğru değil. Şu anda, hiçbir düşüncem yok. 

İlk önce, şu ~eçimleri kazanmayı düşünüyorum. Uzun vadeli plan, bazı 
şeylerde yapılamaz. Yaparsanız, yanlış çıkar. Bazı planları kafanızın g;,_ 
risindc yapar anız, kimse bilmez. Kendiniz bile bazen o planların farkın
da olmazsını~. unutmuş görünürsünüz. Sonra hadiseler realize olmaya 
başlayınca , o planlar yavaş yavaş tatbilc mevkiine konur. Ancak bu ka
d:ır söyleyebilirim. 

S o r u : - Yani biz,şimdi kafamızın arkasındaki bir kıvılcımı ya
kaladık? 

C c v a p : - en öyle zannediyorsun, ama değil. 

S o r u : - Peki, siz Başkanlık Sistemi'nin Türkiye'ye uygun ola
cağını düşünüyor musunuz? 
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C e v a p : - Ben öyle söylemedim. • Bu mcr.clc çok iyi hesap ı.:dil 
melidir• dedim. Çünkü 'bizde, cumhurbaşkanlıkları Atatürk \·e lnönü 
devrinde çok büyük otorite olarak görülmüş. Ya:ıi tek parti döncnıind~ 
öyle görülmüş. Fakat demokratik döneme geçtiğimiz zaman, başbakanın 
önemi artmaya başlamış. Nitekim Celal Bayar, Cemal Gürsel, Sunay, on
dan sonra Fahri Korutürk bunun tipik misalleridir. Şimdi ben , proto
kolde şuradayı z, buradayız, ama hakiki güç başbakanın elinde. O, belli 
oluyor. Yani, görünmeyen gücü var başbakanın. Bir genelge çıkarırsı
nız, bütün masraflar durur. Bir genelge çıkarırsınız, kimse dış seyahate 
gidemez. Yarıi başbakanın birtakım yetkilerine, bu idare alışmış. Şimdi 
onu bırakıp başka bir sisteme geçmek, acaba doğru olur mu diye dü
şünüyorum. 

o r u: - Bu düşünce egzersizini ilk defa ortaya siz :ıtıınız. Biz 
Jc niye attınız diye düşünüyoruz. 

Cevap : - Şunun için söylüyorum. Cumhurbaşkanımız, 1982 
Anayasası ile birtakım ilave yetkiler aldı. Yani bugünkü yetkile ri<.! , rah
metli Korutürk'ün yetkileri aynı değildl~. Mesela yargı organlarına, Ana
yasa Mahkemesi'ne üyelerin seçimi, tayini, TRT Yüksek Kurulu. YÖK 
gibi yerlerde Cumhurbaşkanımızın ağırlığı var. Ama yarın cumhurba5-
kanımızı Meclis seçecek. Bu yetkilere .;ahip bir cumhurbaşkanını Mecli~ 
mi seçmeli, halk mı seçmeli diye düşünmek lazım, dedim. 

Soru : - Yani siz, ya cumhurbaşkanı bundan önceki konumuna 
çekil in, ya da halk tarafından mı seçilsin demek istiyorsunuz? 

Cevap: - Tam onu söylemiyorum. Bugünkü durum da devanı 
edebilir. Cumhurbaşkanının yetkileri bi raz daha artırılabilir ve o v:ıkit 

cumhurbaşkanını halk seçsin denir. Veya, yetkilen biraz daha azaltılır , 
Parlamento seçer. Münakaşa edilmesi gereken dunım budur. Ben he
men oturup şu karan verdim diye bir şey yok. Bence bu gibi konular, 
toplumda münakaşa edilmelidir. Bazen bir meseleyi ortaya atarsınız , 

herkes bir fikir söyler. O fikirler belli bir noktaya gelir, oluşur ve on
dan sonra doğrusu yapılır. 

Soru: - Önümüzdeki dönemde Parlamento' da bu konuyu, da
ha somut tartışılacak bir platforma getirmeyi düşünüyor musunuz? 

Cevap : - Belki de Parlamentcı'da tartı şılmalıdır, fikirler be
yan edilmelidir. Herkes doğru, yanlış fikrini söylesin. Daha vaktimi?. 
var bu konuda. 

Soru: - Vakit var dediğinize göre, Cumhurbaşkanlığını bıra

kalım ve seçime bakalım. Sizce, 29 Ka:;ı m'dan sonra hangi partiler Par
lamento'da kalabilir? 
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C c va p: - Benim genel bir sötüm var. •Bu seçimden sonra, iki 
buçuk veya üç parti kalır• sözüm var. Yani, grup kurabilecek en faz:a 
iki veya üç parti olur. 

Soru : - Refah Partisi faktörü var. Refah'm alacağı her puanın, 
sizden gideceği söyleniyor. 

ev a p: - Refah Partisi, kanaa:imce bar<ıjı aşamaz. Aldığı oy
lar da boşa gider. 

S o r u : - Hangi partiler barajı aşabilir? 

C c va p : - İşte, Parlamento' da grubu olanlar var. Aşma ihtimalı 
olanlar onlar diye görüyorum. 

S o r u : - DSP'nin de ikinci parti olma şansı var mı? 

C c v a p : - Belli olmaz. Gerçi ger,ellikle basın ve sola yakın olan· 
lar SHP'yi tutuyorlar, ama benim tahminim, bu tutuş Ecevit'in işine y<1-
rayabilir. 

Soru : - İktidara geleceğinize emin misiniz? 

C ev a p : - Biz inşallah muhalefette kalmayacağız . fktidara 
geleceğiz gibi görünüyor. Bu seçimler konusunda bazıları . •ANAP, 
için çantada keklik. diye yazmış . Hiç öyle bir görüşüm yok. Seçimleri, 
millete yaptıklarımızı iyi anlatmakla kazanabileceğimiz kanaatindeyim. 
Bizi tutan halk kitleleri vardır .Biz, bi1im Siileyman Bey'in dediği gibi, 
tesadüfen oy almış bir parti değiliz. O zam.ınki yönetim Doğru Yol'a 
da 6 Kasım'da yol vermiş olsaydı, biz yine onlardan fazla rey alırdık. 

S o r u : - Süleyman Bey'in televizyon konuşmaları eleştiriliyor ve 
beğenilmediğ i ifade ediliyor. Siz Sayın Demirel'de performans düşükli.i
ği.i görüyor musunuz? 

C c v a p : - Öyle söylüyorlar. Tabii çağ değişiyor . Bir ara, 
•Zaman tüneli » dedim, kızdılar. İnsanlar bir yerden uzaklaşınca, 
etrafındak i çevre onu hala eski yerinde tutuyorsa, o vakit 
,lcğ i şmck çok zor olur. Bunu yalnız Süleyman Bey için söylemiyorum 
[frrkcsin başına gelebilir. Değişmeye .:;ayret edecektir, ama insanların 
belli ya~lardan sonra değişmeleri zordur. Referandum neticeleri için 
yüz kere dua etsem, böyle bir neticenin çıkacağını tahınin etmezdim . 
. \1cmlcket için de çok hayırlı bir netice olmuştur. Hem bizler, hem mem· 
leket için çok hayırlı bir netice olmuştur. Çünkü eski liderlerle ilgili ba
lon sönmüştür. Eğer onlar az bir farkla yasaklı kalsalardı, bizim için 
c;ok daha riskli olurdu. O vakit bir nevi mit (efsane) haline geleceklerdi. 
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Aynı durum, öteki liderler için de söz konusu. Şimdi onlar tclc\'it.yoııa 
çıkacaklar ve halk görecek. 

Benim, seçimde halka söyleyeceğim şudur : « Yasakları kaldırdınız . 
Bu, demokratikleşmenin önemli bir işaretidir. Am a onlara rey vermemek
le de yeni 'çağda olduğunuzu gösterin•. İşaretim bu olacaktır. 

Soru : - Eskilerin yanında bir de yeni olarak İnönü var. Onun 
şansını nasıl görüyorsunuz? 

Cevap: - İnönü'nün de kendisi yeni, gövciesi eski dir. HP , zan
nediyorum bu seçimden sonra, CHP'nin eski kodamanlarını getirecektir. 
O partide, yeni kadrolann gelebileceğinı zannetmiyorum. 

Soru : - Bir iddia var. Yeni aday adayları seçilirken , partinizde 
lsl:uncı olarak bilinen kesimin etkisini f.za ltıcı bazı düzenlemeler yapmı
şınız. Bu doğru mu? 

Cevap : - Şimdi bakın, şu İsl..ımcı, bu lsJamcı, şu eski MHP'li 
veya AP'li diye noktalara va.rnıadık. Aday belirlemelerini 10 bine yakın 
parti yöneticisine danışarak, titiz biçimde Parlamento, teşkilat ve vitrin 
oluşturacak adayları dengeli tutarak hazırladık. Bunda da milletvekili 
adaylarını bazı yerlerde, teşkilattan adayları da başka yerlerde ön sıra· 
!ara koyduk. Burada da denge gözettik. Yoksa, eski görüşleı·iyle ilgili bii· 
ölçümüz olmadı . 

Soru: - Konuyu bir süre için ciış gelişmtlerc ve öncelikle Tür
kiye'yi yakından ilgilendiren Ortadoğu ve Körfe7. Savaşı'na çevirdim. 
Siz, ne Amerika ne Güvenlik Konseyi kararına bakıyor. Körfez mese
lesinde daha farklı bir politika izliyorsunuz. Nereye varmak istiyor u· 
nuz? Türkiye'nin bu meselede oynadığı gerçek rol nedir? 

Cevap : - Türkiye'yi bir maceraya biz, kesin olarak atmak is
temiyoruz. Bunu en baştan beri, en önemli prensip olarak koyduk . Şu 
veya bu şekilde Türkiye, herhangi bir maceraya aulamaz. Çür>~ü bu 
maceraya girenlerin durumlarının ne olduğunu, Körfez'dek; gelişmeler 

çok iyi gösteriyor. 

Soru : - Peki, bize macera sayılabilecek bir teklif geldi mi? 

Cevap: - Hayır, Gelse dahi, biz bundan uzak kalırız. Sebebi şu· 
Türkiye, gelişme yolµnda bir ülke. Bizim, barışa ihtiyacımız v:.ır . Geliş

memiz arttıkça, gücümüz de artar. O vakit caydırıcılığlm da artar. Ya
ni, etrafınızdaki ülkeler sizinle daha iyi münasebetler kurarlar. Ama za-
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yıf bir ülkeyseniz, onlann da iştahlan artar. İşte bu nedenle Türkiye. 
bölgeyle alakadar olmalıdır .. İzole bir ülke gibi kalamaz. Mesela, en ba
sitinden İran - Irak harbi, Güneydoğu Anadolu'daki meselede epey rol 
oynamıştır. Körfez' de yarın ortaya çıkacak bir durum, Türkiye'nin petrol 
ihtiyacı bakımından da önemli :ıçık vermesine neden olabilir. Bütün 
bunları düşünerek, biz, bölgede dengeleyici bir unsur olmaya devam et
tik. 

S o r u : - İran Başbakanı Musevi, son gönderdiği mesajda yeni 
bir şey söylüyor mu? 

C ev a p : - Bu 'harbin durdurulması, hakikaten dünya sulhü için 

önemli bir hadisedir. Türkiye, iki tarafın da itimadına mazhar olduğu 
için bunu vurgulayarak söylüyorum, güven vermektedir. Ama meselenin 
çok kompleks olduğunu da görüyorum. İranlıların görüşü değişmiyor. 

İlla «Baas rejimi ve Saddam gitsin• diyorlar. Hala aynı şeyi söylüyorlar. 
Bu mesele, bu şekilde devam etmez. Yani bir memleketin başındaki in
sanı, kendiliğinden atamazsınız. Bu mümkün değil. Bunu anlatmaya ça
lıştım. Bir ülkenin içişlerine başkası müdahale etmez. Yani Iraklılar 

kimi istiyorsa, onu getirirler. Ama sen zorla; •Başındaki adamı at • diye
mezsin. 

S o r u : - AıBD son olarak, İran'a ekonomik ambargo koydu. Bu bi

zim, İran ve öteki bölge ülkelere ihracatımızın artmasına neden olur 
mu? 

Cevap : - Hayır, bu yıi ihracatımız Ortadoğu'ya az. OECD ül
kelerine arttı. En çok da Almanya'ya. Yani benim geçen sene söyledi
ğim hadise oldu. Dönecek dedim, ihracatımız büyük bir dönüş yaptı. 
ABD, Japonya, lsviçre'ye de çok büyük bir artış var. lran'a ise gıda 

maddeleri ihracatımız iyi. 

S o r u : - Dünyada önemli bir başka gelişme de, ABD ile Sov
yetler Birliği arasındaki füze pazarlığı. Avrupa'daki nükleer şemsiye kal
kıyor, konvansiyonel güçler yeniden gündeme geliyor. Bu gelişmelerin 
ışığında, Türkiye'nin durumunu nasıl görüyorsunuz? 

C ev a p : - Güney kanat önemli hale gelecektir. Türkiye'nin 

durumu, o vakit daha önem kazanacaktır. Çünkü, Avrupa'nın müdafaa
sında buranın önem kazanması lazım. 
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Soru : - Avrupa Topluluğu'na girişte, bunu koz olarak kull<ın

mayı düşünüyor musunuz? 

Cevap: - Şimdiye kadar kullandık . •NATO' da bir aradayız. Ne
den müşterek pazarda olmayalım?• diye soruyoruz onlara. 

Soru : - Askeri amaçlı olan Ball Avrupa Birliği'ne girmemiz ge
rekecek mi? 

C c va p: - Girmeyelim diye bir fikrimiz yok. Girmemiz müm
kün olabilir. Yalnız ben, Batı Avrupa Birliği'nin Amerikasız bir şey ya
pabileceği kanaatinde değilim. Ayrıca , o ülkelerin nüfusları azalıyor. 
Hem de Amerikan şemsiyesinden dolayı biraz rehavete alışmışlar. 

S o r u : - ABD'nin Türkiye' deki bazı dinleme tesislerini kapata
cağı ve bunların fonksiyo!ıunu uydulara aktaracağı haberi geldi. Bu, 
acaba, gelişen teknoloji karşısında stratejik konumumuzun azaldığının 
bir işareti mi? 

C c va p : - O, tam anlamı ile kapatma değil. Uydulardan :ı ldığ ı 

bilgileri. Amerika yine burada değerlendirecek. Bu bağlantı hizmetini 
de PTT yürütecek. Bu iş için bize para verecek Amerika. Yani, kendi 
haberleşme sistemini, hizmetlerini PTT yürütecek. Mesele budur. 

Soru · - Şu aşamada iktidarınızın, ABD ile ilişkisinin iyi oldu
ğunu söyleyebilir misiniz? 

Cevap : - Fazla problemimiz yok. Biraz FMS'den sıkıntımız 

var Tabii bir de askeri yardımlar. Bu da Kongrc'ye bağlı. Ama ilişkile 
rin eskisinden daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Amerika'<la kim iktida
ra gelirse gelsin, Türkiye ile münasebetkrini iyi götürmeye çalışır. Yanıl
clığımız bir nokta var. Biz zannediyoruz ki, Türkiye'nin politikasınd a 

Amerika ne kadar yer tutuyorsa, onlar ıçin de Türkiye o kadar yer tutar. 
Du, böyle değildir. Amerika'nın dış politikasında İııgiltere'nin bıle a!nrlığı 
azdır . 

S o r u : - Eylül'de Amerikadayd;m. Türk deyince, hep sizin ka
zanma ihtimaliniz üzerinde duruyorlar. Yani hem yönetim, hem bazı şir

ket yöneticileri sizin kazanmanızı istiyorlar izlenimi edindim. Her halde 
bu mesajlar size de ulaşıyordu, değil mi? 

Cevap : - Şimdi şöyle. Birbirimizin lisanmı anlıyoruz. Yani , 
frekans olarak aramızda uyuşma var. Yani, cHayır• dersek, • Hayır•, 
• Evet • dersek cEvet .'i anlıyorlar. Bazı insanlar is hayır mı divor; evet 
mi diyor be!H olmaz. Türkiye bundan kurtulmuştur. Çünkü eski devirde 
vabancılarda şöyle bir kanaat vardı : Türkiye'de siyaset, bürokrasiye ba
kim değildir kanaati. Siyaset bürokrasiye hakim olmayınca , siyasetçinin 
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verdiği sözün kıymeti kalmıyordu. Bizde bugün, siyasetçinin sözü tanıdır. 
• Şunu yaparım, bunu yapamam• diyebiliyorsak, o vakit siyasetçinin sö
züne itimat edilir. Nitekim biz bunu, birçok kere gösterdik. Tabi i bir de 
bizim finans çevreleriyle çok iyi irtibatlarımız var. Büyük bankaların çoğu 
nu iyi tanının . Amerika'ya her gidişimde büyük bankaların yöneticileri 
bana, özel yemekler verirler . Oturur, uzun uzun konuşuruz. Gerekli bilgi
leri za ten alıyorlar . Bizim söylediklerimizle onların gördükleri arasında 

pek bir fark olmadığını müşahede ed'yorlar. Tabii bu da bir itimat ha
vası yaratıyor. 

Soru : Yunanistan Başbakanı Pııpandreu ile sürüp giden mesaj 
alışverişiniz de merak konusu oluyor. Papandreu'nun son mektubundan, 
bir ilerleme kaydedildiği anlamını çı karcınız mı? 

C e vap: - Daha erken kademedeyiz. Ke in bir şey söyleyemem, 
ama genel olarak, karşılıklı bir yumuşama havası var. Nitekim en son 
bir petrol arama meselesinden bahsedildi. Bunu <derhal tekzip ett iler. 

Papandreu'nun bizim büyükelçimizle yaptığı konuşmalardan da müna
sebetlerimizde iyiye doğru gitme temayülü verildiğini seziyorum. Am.1 
çok somut şeyler yok ortada. 

Soru : - Güneydoğu Anadolu' da, yeni kurulan bölge valiliğinden 
beklediğiniz sonuçları elde ediyor musunuz? 

Cevap: - Yeni bölge valiliği kurulması, jandarmaya bağlı özel 

bir asayiş kolordusunun kurulması, hadiseyi değiştirmeye başl ::ı dığı 

kanaatindeyim . ~Tabii kışın eşkıyanın aktivitesi azalır. Ama şunu görü
yorum, yakalanma nispeti , iz bulma nispeti diğer birtakım şeyler sü
ratle değişmeye başladı. Yaparlarsa müdafaasız uzak köylere, kötü şe

kilde 'belki baskın yaparlar. Bu da onların lehine bir durum değil aslın-

da. 

S o r u : - Seçimlerin ertelenmeı.inin ekonomiye bir milyar do
lara mal olduğu şeklinde bir açıklamanız oldu. Bu hesabı nasıl yaptı

nız? 

Cevap : - Bu demecimi kantilatif (nic.dikli) değil, kalitatif 
(nitelikli) bir demeç olarak almak lazım . Çünkü birkaç şeyi problem 
haline getirdi ertelenme. Birincisi, referandum öncesi, özellikle eski 
liderlerin parlak veya gösterişli toplantılar yapması, dışarıda birçok 
kişiye fazla tesir etti. Onların aklına, •Özal gidiyor mu, kalıyor mu? • 
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sorusu takıldı. Bu, Türkiye'nin istikrarı ile ilgi.lidir. Ôzal'ın şahsıyla ilgili 
değildir. Ama iktidarların çabuk değişmesi, her ülkenin sorunudur. Dört 
senede bir iktidar değişikliği, problem olur. Türkiye bir 'Japonya, bir 
Almanya gibi 15-20 .sene bir iktidar altında kalamamıştır. Ama referan· 
durn bunu çözdü. Dışarıda şunu müşahede ettim. Büyük bir rahatlama 
oldu. Demek ki iktidar değişmeyecek kanaati, dışarıda yayılmaya bas
ladı. İşte bu etkileri hesaba katarak, öyle bir kayıptan söz ettim. 

Soru : - Yani, iktidara geldiğinizde, Aralık ayında daha rahat 
dış borç bulacağız öyle mi? 

C ev a p : - Mer&k etmeyin, Aralık ayında da buluruz, her za
man buluruz. 

S o r u : - Siz iktidar döneminizin başında, radyo televizyonuıı 
özelleştirilmesinden yana görünüyordunuz. Oysa şimdi buna pek değin· 

miyorsunuz. Ama öteki partiler, bu konuda daha ileri düşüncelere sabip. 
düşünmek lazım. Bu konuda dünyada önemli değişmeler var. Zaten bir· 
DSP bile, özelleştirmeyi savunuyor. Nefen fikir lcleğiştirdiniz? 

C c va p: - Radyo- televizyonun özelleştirilmesi meselesini iyi 
çok ülkenin televizyonu, uydu aracılığıyla Türkiye'den izleniyor. 

Soru : - Bu durumda özelleştirmek daha uygun değil mi? 

C e v a p : - Bu konuda başka fikirlerimiz var. Bütün dünyadaki 
gelişmelere bakmak gerekir. Öyle sanıyorum ki, önce radyo - televiz.vo· 
nun stüdyo dışı teknik fonksiyonları ve uydu haberleşmesi konusu PTT 
ye nakledilmeli. Bu yolla TRT'nin personelinde 3000 kişilik bir tasarruf 
sağlanabilir. 

S o r u : - Yakın çevrenizden bazı kişiler, özell ikle televizyonun 
özelleştirilmesi fikrinden vazgeçtiğinizi söylerken, şunu söylüyorlar. Si1. 
basının size karşı olduğunu düşünüyormuşsunuz ve bu nedenle özel te· 
lcvizyonun d3 bu kişilerin eline geçmesiyle durumunuzun güçleşeceğini 
düşünüyormuşsunuz. Bu doğru mu? 

C ev a p: - Tabii bu arada, basına da baktık, aynı şeyler ba
şımıza gelir mi diye düşündük. Tabiatıyla, özel bir televizyonda yayın

lanacak programların kontrolü nasıl yapılabilecek, ona bakmak lazım . 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN BAZI ANAVATAN 
PARTİSİ MİLLETVEKİLLERİNE VERİLEN YEMEKTE 

YAPTICI KONUŞMA 

1 Kasım 1987 

Bi1:, Meclis'te bu me~eleyi çözebilirdik. Nitekim çok baskı yaptılar. 
Bana, «Rbke giriyorsun, Meclis'te çöz meseleyi , ya büyük bir •evet» le 
gelirkrse ne olur partinin hali» diye arkadaşlarımın birçokları bana bu
ııu da h ::ı tırlatLılar. Ama o vakit, • Biz burada fazla büyük bir risk görmü· 
yoruz. Ri k vardır; ticarette de vardır, siyasette risk hepsinden fazla
dır. Ama risk göze alınmadığı taktirde de başarılı olmakta mümkün de
ğild ir • dedim. Şöyle düşündüm, dedim ki; cRi k olarak ne alıyoruz? 

Biıim lorluk çekeceğimit. konu, propagandas ını yapamayız. Yani cha
vır • propagar.dası •evet • ıen çok zor, teorik olarak. Buna rağmen, şu
nu he ap e ttim : Dedimki; «Bunların milletin önüne çıkıpta bizim ya
sağımlll kaldınn , bu hak deği ldir diyeceklerine, kal kacak Anavatan';ı 

hücum edeceklerdir. O vakit o hatay ı yaptık l an 1aman biz bu işte ba
şarılı oluruz. • Ve nitekim o hatayı yaptılar. Süleyman Bey olsun, Ece
vit olsun eğer kalkıp, «bizim hiçbir günahımız voktur, biz birşey yap
madık ama mahkemeye gitmeden cezayla karşılaştık, bunu kaldırın• de
~c l c rdi, bi1 bunun ka rşısında aksı bir propaganda yapamazdık. Çok zor 
bir hadise olurdu. Neticede de belki büyük bir farkla •evet• alabilirlerdi. 
Bizim insanlarımız acımaya çok mütemayildirler. Ama benim tahminim 
şuydu «Bunu yapmayacaklar ve bu işi bir seçim propagandası olarak gö
ıiirccckl er.• Ve hatta hatırlıyorum, Mustafa Taşar başta olmak üzere 
lıazı arkadaşlarım geldiler, dediler ki : • Bu işi biz eçimle karıştıralım, 
yani hem seçim kararını verelim, hem de referandum. Yani seçim k<ı
ran öyle veri!ecekti ki, referandum sonucu alınmadan belli olacaktı. Ve 
propaganda eçim propagandası şekline gelecekti. Onu da riskli ıı;ör
düm. Çünkü seçim propagandasının referandumla karışması tehlikeli 
olabilirdi. Onları esasında halkoylama ında yenebilmemiz çok daha iyi 
ol urdu. Yenebilmekten ka tım bugünkü neticedir. Yani yakın bir netice 
almak, bi.dm için fevkalade iyi bir şeydi. İlkönce bende buna mütema
vildim. Yani cSeçim kararını alalım, Haziran başında ve referandumu 
yapalım ondan sonra da otomatikman seçime gıtmiş olacağız• diye dü 
şünüyordum. Fakat sonra lc Bunlar na ıl olsa seçim propagandası yapa
ncvi körüklemiş oluruz, halbuki açıkta durmamız li'ızım, riski bu kadar 
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caklar bu işi, hiç buna gitmeye lüzum yok. O v:ıkit bizde meseleyi bir 
üzerimize almamamız lazım . Seçimi de hiç kar:ştırmayalım • dedik. 
Dikkat ederseniz, o noktada «Bu sene seçim yoh. dedik. Bu b ile bile 
,,öylcnmiş bir laftır. Çünkü bütün gazeteler ve muhalefet «Seçim var• 
cliye üzerimize geliyorlar. «Seçim yok, n için yapahm? Bizim bi r senemiz 
daha var, kullanırız• gibi la flar ettik. Re[erandunı sırasında kırk kadar 
yer gezdik. Seçim karan vermemize bu sebep olmuştur. Referandumun 
sonuna doğru bu iş, artık tam manasıy!:.ı bir seçim propagandası haline 
gelmiş. Yani istesenizde istemesenizdc referandum değil , seç im hali ne 
getirilmiş. Ve son gittiğim yerlerde kalabalıkları çok heyecan lı gördük . 
Hadise , bir nevi bizi seçime doğru kendiliğinden götürüyordu . İ ki nci 
bir şey daha vardır . referandum kararını verirken, bu bir nevi partiyi 
bütünleşt irmekti. Yani seçimden önce egzers iz Yapmaktı. Bizim teşki

latlarımız ilk defa 1983'te bir seçime girmişler, kolay bir seçim olmuş, 
büyük bir propaganda yapmadan kazanılan bir seçim olmuş . Dol aşt ık 

ama teşkilatlarımızın o zamanki hüviyetini biliyoruz. Ondan sonra ge
len mahal li seçimde de fazla birşey olmadı . Ark2sından sadece ara se
ç imlerde, belli yerlerde yapabildik . Onun için, referandum, bana kalırsa 
seçim bakımından önemli bir egzersiz olmuştur . Teşkilatımızı da biı 

nevi yumruk gibi bir hale getirmiştir. 

Şunu çok düşünmüşümdür; acaba •evet»ler fazla çıkarsa m: o lu r. 
•hayır•la r fazla çıkarsa ne olur? Bu hesabı kafamızda çok fazla yapt ık. 
• Evet• lerin fazla çıkması, hemen akabir.de onların seçim isteyeceği ne 

delalet ediyordu. Nitekim söyledileı-. Hatta onun kapı sını yapar gibi 
Meclis tatil olmadan seçim önergesi verdiler, 8 Kasım'da yapılmak 

üzere. «7 Eylül sabahı da bizim yok olaccığımızı yani, seçime gidi l eceğini• 

öylediler. 

4 Eylül günü Tercüman'da Süleyman Bcy' in bir lafı vard ı r, büyük 
manşet halinde çıkmıştır, · Yüreğin vars~ seçim yap » diye. Tabii arka. ın
dan referandum hadisesine baktık; İst ediğimiz gibi sonuçla nacak. Ya
ni muhtemelen benim en fazla gördüğüm, biran için gazetelerin tahmin 
]erinin doğru olduğunu farzetsek, yüzdt: 48-52 gibi bir durum var. Hat
ıa tersi de olabilir. Onun için seçime saat S'te karar verdiğimizi , Mec
lis'e götüreceğimizi ifade ettik, arkasından tabii hepsinden beyanat al
dılar, hepsi de seçim istiyordu. Referandumun is tedikleri gibi çıkaca
ğını zannediyorlardı . 

Bunun en güzel mi alini bana sonra anla ttı iar. Tercüman Gazete
si'nin sahibesi, bazı yazarlar, <>nların hepsi •evet • in yanındaydı. Bunlar 
kendi aralarında iddialara girmişler, en aşağı söyleyen % 60 «evet• di
yorlar. Mesela Yavuz Donat % 70-75 tahmin ediyormuş. Onu da Ekrem 
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Ceyhun'dan öğrendim, •Benim tahminim % 66 cevet• çıkacak• dedi; 
cSen hayal görüyorsun» dedim. Demekki, onlar da öyle görüyorlarmış. 
Ertesi günde Rauf Tamer'in bir yazısı çıktı Tercüman'da. O akşam şe· 
hirler evvel geldiği için neticeler % 45-55 şeklinde geldi. % 45 •hayır• 

şeklinde geldi. Kırsal bölgelerden reyler gelmeye başlayınca tersi olma
ya baslad ı. 0 o 5545 derken, Süleyman Bcy'e telefon etmişler • Beyefen· 
di ne olur % 45-55• diye. • Merak etme, 0.'cı 60 •ev~l•te o dengelenir• de
miş, kendisi de makalesinde yazdı. NP. ticc kılpayı bir netice çıktı ki , 
onları as ıl şaş ırt an bu olmuştur. 

Bu «Seçim kararı• iktidarın kararıdır, doğrudur. Ne z?man mü
sait görürse o zaman seçim yapar. Bütün dünyada da böyledır. 

Bizim seçime gitmemizin en önemli sebebini size izah edeyim; 
Önümüze bir 5 sene almak mecburiye timiz var, bir sene kafi değildir 
yani bir seneden sonra 5 sene daha alalım düşünürseniz yanlış olur. 
En müsait zaman seçim yapacaksınız, en uzun süreyi önünüze alacak
sınız. O vakit Türkiye'ye en güzel iyilil!i yaparsınız. Bakınız •Seçimin 
J ay gecikmesi 1 milyar dolara mal olur• diyornm. Devamlı bir sene 
seçim atmosferi içer:isinde Türkiye'yi götüremeyiz, asıl problem ordadır. 
Çünkü se,cim olacağı belli artık. Referandumla yeni partiler çıkm ış, on
lar başlayacaklar gıdıklamaya devamlı. Seçim yaklaştığı zaman da biz 
on~ göre tedbirler almaya başlayacağız. Ekonomiyi de şaşırtacağız, yani 
Türkiye'yi, belki iyiye götüremeyeceğiz. Onların istedikleri olacak. Za· 
ıen söyledikleri de odur. •Bize biraz 7.<ıman veriıı • demelerinin sebebi, 
bizim hareketsiz kalacağımızı tahmin ettiklerindendir. Yani seçim poli· 
tikası güdeceğimizi tahmin etliklerindendir. Ona yapmamamız lazım. 
Gerçi biz hiçbir zaman seçim politikasına gitmedik ama kolay da dr,ğil, 
insanlar rey verirken biraz lrnidelerine, biraz da ceplerine bakıyorlar. 

Ve netice alacaksanız, bu neliceyı almak için önünüze 3·5 seneyi 
sağlam bir şekilde koymanız hizım ki, birtakım programlannız yerine 
gelsin. 

Şimdi bakınız, şu 4 seneye geldik. tık iki sene bazı tedbirlerle ge
çirdik, halla aleyhimize çok laflar söylendi ama sonuçlar meydana çık· 
maya başladı, bugün durum lehlmizedır. «Acaba bir sene sonra daha 
lch!mize olur mu ?• O hesabı yapmak yanlıştır . Bugün o kadar büyük 
fark var ki, bunlar toparlanmadan gitmek daha c!oğrudur. Çünkü lider 
değişikliği yapılırken partilerde, çok sarsıntı oluyor demektir. Biz, bu
nu Halkçı Parti'den SHP'ye geçerken gördük. Calp'ten Gürkan'a geçer· 
ken gördük. Aynı şeyler oldu. Toparlayamadılar bir türlü kendilerini. 
Onun için bunun verilişi doğrudur. Sıkıntımız şurda oldu. Bir Meclis'te 
seçim kararı verdikten sonra aslında toparlanmaması lazım . Yani o biı 
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nevi kendisini fesheden Meclis'tir. O vakit şu netice çıkar, 77 . maddede 
erken seçim kararı vermek mümkün olmaz hale gelir. Partiler erken 
seçim kararı alamazlar. Erken seçim kararını zannediyorum bir De
mokrat Parti 1957'de aldı sanıyorum, bir de Adalet Partisi CHP ile 
anlaşarak 3 ya da 5 ay alabildi sanıyorum . 1977'de, 5 Haziran seç im
leridir. 

Türkiye'de devir değişiyor . Birçok yenilikler getirdik. Bunların 

hepside doğru. Ama yapılacak daha çok işimiz vardır ve bu i)in teme
li de istikrardır. Türkiye istikrar arıyor . 

Referandum sonuçları çıkmadan önce herkesin gözü Türkiye'de. 
Finans çevrelerini çok iyi biliyorum, yakın tanıdıklarım var, devlet 
adamlarından var. Acaba Ecevit mi, Demirel mi, bunlar geri mi geliyor? 
Özal gidiyor mu? Bu sualler vardır. Re{c.randum sonucu böyle olmadığı 
anlaşıldı, dışarısı raha! bir nefes aldı, onu da biliyorum. Arkasından 

Anayasa Mahkemesi ve YSK kararlarıyla Türkiye tekrar bir istikrarsız
lığa 'girdi ve dışarıda tekrar şi.iphe işaretleri getirmeye başladı. Benim 
de hep hatırıma gelir •Köşeyi dönerken acaba arabanın önüne taş mı 

konuluyor?• diye. Osmanlı'nın son yüz senesinden beri, Türkiye daima 
köşeyi dönememiştir. Ama, inanıyorum ki, Anavatan grubu bu memle
keti, belki grup olarak, belki Millet Meclis'i olan:ık, Ti.irkiye Cumhuriye
ti'ni kuran 1. TBMM'nin vazifesini görmüştür. Bundan hiç şüpheniz ol
masın . O Meclis'in görevi çok ağırdı. Herkes kelleyi koltuğa almış öyle 
gelmişti. Sonunda Cumhuriyet kuruldu, yokluktan bir eser meydana geldı. 
Çok zor günler yaşanmıştır. Ama o Meclis, en demokratik Meclislerden 
biriymiş, onu da söyleyeyim. Belki ondan sonraki Meclis'lcr , o M.cc 
]js'in gücünde olmamıştır. 

Biz, 1983'te seçilip birçoklanmız geldiğimiz zaman, birbirimi7.i 
pekaz tanıyorduk, belki en çoğunu ben tanıyorum. Çünkü teşkilattan ge
len arkadaşlanmı, teşkilatı kurarken tanımıştım çoğunu. Diyebiliriz ki , 
•Hasbel kader biraraya geldik> netice itibariyle Allah'ın takdiridir bu. 
Ne şekilde gelmiş olursak olalım, planlanmış olsanız, bu kadar ahenkli 
bir netice alamazdık. 

Biz, Türkiye'de çok büyük reformlar yapllk, şu son 4 sene içinde. 
Geriye dönüp baktığınız zaman, bunu bizi !tenkit edenler dahi, hatta 
bugünkü siyasi muhaliflerimiz dahi söylüyor. İtiraf mecburiyetinde ka
lıyorlar. Çok önemli reformlar yaptık ama bence en önemli refo rm, 
Türkiye'yi biz bir askeri idareden devraldık ve seçime sıkıyöneıimsiz 
gidiyoruz. Bu hiçbir devirde bu şekilde olmamıştır. Dört sene de aynı 
parti, aynı hüktimet devam etmiştir. 1965-69 devresi gösterebilir. Ama 
orada da ben çok çalkantılar olduitunu biliyorum . O devirde re~orm va-
pamamışlardır. · 
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Neden reform yaptık? Onu da anlatmak istiyorum. Türki.ve'de bir 
bürokrasi var, ben bürokrasiden yanayım. Size bir misal vereceğim. Bü
rokrasinin gücünü gösterir bu. DPT Mü:;teşarıyım, Mersin'de Cam Fabri
kası kuru!acak. Şu andaki Anadolu Cam. Bir özel grup Şişe-Cam'ın kar
ş ısına çıktı. Mersin'de Anadolu Cam'ı kuruyor. Biz teşvik ettik DPT ola
rak. Tabii İş Bankası'nın gücüni.ide küç.ümsemeyio. O sırada da muh
telif ara rejimlerde bakan olan Kocaıopçu'da Şişe-Cam'ın başında. uh 
Kuşçulu'da öbür tesisin ortaklarından. Biz teşvik verdik. Pitsburg mc
doduyla cam yapılacak. Halbuki Şişe-Ctım'ın yaptığı [urko metodu diye 
çok eski, köhne bir metod. Pitsburg bir kadem:: dah::ı ileri bir mctod
dur. Bir de yabancı bir sermaye şirk.::tiy l e anlaşma yaptılar. Biz bun
lara teşvik belgesi ·.rerinc: , S işe-Canı Tic~ rct Od;.sı Başkanı Sırrı En· 
ver Batur'Ja birlikte Başbakan'a gcliyoı lar, Başbı:.kan'::ı •Bize de bclııt.: 
vereceksiniz? diyorlar. Eğer biz bir belge daha verirsek öbür 'tesisi fi 
nanse eden IPC'i finanse etmeyecek. B<> şbakan Süleyman Bey bana ll'· 

lcfon açt ı , «Bunlara belge vereceksin • dedi. • Peki efendim • dedim , sii· 
menin altına altık. Aradan iki ay geçti bir daha gittiler. Verdik, v:ri
yoruz diye biz onlara belgeyi vermedik ve Anadvlu - Cam böyle kurul
du. Bürokrasi isterse iş yaptırmaz. Tabii biz bu tesisi rekabet olmasını 
ist ediğimiz için kurduk. Sonunda da t·; Bankası o tesisi de aldı, ondan 
sonra bunda:ı daha modern bir tesisi, Trakya'da, Trakya · Cam'ı kur 
du. Netice buna geldi ama, yoksa o tesis yapılmayacaktı. Biz büroknı· 

sinin gücünü belki şöyle halle1tik. Kanunları çıkarırken ark<ıdaşlarımız 
biz.: «Siz kanun çıkarmasını bilmiyorsunuz, hukuk tekniği yok, yanlış 
kanunlar çıkarıyorsunu:ı:? diye itiraz etır.işlerdir. Bunun gereği esas bü
rokrasiden geliyor. Yani bu laf bizim kendi içimildeki bürokrasiden ge
lir. Türkiye'de önemli kanunlar bizden evvelki dönemde şöyle yapılırdı. 
Bir ekonomik meselemi? Maliye Bakanlığı ya da Sanayi Bakanlığı ka· 
mın taslağını hazırlar, diğer bakanlıklı:ra gönderilir, onların fikirleri 
alınır, üzerine not koyarlar. Bürokrası 1.eııdisioe bir nevi ilave iş yara
tır . 1ınkan açar bana da orulsun diye. Bird bu11un üstüne DPT'ye gc
lır. onların üzerine bir damga vurur, •Bu da DPT'ye sorulsun• der. Ka
nun neticede Başbakanlıktan dosdoğru Meclis'e gider. Bunu doğru dü
ı ·Li s t ne Bakanlar Kurulu bilir, ne partı bilir · Pa rti politikasına uygun 
mu değ il mi o da belli değildir · neticede siz liberal bir partisiyseniz. 
belki de biraz sosyalizme yakın bir kamın teklifi çıkabilir. itekim AP 
de;ı rindc bu çok olmuştur. 5 yıllık programlar hazırlandığı zaman yıl· 
!ık programlarda AP devrinde, tam ters hükümler getirilmiştir. Biz 
böyle yapmadık . Önemli kanunların hepsi Başbe.kanlık'ta hazırlanmış
tır ve uzmanları getirilmiştir. Uzman dt'yince partinin fikri getirilmiştir . 
yani bizim seçim beyannamemizde ne y:ıztlmışsa o esaslar getirilmiştir. 
Grubumuzla ilgili Plan · Bütçe Komisyonu ile görüşülmüştür, onların 
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fikri alınmıştır , o şekilde bir çok kanunlar geçinlmiştir. Tabii bunda:-ı 

d:: bürokrasi hoşlanmamıştır. Ama başka türlü de reform yapmanın 
imkanı yoktur. Kesin olarak söyleyeyim, mani olurlardı. 

Geçenlerde birisi «Freadman •ın bir kitabından söz etti, hediye 
edeceğini söyledi. «Ne var kitabında • dedim. Dedi ki, «Bürokrasinin gıi · 

cünü anlatıyor • benim size şu anda söylediğim zannediyorum o kitap
la yazılmış. Adam aynı şeyleri görmüş. 

Bugün Sovyet Rusya'da problem olan komünizm değildir, bürok · 
rasidir. Yarıi Gorbaçov'un en büyük problemi, Sovyetlcr'de öyle hantal 
bir bürokrasi varki, zaten o yüzden adam olamaz. onu nasıl halledecek? 

Maliye bürokratları, Planlamacılar Fon sisteminin karşısına çıktı
lar eden karşı çıktıklarını da söylcvcvirr., · Bütı;eniı:ı içinde olursa, on
ların kontrolünde olaçak» Yani siz bakan da olsanız şunu şöyle yap<ı 

lım• deseniz. Ödenek yokluğundan başlar, imkansızlığa kadar gider. 
Mevzuata kadar, Sayışta'y Vizesine kadar gider. Aslında benim uzun 
tecrübelerim şunu gösterdi, planda yapsanız, bütçe de yapsanız, bir hü
kümetin mevcut sistem işerisinde işin, istikameıini değiştirmesi yüzde 
')'i geçmez. Yani isted iğinizi yapamazsınız. Neden? Bütçe önünüze geldi
ği zaman personel ücretleri, cari 'harcamalar, devam eden yatırımlar da 
yapacağınız yıllık değiştirme yüzde 3-5 bile değildir. Ama Fon sistemiy
le byle değil. Yepyeni ve bürokrasi olmayan kaynaklar getirdik. Bugün 
Toplu Konut, Kamu Ortaklığı 1daresi'nde 200 kişi çalışıyor . belki o ka
dar bile deği l , 150 kişi çalışıyor ama icabında 1,5 trilyonluk hareketi 
sağlıyorlar. Aynı hareketi bütçe içine koyun 'bunun asgari % 15'ini 20'sini 
memur parası olarak verirsiniz. Bunun için diyorum ki, •Anavatan İkti
darı, belki bütün dünyada da örneği görülmemiş tarzda, kısa bir zaman 
içerisinde çok değişiklikler yapmıştır.• Ama tenkit edildiğimiz noktada 
budur, dikkat edin. Bu gazetelerde de yazılmıştır. Muhtelif makaleler 
halinde de yazılmıştır, gayet iyi biliyorum. Önümüzdeki dönemde de 
birçok yeni işler yapmamız lazım. Türkiye'de önümüzdeki dönemde is· 
tikrarı aynı şekilde muhafaza edersek, bu önümüzdeki 4-5 sene içer~in 
de Ortak Pazar'a girmenin bütün şartları yerine gelir. Benim tahmi
nim, mesela ihracat bu sene 10 milyor dolar olacak, önümüzdeki 5 
sene içinde bu rakam 25 milyara geli r, belki de daha fazla olur. O rakam
lara eriştiğiniz zaman -zaten bugünkü 10 milyar dolarda öyle Türkiye 
büyük ülke olarak dışarıda, büyük bir alıcı olarak gözükmeye başlıyor. 

En son Berlin'e gittiğim zaman, bir günde üç lider ile görüştüm . 
O üçünün de görüşmesinin ana sebebi, Türkiye'niP büyüklüğü ve ortaya 
koyduğu potansiyeldir. Gelecek olalı i kr, onlar esas görüşülüyor. Yok
sa falanca politika görüşülmüyor. 
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Biz kendimizi !hazırlarken Ortak Pazar'a girecekmiş gibi hazırlı· 
yoruz da, girmesekde gene kendimizi aynı sistemle haZlrlamamız lazım. 

Yani dış dünyaya açılmamız lazım . Dı ş dünyaya açıldığımız zaman ve 
onun şartlarını yerine getirdiğimiz zaman, inanıyorum ki, Ortak Paza; 
bize kucağını açar. Hatta bir sözüm var, «Alabilirsiniz, almayabilirsiniz
de. Müslüman ülkeyiz diye belki bizi alrmazsınız ı.ma o zaman da başı· 
nıza bir Japonya oluruz onu <lüşiinün, o ihtimalde vardır.• dedim. Tür
kiye büyüdüğü zaman, 60 'milyonluk Türkiye çalışkan insanlarıyla çor· 
daha iyi işl er yapabilecek duruma gelir. Onun için bizim bütün arka
daslarımız, özellikle sizler, hakikaten son Mecli toplantısında büyük 
fedakarlık ve feragat göstcrdin;z. Sizden daha fazlasını isteyemezdim 
::ıçıkça söyleyeyim. Hakikaten Türkiye'clı.. istikrarın devam cdec~~i gös
teri lmişt ir. Birgün evvelki gazetelere <nıkınız ve bu gazetelerin refe. 
raııdumda bize karşı nasıl yayın yaptıklarını bir düşününüz. Mı.:sc l enin 

nereden nereye geldiğini anlayın. Demvkki istikrarsızlık olsa, herkesin 
kafasında bir la[ çıkacaktır. Herkes b!rşeyi karıştırmaya çalışacaktır 

Türkiyc'nin belası bundandır. Ama isciknır olduğu görülünce herkes 
hizaya gelir. Hatta manşetler bile birbir inin aynı oldu, birbirlerini gö
rerek yapmadı bunlar, aynı noktaya geldiler.' Tabii unutmamak lazım 
seçim kolay değildir. Karşımızda yine çeti n rakipler vardır. 

Birşeyi söyleyeceğim, eski liderlerin çı)<ması ve partilerinin başı · 

na çıkması bizim için hayırlı olmuştur. Onların balonları önmüşliir, bu 
d:ı bugünden gözüküyor. Zaten dikkat edefsenh, iki tanesi memleketi 
wı la boykota götürecek yani onun peşinde koşuy0dar. Bu da milletin gö· 
zünden kaçmıyorki. Yani bunlar istikrorsızlğı arıyorlar. Aynen l970'1i 

. vıllarda olduğu gibi. Bu da kendilerini!'! aleyhlerinde olmuştur. 

Muhterem Arkadaşlarım, 

Son olarak söyl eyeceğim şu; ÖnümüzdC'ki devre içerisinde, tabii 
Merkez Karar Yönetim Kurulumuzda toplanacak, yeniden listeleri göz
den geçireceğiz . Yapabildiğimiz kadar düzeltmeler yaparız, tabii bunun
d;:ı limitleri vardır. Çok dikkat etmemiz lazım. •Ama yine ifade ediyorum, 
Milletvekillerimize biraz daha ağırlık vereceğimizi söyleyebilirim, pren
sip itibariyle. Teşkilatımıza b:ızen belirli yerlerde biraz daha durun di
yebilirim. belli şartlar altında. Belki b i,· iki yerd:.: önseçim yanacağım, 
on a daha karar vermedik, Merkez Ka:-<•r> Yönetim Kurulu karar vere
cek. Milletvekillerimizin lehine olabilec<ğini sandığım bazı yerlerde ön
seçim yapacağım . (Üyeleri bütünüyle :control ederiz. Merkezden de ar
kadaşlarım gelir. Hakim nezaretinde yapılacak zaıen) Söyleme!< istedi
~im şu ; Kimse herhangi bir şekilde yanlış pir düşünceye kapılmas'ın. Biz 
arkadaşlarım ızı unutmayız . Onu kesin olarak söyleyeyim, dertleri ve 
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meseleleri varsa onların dertleri ve meseleleri bizimde derdimiz ve mc· 
selem izdir. 

Biz, hepimiz Anava tan Partiliyiz. Bu parti b!z olmasakta y:ı-ş:ımayıı 
devam edecektir. Neticede yeni insanlar gelecek. Bir partinin canlılığı, b i· 
dlir. Bunu d:ı bir taraftan düşünmek riurumund..:yız. Şunu da sevinçlr 
razda o partiye yeni insanların oraya Jt-vamlı akın etmesiyle mümkün
dür. Bunu da bir taraftan düşünmek durumundayız. Şunu da sevinçk 
görüyorum. Anavatan !partisi, artık yerli yerine oturmuş bir parti hü
viyetine gelmiştir ve bu seçimde de bu tam pen:in leşecektir . Bizimle 
i~tikrar meselesinde şu kavgayı yapıyorlar, mesela Ecevit, kalkıyor di
yorki, «Mussoliniden beri görülmemiş bir seçim kanunu• aslında Se
c:im Kanununun prnsibi 1983 'te konulmuştur, yani bizden evvelki dö· 
nemde konulmuştur. Nedir bu prensiplı-r? İki tane esası var, 1) Genel 
Baraj, % 10, 2) Çevre .baraj, 7'li yerdL' yüzde 13 ,5'du . Şimdi °'o 20'yc 
.;-ıktı. Bizim yaptığımız en fazla 5'e indirdik , yüzde 20'ye çıktı . Yüzde 
JO'da muhafaza edildi. Bu sistemin getirdiği hadise şudur, Türkiye'yi 
ist ikrara götiirüyor. Doğru yapmnktadır. Biz olmayabiliriz, başk::ı bir 
parti olabilir, hangisi olursa olsun. Ama bir parti alsın Türkiye'y i 10 sc· 
ne 15 sene götürsün. Büyük ülkelere bakın, Almanya, İngiltere , De Goulle'
derı sonra Fıansa ve Japonya hepsi istikrara gitme mecburiyetinde kal
dılar. İstikrarsızlık olan, ufak ülkeler var, mesela İtalya. Onlar nasıl ida
re ediyorlar bilmiyorum, ama Ortak Pazar'a girmesiydi, İtalya perişan 
olurdu. Onu, aslında çekip götüren Ortak Pazar'dır . 

Türkiye istikrara bu seçim siste·T.iyle gidecektir. Bu seçim siste· 
miyle, bu devre seçimlere 7 parti girecektir ama bundan sonraki seçim
de 3 parti girecektir. Çünkü yüzde JO'u geçemeyenlerin artık sistemde 
rolü kalmayacaktır. İkincisi bell i bir nispetin üstünde reyi olmayan· 
!arın zaten sistemde rolü kalmayacak. Tahminim ~öyle , bir tarafta Ana
vatan kalacak, karşısında da Sosyal Demokrat bir parti kalacak, aslı bu 
olacak. Tabii 'biz oylarımızı o zaman daha yüksek çıkarmamız lazım . Ya 
ni bugün 7 parti girerken, bu sistem bize avantaj sağlarsa. iki parti gir
di~i zaman çok avantaj sağlamaz. Çünkü reyler % 60 - % 40 oranına 

düşer. % 60 alırsın ama, o % 40 alır. Halbuki bugün % 40 dediğimiz 
rakamla siz % 50 veya 60 alıyorsunuz. Öbür Laraf parça parça bölündüğü 
için size büyük avantaj sağlıyor. Yani onların söylediği bu seçim için 
doğru da, bundan sonraki seçimler için doğru delı,ildir. Ama Türkiye'ye 
i tikrar gerek. İsterse 450'lik bir Mecli~'te 250'yi geçin istikrar yaratın . 
Bel ki bu istikrarı biz bu önümüzdeki dönem sa~layacalı,ız. Hatta muh· 
temeldir ki, Anayasayı değiştirecek ekseriyette elde edebiliriz. Muhte· 
mt-lcliı- diyorum, garanti görmüyorum. Belki onun da değişmesi ica 
beden noktalan vardır ama bir kere değiştikten sonra Anayasa'nın de-

1032 



ğişmesi de hemen hemen imkansız halr gelir. lki-üç partiye indiği za
man o ekseriyeti sağlamak mümkün olmaz. Bir tek yolu vardır, o da 
bizim !!'etirdiğimiz yol, halkoylamasına gitmektir. 

Öyle inanıyorum ki, önümüzdeki devre, biz istikrara doğru daha 
süratle gideceğiz, Türkiye muhakkak daha iyi noktalara gelecek ve bun
dan da buradaki arkadaşlarımın hepsi büyük gurur duyacaklardır. İs

ter listede olun, ister olmayın payınız çok büyüktür. O gün Meclis'te 238 
oyumuz çıkmasaydı, tersi bir rakam olsaydı, bir düşünün Türkiye nere
deydi, tasavvur edebilirnıisiniz'? Onun için diyorum ki, biz, Türkiyc'
yi bu sıkıntıdan kurtarmakla en önemli rolü oynadık. Bugün herkes 
hizaya gc.ldi. Onun için rahat olun. 1nşallah herşey daha iyi, hcrşcy 
gönlümüzce olur. Allah bu memleketi birçok facialardan kurtarmıştı r. 
önümüzdeki seçimlerde de en iyisini. hayırlısını verecektir. 

Ben referandumda «hayır» çıksın diye ya da •evet• çıksın diye 
dua etmedim. •Hayırlısı olsun• diye dua ettim. Burada da aynı şeyi söy· 
k~·eceğim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN SÖZ GAZETESİ'NDEN 
SAYIN NURCAN AKAD İLE YAPTICI MtiLA.KAT 

2 Kasım 1987 

o r u : - Türk Demokrasisinin şu gün için içinde bulunduğu so
runlarını size göre başlıklar altında tasniflerini yapabilir misiniz? Yani 
aşıiması ger:::ken handikaplar var mırlır? Varsa nelerdir? Ana başlık

l arıy la böyle bir tasnif vermeniz mümkün müdür? 

Cevap : - Böyle bir tasnif veremeyeceğim Yalnız şöyle söyleye
ceğim. Tabii demokrasiye geçişin bazı problemkri, meseleleri vardır. 
Hatla bu geçiş süresi, demokrasinin Türkiye'de yerleşmesi süreci için
de de birçok meselelerle karşı karşıya geleceğiz. Ben aslında demokra
sinin tam bir tarifinin yapılmasının da kolay olacağını zannetmiyo
rum. Şöyle söylemek istiyorum; bunda11 40-50 sene evvel Amerika'daki 
demokrasi tarifiyle, yani o günkü ulaştıklan noktayla, bugün vardık · 
lan nokta arasında fark vardır. Bizim 15-20 sene evvelki düşünceler . 
mizle, !bugünkü düşüncelerimiz arasında fark olduğu gibi. Yani demok
ratik rejim netice itibariyle her rejimde olduğu gibi statik birşey 

değildir . Dinamik, yani şart lara, insa nlara cemiyetin bulunduğu durum:ı 
göre değişen bir hadisedir. Toplum birçok problemlerle karş ı karşıya b
lır. «Demokra iyle ilgili Hk önemli problem olarak 'gördüğünüz nedir? dı 
ve bakarsanız ben «Seçim hakkı • derim. Yani hür seçim var mı o mem
lekette? O seçime müdahale var mı? Şu veya bu şekilde? Şimdi biz, bu 
aşamayı geçmişiz. Öyle gözüküyor. Dikkat ederseniz 1950'den bu ta
rafa seçimler yapılıyor . 'J:ek azından bazı Anayasa referandumlarında 
halkıı;ı görüş leri lam manas ıyla akser:lcbildi mi? diye düşünülebili r. 
Onun haricinde seçimler için herhangi birşey söylenemez. Nitekim 1983 
seçimlerinde ki, oda kısıtlı partilerle yaptırılmış olmasına rağmen orad.• 
da ayn ı hadiseyi görüyoruz. Yani, ha l k ımız bu i..onuya büyü k öncııı 
vermiş, bu konuda kendisine müdahale edilmesini de is teımiyor. Onu 
da görebiliyorsunuz? Netice itibariyle beğendiğini seçiyor, beğenmediğini 
seçmiyor. Bunu görüyorum, bir. 

ikinci olarak, tabii hür bir basın . Bu çok münakaşa edilen bir ko· 
nudur. Buj!Ün dünyada da münakaşa l·diliyor. Geçenlerde sanıyorum . 

Intcrna tional Herald Tribune.de bir yazı çıktı . •Acaba biz adayların 
hepsin i yiyor muyuz diye.• Münakaşa edilecektir. Zaten demok rasilerin 
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fazileti budur. Yani konuların, münaka~a edilebihnesi, netice iıibariylc, 
haıa yapanların hatalarını anlayabilmeleri, zam<:n içinde değiştirebil

meleri, bunların gözükmesidir. 

Basın hürriyetinden kastım «patron hürriyeti değildir» dedim. Ba
sın hürriyetinden kastım, yorum yapan!ı.rın, haber yazanların daha ser
best bir hava içerisinde, baskı altında tutulmadan yapabilmeleridir. Ta
bii , bu da kolay bir hadise değildir. Çünkü, nasıl bir parlamentoya lo
bi istemiyle insanlar tesir ediliyorsa, aynı hadise. basında da vardır. 
Basında da lobi tesirleri oluyordur. İnsanlar geUyor, bazı şeyler söylü
yor, onların tesiriyle makaleler yazılıyor, bu da doğrudur. Hatta ben şöyle 
/.annediyorum, mektuplar alıyorsunuzdur, biz de alıyoruz politikacılar 

olarak. Bu mektup yazanların bir kısmı, mektup yazmaya alışmış insan
lardır. Zannetmeyi niz ki toplumun ort~ılamasıdır bunlar. Hayır, bazı in
sanlarımız var, bunları •sessiz çoğunlu'-» diye tabir ediyoruz, bazıları var. 
hakikaten bu işi biraz meslek haline getirmiştir. Rahatça şikayet etmesini 
öğrenmiştir. Mektup yazarken de zevk alır. Onu da gelen mektuplarda.ı 
tahm in etmek mümkündür. Zaııııediyonım, basın bunların da tesiri al
tında olabilir. Ama, neticede, bütün bun!arın eğer dış etkenler mümkün 
olduğu kadar asgariye indircbiliyorsa - yani ekonomide de aynı prensip 
var, müdahalecilik- devletin vazifesi derim ki ben ekonomide, müdahale 
edenleri veya rekabet şartlarını bozanlar. bir hakemlikle ayırabilmektir. -
Yani ekonominin bir nevi tabii rekabet şartları içerisinde oyunun oynan
masıdır. Demokraside de aynı şey var. Bir tara[ çok fazla tesir ediyorsa 
o vakit bahis olur. Bunu nasıl yapacağı?? Bunun yapılması kanaatimce, 
demin söylediğim gibi patronlar meselesi. Burada çok büyük etki vardıı 
yani, bir patron gelir «ille böyle yazacaksınız» derse ki, biz bunu müşaha
de ettik o vakit ona tesir eden kimselcı meselelerıni daha rahat hallede· 
bilirler. Toplumun meseleleri, düşünceleri aksetmez. Tabii etkiyle tekr:ır 
bazı oluşumlar meydana geliyor. Yani siz b i rşeyler yazıyorsunuz, toplum 
o \'Önde düşünüyor veya düşünmüyor. O yönde Jüşünenler belirmeye 
b:ı lıyor veyahutta biraz daha reaksiyoııerler meydana çıkıyor. Benim dü· 
şüneem, demokraside de aynı şeye geleceğim, daha serbest, etkisiz, ba
Jıi5 olmayan bir ortamın meydana getirilmesidir. .Kolay değildir bu. Bana 
r,örc çok :n insan vardır. Bir ideoloji seçmiş, o l:alıpları kullanır. Esas 
insanları motive eden hasdizleııin büyük çapta menfaat olduğu gözüküyor. 

Şimdi önseçim yapıldı mesela. Bunların hepsi eğer, demokrasiye inanıyor

larsa seslerini çıkarmaz otururlar. Ama önseçimde hakikaten, halkın i5 
tcdiği çıkmış mıdır? suali meydana geliyor. Ben o kcnaatte değilim . 

Soru : - Dün, muhalefet partil e:: rinde özel'.ikle, bana aksi gibi gö
ründü, listeler çok değişti çünkü. 
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Cevap: - Bir parti listesinin oluşumu nasıl? Bizde üç yerde tec
rübe ellik. Tecrübelerimiz şunu gösterdi; bu seçime katılanlar insanların 
ıyiiiğinden dolayı değil, Yani, bu insan iyidir, ben ona rey vereceğim di
ye götürüp serbestçe rey veremiyor, organize edıliyor. Ben adayım, İl 
adaysınız, orası aday. Ben sizinle anlaşıyorum, siz şu ilçedensiniz. Ben de 
bu ilçeden, ekipler ayarlıyoruz. Minübü !ere dolduruyoruz insanla: ı 
geliriyoruz, ikimize rey verdirttiriyoruz. Bu serbest bir rey değildir. Hele 
kısa zaman içerisinde gruplaşmalar meydana gelm:şse. Şimdi, ben dikkat 
ctlim, mesela Yenimahalle Bölgesi'nde bri i çıktı. Bu bir bölgenin geçen 
önseçimdeki adayıydı, demek ki çalışmasına devar.ı etmiş, o bölgeyi ağır

lık olarak etrafına almış. E,!\er üyelerin c.ğırlığıda o bölgedense, Ycnim:ı
hallc'nin ağırlığı hiçbirşey ifade etmez. Yenimahalle seçmeni tanım(lz 
ama Haymana rey verebilir. Yani belli bır aşiretlcndir, öyle biliyo ru ı-:-:. 

o r u : - Bunlar herhalde kaçınılmaz değiı mi? 

C c v a p : - Bt•gün cidden inanıyorum, en ileri ülkelerde önscçim 
vok, böyle bir sistem yok. Partilere rey veren kimseler tesir altında rey 
Vl'riyorlarsa, uzun bir süre içinde tesir dtında kalıyorlar. Partinin icraa
tıııı görüyor, sokağının durumunu görüyor, belediyesinin hareketine bakı
yor, bir partiye meselesidir. Başta Parıamento, hemen onun akabind ı• 

Br!ediye Meclisleri, İ] Genel Meclisleri, bu insanla ~·;ı, demokrasiyi tam ma 
nasıyla oturtmak istiyorsak, seçilmiş insımlara daha fazla yetki ve sorum
luluk vermek mecburiyeti var. Bu olmadığı takdirde; bir adet vardır, · 
basınınıızda da bu vardır maalesef. Bazen bindiğimiz dalı keseriz - poli
ıik:ıcıyı kötü göstermek, neticede demokrasiyi yıpratmaktır, hadise bu
na gelir. Bunun birçok misalleri var Türkiyede. Politikacının durumunu 
:vukarıya götürmemiz lazun ki oraya insanlar gelmeye daha iyi gavret 
sarfetsinler. Yani maceraperestler değil de, her normal insan gelebilmek 
için gayret sarfetsin. 

Soru: -Türk demokrasisi açısından bir dt sivilleşme sorun:.ı var. 
Bu konuda siz geçtiğimiz yıl hayli önerrıli bir adım attınız . Sivilleşmeyi de 
bir sorun olarak görüyor musunuz. Türk demokrasisi için? 

C c va p : - Kabul etmek lazım ki, Türkiy;! Cumhuriyeti'nin kuru
lu ·unun temelinde askerler vardır. Hatta Osmanlı'nın kuruluşunun ıemc· 
!inde askerleri vardır. Yani hemen hemen başlangıcı Yeniçeri ile beraber. 
dir yeni bir düzenli ordu teşkilatıyla kurulmuştur ve Silahlı Kuvvetler'iıı 
:ın::ınc olarak, bu toplumda bir özel, müstesna yeri vardır. Her ülkenin 
kuruluşuyla ilgili olarak başka şeyler ele alınabilir. Mesela, benim bildi
~im Amerika'yı · kuranlar, çiftçilerle, tüccarlardır. Toplum ona göre orga
nize olmuştur. Hatla bu koloni idaresim: karşı mücadele ettikleri için bu
giiıı dikkat edilirse, Amerika'nın demokratik sistemi, parlamento devlete 
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karşı vatandaşı korur hüviyettedir. Devamlı bu mücadele vardır. Bizde 
tersine devleti «baba• gören bir zihniyet var. Gezdiğimiz birçok yerlere 
bakıyonız, halk devleti baba olarak görüyor ve •elimden tutsun, bana 
yardım etsin• diyor. Birçok yerde de devlet bu fonksiyonu görmüş ama 
demokratik idarelerde, demokrasinin tam oturabi lmesi için devletin ba
ba olarak görülmemesi lazım . Çünkü baba olduğu zaman eline sopayı 
:ılır dövebilirdc. Birbirine çok yakın bir hadise. Devleti biz, kendi parti 
programımızda milletin hizmeti nde olarnk görmek istiyoruz. Tabii kolay 
değildir. Önümüzde sadece ordunun mümtaz mevlrii yok, bürokrasininde 
Türkiye' de bir mümtaz mevkii var. Gerçı gelen partilerle şu değişmiş, bıı 
değişmiş ama her gelen bürokrasiye önem vermiştir. Şuna inanıyorum , 

k:ırar veriyor. Ben insanlara karar verdiklerini zannetmiyorum. Ufak yer
ler hariç, onun har icinde daha çok partiye, partinin liderine bakarak öbür 
taı aflarda seçim, parti içinde uzun süren bir prosesten sonra yapılıyor. 
Bi r özel komitesi var. Mesela ben şöyl~ düşünürüm; bir partiden aday 
olabilmek için partinin teşkilatında belli kurslardan, belli seminerlerden 
geçmiş olma kaydının konması lazım. Yani siyasete hazırlanması lazım. 

Veya denilebilir ki, «Hadi arkadaşım, ilk önce Belediye Meclisi Üyeliği'n· 
den gel bakalım.» Yani bir kademe konulması lazım. Yoksa kadrolartml7. 
devamlı değişir hale geliyor. Biz, insanlar daha yeni birşey öğrendikten 
sonra bırakıyoruz. yenileri geliyor. Bi.ı: , bu sefer ona çok dikkat ettik. 
Aşağı-yukan adaylarımızın 182 tanesi eski milletvekilidir. 190 küsuru 
da teşkilattan gelen adaylardır . Biz aşa~ı yukarı her teşkilatta· ki, onbin 
ki5iyi geçti toplantı yaptığımız, konuştuğumuz insan sayısı, ikişer saat· 
Len fazla konuştuk, adayları tek tek gözden geçirdik. Herkes fikrini söy
ledi. Ondan sonra bu notlarımızı aldık ona göre partinin de görüşlerini 
kovarak seçim yaptık. Ve ben zannediyorum, daha iyi seçim yaptık. Çün
kü netice itibariyle memlekette hizmet edecek bir kadroyu getiriyorsumı7. 
Şimdi ön eçimde sabit bir oyla seçilmi~. mesela 10 bin oyla seçilmiş- 10 
bin aday olmayacak, çünkü çok dağılacak oylar- dün baktık, Kastamonu'
d:ı gerçi li temiz pek değişmedi. tki arkadaşımız aynen kaldılar oracla 
ama, kaybedenlerle 50 oyla kaybetmiş, 100 oy olsa o yer değiştirilecek. O 
v:ıkit seçim biraz garip gibi gelmeye başladı. 

S o r u : - Seçimde hür basın derken, hür bir televizyonu da 
ka•mak gcı·ekir değil mi? Çünkü basının ulaştığı kitle, TV'nin ulaştığı 

kitleye ~on derece kısıtlı olduğu gibi . 

C c va p : -Yazılı basın kalıcıdır . Televizyonu gözle görür ünüz, 
L1nuıabilirsiniz. Öbürünü saklayabilirsiniz, o yöndi!n biraz farklılıklar var. 
Gerçi TV'nda banda alırsınız, o yollar mümkün, biraz daha pahalı yollar
dır TV tabiatıyla ileride önemli bir un ur olacaktır. Tabi acaba serbest 
bir TV mi? Bu sualler geli:cektir önümüze, tahmin ediyorum. Serbest der-
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ken özelleştirilınliş bir televizyona müdahale, gelecektir sanıyorum. Bura
da parlamento diyeceğim. Parlamento, iliban yüksek parlemento üyeleri . 
Türkiyc'nin en önemli konularını biri bence seçilmiş insanlara önem ve 
rilmesi demokrasinin yerleşmesi için, devletin bütün müesseseleri millete' 
hizmet esasına göre ve seçilmiş adamla:· tarafından esas politikaların ko
ruaması lazım. Ama buna ne kadar zamanda crişiı iz? Bir yanlışımız da . 
gcııelliklc zannediyorum ki iktidara gelen ekseriyc:le seçilen bir part i hcr
şeyi yapabilir. Çünkü sadece Anayasa'nın kanunbrınıızın verdiği güçler 
kafi değildir. Bir de yazılı olmayan, ananeler şeklinde gelen şeyler vardır . 

Orıtarada dikkat etmek lazım ve zaman içerisinde bunlar değişebilir. Top
hım, 30 sene evvel başka türlü düşünüyordu, bugün başka türlü düşünü
yoı · . Bu gelişmeyi nazarı itibara alarak, sivilleşmeyi bu şartlar alıında dü
şüıımek mecburiyetindeyiz. 

<ı r u : - Bir dönem neredeyse Türkiye' de çok uzun yıllardan bu 
yana. Asker kökenli kişiler tarafından Cumhurbaşkanlığı görevi sürdürli
lü~or, aynı şekilde devletin Milli İstihbaratı'nda da bu sözkonusu. Bu doğ
rultuda adımlarınız olacak mı? Bu tcammünün tahii yıkılması çok güçtür 
ama sizin fikrinizi öğrenmek istiyorum. Sürüp gitmesi doğru mudur? 

C c v a p : - Toplumda şunu farkettiremem . Emekli olan bir as· 
ker sivildir. Bir kere yanlışlığm temelinde şu var, üniforması üstündey
ken hemen aday olup, Cumhurbaşkanı olmak, buna karşıyım. Yani ora
daki gücünü bir nevi Cumhurbaşkanlığı için kullanabilmek, toplıımıımuz
dan geçmiştir. Zannediyonım bundan sonra böylt· birşey olmaz Bu ol
madı değil, oldu. Ama emekli olduktan ~onra bir askerin bir sivilden farkı 
yoktur. Hele orduyu yakından tanırsanız, emekli olan kimsenin ilişkisi 
vıırdır ama, artık eski otoritesinin yüzde biri kalmamıştır. Silahlı Kuv
veııer'in benim gördüğüm kadarıyla emir - kumarıda zinciri, kim en ü~ t 
m<!kamdaysa ona itaat eder. Ayrılan in anlar sevilir, hürmet edilir ama 
o kadar. Bir bu nokta önemli. 

İkincisi, bazı organizasyonlarda sivilleşmeye gidilmesi Tlirkivc 'ııi ıı 
ecrçekleri karşısında yani önümüzdeki yıllarda kaçınılmaz olur. 

Soru : - Örnek verebilir misiniz? Efendim. 

Cevap : - Misal olarak MlT'in başıııa hep asker kökenli cırkad 3<;- 
lanmız gelmiş . Türkiye'nin şartlan bundan dolayı böyle olmuş diyebil i
r iz. Rütbeli arkadaşlar gel miş , şu anda d :ı rütbeli bir arkada ımız var ama 
MİT biraz kademeden gelen ve uzun yıllar o teşkilatı iyi tanı yan in~an
lar tarafından yönetilirse daha iyi olur gibi bir görüşüm var. Çünkü bu 
bir tecrübe meselesidiı". Bizde dışarıda, istihbarat mesele i üzcrind ~ ve
tişmiş personelimizin çok olabileceğini tahmin etmiyorum, özellikle MİT 
gibi. Normali, ıbir teşkilatta içeriden yetişmeye öneın rverilir bu da tabii 
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sivil kökenli olur. Çünkü umumiyetle ::ıskcr kökenliler belli !>Üre kalıp, 

belli süre ordudaki görevlerine gidiyorlar. Bu tabiı adam yetişmesine fay
da sağlayan bir sistem değildir. Bir de Milli Savunma Bakanlığı konusu 
var. Biz şunu müşahade ettik. Milli Savunma Bakanlığı'nın bünyesi hiç 
değiştirilmemiş. Halla Cumhuriyet kurulduğundan beri pek fazla üzerin
de durulmamış. Onlar kendi içlerinde bir takım düzenlemeler yapmışlar. 
Mesela bugün biz Bakanlıkları düzenleyen kanunları çıkardık. Bakanlık
lar •Bakanlık teşkilatlan kanunla düzenlenir. diye hüküm var. Ona göre 
1983 sonra ında bütün Bakanlıkları bir sisteme göre yeniden ayarladık. 
Milli Savunma Bakanlığına bizde dokunmadık. Dizden evvelkilerde do
kunmamış, ama kanaatim o ki, Milli Savunma Bakanlığı'mn büyük bir 
harcama gücü var. Silahlı Ku;vetler'irr.izin bütün ihtiyaçlarını karşılı
yor. Orada yeni bir organizasyona gitmek mecburiyetimiz var. Bu bizim 
dört sene içerisinde gördüğümüz durumdur. Reorganize edilip, iyi uzman
lar devamlı kalabilecek yerlere-ki başka ülkelerin Milli Savunma Bakan
lığı'nda olduğu gibi- yapılabilirse, biz hem savunma sanayiini çok daha 
iyi organize ederiz. Hem Silahlı Kuvvetler'imizin ihtiyaçlarını en verimli 
bir tarzda karşılarız ve hesabımızı kitabımızı da herhalde çok iyi biliriz. 
Ama şu anda şöyle yaparız diye kesin birşey söyleyemem? Önümüzdeki 
aylarda herhalde oturulac~k. tartışılacak, herşeyin tırrtışıltnasıntla"fayda 
vardır . Fikirler alınacak, konuşulacak belki brifingler yapılacak biz de 
ona göre bir düzenlemeye gideriz. Ben bunu sivilleşme olarak görmüyo
rıım da, daha ziyade reorganizasyon olarak görüyorum. 

Soru : - Milli Güvenlik Kurulu ile ilgili hc.rhangi bir dii~ünceniz , 

tasannız var mı'? 

C ev a p : - Şu anda kesin bir tasanmız, düşüncemiz yok. MGK. 
MİT bütün bunların birarada düşünülmesinde fayda var. TabÜ MGK han
gi konulara girecek belki o konular üzerinde birtakım 'clüŞüncelerimizin 
olması lazım. Her konu acaba MGK'na gelecek mi? Bunlar üzerinde belki 
bir düzenleme düşünebiliriz, daha verimli olabilmesi, daha iyi olablimesi 
için . 

S o r u : - Efendim, Hürriyet Gazctesi'nde okuduğumuz söyleşiniz
de, Cumhurbaşkanlığı ile ilgili görüşleriııiz vardı. Cumhurbaşkanlığı ma
kamının yetkileri kısıtlanabilir ya da aksine genişletilebilir gibi bir şeydi. 
Bunıın için sanırım bir Anayasa değişikliği yapmak gerekecek, bir de böy
le bir fikrin realize edilmesi için uygun zaman var mı? Düşüncelerinizde? 

C e v a p : - Ben, sadece meseleyi ortaya koydtım. Daha zamanımız 
var o konuda. Yani belki Cumhurbaşkanlığı seçiminden evvel yapılması 
lazım, yapılırsa eğer. Fakat, kesin bir göruşte belirtmedim. Bu, biraz mü
nakaşa edilmelidir. Çünkü iki türlü sistemden geçmiştir Türkiye. Bir ıa-
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nesi tek parti döneminde Atatürk'i.in ve İr.önü'nün durumudur. Gerçi , ora
da Cumhurbaşkanlığı'nın hukuki olarak bakarsanız yetkisi yoktu r. Ama 
fiili yetkileri vardır, her iki devrede. Hatla i smet lnönü parti ba,kiln ıydı 
da bir ara, sonradan tarafsız olması fik ri gelmişt ir. Ama, Celal Baya r ve 
Cemal Gür e! 'i Cumhurbaşkanı ola rak ikinci devı esi soymak l azım , on
da:ı sonra Cevdet Sunay ve Fahri Korutü rk'ün Cumhurbaşkanlı k l a rı Fi
gfır-Had şeklindedir. Yani Alman Cumhurbaşkan• ile Tü rkiye Cumhur· 
başkanı arasında pek bir fark yoktur. Devletin temsil şeklindedi r. Zaten 
bugünkü Anayasa' da da hem yetki vermiştir hem de, hiç sorumluluğu yok
tur. Tabii Sn . Cumhurbaşkanımızın seçilme usulu parlamentoda olma
mıştır. Yani onunki farklıdır, o doğruda n Anayasayla eçilmiş tir. O ba
kımdan o yetkiler doğru görülebilir. Ama yarın parlamentoda seçilirse 
acaba bu yetkiler doğru mudur, değil midir meselesi var, yani bunlara 
bakılması lazım . Veya buna ilave yetkilerle halk t a rafından seçilmesi 
lazımdır. O vakit iki başlı mı olur. Yani Başbakanlık Ti.irkiye'de bir güç 
ifade ediyor, bütün bürokrasi buna alışmış, acaba istemi değiştirelim 
mi ki , 1950'den itibaren biz bu sistemle gidiyoru:: aşağı-yukarı , son bazı 
kesintiler hariç olmak üzere. Onun için ben meseleyi ortaya attım , görii-
ülsün. konu~ulsun, ondan sonra varılacaksa bu karara varılsın . Yani bi

zim şuanda belirlenmiş, kesin bir fikrimiz yak. 

Soru : - Seçim !Beyannamenizden benim çıkarabildiğim kadar 
rıyla güçlü hükümet, güçlü başbakan fikri daha hakim. Dolavısıvla ben 
Cumhurbaşka.nlığı'nın yetkilerinin kısılması ve g.'!rçek anlamda bir fahri 
temsil makamı haline getirilmesi, fakat seçilmiş organlarda geniş yetkile
rin olması gibi bir sonuç çıkarmıştım; ama siz kesin değil diyorsunuz. 

C ev a p : - Hayır, orada kesin değil. Hepsı seçilirse Cumhurbaş
kanı da seçilirse hiçbir mesele yok . Bizim genci fikrimiz seçilmiş organ
lara demokrasinin ilerlemesi bakımından yetki w sorumlulukların da
ha çok verilmesidir. Yine o dengenin • çilrniş organlara kaydırılması 
lazım yani tayin edilen organlara değil. Onada bazı düşüncelerimiz olal:>i
lir Cumhurbaşkanlığı konusunda tabii bir de zamanlama meselesi var 
Yani zaman derken Cumhurbaşkanlığı 7 sene, öbürü değişen sürelerle 
oluyor. Seçilmiş olursa, aynı problemlerle karşılaşabilirmiyiz? Ben e~
kiden parlamento tarafından, Cumhurbaşkanı'nın seçilirken parlamen
toyla beraber değiştiğini biliyordum. Daha evvelki dönemde öyleydi. 
1960'a gelinceye kadar. Ondan sonra süreler değişti. Tabii böyle bir du
rum. Türkiye gibi demokraside daha ilk yıllarını yaşayan bir ülkede hele 
yetkili bir Cumhurbaşkanı olursa , sürtüşmelere de sebep olabilir. ama 
tabii hepsini tecrübe edeceğiz . 

S o r u : - Yine ben beyannameden çıkardığım kadarıyla . Orada 
sözü edilen bazı vaadleri yerine getirmek için sanıyorum Anayasa deği-
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şikli~ine gitmek gerekecek. Gerçekten beklediğiniz bir çoğunlukla, Anu
vatan Partisi'nin Meclise girmesi halinde yapmayı tasarladığınız Anaya
sa değişiklikleri var mı? Mesela benim tespitim orman konusunda mutla· 
ka yapılması gerekiyor. 

Cevap: - Bazı konularda var. Anayasa değişikliğini yapmak çok 
kolay değildir. Bizde de 2/3 tür ekseriyet ki, 300'ı.i geçmemiz lazım . Eğer 
halk referanduma gitmiyorsa ondan sonra Cumhurbaşkanı veto ederse 
3/4 ekseriyet lazım ki, bu da Cumhurbaşkanıyla bir mütabakata varmak 
esasını getiriyor. Aşağı - yukarı, orada da bazı farklılıklar olabili r. Ondan 
sonra orayı geçirseniz, bile referandum hikayesi çıkabilir. Bir de tabii 
Anayasa değişikliği için oylama «gizli oylama• dır. Parti üyelerimize ya
ni milletvekillerinize bu konuda birşey söyleyemezsiniz. Kimin ne verdiği 
belli olmaz. O bakımdan Anayasa deği~ikliği zordur. Anayasa değiş i kliği 
yapılırken çok exstrim değişiklikler yapılacağını zannetmiyorum. Yani 
daha ziyade makul değişi kliklerin olması lazım ki milletvekillerinin oyu· 
mı alabilesiniz. Seçilmiş organların biraz daha nıhayi yetkileri olmrısı 

l azım . Ben burada bilhassa TBMM'yi daha yetkili görüyorum. Yani Par
lamentonun yetkilerinin arttırılması veyahutta tastik usulünü getirmel( 
lazım . Amerika'da olduğu gibi. Bazı düşünceler orda iması lazım ki. 
herkes bunu bilmeli . Ama, •Kuvvetlerin aynmınm devlet organları ara
sında üstünlük sıralaması anlamına geimeyip, beiki devlet yetkilerinin 
kullanılmasından ibaret ve bununla s ın ı rlı medeni bir iş bölümü ve iş
birliği olduğu ve üstünlüğün ancak Anayasa ve Kanunlarda bulunduğu• 
sövlemiş. Aslında, bu söz daha çok yargı ve Anaya5a Mahkemesi ile ilgili 
olarak onun yanında TBMM, icra, Hükümet ve bu üçlünün birbirine üs
tünlüğü yoktur manasına söylemiştir. Fakat, bizde yanlışlıklardan bir ta
nesi, muhalefette dahil olmak üzere, neredeyse her kanun Anayasa Mah
kcmesi'ne gönderildiği takdirde Parlamentoda, biz bindiğimiz dalı kes
ınis gibi bir duruma düşüyoruz. Bunu.ı maalesef, bazen Parlamentoda, 
muhalefetde farkında olmuyor. Neticede zedelenen Parlamentonun hüvi
yeti oluyor. Demokrasinin temel şartı hür bir seçimdir. Bu seçimi en
gellemek bir nevi Anayasa'ya aykırılıktır. Bir güç geHp seçimi durdursa, 
biz bu durumla karşı karşıya geldik . 1 Kasım'da, 1 Kasım'da yapılacak 
seçimi 29 Kasım'a, o da bizim grubumuzun bir arada hareketiyle olmuş
tur. Ama ben , ne şekilde yetki olursa olsun, bir Anayasa Mahkemesi'nin, 
bir YSK'nun bu seçimi geri atma yetkisi olmaması lazım . 

Soru : - Yani Yüksek Yargı Parlamentonun üzerinde bir irade 
sahibidir. 

C ev a p : - İrada sahibi olmaması lazım . Bu şekilde bir demok· 
rasi olmaz. 
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S o r u . - İtibarlı bir Parlamento derken, bfr sürü yetkilerle do
ııtılılmanın yanısıra, milletvekillerinin de üzerinde de çok büyük kısıtla

malar var, Anayasada. Yani onların da kaldırılması, va da siyasi par
tilerle ilgili kısıtlamalarında kaldırılma~ı da sözkonusu olabilir mi ? 

C c v a p : - Şunu söyleyebilirim, iyice bakmanız l azım . Bir ara 
şöylı.: söyledim, siyasi parti kanunu, seçim kanunları hazırlanırken, san
ki bu kanunları hazırlayanların kafalarının gerisinde siyaset kötüdür 
cspirisi var. Siyasetçileri kötü görme 1.issi geliyor bana kanunları oku
duğum zaman. Misa l vereyim. Mesela, bizim siyasi bir parti olarak her
hangi bir devlet organının salonunu paralıda olsa, kiralamamız müm
kün değildir. Başka ülkelerde böyle birşey yok. Bu bir nevi siyasetçilere, 
siyasi partilere güvensizlik işaretidir. Bunun gibi daha birçok, kısıtla

malar demiyeceğim, güvensizlik meseleleri var. On senede bir kesinti 
ulursa bu tabiatıyla ortaya çıkar. Bunların düzeltilmesinde fayda var 
ama, bunların düzeltilmesi kanunlarla olmaz. Kanunlarda düzeltiriz 
de, basınımız yine siyasetçiyi kötülemeye devam ederse, o zihniyetin de
ğişmesi lazım ki, o zihniyet bir zaman meselesidir. Bizim belki yapaca
ğunız en önemli şeylerden biri bu. Bakın, misal vereyim. Bürokrasinin, 
şu geçtiğimiz 7-8 senede lojman meselesi büyük çapta halledilmiştir . 
Yani üst bürokratların, hekimlerin, polislerin falan . TBMM üyelerinin al· 
<lı ğ ı para, para değildi, başlangıçta açık söyleyim. Hakikaten o fonksi
yonlarını görecek bir para değildir . Bizim birçok milletvekillerimizin 
geleni gideni korkunç derecede fazladır. O vakit biz onları başka yolla
ra itiyoruz manası çıkar. Onun üzerine tuttuk dedik ki; •Biz bunlara 
lojman yapacağız, madem diğerlerine yapılıyor, bunlara da yapalım» 
Bir kıyamet koptu basında . Aslında tabii bu gibi konularda biz millet
veki linin itibarını yükseltmek istiyoruz ki, Parlementonun iliban millet
vekilinin itibarıyla beraber yükselir. Ama bunu kanunlada değiş tir
mem mümkün değil. Çünkü şöyle görüyorum. Bir onore meselesi hali
ne gelmesi lazım . Milletvekillerimiz gidiyor, bürokrasiyle konuşuyor. 

Bazıları kabul etmiyor, bazıları bekletiyor, bazıları telefonlarına cevap 
vermiyor. Bana gelen şikayetlerin önemli bir kısmı budur. Diğer ülke
lerde milletvekilleri sual soracakta, bürokrasi cevap vermeyecek. Müm
kün değil. Yani çok ağırlıkları vardır, bu da birdenbire yapılacak bir 
iş deği ldir. Yani bir zaman içerisinde hdeme kademe oturacak. Belki 
milletvekillerinin bir kısmı değişmeyen milletvekili olacak, bazı ülke
lerde olduğu gibi. O vakit onun bürokrasi nezdinde itibarı daha yüksek 
olacak. Tabii yeni adamlar geldikçe, onların değiştiği ni gördükçe bürok
raside itibar etmeyebiliyor. 

o r u : - Beyannamede bir de hu kuk forr;ı uvar. Medeni Kanun 
ve Ceza Kanunu'nda değişiklikler olaca!;. Hangi hatlarıyla olacağını sor-
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muyorum. Bir tek şey sormak istiyorum, 4 yıllık icraatı döneminde 
Anavata!l Hükümeti. Meclis'e gerçekten, başlangıçtaki 2 infaz dışmda 
idam cezalarını gündemin dışında tutlıı. Şu anda l 11 tane dosva bekli
yor ve 159 kişiyi kapsıyor. Şimdi bir 5 yıllık döneme daha giriİiyor. Bu 
5 yıl daha onları gündeme getirmeden tutmak mümkün mü? 

C e va p : - Mümkün değil tabiL Aslında lnfaz Ya sa ı'nda bir 
çözüm var. Meclis reddederse beJli bir şekle geliyor. Yani bakılacakttr. 
Tahmin ediyorum, büyük bir kısmı reddedilecektir, yani düşüncemiz 
öyle, ama bazıları da mecburen infaz edilecektir. Tabii istemeyerek 
yaptığımız birşey ama, toplumdada dikkat edilecek bir nokta var. Her
kesrn yaptığı yanına kar kalırsa o da yanlış yani bizim toplumumuz 
buna çok hazır değil. 

S o r u : - Oran olarak ne kadar olur acabd? 

Cevap : - Hiçbirşey söyleyem1<m ,şimdL Tabii bakılma ı la
zım. Belki oran yüksek olmayabilir, onu söyleyebilirim. Yani idam edile
ceklerin oranı düşük olabilir, ama, bir kısmının belki yapılma mecbu
riyeti çıkabilir. Tabii bizim hukuk reformundan asıl anladığımız, mah
k°'cmelerin yükünü azaltmakttr. Yargıçları daha iyi yetişir insanlar ha· 
!ine getirmektir. Lisan öğretebilmek, yurtdışına gönderebilmektir. Ya
ni o devrede esas köklü adalet mekanizmasını modern bir devletin 
adalet mekanizması haline getirebilmektir. Biz :ie belki 1950'den sonra 
Türk İdaresi hep fiziki kalkınma me·elelerine önem vermiş. Modern 
teşkilatlar, umumiyetle yatırımcı teşkilatlar olmuş. Ama bakmadığımı;; 
gruplar ya da bakanlıklar da hep devletin esasını ıeşkil eden bakanlıklar 
olmuştur. Devletin mevcudiyetinin temeli olan adalet, devletin en esas
lı görevlerinden biri, aynı, şekilde İçişl~ri ve Mali;;e. Bu bakanlıklarımız 
ırruplar ya da bakanlıklar da hep devletin esasmı teşkil eden bakan
l ıklar olmuştur. Devletin mevcudiyetinın temeli 0lan adalet, devletin en 
esaslı görevlerinden biri, aynı, şekilde Içişleri ve: Maliye. Bu bakanlık
larımız köhne teşkilatlar halinde kalmış. Bunlarda bir ilerleme ~örme
mişiz, yapmamışız. Biz, zannediyorum ki şu 4 senede burada büyük 
aşama yaptık. Mesela gidin bakın Maliye Gümrük Teşkilatına, tamamen 
bilgisayara doğru girdi, modern bir teşkilat hal ine geldi. Aynı konu 
Adalet Ba'kanlığı'nda da var. Biz, 'birkaç ıkere Mahkemeleri gezdik. O 
mahkemelerin daha düzenli yerler olm:ıs ı lazım. Hakimler için daha iyi 
çalışma imkanları getirilmesi lazım. Tapu idaresi şeklide. Bu köhnelik 
de verlerin hepsini daha modern hale gctirmemil lazım ki devletin hiz
metlerinden vatandaş daha layıkıyla istifade ets!n. Bizim burada eski
lerden farklı düşüncemiz var. Bunu götüreceğiz. 
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S o r u : -Beyanname de Türkiye'nin her 10 yılda bir askeri yöne
timlerle sonuçlanan bir pasif daire içerisine girdiği belirtildikten son
ra, bunun nedeni olarak döviz dar boğazı, arkasından gelen ekonomik 
kriz. 

C e v a p : - lstatistiki olarak böyle gözüküvor. 

S o r u : - Bu çok enteresan. Bugüne kadar hiç bir sağ parti aske
ri l'Önetimlerin nedenini döviz darbogazıyla açıklamamıştı. Anavatan 
Par tisi'nde, hem de üstelik bana oldukç<' sol görünen bir yaklaşım oldu . 
Gerçekten ilk defa askeri yönetimlerin nedenini bir sağ parti bu şekil
de açıklıyor . Hep anarşi ve terör diye açıklanmış tı. Oysa siz o tespitle 
anarşi ve terörüde bizzat döviz darbo~azını nedeniyle ortaya çıkan -eko
nomik bunalımın bir neticesi olarak ortaya koymuşsunuz. Yani böyle 
söylerken, daha çok anarşi ve teröründe ortaya çıkmasını sanıyorum, 
ekonomiyi iyi yönetemeyen iktidarları sorumlu görüyorsunuz. 

C c va p : - Bunun büyük payı olduğu muhakkakt ır. Yani ista · 
!istik, bir hakikat. Şöyle misallerini v.:rebilirim; 57-60, 68-71 ondan son
ra 77-80. Mesela en son 80, 12 Eylül'e g<'tiren hadiselerin başlangıcı 1977 
Şubat -ayındadır. Döviz transferleri durmuştur. MC Hükümeti zamanın
da. O sene seçim oldu ve sonunda Ecevit geldi. Ondan evvelki dönemd e: 
de biz, 1968'de döviz dar boğazına girdik. Ben, DPT Müsteşarıydım 1971 , 
12 Mart gelmiştiı', 70 Ağustos'unda ara operasyonu vardır. Burada cta 
24 Ocak vardır, 12 Eylül. Öbür taraftan, 1957'de girmiştir sıkmtıya o 
zaman 19.'i9'da bir para operasyonu yapılmıştır. 1959'da şöyle bir düzen
lemeye başlar gibi oldu. 27 Mayıs 1960 geldi. Bu istatistiki bir gerçek 
olarak görüyorum. Ben hadiseyi ve diyorum ki, •Eğer ana sebeplerden 
biri buysa, biz bu sebebi çözdüğümüzü tahmin ediyoruz.• Döviz darboğa

zının ana sebebi, Türkiye'nin kalkınmaya olan ihtiyacıdır. Her iktidar 
Tiirkiye'yi daha fazla kalkındırmak hevesine girmiştir. O da tabii ihracat 
büyüme iyle olur ki, hepsi 5 kaleme dayanmış o tarihler. Bu ihraca t 
bünyesine daha fazla tahammül edemezsiniz. Bir noktada döviz darbo
ğazı başlayacaktır. Nitekim her seferinde öyle olmuştur. Zirai bir ka
rakter arzeden ihracatınız, kalkınmayı hızlandıracak imkanı getireme1. 
1980 sonrasındaki en büyük değişiklik, ihracat bünyesinin çok dras
tik bir değişikliğe uğramasıdır. Bugün yüzde 80 sanayi malları ve ra· 
kam belki 10 milyar dolara gidecek bu sene. Burada ben onu söylüyo· 
rum eliyorum ki; Artık o zincir kırılmıştır, döviz darboğazı geçmektedir 

itekim bu sene daha iyi bir ödemeler dengesi gözüküyor.» 

Tabii şöyle geleceğim, ekonomik ve sosyal meselelerin anarşi ve 
siyasi istikrarsızlık üzerinde büyük rolü var. Biz Anavatan İktidarı ola
rak, 3 konuyu direkt olarak aldık. Biz dedi; • Muhafazakar bir partiyiz 
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y:.ıııi ta r ihimize, kültürümüze bağlıyız. • Jkinei önemli nokta, ekonomide 
serocst bi r ekonomik s is tem. «Sosyal · adaletçiyiz• tabirini kullandım . 

So yal meselelere çok önem veren bir parti olduğumuzu söyledim. Ama 
buna akı l c ı bir yolla bakmamız lazım. Dikkat edt>rseniz, toplu konut me· 
selesine gecekondusu imar affı ki, çok tenkit edildi. Başlangıçta , bugün 
5ehirlerdc tutan hadise budur. Bir de belediyelerin büyük bi r faaliyete 
geçmiş olmalıdır . Belediyeler şunu yapıyor, suistimaller oluyor diye 
söylentiler oluyor. Bunlar devede kulaktır. İş yapılan yerde laf olur, iş 
yapılmayan yerde laf olmaz. Şehirlerde niye Anavatan rey alıyor? derse
ni1.? Aşalıı - yuk arı bütün toplumun kesimlerine br:n baktım bizim reyle
rimi1. aynı nispette. İşçi kesimi de dahil, köylü, esnaf, emekli memur 
da dahil , nispet değişmiyor. Kır - kent ayrımında , şehrin mütcna yerleri 
ile gecekondu ları arasında nispeten değişmiyor. Yani genel bir şeyimiz 
var. Bunun temelinde zannediyorum, sosyal ve iktisadi meselelere yak
l aşımımız var. 

S o r u : - 8 Kasım günü herhangi bir kesime ya da tümüne tam 
seç im öncesi bir müjdeniz varsa onu biz yansıtab!lir miyiz? 

C c v a p : - Şu anda hiç bilmiyorum. Genellikle yaptığımız iş, 

bugün şehirler değişiyor . Geçenlerde Almanya'dan bir işçi grubu geldi, 
t tanbul'da kalıp gittiler. Biz, akşam bir kokteyl verdik. Orada biri kalk· 
ıı dedi ki; ·Siz, burada işin içindesiniz onun için değişmeyi görmüyorsu
nuz. Biz 6 ayda senede bir geliyor, büyük değişikliği görüyoruz. Bu ne
ye benzer? İnsanlar aynaya bakarlar, yüzlerini hep aynı görürler, yaşlan
dıklarının farkına varmazlar. Bir sene sonra ahbabı gelir, •sen in açların 

daha fazla mı aklaşmış• der. Çünkü, o bir senedir görmüyor. Biz de böy 
!eyiz.• 

Biz bu seçimi, belediye hizmetlerini akord etmedik. Nitekim, An· 
k:.ıra'da birçok yollar açılmış yapılıyor, hatta halk belki ızdırap çekiyor 
ama doğrusu Anakara'da öyle yerlere başlamışız ki, mesela trafık bu· 
gün Keçiören'e giderken çok zor ana üst ve alt geçidi bitirdiğimiz za· 
man çok kolaylaşacak. İşte biraz sıkıntı çekmemiz lazım, başka çare
miz yok. Bu s ıkıntılardan dolayı ben vatandaş ! ı..rımdan özür diliyo
rum. Bunların geçici olduğunu kabul etmek lazım. Ankara'nın da çeh
resi değişecek. İstanbul'da da aynı şekilde. Bakın, köprü bitti, yollar ya· 
pıhyor. Trafik çok arttı. İkinci köprüde çok geç J..almışız ama biz, geç 
kalmadık, hemen başladık, üç senede de tamamlanıyor. Ama o köprü
nün yanında üçüncü köprüyü düşünmeye başladık, nitekim müsaade
~ini n :rdik. Tabii, şehirlerde bu sıkınt; biraz dah:- devam edecek, fakat 
şehirle r daha güzel olacak. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN YOZGAT'TA 
HALKA HİTABEN YAPTICI KONUŞMA 

3 Aralık 1987 

Çok sevgili Yozgat'Jılar; 

Sözlerimin başında hepinize sevgiler saygılar sunuyorum. Şimdı 
sevgili Yozgat'Jılar, dinleyin. Bugün ayın 3'ü değilmi? 3 Kasım. Halbuki 
bundan 2 gün evvel seçim olacaktı, öyle değil mi, 1 Kasım'da? Şimdi 
bizim muhaliflerimiz baktılarki pabuç pahalı, bunun üzerine seçimı .:r
telettiler. Aslında, seçimi erteletemediler. Çünkü onların istedikleri se· 
çim olmasın ve işte böyle biraz üzülmekle biraz zamanla durumu id aı c' 

edeceklerdi. Ve tahmin ediyorlardıki , bizim küskün milktvekilleri nıi7 
var, onlardan da var, «İşte Özal'ın l Kasım seçim planını biz bu suretle 
geriye atarız• diye düşündiiler . Memleket kaosa gitmiş, anarşiye gitmı~ 

bunu değil de, kendi menfaatlerini düşünüyorlardı. Ama Mecli e gittik , 
sade ve sadece bir bir ay kadar gecikmeyle bu seçimi yapıyoruz. Şimc! : 

ben vatandaşlanmdan özür diliyorum; biraz karakışa kalmıştı r, Yoz
gat'ta da loş var, kar var. Bu seçimi bu şekilde erteletenlerden hem ~ı · 
kayetçiyim hem de davacıyım, vatandaşların namına. 

Çok sevgili Yozgat'lılar; 

Çünkü bakınız, söylemek istediğim birkaç şey var; biz seçi min ,ıçı 
lışını geçen sefer Malatya'da yaptık. Fakat bildiğiniz gibi o seçim bu ta · 
rihe ertelenince yeni bir program yaptık . Bu yeni programda da seçım 
kampanyasını başlatma yeri olarak Yozgat'a karar verdik. Yozga t, Or<.• 
Anadolu'muzda bizim çok sevdiğimiz illerimizden bir tanesidir. Hayırıı 
uğurlu olacaktır. 

Şimdi bakınız, hemen sözlerimin başında Yozgat ile ilgili bazı konu 
)ara dokunacağım . 105 tan~ ilçe yaptık . Söz veriyorum, i nşa lla h yüz tan« 
daha ilçe yapacağız. Tamam mı? Çünkü şunu müşahade e ttim; 105 tane 
ilçe ile ilgili başlangıçta bazı problemler oldu. Bazı ilçeler on l arın ilçe 
olmasını istemedi. Ama gördüm ki, vatandaşımıza hizmet gidebilmesinin 
önemli şartlanndan bir tanesi, ilçe sayısını arttırmaktır. llçc say ıs ı nı 
arttıralımki, devletin eli biraz daha iyi o yerlere girsin, vatandaşımız.ı 
daha iyi hizmetler gelebilsin. Bunun için hiç korkmadan yüzüç tane yap-

1046 



tık. Bu seçimden sonra, Allah iktidar nasip ederse, yüz tane daha yap::ı· 
cağız. Bir bunu söyleyecektim. 

ikinci bir müjdem daha var; Araştırdık baktık ve etüde aldım bu 
sene, Yozgat Şeker Fabrikası'nı. Şimdi bakınız, biz dikkat cderscnjz, tic 
tane şeker fabrikasının temelini attık ve bazılarını da bizim devremizde 
bitırdik. Ama üç tane fabrikanın, Konya'da Ereğli, Çorum ve Van'da Er 
dş Fabrikası'nın temelini attık, bir baktım ki, eski liderlerden bazıl::ın ko
nuşmaya başladılar : «Efendim, biz bu fabrikanın temelini 76'da atmış· 
tık. • Kardeşim, 76'da atmışsan, bu fabrika niye çıkmadı? Olduğu yerde 
niye kald1? » Bizim iktidarımız döneminde şeker fabrikaları başlaruğı gün
den itibaren en geç iki senede biter. Evet, bu kadar. Çünkü bir hesabı· 
ffilz var. O devletin, milletin parasıdır, sizlerin parasıdır. Biz o paraları 
en iyi şekilde, en akıllı bir şekilde kullanmak mecburiyetindeyiz. Bir le· 
mel atacaksın, burada da birçok temeller var, attılar gittiler. Her tarafta 
bir temel. «Ben yaptım• dediler. • Ne yaptın sen? Devletin, milletin par, · 
sını toprağın altına gömdün.• Eğer o işe çevrilmezse, toprağın altında k,1 
lır gider. Bakın, Allah'ın izniyle onların bütün yarım bıraktıkları işleri d•; 
tamamlıyoruz. Allah bize nasip etti, onların hepsini tamamlıyoruz. Yen; 
yeni fabrikalar kunıyoruz. 

Yozgat'ın bir derdi daha var. Barajlar! Gelingörün Barajı , onu hız· 
!andıracağız. Huzurlu Barajı. Evet, bütün bunların hepsi önümüzdeki de;. 
nem tamam olacaktır. Birşey daha söyleyeyim; Bizim köylerimizin çok 
dertleri var. Bak orada birisi içmesuyu diyor doğrudur. Yalnız şunu söy· 
leyeyim, bizim kadar köy hizmetlerine önem veren biı- iktidar gelmemiş
tir, gelmeyecektir de. Köy hizmetlerinde elektrik meselesi, biz geldiğimiz
de baktık ki, 83 yılında 18 bin köye elektrik gitmiş. Bugün bu sene so
nunda 36 bin civarında köyün elektiriği tamam, sade orada bitmiyor, biz 
takriben on bin kadar mezraya da elektrik götürdük. (Mezra, mezra köy 
değil.) 

Şimdi eskiden «köye telefon• deyince, «Canım fazla iş, böyle şey 
olur mu? Köylü ne anlasın telefondan• derlerdi. Biz, bizim köylümü? 
herşeyden anlar diyoruz.• O çarıklı erkanı harp• diye bir tabir var. Ça
rık şimdi kalmadı tabii, ama erkanı harpliği kaldı. Bizim gittiğimiz biı' 
çok yerde bizden telefon istiyorlar. Hatta mektuplar geliyor bana, «Te
lefon getirdiğiniz zaman biz ev.imize istiyoruz• diyorlar. Eskiden su için 
bir çeşme getirir, koyarlardı, köye su getirdik olurdu. Şimdi bizim birçok 
yerlerimizde evlerine su istiyorlar. Hani meşhur hikaye, terkoz diyorsu
nuz ya, o İstanbul'dan adet olmuş. İstanbul'da su terkozdan geliyor yıı, 
şımdi şebeke oldumu, ona terkoz diyor. Bugün biz birçok köylere bu ma
nada su getiriyoruz. Önümüzdeki beş yıl içerisinqe çok daha iyilerini ya 
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pacağız. Telefon meselesini söyleyeyim; « 1988 sonunda bütün köylt:rın 
telefonu gelecek• dedik. Ben de ilan ettim. Ama bizim Posta, Telgraf, Te
lefon Teşkilatımız çok iyi çalıştı. Para da verdik, kredi de bulduk. Bütün 
bu köylerin telefonu bu sene sonunda tamamdır. Şimd i elektrik tamanı, 
telefon tamam, ne isteyecek? Tabii daha başka şeyler is teyecd., köylt.: ı 

neler isteyecek. Yollar, yollar da bakın çok iyi hale gelecek; tik ün cı.: k ab.ı 
yoldu, ondan sonra 'biraz tesfiye edildi, ondan sonra da stablize yol oldu, 
arkasından asfalt geliyor, şimdi bütün yollar asfaltlanıyor . 

Köylerin başka birşeyi daha var, onu da söyleyeyim. Önümüzdeki 
5 sene içerisinde, ümit ediyorum ki, birçok köyümüzde spo r tesisi yapa
cağız. Evet, spor tesisi. Ben bunları tabii 4-5 sene evvel söyleseydim, «ha
yal• derlerdi. Ama şimdi telefonu gören, bunların hayal olmadığını ve 
Türkiye'nin bir çağ atladığını görüyor. Çağ atlıyor, çağ değiştiriyor, yep
yeni bir Türkiye. Tabii. dostunu sevindiriyor, düşmanını korkutuyor, öyle 
değil mi? 

Şimdi şöyle bir etrafınıza bakın. Almanya'dan gelen çok işçilerimil 
vardı. Tabii bu seçim kışa kalınca, onlar gelip oy veremediler. Ama gelip 
rey verecekler var. Sen ordasın galiba? Şimdi geçen gün !stanbul'da bi r 
teyyare dolusu geldiler oy verdiler. Ben de onlarla konuştum. Biri~i 
kalktı dediki, •bakın, siz bu memleketin içindesiniz. Bu yüzden memleke
tin değiştiğini görmüyorsunuz. Biz arada bir geliyoruz, altı ayda bir, se
nede bir geliyoruz, memleketin değiştiğini çok iyi görüyoruz. Bu, neye 
benziyor, biliyormusunuz? Aynaya bakarsınız, aradan günler, aylar ge
çer ihtiyarladığınızııı farkında olmazsınız, ama bir dostunuz gelir, senin 
saçların ağarmış der.• Öyle değil mi? Bende onu söylüyorum. Dışardan 
gelen işçilerimiz, hep şöyle bakıyorum, bizim memleketimizden göğüsleı i 
kabarıyor, •Artık başımız daha dik» diyorlar. 

Şimdi bakınız. memleketimizde herşey var. Bu h::::-şeyin var olma
sını kıskananlarda var. •Niye var?• diyorlar. Yani hanımlar gene tüpgaz 
kuyruğuna mı girsin? Yok değil mi? Bitti o iş . Ondan sonra ne bileyim, 
margarin kuyruğuna mı girsin? Bütün bunlann hepsi var. Geçen gün bi 
risi köyün birine gitmiş, gazeteci arkadaşlarımızdan birisi, demişki, «Pipo 
tütünü var mı?• Pipo içenler vardır, bilmem bilinnisiniz? Bense farkın 
da değilim. Köylünün dükkanına girmiş, pipo tütünü var mı, diye kontra' 
ediyor. •Ahi, yerli mi istiyorsun, yabancı mı?» demiş . 

Şimdi bakın Yozgatlılar, bunun ne faydası var. Bazılan diyorici, 
cBu yabancı mallar niye geliyor?• Gelmesin, biz fabrika yapalım .• Tabii 
fabrika yapmakla, o yabancı sigaralann gelmesi ayn hikayeler. Bunlar!': 
gerisinde ne var, biliyonnusunuz? O mallar gelmesin, karaborsa olsun , 
kaçakçılık olsun. Ondan sonra, orada milyarlar vursunlar. Bakın bir mi 
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sal vereyim; Yabancı sigaralar var, içenler var tabii. Birşey demiyorum. 
içsinler, bize parayı versinler de. Şimdi yabancı sigaraya bir zam yaptık. 
Ne kadar para topluyoruz, biliyormusunuz? 700 milyar lira. Var mı ha
beriniz? Demek ki, bu miJlet zengin, o kadar fakir değil. O kadar söylü
yorlar, ama değil. 700 milyarın 200 milyan dışarıya ödeniyor. 500 milyan 
nereye kalıyor. biliyormusunuz? Toplu Kanut Fonu'na, ev yapılıyor. On · 
dan sonra Hazineye, bir de Savunma Sanayii'ne gidiyor. Bana demin söy 
lediler, bu F-16'lan gördünüz değil mi? Yani maalesef Yozgat'tan uçura
madık, hava !<apalı olduğu için, K:ıyseri'den uçtular. Ama televizyonda 
gördünüz, özel bir program yaptık. Oraya da gidiyor. Şimdi «Bunları iıhal 
etmeyeHm» diyenler, neyi kastediyorlar, biliyomıusunuz? Bu 700 milyarı 
gene biz öderiz. Kaçak gelecek 500 milyannı da onlar cebe atacaklard: . 
Şimdi onların elinden aldık, yem bonılan kesildi, milletin evi oluyor, fa. 
kir- fukaramızın evi oluyor, savunma anayimize para geldi, işte o teyya
releri de öyle yapıyoruz. Daha başka birçok işler. Bunların hepsi akıldıı'. 

Muhtı.:rem Yozgat'War; bakın bir hatıramı daha anlatayım, bu işler 
nasıl oldu; Sene 1984. 1984 sene inin ortasında hat ı rlıyorsunuz, Toplu 

'Konut Kamu Ortaklığı diye bir idare kurduk. Şimdi o idarede 1,5 tri:. 
yon para geçiyor. Kaç kişi çal ı şıyor, söyleyeyim mi? 120 kişi çalışıyor o 
kadar. Fazla adam yok; Ne diye fazla adama vereyim milletin parasın ı. 
Milletin işle dükkanını yapıyoruz, sanayi sitesini yapıyoruz, ondan sonl'.ı 
evlerini yapıyoruz. Bütün bu paralar, o işte çalışanlar tabii mümkün ol
duğu kadar az masraflı olmalı ki, yerine gitsin. Şimdi bakınız, o sene ha
tırlıyorum. Hani 1983'de televizyonda dedikki, bu köprüleri, barajları sa
tacağız, yerine yenilerini yapacağız. O zaman parti liderlerinden biri çıktı, 
«Sattırmam» dedi. Biliyorsunuz, ben de •Satarım• dediın. Tabii onu • ı 
yanlış anladığı birşey var; zannetmişki, köprüyü parça parça edip sata
cağız. Köprü yerinde duruyor. Ne kadar para kazandırıyor, biliyormusu 
nuz? 40-50 milyar lira. Sonra hatırlıyorum, ilk 10 milyarlık köprü senedi 
çıkardık, halka sattık. Tabii o paraları alacağız ki, 2. köprüyü Fatih su:. 
tan Köprüsünü yapacağız. Belki televizyonlarda gördünüz, o köprüde üı 

mamlandı aşağı yukarı ve 29 Mayıs 1988'de İstanbul'un Fetih Günü'nc.l ,! 
o köprüden geçeceğiz. Şimdi o zaman 10 milyarlık senet sattık. Bakır. 
dün veya evvelsi gün satışa çıkarıldı. Karakaya Barajı'nın 100 milyarlık 
senetleri 100 milyar. •Ne yapacaksın bu paraları• diye bir sorun? Öyle 
milyonla konuşmuyorum, milyarla konuşuyorum. 100 milyarı ne yapa
caksın? Şimdi aynı şekilde Keban'ınkini sattım, hatırlayacaksınız. OnunJ.ı 

Karakaay bitti. Karakaya istihsale geçti. e kadar istihsal yapıyor? Yıl
da aşağı yukarı 7-8 milyar Kw/saat, bugünkü hesap ile 400 milyar lira 
getiriyor. 150 milyar lira oraya yatırdım. O şimdi verim vermeye başlad,, 
Onun senetlerini sat ıyoruz, hangisini yapıyoruz? Atatürk Barajı'nı yaptı-
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rıyoruz; Aşağıda bir tane daha var. Şimdi bir taşla üç kuş : Bir, birkerc 
yeni iş sahalan açılıyor. Binlerce insan o barajlarda çalışıyor. Yollar 
faaliyet halinde. otoyollar yapılıyor . Yani Türkiye bir şantiyeye döndi.i. 
Kimin parasıyla? Milletin parasıyla . İşte onu döndürerek yapıyoruz. Yeııı 
iş sahaları açıldı. Bir de Türkiye'nin elektrik sıkıntısı kalmadı. Eskiden 
Bulgardan alıyorduk. Şimdi Bulgara döndük diyoruz ki, «Ben san:.ı 

elektrik satayım.• Gayet tabii, Suriye'ye satıyorum. 

Şimdi bütün mesele nedir? Tabii Savunma Sanayii'nde uçaklann uç
tuğunu görünce, herkese bir güven geldi, biz bu işi be eriyormuşuz de
mekki. Tabii tabii bütün millete bir güven geldi. O çok önemlidir. Bi r 
millet aşağılık duygusuna kapılmamalı, «Biz bu işleri yapanı» demel i, 
onu yaptığımız zamanda daha iyisini yapanı inşallah. 

Şimdi bakınız hurda biraz sonra telefon santralları açacağı1.. Tek
İon santralları deyip geÇmeyin. JO bin abonelik dijital santral, sayıs:ı 1 

sııntral ne söylesem farketmiyor, çünkü dünyada en modern telefon 
santralıdır. Bugün Türkiye dünyanın her tarafıyla otomatik konuşuyoı . 
Ama dört sene evvel konuşabilmek için ta Yunanistan'a giderlerdi. A.n.1 
bugün telefon sistemimiz Yunanlardan da çok iyi, Avrupa 'nın bi rçok yc.
lerinden de iyi. Bakın Yozgat'ın bütün ilçelerinde otomatik santn:ıl, bir.ı: 
sonra açacağız. 

Şimdi Yozgat'ın bütün ilçelerine ve a ltı tane kasabasına otomati k 
santral. Yani oradaki insanlarımız telefonu çevirecekler Almanya il e rni 7 
Amerika ile mi? Nereyi isterlerse konuşsunlar. 

Muhterem Yozgat'lılar. 

Biz meseleleri sadece inşaat, yatırım olarak görmedik. B i.ı:, mescl..:
lerı insanlar olarak görük. Yani meseleleri insana doğru çözmeye çalı~
tık. Bu insanları, memleketimizin gençliğini, çocuklarını çok daha iyi ye 
tiştirme gayemiz var. Çünkü ilerisi çocukların ve gençlerindir. Allah i çıı:

de anlan çok seviyoruz. 

Şimdi, herkes bilgisayar nedir, biliyor değil mi? Eskiden bunları 
kimse bilmezdi. Sanki çok uzak yerlerdeymiş, hayal gibi gelirdi. Ama ben 
size diyorum ki, •Önümüzdeki 5 senede, iktidar olacağımız faraziyesi il '.: 
-Allah'ın imiyle olacağız- ilkokullara ve ortaöğretime, her on kişiye bi: 
bilgisayar getireceğim.• Bizim çocuklarımızın, bizim gençlerimizin Amc 
rikalı, Avrupalı gençlerden çocuklardan ne farkı var? Bizimkiler onla r
dan daha akıllı, haberiniz olsun. Yalnız, bu yeni i ş leri getirip koyma" 
lazım. İnşallah seneye 2. TV kanalı buraya da gelecek. Sade o kadarla ka:. 
mıyor. Önümüzdeki 5 sene, bizim düşüncem iz, 6 kanala çıkmak. Yani 
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çevir çevirdiğin kadar, bunu beğenmezsen öbürüne bas. Neden? Aynı za. 
manda o kanallardan eğitim vereceğiz. Gençlere, çocuklara yeni yeni şey· 
ler öğreteceğiz. Televizyon kadar Lesirli bir şey yok, onu çok iyi biliyoruz. 

Şimdi, biraz da hafif siyaset yapalım. Önümüzde bir seçim var, 29 
Kasım günü, Bir kere ilk söyleyeceğim şey; •Kime oy vereceksiniz ver·n 
ama sandığa gidin.• Çünkü, o sandık sizindir, yani o sandıktan milletın 
gücü çıkar, milletin gücü o sandıkta gözükür. Sandığa da sahip çıkın. Bı· 
zim partililere de söylüyorum, diyorum ki; •Sandıkta müşahitleriniz bl!· 
!unsun. Çünkü eski zamanlarda biraz hileler yapıldı, o hilelere de kimse 
müsaade etmesin.• Bir bu. !kincisi, bakınız, Özal niçin erken seçime gitti:> 
Söyleyeyim. Bu geçtiğimiz sene başında biliyor unuz biı ameliyat oldum . 
Ondan sonra geldik, memlekette bir hikaye . Efendim, yasaklılar çıksın, 
y:ıni siyaset yasaklıları vardı ya 10 sene. •Peki çıkaralım» dedik. Anaya~.ı 
değişmesi lazım. •Anayasayı halkoyuna sunalım, halk karar versin• dedik. 
Anayasa değişikliğini yapllk, halkoylamasma gideceğiz. Baktım korktular 
referandumdan, yine Anayasa Mahkemesi'ne sığındılar, referandumsuz 
bizi affediver diye. Eskiden de Anayasa Mahkemesi öyle yapmıştı, vak
tiyle ama oradan bu sefer ters-yüz oldular. Bunların bir alışkanlığı var, 
mitingler yapıyorlar, sağdan soldan adam topluyorlar. Ama bu yığma bir 
kalabalık, ben onu biliyorum. Fakat basında ve yabancılarda •Acaba 
Özal gidiyor mu?» gibi laflar çıkarmaya başladı. Bende onun üzerine de
dim ki; •Yükleneceğim, yani hep 'evet' propagandası olmaz, bizde 'hayir· 
propagandası yapacağız.• Yaptık, neticede kılpayı kurtuldular. Memleket 
için hayırlı olmuştur. Ama biz, seçim kararını ne vakit verdiK? Sandıkla • 
kapandı, sayım başlamadan, referandum sonuçlarını görmeden, ben ba 
sını, TRT'yi çağırdım dedim ki; •Erken seçime karar verdik.• Tabii beu · 
den sonra da TRT gitti öbür liderlere sordular, onlarda; «Biz varız, za
ten seçim istiyoruz• dediler. Ertesi gün, halkoylaması sonuçları çıkınca, 
bunlar •Apıştı kaldı» derler Anadolu tabiriyle, şaşırdılar. Bu sefer, bu 

kaçmaca seçimdir, kaçmaca seÇimdir diye bir sürü laflar ettiler. Halbuk ' 
kendileri seçim istiyorlardı da'ha evvel. Hatta yazıları, sözler var; •Mert. 
sen çık karşımıza • diyorlardı. •Buyurun meydana• dedik, bu sefer kaç
tılar. 

Yozgatlılar, 

Erken seçime karar vermemin ana sebebi, önümüze bir 5 seneyi 
daha alıp, memlekete çok daha iyi hizmet etmek içindir. 

Erken seçime karar vermenin ana sebebi, önümüze bir 5 seneyi 
daha alıp, memlekete çok daha iyi hizmet etmek içindir. 

Şu geçtiğimiz 4 sene içinde ben, yaptığımız hizmetleri saysam, sil 
~l• kanaate varırsınız. •4 sene içinde Anavatan geçmiş, 30 seneden dalı .1 
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fazla iş yapmıştır.• Ama birşey daha söyleyeceğim, •Önümüzdek i 5 eııc 
şu yaptıklanmızın iki mislini yaparız.» Bunu dostumuz da biliyor, dü~
manımız da, bütün dünya biliyor. Bugün, Türkiye'nin dışanda itibarı va.· 
Bana bazen diyorlarki; .. Borçlandın.» Rastgele adama borç vcrirmisiniz? 
Ödeyebilecek, işi iyi olan adama borç verilir. Alamadıkları borçları biz 
almışsak, bugün memlekette çok işler yapıyoruz da onun için. 

Barajlar. Bugün bakınız, 75 tane baraj inşaa halinde, üç tanesi de 
Yozgat'ta. Orta Anadolu'da sulanabilecek her imkanı kullanacağız, bun 
dan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Mem leketin yollarını öyle güzel ya
pacağız ki. Bakın, hava meydanları, yollar, limanlar, bütün bunları y,· 
pıyoruz. 

Kalkınmada öncelikli yöredir Yozgat, daha ileriye gidecek. 

Bu ilçe konusunda sizi göreceğiz. Fakılılar merak etmeyin unutmam 
ben . tlçe meselesi benim meselem. Hatta-söyledim, burada da ilan ediyo
rum; «1Içe de yapacağım, inşallah il taksimatına da bakacnğı/.. • 

Hepinize aygılar, selamlar. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN TARSUS - ADANA 
OTOYOLU'NUN TEMEL ATMA TÖRENİNDE 

Y APTICI KONUŞMA 

5 Kasım 1987 

Muhterem Misafirler, Sevgili Arkadaşlarım, 

Bugün kısmetimiz Adana'da yağmurla açıldı. Ben hatırlıyorum, ge
çen baharda da geldiğimizde gene böyle yağmur altında dolaşma yaptık. 
Bu sefer de böyle oldu. Ama herzaman ifade ediyorum; yağmur rahmet
tir. Su bol olur, berekette ona göre gelir. İnşallah Adana'ya hayırlar, uğur· 
lar getirir. 

Burada, bizim otoyol programının önemli bir kısmını Güneydoğu 
Anadolu'da başlatmış oluyoruz. Bu otoyol Tarsus'tan Adana üzerindc11 
Gaziantep'e kadar gidiyor. Tarsus-Pozantı bağlantısı da yapılıyor. O da 
yakında ihaleye açılacak. Bu suretle Pozantı'dan girip Tarsus'a, Tarsus' 
tan Adana'ya, Adana' dan Gaziantep'e kadar otoyolla gitmek mümkün ola
caktır, inşallah 4 sene sonra. Tabiatıyla bu otoyolu burada bu-akacak 
değiliz. Bunu tahmin ediyorum önümüzdeki yıllar içerisinde Gaziantep'tc 
Atatürk Barajı ve sulama sistemiyle gelişmekte olan Şanlıurfa'ya, ora
danda Mardin ve Irak hududuna kadar götürmeyi planlıyoruz. Diğer ta
raftan Edirne'den başlayan, daha temelini atmadığımız ama bütün finans· 
manı bulunmuş, Tekirdağ-Edirne kavşağı Kırklareli'ne kadar olan bir yol 
kısmı var. Tekirdağ-Kırklareli kavşağındanda Adapazan'na kadar olan 
kısım Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile ihale edildi, halen orasıda ya
pılmakta ve gene bildiğiniz gibi Adapazarı ile Gümüşova arasındaki kıs· 
mm yakında temelini atacağız. Gümüşova'dan Gerede'ye, Gerede'den An
kara'ya kadar olan kısımlan da daha evvel temelleri atıldı. Bu suretle 
tahmin ediyorum üç-dört sene içinde Edirne' den Ankara'ya kadar otoyol
da gitmek mümkün olacaktır. Ümit ederimki, Ankara'dan Pozantı'ya ka
darda otoyolu inşallah uzatınz . Ülkemiz Kuzey-Batı'dan Güney-Doğu'yc:. 
kadar büyük bir otoyol sistemine kavuşmuş olur. Yakında zannediyorum 
1zmir çevre yolu ve İzmir'den Aydın'a kadar bir otoyolun temelini ata
cağız. Ondanda ileriye inşallah Denizli 'ye tabii Denizli'den de daha ilerhi 
Ankara'ya doğru, yani bir nevi Türkiye'yi Batı'dan Doğu'ya doğru götü
ren bir otoyola da ayrıca kavuşmuş olacağız. 
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Daha başka planlarımız var. Ümit ediyorum asrın sonuna kadar 3 
bin km'den fazla, modern, yüksek standartlı -Avrupa'dakilerden daha iyi 
belki- otoyol sistemine Türkiye kavuşmuş olacaktır. Benim tabirimk 
.:Çağ atlama• dediğim hadiselerden bir tanesi de bu otoyollar sistemidir. 
Bu otoyollar sistemi Türkiye'nin gelişen ihracatını, önümüzdeki asrın so
nunda 100 milyar dolara varacak, taşıma imkanına kavuşturacak, mem
leketimizin daha çabuk görülmesi imkanını sağlayacak, tabiatıyla çcık 
büyük ekonomi getirecektir. Şunuda unutmamak lazım , bu otoyollanıı 
yapımı ne kadar makine kullanırsak kullanalım talUllinimize göre aşağı 
yukan 70-80 bin insanım ıza ilave iş imkanı verecektir. İş te yatırımlan ı. 
bir gayesi de zaten budur. 

Ben, bu otoyolun hayırlı, uğurlu olmasını temenni ediyorum. Bu 
güzel bölgeye ve önümüzdeki yıllarda daha ileri ve modern bir Türkiye"y' 
kurma yolundaki gayretlerimiz azalmayacak, bilakis artacak. Muhakkak 
surette modern, ileri, güçlü bir Türkiye'yi hep birlikte kuracağız. Bu yo! 
için emeği geçen herkesi, Karayolları İdaremizi, Bayındırlık ve İskan 
Bakanlığı'nı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 'nı, Toplu Konut Fonu 
ldaresi'ni bütün idarede çalışanları tebrik ediyorum, başarılar diliyonın ı, 
sağolun. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN ADANA'DA 
HALKA HİTABEN YAPTICI KONUŞMA 

5 Kasım 1987 

Sevgili Adanalılar, 

Hepinize sevgiler saygılar sunuyorum, tabii hemen de özür diliyo· 
rum. Çünkü bu seçimler aslında 4 gün evvel yapılmış olacaktı , l K:ı.
sım'da, ama «seçjm seçim• diye bağıran siyasi muhaliflerimiz, • 1 K.ı

sıın'da seçim var» deyince birdenbire korktu. Dünyanın hiçbir ycrind.: 
görülmemiştir, iktidar seçim isteyecekte, muhalefet kaçacak, ilk defrı 
bizde oldu. Anayasa Mahkemesine gittiler, seçimi tamamen iptal ettiı · 
mek için. Tabii milletin reyinden korkan bu işleri yapar. Başka türlü dü
şünmek mümkün değil, ama netice itibariyle memleketi bir anarşiyt., 
kargaşaya götürmek isteyenlere Anavatan milletvekilleri Mecli s'tc kar~ı 
çıktı, kurdukları bütün tuzaklan aştı ve 29 Kasım'a seçimleri getirdik. 
Onun için bugün yağmurluysa ve ıslanıyorsak, bunu hak'kın rahmetine 
verelim, Adana'ya bereket rahmet geliyor diyelim, artık birazda muha
lefete kızalım. 

Sevgili Adanalılar, 

Her geldiğimde Adana'yı geziyorum, sözüm var, demiştim ki Bek
diye Başkanlan'na; «Nefesim ensenizdedir, eksikleriniz varsa ben yakın
dan takip edeceğim». Bugün sokakları dolaştım, milletle görüştük, elam
laştık. Tabiatıyla sevgi var, ama daha Adana'da meseleler var. Adana'nın 
yollarını daha iyi hale getirmemiz lazım , evet çamurdan kurtarmak la-
zım. 

Adana, Ceyhan Nehri'nin kenarında, çok iyi şehirleşmemiş, biraz 
rastgele kurulmuş. Bunu da biz hallediyoruz. Belediyeleri güçlendirlik, 
Adana'yı büyük şehir yaptık. Önümüzdeki dönemde de, ümit ediyorum 
ki Adana, büyük bir k!öy durumundan kurtulacak, modern bir şehir ha
line gelecek. Belediye Başkanınıza da yanınızda talimat veriyorum, «bu 
yolların meselesini halledeceksin, bende sana yardım edeceğim .. 

Muhterem Adanalılar, 

6 Kasım 1987 tarihinde sizlerin oyuyla iktidara geldik. Allah için gc. 
cemizi gündüzümüze kattık, memleketimizin itibarını arttırdık, mcmlcke-
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timizin birçok meselelerini çözdük ve anlımız ak, başımız dik 4 sene son
ra da milleti sandık başına kavgasız, gürültüsüz, aııarşisiz, huzur içinde 
getirdik. Milletimizin önüne demin söylediğim gibi anlımız ak çıkıyoruz 
ve diyoruz ki, •bir 5 sene daha sizden yetki istiyoruz, bize verirseni1 
memleketi daha ileriye götüriirüz. Yaptıklarımız ortadadır. Bakınız hır 

kaç tan misal vereceğim. Türkiye'ye çağ atlatıyoruz. 

Ben, memleketin her tarafını en iyi bilen insanlardan biriyim. Ç::ı

cukluğumdan beri babam memur olduğu için, oradan buraya gezdik. İlk · 
okulu İçel'in kazası Silifke'de bitirdim. Bir kısmını Bilecik Söğüt'te oku· 
dum, ondan sonra Ortaokulu Mardin'de bitirdim. Lise'yi Kayseri ' de biti r· 
dim. Teknik Üniversite'yi de İstanbul' da bitirdim, uzun senelerdir de An· 
kara'da çalışıyorum. Memleketimizin birçok meselesini de biliyorum. 
Memleketimizin meselelerini masa başında değil, gezerek, görerek, bizza t 
çalışarak öğrendik. gittik, çok tecrübe sahibi olduk. İşte onun içindir kı , 
«Anavatan iktidarının bugün alternatifi yoktur• desem , çok kızan m~ha· 
liflerimiz olacak. ama onlarda bunun doğru olduğunu kabul ediyorlar. 
Çünkü bir sözüm var diyorum ki; «bizim icraatımıza , yaptığımız işlere, 
onların hayali bile erişemez? 1Birmisa1 vereyim, konut meselesi, bu mem
leketin insanlarının en önemli meselelerinden biridir. Konut meselesi na
sıl hallolacaktır? Bizden evvelki 40 seneye bakalım. Devletin bu işte bir 
desteği var mı? Devletin iki şekilde desteği olmuş. Bir tanesi Emla~: 

Kredi Bankası, diğeri de Sosyal Sigortalar Kurumu. Bu iki yoldan devlet 
destek yapmış. Kırk senede bu yolla 400 bin konut yapılmış, yani yılda 
ortalama 10 bin. Şimdi Anavatan iktidarı meseleyi bambaşka çözdü. 
SSK'na gitmedi, çünkü o, işçinin emekli olduğu zamanki fonlarıdır. 01' . 
!arı yanlış kullanır, düşük faizli krediler verirsek, ondan sonra işçileı i
mize emekliliklerinden iyi maaş veremeyiz. Onun için dedim ki, «hayır, 
buna dokunmayın, bunda çok yetimin hakkı var• Nereye dokunduk, ba 
km söyleyeyim. Memlekete fonlarla kaçak sigara geliyor ve bunlar ka
çakçılarla, karaborsacılarla satılıyor. Bugün, bu sigara ithalini tekel ida
resi yapıyor, Tekel İdaresi satıyor, aradaki farkı Toplu Konut Fonu'na 
gidiyor Son zamandan sonra rakam nedir, söyleyeyim, •700 milyor• TL' 
lık satış var. Bunun 200 milyarım dışarıya ödüyoruz. 500 milyarı eskilcn 
kaçakçıya kalıyordu, bunun 250-300 milyar lirası Toplu Konut Fonu'na, 
100 milyarı Devletin Hazinesi'ne, geri kalanı da Tekel'e gidiyor. • Bu akı : . 
lıca bir iş. Nasıl yaptık? Bir tek kararla. Hem kaçakçının, karaborsacı

nın yemborusunu kestik, hem de vatandaşıma daha fazla konut edinmt' 
imkanını getirdik. Bugün Türkiye'de üç senede kredi verdiğimiz konut 
sayısı 80 bin değildir, tam 600 bindir. İşte onlar, işte biz, «çağ atlayan 
Türkiye• derken bu fikirleri, bu yenilikleri söylüyorum. Biz iktidara gel
diğimiz yılların başında, 1983 sonunda bu memlekette telefonla şehirler-
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arası doğru dürüst konuşamazdanız. Birçok şehrimizde telefonu kal· 
dmp, düdük sesi beklerdiniz. Bunlar unutuldu. Şimdi herhangi bir köyü
müzden Almanya ile, İngiltere ile, ABD ile konuşabilirsiniz. Bu da işte 
çağ atlayan Türkiye. Biz geldiğimiz zaman 12 köyümüzün otomatik tele
fonu vardı. Bu sene sonuna kadar kaç köyümüzün otomatik telefonu tele
elektriği, telefonu tamam, Doğusu'da, Güneydoğusu'da. 

Biz iktidara geldiğimizde 80 küsur baraj yapılmış, irHi-ufaklı. Bizını 
devremizde ilave olarak 28-30 tanesi tamamlandı. Şu anda, bizim halen 
inşaatı devam eden 75 tane barajımız var. Üç sene sonra oda bitecek. 
Bizden evvelki dönemde 50 km'lik otoyola başlamışlar. Bugün 1500 km 
otoyola başladık. İşte Adana'ya gelmemin sebeplerinden bir de odur; 
Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun temelini atacağız. 

Memleketimizin sosyal meselelerine çok ağırlık verdik. Yeni bir fon 
kurduk. Gazeteciler «Fakir Fukara Fonu» diyor bizde «Hayırlı Fon» di
yoruz. Oradan vatandaşlanmız, en fakirine, en güçsüzüne yardım yapıl
maktadır. Şu anda Türkiye'de o Fon'dan aşağ-yukan 1,5 milyon ailey·: 
yardım yapılmıştır. Hiçbir devrede olmamıştır bu. 

Muhterem Adanalılar; 

Meseleye bir de Türkiye'nin savunmasıyla bakalım. Herhalde eski
siyle mukayese edilemez. Dört sene evvel başladığımız proje. Meyvasını. 
vermiş ve Cumhuriyet Bayramı'nda Türkiye'de ilk defa imali yapılmış 
tamamlanmış F-16 jet uçakları, bu göklerde uçtu. Nereden nereye? İşte 
söylediğim gibi çağ atlayan Türkiye budur. Tabü ben cçağ atlıyor Tür· 
kiye» dedikçe muhaliflerimiz sinirleniyorlar. Ne yapalım yani; cTürkiye 
çağ atlamasın mı, olduğu yerde mi kalsın sizin hatırınız için?• 

Bugün, dünyada itibarımız zirvededir. Bakınız etrafınıza, Güneyde, 
Suriye, İran, Irak var. Türkiye gibi güzeli var mı? Türkiye gibi huzur
lusu var mı? Türkiye gibi herşeyi olan bir ülke var mı? Onlar gelip bu
rada alış veriş yapıyor, ıöyle değil mi? Herkes biliyor. 

Muhterem Adanalılar; 

Şunu rahatlıkla söylerim; «Türkiye'nin dışarıda çok büyük itibarı 
vardır ve bu itibar giderek artacaktır. Türkiye bugün Ortadoğu'nun en 
güçlü, en istikrarlı ve huzur içinde bir ülkesidir. Önümüzdeki yıllarda in· 
şallah Avnıpa'nın sayılı ülkeleri arasına gırecektir.» 

Adana bir tanın memleketi. Adana'ya çok daha iyi bakacağız, sula
ma meseleleri var, onları halledeceğiz. Çünkü sulamayla çiftçinin veri
minin, gelirinin arttığım çok iyi biliyoruz. Birçok projeyi hızlandırdık. 
Yeni projeleri de devreye alacağız. Bakınız, biz iktidara geldiğimiz za. 
man tohum ithali bir meseleydi. Kaçak geliyordu, biz bugün bunları ser· 
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best bıraktık. 25'ten fazla tohum şirketi kuruldu. Biz üretiyoruz, biz dı
şanya tohum ihracatı yapıyoruz. Türkiye değişmiştir. Bundan sonra çoic 
daha iyi olacaktır. 

Sevgili Adanalılar, 

Memleketimiz bugün baştan aşağıya şantiye haline gelmiştir. Ada· 
na'ya artık belki önümüzdeki bir kaç sene sonra Adıyaman'dan veya Ur· 
fa'dan fazla insan pamuk toplamaya gelmeyecektir, haberiniz olswı. 
Çünkü oralarda büyük çapta iş sahası açıyoruz. Koskocaman bir Atatürk 
Barajı. Onun yapacağı sulama üç tane Çukurova yapacak. belki Ada· 
na'ya göçetroiş olanlar tekrar oralara gidecekler. Bizde istiyoruz ki her· 
kese daha fazla iş sahası açalım. Benim vatandaşım zaten çalışkandır, ka
bıliyetlidir. Devletin de vazifesi iş sahası açılmasını kolaylaştırmaktır . 

Yabancı sermaye olsun, devletin imkanları olsun, Türk özel sektörünün 
imkanları olsun hepsini ortaya koymaktır. Biz bunu yapıyoruz. Bu seçim
lerde de önemli olan nedir biliyor musunuz? Türkiye istikrar içinde ol
malı. Bir 4 sene götürdük, bir 5 sene daha götürmeliyiz ve bütün dünya 
bilmeliki, cTürkiye'de iktidar değişmiyor, aynı iktidardır». 

Muhterem Adanalılar; 

Almanya ve Japonya İkinci Dünya Harbi'nin mağluplanydı, yandı
lar, yıkıldılar. Japonya üstüne bir de iki atom bombası yedi. Almanya 
bombardıman altında tahrip oldu, Almanya bir de ikiye bölündü. Ama 
bugün Almanya ve Japonya 'ya bakın. Amerikan dolan düştü, Yen yukaıı 
çıktı, Alman Markı yukan çıktı, televizyonlannızda radyolannınzda h p 
bu haberleri duyuyorsunuz. Nedir bu biliyor musunuz? Bu iki ülke harp 
den sonra çok çalıştılar, çok şey becerdiler. Aslında mağlup oldular ama 
harbden sonra iktisaden galip geldiler. Ama nasıl oldu? Onlann başına 
aynı iktidar geldi. Japonya'da hala harbden somaki aynı partinin iktidarı 
devam ediyor. Almanya da da 20 sene aynı parti iktidarı devam etti 
Onun için diyorum ki; «Sakın yanlışlık yapıp memlekete koalisyonlan ge
tirmeyin•. Biz de koalisyonlarda neler çektiğimizi biliyoruz. Oyunuzu da 
bölmeyin, barajı geçemeyeceklere vermeyin. Gelin Anavatan'da birleşin . 
Başka yer olmaz ki, Anavatan var işte. Ve ben inanıyorum ki buraya Ana
vatan bayrağını çektik. Adana'da yine Anavatan bayrağı dalgalanacak. 

Dikkat edin, bizim parti teşkilatımızın bazı yerlerine birtakım bom· 
balar koyuyorlar. Neden acaba? Anavatanı eğer bir nevi yıkarlarsa, Tür
kiye'yi yıkarız diye hesap ediyorlar, aslı budur. Allah için biz bunlardan 
hiçbir şekilde korkmayız. Milletimiz, o şekilde hadise çıkaranlar, onların 
memleket içindeki yardakçılarına, dışandakilerine, hepsine çok güzel ders 
verecektir inşaJJah. Memleketi huzur içinde aldık, huzur içinde götürdük, 
önümüzdeki 5 senede kimse bunun huzurumuzu bulamaz. 
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Siyasi rakiplerimiz diyorlar ki «Özal borç alıyor». Şimdi, borç ala
mayan, borç alamıyorsa, borç alana kalkar «borç almak iyi değildir» 
der, öyle değil mi? Vaktiyle 80 senesinde 1 milyon dolar verenlere bile 
ben elimizi açtığımızı hatırlıyorum. Bugün, benim elimi açmama hiç Jü .. 
zum yok, herkes benim kapıma geliyor, sana kredi vereyim diye sebebi 
nedir? Çünkü borcunu ödeyebilen insana borç verilir, borcunu ödeme
yene kimse borç vermez. Meşhur sözü bende söylüyorum; «borç yiğidia 
kamçısıdır• derler. Ama yeri gelince• yiğidin kamçısı olmuyor, yiğidin 
sefaleti oluyor» diye bir laf çıkardılar. 

Bakınız misal vereyim, 1979 senesi Türk:iye'nin ihracatı 2,2 milyaı: 
dolar, borcu 13-14 milyar dolar, ihracatının aşağı-yukarı 6-7 misli borcu 
var değil mi? Türkiye'nin borcu bu sene 33 milyar dolar ama ihracatımız 
bu sene inşallah 9,5 milyar dolar. Kaç misli oldu? 5,3 misli, o kadar 7 
misli değil. Demek ki <laıha iyiye gidiyoruz. Türkiye bir çağ atladı. Bir 
tarım ülkesi görünümündeydi, ama bugün bir sanayi ülkesi görünümün
de. İhracatımızın % 80'i sanayi mamülleri olmuştur. 

Muhterem Adanalılar; 

Sizi daha fazla bu yağmur altında bekletmek istemiyorum. Am:ı 
şunu söyliyeyim. Önümüzde 26 gün var. Televizyonda programlarım ola
cak onları iyi dinleyin, önemli şeyler söyleyeceğim bir noktaya dikkat 
edin. Bugün karşımızda olan siyasi partilerin hemen hepsi 1980 öncesinin 
partileridir ne yapalım 6 Eylül' de onlara «evet• dediniz, piyasaya çıktılar . 
Hayırlı oldu, balonları söndü, ona birşey demiyorum. Aslında o «evet• 
bir iğneydi, balona deydi, balon söndü, bitti o iş. Fakat dikkat edinit, 
yepyeni, çağ atlayan bir Türkiye'nin yepyeni partisi Anavatan'dır. Şimdi 
bana diyeceksiniz ki «İnönü yeni• İnönü ;yeni ama gövdesi eskidir. Hep 
eski CHP'liler çıkıyor altından, öbürlerini varın siz hesap edin, ben bir
şey söylemeyeyim. 

Bu memlekette kavgayı biz yapmıyoruz, hiçbir zamanda kavga yap· 
maın. Onları hep gülerek karşılanm, gülerek muamele ederim. Bizim işi
miz sevgidir, kavga değildir. O iş eskidenmiş, 1980 öncesiymiş. Şimdi 

dikkat edin 6 Eylül'de «evet• aldılar. Bir ay sonrasında bu seçim mese
lesinde memlekette öyle bir gürültü çıkardılar ki, •ne oluyor acaba eski 
anarşiye mi gidiyoruz» diye millet bir duraladı. Ben de «sarımsağı gelin 
etmişler, biray kokusunu çıkaramamış, bunlar bir hafta dayanmadılar~ 
dedim. Onun için çok rahatlıkla söyleyeyim gelecek günler yeni Türki
ye'nindir. Yeni Türkiye'nin eski Türkiye ile hiçbir ilgisi yoktur. Biz, Ata
türk'ün söylediği gibi muasır medeniyet seviyesine erişmek için c:a.n)a 
başla çalışmaya devam ed~ceğiz. 

Hepinize en derin sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN ADANA BALTALAR 
HASTANESİ'NİN AÇILIŞINDA YAPTICI KONUŞMA 

5 Kasım 1987 

Sayın Rektör, Kıymetli Öğretim Üyeleri, Muhterem Misafirler, Çok 
Sevgili Öğrenciler, 

Herzaman üniversiteye gelip siz değerli hocalarımızla ve istikbah· 
daha ümitle bakan gençlerimizi birarada görmekten büyük mutluluk ve 
huzur duyduğumu ifade ederek başlamak istiyorum. Çünkü buralarda 
Türkiye'nin geleceğini daha yakından izleme şansına erişiyoruz ve aym 
zamanda da bundan sonra yapacağımız icraatla acaba bazı değişiklikler 
yapmamız lazım mı değil mi? onu görüyoruz. Buralarda yine hem genç
lerimizi hem de siz hocalarımızı görerek fikirlerimizde bazı değişiklikle .

olabiliyor. 

Sağlık konusu, bizim fevkalade önem verdiğimiz, ama geçtiğimiz 4 
senede istediğimiz düşündüğümüz kadar büyük icraat yapamadığımız ko
nulardan biridir. Belki yaptığımız en önemli icraat Sağlık Hizmetleri Ka
nunu'nu çıkarmış olmamızdır. Bu kanun bu sene çıktı. Tatbikatı esas iti
bariyle ümit ediyorum ki, önümüzdeki sene, ağırlığıyla yapılacaktır. 
Çünkü şu sılada bazı yönetmeliklerin çıkarılmasını başka manalar anla
şılmasın diye seçim sonrasına bırakmayı ve ondan sonra daha geniş bir 
tatbikata girişmeyi düşünmüşüzdür. 

Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, esas itibariyle bütün bu gördüğü 
müz hastanelerin iyi bir işletme anlayışı içerisinde çalıştırılmasını hedef 
tutan bir kanundur. Sağlık Hizmetleri yapanları itibariyle insan, hedef 
olanları itibariyle de insandır. «Onun için çok önem veriyoruz» dedim. 
Sağlık Hizmetleri Kanunu'nu da bu maksatla çıkardık. Dışarıda çok te
sisler gördüm. Kendim bizzat yattım . Şuna inanıyorum ki, «Bizim dışa
rıda bugün hayranlıkla gördüğümüz veya izlediğimiz tesislerden daha 
aşağısına sahip olmamız hakikaten bizi üzüyor. İnanıyoruzki bizde onlar 
kadar bu sahada yetkili olabiliriz, bu sahada daha fazla iş yapabiliriz. İşte 
Sağlık Hizmetleri Kanunu'nda bu vardır. Bir kere çalışan doktor, hem
şire ve sağlık hizmetlisi çalışmasına göre daha fazla ücret alacaktır, sis· 
temi böyle kurduk. 

Memleketimizde yaygın bir sigorta tatbikatı başlatılmıştır. SSK. 
Emekli Sandığı, Bağkur tanın alanındaki sigorta sistemleri de genişletil-
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meye başlatıldı ve en son hiç erişemediğimiz, toplumun en fakir kesimi 
içinde Sosyal Dayanışmayı Geliştirme ve Teşvik Fonu'nu çıkardık. Bu 
fonla da sosyal sigortası olmayan insanlara yardım elini uzauyoruz. 

Ben şuna inanıyorum, sigorta sistemleri gelişecek, bu söylediğimiz 

fonlar gelişecek, buralarda her gelenden Türkiye'nin şartları icabı -fon
lardan ücretler alınacaktır. İmkanı olmayanlar Sosyal Dayanışma Fon
ları'na doğru kaydırılacak. Tabii başlangıç itibariyle de bugünkü sistemi
miz kısmen devam edecektir. Yani fakir olan hastaya mümkün olduğu 
kadar az ücretle bakmak esası getirilecektir. Fakat şunu da çok iyi bilı
yorum, sistemin dönmesi için, bu işlerin bir işletme anlayışıyla götürül
mesi lazım, 24 saat hastanelerin çalışması olması lazım. Çünkü, devletin, 
milletin bu alet ve teçhizatlarına yapılan bu kadar büyük yatırımını, sa
dece 8 saat için kullanmak yanlış olur. Bu anlayış içersinde önümüzdeki 
dönemde zannediyorum, sağlık hizmetlerinde bir modernizasyon, reform 
gelecektir. Türkiye ileri ülkeler gibi bir sağlık sistemine mutlaka kavuşa
caktır. Bundan üniversite hastanelerimizin en büyük şekilde yararlana
cağı tabiidir. 

Ben, bu hastanede şimdiye kadar emeği geçenlere teşekk:iir ediyo
rum. Yalnız bir noktayı da hatırlatmadan geçemiyorum, sizin hastane 
1977'de başlamış, 1987'de bitmiş, 10 sene sürmüş. Bizim devremizde baş
layan işleri 3-4 sene içinde bitirme kararındayız. Birçok işleride biz r:ı
mamladık, ondanda mutluyum ama devletin, milletin parası toprağın al
unda 10 sene kalmasın, 3-4 sene bu eserler meyva vermeye başlasın diye 
düşünürüz. Ve bundan sonraki icraatımızda da bunu hesaplamışızdır, ni
tekim buraya gelmeden evvel Gaziantep-Adana arasındaki otoyol temelini 
attık. Ümit ediyorum 4 sene içerisinde o koskoca otoyol tamamlanmış 
olacaktır, yatının miktarı da 400450 milyar liradır. 

Hepinize teşekkür ediyorum, iyi günler diliyorum. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN İSTANBUL-TARLABAŞI 
YOLUNUN TEMEL ATMA TÖRENİNDE YAPTICI KONUŞMA 

7 Kasım 1987 

1stanbul'a aslında Avrupa'nın incisi demek l azım ama, biz bu inciyi 
kendimize mahsus gördüğümüz için Türkiye'nin incisi'dir diyoruz. Bu gü· 
zel şehri tabii güzelliklerine kavuşturmak, insanlarımızın yaptığı yanlış
lıklan düzeltmek, herhalde bu şehri alan ecdatlanmıza en iyi bir şekild.: 

rahmet dilemektir diye düşünüyorum . Şehri güzelleştirirsek, bu şehr~ 
layık oluruz. 

İktidara geldiğimizden beri çok çeşitli problemleri çözmeye çalıştıl-:. 
Bu meselelerin çok büyük bir kısmı yılların biriktirdiği meselelerdir. 
Maalesef Türkiye'mizin karşılaştığı problemlerden biriside, gelmiş geç
miş hükümetleri zamanımda bu büyük ve güzel şehirlerin meselelerinin 
çözümüyle layıkıyla alakadar olunmamasıdır. 

Ben hatırlıyorum, 1970'li lılların sonuna doğru bu şehirde Belediye 
Bakanlığı yaparlar, sadece Belediye'de çalışan işçilerin ücretlerini nas ıl 
ödeyeceklerini düşünürler ve Ankara'ya gelir Maliye Bakanlığı'nın kapısı 
önünden aynlmazlar, •bize bir miktar para verin, maaşları ödeyelim• 
derlerdi. Maaşları ödemekte bu kadar zorluk çeken Belediye Başkanları' 
nın büyüyen gelişen şehrin ihtiyacını karşılaması tabiatıyla mümkün de
ğildir. 

Bir gün hiç unutmuyorum, İstanbul Belediyesi'ne 1970'lerin sonuna 
doğru bazı imkanlar sağlandı. Hatırımda kaldığına göre kanunda bazı 
değişiklikler yapıldı. Tabii bu imkanlar bugün düşündüğünüz şekilde bü
yük imkanlar değildi. Nitekim bu imkanlar sağlandıktan sonra 15 gün 
geçti. İstanbul Belediyesi bir toplu sözleşme imzaladı, o gelen imkanla
rın hepsini sildi, süpürdü, tekrar parasız bir belediye hüviyetine dönü
verdi. 

Biz, böyle düşünmedik . Biz, herşeyin Ankara'dan yapılması fikrine 
karşı çıktık. Dedik ki; cBu işlerin mühim bir kısmı bulunduğu yerder. 
yapılmalıdır.» Yani mahalli idarelere yetkiler ve imkanlar verilmelidir. 
Ancak, böyle olduğu takdirde mahalli idareler, mahalli imkanları büyüte
rak daha iyi kullanırlarsa, şehirlere, çok daha güzel hizmetler verilebilir. 
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Şu son 4 seneye bakınız. Son 4 sene içinde İstanbul'Jular bir günü· 
nü ayırıp, İstanbul'u bir dolaşsa, bir de 4 yıl evvelki 1stanbul'un filmin i 
kafasından geçirse, oradaki muazzam farkı derhal görecektir. Nitekim, 
Türkiye'ye arada bir gelen işçi kardeşlerimiz (yurtdışında çalışanlar) ve 
yine gelen yalbancı işadamları gördükleri zaman lhayretılerini saklamJJYor
lar. •Bu şehir değişiyor, güzelleşiyor, başka şehirlere örnek oluyor• di
yorlar. 

Biz, Anavatan İktidan'nda hep yeni insanlara hizmet kapıları açtık. 
Genç kadroları işin başına getirdik. •Şöhretleriniz var mı?• diye bana 
ilk seçim gezilerimde sormuşlardır. O zaman siyasi rakibimiz de ve ikti· 
darı alacağı hemen hemen bütün basınımızca söz birliği edilmiş gibi ka
bul edilen bir partinin lideri ve etrafındakiler, •Bakın biz de ne kadar 
ınsan var, isimleri şöyledir, böyledir• diyorlardı. Bende dedim ki, •Ana· 
lar neler doğuruyor, siz bilmezsiniz, sonra bu bir orkestra işidir. Ben 
nihayet orkestra şefiyim. Herkesin kendi dalında bir kabiliyeti var ama, 
bu orkestra şefi her telden çalan insanları biraraya getirdiği zaman işte 
orası orkestra almaz. •Bremen Mızıkacıları • olur dedim. 

Bugün de aynı şeyleri söylüyorum. Biz, genç kadrolara çok önem 
verdik. Birçok şehrimizde, İstanbul başta olmak üzere, yepyeni insan
lar çıktı. Belediye Başkanları oldu ve büyük bir azimle kendilerine ve
rilen imkılıılan katlayarak, bizim verdiğimiz imkanlar kafi olmayabilirdi 
ama onlar kafalarını kullandılar, yeni irrlkfuılar meydana getirdiler ve 
şehirlerimize çok daha iyi bir şekilde hizmet getirdiler. 

Türkiye, bugün 55 milyona yaklaşan nüfusuyla, çok güzel kadrola
rıyla, yeni yetişen gençleri, çocuklarıyla istikbale ümitle bakmaktadır 
Bu memlekette ne kadar felaket tellalığı yapılsa dahi işlerimiz iyidir, 
memleket çok daha aydınlık bir istikbale emin adımlarla yürümektedir. 

Bir gün inşallah o felaket tellalığı yapanlarda Allah'ın izniyle hiza
ya geleceklerdir. Çoklarının hizaya geldiğini gördüm ve bu memleketin 
çok daha ileriye gitmesi için birlik beraberlik içinde çalışmasının gerekli 
olduğuna inandım ve bunun için Anavatan Partisi'ni kurarken herkesi 
bu çatının altına çağırdım. •Eski · düşünceniz ne olursa olsun geliniz. 
Atatürk'ün dediği gibi memleketi muasır medeniyet seviyesine ulaşmak, 
benim tabirimle çağ atlamak için birlik beraberlik içerisnde çalışalım • 

dedim. Dört yılda bunun neler yapabileceğiin gösteridk. Allah nasip eder 
ve millet desteklerse önümüzdeki 5 yılda şu yapılanların iki mislini dah·ı 
yaparız. 

Şöyle bir yola bakınız. Şu binalar tarihi de olsalar güzel binalar 
mı? Şehir güzelleşse, bundan sonra gelecek nesiller, şu caddeden iftiharla 
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geçerken, neyimiz eksile Avrupa'dan, Amerika'dan deseler. Bizde de daha 
güzel caddeler, yollar, binalar yapılsa daha iyi olmaz mı? Birbirine çü
rük diş gibi geçmiş binalar var. İnşallah ileride öyle usuller getireceğiz 
ki, burada çok daha güzel işler yapılacaktır. Bizden sonra gelen nesiller
de, bize hayır duası okuyacaklardır. 

Ben bu işlerde emeği geçen bütün arkadaşlanmı candan tebrik edi
yorum ve inanıyorum ki, Türkiye yepyeni bir hamleyle, istikbale emin 
adımlarla yürümektedir. Arkadan gelen ve bizim önümüze geleceği ga
ranti olan, bizden çok daha iyi işler yapacak gençlerimiz vardır, onlara 
da güveniyor, hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN İSTANBUL'DA 
BULVAR OTELİ'İNDE MUHTARLARA HİTABEN 

YAPTICI KONUŞMA 

7 Kasım 1987 

Muhterem Arkadaşlanm, Fatih'in Çok Değerli Muhtarları; 

Ben, bu konuşma için özel bir hazırlık içinde değilim. Biraz da, 
gönl!lmüzden ne geliyorsa ona göre konuşacağız. Tabii bu konuşmada, 
muhtarlann meselelerinden de bahsedeceğim. lstanbul'un bazı yerlerini 
dolaştım. Şu anda, o dolaşmanın da tesiri altındayım. Belki size düşün· 
celeri.mizi, önümüzdeki 5 sene içinde sizlerin desteği ve Allah'ın yardı
mıyla iktidar olursak, ne yapmak, Türkiye'yi nerelere götürmek istediği
mizi, nasıl bir Türkiye düşündüğümüzü bir parça anlatırım. Şimdi ilk 
önce muhtarlarla ilgili bazı konulara temas edeceğim. Bu konuda çok 
uzun konuşmayacağım. 

Sayın arkadaşımızın bahsettiği gibi, hakikaten ilk defa muhtarların 
eiinden tutan iktidar biziz. Bu doğrudur. Bu kafi mi? Hayır. Onu da söy
leyeyim, bu kafi değildir. Çünkü, biz prensip itibariyle herşeyin merke.l
den çözülmesinin karşısındayız. Eğer meseleler Türkiye'de çözWecekse, 
mahallen daha kolay, daha ucuz, daha verimli çözülür kanaatindeyiz. Bu 
kanaatimizi lafta bırakmadık. tık iktidara geldiğimiz zaman, mahalli ida
relerden en önemlisi olan Belediyeler meselesini ele aldık. Onların mudı.u
larını -yani yetki yerine imkan tabir ediyorum- arttırdık. Tabii imkanları 
artan Belediyelerin, bir nevi yetkileri de artmış oluyor. Paranız varsa, 
daha iyi konuşabilirsiniz. Sözünüzün ağırlığı daha fazla olur. Bu kaide
den hareket ettik. Bugün Belediyelerimiz oldukça iyi bir duruma gelmiş
tir ama ben hala kafi görmüyorum. Sebebini de söyleyeceğim; Çünkü, 
Türkiye hala bir şehirleşme içindedir. Hiç kimse yanlış hesap etmesiıt, 
yol gözüküyor. Şehirlerin büyümesi bir müddet daha devam edecekti;. 
Türkiye'nin nüfusu 70 milyona doğru gidiyor. Muhtemelen asrın sonun
da 67 - 70 milyon olacak ve asrın sonunda, bunun yüzde 80'i şehirlerde, 
yani belediyeli yerlerde yaşayacak. Bütün dünyanın trendi budur. Bizden 
evvelki ülkelere baktığınız zaman, aynı durumu görüyorsunuz. Netice iti
bariyle, Türkiye şehirleştikçe, şehirlerin kat be kat nüfusu arttıKça, - uı
sanlara da zorla olduğun yerde kal, köyünde dur, sen yoksulluğa, fakir 
!iğe muhtaç kalacaksın diyemiyeceğimize göre- biz bu şehirlerin mesele-
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!erini çözmekle mükellefiz. İstanbul, 1950 senesinde, ben Teknik Ünivcr· 
site'yi bitirdiğim zaman, hatırlıyorum 1 milyon nüfusluydu. Nüfusu J 
milyonu biraz geçiyordu. Bugün 6,5 milyon, 7'ye doğru gidiyor. Belki İs· 
tanbul 8-9 milyona kadar rahat yükselecektir. Başka şehirler de yüksele
cektir. Kırsal kesimde nüfus azalacaktır. 1950'deki nüfusun yüzde 16'sı 
şchirlerdeydi. O tarihte genel nüfus, zannediyorum 18 küsur milyondu . 
Bu nüfusun yüzde 84'ü kırsal kesimlerde, köylerdeydi. Şimdi muhteme
le.o yüzde 65'e yakın kısmı şehirlerde, yüzde 35'i veya 40'ı köylerdedir ve 
fiilen son sayımına bir öncekinden başlayarak köy nüfusları, mutlak de
ğer olarak azalmaya başlamıştır. Yani nisbi olarak değil, mutlak değer 
olarak. İleri ülkelerde baktığımız zaman, bu hadiseyi çok net görüyoruz 
Onun için diyorum ki; mahalli idarelerin önemi fazladır. Mahalli idare
lerde sadece belediyeler değil, 11 Genel Meclis'lerinin de yetkilerini artır 
dık. Yeni bir kanun çıkardı 11 Özel İdareleri daha fazla imkana sahip ola
ca.klardır. 11 Genel Meclis'leri daha yetkili olacak, merkezden yönlendiri· 
len bir çok hizmetler de 11 Genel Meclis'leri tarafından, bir nevi merkezi · ı 
yetkileri ve imkaru kullanılarak, kademe kademe illere doğru kaydmla
caktır. Bu da, belediye'lerin dışındaki sahada hizmet yapan 1i Özel İda 
relerin gücünü arttıracak. Bu arada hemen şunu da söyleyeyim, İl Özel 
İdareleri Kanunu geçerken, muhtarlık meselesi de nazarı itibara alındı. 
Ve ben talımin ediyorum, demin Sayın Muhtarın söylediği gibi, muhtar
lık büroları konusunda illerin yani Valililerimizin, yeni 11 Özel İdaresi 
Kanunu'nun verdiği imkanlarla bu muhtarlık bürolarını kademe kadem; 
tesis etmeleri lazım . Bu da tahmin ediyorum olacaktır. Muhtarlık hem 
bir bakıma Kamu Görevlisi, bir bakıma da fahri oiarak yapılan bir hiz
mettir. Yani sevmezseniz, istemezseniz bu görev yapılmaz, kaldınlrna.l . 

Yani getirdiğiyle götürdüğünü birisi oturup hesap etse, •hu akıllı işi de
ğil• der. Ama ona bakarsanız, bizim iş de çc·k akıllı işi değil. Tabii canı 
sıkılan muhtara şikayet eder, birşeye kızan Başbakan'a şikayet eder. Ben, 
bu seyahatlerde görüyorum. Yani yolu yapılmadı, diye bana şikayet edi
yor, bu çamurlu yolda ben nasıl yürüyeceğim diye gösteriyor. Herhald~ 
muhtardan başlıyor, Belediye Başkanı'na daha sonra da kademe kadem.: 
Başbakan'a kadar millet gidebiliyor. Aslında gitmesi, onu söyleyebilmesı 
önemlidir. Ben, onun yanındayım. Hiç bundan gocunmuyorum, hiç kim
seye de kızmıyorum. Bizim halkımız bunları söyleyebiliyorsa, (işte de
mokrasi orada yerleşmiş demektir) diye düşünüyorum. Tabii muhtarla
rımızın imkanlarının arttırılması konusu, ayrı bir konudur. Biz, köyler 
ıçin, Köy Kanunu'nda bazı değişiklikler yaptık. Muhtarlara, köylüleriyle 
ılgili biraz daha fazla imkanlar verdik. Tahmin ediyorum, belki ilerde 
bürokrasiye fazla girmemek kaydıyla- Çünkü, bürokrasinin bir hastalıgı 
var, adam sayısı arttıkça takılmalar fazla oluyor- Muhtarın yanında bir 
yardımcısı da olabilir. Ona göre geliri vs'si olursa. Tabii arkasından, 
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bunlara nasıl denetlenecek diye bfr konu çıkar. Tabii denetlemede de 
önemli meseleler var. Bunlar da ayrıca düşünülecektir. Ama ileride muh
temeldir, büronuza bir yardımcı alabilecek duruma gelmeniz icab edebi
lir. Çünkü, muhtarlık müessesesi (ben inanıyorum) taa Osmanlı Dev
ri'nden beri, (tarihin bu kısmı da dahil olmak üzere) idare birimi olaral< 
en köklü müesseselerden bir tanesidir. Demin arkadaşımın hah ettiği 
gibi, her şey muhtardan sorulur. Hatta fazla işe karışan oldu mu, •Sen 
buranın muhtan mısın?» diye sorarlar. Yani kahya yerine geçiyor. Ma
hallenin her türlü meselesi muhtardan sorulur hale gelebiliyor. İnşallalı 
önümüzdeki dönem, biz, mahalli idarelere verdiğimiz öneme paralel ola
rak, muhtarlık müessesesini daha sağlama bağlanz. Ama şunu da ifade 
edeyim, bazı müesseseler kanunen ne kadar imkan verirseniz verin, ol
maz. Muhtarlık öyle değil. Bakınız, imkanlan kıt olduğu halde herkes 
muhtara geliyor. Her konu muhtara soruluyor. Demek ki, bir esası var
dır, sağlam bir müessesedir. Taa tabanda, devletin elinin uzandığı en 
ufak ünitedir. Bu bakımdan o müesseseyi biraz daha güçlendirmek, bizim 
programımızın icabıdır. Onu da hemen ifade edeyim. Şimdi bu tabanC<ı 
meselesi, bilmiyorum Mecli 'te nasıl çıktı ? Hatırlayacaksınız, ben bu ko
nulan muhtarlarla Ankara'da konuştum. Tabanca meselesine biz.im mil
letimizin çok merakı var. Herkes cebinde bir fabanca taşımak veya 
evinde bulunduımak i tiyor. Bu, bizim milletimizin bir hususiyeti. Hatt:1 
bir ara dedim ki, •Bu ruhsat verme işini kolaylaştıracağız.» Derhal bir 
kıyamet koptu gazetelerden; «Neredeyse Texsas'a çevireceğiz burayı,• 
«Her önüne gelen bir silah alacak, birbirini vuracak» şeklinde. Bu hika
yeleri gazeteler yazdılar, baktım biraz çekinme var. Kanun Meclis'ten ge· 
çerken, bu laflar çıktı, gazeteler müthiş tenkit ettiler, belki o yüzden ol
muştur. Ama ben, şahsen memleketimizde bu ruhsat verme işinin, hele 
mahalle muhtarına silah verme işinin kolay olması lazım geldiği kana
tindeyim. Böyle olması Hlzım . Herhalde ikinci devre bu noktaya biraz 
daha iyi bakanz. 

Şimdi, muhtarlarla ilgili konuyu bu şekilde kısaca söyledikten son
ra, biraz da memleketin, tabii bu arada partimizin genel bakımdan me
seleleri nelerdir? Türkiye'miz gelişen bir ülke. Gelişen bir ülkenin muhak
kak çok meselesi olacaktır. Şehirlerinin, köylerinin, genel alt yapısının 
meseleleri olacaktır. Tabii kısa zaman içinde bu meseleleri çözmek müm
kün olmayabilir. İmkanlar meselesidir. Çok fazla ileriye gittiğimiz, yani 
her şeyi birden yapalım dediğiniz zaman da nefesiniz kesilir. Bu da bır 
hesap küap meselesidir. Biz bir taraftan Türkiye'nin meselelerini çözer
ken, bir taraftan da bu meselelerin çözümünde imkanlanmızı nasıl arttı
rırız diye baktık.. etice itibariyle imkanlar iki türlü olur : Bir tanesi 
dışarıdan borçlanırsınız, yurt dışından. İkincisi memleketin kaynaklarını 
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harekete geçirirsiniz veya her ikisini de yaparsınız. Tabii borçlanmanın 
hesaplı olması icap eder. Borcunuzu ödeyeceğinize göre, borcunuzu öde· 
yecek şekilde gelirlerinin artırıp artmadığına iyi bakmanız lazım. 

Biz bugün bunları yapıyoruz. Bugün, bu bakımdan, Türkiye'nin 
önünde eski yıllarda olduğu gibi hiç bir problem mevcut değildir. İtiba
rımız vardır, istediğimizden fazla kredi alırız ama her zaman da almayız. 
Yani, işimize geleni alırız, işimize gelmeyeni almayız. Bu, bir hesap me
selesidir, dedik, İkincisi memleketin kaynaklarını harekete geçirmek la
zım. En önemlisi odur. Bir memleketin içinde kaynaklar harekete geçeı
se, o zaman memleketin kalkınması daha güzel olur. Bir basit rakam oJa. 
rak vereyim; 1983 yılında Türkiye'nin Milli Tasarrufu, Milli Gelirinin yüz 
de 16'sı civarındaydı. Bugün bu rakam yüzde 23 noktasına gelmiştir. Bu 
oldukça önemli bir artışı göstermektedir. 4 sene içinde yüzde 16'dan yüz. 
dE> 23'e yükselmek ve bunun da sancısız olmamasını temin etmek, kolay 
bir iş değildir. Belki önümüzdeki 4-5 sene içinde bu rakamı yüzde 27'yc, 
yüzde 30'lara getirmemiz lazım. İşte o zaman Türkiye'nin bir çok mese
lelerini daha rahat çözme gücüne sahip olacağız. Netice itibariyle şunu 
söylemek istiyorum; Bir memleket kendi gücüne güvenmeli, kendi gücünü 
harekete geçirmelidir. Biz bunun bir çok formüllerini buldu. Şimdi ba· 
kıyorum, bazı muhaliflerimiz de bunların karşısına çıkamıyorlar. Ve ba
zıları bunları kabul etmek zorunda kaldılar. Bir zamanların sol partisinin 
başkanı olup, Başbakanlık yapmış bir zat, bugün televizyonda da duy
dum, cBiz devletçi bir parti değiliz• dedi. Ama Doğu' da devletin ön plan· 
da hareket etmesi lazım ki, bizim programımız aşağı yukarı budur. De
mek ki, neredeyse bizim programımızı benimsemeye kalkıyor. Geçen 
gün, bizi her vesileyle tenkit eden bir başka Başbakan da, bizim getlr· 
diğimiz «Yap-İşlet-Devret• diye bir model var, onu kabul ettikleıinı söy· 
ledi. Açık söylüyorum, bunların hepsi bizim icadımızdır. •Yap-İşlet-Devlet 
Modeli •, cKamu Ortaklığı Toplu Konut Kanunu• gibi. Bütün bunların 

hepsi memlekette tasarruf imkanını arttırmak ve bu tasarrufları yeni 
tasarruf.ar yaratacak şekilde. Memlekette döndürebilmek amacına yöne· 
liktir. Bakınız bize, meşhur bir formülü 1983 seçimlerinde televizyonda 
münakaşa ettik. Hatta şunu ifade ettim dedim ki, köprüleri, barajları 
satarız, yenilerini yaparız. Münakaşa ettiğimiz, o zamanki bir partiniıı 
başkanı -daha kimin muhalefet, kimin iktidar olacağı belli değildi.- «Sat
tırmam• dedi. Aslı nedir? Tabii köprü alırupta parça parça satılacak de· 
ğil. Böyle bir şeyi kimse düşünemez. Mümkün değil, faydası da yok za
ten. Köprünün gelirini sattık. Gelirinin bir kısmını 1984 senesinin so
nunda 10 milyara sattık. Hatırlıyorum, 10 milyarlık senet çıkardık, bir 
kısım gelirini sattık. Şimdi, onun parası geri ödendi. Yani, 3 senelik Ge
lir Ortaklığı Senetleri vardı, senesi tamamlanıyor geri ödenecek. Köprü-
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nün gelirleri gene açık kalıyor. Bu sefer yeniden satacağız. Hatınmda 
kaldığına göre, o tarihte köprü gelirleri 10 milyar bile değildi. Biz, ilk 
başladığımız sıralarda. Şimdi köprünün geliri yıllık 40 milyara geliyor. 
Ve biz, oradan aldığımız paralarla ikinci köprüyü finanse ediyoruz. O da 
bitmek üzere gene barajların gelirlerini satarak -mesela Keban'ın gelirle 
rini satarak- Karakaya'yı bitirdik. Karakaya, Keban 'dan daha büyük. 
Şimdi onun gelirlerini satıyoruz, üçüncüsü olan Atatürk Barajını bitiri
yoruz. O bittiği zaman, tabii onun da gelirlerini satıp başka barajlar ya
pacağız. «Toplu Konut Fonu• da bu şekilde getirdiğiıniz önemli bir sis· 
tem. Zaten, dikkat ederseniz, her tarafta Toplu Konut inşaatlan yükse
liyor. İstanbul'da gezdiğiniz zaman, o kadar bariz gözüküyor. Sadece şu· 
rada Emlak Kredi'nin yaptıktan değil,- mahalle aralanna girin bakın, gö
receksiniz, her tarafta var. 

Bir de şunu müşahade ettim. Bu bana çok önemli gibi geliyor. Ora· 
da çalışan insanlar var. Elinde malası inşaatın tepesinde ya kiremit yer
leştiriyor, ya sıva yapıyor, yahutta hammallığıru, düz işçiliğini yapıyor 
Ama, hepsinin mesut olduğunu gördüm. Ben bir iş sahibiyim diyor, Yani, 
yüzünden o okunuyor. Ve bizi yollarda en çok alkışlayanlar onlar. O in 
şaatlann tepelerinde olan insanlar. Zannediyorum bugün, inşaatta bir 
düz işçiye belki 8-9 bin lira yövmiye vermeniz lıizım . 10 bine kadar çıkan 
yerleri de biliyorum. Düz işçi. Yani, elinde bir sanatı yok. Sanatı olan 
usta 25-30 bin lira alıyor. Onu da söyleyeyim, bunlar bir taraftan bazı 
şikayetlere sebep oluyor. Deniyor ki, chayat pahalıdır .. Acaba hayatı .ı 

pahalı olması mı önemli, insanlann iş salıibi olmalan mı önemli? Bazen 
onu düşünmek mecburiyetindeyiz. Türkiye çok süratle değişen bir ülke
dir. Bu değişme iyiye doğrudur. Onlan da anlatacağım. Sadece fiziki me 
seleleri, fiziki yatınmlan söylemek istemiyorum. İnsanlan iş sahibi yap
mak önemli bir şeydir. Bazen şunu düşünüyorum. Evet, Türkiye'de ha 
yat pahalılığı vardır. Ama her halde en pahalı durum yokluk durumudur. 
Bugün Bakırköy'ün, Gaziosmanpaşa'nın, Bayrampaşa'run, Eyüp'ün muh · 
telif mahallelerini gezdik. Şöyle bir baktım, dükkanlar tıklım tıklım ağ
zına kadar mal dolu. Manavlar, onlar da ağzına kadar dolu. Yani, dışar 
dan gelen birkimse, cTürkiye yokluk ülkesi değil bolluk ülkesi• der. Ve; 
dışardaki insanın gözlemi budur. Ama, bizim içimizde felaket haberci· 
leri var. Bu bolluğu ızördüğü halde diyor ki, «Sen batacaksın. Eğer on
lara rey verirsen ertesi ay batacaksın. • Bu tahminlerin hiç birisi tutmaz. 
Tutsaydı, biz şimdiye kadar, hazan basınımızın da söylediği yollara gi
derdık. Yani, şunu şöyle yapın, bunu böyle yapın diye bize kılavuzluk 
etmeğe kalkmışlardır. Biz, o kılavuzluğu hiç kabul etmedik. Doğru bil
diğimiz yoldan aynlmadık. Eğer onlann tavsiyelerini tutmuş olsaydık, 
şimdiye kadar çamunın taa dibine kadar giderdik. Bu kesindir. 
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Muhterem Muhtarlar; 

Doğrudur, Türkiye'nin meseleleri oldukça karışıktır. Ama biz, geç
tiğimiz 4 sene içinde bunun bir çoklarını, hem de referandumcu bir 
tarzda hallettik. Yeni dönemde çok daha güzel işler yapacağımızı zanne
diyorum. Bizim getirdiğimiz konulardan bir tanesi, belki en önemlfai. 
insanlarımıza sevgiyi öğretmeye çalışmak. Sokak sokak dolaşırken el sal
lamak, selam vermek gibi adetler eskiden yoktu. Şimdi biz, bunu yapıyL'
ruz. İnsanlarımızın yüzü güleç oluyor. Gülüyor selam veriyor, o da elwi 
sallıyor. Hatta bazıları öpücükler yolluyorlar. Onları da görüyorum. As
lında bu sevginin işaretidir ve geçirdiğimiz eski dönemi hatırlıyorum. İn
sanların birbirini sevmesi, bir araya gelmesi, o memleketin yükselme
siyle eşittir. Bizim toplumumuz, bizim cemiyetimiz çok homojen bir ce· 
miyet değildir. Kimse yanlış anlamasın. Bir Alman toplumu kadar hom<;
jen değilizdir. Belki bizim hususiyetimiz de, güzelliğimiz de buradadır. 
Çünkü, Anadolu çok Çeşitli kavimlerin gelip geçtiği bir güzerga.htır. Bu 
rada çok eski medeniyetler kendiliğinden yok olmaz ki, o insanlar g~ne 
kaldı. Onun üstüne başka medeniyetler kuruldu. Başka yerlerden gö.;:le.
geldi. Gayet tabii kabul etmek liizım ki, biz çok çeşitli kavimlerin gelip 
geçtiği bir ülkeyiz. Bir bu. 

İkincisi, biz Doğu ile Batı'nın birleştiği bir noktadayız. Bir tarafı
mızda Asya var. Bir tarafta Batı ülkeleriyle, öbür tarafta İslam ülkele
riyle temastayız. Bu da Türkiye'ye ayn bir boyut veriyor. Ben şuna ina
nıyorum; Bu, Türkiye'nin vakasıdır. Yani, çok mutaasıp insanlarımız da 
vardır, çok serbest yaşamak isteyen insanlarımız da vardır. Biz, bu ce· 
miyeti bütünüyle kavramak mecburiyetindeyiz. Kimsenin kimseye mü
dahale etmesi mümkün değildir. Olmaması lazım. Hepimizin bir arad.ı 
kardeş gibi yaşaması lazım. Bunu öğretmeye çalıştık. Yaptığımız işin 
tcnıeli budur. Çok mesafe aldık ama istediğimiz noktada değiliz . Daha 
istediğimiz noktaya gelmiş değiliz. İstediğimiz noktada daha fazla ser· 
besilik vardır. asıl ekonomide serbestlik diyor ak. İnsanın düşüncesin
de, fikrinde, hatta dininde serbestçe, istediği, dilediği gibi harekN etme
sine imkllıı verilmesi lazım. Buralarda tabuların olmaması lazım . ller"i 
cemiyetlerde bunlar tabu değildir. Yasaklar yoktur. Bunları düşünüyo· 
rum. Daha ileri bir cemiyet haline gelmenin yollan da budur. Tabii bunu 
yaparken, eskiden olduğu gibi ben fikrimi zorla kabul ettireceğim diye 
kavga etmemek Lazım. Kavganın hiç bir zaman yanında değiliz. Çok daha 
medeni bir tartışma, münakaşa ortamı olabilmesi lazım. Siz fikrinizi söy
lersiniz, ben de fikrimi söylerim. Netice itibariyle anlaşmayabiliriz .ıma 
ben sizin fikrinize hürmet ederim, sizin benim fikrime hürmet etmenızi 
isterim. cTam istediğimiz noktada değiliz» dediğim, budur. Ama inanıyo
rum ki, aynı minval üzerine gidersek, bizim dinimizin emrettiği en önemli 
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esaslardan birisini sıkı tutarsak, yani sabırlı olursak, bir çok mesele çö
zümü kavuşur. Ama şunu müşahade ettim; Sabırlı olmayan çok insanı
mız var. Fiziki olarak yatınmlann çoğunda da böyle durumlar var. Bu
gün Balorköy'ü geziyoruz. (ben daha evvel de gezdim), çamurdan geçil
meyen sokaklar vardı. Şimdi asfaltlanmış dümdüz. Gayet güzel olmuş. 
Ama onun yanında iki üç tane bozuk yol kalmıştır. Daha da vardır. He
men orada bana onu gösteriyorlar. •Bak şu sokağa» diyorlar. Biraz daha 
sabredin dedim. Her şey birden bitmez ki. Her şeyi birden bitirebilmek 
için, bugünkü harcadığımız paranın on mislini daha harcamamız lazım 
Bu da imkan dahilinde değildir. Türkiye, bir çok meselesini çözecek b;r 
güce gelmiştir. Bu kanaatteyim. Ve dikkat ederseniz bir çok konuda, bir 
çok meseleleri geride bıraktığımız artık açık seçik g-Ozüküyor. Bir tanesi 
şu; deniliyor ki; •Türkiye her on senede bir müdahaleye maruz kalıyor.» 
Neden böyle oluyor diye bana çok sordular. Şunu açıkça konuşmak la
zım. Bir memleket ekonomikman güçlü olursa, birçok meselesini çözme 
imkanına kavuşur. Bunun aksini kimse iddia edemez. Ben Osmanlı Ta
rihi'ni de bir çok yabancı kaynaklardan ve yerli kaynaklardan inceledim. 
Bildiğim bir şey var. Osmanlı'nın ilk çöküş eğilimine girdiği devrede, ik
tisadi bunalımların başladığı bir gerçektir. Tabii iktisadi bunalımlar, bir 
takım sosyal bunalım ve sılontılara da dönüşüyor. Ahlak bozuluyor, bir 
takım hırsızlıklar, kötülükler oluyor. Bir yabancı kaynaktan okuduğum 
konu şu; Bu hadiseler aynen Osmanlı tarihinde Kanuni Sultan Süley
man'ın son devrinde olmuştur. Avrupa'dan altın geliyor, veya altının fiatı 
yükseliyor. Bu fiat yükselmeleri diğer maddelere yayılıyor. Osmanlı ida
resi - fiatlara narh koyuyor. Bir nevi fiatlan zorla sabit tutmaya çalışıyor. 
Tabii tutamıyorlar. Tutamıyorlar derken şunu söyleyeyim; Mal kaçmaya 
başlıyor. Mal nerede daha fazla para buluyorsa oraya kaçıyor. Bunun 
üzerine bir nevi zorlama tedbirleri alıyorlar. İnsanlar istihsal yapamı
yor, tanın istihsali azalıyor. Bu sefer, haydutluklar, soygunlar başlıyor. 

Bunun üzerine. Yeniçerileri muhtelif yerlere bugünkü jandarma veya po
lis görevini yapmak üzere gönderiyorlar -ki, Yeniçeriler Osmanlı Ordu
su'nun en mütena sınıfıydı.- Tabii Yeniçeriyi sen esas görevinden alıp, 

başka bir göreve verir en, o da o irtikabın içine girer. İşte meşhur para 
almak, ıiişvet almak hikayeleri böyle başlıyor. Ordu eski gücünü kaybe
diyor ve neticede Osmanlı'nın ilk eğiliminin bu olduğu ortaya çıkıyor. 
Bunu tarihler yazıyor. Bizim tarihler değil, yabancı tarihler yazıyor. 
Maalesef bizim tarihlerde sadece hadiseler yazılır, • Bu tarihte şu olmuş, 
bu tarihte bu olmuş• diye. Analizi yapılmamıştır. Aynı konu bizim haşı
mızdan da geçmiştir. Bakınız, 1960'ta 27 Mayıs'tan evvel, 1957 seçimle
rinde yokluklar vardı. Eğer hatırlayanlar olursa, kahve yoktu, muhalefet 
siıpürge yok diye o zamanki ilctidarın karşısına çıkmıştı. Bir çok şeyler 
1957 -60 arası karaborsaydı. 1968'de biz, ödemeelr dengesinde sıkıntıya 
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düştük. Sonunda 1970'de Para Operasyonu yapıldı. 1971'de, 12 Mart gei
di. 1977 senesinde Türkiye Merkez Bankası, ıözel sektörün dövizlerini 
transfer edemez hale geldi. 1980 24 Ocak'mda büyük bir para operasyonu 
yaptLk. Ve ardından 12 Eylül 1980 geldi. Bu bir istatistiki gerçektir. Her 
10 senede bir olmuştur ve başlangıcındaki hadiseler de

0

budur. Başından 
beri söylüyorum: şunu gördüm, ekonomiyi sağlam tutmak lazım. Yok
luklann olmaması lazım. Her şey var olursa, pahalı bile olsa, insanla~ 
onu elde edebilmek için daha fazla çalışma ihtiyacını duyarlar. Çalışma 
fazla olursa, ekonomi gelişir, memleketin çarklan döner. Getirdiğimil 
formül budur. Bugün Türkiye'nin borcu olmasına rağmen, dövizinde 
herhangi bir problem yoktur. Sene 1987, 10 sene geçmiş. Tabü felaket 
tellalığı yapanlar gene var. Siz onlara hiç aldırmayın. Ben şunu tahmin 
ediyorum, önemli bir noktada çok büyük değişiklik yaptıık, o da şudur : 
Niçin her senede bir döviz darboğazına düşüyonız? Onu da şöyle izah 
ettim, dedim ki, cTüı:kiye'ye gelen her iktidar, hangi çeşit olursa olsur.. 
Türkiye'nin meselelerini çözmek için yatının yapmak zorundadır.• Ya
tınmlan hızlandırmaya başladığınız zaman, döviz darboğazma giriyor
sunuz. Yani makina techizat almak için döviz kafi gelmiyor. Neden döviz 
kafi gelmiyor? O geçtiğimiz 30 seneye baktığınız zaman Türkiye'nin ih
racaurun en önemli tarafının, zirai ürünler olduğu gözüküyor. O tarihler
de yiizde 65'i zirai ürün. İşte, 1979'da da yiizde 60-65'i bala zirai üründü. 
Zirai ürünlerin dünyada fazla talebi yoktur, fiatlan da fazla artmaz. O 
vakit ihracatınız artmaz. İşte netice itibariyle, ben hatırlıyorum, Türkiye' 
nin 1964 senesinde 410 milyon dolar ihracatı oldu. İsmet Paşa Başba 
kan'dı «Biz ses duvarını geçtik• dedi. 1971'de zannediyorum 1 milyar do· 
!ar eivanna geldi. 1979'da da 2 milyar iki yüz milyon dolar. Bu sene tah
min ediyoruz, ihracat 9,5 milyar dolar olacak. 1979'dan bu tarafa 4 mıs · 
liııden fazla artmış ama önemli olan zirai mal değil, artık, sanayi mal
lan ihraç ediyor, Türkiye'nin ihracatının yüzde 80'i sanayi mallarıdır. 
Sanayi mallan ihraç ettiğimiz zaman ihracatınız artar, başka türlü ol
maz. Brezilya gibi sadece kahve ihraç ederseniz -vaktiyle öyleydi- fazla 
birşeyiniz olmaz. Türkiye'de pamuk ihraç etse 500 bin ton pamuk yapar. 
Bilemezsiniz 700 bin ton olsa ne yapar. Buğday ihraç etseniz, bazı sene 
edersiniz, bazı sene edemezsiniz. Onun için işi sanayiye döndürmek la
zım ve biz bunu yaptık. Şu geçtiğimiz senelere iyice bir bakarsanız, go
reeeksiniz ki, sanayi mallan ihracatı, Türkiye'de ihracat bünyesi içeri
sinde- yüzde 35'ten yiizde 80'e çLkmıştır. 

İkincisi, Turizm sektörü. Demin bu otelin sahibi bana, «1988 sene
sine her yeri tamamen sattım• dedi. Ve burayı büyütmeyi düşünüyor
muş. Bu sene biz 2 milyar dolar gelir sağlıyoruz turizmden. Belki önü
müzdeki 5 sene içinde 5 milyar dolar. 
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İşte, bunlar Türkiye'nin döviz dar boğazını kıran hususlardır. Bunu 
meydana getirdik. Bunu meydana getirmenin çok önemli olduğu kanaa
tindeyim. Bunu çözdüğünüz anda, bir daha döviz darboğazıyla karşılaş
mazsınız, ne sosyal sıkıntılar ne de onu takip eden siyasi bunalımlar olur. 
Temelinde bu var. Bu iş sağlam olursa siyasi meselede çözülür. Biz, Amı
vatan'ı kurarken az önce söylediğim gibi dedik ki, «hangi şekilde görüşü 
olursa olsun, bizim prensiplerimize uyuyorsanız, gelin bu çatının altına». 
Hatta bana o zaman alay maksadıyla «Mevlana gibi herkesi çağırıyor .. 
veya •yaptığı aşuredir» dediler. Bunlar aslında Hz. Mevlananın söyl& 
diği sözler de, aşure de fevkalade kıymetli şeyler. Bizim için alay maksa· 
dıyla istedikleri kadar seni kullansınlar hiç farketmez. Ama netice ne 
oldu? O alay edenlerin yüzü kara çıktı. 

Bugün Anavatan yepyeni bir partidir, ama bu esasta kurulmuştur. 
İçımizde eskiden CHP'ye rey verenler var, eskiden AP'ne, MSP'ye, MHP' 
ye rey verenler var. Onları biliyorum. Ama neticede, biz bir başka hamur 
yaptık. Bununda maksadı, eski usule milleti bir daha döndürmemektir 
Bunda başarılı olduğumuzu zannediyorum. Çünkü e kilerin hepsi ortaya 
çıktı. Millet onları affetti, çıktılar piyasaya, geçtiler partilerinin başına. 
Şimdi hepsi birer felaket haberciliği yapıyor. Ama memleketin meselele
rini çözmek isteyen, çare getirenlere şunu sormak lazım; Madem bu kıı
dar beceriniz vardı, niye daha evvelden yapmadınız? Niye daha evvelden 
anlaşmadınız? Şimdi gayet güzel anlaşıyorsunuz, ama kime karşı? Özal'a 
karşı. Bizim için hiç farketmez. Ben bu işi eğer yapıyorsam, herkes şa
hittir, Allah'ta şahittir, sadece halkın rızası için yapıyorum, başka hiçbir 
şey için değil. 

İnşallah, Türkiye'yi daha iyi durumlara getireceğiz. Şehirlerimizır. 
meseleleri bir çorabın sökülmesi gibi kolaylıkla çözülecek. Köylerimizın 
meselesi çözülecektir. 

Çok şeyler yaptık derken, birkaç tane de misal vereyim : MisaJ!erin 
bir tanesi, «telefonda çağ atlama olmuştur» diyorum. DPT'de çalıştığım 
yıllarda ve hatta ilk bakanlık yaptığım yıllarda yurtdışına gittiğimiz za· 
man yabancıların telefon kolaylığına hayran olurdum. Adam oturuyor, 
Almanya'dan Amerika'yı anyor, çeviriyor kodunu ve Amerika'ylla konu
şuyor. Siz yazdırıyorsunuz, 3,5 saat bekliyorsunuz, olmazsa ertesi güne 
kalır. Hatta ben İstanbul'dan yabancıların Atina'ya gittiklerini, oradan 
telefon ettiklerini bilirim. 

Bugün, Türkiye'nin 20 bin köyünde otomatik telefon var. Bu sene 
sonuna kadar hepsinde telefon olacak. Ara seçimlerde Bingöl'de basın 
mensupları bana söylediler, bir köye g ' tmiş1 er, kahveci demiş ki, •Ağabey 
burada otomatik telefon var, istersen telefon eh yani çay kahve ikrar.ı 
eder gibi telefonu ikram ediyor. O eski şeyler geçti artık. Almanya ile 
Amerika ile çok rahat konuşuyoruz. Hatta şunu söyliyeyim; •Bizim ge-
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tirdiğimiz sistemler şu anda en modern sistemdir• Geçende PTI' Genel 
Müdürü, Alman'lardan şikayet etti. Onlar meselelerini halledemiyorlar. 
Esas sıkıntı bizde değil, onlarda. Bizim ki, bugün sayısal dediğimiz diji· 
tal ve en modern bir sistemdir. Dikkat ederseniz, eskiden telefonun ahi
zesini kaldırdığınız zaman düdük sesi beklerdiniz. Şimdi bekliyor musu
nuz? Yok öyle şey. Bitti o işler. 

İkincisini önemli görüyorum, belki farkında olmayabilirsiniz. Çün
kü, işin içinde yaşıyoruz şehirlerin aydınlatılması çok değişti. Şimdi gez
diğiniz bütün anayollara bakın, pırıl pınldır. Hatta ben, bu sefer ar:ı 
yollara gittim, onlar bile değişmiş. Eskiden «Üç lambadan birisini sön
dürün, elektrik tasarrufu yapacağız• derlerdi. Buna ihtiyacımız yok. Yani, 
şehirler iyi aydınlatılmalı ki, oraları biraz daha modern hüvviyette olsun. 
İnsanlar rahat etmeli . Zaten bunun için bütün bu gayretlerde bulunuyo
ruz. Yoksa karanlık, izbe sokaklar olursa, orada her türlü macera da olur. 
Günde 3-4 saat elektrik kesilirdi. Şimdi elektrik hiç kesilmiyor. Tabii 
kazara bir arıza olursa, ona birşey diyemem. Ama programlı olarak 
elektrik kesintisi yoktur. Fazlamız varda, onun için diyorum. Daha da 
fazlası olsun diye santraller yapıyoruz. Modern santrallar yapıyoruz. Sa
vunma Sanayii diye yepyeni bir fon çıkardık. 1Ik meyvasını da gördünüz. 
Cumhuriyet Bayramı'nda F-16 uçaklan uçtu. Bunlar İstanbul'dan da geç
tiler, aynca muhtelif şehirlerde de gösteri yaptılar. O gün ilk jet uçağı
nın teslim törenindeki konuşmamda dedim ki, «1960 senesinde zannedi
yorum. 1960 Ekim'inde veya 1961 Cumhuriyet Bayramı'nda mıydı, rah
metli Cemal Gürsel «Bir otomobil yapamıyor muyuz?• demişti. Ondaıı 

sonra Eskişehir Cer atelyesinde mühendisler oturdular, bir otomobil yap
tılar. İsmini de Devrim koydular. O zaman da çok münakaşa edildi. Eko· 
nomik mi değil mi? kaça mal oldu? diye bir sürü laflar söylendi. Rah
metli Cemal Gürsel'i de bindirdiler arabaya, tur atıyorlardı, benzini nıi 
bitti, bir arıza mı oldu araba yan yolda kaldı. Şimdi o noktadan geliyo
ruz. Sene 1960, doğru dürüst otomobil yapamayan Türkiye, bugün tabii 
rahatlıkla otomobil yapıyor. Hem de siz hangisi iyi diye beğenir hale gd
diniz. Şu daha iyi, bu daha iyi diye. Sonunda jet uçağına döndü. Bunla~ 
gelişmeyi gösteren en büyük işaretlerdir. Önümüzdeki dönem çok daha 
iyi olacaktır. 

Sözlerimin arasında da söylediğim gibi, benim görmek istediğim 
Türkiye'de, (çocuklar, gençleri çok seviyorum) istikbale güvenle bakan . 
yani daha küçük yaştan itibaren bulunduğu durumdan me:nnun olan 
insanlann, çocukların, gençlerin olması lazım. Onlara çok iyi terbiye ver
memiz lazım. Öyle bir terbiye ile hem iyi ahlaklı, birbirini seven gem;· 
!er yetiştirmemiz liizım. Türkiye'nin geleceği bunlara tabiidir. Bugün 
gençlere bakıyorum, çok dikkat ediyorum, imkanlar kademe kademe bi· 
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ziın devremize göre çok iyidir. Yani, okuma imkanları çok iyidir. O anarşi 
devrini geçirdikten sonra, bugünkü yeni nesiH, üniversitede okuyanları 
fevkalade iyi görüyorum. Cesur ve aynı zamanda daha becerikli görüyo
rum. Bunların çoğuyla da konuşuyorum. Bazan da şunu diyorum, sizin 
altınızdan gelen bir nesil var. Şu anda Ortaokul'da, Lise'de, llkokul'da. 
Onlar daha diri, küçük küçük çocuklar. Onların da daha iyi olduğu b :r 
Türkiye görüyorum. Tabii Belediyelerimize çok iş düşüyor. Güzel prak
lar, çocuk bahçeleri, kütüphaneler ve spor tesislerinin daha fazla yapıl
ması lazım. Çocuk sokakta değil, ya kütüphanede ya spor sahasında ya 
da çocuk bahçesinde olacak. Böyle olması lazım. İnsanların birbiriyle 
kavga etmediği, kavganın iyice ortadan kalktığı, medeni münakaşalarır.. 
tartışmaların yapılabildiği bir Türkiye'yi görmek istiyorum. Buna da yak
laştık ve tabii etrafındaki ülkelerle mukayese ettiğiniz zaman saygınlığı 
iyice artmış, herkesin aradığı dost olan bir Tü.rkiye görmek istiyorum. 
Buna da epey yaklaştık, onu da söyleyeyim. Bugün Ortadoğu'da en fazla 
itibar edilen ülke Türkiye'dir. Bir mukayese yapacağım; 1980 senesi, 
Türkiye'nin en sıkıntılı bir dönemidir. Rahatça şunu söyleyebilirim, o 
tarihte Başbakan kalkıp Suudi Arabistan Kıralı'ndan randevu istese çok 
zor randevu alırdı, görmesi mümkün değildi. Bugün ben her hangi bir 
şekilde yurt dışına, diyelim ki, Asya'ya doğru gidiyorum. Ne.reye uğra
mak istiyorum, Kuveyt'e. Hemen bir haber yolluyonız, geliyoruz veyahut 
da Suudi Arabistan'dan geçip, •iki saat görüşeceğiz» diye K.ral'ın kardeşi 
Prens derhal karşılamaya gelir, bizi de alır götürürler. Kralla konuşuruz 
tekrar meydana döner gideriz. Dikkat ederseniz, televizyonda görmüşsü
nüzdür, bizim Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı, üç tane gezi yapb. Uç yere 
gitti. Suudi Arabistan Kralı ile iki saat konuştu. Bakan değil bu, Dışlş
leri Müsteşarı. Ondan sonra Birleşik Arap Emiri ile konuştu. Bunları 
televizyonda gördünüz. İşte, bu Türkiye'nin itibarını gösteriyor. Aynı 
arkadaşım, Irak'ta, Irak Başbakanı'yla da görüşür. Bunları söylemekten 
kastım şu; Türkiye'nin itibar grafiği çok yukarı çıkmıştır. Ama bizim aı
zumuz, çok daha itibarlı, çok daha güçlü bir Türkiye'dir. Bunun da ya
pılacağından hiç bir şüphem yoktur. Tek şartı, birbirimizi sevelim, sa
yalım, birliğimizi bozmayalım ve 1980 öncesine de bir daha dönmeyelım . 
tleriye, sadece ileriye bakalım . tleride daha mutlu, daha birbirini seven 
insanların olduğu , belki bir bakıma daha muhafazakar ama bir bakıma 
da ilerici bir Türkiye olacağına inanıyorum. Yeniliklere açık, yenilikleri 
çok rahatlıkla kabul eden, kimsenin kimseye müdahale etmediği bir Tür
kiye olacağına inanıyorum. Bugün bir çok konu var ki, niye münakaşa 
ediyoruz diye şaşıyorum, hatta kınıyorum. Ama o konuların da müna
kaşa edilmediği bir Türkiye olsun istiyorum. Buna de epey yaklaştığımızı 
zannediyorum. Ben sözlerimi burada bitireceğim, Hepinize sevgiler, say 
gılar sunuyorum. Sağolun. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'lN İCRAATIN İÇİNDEN 
PROGRAM KONUŞl\ılASI 

Hayırlı akşamlar değerli vatandaşlamn. 

;Baktım da tıtkvime, mutlulukla şunu gördüm. 

8 Kasım 1987 

6 Kas ım 1983'ten bu yana iktidarımızın, icraatımızın 4. yılını tamam 
lamış, 5. yılına basm ışız. 

Ve baktım ki, bu 4 yıl içersinde sizin sayenjzde, sizin, yaratıcı, üre
tici gücünüzle, icraatımıza katkınızla inanılması güç işler başarmışız .. 

Nedir, iktidar olarak bizim yaptığımız? 

Batılı, çağdaş bir toplum olma yolunda, önümüzdeki engelleri kaldır
maktır. 

Her ferdin daha çok çalışma, daha uygar koşullar içinde yaşama ve 
daha çok kazanma bilincine, yeni yeni yollar açmaktır. 

Bu barajları yapan kim? Bu otoyolları döşeyen kim? Kim getirdi 
köyleı;e elektriği, suyu, telefonu, yollan . 

Kim uçurdu hepimizin iftiharı, gözbebeği. göznurumuz kendi uça· 
ğımız P- 16'yı. 

Bunu yapan sizlersiniz. 

Bunu yapan milletimiz. 

Eğer bize iktidar olarak, bir küçük iftihar payı düşerse, Türk roil-
letiyle birlikte, böylesi bir 4 yılı yaşamaktan ibarettir. 
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Sevgili vatandaşlarım. 

Her zaman olduğu gibi eğri oturalım, doğru konuşalım . 

Türkiye'miz, 5 yıl önceki Türkiye mi? 

Allaha şükür, huzur ve güven içinde yaşıyoruz. 

Bunu sağlayan kim? 



Bir ülkede barış, ancak ve ancak o ülke insanlarına zaten yürekle
rinde mevcut dayanışma, barış ve kardeşlik havası estirilirse sağlanabilir 

İktidar olarak, barış ve kardeşlik temel inancımızdır. 

Diğer temel inancımız, kanundur. Hukuktur. Hukuka dayalı, ka-
nunlara dayalı bir devlettir. 

Bütün icraatımızın altyapısı, çıkardığımız kanunlara dayanır. 

Şunu rahatlıkla ifa.de etmek istiyorum : 

Cumhuriyet tarihinde, son 37 yılda hiç bir iktidar, icraatına bizim 
kadar çok kanun, kararname ve tebliğle yön vermemiştir. Ve dahası, bu 
kanunların büyük çoğunluğu Reform mahiyetinde kanunlardır. 

Şimdi ... Kanun çıkarmışım da ne olmuş? 

Eğer siz, eğer benim güzel vatandaşım o kanunu benimsemezse, o 
kanunun kendisine sağladıklarını görmezse, bir sonuç alabilir miydik? 

Örneğin, bir Katma Değer Vergisi. Biz bunu 6 ayda oturttuk. 

Sizin sayenizde. 

Yunanistan, 2,5 yıldır hala oturtmaya çalışıyor. 

Bir Vergi İadesi Kanunu, yani faturalı yaşam ... 

Bu kanun sayesinde, bilir misiniz ki, bu yıl, çalışan insanlarımızın 
cebine, devletten 800 milyar lira ek para girmiş olacak. 

Devletin kil.r getiren kuruluşlarının gelirlerine sizi ortak edeceğiz 

demiştik. Sözümüzü tuttuk. 

Bakınız. Böylesi akılcı bir kanun ve akılcı bir uygulamayla elimize 
neler geçmiştir? Millet ve devlet olarak. 

Bugün, köprü -baraj gelir ortaklığı senedi sahibi her vatandaşımın 
yaptığı yatırımdan memnun olduğunu biliyorum. 

Onların bu yatırımları, Kamu Ortaklığı Fonu'na akarak, ülkemize 
kaynak olmuştur. 

Başta Atatürk, Karakaya Barajları olmak üzere bir çok baraj ... Ha
len inşaasına başlanmış olan toplam 1500 km lik otoyollar ... İstanbul'un 
su derdine çözüm getirecek Küçük Çekmece ve Darlık Barajlan ... Yani 
Türkiye'nin altyapısı ... 

Bu paralan siz vermeseydiniz, kim verecekti? 
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Bu kaynak olmasaydı, Türkiye'de, işsizliğe çözüm, kim ve nasıl ge
tirecekti? 

Fon demiştim. 

Bu fonların, ülkeye ne hayırları olmuş? Şöyle bir bakalım görelim _ 

Benim güzel vatandaşım, 

Bir zamanlar, Türkiye'nin haracını kaçakçı· karalborsacı yemez 
miydi? 

Biz bu işi hemen kaldırdık. 

Bir zamanlar Türkiye, darlıklar, yokluklar, kuyruklar ülkesi değiI 
miydi? 

Onu da hallettik. 

ne ile? 

Her defasında, kanunlara istinad eden, yeni kanunlardan ilham alan 
cesur uygulamalarla. 

Ama şunu biliniz. 

İşin çivisi, Türk Parasını Koruma Kanunu'na getirdiğimiz aydınlık, 
ihracatı teşvik, ithalatı serbest bırakma yolunda çıkardığımız kanunlar 
ve kararnamelerdir. 

İşin temel çivisi ise, Türk lirasını gerçekçi kur değerlendirmesine 
bırakmaktır. 

Benim sevgili vatandaşım, 

Türk lirasını, başka türlü, Uluslararası 'bir para yapma yoluna sok· 
manın imkanı var mıydı? 

Hep şunu söylemişimdir. 

Döviz, bir eve giren maaş gibidir. 

İşte bütün bu kanunlar, kararnameler sonucu, artık dövizsizlikten 
yani ödemeler dengesinin açık vermesinden, Türkiye, kurtulmaktadır. 

Bu ülke üstündeki ipotek 'beklentilerinin hepsini kaldınyoruz ... kal· 
dıracağız. 
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yor. 

Sevgili vatandaşlarım, 

Hızla gelişen ülkemizde, insanımız haliyle daha iyi yaşamak istiyor. 

Köylümüz artık köyde tek bir çeşme değil, evine şebeke suyu isti-

Almanya'ya, evinden, doğrudan doğruya telefon açmak istiyor. 

Elektrik giren her köyde televizyon, video, buzdolaıbı, çamaşır ma
kinesi ve benzeri konfor gereçleri ihtiyacı başlıyor. 

Biz halkımızın, köylümüzün tüm bu isteklerini, gereğini yerine ge
tirmek için gayet hızlı bir icraatın içindeyiz. 

1987 yılı sonunda elektriksiz köy kalmayacaktır. 

1988 yılı sonuna kadar bütün köylerimiz otomatik telefona kavuşa
caktır. 

Kentlerde ise, insanımız kendi evinde yaşamak, ev sahibi olmak isti
yor. Haklı olarak. 

Akılcı uygulamalarla, biz de, bu isteği destekliyoruz. 

Bakınız. Bir Toplu Konut Kanunu ve Fonu sayesinde, yıllardır ata
let içinde duran inşaat kesimi, şimdi olağanüstü bir canlılık kazanmıştır. 

Nasıl kazanmasın ki? 

Son 3 yılda 600 bin konuta yani 600 bin aileye 1 trilyon lira kredi 

'/ermiş iz. 

Bu daha işin başı. 

İcraatımız..n hedefi. Türk insanını gençken ev sahföi kılabilmektir 

Değerli vatandaşlarım, 

Sosyal adaletçi bir icraatımızın boyutlarını sizlere açıklamak isti-

yorum. 

Bir İmar Affı Kanunu çıkardık. 

Türkiye'de gecekondu yapımı, yaklaşık 35 yıl önce başlamıştır. 

Hiç kimse gecekonduların varlığını ve yokluğunu kabul etmemiş. 

1,5 milyon aile, yetersiz altyapı kondularda ve •evimi ne zaman ba-
şıma yıkacaklar• korkusu içinde yaşamıştır. 
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Bir kere, biz bu sosyal yarayı ortadan kaldırdık. 

Bu 1,5 milyon ailemiz bir sosyal işkenceden kurtulmuştur. 

Bu 1,5 milyon ailemizin büyük çoğunluğu tapu sahibi olmuştur. 

Bakınız, tapu salıibi olunca neler oluyor? 

Belediyelerimizde, imar islah planlan hızla tamamlanmaktadır. 

Bu ne demektir? 

İki komşu, üç komşu bir araya gelip, arsalannı birleştirip, koskoca 
bir apartman salıibi olacaklar demektir. 

Ülkemizde çok iyi çalışan bir sistem sayesinde, yani müteahhitle an· 
laşma yoluyla, ceplerinden bir kuruş para çıkmayacaktır. 

Bu, sosyal adaletçi bir uygulama değil midir? 

Sevgili vatandaşlanm, 

Daha önceki bir «İcraatın İçinden» programında, .Türkiye çağ atlı-
yor» demiştim. 

Bulunduğum yerden bu gerçeği gayet net olarak görebiliyoııum. 

Nedir çağ atlamak? 

Çağ atlamaktan anladığım, herşeyden önce ça~aş batılı ve batıyla 
yarışan bir Türkiye'dir. 

Bugün Türkiye'mizin cephesi değişmekte. 

Ama en önemlisi köylerde, kentlerde başlayan yeni yaşam biçimidir. 

Halkımızın, her alanda daha iyisini bilinçle istemesidir. 

Halkımızın bu iradesi, bizi Avrupa'yla yanşacak bir ekonomik kal· 
kınmanın esas itici gücüdür. 

Bugün köylümüz, ileri teknoloji ürünü tohum kullanmakta, Bere-
ketine bereket katmaktadır. 

tadır. 

Nadas, hemen hemen bütün Türkiye'de ortadan kalkmıştır. 

Çünkü köylümüz, bilgi ve beceri ile suni gübre kullanmaktadır. 

Köylümüz, sınır ticareti ile kendi ürününü kendisi dışanya satmak-

Köyündeki telefonla, dünyanın istediği yeriyle konuşmakta, ya has· 
ret gidermekte y::ı iş yapmaktadır. 
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Bu, köylümüzün yeni bir çağa açılışı de#il midir? 

Bakınız, U ICEF teşkilatıyla birlikte Türkiye'mizde, dünyanın en 
büyük ve en başarılı aşı kampanyası gerçekleştirilmiştir. 

5 milyondan fazla yavrumuz aşılanmıştır. 

Eğer köylümüz bu kampanyaya katılmasa, destek olmasa, bir ikti· 
dar tek başına bu başarıyı nasıl sağlayabilirdi? 

Kentlerimizde daha önce yol istenirdi. Yolun asfaltlanması istenirdi. 

Şimdi , yollar asfaltlanınca, benim halkım çocuğu sokakta oynama-
sın diye park istiyor. 

Yeşil saha, spor sahası istiyor. 

Bunların hepsini gerçekleştiriyoruz 

Nasıl mı? 

Belediyeleri para sahibi yapan, bizim çıkardığımız yeni Belediye 
Kanunu sayesinde. 

Bugün, memleketimizin tüm çalışanlarının, köylümüzün, çiftçimizin 
fatura toplaması, vergi iadesi alması bir anlamda çağ atlamaktır. 

Yeni ve çağdaş bir bilince sahip olmaktır. 

İsteyen her vatandaşımın, cebinde istediği kadar döviz taşıması, is
tediği bankada döviz hesabı açtırması, dilediği gibi yurtdışına çıkabilme
si, eskiye oranla çağ atlamak değil midir? 

Ve nihayet, Türkiye'nin vitrinlerinin Avrupa illkelerinin vitrinleri 
gibi olması Türkiye'nin çağı yakalaması değil midir? 

Artık dövizsiz kalacağız korkusunun yok olması, Türkiye'nin çağ 
atlaması değil midir? 

Şimdi... 

Bir büyük gurur konumuza değinmek istiyorum. Hepimizin yüreği 
iftiharla dolsun. 

Türkiye'ye en ileri teknolojiyi ithal ederek, dünyanın en güçlü sa-
vaş uçağı F -16'yı kendimiz yapıyoruz. 

Bu fabrikanın temelleri 4 yıl önce atıldı. 

Bugün üretime geçmiştir. 

Ürettiği bu parçalan dışarıya ihraç edecektir. 
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Daha önce kendisinden çelik ithal ettiğimiz Amerika, Japonya gib; 
ileri sanayi ülkelerine bugün çelik ihraç ediyoruz. 

Türk sınai ürünleri, dünya pazarlann.da, dünya ile rekabet ediyor. 

Bu olgular, Türk sanayiinin çağ atlamasının en açık seçik kanıtı de
ğil midir? 

Türkiye'mizin her kesiminde, bilgisayar çağı başlamıştır. 

Yakın gelecekte bir milyon bilgisayar, ilkokullanmıza girecek, cği· 

tim bilgisayar marifetiyle yapılacaktır. 

Türkiye, hiç bir afonda, kimseden geri kalmayacaktır. 

Ne mutlu bizlere ki, maıı.lesef bir cadı kazanı haline gelmiş Ortado
ğu'da, banş ve huzur içinde yaşayan, her yıl biraz daha güçlenip zenginle-
şen ülke Türkiye'dir. -

Bütün dünyada milli itibarımız da, kredi itibarımız da en yüksek 
seviyededir. 

Sevgili vatandaşlarım, 

Her zaman söyledim, bir ke.ı: daha tekrarlıyorum. 

Karamsarlığa kapılmak, kendimize ve ülkemizin gücüne haksızlık 
etmektir. 

Türkiyc'nin tam anlamıyla bir Avrupa lülkesi olması için, tabii ki 
önümüzde daha uzun bir yol vardır. 

Evvelallah el !birliği, gönül birliği ile lbu süreyi de mümkün olduğu 
kadar kısaltacağız. 

Batı ailesi içindeki seçkin ve layık olduğumuz yeri alacağız. 

Yeter ki, milli birlik ve !beraberliğimize dört elle sarılalım, kimse
nin, içinde yaşadığımız barış, huzur ve kardeşlik havasım bozmasına izin 
vermeyelim. 

Önümüzde aydınlık bir gelecek var. 

Y avrulanmız, bizden çok daha iyi yaşayacak. 

Ülkemize ve yavrulanmızın geleceğine hep birlikte sahip çı'kalım. 

NE MUTLU TÜRK'ÜM DİYENE 

Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum benim güzel vatandaş
larım. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN CUMAOVASl · SAKARYA 
OTOYOLU'NUN TEMEL ATMA TÖRENİNDE YAPTICI 

KONUŞMA 

8 Kasım 1987 , 

Değerli mi afirler ve sevgili vatandaşlarım, 

Bu otoyol temeliyle, demin de ayın Bakanrmızın ve Genel Müdürü
müzün ifade ettikleııi gibi, Anıkara - İstanbul arasım temel atma bakımın
dan tamamlamış oluyoruz. Aslında finansman bakımından İstanbul Klı
nalı'dan Edime'ye kadar olan kısımda tamamdır. Onun temelini daha at
madık. Bu suretle her zaman söylediğim gibi, 3-4 sene sonra inşallah 
Edirne- K.apikule'den giren bir vatandaşımız arabasıyla otoyol üzerinde 
giderek Ankara'ya gelebilecektir. Tabii bunlara ilave olarak geçtiğimiz 
günlere Adana' da temelini attığımız Tarsus· Adana · Gaziantep otoyolu ve 
önümüzdeki aylar içerisinde temelini atacağımız -İzmir çevre yolu sis
temiyle, İzmir-Aydın belki Denizli- bunlarda yapıldığı zaman, biz, aşağı 
yukarı 1300 km'ye ya'.kın otoyola fiilen başlamış ve inşallah 3-4 sene içe
risinde taımamlarnış olacağız. 

Tabii Türkiye'nin ihtiyacı bunun üzerindedir. Biz, Turkiye'nin ana 
ulaşım sistemini, vaiktiyle J950'li yıllarda karayolları idaremizin yeni bir 
vı..>cheye verilmesiyle geniş bir faaliyet başhıdı ve bugünkü karayolu ağı 
kuruldu. Fakat bunlar on yıllaııda yapılan çift yollar hariç, o da şehir 
me•·kezlerine yaklaştığımız sıralarda oluyor. Onun haricinde aynı yol üze
rinde gidişli. gelişli yollardır. Tabiatıyla bu yollarda hem kazalar daha 
fazla oluyor, hem de trafik fevkalade sıkışabiliyor. 

Modern bir ülkenin muha'kkaldci karayolu sistemi de modem ol
maya mcdbuııdur. Baştan itibaren düşündüğümüz yıllar evvelsi hayal et
tiğimiz, Avrupa ülkelerinde Amerika'da ol.duğu gibi büyük otoyollara 
Türkiye'nin ihtiyacı vardır. Ve şu anda üzerinde çalıştığımız Edirne. İs
tanbul-Ankara otoyolu Türkiye'yi Kuzey-Batı'dan, Güneydoğu'ya doğru 
kateden ve kesen büyük bir otoyol si teminin başlangıcı olacaktır. Omit
ediyorum, Türkiye asrın sonuna 3000 lmn'nin üzerinde bir otoyol sistemi
ne kavuşacaktır. 

Şu anda inşaatına başladığımrz ya da başlayacağımız otoyollarda 
100 binin üzerinde insanın çalışacağını, yepyeni bir iş sahası açılacağını 
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ve bittikten sonra bu otoyollar üzerinde -karayollanmıza rica ediyorum
ileri ülkelerin, bilhassa Amerika'da çdk göndüm, muhtelif meseleler için
de, 20- 25 km. arayla güzel yerlerde dinlenme yerleri, lokantalar hatta 
oteller kurulabilmeleridir. Buralarda yeni bir turi1..rn imkanı, yeni bir iş 
sahası açılacaktır. Hem de otoyollarımıza rağbeti arttıracaktır. Bunlara 
da dikkat edilmesini bilhassa tavsiye ediyorum. 

Otoyollar, barajlar, telefon sistemi, Türkrye'yi modern ülkeler ara
sına sokan, bi:ciıın tabirimizle •Çağ atlatan• tesislerdir. Bu suretle bizim 
ülkemizde de ileri ülkeler gibi, modern bir ülke olma yolunda önemli 
mesafeler olmaktadır ve inşallah önümüzdeki 5 sene içinde de aynı sis · 
temde devam edecektıir. 

Bu otoyolların finansmanı enteresan bir tarzda yapılmaktadır. Biz, 
bu finansmanın belki ileride baŞka çeşitlerine de gideceğiz. Ama ilk ka
deme yaptığımız finansman, bu otoyolları ücretleri ile Toplu Konut ve 
Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı vasıtasıyla kredi olarak, otoyolların 
inşaatını bütçe dışında yaptırmak şeklindedir. Otoyollan yine karayollan 
idaremiz yapmaktadır. Otoyollardan elde edilecek gelirlerle de bu kredi
ler geri verilecektir. Ta'bii devletin endirect garantisi vardır. Finansmam 
esas yüklenen Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı 1darcsi'dir. Ve ümit edi
yoruz ki otoyollara yapımı için verilen krediler muhtemelen otoyollar 
bittıkten sonra 6- 7 yıl içerisinde kendisini geçiş ücretleriyle 'Ödeyebile
cek hale gelecektir. Belki ileride-ki bu sırada tecrübe ediyoruz- bazı oto
yolların Yap- İşlet -Devret Modeli ile de bugün yapılabilmesi imkan da
hiliode olacaktır ve ileride de, tahmin ediyorum, bazı otoyollan aynı şe
kilde yapmamız miimk·ün olalbilccekt!r. 

Bu suretle memleketimizi hem ileri ülkeler arasına sokacağız, hem 
memleketimizde yeni iş sahaları açarak, işsizliği bu şekilde aşağıya çe
keceğiz. Hem de yeni yetişen nesillere daha iyi bir Türkiye bırakma du
rumumuz olacaktır. 

Ben, burada emeği geçen, özellikle 'başta Bayındırlık ve İskan Balca
nımız, değerli Karayollan Genel Müdürümüz ve bütün mesai arkadaşla
rına teşekkür ediyorum. Bu çalışmalarının devamını özellikle rica ediyor 
ve yolun memleketimize hayırlı olmasını Cenab-ı Hak'tan diliyorum. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN TAŞLIK'DAKİ OTELİN 
TEMEL ATMA TÖRENİNDE YAPTICI KONUŞMA 

8 Kasım 1987 

Japoµya'dan gelen değerli misafirler, muhterem aııkadaşlarım ve 
sevgili İstanbullular; 

Bura.da, uzun süren bir müzakere ·sonunda, çok güzel bir mevkide, 
çok güzel bir otel yaptığımız inancındayım. Biraz uzun sü!'dü, ama neti
ceye varoı. 

Gelişen, büyüyen ülkeler, hizmet sektörlerine de büyük öner.: ver
mek zorundadırlar. Hizmet sektörü tabir ediyorum. Meseld turizm, önem· 
li bir hizmet sektörüdür. Bu sektör, son yıllarda memleketimizde büyük 
çapta döviz k~zandıran bir sektör hüviyetini kazanmıştır. Daha 1983 sene
sinde, brüt olarak 411 mi lyon dolar olan turi:ıını geliri, bu sene sonunda 
inşa.ilah 2 milyar dolar olacaktır ve ondan onra da süratle artarak 1992 
yılında -tahminimize göre- herhalde 5 milyar doların a ltında olmayacak
tır. 

İşte, Türkiye'nin darboğazının kırılmasında önemli unsurlaroan bi
ri olan turizm, bir büyüğü de ihracatının bünyesinin değişip, zirai karak
terden sanayi karaktere dönmüş olmasıdır. Bu iki önemli sebep sonucu, 
artık her 10 yıl beklediğimiz döviz darlığı, ekonomik sıkıntı, arkasından 
nımız, değerli Karayollan Genel Müdürümüz ve bütün mesai arkadaşla
sosyal ve siyasi sıkıntılar ve onun arkasından da askeri idareler... Bu 
dönem kapanmıştır. Bu iş bitmiştir. 

Şimdi bakımzl Bugün 1 tanbul'da dört- beş tane otel, -belki daha 
fazla sayılarını da unuttum- sadece bizim temelini atuğımız dört tane 
otel var. Temelini atmadığımız bir, iki, üç tane daha var. İzmir'e gide
ceğim, orada Hilton Oteli'nin temelini atacaıtım. An.kara'ya gideceğim, 
orada da yeni Sheraton Oteli'nin temelini atacağım. Ankara'da Hilton 
Oteli aynca yükselmekte. İçel'de gene başka bir Hilton oteli yükselmek
tedir. Bütün bunlar Türkiye'de birşeylerin olduğunu çok açık surette 
gösteren kalkınmanın belirtisidir; hem de hızlı kalkınmanın belirtisidir. 
Buna paralel olarak THY'nin yanında yeni hava şirketleri kuruldu. Bun
lar boy boy büyüyeceklerdir. Biz, THY'nı ilk defa Ortadoğu ülkeler:...e aç
tık . Gitmeye çekiniyorlardı. Bugün en karlı hatları Ortadoğu hatlandır. 
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Arkasından ısrar ettilk ve Singapur'u açtı'k. Gene ısrar ettik, Malezya'yı 
açtık. Çin ile konuştuk, Sovyetler Birliği ile konuşuyoruz. Ümit ooiyo
rum ki, THY yakın zamanda tstanbu1-Pekin-Tokyo yapacaktır. Bunu 
yaptığı zaman Tdkyo, Avrupa'ya en kestirme yol haline gelecektir. Bu 
yoldan da memleketimize büyük sayıda turist gelece'ktir. Gene önümüz
dek~ dönemde Avustralya'ya, gene önümüzdeki dönemde ve Amerika'ya 
sefcl'ler yapılacaktır. İnsanlar geldikçe, insanlar bir memleketi tanıdıkça, 
güzeUiğ<ini gördükçe ve orada işlerin zor olmadığını, seroest bir ekono
mik rejimin ta~bik edildiğini gör.dükçe, herhalde yatırım yapma ar.ı:uları 

Biz iktidara geldiğimiz zaman, 'basırumız şu suali sorardı: «Yabancı 
:yatırımlardan ne ümit ediyorsunuz?» Bizim bu konuda söylediğimiz aşa
ğı yukarı şöyledir: «Yabancı yatırımlardan başlangıçta çok fazla birşey 
ümit etmiyoruz. Planlarımızı ve he aplarımızı da ona göre yapmadık.» 

Ama inanıyorum ki, Türkiye 'bu politikayı devam ettirirse ve istikrarını 

mu'hafaza ederse, yabancı yatırımların bir çığ gibi Tür'lciye'ye gelmesi 
ileride mümkün olur. Bütün bunların çok belirli işaretlen ortaya çıkmış
tır. Daha geçenlerde temellerini attığımız, iki b'üyi.ik firmayla Sabancı 
'Grubunun yaptığı Düssa -Messa İli Tesisler, daha başka şirketlerimizin 
birarada yaptığı tesıisleri bir kenara 'bırakırsak, T'ürkiye elektrik sistemi 
için, dışaııdan getirilecek kömürler çalışacak ve Yap - İşlet -Devret Mode
liyle, yani yabancı sermaye ile prensip yapılmasına karar verilmiş üç ta
ne, -bir tanesinin müzakereleri de şu sırada son safhaya gelmiş inşallah 
bir-iki gün içerisinde imzalayacağız- santral var. İşte, size önünıüz<lGAi 
üç sene içerisinde Türkiye'ye gelecek üç milyar dolardan fazla yabancı 
sermaye miktan ve sadece bir sahada. Tabii bunu başka projeler takip 
ediyor. Misal vereceğim, Savunma Saııayiinde çok namlulu roket... Bu
nun da anlaşmaları imzalandı. Bir yabancı şirket, bir Türk Grubu ve Sa
vunma Sanayii'nden desteklenecek silahlı kuvvetlerimizin öncelikle Ka
ra ~vvetlerimizin topçu modernizasyonunda en önemli projelerden biri . 
Yakında gene Kara Kuvvetlerimizin zırhlı muharebe aracı projesine geçi
lecek, bu da gene büyülk: miktarda yabancı sermayeyi birlikte getirecek 
ve özel bir teşebbüs gnıbumuzla yapılacak önemli bir proje. Daha birçok 
projelerin kapıda beklediğini, -Türkiye'de istikrarın önümüzdeki beş se
ne içerisinde de devam edeceğinden kimsenin şüphesi kalmaz ise-, bun
ların bir çığ gibi memleketimize geleceğini, kalkınma hızının yükselece
ğini, hiÇbir şekilde döviz darboğazının olmayacağını burada açıklıkla ilan 
ederim. 

Tabii bunu beğenmeyenler ve eski devrenin özlemi içerisinde olan
lar vardır. Zaten son günlere dikkat ederseniz, eski devrenin özlemini ya
şayanların referandum sonrasında şu Kasım seçimleri son çırpınışları 
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olacaktır. Millet bu hesabı taınamiyle tasviye edecektir. Bir daha da bu 
memlekette siyaset, bizans oyunlarına gitmeyecek, siyasette «bugün söy
lediğimi yarın unuttum,• «bugün bugündür, dün dündür• lafları da or
tadan kalkacaktır. Çünkü, bu memleketin insanı akıllıdır. Bu memleke.. 
tin insanı zekidir. Hiınıetin nasıl geldiğini biliyor. Nasıl canla başla ça
lışıldığını biliyor. Onun için diyorum ki, Türkiye'nin geleceği çok parlak
tır. Hele üniversite açılışlarında pırıl pırıl gençlerimizi gördükten sonra, 
seyahatlerimizde bizi karşılayan ortaokul, lıse talebelerini, halk oywılan 
oynayan bu küçük gençlerimizi, kızlarımızı gördükten sonra, bir keresin· 
de söylediğim gibi, gözümüz hiçbir zaman arkada kalmaz. Türkiye Allah'
ın izniyle asrın sonunda dünyanın sayılı ülkeleri arasına muhakkak gire· 
cektir. 

Ben, bu otelin yapılmasında dostum Japon parlamenterine, •büyük 
gayretleri. oldu, kendisi 20'den fazla Türkiye'ye geldi, görüşüldü, başlan

gıçta bazı problemler oldu. Ama hepsi çözüldü- Büyük Şehir Belediye 
Başkanımız Dalan'a ayrı ayn teşekkür ediyorum. O da bu işin çok müca
delesini verdi. Ama netice memleket için, İstanbul için hayırlı olmuştur . 

Hepinize saygılar sunuyor, otelin bayırlı olmasını diliyorum. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN SAK.ARYA'DA 

HALKA HİTABEN YAPTICI KONUŞMA 

8 Kasım 1987 

Çok sevgili Adapazarlılar, Sakaryalılar, 

Hepinize, sözlerimin başında sevgiler, saygılar sunuyorum, sağolu
nuz, varolunuz. 

Epeydir Sakarya'ya -gelememiştim. Sizleri özledik, siz de bizi ö:de
diniz, ama bugün güneş açtı, bizde Adapazan'ndayız. 

Bugün buraya gelmemin bir başka sebebi de, Edirne'den başlayıp 
Ankara'ya kadar gıdecek otoyolun ufacık bir kısmı kaldı, temeli atılma
dı, onun da temelini atacağız, Gümüşova Sakarya ile Kazancık arasında. 
İnşallah 3 veya 4 sene sonra yurt.dışından gelen vatandaşlarımız Edime'
den girecekler otoyola Ankara'ya kadar gidecekler. 

Biz, Türkiye'de şu geçtiğimiz 4 sene içi nde çok işler yaptık, bunu 
herkes görüyor, siz şahitsiniz . Ama gönrneyenler vardır, daha doğrusu 

görmek istemeyenler vardır. Aldırmayın, hepsi de ıslah olacak, bizim yo
lumuza geleceklerdir. 

Adapazarı'na gelirken İzmit'in içinden geçtim, İstanbul'u, Kadıköy'ü, 
Üsküdar ve Kartal'ı dolaştık geldik. Şöyle baktığınız zaman çok kısa 
bir zaman içinde şehirlerin değiştiğini, çok daha modern olduğunu , çok 
daha ileri hale geldiğini görmemek imkansızdır. 

Bakınız, bir tarafta konutlar yapılıyor. Adapazarı'nda da öyle, şöyle 
bir baktım Toplu Konut 20 milyardan fazla kredi açmış buraya, 7 bin ko
nut halen inşaat halinde. Bu Türkiye'nin hertarafında böyle. Çok geniş 
bir inşaat eferoerliği var. Eskiden işsizlikten bahsedenlere de diyorum 
ki, cbuyrun, çalışmak isteyene Türkiye'de çok iş var.» 

Geçen gün Ankara' da sordum, düz işçi, hiçbir bilgisi yok, 8 bin TL., 
10 bin TL. yevmiye ile bulmakta zorluk çekiliyor. Anavatan iktidarı Tür
kiye'nin en önemli meselelerinden biri olan işsizlik meselesine en akıllı 
hareketi biz yaptık. Göklerde uçan jet uçaklarımızı gördünüz. Yıllar ev
vel 1960'ta o zamanın Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel cTürkiye'de otomo
bil yapılmıyor, yapan yok mu? diye sordu. Hatırladığım kadarıyla, Eski-
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şehir Cer Aıtölyelerinde bir otomobil yaptılar. İsmini de ozamaua uygun 
olarak «Devrim otomobili• koymuşlardı. Sonra, rahmetli Cemal Gürsel'i 
'bindirdiler, bir sahanın yarısını dolaşmadı, araba durdu, arızalandı veya 
ben:cıni bitti, bilmiyorum. İşte 1960 Türkiyesi bu Türkiye idi, otomobil 
yapmaktan acizdi. Şimdi otomobil, kamyon, otobüs yapıyoruz ve ihrac 
ediyoruz. Ve nihayet F -16 savaş uçağını da yaptık. Bunlar Türkiye'nin 
ne kadar değiştiğini gösteriyor. 

Hatırlayacaksınız, 1983 senesinde seçim için TV'ye çıktığımız za
man -o zaman seçime üç parti girdi- üç parti lideriyle bir münakaşa yap
tık, ben dedim ki, •köprüleri barajları satarım, yenilerini yaparım•. O 
da k.a lktı dedi k•i, •sattırmam•. Ta'bii zannetmişki, köprüyü parça parç:ı 
yapıp satacağız. Köprü yerinde duruyor, biz gelirlerini sattık. İkinci köp
rüyü de Allah için bitiı:ıdik, ayın 16'sında üzeııinaen yürüyeceğim. Boğaz· 
da ki bir ikinci köprü birincisinden büyük. Birincisi üç gidiş- üç geliş, 
ikincisi dört -giriş dört- geliş, ismi de güzel •Fatih Sultan Mehmet Köp
rüsü•. 

Sevgili Adapazarlılar, 

Mesele, sadece köprü yapmak, baraj yapmak değildir. Mesele esas 
itibarıyla Türkiye'nin ihtiyaçlarına akıllı çözümler bulmaktır ve bu me-m
lekctin insanlarını mutlu yapmaktır. Herkese çalışma zevki vermektir. 
Çalışan, iş arayan insana, •al arkadaşım, bu memlekette çok iş var•, bu
nu söyleyebilmektir. Biz bunu yaparken özellikle şunun üzcııinde durduk, 
Anavatan yeı:>yeni bir parti, doğrudur. Biz hiçbir zaman eski bir partinin 
devamıyız demedik, yepyeni bir parti kuı:ıduk. Ne için olduğunu da söy
leyeyim, bu memleketin insanları 1980 öncesi bölük bölük parçalanmıştı. 
Bil'birlerine .düşman edilmişti. Biz, •kavgayı bırakalım, iş cvgidedir. Bir
birimizi sever ek, birlik b raberlik içinde olursak, bu memlekebi çok ile
riye götürürüz» dedik. Dediğimizi de yaptık. Bugün Anavatan 1980'lel'in 
yepyeni, modern ileri Türkiye'nin bir partisidir. Karşımızda gene eskiler 
var. Ne yapal ım , olsun varsın, sizler affettiniz, azıcık bir farkla. Gerçi Sa
karya' dan •hayır• çıktı, onu biliyorum. Çok az bir farkla «CVet• çıktı, 
onların da balonu söndü. Demekki fazla birşey yokmuş, hepsi biraz bü
yütmeymiş, onu gördük, şimdi hepsi rorlanıyor, hepsi Anavatan'ı karşı
sına aldı, ama bize ne söylerlerse söylesinler hiç cevap vermem. Benim 
işim sizinle, onlarla değil ki. Bakın, bu memleketin itibarı çok arttı. Ne 
sayesinde arttı, nereye geldik? Yıllar evvelsi 1980'lerin başında yurt.dışına 
memleketin halini düzeltmek için, o zaman'ki yoklukları, kıtlıkları kal
dırmak için çok sefer yaptık, çok kapılar çaldık. İstedikki bize biraz kre
di versinler, memleketteki akar-yakıt yokluğunu, daha birçok yokluk
ları ortadan kaldırdım, ama kimse ozaman Türkiye'ye yüz vermiyordu. 
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Bugün Türkiye çok daha itibarlıdır. O seneleroe dost, kardeş Arap ülke
lerine bile gidip randevu almak mümkün değildJ . Çüntkü iflas etmiş bir 
adama kimse itibar etmez. Maalesef Türkiye'nin de durumu buydu. Ama 
bugün öyle değil. Bugün, sizlerin sayesin.de gittiğimiz zaman kapılar ar
dına kadar açılıyor. Diyorlar ki, cTürkiye'nin dostu olmak istiyoruz, Tür
kiye büyük devlet•. Neden oldu bu, nasıl oldu? Hep beraber çalıştık. Bir
lik beraberlik içinde olduk. Memleketin birçok meselesini birer 'birer, 
hep beraber çözdük, sizlerin desteğiyle, sizlerin gayretiyle. Ben, her za
maıı şunu söylüyorum, bizim vatandaşımız, sizler, Atatürk'ün dediği gibi 
«Türk milleti akıllıdır zekidir•, yani iyi idareciler getirirseniz çok iyi bir 
millettir, çok çalışır, çok büyük işler başarır. İşte bunu bütün dünyaya 
ispat ettin.iz. 

Eskiden Dünya Basını'n.da, sadece T'ürkiye'de olan kötü hadiseler 
konuşulurdu. Ne yapılJrdı söyleyeyim, «Maraş'ta birbirlerine girmişler, 

Çorum'da şu hadise olmuş» sadece bunlardan bahsedilirdi. Bugün öyle 
değil. Geçen gün Basın- Yayın Genel Müdürlüğü bir kitap çıkarmış, 
«1977'den 1987'ye kadar Dış Basın'da Türkiye» şöyle bir baktım. Türkiye'
n.in dışandan görünen hikayesi orada da var. 1977'den 1980-Sl 'e gelince
ye kadar herkes anarşi.den bahsediyor, yangından, iflastan bahsediyor, 
Türkiye'n.in bitkinliğinden bahsediyor ama, 198l'den sonra Türkiye 'de 
'büyük bir düzelme olduğunu, o raporlar söylemeye başlıyor. 1987'ye gel
diğimiz zaman, Dünya' da isminden ençok bahsedilen ülkeleroen biri Tür
kiye oluyor. Bunu heryerde görmek kabildir ama bu sizin eserinizdir. Bu 
memlekette herşey var, güneşi var, ormanı var, dağı var, gokü var, yağ

muru var, çdk çalışkan, artık biribirini seven, birbiriyle kavga etmeyen in
sanları var. Dostluk içinde yaşayan insanları var. Meşhur bir hikaye var
dır, derlerki, «un var, yağ var, şeker var, helva yapmasını bilmiyormu
sun ?• O helva yapan ustayı da siz seçersiniz olur biter. 

Ş imdi bakınız, birçok işleri yaparız, bu memleketin fakirine de ba
karız. Ben şöyle bir geçmiş yıllarda, muhtelif iktidarların 'hükürnet prog
ramlarım okudum. «Sosyal- adaletçiler• güya, hatta •sosyal- demokrat
lar" da var. Bütün hükümet programları «fakirliğin, fukaralığın kökünü 
kazıyacağız• diyor. Ama fakire fukaraya hiçbirşey yapılmamış. En büyük 
hizmeti biz yaptık. Nasıl yaptığımızı da söyleyeyim. Bir fon çıkardık, is
mine «Sosyal Dayanışmayı Geliştirme Teşvik Fonu• dedik. Gazetecileri· 
mizin bazıları olay olsun diye «Fakir-Fukara Fonu» dediler. Bazıları da 
•Hayırlı Fon• dediler. Çok para topladık . Bütün ilçelerde, illerde birer 
vaıkıf kurduk, Sosyal Dayanışma Vakıfları, kurban derileri, trafik ceza
ları buraya geliyor. TRT'n.in ~klam gelirlerinin yüzde 30'u da buraya ge
liyor. Ondan sonra biz fakire fukaraya bu vakıflaroan yardım ediyoruz. 
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Kırne yaııdım ediyoruz, söyleyeyim, hapisten çıkmış iş bulamamışlara 
yardım ediyoruz, işini kuııduruyoruz. Okuyamayan, imkanı olmayan, ka
biliyetli çocuıklara okuma imkanı sağlıyoruz. Yurt yapıyoruz, aşevleri ya
pıyoruz. Evde kahmş dul anneiere, yaşlı ninelere yaııdım ediyoruz. Yani 
memlekette hakiki ihtiyaç sahiplerine yardım yapılıyor, rastgele değil. 
Bugün aşağı yukan 1 küsur milyon aileye muhtelif yardımlar yapılmış
tır ve yapılmaya da devam edecektir. İşte sosyal adaletçiliğin aslı budur. 
Yoksa öyle palavra atacaksın, ben sosyal adaletçiyiro diyeceksın, ama hiç
birşey yapamayacaksın, öyle şey olmaz. 

Mu'hterem Adapazarlılar, 

«Biz bu mern1eketin birçok meselelerini çözdük» dedim. Çözmeye 
devam ediyonız. Bu senenin Haziran ayında Mechls'ten bir kanun geçir
dik, 103 tane ilçe yaptık, yani köyden aıına nüfusu belli bir rakamın ü -
tünde olan 103 yerimizi ilçe yaptık. Adapazan'nda da üç yer var. Şimdi 
bunların kaymakarolannı, teşkilatlarını seçimden sonra kademe kademe 
kuracağız. Neden 103 ilÇe yaptık, onu söyleyeyim, memlekette ne kadar 
çcık ilçe olursa -tabii müsait olan yerler- devletin eli o kadar fazla oralara 
girer, yaııdım etmiş oluru.z. Devletin eli daha fazla girerse, oradaki insan
larda mesut olur. Onun için ilçe yapmaktan koııkmuyorum. Hatta huzu
runuzda söyleye~m. 103 tane yaptık, inşallah önümüzdeki seçimleri Al
lah'ın izni, siııin yaııdunınızla alırsak 100 tane dalıa yapacağız. Birşcy da
ha söyleyeyim, Sakarya sonradan il oldu değil mi? Ben il yapmaktan da 
korkmuyorum, haberiniz olsun. ti diye bura.da bekleyenler yok ama, baş
ka yerde bekleyenler var. Ama bir güzel hesap kitap yapacağız, il sayısını 
da belki arttıracağız . Sa'karya fevkalade güzel, koskocaman bir ilimiz ol
du. Demek ki, devletin eli biraz daha girerse işler daha iyi oluyor, onu da 
görüyoruz. 

Muhterem Sakaryalılar, 

Önümüzde bir seçim var. Aslında bu seçim bundan 7 gün evvel bit
miş olacaktı, 1 Kasım' da idi. Herşeyimizi de ona göre hesap ettik, ondan 
sonra parlamentoya gittik. Seçim Kanunu'nu çıkardık, ama bir baktık 
muhalefet seçim istemiyor. Dünyada görülmüş bir iş değilclir bu. Yani 
sanki onlar iktidarda oturuyorlar gibi hiç seçim istemiyorlar. Halbuki 
bilıyorsunuz, «yenilen pehlivan güreşe doymazmış• derler. Çekiyoruz gü
reş minderine, «gelin• diyoruz, banamısın demiyorlar. Tabii referandum
dan korktularda onun için, sebebi bu. Geldiler, bizden rica ettikler, •ka
nunda bir değişiklik yapında, bizde rahatça seçime girelim• diye. •Peki 
dediğinizi yapalım• declik. Biz seçim kanununu, onları istediği gi'bi deği
şiklik yaparak çıkardık. Aradan bir hafta 10 gün geçti, bir baktım Ana-
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yasa Mahkemesi'ne gittiler. Aradan bir 10 gün daha geçti, o kendi iste
dikleri madde için Anayasa Mahkemesi'ne bir daha gittiler ve neticede 
hepinizin bildiği gibi bir maddeyi Anayasa Mahkemesi iptal etti. İptal 
edince seçim mecburen 29 Kasım'a kaldı ve aslında onlar «'biz medisi top
la.d:ığunız zaman arkadaşlarımızın bazıları listeye girememişti, acaba on
lar aksi rey verirler, Anavatan iktidarı seçim yapamaz hale gelirmi» diye 
hesab yaptılar. Ama hesap boşa çıktı. Memleketi anarşiye götürmeye on
ların gücü yetmedi, çünkü Anavatanlı milletvekilleri yumruk gibi bir 
araya geldiler ve 29 Kasım'da seçime karar verdiler. 

Muhterem Sakaryalılar; 

29 Kasım'da birşey kalmadı, önümüzde 22 günümüz var. Ben yine 
televizyonda konuşmalar yapacağım. Sizden ricam televizyon konuşma
larını iyi clinleyin. Eskiler de çıkacak, Ecevit, Demirel , Erbakan, Türkeş, 
hepsi tc!CV'izyona çılfacak hiç merak etmeyin, hepsine yol verdik. Ama 
önemli olan nedir? Sizin onlara rey verip, vermemenizdir. Eğer siz bu 
seçimde gücünüzü gösterirsen~z -ki göstereceğinizi zannediyorum- Tür
kiye bir daha eski günlere dönmeyecektir. Size bunu temin ediyorum, 
garanti ediyorum. Anavatan'ı tek başına iktidar yaparsanız, memleketin 
işleri nasıl 4 sene iyi gitmişse bundan sonraki 5 sene de çok iyi gidecektir. 
Bunun misalini size Japonya'dan, Almanya'dan vereyim. Hepiniz biliyor
sunuz, Japonya ve Almanya II. Cihan Harbi'nin rnağluplarıdır, Japonya 
iki atom bombası yemiştir, Almanya' da uçan kalelerle bombardımaıı edil 
miş, sanayisi batmış, yarısını Ruslar işgal etmiş, yarısını diğer müttefik
ler işgal etmişti. Memleketin sanayii çökmüş, insan gücü azalmıştı ama 
ne yaptılar, Almanlarla Japonlaı-? birlık içinde oldular, bir partiyi ikti
dara getirdiler. Japonya'da hala aynı parti iktidar.dadır, 37 senedir. Al
manya'da da gelen ilk parti 19 - 20 sene iktidarda kaldı, orada bir kaybet
ti, şimdi aynı parti grubu yine iktidarda Almanya'da, Japonya'ya bakın. 
ABD doları, Japon yeni karşısında nasıl aşağıya düşüyor, Alman Markı 
karşısında selam veriyor, Demekki, o harbin mağlupları şu yeni dönemde 
iktisar.len galiplerdir. İşte bu misalleri hatırlayın, Türkiye'yi bir daha 
yanlış koalisyonlara götürmeyin. Koalisyon idarelerinde yani üç partinin 
bir araya gelerek iktidar olduğu devrelerde Türkiye hiçbir şey yapamadı, 
Almanya ve Japonya misalini düşünün ve buna göre kararınızı verin. 

Anavatan 4 senede çok işler yapmıştır. Sizin huzurunuzda açıkça 
ifade ediyorum, bugün Türkiye'nin bütün köylerinde telefon var. Biz ik
tidara geldiğimizde sadece 12 köyünde otomatik telefon vardı dünyanın 
her tarafıyla konuşabilen, ama bugün 20 bin kö de, dünyanın her tarafıy
la konuşan otomatik telefon vardır. Türkiye'nin bütün köylerinin elekt
riği, telefonu bu sene sonunda tamam olmuştur. Onun için diyorum ki 
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«Türkiye çağ atlıyor, yepyeni bir Türkiye• Eğer birliğimizi, beraberliği
mizi birarada tutar götüıiirsek, Türkiye'yi bugün nasıl Ortadoğu'nun en 
güçlü ülkesi haline getirmişsek, ümit ediyonım ki, birliğimiz, bera:b erliği
miz devam eder Anavatan iktidarı bu asrın sonuna kadar devam ederse, 
biz Avrupa'nın ~ayılı ülkeleri arasına muhakkak gireriz. 

Muhterem Sakaryalılar, Adapazarlılar, ben her zaman bu toplantı
larda birşeyi söylemeyi çok seviyorum. O sözüm şöyle: «Gençler bizi tu
tuyor tamam mı gençleri Ortayaş lılara gelince, onlar zaten bizimle çalı
şıyor, başkasıyla değil. Yaşlılarımız, analarımız, babalarımız, nineleri
miz, teyzelerimiz onların da duaları bizimle, duaları• Tabii hemen ilave 
edeyim, gençler deyince, erkek kız ayırt etmiyorum. Hanımlar <la bizi 
tutuyor. Çünkü yoklukları kaldırdık, öyle değil mi? Her aradığınızı 
Türkiye'de bulursunuz. Bazılarının çok zoruna gidiyor, herşeyin bulun
ması, «keşke bulunmasa» diyorlar. Ama, herşey bulunacak. Bir memle
ket ancak öyle ileriye gider. Hiçbirimizin gözü dışarıda olmayacak, baş
ka ülkede olmaması lazım. 

Bakınız, ben size birşey öyleyeyim, üç-dört sene evvelsi, insanlar 
dışarıya bir bavulla gider, on bavulla geri dönerlerdi, içinde bir sürü 
yabancı mal. Yur~dışın.da çalışan işçilerimiz bavul bavul mal getirirler
di. Şimdi hepsi boş bavullerlc dönüyoı-lar, herşey var Türkiye'de. Hatta 
öyle ki, Suriyelisi, Iraklısı, İranlısı, Yunanı, Rumu, Yugoslavı, Polanya
lısı, Türkiye'ye geliyor, alış veriş ediyor. Hatta turistler de Türkiye'den 
alış veriş ediyorlar. Çün'kü burada herşey veır ve herşey Avrupa' dan daha 
ucuz. Onun için bu gibi şeyl erin bulunması devam edecektir. İnşallah, 
önümüzdeki dönemde Anavatan iktidarı aynı şekilde devam ederse, Tür
kiye'de hiçbir şeyin yokluğu almayacaktır. Çocuklarımıza, genclerimize 
çok daha gü1..el bir gelecek vaadediyorı.ım. Bu vaad yanlış değildir. Önü
müzdeki 5 sene içinde bilgisayarlı eğitime geçeceğiz, 1 milyon bilgisayar 
ilkokuldan lise sona kadar bütün okullarda on kişiye bir bilgisayar, bu 
hesabı yaptık. Çünkü inanıyorum ki, biziım çocuklarımız, yabancı ülke
l erın çocuklarından hiç geri değiLdir, hatta onlavdan daha akıllıdır. 

1983 yılında seçimlerde, zannediyorum Kütahya'da idi, şöyle bir 
levha gördi.im, «Tavsaıılı tamam» diyordu. Ondan sonra biz o lafı aldık, 
«Afyon tamam• dedik, Karadeniz'c geldik, «Karadeniz tamam» dedik, 
en son İ tanbul'a geldik, •İstanbul, Türkiye tamam• dedik. Şimdi bura
da da «Sakarya tamam» diyorum tamam mı? 

Hepinize en derin sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN 
CUMHURİYET GAZETESİ'NDEN 

SAYIN MERT BAŞARIR İLE 
YAPTICI MÜLAKAT 

9 Kasım 1987 

S o r u: - Bugün sizin le 29 Kasım erken seçimi öncesi mizaha 
açık bir se.ıibest piyasa röportajı . yapmak istiyoruz. Amacınuz bu Pazar 
sohbetıinde neşeli, güler yüzlü bir söyleşi yaparken, sizin spontane espiri
lerinizi ve hoşgörünüzü görebilmek, Kendimiz için birşcy istiyorsak na
merdiz. Siz yurtdışı gezilerinizde hakkınızda çizilmiş karikatürlerinizi 
de beraberinizde götürdünüz. Kredi musluklannın açılmasında, vadesi 
gelmiş borçlann ertelenmesinde karikatürleri kullandınız. Herhalde bu 
dünya ekonomi literatörüne geçecek bir olaydı. Sizce bu karikatürleri 
göstermenin faydaları ne oldu? Bu tavnnızı yabancılar nasıl karşıladı? 

Cevap : - Sadece karikatür göstermedim. Karikatürler doğru
dur, götürdüm. Özellikle o sıralarda karikatürlerin çoğu JMF ile ilgiliydi. 
IMF'yi korkunç şekilde gösteriyorlardı. Bir nevi herşeye gem vuran, ki
lit vuran, herşeyi baskı ahında tutan biraz korkunç bir görünümü vardı. 
Sizı millet böyle korkunç görüyor diye onlara gösterdim. Hatta şöyle bir
şey var. IMF ve bizim ekonomiyi düzeltmek için aldığımız 24 Ocak tedbir
leriyle ilgili bir karikatür IMF'ye gidiyoruz, diyorum ki, ·dikkat edin, si
zinde ekonominizi düzeltmeye gelirim• şeklinde. Herkes tir tir titriyor. 
Öyle bir karikatür vardı; gayet beğenilen bir karikatür oldu. Onu hatırlı
yorum. Bir de borç erteleme konusu, Türkiye'nin aşağı yukarı 3,5 milyar 
dolara yakın DÇM borçları vardı. Bir kere ertelenmişti, o kafi gelmedi, 
bir kere daha e.rtelenmesi icap etti. Takriben 1979'da bir erteleme yapıl
mıştı. Ondan sonra o ertelemede dahil yeni erteleme ihtiyacı duyuldu . 
Yanı kaba olarak 7 milyar dolara yakın biz bir borç erteleme operasyonu 
yaptık. Yekünde belki biraz daha fazla. 

Paris Kulubü diye meşhur bir kulüp var, üyeleri zengin ülıJreJer, yani 
borç veren ülkeler. Ben 1980 senesinin Haziran ayının 14'ü veya IS'inde 
oraya borç erteleme toplantı ına Türk heyetinin başkanı olarak gidecek
tim. Derken kalp sıkıntısı geçirdim. Hacettepe'ye yoğun bakım ünitesine 
kaldırdılar . Başlangıçta toplantıya gidemedim. Fakat aradan i'ki gün geç
ti ağır bakım ünitesinde kendi isteğimizle bir kağıt imzaladık. •çılkaca-
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ğız» dedik. Yanımıza da bir doktor veııclilcr. Kalktık meşhur Paris kulü
büne gittik. Orada iki tane bununla ilgili hatıram var. Pwis Kulüb:.!'nün 
başkanı şimdi IMF'nin Başkanı Carndesus o zaman Fransız Maliye Ba
kanlığını da çalışıyor.du. İyi ahbablığırnız var. Kendisini OECD toplantı
lanndan tanıyorum. Toplantının ikinci safh::ısına geldik. Herkesde bizi 
merak ediyor. Arkamda doktor oturuyor. Biz de önde oturuyoruz. Haki
katen biraz sıkıntım var. Borç verenler oradaki usule göre sizi karşıları
na alıyorlar şartlarını söylüyorlar, siz izahat veriyorsunuz; •Ben şunu is
terim, bunu isterim» Onlar dinliyorlar, sonra sizi çıkarıyorlar kendi ara
larından ve bir pazarlık yapıyorlar, o pazarlığın sonunda kulüp başkanı 
size geliyor ve şartlarını söylüyor. Bizim oradaki bütün hadisemiz, erte
lenmiş olan borçları da crteletmcktir. Fakat Paris Kulübü'nün böyle bir 
adeti yok. Yani bir kere ertelendikten sonra bir daha ertelemiyor. Ama 
bu Tür'kiye için elzem, başka çaremiz yok. Onun üzerin.de ısrar ediyoruz. 
Ben tutup onlara orada Nasrettin Hoca'nın hikayesini anlattım. Hiç 
unutmuyorum, Hoca'nın meşhur bir hikayesi var. İşte bir adama borçlu, 
bir türlü borcunu ödeyemiyor. Adam her kapıyı çalışta hanımı kapıya çı
kıyor. •Hoca evde yok. diyerek atlatıyor. Nihayet birgün kadıncağız ada
ma diyor ki «Bak senin borcunu ödeyeceğiz•, Adam, •Nasıl ödeyeceksi
niz» diyor. Kiadın şuraya bir çit çektik, buradan koyun sürüleri geçer, iş
te onlar çite sürünecekler yünleri kalacak, ben onları toplayacağım eği
receğim ve iplik yapacağım şunlan satarak sana borcumuzu ödeyeceğiz• 
diyor. Adamın hikaye hoşuna gidiyor ve gülmeye başlıyor. Onun fu.?rine 
Hoca yukarıdan pencereyi açıyor, •Peşin parayı görünce gülersin, değil 
mi?• diyor. Ben bu hikayeyi anlattım. Bizim mizah anlayışımızla bunla
rın ki farklı galiba, pek anladıklarını zannetmiyorum. Ya da şöyle anladı
lar, •Bu adamın borcu ödemeye hiç niyeti yok• Öyle bir anlayış içine gir
diler. Buz gibi bir hava esti. Toplantıdan çıktık Camdcsus'u bekliyoruz. 
O içeriden bir nevi tdb1'ig edecek. Geldi dedi ki •Mr Özal sizin söylediği
niz tekliflerin hemen hemen hepsini kabul ettik. Erteleme yapılmış bü
lent Ecevit zamanmda, o ertelemeden çok iyi şartlarla erteleme yaptık. 
Mesela o ertelemede yüzde 20'sini peşin istemişler yii7..de BO'nini ertele.. 
mişler. Siz de dedi «Yüzde 95'ini erteUyoruz• Yüzde S'ini de beş sene her 
sene yüzde bir bir ödüyoruz. Bunu kabul etmişler. Fakat dedi •ertelenmiş 
borçları ertelemiyoruz». Ben dinledim, •Bu mu• dedim söyleyeceğiniz• 
Ben bunları kabul etmiyorum• dedim. Adamcağız bana o kadar güzel tek
lifler getiriyor ki yani muhakkak kabul edeceğimi zannederken, ben bir
denbire, «Hayır kabul edemiyorum» deyince hiçbirşey söylemedi «Alla
hasmarladık» dedi, çıkışta sol tarafa gideceğine şaşırdı sağ tarafa gitti. 
Yani o bile şoke olmuş. Tabi hesap tarzı şuydu, biz bilgi aldık. eden er
teleıımiş borçlar ertelenmiyor? Anladığımız kadarıyla esas mesele Ame
rikalılardan geliyor, diğerleri müsait. Ben nasıl olsa muayene olmak için 
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Amerikaya gideceğim. Ben ne yapar, eder Amerikalıları ikna etmenin yo
lunu bulurum. Tecrübe etmeğe değerdi. itekim işte bu imkan dahiline 
girdi ve Amerikan Admistration'u ile konuştuk. O zaman daha Reagan 
yoktu, Carıer vardı. Biz istediğimizi kabul ellirdik ve döndükten bir ay 
soru<ı Paris Kulübü'nden tam i tediğimiz gibi ncricc çıktı. Bunu magazin 
olarak söyledim size. 

Soru: - Çarşaf, Fırt, Gırgır dergi leri gibi mizah olduğunuz dergi
lerin orjinallerini toplatıyordunuz. Fakat son yıllarda bu tip girişiminiz 
pek olmuyor. Biraz dozu mu kaçırdılar, acaba ne dersiniz? 

Cevap : - Dozu kaçanlar oluyor. lşin mizah tarafı var bir de ha
karet tara[ı var. Mizah hakaret olmamalı. Birine kızabilirsiniz, ince ince 
alay etmek daha tutarlıdır ve daha iyidir. Tenki<l zor olmakla beraber da
ha yerine oturur. Çünkü hep aleyhinde yazar anız ve neticede sizin taraf
sızlığınıza halel gelir. Nitekim bugün bir gazetede yazıyor. Netice itiba 
riyle tesirini kaybetmiştir. Belli bir yere kadar tesirini yapmıştır. Ancak 
orda bitmiştir. Onu okuyanlar bunu acaba bir kan davası haline mi getir
di diyor. Bu basına yakışmaz. 

Soru : - llk karikatürünüzü hatırlıyor musunuz? 

C c va p : - İlk karikatürüm ben müsteşarken çıktı . Şöyle, bir kari
katlir: Tarihini hatırlamıyorum ama müsteşar oLduğum sıradad ır. Ben 
ağaç dallarına ve çiçe'klere bürünmüşüm . Birisi yukandan işaret ediyor 
b f;! ni göstcı-iyor. •aa Turgut Özal geçiyor» diye. O kadar zam yaptıktan 
sonra saklanma ihtiyacını mı anlatıyor onu pek anlayamadım ama güzel 
bir karikatürdü. 

Soru: - Sanının siz karikatürcüler onuruna yemek veren dünya 
üzerindeki tek Ba~bakansınız. 

C eva p : - Bir daha imkanımız olursa, bir daha toplayacağız. 

Soru: - Fakat yine de o sırada karikatürcüler peçete ya da masa 
üzerine kari'k:atürünüzii çizdiler herhalde. 

C c va p : - O gün çizdiler mi bilmiyorum. Çizdiler ama. Orada Ze
ki, Teki n Aral , Oğuz ve birçok arkadaşımız vardı. Nehar Tüblek gelme
mişti. O epey karikatürümüzü yaptı, ortadirek olarak. 

Soru : - Karikatürcülerden kimleri seviyorsunuz? 

Cevap : - Aral kardeşler iyi. Onu itiraf etmek lazım. Hangisi daha 
iyi Tekin mi daha iyi? Oğuz mu daha iyi. Birşcy söyleyemem. Fakat güzel 
çiziyorlar. Onlardan biri mahalli seçimlerden sonra çok güzel bir karika
tür yapmıştı. Sunalp'la Calp'ı, ben yaralı bereli halde öbür tarafta da 
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İnönü'yle Avcı vardı. Ben bunları Mcclis'c doğru sokuyorum öbürleri dı
şarda bekliyorlar. •HacU bakayım Meclise, bir daha bu sdkak çocuklarıy
la, kavga etmeyin• diyorum. Ama iki taraftada birtakım yara bereler ol
muş. Güzel Hkrini anlatıyordu. 

Soru : - Nükteyle aranız nasıl diye bir sorumuz var. Özellikle son 
Sa:karya mitinginde espritüelliğiniz üstünüzdeycU. Her geçen gün artıyor 
bu konuda neler söyleyeceksiniz. 

Cevap : - Gençliğimden beri şaka yapmayı severim. Fakat şaka 
yaparken çok dikkatli olmak lazım zannediyorum. Çünkü bazan hiç um
madığınuz zaman insanlar alınıyor. Güzel espiri yaptığımızı zannediyo
ruz. O espri yerini tutmuyor. Birgün hiç unutmuyorum mahalli seçimler
deydi. Biz hep böyle kavga etmeyen, iislubu yumuşak tutum içindeyiz. 
Sabah erken İzmir'den Ödemişe gittik. Mahallı seçim propagandası için 
saat 8'de çıktık 9'da oraya vard ık. Biz 9.30'da toplantı yaptık. O saatte çok 
büyük bir kalabalık yok. Ben o sırada «Beşi bir arada bir ANAP etmez• 
lahııı söylüyornm. O sırada tesadüfen aklıma Baki'nin bir şiiri geldi, 
•Kadrini sen ye musalla da bilgi ev maki./Durup el bağlayanlar karşısın
da yarab saf saf. şeklindeki beyit hatırıma geldi. Dedim ki •Bu seçimde 
bakın sizler bunları musalla taşına yatıracaksınız•. Söyledim ama söyle
diğime de pişman oldum. Tabii ertesi gün bütün gazetelerde sırf o sözle
rim yer aldı. Hepsi bana hücum ettiler. Muhalefeti imha etmek kötü sey 
dilemek gibi. Biri buydu. Birde Karabükte ara scçimleııdeydi galiba, Er
dal Beyle ilgili olarak, · Biz onları ikna ettik, kandırdık manasına ne ola
cak boyu uzun» dedim. Herkes geris ini anbdı, onu da söylediğime piş
man oldum. Tabi öziir diledim sonradan. İnsan hazan espri yaparken çok 
dikkatli olması lazım . 

Soru: - Bir fotomontaj yapmJşbrdı gördünüz mü? 

Cevap: - Hangisi o? 

Soru : - Ankara'run taşına bak diye. 

Cevap« - Hayır onu görmedim. Yalnız birşcy var.dı; Özal ailesi 
diye gayet güzel fotomontaj yapmışlardı. 

Soru : - Başbakan olmadan önceki Tw·gut Özal'la başbakan ol· 
duktan sonraki Turgut Özal'ı karşılaştırırmısınız.? Başbakan olduktan 
sonra hareketlerinizde kısıntılar arasına girdiniz. 

Cevap: - Zaten genel olarak isyan ettiğim tarafta budur. Ama 
bazı kısıtlamaların içerisinde mecburen kalıyoruz. Ben aslında hel"kesle 
çok rahat konuşan bir kimseyim isterse en ateşli muhalifimizde olsa 
onunla dahi rahat konuşurum. Nitekim bazı ufak toplantılarda aniden 
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gittiğimiz yerlerde karşımıza geliyorlar, hazan kızdıracak laflar söylüyor
lar, veyahutta provakatör tabir edilen kimseleri de getiriyorlar. Onları da 
vanıma çağırıyorum «Nedir derdin söyle~ diyorum. Tabi ezberlediği bir
şey varsa onu söyledikten sonra iş değişiyor. Hele birisinin hazırladığı 
hirşeyse çok kolay hallediliyor. Hiç unutmuyorum, ara seçimde, Polatlı

da konuşma yapmışlar: diyorlar ki «Su fiyatı süt fiyatından dalıa iyi• di
yor. İşte bir şişe Pınar suyu şu kadar, halbuki biz sütü şuna satıyoruz 
~Madem sen bunu söylüyorsun otur bir konuşalım dedim. Sen neyi mu
kayese ediyorsun, bizim şehir şebekelerine verdiğimiz suysa bugün en pa
halı satan yerde metre mikabı 400 lira. Belki İstanbul biraz daha pahalı. 
Yani suyun litresi aşağı yukarı 30 kuruşa geliyor. Senin yanlışın, suyu 'bir 
şişenin veya plastik bir şişenin içinde b:ma takdim ediyorsun, süru de 
h:tkracın içinde taktim ediyorsun. Bu ikisi arasında fark var. Bunun sa
tışı içindeki su değil, ambalajı ve nakliyesidir. Aynı hesabı yaparsan, bu 
benzindende pahalı ol~. Ama makili düşündüğün zaman, mesela Pınar'· 
ın ambalajlı sütünü alalım ve mukayese ooelim. Tabii bunlar basit ucuz 
tenkitler. Bunun gibi birtakım şeylerle daima karşılaştık ve cevap ver
dik. Benim kısıtlanmam şurdan geliyor. Halkla daha rahat konuşmak is
tiyorum, fakat etrafımızda koruma görevlileri var. Yurt dışına gittiğim 
zaman sokağa çı'lap dükkanlar gezmek istiyorum, insanlarla konuşmak 
istiyorum. Bir sürü gürültüyle gitmek size hiçbir fikir vermiyor. Bundan 
da sıkılıyorum. Ama Türkiye'de bunu daha rahat yapıyorum, bir gün
tabi iki grup var devamlı yanımızda bulunup bizi devamlı kısıtlayan bun
lardan bir tanesi, korumalar, diğeri de gazeteciler. Biraz gazetecilere kız
mamın sebebi bu. Bir duydularnıı onlar öyle duvar gibi duruyorlar, kim
seyle konuşamıyoruz. -Şunu yaptım. Hatta tassavvur da ettim. Bir kılık 
değiştireyim, bir burun takayım veyahutta saç şeklini değiştireyim peruk 
takayım rahatça gezeyim kimse tanımaz bizi. Ama onunda riski var. Ya 
bir kaza yapar tarunırsak nasıl olur diye düşündüm. Bu fikirde şurdan 

geldi, seneler evvelsi bir akrabamız.da kalıyoruz. Korkut'un kayın bira
derleri. Ben daha evli değilim. Kayınvalidesinin kardeşi var, biraz saf bir 
hanımcağız. Fakat ladeste çok kuvvetli. Benimde o sırada işimle fazla 
meşguliyetim yok. Biz bununla lades tutuştuk. Bir türlü aldatamıyorum. 
He" seferinde •aklımda• diyor. Nasıl aldatırım diye boyuna düzen kur
maya çalışıyorum. Sonunda şöyle bir yol buldunı; Birisi bir burun ge
tirdi, bir de kasket aldım, bir postacıdan ceket ve kasketini aldım. Elim
de mektuplarla kapıyı çaldım. Zahire hanım kapıyı açtı, « Postacı• dedim, 
mektuplan verdim. «I .. .ades• dedim. Fakat kadıncağızın reaksiyonu çok 
c:nteresan ve haklı. •Ama kardeşim sen o değilsin ki• diyor. Sen o olsan 
ben aklımda diyeceğim• diyor. Böyle aldattım. 
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İşte bunu hatırladım ve dedim ki •Böyle bir kılık değiştirme yapa
lım, dışanyı gezelim bakalım ne olacak» Bunu yapamadım, ama şöyle 

yaptım : Orduevinde oturuyorum, gazeteciler arabalarıyla ön tarafta si
per almışlar. Biz bir başka yolunu bulduk, ıwka kapıdan çıktık, onları at
lattım. Polislere de dedimki sadece biriniz veya ikiniz geleceksiniz öyle 
sağa sola tabanca mabanca yok. Biz gittik Kadıköyü gezdik. Sonunda ya
kalandık. Epey gezdik fakat millet tanıyor, büyük kalabalık oluyor. Ne
ticede bir gazete birisi duyuyor ve geliyorlar. Ama epey rahat geroim, bir
çok dükkanlan dolandım. İnsan hakikaten birçok şeyleri o şekilde öğre· 
nebiliyor. Bu hayatın en büyük sıkıntısı budur. İkincisi dinlenme imka
nımız hemen hemen yok. Dinlenme derken, mesela dün Bolu'daydık. 
Abant'ta güze] bir yer yapıldı. Seçimden sonra gelip biraz dinlenelim di
ye düşürı.düm . Fakat bu mümkün değil. Ya ben orduevlerine gideceğim. 
Oralar en emin yerler, fakat o arada da dost ahbap geliyor. Sade ben de
ğilim bir de Vakıftan dolayı hanımın ahbaplan var. Bu arada fazla kitap 
okuyamıyoruz. Seyretmek istediğim ıvideo filmleri olabilir. Veyahutta bil
gisayarla oynamayı seviyorum. Ama onu da oturup oynayamıyoruz. Artı1k 
bilgisayarda geri kaldık. Çocuklar bizden daha iyi. 

Soru : - Efe'nin bilgisayar oyunlanna merakı var mı? 

Cevap: - Efe'nin merakı var. Ahmet'de iyi. 

Soru: - Mc. Donalt serüveniniz vardı. 

Cevap: - Ondada habersiz gittik. Sonradan yakalandık. 

Soru : - Birgiin kılık değiştirip dolaşalım. Haber yapalım, Padi-
şah devrinde olduğu gibi dolaşalım. 

Cevap : - Sen yanımdayken olmaz ki, ama o işi yapacağım. 

Soru : - Hal!ka esprili bir şekilde yaklaşmak nası] oluyor? 

Cevap 1 - Biz bu konulan genellikle eçim propagandafa:<'Jlda 
veyahutta herhangi bir yere gittiğimizde biz kalabalığı topladığımız za
man sualler soranlar oluyor. O sualleri soranların arasında biraz sizi üz
mek isteyenlerde oluyor. Hiç unutmuyorum geceyansı Gönen'e geldik. 
Birisi sigara içiyor, yokluktan açlıktan bahsediyor. •Çıkar bakavım şu si
garam» dedim. Çıkardı Marlbora ... Ondan sonra ben onu bitirdinı. 

Soru : - Sizin Red Kit merakınız vardı. 

Cevap: - Okuyamıyoruz artık, Red Kit, Tom Miks, Efe ile bera
ber okuyorduk, dinlenmek için birebir. Red Kit'de epey espride var. 

Soru : - Sizin ailece sanata ve sanatçılara sempatiniz var. Bu iJgi 
nerden kaynaklanıyor? 
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C c va p : - Biz şuna inanıyonız; Bir memlekette memleketin ileri 
gitmesinin en giızel işaretlerinden biri, o memleketin sanata, sanatçıya, 

ilme ve ilim sahibine önem vermesiyle oluyor. Tarihe de baktığınız za
man bir ülkenin yükseldiği devirlerde bu olay çabuk görülür. Tabi buda 
ancak teşvikle olur. Yani insanlar teşvik edilmezse, hele sanatçı zor du
runda kalır. Biz bu bakımdan sanatçıya önem verdik. Hatta ben Başbakan 
sanatçı olacak insan geçimini temin etmek için başka tarafa gitmek zo
rund kalır. Biz bu bakımdan sanatçıya önem verdik. Hatta ben Başbakan 
Yardımcılığım sırasında Devlet Tiyatroları, Devlet Operası l:lalesi'nde ça
lışanların Atatürk zamanından beri belli bir zamları varmış. Fakat o, za
manla erezyona uğramış. O zaman bana geldiler ben size yardım ederi m. 
Yalnız şu şartı getireyim size dedim. Sizi mukaveleli yapalım» tabi bir
den bire şaşırd ılar. Hep devlet memuru olarak düşünmüşler kendilerini, 
mukaveleli olunca memuriyetten ayrılacaklarını zannettiler. •Hayır• de
dim. Siz gene emekliliğiniZ'i kadro üzednden götüreceksiniz. Aynen Plan
lamada olduğu gibi biz sizinle mukavele yapacağız. O vakit daha fazla üc
ret verebiliriz. Zorla kabul ettiler, şimdi hepsi memnun . A11kasından bu 
Tiyatro Sinema Video Kanunu'nu çıkardık. Tabi sanatçıların büyük bir 
kısmının eserlerinin teklif hakları garanti altına alındı. O bakımdan da 
sanata önem verdik, aynı şeyi de inşallah ilim adamları için yaparız. 

Soru : - Şarkı olarak neler dinliyorsunuz? 

Cevap : - Her türlü müzikten hoşlaıııyoruz, ayırmam, sabahlan 
egzersiz yaparken kulaıkJı set var. Onu takanın kanşı'k müzik programı 

var. -Polis Radyosu bunu gayet güzel yapıyor. Hem Türk sanat müziği, 

Halk müZ'iği ve Hafif müzik hepsini birarada veriyor. Arabesk hariç, ara
besk yok. TRT III gayet güzel klasik müzik streo yayın yapıyor. Tabi za
man bulamıyorum, gecey::ınsı müzik dinlerken mesela senfonileri dinler
ken çok ses oluyor. Evde]cjJerin hepsi uyanıyor. 

Soru: - Sizin birde araba merakınız var. 

C c va p : - Bu arada sevgisi ve trafik olayı hepsi iç içe. 
Bir araba sahibi olmak, kendi gücünüzle insana feVkalade rahatlık 

veriyor. En çok sevindiğim ilk önce buzdolabı sahibi olduğum zamandı. 
1950 de mezun olduk, 1954'de evlendik, 1956 -57'de buzdolabı alabildik . 
O da bir Amerikalıdan eski bir buzdolabı. O zaman Türkiye'de buzdolabı 
vo1c 19.52-53' ler de serbest bir rejim oldu. Buzdolabı Türkive've !";rrli. 
Hala onu hatırlatırlar. «Acaba Özal övle mi yapıyor» diye. O buzdolabı 
bizim en sevdiğimiz hatıramızdır . Sonra bir araba alma peşine düştüm. 
1965 de zannediyorum araba alabildim. O zamanki kaidelere göre yurt 
dışına gidiş gelişlerinizde bir biriktirme hakkınız var. Hiç unutmuvorum 
flat 1500 model bir arabayı dışardan ithal ettirdik. O zaman 2500 dolara 
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aLdığımı hatırlıyorum . Bizim en büyük zevkimiz o arabayla ailemizi alıp 
gezmekti. Arabayı aldığım zaman her hafta Cumartesi günü İstanbul'a 
gider Pazar günü dönerdik. Hayatımda en çok arzu ettiğim şeylerden bi
ri spor araba kullanmaktır. Ama onun da yaşla alakalı olduğu anlaşılı
yor. Geçenlerde Efe'nin arabasını aldık. Burda bir dolaştık. Fakat sü
ratli bir araba 150 - 260 üzerine gelince yavaş yavaş ayağımızı gazdan çek
tik. Demek ki insan gençlikte. biraz daha farklı düşünüyor. Birgün hiç 
unutmuyorum Fiat araba altımda -bu arabalarda belli bir kilometre yap· 
tıktan sonra motor ısındıktan sonra daha da açılıyorlar- İstanbul'a gi.di
yorum çift yola geldik arkama bir Doçe pikap takıldı, bizde adamı kızdır
mak için geçmeye çalıştıkça bastık gaza. O yaklaşınca ben tekrar gaza 
basıyordum. Yani bir nevide biraz dalga geçiyorum. Tabi farkla arabalı 
vapuru girdik. Adam geldi, «ne marka bu araba• diye sordu. 

Soru : - Ülkemiz şartlanna göre sizce portatif anayasa mı gere
kiyor. Gereğinde söküp takılabilsin, yahut daraltıp genişletilebilsin. 

Cevap : - Anayasal ihtiyaçlara göre, o ihtiyaçlar da iyice zorluk
lardan sonra mey.dana çıkar değişikliklerdir. Yoksa öyle rastgele anayasa 
değişikliği yapılamaz. Mesela uzun müddet yazılıp çizilen, bu siyasi kısıt
lamalann kalkması konusu. Uzun münakaşalar olmuştur. Neticede böyle 
bir değişikliğe gidilmiştir. Ama her konu tabii böyle olmayabilir. Yoksa 
Anayasalar kanunlar gibi kolay değiştirilen metinler olmamalı. Ama de
ğiştirilmez manasına söylemiyorum, toplumda ihtiyaç meydana gelecek, 
baskılar olacak, tartışmalar olacak sonunda bir karar verilecek. 

Soru : - Arap tıırizmi üzerine bir sorumuz var. Araplara evlerin 
kiraya verilmesi var. Bu konudaki sorumuz şöyle; Kaynak yaratmakta 
üstünüze yok. Başbakan lık Konutunu Araplara kiraya vermeyi düşünü

yor musunuz? 

Cevap : - Benim üç yerde yazlığım var. Meclisteki milletvekilleri 
toplandılar zorla bir yer mi, iki yer mi beni de ittiler. Beni de soktular. Ha
nıma diyorum ki «Bırak bunları, biz gidemiyoruz, orada da her biri 2- 3 
milyona kiraya veriliyormuş. Niçin vermiyorsun• «Yok henim evime hiç 
kimse girmesin• diyor. Bırak çıkaralım eşya1an çıplak olarak verelim 
ona da razı deği l. Tabi orda hanımın dediği olur. Bizde tehdit ediyoruz, 
diyorum ki, «Yazlıklara daha fazla vergi getireceğim ona göre sen zorla
nacaksın neticede kiraya vereceksin». 

Soru: - Arap turizmi hakkında ne düşünüyorsunuz? 

Ceva p : - Türkiye'de genelde tıırizm her tarafa açık olmalı, bir 
zamanlar bizim basınımız Araplan epey ürkütmeye çalıştı. Gelenler zen-
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gin insanlardı, belki yanlannda dört hanımları vardı, çocukları vardı. 

Aileleri genişti . Diğer ileri ülkelerde bunlar itibar görürler. Onun için 
ben bunu ülkenin ileriliğiyle bağdaştıramıyorum. Diyorum ki «ülkemiz 
ileri olu rsa bu gibi konular münakaşa edilmez, gelen gelir, ücretini alır 
ve işimizi görürüz. 

Soru : - Çocukluk günlerinıiz nasıl geçti? Hocalannızı arayıp so
ruyor musunuz? 

Cevap : - Öğrencilik yıllarımızı senelere bölersek 6 senemiz Sö
ğüt'te geçti. 1Iko'kula orada başladım. !ki üçüncü sınıfa kadar orda kal
dım, sonra babam Silifke'ye tayin oldu. Küçük kardeş~miz orda doğmuş
tur. Silifke' de de ilkokulu bitirdim, ortaokula başladım. Ondan sonra ba
bam Mandin'e tayin oldu, ortadkulu Mardin de bitirdim ve lisenin ilk se
nesini Konya Lisesinde okudum. Ondan sonra babam Malatya'ya tayin 
oldu üç ay orada oıkudıiro . Arkasından Kayseri'ye tayin oldu. Liseyi Kay
seri'de bitirdim. benim kadar böyle bölük-pörçük okuyan kimse çok az
dır. Başanbydık ama hiçbir zaman fitiharla geçemedim. Bu bölük -pör
cüklükten dolayı. Hocalara kendinizi tanıtıncaya kadar zaman geçiyor. 
Bu yüzden çocukluk hatıralarımda çoık değişik simalar var. Ama bana te
sir eden hocalanmız; ilkoıkulda bir Kevser Hoca hanım vardı. Kayseri Li
sesinde ve Mardin Ortaokulunda -İbrahim Altıoktu, sonra soyadım değiş
tirmiş- bir tarih hocamız vardı. O bana tesir eden hocalardan biridir. Ta
rihi çok severim. Sedat Bey diye bir fizik hocamız vardı. Biraz sadist 
ruhluydu sevdiği kimseye eziyet ederdi. Çokta enteresan bir ceza verme 
usulü vardı, kızdığı zaman, duracaksınız, yanağınızı uzatacaksınız, o ge
lip şiddetiyle tokadı basacak. Adamın böyle bir huyu vardı. Bir de saçlar
dan tutarak çekerde. Ama bir kendisinden epey istifade ettik, dövmeleri 
veyahutta dokunmaları önemli deği l, onlar unutuluyor. Fakat bize tesir 
eden hocalardan biridir. Matemat iği sevmezdim, çünkü Ortaokulda hoca· 
mız iyi değildi. Kayseriye geldikten sonra Dökmeci Mahmut diye meşhur 
bir matematik hocamız vardı. Altıdan yediden fazla da numara vermezdi. 

itekim ben Malatya'dan geldim karnemde 8 ya da 9 du. Onu kabul et
mediler. Hepsi ayrı ayn imtihan yaptı. Bazıları sınava kaldıımadan 2- 3 
verdi. Bu hoca sınava kaldırdı «ben oraları okumadım• dedim • Otur üç» 
dedi. Mezun ol.duğum zaman ondan dokuz-on numara almıştım. Sınıfın 
en ıyi talebesiydim. Nitekim Teknjk Üniversiteye onlar hazırlamışlardır, 
matematiği de orda sevdim, o hocanın tesiri vardır. Bu hocaları hJ'ırla
yabilivonıJTl. Bazılan rahmetli olmustıır . bazıları ya ıvor. GördülHim za
man hale PJlı>rini öperim. Başbakan olduktan sonra sadece ilkokul öğret
menimi gördüm. 

Soru : - Kopye çekermiydiniz? 
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Cevap: - Lisede kopye yapmadım. Üniversite'de de yapmadım 
diyebilirim. Yalnız bizim çocukların bfr merakı vardır Palamut hazırlar
dı. -Kağıdı iyice yuvarlarlaııclı ve bu kağıtların açılma teknikleri var. On
lara merak sardık. Ama ben bunu yapabileceğimi zannetmiyorum, diye 
düşündüm. Teknik üniversitede cebir veya Analatik Geometri dersiydi. 
Ferruh Şemin diye bir Doçent geliyor. Çok da zor sualler sordu. Benimde 
iyi bir tarafıma geldi, ben hepsini yaptım. O devirde de en iyi talebeler 
-oraya gidiyor. İki hafta sonra sınav sonuçlarını getirdi, ben 19 almışım, 
sınıfın gerisi 3 -4 almış. Tabi bizim o imtihanı saymadılar. Bir ona üzülü
ıiim , bir keresinde de son sınıftayız birisi imtihan oluyor, o zaman 27-28 
yaşlarında bir adam, hocalar bile çekiniyor kendisinden Baha bey'in hu
susıyeti, imtihan olurken etrafındaki l erin yardım etmesini ister. Bizim 
bir arkadaşımıza • ver ulan kağıdı• demiş. Arkadaşımız •vermeyeceğim• 
demiş . O kağıdı almış. Baha bey böyle sınıf geçiyor. Biraz zorlamayla, 
biraz iterek. Baha Bey'e çalışkan talebeler yardım ederlerdi. Baha bey 
imtihana girince dışanya sualler gelir. Biz sualleri yapar, Baha Bcy'e yol
larız, cevaplar kibrit kutusuyla girer Baha Bey onları yapardı. Böyle yar
dım ettiğimi halırlıyorum . Bir keresinde de Yüksek Gerilim Tekniği im
tihanı diye son sınıf imtihanlarından birisi va!'dı. Ne sorulur diye biz es
ki senelerde sorulmuş sualleri bulduk, şöyle bir gözden geçirdik. Ben işa
ret ettim •Şunlar çıkar• dedim. Oturdum o sua1Jeri de yaptım. Birkaç ar
kadaş geldi •Bakalım nasıl yaptınız• Yahudi bir arkadaşımız Morana dı
ye. Şimdi Fran a'da çalışıyor Morano geldi baktı. «Ben de yazayım• dedi 
bizden kopye aldı. İmtihana girdik. Aynen o üç sual çıktı. Ben gayet ra
hat yaptım. Morano'da cevaplan her ihtimale karşı bir kağıda yazmış, 
sınavda bakıyor. Mehmet İnan diye bir asistanımız vardı, Yahudilere dü.ş
maudı. Mehmet İnan'da Morano'yu gözlermiş devamlı olarak, Morano'yu 
kopye çekerken yakaladılar sınıfın dışına attılar ve iyi derece ile bitire
cekken ikmale kaldı. O imtihanı da hatırlıyorum. Ama hiç bir şekilde 
kopye yapmadım. 

Soru! - Mümessillik yaptınız mı? 

Cevap : - Hayır sın ı f mümessilliğim yok. Sınıf mümessili Cahit 
Aral'dı. İlk senelerde •Amerikan Cahit• derlerdi. 

Soru : - Bünyenizde genç bürokratlar topluyorsunuz özellikle 
son • The Economist• dergisinde yazıyordu. Kadrolaşmada bir de kanba
ğına önem verdiğiniz söyleniyor. Bu konuda ne söyleyeceksiniz. 

Cevap : - Ben Planlama Müsteşarı olduğum zaman tam 40 yaşın
daydım. Bizim devrimiz netice itibariyle geçiyor. İnsanlar hep kendi ci
varındaki arkadaşlarını biliyor. Yani beş yaş fazla, beş yaş eksiğini bili-
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yor. Ama yanlış şuııdadır., bir devlet yönetiminde veyahutta siyasi parti 
yönetiminde genç kadrolara önem verilmesi lazım . Çünkü gençliğin bir 
vastı var. Biz ken.di gençliğimiııden de biliyoruz, engel tanımıyor. Gelişen 
bir ül:kcde böyle insanlara ihtiyaç var. Çok tecrübeli olursanız birazda 
tutucu oluyorsunuz. Yani «Bu başımızdan geçmiştir» deyip, bunun tesi
ri altında kalabiliyorsunuz. Gerçi ben şahsen bunlan bildiğim için bu te
sirlerin çok dışındayım . Umumiyetle reform mahiyetindeki işleı; getire· 
biliyoruz. Bu tasa, daha çok gençlerde var. Genç kadroların gelmesi la
zun belki tecrübe noksanları hazan onları yanlışa götürebilir, genç kad
rolarda dikkat edilmesi icap eden nokta, bir konuda kendisinin yanına 

yanaşılmaz inancına sahip olması onları batırır. Ama öyle bir devre genç
likte geçirirler. «Ben ben• demeye başlar, ondan sonra onun düzelmesi 
lazım. Biz bunu müşahade ediyoruz ve bu şekilde de yanınuzda'ki kadro
lara onu dailna tavsiye ederiz. Alçak gönüllü olun, meseleleri iyi bakın. 
Bızden sonra geleceklere onlann da aynen gençlere bakması lazım. Çün
kü arkadan gelecek nesillerin bizden daha iyi yetiştikleri muhakkaktır. 

Soru : - Uzun yıllardır devam eden bir küçük Ameril<a hikayesı 
var. Bir de Arap'laşan bir Türkiye var, bu konuda neler söylersiniz. 

Cevap : - Bizim öylediğimiz Türkiye'nin benzerliği daha çok 
Japon'yayaıdır. Hatta bir ara Avrupalı dostlarımıza dedim ki «Bizi müş

terek Pazara almazsanız biz de burada y tmiş seksen milyonluk bir Ja
ponya olur başınıza bela oluruz» dedim. 

Soru : - Televizyondaki en beğendiğiniz program hangisi diye 
soruyoruz. (İcraatın İçinden'i sormuyoruz). 

Cevap : - Pek fazla televizyon seyredemiyorum. Geçen gün Pet
ro'yu seyrettik. Askerler diye bir program var. Bir gelişmeyi bir çizgiyi 
anlatıyor, çok enteresan programlar var. Televizyona Zeki Alasya ile Me
tin Akpınar'ı çıkarabilseler iyi olacak. 

Soru : - Deliler adlı oyuna geldiğinizde size sormuştum oyunu 
na5ı] buldunuz diye. •Şu anda onların yanında birşey söyleyemem• de
miştiniz. Oyunu nasıl buldunuz. 

Cevap : - Ben oyunun çok süreceğini zannetmiştim. Oyunu çok 
değiştirmeleri lazımdı. 

Soru : - ANAP 1983 seçimlerine dört kanattan müşteşekk i l bir 
paıti olarak girdi ve daha sonra her kanat kendi partisini oluşıu:-du. 
Son iddialar ANAP'ın erken seçim sonucunda kanatsız bir parti olacağı 
şeklinde. 

Cevap : - Her partide kanatlar olur. Hi7Jp manasına söylemiyo
rum. Ama biraz sağa biraz sola. Ona birşey diyemeyiz. YaJnız su hadise 
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var, ANAP yeni 'bir partidir. Bize rey verenler mevcut eski partilere rey 
verenlerin büyük ekseriyetini tutuyordu. Bu bakımdan dört partinin 
bünyesinden rey verenler bakımından bize iltihaklar olmuştur. Ama bu
gün artık siyasi tabloda yepyeni bir ANAP'laşma meydana gelmiştir. 

Bunda referandum etkili olmuştur. Bütün araştırmalar da seçmeni ile en 
fazla uyumlu olan partinin biz olduğunu gösteriyor, Sosyal Demokratlar 
da bu yok. Ama biz de birçok kavramlarımız seçmenlerimize intikal etmiş 
vaziyette. Ben bunu bir nevi ANAP'laşma şeklinde tabir ediyorum. Ha
muru meydana gelmiştir. Bu seçimin sonunda bu artık kesin yerine otu
racaktır. 

Soru : - Referandum'unda alışkanlık haline getirildiği ülkemizdt 
yasakların daha geniş bir çerçevede ele alınması göıiişü vardı. Hatta siz
de ·141, 142 ve 163 için zamanı var demiştiniz? Basına kız.dığınız günler 
oluyor. 

Cevap : - Basına aslında kızmıyorum. Bazı gazetelerimiz var. On
lar kesin olarak bizim politikamıza karşı karşıyalar mesela Cumhuriyeti 
ele alalım . Bizimle tam zıt olan köşe yazarlarına en fazla yapacağım şey, 
okumamaktır. O bakımdan aldırmıyorum. Yalnız haberler bakımmd:ın 
basının tarafsız olması lazım. Ha:beri değiştirmeden katmadan veyalıutta 
bir ıarafa eğilmeden vermesi her gazete için esas olmalı. Şimdi bir gaze
temiz, ismini de söyleyeyim Günaydın, çok rahatlıkla mizansen hazırlı
yor. Birisiyle anlaşıyorlar kemik sofrası yapıyor. Ondan sonra bunun res
mini basıyor . Size karşı bir koz olarak kullanıyor. Fikirleri belki böyle 
ifade etmek mümkündür. Ama, bu habercilik değildir. Sonra hiç olmaya
cak bir fotoğrafı alıyorlar, hatta bana derdini söyleyen, beni seven kim
selerin fotojtraflannın altına olur olmaz şeyler yazıyorlar. Bu da yanlış· 
tır . Netice itibariyle buna da söyleyecek bir şey yok. 

S o r u : - Cumhuriyet'in haberi iletmede tutumunu nasıl değerlen
diriyorsunuz? 

Cevap : -Cumhuriyet bundan bir sene evvel haberde de ço1c da
ha iyiydi. Son zamanlarda bütün kadro SHP'ye çok ei!ildi, SHP'nin ya
nına geldi. Hatta o yiizden Ecevit'le aralan bozuldu, Hasan Cemal başta 
olmak üzere ve bize de epey kızıyorlar. O yüzden, köşe yazarlarına bir şey 
demiyorum, haberler dahi eski safiyetini kaybetmeye başladı. Cumhuri
yet'te Faruk Bil.dirici var. Ona da öyledim dedim ki «Bak sen iyi bir j!a
Z<'tccı olmava namzetsin ama, şu haberlerde de sen taraf tutmava başla
dın artık. Sen taraf tutmaya başlarsan gazeteciliğin kötü olur. ben sana 
abi nasibatı vereyim• dedim. Biraz, bunu Hasan Cemal'de de seziyorum. 
Başyazıları yazıyor, bir gazetenin başyazısı ile köşe yazılan farklı olma5ı 
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!azım. Başyazı gazetenin eğilimini gösterir aıma, bir köşe yazarı eğilimi 
görüyorum. 

Soru : - F -16'lar da kaza oranın 7 kat fazla olduğu söyleniyor. 

Cevap: - Yoık ... Onların hiçbirisi doğru değil. Nedense basınımız
da şu alışkanlık var; Felaket haberleri daha fazla satar diye bir düşünce 
var. F - 16'nın teknik olarak durumu diğer eski uçaklara göre yani 
F-104'lerle mukayese edildiğinde, F-16'lardaki kaza oranın çok daha az 
olduğu müşahade oditir. Sıdbebi, daha modern teknoloji ile yapılmış ol
maları. 

Soru: - 6 Eylül'de oynanan Mavi-Turuncu spor karşılaşması 

aşağı yukarı berabere sonuçlandı. Sizce uzatmada durum ne olur. 

Cevap : - Herhangi bir tahminde bulunmak istemiyorum. Netice 
itibariyle ben şunu söylüyorum; Diyorum ki Türk milleti netice itibariyle 
<!n doğrusuna karar verir. Bu karar veıune memleketi herhalde koalisyon
lara götürmeme şekl inde teceli edecektir. Bir partiyi tek başına iktidara 
getirecektir. Şuanda da bu duruma en kuvvetli namzet biziz, bunu da 
söylüyorum. Dört senelik bir tavbikatımız var. Bu tatbik.at ortaya birçok 
şeyleri çıkarmıştır. Bizim gibi düşünmeyenler de olabilir. 

Soru 1 - «Devlet, baba değil hizmetkarınızdır» şeklinde bir sözü· 
nüz vardı. Bazı vatandaşlar kendilerini gayrimeşru zannetmeye başladı
lar. Bu sözünüzü biraz daha açar mısınız? 

Cevap : - Modern cemiyetlerde, ileri toplumlarda, devlet baba 
olarak görülmemiştir. Devleti baba olarak gören toplumlar daha ziyade 
daha geriden gelen toplumlardır. Bizde devletin kuruluşunda ordu mef
humu olduğu için kuvvetli devlet esas olmuş. Kalkınmaya muhtaç yörele
rimiz olunca, oralarda da istihdam imkanlarından tutunuz da, yeni bir 
takım yatırımların yapılmasına kadar her şey devletten beklenir hale 
gelmiş. Bu değişecektir. Türkiye ilerledikçe büyüdükçe, bu fikir değişe
ı..-ektir. Biz devletin esas itibariyle, milletin kuııduğu milletin hizmctind.e 
olan müesseseler olarak görüyoruz ve bunun böyle görülmesinde de ile
risi ve demokrasi için çok büyük faydalar var. Sizin sözünüze karşı şunu 
söyleyeceğim; Eğer devleti baba olarak görürseniz bazen devletin sizi dö
vebıleceğini de kabul etmeniz ieab eder ki bu demokrasi ile çelişkilidir. 
Reyini kullanan vatandaş devlete ben kan, can veriyorum, ben onu yöne
tiyorum diye bir fikre sahip olması lazım ki sağlamlık ordadır. 

Soru: - Celal Bayar'a sahip çıktınız Adnan Menderes'e sahip çı
kıyorsunuz. Niye Süleyman Demirel'e sahip çıkmıyorsunuz? 

Cevap : - Celal Bayar'a sahip çıkmadım, Adnan Menderese'de sa
hip çıkmadım şu manada sahip çıkmadım hiçbir zaman şunu söyleme-
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dim, • Biz onların devamıyız• demedim, uSağlıklı fikirlerin devamıyız:> 
bunu söyledim. Söyleyeceğim tek şey memlekete hizmet edenleri hizmet 
dönemleri bittikten sonra korumamız değerlendirmemiz lazım. Hele on
Jann b~ından birtakım hadiseler geçmişse, o yaraları muhakkak sarma
mız lazım. Bu düşünceye meşhur kanunu çıkardık, onlarla ilgili işte bu 
düşünceyle ayın 17'sinde Adnan Menderes hava limanım da açmaya giıde
ceğim. Belki aileleri ile mütabakata varabilirsek cenazeleri de imralıdan 
alıp, bir yere götüreceğiz. 

Süleyman Bey'e gelince her zaman söyledim, benim başbakanlığımı 
yapmıştır, kendisinin müsteşarlığını yaptım. Bundan dolayı herıhangi bir 
şekilde kendisi aleyhinde birşeyde söylemiş değilim. Bilakis kendisinin 
hizmetleri vardır, onları her zaman taktir etmişimdir, Hatta yasakları 

kalkıncaya kadar.da kendisi aleyhinde herhangi birşey söylemiyorum. Ni
hayet siyasi parti, rakibimizdir. Onlar birşcy söyler biz başka şey söyle
riz. Söylediklerini cerh ederiz. Ama bunu çok dikkatli, itinalı yapmaya 
gayret ediyorum. Kendisi öyle değil, kendisi çok ısırıcı laflar kullanıyor, 
hatta bizi devamlı tahrik etmeye çalışıyor. Biz bu konularda tahrik olma
yız. Onun için şunu söyledim anlayamadılar, ben dedim «Süleyman Bcy'in 
yerinde olsaydım Evet'i aldıktan sonra siyasetten çekilirdim• kerııdisi için 
doğrusu da buydu. O zaman milJet nazarında büyürdü, çok daha itibarlı 
bir mevkii olurdu. Ama şimdi siyasetin en zorunu yapmaya çalışıyor, 

kendisinin tabiriyle bu yanlıştır. 

S o r u : - Gençliğinizde şiir yazdığınızı öğrendik, üç-beş şiirinizi 
verebiilr misiniz? 

Cevap: - Hayır veremem onu açık söyleyim. 

Soru : - Çok rahat bir kişiliğiniz var. Herşeyi sövleydbilivorsu
nuz. Hükümet Öztorunu istemedi• diyorsunuz. Bu da ANAP' usulü Glast
nos politikası mı oluyor? 

Cevap : - Glastnos nerde, o biz.den sonra çıktı. 

Soru : - Anarşinin durduğu söyleniyor, aslında anarşi rotasyonla 
Güneydoğu'ya gitmedi mi? 

Cevap : - Oradaki anarşi Türkiye'nin geçirdiği bizim l 979'lu 
1980 yıllannın başındaki anarşi değildir. Şehirlerde sokak kavgaian yok
tur, okullarda kavga yoktur. İngilterede de var, İspanv;ı'da ela "?r hir 
ufak örgüt ve bizimki onlar gibi değil, biraz sonlarına yaklaşıyor gibi bir 
durum var. 

Cevap : - İnşallah alacağız. Millet inanıyor, bu isi becerc;e bı>c-er
sc genel Özal becerir diyorlar. Ama hadise şu; Hayat pahalılı~ ile enflas
yonu tam manası ile karıştırmamak lazım. Hayat pahalılığı tabiri enflas
yon ne kadar aşağıya çekilse dahi devam edecektir, haberiniz olsun. 
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Soru : - Son yedi yıldır anneler çocuklarına «yemeğin i zi yiyin, 
yoksa 12 Eylül öncesine döneriz» diyorlarmış . 

Cevap : - Demin enflasyonla ilgili söyledim. Enflasyon mesele
sinde netice alacağımızı ümit ederim. Yalnız herkes şLLnu da bilsin ki 
Türkiye'deki enflasyonun önemli selbeplerinin bir tanesi, illkedeki büyük 
yap ısal değişikliktir . Yani çağ atlarken, yepyeni bir Türkiye'ye giderken 
fiyatlar sisteminde .de birtakım değişiklikler olması mukadderdir. Biz 
ue !<.adar tedbir alsak da bir süre daha buna katlanmak durumunda kala
biliriz. Aksi taktirde Türkiye'yi ileri ve modern ülkeler arasına sokama
yız, buna kesin inancım var. Ama hesabımızı kitabımızı çok iyi yapma· 
mız lazım. 1980 öncesini ben şöyle karakterize ediyorum, mesele anarşi 
meselesi değil. 1980 öncesi Türkiye, özellikle 1970'le 1980 arası Türkiye'· 
ııin kaybettiği yıllardır. Koalisyonlar gelmiştir. Çok ters, zıt fikirler aynı 
anda iktidar olmuşlardır. Birçok sıkıntılarla bera'ber bövle bir devre ya
şanmıştır, kayıp yıllardır. Orada anarşi vardır, yokluk vaı'dır, Türkiye'nin 
başına gelmemesi lazım ve halkımıula herhalde böyle duruma dönmek 
istemiyor. Bütün gezilerimde bunu müşahade ettim. Eski liderler, o yıl
ların siyasi liderleridir. Biz bunu söylediğimizde hepsi alınmaya öaşlıyor· 
lar. Ama kendilerinin dahi onu kabul etmeleri lazım . 

Soru: - Enflasyonu mizahi bir dille tanımlar mısınız? Yurt için
.de, yurt dışında hemen hemen herkesi tabiri caizse kafaya aldınız . Falkat 
bir türlü enflasyonu kafaya alamadınız? 

Soru : - Basında yer alan bir siyasi varis konusu var? 

Cevap : - Yok öyle birşey olmaz, siyasi partilerde liderleri parti
ler kendisi bünyelerinden çıkarırlar. 

Soru : - Siyasette başarılı olmak için kimsesiz mi olma•k gereki
yor? 

Cevap : - Maalesef basınımız bunu istismar ediyor. Ama bence 
doğnı değildir. Siyasetçinin tabi akrabası da olacaktır, çocuğu da olacak
tır, babası <la annesi de olacaktır. Ama malesef bunlar hep ucuz satılabi
len metalar diye basınımız tarafından alınıyor ve bunun da devrinin geç
tiği kanatindeyim. 

Soru : - Pen frendiniz Papandreu ile Haziran ayı içerisinde bu· 
luşma durumu nedir? 

Cevap : - Şu anda herhangi bir problemimiz yok. Buluşacağız 
buluşmayacağ:ız şeklinde bir konu yok. 

Soru! - Kıbrıs'daki Rum tarafının silahlanmasına karşılık olarak 
Türkiye'nin iyi niyet girişimi ne derece devam edecek? 

Cevap : - Biz onların hepsini biliyoruz, ona göre tedbirimiz var. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN TERCÜMAN GAZETESİ 
GENEL YAYIN YÖNETMENİ SAYIN TAHA AKYOL'UN 

SORULARINA VERDİGİ CEVAPLAR 

11 Kasını 1987 

Soru: - « ANAP'ın aday listeleri açıklandıktan sonra, özellikle 
liosyal demokrat ve Banş Derneği sanığı bazı yeni adayların olmasından 
dolayı bazı yorumlar yapıldı. Çünkü ANAP'ın milliyetçi-muhafazakar 
kanadında yen i adaylar, sosyal demokrat adaylar kadar yoktu. Bu yoru
ma göre, ANAP sağdan ortaya çekilmektedir. Sosyal demokratlara açık 
bir orta ... Bu yoruma siz ne diyorsunuz?» 

Cevap: - • Bazı partiler veya insanlarımız şunu hep unutuyorlar. 
Orta veya merkez tabir ettiğiniz şey zaman içerisinde değişir.» 

Soru: - •Oynak merkez mi?» 

Cevap: - «Genel olarak öyle .. Eğer o merkez değiştiği takdirde 
siz o merkeze ayak uyduramazsanız siyaseti akıllı yürütemezsiniz, mem
leket hayrına yürütemezsiniz. Aslında o merkezi oynatmak da tam sizin 
elinizde değil.• 

Soru : - «Toplum yapısındaki merkez değişiyor, siyaset ona adap
te olmalı anlamında mı söylüyorsunuz?» 

C c va p : - •Evet, toplum yapısındaki merkez değişiyor. İnsanlar 
katı oldukları, kavga etikleri bir konuda, zaman içinde, kavga etmezler. 
Bunu görmek li\zım. 

Bir de aslında Türkiye homoj en bir toplum değil. İşte, son olarak 
S::ıkarya'ya gittim. Arkadaşları dinledim. Sakarya'da her çeşıt insan var. 
Bir tarafta Avrupa. öbür tarafta Ortadoğu, bir kere, iki kültür arasında 
kalmışız. Çok medeniyetler gelmiş geçmiş. Hititler'e kadar gidersiniz. Son 
olarak da bin yıldan beri İslam ... Aynı zamanda çok çeşitli kavimler de 
gelmiş. Aynca, imparatorluk bakıyesi bir toplumuz. Bizim yapacağımız 
şey bunları vuruşturmaktan sakınmak, geniş olarak kavramak, yani bir 
nevi homojenize etmektir. Zaten ANAP'ın esas felsefesi de budur. Milli 
birlik ve beraberliğimizi sürdürmek de bunu icap ettirir. Geniş kavrayıp, 
yavaş yavaş homoienize etmektir, yani, öyle tabir edersem, birbirine ka
nştınnak ... Birbirine kızmayan, birbiriyle kavga etmeyen bir toplum ... 
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Kur'an-ı Kerim' de bir ayet-i kerime var: «Sizleri ayrı ayrı kavim
lerden yarattık, birbirinizi daha iyi anlayasınız, tanıyasınız diye.» Tabii 
bu, anlaşmadır, uzlaşmadır, biraraya gelmedir. Böyle yapmayıp da, şu 
veya bu saikle arayı açtığınız zaman, farklılıkları ihtilaf ve çatışma hali· 
ne getirdiğiniz zaman, Türkiye'run nereye gidebileceği 12 Eylül'den önce 
görüldü. Bunlardan ders çıkarmak lazım . 

Biz daha ilk başta ... Bir tanesi CaviL Kavak arkadaşımız, bir tanesi 
Mustafa Taşar arkadaşımız ... Şimdi mesela İstanbul 3. Bölge ... Cavit Ka
vak da var Kemal Zeybek de var. Avrupa Konseyi'nde çalışıyordu, Engin 
Güner var. 

Netice itibariyle şu: İnsanlar anlaşabiliyorlar. Anlaştıralım mı yok
sa kavga mı ettirelim? İşte meselede buradadır. 

Şimdi, insanlar o fikirlerde kalsa, biz onu oralarda bıraksak, ihmal 
etsek mi iyi, yoksa içimize alıp homojenize etsek mi daha iyi? Biz ikinci
sini tercih ediyoruz. Türkiyenin hayrı buradadır. Bunun aksi 12 Eylül'den 
önce yaşandı. 

Bu bir. 

İkincisi, diyelim ki Nurettin Yılmaz. Seçimlerden iki ay önce bana 
haber geldi. cNurettin Yıimaz görüşmek istiyor» dediler. Biz zaman bu
lup görüşemedik. Bizim Çankaya Belediye , Başkanımız Erdoğan Yavuz
lar'ın aracılığıyla görüştük. Onun vaktiyle bir nevi başka türlü adlandırıl
masına sebep olan konuların çoğunu biz söylüyoruz.» 

Soru : - «İdeolojik anlamda mı?» 

Cevap: - cHayır hayır, adam bölgesine hizmet istiyor. «Bu böl
gede geri kalmış insanlar vardı, ama gittim baktım ki her taraf elektrik
lenmiş, ben Başbakan da olsam bu hizmetleri yapamazdım• dedi. Mese
la İdris Arıkan var. MSP'den aday olmuş, kendisine başka unvanlar ve
rilmiş. Eski konuşmalarına baktım. Bugün o konuşmaları biz de yapıyo
ruz. Hizmet yani ... 

Biz bugün iddia ediyoruz ki daha iyi hizmet yapıyoruz. 

Mesele şu: İnsanları karşıya itmektense kazanmak daha iyidir. Tür
kiye için iyidir. 

Soru: - «Sosyal demokrat adaylar için böyle düşünüyorsunuz. 
Sizin sajbnızdaki akımlar için aynı şey geçerli mi?» 

Cevap : - «Sağımızda DYP var. Onun da daha ucunda Refah var. 
MÇP'yi o kadar şey görmüyorum, yani MÇP'ye tabi olan çok az bir grup 
var. Eski MHP oylarının çoğu da bizde. 
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Şimdi, DYP tabanı fanatik değildir, bizimki gibidir. Önümüzdeki se
çimde DYP ciddi bir oy alamazsa, bu taban da bize gelecektir. Yani şa
hısların rolü oluyor, yoksa bu taban bize çok yakındır. Farkı yoktur. 

Refah Partisi'ne gelince ... Bu parti başında Erbakan olduğu müd
detçe gelişmez, daha fanatik küçük bir parti olarak kalır kanaatindeyim. 

Böyle yüzde 3, yüzde 5 fanatik gruplar her cemiyette olabilir. Bunu 
da mübalağa etmemek lazım . 

Cuma namazlarında cemaati devamlı müşahede ediyorum. Gençler 
var, yaşlılar var. Camiler dolup taşıyor. Fakat bunlar radikal veya fena
tik değildir. Bu insanlar hiçbir şekilde fanatik değil. Öbürü biraz fazla 
şartlandırılmış bir gruptur. Refah Partisi, görüyorum, çok hızlı çalışıyor 
bazı yerlerde. Ama netice elde edemeyecekler, o da muhakkak. Eski MHP' 
!ilerden çok daha fanatikler. Onlar biraz daha farklt. Milli Teşkilatı'ndan, 
dışarıdan adamlar geliyor. Adam işini gücünü bırakıyor, arabasıyla geli
yor, çalışıyor. Ne için çalışıyor? Bazı insanlarımız da böyle iyice uca ka
yabilirler. Onu da kabul ediyorum. Bütün dünyada var böyle 

DYP'ye oy veren kitle eninde sonunda bize kayacaktır. Seçimde iyi 
netice alamazsa hızla bize kayacakllr. Çünkü Doğru Yol'daki insanlarda 
fanatizm olamaz. Orada olmalarının bir sebebi, belli insanların orada kal
masıdır. Bu Süleyman Bey'in hatasıdır . Biz bazı insanları almak istedik. 
Bazıları da oradan ışık görmediler. Netice itibariyle bizim teşkilatlar ku
nılurken onlar bizim yanımıza gelemediler. ANAP yepyeni olarak kurul
du. • 

Soru : - «Bundan sonraki katılmalar konusunda tavrınız ne ola
cak?• 

Cevap : - •Tabii, bir teşkilat kurulduktan sonra yenisini kolay 
kolay istemiyor. Ama şunu da yapacağım: Seçim sonrasmd"l üye kayıt
larını açacağım, daha geniş bir üye kaydına gireceğim. Mümkün olduğu 
kadar bunları biraraya getirmeye çalışacağım. 

Bize bugün SHP'den de çok kimse geliyor. Sosyal demokratların, 

daha doğrusu, sosyal demokrat da demeyeceğim, eski CHP'ye oy verenle
rin mühim bir kısmının bize doğru kaydığını söyleyebilirim. Bir zaman
lar yüzde 41'e çıkan bu oyların, ikisinin (SHP ve DSP) toplamının yüzde 
28'i belki geçmeyecektir.» 

Seçim sonuçlan: 

ANAP : % 40'ın üzeri, Sol : % 28 civan 

DYP : % 18 - 19 Diğerleri : Barajı aşamaz 
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Soru: - «Seçim sonuçlarıyla ilgili tahmininiz nedir?• 

Cevap: - «Bizim oyumuz yüzde 40'ın üzerinde olur. DYP için ka
muoyu araştırmaları yüzde 18-19 gösteriyor. Sol oylar toplamı olarak 
28 civarında olur. Ötekiler barajı aşamaz.• 

Soru : - «TKP meselesi var. Behice Boran'ın cenaze töreninden 
hemen sonra Türkiye'ye gelmeye karar verdi. Nasıl değerlendiriyorsu
nuz?• 

Cevap: - •Behice Boran hikayesi Millet Meclisi'ni n o toplantı gü
nüne rastladı. Ondan bir hafta evvel biz çok yoğun meşguliyet içindeydik. 
Ondan sonra ben, «Bu iş nasıl oldu bir öğrenelim» dedim. Yani normal 
takip edilseydi o hadise o şekilde olmazdı. Ama cenaze Türkiye'ye geldik
ten sonra Meclis'ten kaldırılması bizim kararımız değildir. » 

Soru : - •Hükümet olarak mı?• 

Cevap: - •Evet hükı'.ımet olarak bizim kararımız deği l. Gelmesi 
de bizim kararımız değildir. Gelince fazla ses çıkarılmamıştır. Çünkü bu 
işi bir hadise haline getirmek isteyen gruplar vardı, o da sönmüştür. Ken
disi belli bir saplantıya girmiş, oradan ayrılmamış bir hanımdır. Ama öl
dükten sonra insanlann hırslarının, kinlerinin bitmesi lazım. Biraz da 
böyle düşündüm iş olduktan sonra . 

Bayrağa sarıldı, şöyle taşındı, bayrağa sarılması aykırıymış .. . » 

Soru: - •Evet, Türk bayrağı tüzüğüne aykırı olarak sarı ldı. • 

Cevap : - •Evet aykırıymış, onları da bilmiyorum. Ama bir kere 
olan hadise üzerinde durmanın bir fayda getireceği kanaatinde değilim . 

Ama o hadise öbürlerine (TKP'lilere) cesaret verdi görüşü yan lı ştır . 

Daha önce de söyledim, gelirler, çünkü vatandaşlıktan çıkarılma

mış ... Gelirler ama avakıbına (sonuçlarına) da razı olurlar. Geldik leri an
da sorgulamaları yapılır, sorgulamaları neticesinde tevkif edilmeleri icap 
ederse, bağımsız mahkemeler kararını verir. Biz gerekeni bu şekilde ya
parız.• 

Soru: - •Mamak Cezaevi'nde şartlar çok kötü. Aileler açlık grev
leri yaptılar. Bu konuda hükCımet bir şey yapamaz mı?• 

Ceva p : - «Ben bu konuvu iki defa Genelkurmay Başkanı ile gö
rüştüm , bana izahat verdi . Kendisi cok iyi bir insandır . kanun ve insan 
haklan konusunda çok hassastır . İki defa da tahkik edildi . Bana gelen 
bilgiye göre, abartma var. Ben de bu neticelerden tatmin oldum.• 

Soru: - «Biliyorsunuz solcular eyleme çok yatkındır ama onla
nn bulunduğu cezaevlerinde şartlar Mamak'tan daha iyi olduğu için bu 
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tür açlık grevi falan olmuyor. Yani Mamak'taki şartlar, öteki askeri ceza
evlerinden çok kötü ... » 

Cevap : - •Tekrar tekrar heyetler değiştirildi, kontrol edildi, aynı 
neticelere varıldı. » 

Soru : - •Yani Mamak olayı ile ilgilendiniz.» 

Ceva p : - Tabii ilgilendim. lki defa konuştum. Tekrar tekrar in
celendi. O arada bazı değişiklikler de yapıldı, bazı düzeltmeler de yapıldı. 

Seçim arefesinde abatma var.• 

Soru: - «Belki söylediğiniz düzeltmelerden sonra bir rahatlama 
meydana gelmiştir. Türban konusu var. Yine baskı yapıyorlar üniversite
lerde. Ne diyorsunuz?• 

Cevap : - «Genel anlamıyla türban konusunda benim fikrim şu: 
Herkes diledi ği kıyafet seçer, türban takanlar takmayanları, türban tak
mayanlar da türbanlıları kınamamalıdır, gerici falan gibi... İnanıyorsa 
bunu takar. 

Üniversite bizim kontrolümüzde değil. Zaman gelir üniversiteler ye
niden düzenlenir ve tabii muhalefet de istismar etmezse bu konudaki ek
siklikler de düzeltilir. Biz insanların daha hür olmasını istiyoruz. Dini 
inançları onu gerektiriyorsa, bırakalım yapsın. Bundan ko~kmamak la
zım. Sayıları fazla değildir. Yapsa ne olur? Bir şey demememiz lazım .» 

S o r u : - "YÖK uygulamaları konusunda hükumetin yetkisi yok 
ama Başbakan olarak sizin nüfusunuz vardır. Bu konuyu YÖK ile görüş
tünüz mü? Bu yönde telkinde bulundunuz mu?» 

Cevap: - •Temasımız çok oldu, telkinde de bulunuidu. Görüşü
müzü ifade ettik, bu konunun üzerine fazla gitmeyin diye ... YÖK'te de bu 
yönde karar alınmıştır. Ama gene seçim zamanı geldiği için kusura bak
masınlar, bu konuyu çıkmaz hale sokmak isteyen, yani politika aracı yap
mak isteyen gruplar var. Yoksa bu mesele çözülmüştü. Şimdi tekrar tek
rar, idarecileri bir nevi ajite (tahrik) ederek, onları karşı tedbir almaya 
zorlayarak hareketler görüyorum. Yoksa biz bu meseleyi halletmiştik. » 

Soru: - «Siyasetle ilgili olarak son sorum sizin cumhurbaşkanı 
olup olmamanızla ilgili ... » 

Cevap : - • Ü soruyu sorma ... Hiç öyle bir şey yok ... Şu anda öyle 
bir şey yok ... • 

Soru : - . şu anda diyorsunuz!..• 

Cevap : - cBu konuya girme ... • 
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Soru : - •Prensip olarak sorayım, bazı liderler politikada olduk
ları müddetçe başbakan ve parti lideri olarak kalmak isterler. Siz de böy
le mi düşünüyorsunuz, yoksa politikada başka görevlerim de olabilir diye 
düşünür müsünüz? Tabii bir başbakan için devlet hayatında başka gö
Tev cumhurbaşkanlığı olur ... » 

Cevap : - «Şu anda hiç bu konuda bir düşüncem yok..» 

Soru : - «Olurum da demiyorsunuz, olmam da ... » 

Cevap: - «Hiçbir şey söylemiyorum. Benim önemli gördüğüm 
konu, Türkiye'yi belli bir noktaya kadar götürebilmek. Bizim inandığı
mız bazı şeyler var, onu ne şekilde yapmam daha güçlü olw·sa orada ol· 
maya çalışırım. Bu, başbakanlıktır diyelim, başbakanlıkta kalırım . » 

Soru: - cCurnhur?aşkanlığıdır dersek. .. » 

Cevap : - «Cumhurbaşkanlığı bugünkü Anayasa söylemiyor. He
le parlamentonun seçtiği bir cumhurbaşkanı olursa, bu, bugünkü Cum
hurbaşkanı'mızdan daha az yetkili olur.» 

Soru: - «Yani daha önce açıkladığımn Fransız tipi bir başkanlık 
"sistemi mi?» 

Cevap: - •Onun düşünülmesi li'ızım. Yani ya yetkiler azaltılır ki 
i\Iman anayasası ve bizim eski cumhurbaşkanlarırnız böyleydi. Yahut yet
kiler biraz daha artırılır o zaman da Fransız sistemine biraz benzer, o tak
dirde de halkın seçmesi lazım, diye düşünürüm . » 

Soru: - •Yani öyle bir değişiklik halinde ... » 

Cevap : - «Hayır hayır .. . Plus'ı minus'u (artı'sı, eksi' si) düşülecek 
~eylerdir bunlar. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN ORDU'DA 
HALKA HİTABEN YAPTICI KONUŞMA 

11 Kasım 1987 

Sevgili Ordulular, 

Hepinize en derin sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Sağolun, var
o lun. Allah'a çok şükür, gündüz gözüyle Ordu'ya geldik. Hep geceye kalı
yorduk. Ama, bugün hakikaten büyük gayret göstererek bazı yerlerde 
fazla durmadan Ordu'ya gelebildik. Epey zamandır, ben Ordu'ya geleme
dim. Son referandum için bir Trabzon'a ve Samsun'a uğramıştım bu ama 
bu sefer dedim ki, •Trabzon'a, Samsun'a halk oylamasınd::ı gittim, bu 
seçimde de Ordu'ya ve Giresun'a gideceğim. İşte nihayet özlemimizi ta
mamlıyoruz. Hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Buralara gene 4 sene evvel de 
geldik. Ordu'yu, Ünye'yi, Fatsa'yı dolaştık, bütün bu yol üzerindeki ilçe
lerin hepsiyle görüştük, konuştuk. Kendimizi anlatmaya çalıştık. Anava
'tan'ı size anlatmaya çalıştık. O zaman bile bize inandınız, bize güvendi
niz, en fazla oyu bize verdiniz. Ve Anavatan milletvekillerini Meclis'e gön
derdiniz, Meclis'te bizi iktidar yaptınız. Allah sizden razı olsun. Ama bu
gün gene geliyoruz ve diyoruz ki, •İşte alnımız açık, alrumız ak, başınuz 
dik ve sizin verdiğiniz emaneti en iyi bir şekilde kullanarak, sizlere, mem
lekete en iyi hizmetleri yapmak için canla başla çalıştık ve hesabı verme
ye geldib Tabii ben defteri açıp hesabı size anlatmaya kalkarsam, çok 
saatler gider. Ama sizlerle her ay televizyonda, o meşhur c!craatm İçin
den» programında biı" araya geliyor, sofranıza, evinize, odanıza, kahve
nize misafir oluyorum. Nereye gidiyoruz? Ne yapıyoruz, hepsini anlatı
yorum. Evet, bu ayın 18'inde gene evinize geleceğim, bu sefer de gene bü
tün millete şöyle bir hesap vereceğim. Çünkü ben şuna inanıyorum. Siya
setçiler, hele bizim gibi sonradan siyasete girenler· yaş SS'den sonra· es
ki usul siyaseti bilmiyoruz. Belki iyi oluyor bilmediğimiz. Bizim ki, yeni 
usul siyasettir. Biz sizinle bir arada olalım. halkımızla içli dışlı olalım, 
onunla konuşalım, icabında gülelim, oynavalım. İcabında da memleke
tin meselelerini ciddi şekilde düşünelim. Bunları söylemek istiyorum. 
Çünkü. bizim kalbimiz insan sevgisiyle doludur. Biz vatandaşlarımızın 
arasında ister bize oy versin, ister vermesin, hiç ayrım yapmayız. Ama 
ufacık bir ayrım yaparım. Onu da söyleyeyim. Çocuklarla gençleri biraz
cık fazla seviyorum. Neden olduğunu da söyleyeyim. Çünkü bunlar gele-
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ccğin kuşakları, Türkiye'nin istikbali ve göz nurlandır. Nasıl aileler ço
cuklarına gözbebeklerine baktıkları gibi bakarlarsa, biz de Türkiye'nin 
çocuklarına ve gençlerine öyle bakarız. Onlar bizim istikbalimiz. O istik
balin müemmen olması lazım. Onun için çalışıp, onun için gayret sarfe
deriz. İster bina, ister yol, ister fabrika bütün bunlar ne için? Hepsi in
sanlar için. Ve özellikle yeni yetişen gençler için. Öyle değil mi? demin 
\'ar. Yani 10 tane insanım var. 5 tane de oğlum var diyor. Demek ki, evli. 
Arkasından dedi ki, 5 oğluma da iş. Tabii bizim arzumuz memlekette ye
ni iş sahaları açmak, memleketin canlılığını arttırmak ve istikbale çok 
daha güvenle bakabilmektir. Bunun için çalışıyoruz . Ama Tanrı şahittir, 
Giresun'da bir yaşlı annemiz geldi. Bana dedi ki, «benim 10 tane oyum 
biliyorsunuz. Türkiye bir yokluklar ülkesiydi. Dükkanların rafları boş
şeyler eksikti, neden acaba? Nedeni şudur: Dövizimiz yok diyorlardı. Ne
den dövizimiz yok? Çalışkan bir millet, i ş beceren bir milletin niçin dö
vizi olmasın? Ben size işi~ aslı nedir söyleyeyim. Memleket iyi idare edil
miyorduda onun için. Bu memlekette herşey var. Her zaman söyleri m. 
Un var, şeker var, yağ var. Mesele helva yapabilmektedir. Bütün bunla
rın hepsi var. Şimdi bakınız, o zaman yurt dışına çok kere gittim. Bak
tım ki, bize borç verecek kimse yok. Bütün kapılar yi.izi.imi.ize kapanıyor. 
Çünkü borcunu ödeyemeyene kim itibar eder. Hiç iflas etmiş tüccara siz 
borç para verir misiniz? vermezsiniz. Fındığınızı satar mısınız? satmazsı

sınız, benzin istasyonlarını bu yollardakı trafik böylemiydi? Kamyonlar 
gidip gelebiliyor muydu? Tüpgaz bulabiliyor muydunuz? Daha bir çok 
sizler şahitsiniz bu memleketi biz nereden aldık, nereye getirdik . Hepiniz 
tu bazı şeyler tezgah altında karaborsa olarak satılıyordu . Gene hatırlar
mz tabii. Türkiye'nin dtırumu da böyleydi. Ama bugün Türkiye'nin du
rumu öyle deği ldir. Şimdi bakınız, memleketimizde döviz meselesini kö
künden hallettik. Bankalar var. Artık her şey serbest. Cebinde döviz mi 
taşıyorsun? Hapse girmezsin korkma. O işler ıreçti. Onlar geri memleket
lerin işleri. Modern ileri, Avrupa gibi olan Ti.irkiye'de, böyle şeyler olur 
mu? Şimdi git arkadaşım bankada döviz hesabı aç. Varsa paran istediğin 
yere aç. Buıriin Türkiye'de dışarda çalışan i şçilerimizin ve içerdeki insan
larımızın Türkiye'nin bankalarında 5 milyar dolar parası vardır. Tabii bu 
yasakları koyunca bu paralar burada durur mu? Yurtdı şına !!ider, kaçar. 
IA]dı olan bunları iyi kullanır. İşte helva misali buradadır. İyi bir helva 
yaptığınız zaman bu işlerin hepsi değişir. 

Çok Sevgili Ordulular; 

Biz bu memlekette çok işler yaptık dedim. Bugün Türkiye'de her 
Şey vardır. Yok diye bir şey yoktur. Allah bir daha bize o kötü yokluk 
'günlerini göstermesin. Daha iyi çalışalım. Her şey olmalı ki, insanlar da-
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ha çok çalışsın. Köylere elektrik, telefon gitti. Tabii elektrik gidince, ba
cılarımız da buzdolabı, arkasından çamaşır makinası, daha da ileri gider
sem süpürge de istiyor. Bunların hepsi olacaktır. Bunlar lüks şeyler de
ğil. Bunlar bu memlekette insanların ihtiyaçlarıdır. Biz öyle görüyoruz. 

Muhterem Ordulular; 

Memleketimiz ileriye gillikçe, modernleştikçe, bir Avrupa görünü
müne girdikçe ihtiyaçlarımız tabiyatıyla artacaktır. Tabii bu ihtiyaçları 
elde edebilmek için, daha fazla para kazanmak la7..ım. İşte , hayat pahalı
hğı dedikleri laflar da buradan geliyor. Eğer, şimdi biz kalkıp desek ki 
elektrik yok. Buzdolaplarınız çalışmazsa buzdolabına ihtiyacınız olur mu? 
Çalıştıramazsınız ki. Elektrik yoksa televizyona ihtiyacınız olur mu? Rad
yoyu bile ancak pilli kullanırsınız . Şimdı söylemek istediğim şey budur. 
Bir memleket ilerleyecek, gelişecek, ondan sonra daha fazla ihtiyaçlar çı
kacaktır. Türkiye ilerledikçe, Avrupayla yarış ettikçe, Avnıpa'ya yaklaş
tıkça gayet tabii çok daha iyi bir memleket haline gelecektir. 

Muhterem Ordulular, 

Çok şeyler yaptık dedim. Bakınız bir tanesi, yol meselesi. Biz bugün 
Ti.irkiye'de yol meselesine çok önem verdik. Biliyorum. Karadeniz'in bir 
~k yerlerinde daha fazla yol isteniyor. Ordu'da da şu Menes Vadisi'ne 
yol isteniyor. İnşallah bütün bunların hepsi programa girecektir. Yapmak 
istediğimiz şey şu. Bakınız bizden evvelki dönemde 50 km'lik bir otoyola 
başlamışlar, bir türlü bitirememişler. Bize geldi. baktım sordum Sayın 
Bakan'a •Böyle giderse kaç sene sürer bu İŞ» dedim. •Eğer bu para faz. 
'la verilmezse, üç sene daha gider• dedi. «Ne kadar istiyorsun bir senede 
bitmesi için» dedim, «3 veya 4 milyar lira» dedi. O otoyolu bitirdik. İzmit' 
le Gebze arasında. Tabii gişel eri de koyduk. Ertesi sene paraları kesmeye 
başladık. l senenin içinde 4 milyar para aldık. Fena mı oldu? 1 senede 
çıktı. Şimdi aynı metodla 1500 km. otoyol yapıyoruz. Otoyol deyince, 
expres yol tabir ederler, durmadan iki gidişli, iki gelişli, üç gidişli, üç 
gelişli yollardır. Avrupa'da var, Amerika'da var, Türkiye'de hemen he
men yok. Ama Türkiye modern bir ülke olmak istiyorsa, çağ atlamak isti
yorsa bu yolları yapacak. Nitekim, 1500 km'sine başladık. Öyle 10 sene 
sürmeyecek, 3 sene sonra bunların çoğu işletme haline girecek. Karade
niz'e de otoyol gelecek. Hiç merak etmeyin. Deniz tarafı biraz zor, dağ
ların üzerinden gelecektir. Yol denince herkes şunu bilsin ki, yol bir mem
leketin iktisadiyatında, ekonomisinde can damarları, kan damarlan gibi
dir. O damarlar geniş kuvvetli olursa, kan dolaşımı iyi olur, vücut sağ
lam olur. Ekonomi de öyle sağlam olur. Onun için biz yollara çok büyük 
önem veriyoruz. Belki bazıları kızıyorlardır. Kızsınlar ne yapahm. Şimdi 
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yol meselesi böyle. Savunma Sanayii'ne de çok önem veriyoruz. Savun
ma Sanayii'ni Anavatan iktidarı kurmaya başladı. llk misalini F - 16 jet 
uçaklarında gördünüz. 4 sene evvel. İnşaallah ordumuzu ı.avunma bakı· 
mından, modern silahlara, modern araç ve gereçlere kavuşturacağız. Hem 
kendimiz yapacağız, hem işçimiz çalışacak, hem memleketimiz ihracat 
bakımından önemli bir iş yapmış olacak. Bir taşla üç tane kuş ... İşte buy· 
run. Bakın Ordu' da ne var? GelirkenGiresun'da da gördüm Toplu Konut. 
Yurdun her tarafından var. tlçelerde dahi var. Eskiden insanlar bir araya 
gelirlerdi, kooperatif kurarlardı. Ne için? Ev yapmak, apartman dairesi 
yapmak için. Ama gördüler ki, bu işler 10.12 sene sürüyor. Sürüm sürüm 
sürünüyorlar. Ve insanlanmızın ev sahibi olması gençliklerinde değil, an· 
cak yaşlılıklarında mümkün oluyor. Biz dedik ki, hayır, hu işe yepyeni bir 
~özüm bulacağız. Ve nitekim bulduk. Şu yabancı sigara eskiden kaçak geli
yordu Dedik ki, biz bunu dosdoğru ithal edeceğiz. Bu kaçakçının yem bo
rusunu keseceğiz. Aradaki" farkı Konut Fonu' da koyacağız. Bakın hesaba, 
şimdi 700 mjlyarlık para geliyor. Bunun 500 milyarı kaçakçının karıydı . 
Şimdi büyük kısmı Konut Fonu'na bir kısmı da devletin hazinesine giri
yor. Şimru kötü bir işin yemini kestik. Tabii ki, bize kaçakçılar, karabor
sacılar çok kızar. Çok kızdıklarını biliyorum. Diyorlar ki, «keşke eski 
günler geri gelse» Şimdi millet ızdırap, sıkıntı içinde, ah bir geçen gün
ler gelse. Yani onların istediği kendi günlerinin gelmesidir. Sizin günle
riniz değil, onların kendi günleri. Ama bir daha o günler gelmeyecek. 
Türkiye bir daha eski günlere inşallah, Allah'ın izni, sizlerin desteğiyle 
dönmeyecek. Şimru o konutlar yapılıyor. Aileler en fazla üç sene içinde 
ev sahibi oluyor. Genç, genç evliler evsahibi oluyor. Artık Türkiye'de 
emekli olmaya lüzum yok. Gençliğinde de ev sahibi olacaksın Size bura
da söz veriyorum. Tekrar tekrar söyledim. Herkesi, her çifti ev sahibi 
yapacağım. Şimdi bize eskiden bu konularda kızanlar, bu işi yapamaz di
yenler ne oldu biliyor musunuz?Hepsi döndüler geldiler, yine benim for. 
mille yattılar. Kopya çekiyorlar. Şimdi bakınız, bu metodla bir çok İn· 
sana da iş buluyoruz. O inşaatların üzerinde çalışanlar, şurada görüyor
sunuz, ne kadar iş sahası o. O evlerin, apartmanların çimentosunu, keres
tesini, camını, çivisini bir hesap ederseniz, ne kadar çok esnafımıza. sa
natkarımıza iş veriyor. Bir düşünün bakalım . Onun için çimento biraz dar 
bulunuyor. Neden? Türkiye, bizden evvelki dönemde içerde ancak 11 mil
yon ton çimento kullanıyordu. Şirnru ne kadar kullanıyor biliyor musu
nuz? Her gittiğim yerde ne istiyorlar biliyormusunuz? Karadenizlinin bir 
merakı var. Silah, şimdi baktım, bir de yanına fabrika koymuşlar, silah 
fabrikası olmuş. Neyse ne fabrikası olacağını bilmem. Yalnız, Trahzon'u 
Ordu'yu, Giresun'u, Rize'yi yanşa soktuk. Kim kazanırsa, orada yapanz. 
Bak yanımda Trabzonlu ruyor ki, cbizi zora soktunuz,• Ordu'nun işi ko-
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lay. Şunu söyleyeyim. Tabii ki, Ordu'ya önem veriyoruz. Hele şimdi Ordu 
iki bölgeli oldu. Tek bölgeliydi, şimdi iki bölgeli oldu. lki bölge birbiriyle 
yarış edecek inşallah çalışında bu Ordu Sporu Birinci Lige atalım. Or
du'yu 1. lige istediğinizi biliyorum. Malatya'ya gittim 1983'de. Malatyalı
lar başladılar. İktidar olursan, Malatya 1. Lige. Yani torpil yapacakmışım 
onlara. Ondan sonra bir bağırdım, dedim ki, «Anavatan iktidarı olacak 
Malatyaspor 1. Lige çıkacak.• Tabii bir alkış, kıyamet koptu. Durun ba
kalım dedim. Biz iktidara çalışarak çıkacağız:. Siz de çalışarak çıkın. Aynı 
usul. Dikkat ederseniz o sene Malatyaspor 1. Lige çıktı ve aşağı inmedi ve 
şu anda 3'üncülükte. Şimdi şunu söyleyeyim. Bizim bu güzel topluluğu
nuz karşısında Ordu'ya hiç bir şey yapamayız diyemeyiz. Her şeyi yapa
rız, merak etmeyin. Yalnız benim bir adetim var. Ben başkaları gibi söz 
verip yapmayanlardan değilim. Onun için söz verirken çok dikkatliyim. 
Ayağımı iyi atarım. Ama söz verdim mi, muhakkak yaparım. Onu da söy
leyeyim. Hesap kitap meydanda. Ben söyleyeceğimi söyledim, yanşa koy
dum sizi. Biz görelim bakalım . Tamam mı? 

Muhterem Ordulular, 

Tabii bir noktayı anlatmak istiyorum. Anavatan Türkiye 'de sizlerin 
desteği ile Allahm yardımıyla 1983'de iktidar oldu. Yepyeni bir parti. Baş
ka hiç bir partiye, hiç bir güce dayanmadı. Tek dayandığı milJetin gücü
dür. Biz onu temsil ediyoruz. Milletin gücünü temsil ediyoruz. Ve her za
man da söylüyorum, diyorum ki, bu memlekette kendilerini güçlü zan
nedenler var. Bunların hiç birisi bir şey ifade etmez. Hakiki güç seçim 
sandığında, yani hakiki güç sizde, millettedir. Millet istersP. bizi seçim 
sandılhndan (arının o~l vermesi gibi) çıkarır. Evet, öyle çıkarır. Her
k se hizmet ederiz, millete hizmet ederiz ve güç odağı olduklarını iddia 
edenleri de, güç olmadıklarım ispat ederiz. Şimdi bakınız, biz bu memle
kette yepyeni bir partiyiz dedim. Eski devire baktım, 1970'1i yıllara bak
tım inceledim. 1960'lı, 19SO'li yıllara baktım. Türkiye'de partiler bir kav
gaya doğru gitmişler. Hele bu kavga 1970'H yılların sonuna doltru mem
lekete yayılmış. İnsanlar birbirine düşmüş, kavga etmiş, şu demiş bu de
miş hep avırrnışlar. Ayırmaktan kim istifade etmiş? Bu memleketin düş
manları . Biz ne yapmışız? Biz kaybetmişiz. Bu hesabı cok ivi yaptım. De
dim ki, Biz öyle bir parti kuracağız ki, bu birlik beraberlik partisi ola
cak. Biz kavganın yanında değiliz. Biz sevginin yanındayız dedim. Evet 
öyle, sevl!inin yanındayız. Dikkat ederseniıı:. bu~n Anavatan'la diğer bü
tün partileri mukayese ediniz, şunu göreceksiniz. Biz yepyeni bir partiyiz. 
Onların . gerive kalanların hepsi , eski partilerin devamı mahivetindeki 
partilerdir. Hatta liderleri bile. İşte aramızdaki fark bu. Şimcli ben mil
lete soruyorum. «Bu eskilerle mi gitmek istiyorsun, yoksa yepyeni Ana-
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vatan Partisi'yle birlikte mi?• inancım odur ki, önümüzdeki dönemde 
•Türkiye bir 5 sene Anavatan ile beraber giderse, şöyle ifade ettim. Dedim 
ki, •ŞU 4 senede ne yapmışsak onun iki mislisinden daha fazlasını önü
müzdeki 5 senede yaparız.,. Bizim 4 senemizde, daha evvelki iktidarların 
30 senesinden daha fazladır. Onu da söyleyeyim. Türkiye kendine gelmiş
tir. 55 milyon Türk'ün ayağı yere bastığı. zaman zemin titrer. Öyle değil 
mi? Biz gücümüzü, kuvvetimizi, dostluğumuzu, sevgimizi herkese göster
dik. Bugün inanıyorum ki, Türkiye itibarının en yüksek noktalarına doğ
ru gidiyor. Eski günler artık geride kalmıştır. Biz geriye değil, ileriye ba
kıyoruz . 

Çok Sevgili Ordulular, 

Onun için kim ne söylerse söylesin, emin olunuz ki, bütün bu sjyasi 
partilerin hepsi, karşımızdaki rakipler bir tek bize hücum edeceklerdir. 
Yani dikkat edin, açın gazeteleri hep bahis ettikleri, Özal'dır, Anavatan'
rlır. Neden? eden olduğunu da söyleyeyim. Çünkü, başka konuşacak mev. 
izuulan yoktur da onun için. Bizim propagandamızı yapıyorlar böyle. 
Evet, ne derler? cMeyvalı ağacı taşlarlar• Başka türlü olmaz ki. 

Muhterem Ordulular, 

Memleketimizi Allah için, çocuklarımızın geleceği için, memleketin 
geleceğ i için bir daha o eski koalisyonlu, üçlü, beşli ne derseniz deyin , 
11 destekli koalisyon devirlerine bir daha döndürmeyin ve eserinize, Ana
vatan'a sahip çıkın . Bütün bu eserleri biz yapmadık, sizler yaptınız. Çün
kü, Anavatan'ı iktidara getirenler sizlersiniz. Bizim yaptılıunız iş , sizler
le beraber güzel bir 4 sene geçirmek oldu. Bjr 5 sene daha geçirmek is
tiyoruz. Bakınız, bir 103 tane ilçe yaptık. Seçimlerden sonra Allah bize 
sizin desteğinizle iktidar nasip ederse, bir 100 tane daha yapacağız. Oldu 
mu? Çünkü şunu biHyorum. llçe yaptığım yere devletin hizmeti daha faz
?a gidecek. O da vatandaşıma faydalıdır. Şimdi müsaadenizle sözlerimin 
sonuna ge)djrn. Ama söyleyeceğim bir şey var. Her seçimde söylerim. Bu
rada da tekrar ediyorum. Diyorum ki, gençler bizi tutuyor. Tamam mı 
gençler? Orta yaşlılara gelince onlar zaten bizimle çalışıyorlar. Bir de 
analarımız, babalarımız, dedelerimiz, dayılarımız, teyzelerimiz yani yaş
~ılarımız var. Onların da duası bizimle. Geriye ne kaldı? Çocuklar kaldı. 
Çocukların da sev~isi bizimle. Gayet tabii Anavatan bu şartlar altında ik
tidar olmaya devam edecektir. Bu kadar güzel desteği oldukt2.n· sonra, in
şallah. Allahın desteğiyle Hepi"nize sevgiler, saygılar ... 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN 
GİRESUN'DA HALKA HİTABEN YAPTICI KONUŞMA 

11 Kasım 1987 

Çok Değerli Giresunlular; 

Hepiniz yakından biliyorsunuz, bir referandum geçirdik. O referan
dum sonrasında, ben Karadeniz'de birtek Samsun'a ve Trabzon'a gele
bildim. Çok istememe rağmen Giresun'a, Ordu'ya gelemedim ama hep 
içimde kaldı. Tabii şimdi bir de şöyle bir mesele var; Siz bu işi yapacak
sınız . Ben de zaten onun için geldim, 5 çıkaracaksınız. Bu doktor çıkacak, 
ıAhmet de çıkacak. O vakit ne olacak? Onu da söyleyeyim; 5 çıkarsa, 
6'ncısı da ben olacağım . Tabii Giresun'a çok şeyler yapacağız. Zaten çok 
şeyler yaptık ama dahasını da yapacağız. Gene birşey söyleyeyim; Kim 
ne derse desin, istedikleri kadar kıskansınlar, biz şu geçtiğimiz 4 senede, 
geçmiş 20-30 senede yapılandan fazla iş yaptık. Haberiniz olsun. Ama iş 
burada bit~yor. Önümüzdeki 5 senede, bu yaptıklanmızı şöyle ikiye, 
üçe katlayabiliriz, haberiniz olsun. Bakınız, bütün köylerin elektri~i. te
lefonu tamam. Belki burada birkaç tane eksik kalmıştır. Asıl planımız 
1988'di. Fakat, bizim PTT İdaresi o kadar hızlı gidiyor ki, neticede 1987 
onunda veya en fazla 1988'in iJk iki üç ayında bütün köyler telefona ka-
vuşuyor. Telefon deyince nasıl olduğunu da söyleyeyim; Yani, öyle eski 
jandarma telefonu değil, Manyetoyu çevir (alo, alo), yok. Buradan ba
ğır, sesin oraya kadar gitsin, o değil. Otomatik telefon. Bas düğmeye, 
istersen kadranı çevir Almanya'yla konuş. İstersen Amerika'yla konuş. 
Şimdi bizim köylerden bana ne dilek geliyor, biliyor musunuz? Diyorlar 
ki, «böyle şey olmaz, iki tane, üç tane telefon getirdin, biz santral istiyo
ruz. Bütün evlerimize telefon istiyoruz. • İnşallah onları da yapacağız. Es
kiden köylerde şöyle birşey vardı; Su getirmek na ıldı biliyor musunuz? 
Getirirsin boruyu, birtek çeşmeyi koyarsın, su getirdik• olur. Şimdi köy
lü artık bir çeşmeyle yetinmiyor. Diyor ki, ben de evime terkos suyu, 
yani şebeke suyu istiyorum. Boruyla su gelsin• diyor. Onlan da yapıyo
ruz. Biz Türkiye'ye - aynı tabiri bir daha söyleyeyim. Kim kızarsa kızsın -
cÇağ atlatıyoruz.• Gelirken şöyle bir baktım, şu gelen caddeniz herhalde 
Giresunluların alış- veriş yaptığı önemli bir cadde. Ama dükkanlara şöy
le bir bakın, içinde ne mallar var. Hani o eski yokluk günlerini de hatır
layın . Birşey yoktu içinde, şimdi herşey var. Bazıları diyorlar ki, •Özal 
gitti, dışardan birçok lüks mal getiriyor. Milleti kötü alıştırıyor.• Yaban-
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cı mallara alıştırıyor. Bakın bu lafın altında ne var, biliyor musunuz? Bu 
lafın altında başka birşey var. Ama onu söylemiyorlar. Özal, bu malları 
resmi kanallardan almasın, bu mallar Türkiye'ye karaborsa girsin, ka
çakçı getirsin, onlar para kazansın demektir. Evet, misali sigaradan ve
reyim ... Yabancı sigara vaktiyle' kaçak girerdi. Devlet de bundan bir ku
ruş para alamazdı. Biz bugiln yabancı sigarayı Tekel'e ithal ettiriyoruz. 
Biz s.at ıyoruz, farkını da biz alıyoruz. Bugün devletin hazinesine, Toplu 
Konut Fonu'na yabancı sigaradan giren paranın miktarını söylesem du
'dağınız uçuklar. Aşağı yukarı 500 milyar lira. Yani neymiş? Bunları biz 
almayalımmış. Kim alacak? Karaborsacı, kaçakçı getirecek, 500 milyarı 
cebe koyacak. Ondan sonra Türkiye'de hertürlü rezalet olur. Biz bunla
rın yem borulannı kestik. Sadece o kadarla kalmadık. 500 milyarın çoğu 
vatandaşıma, ev sahibi olmak isteyene Konut Kredisi olarak gidiyor. Şöy-
1e bir baktım, Giresun' da da 2000 daire Toplu Konut Fonu'ndan finanse 
-ediliyor. Kolay değil 2000 tane daire. Peki o dairelerde oturan aileler mut
lu olmayaca"k mı? Ben, kooperatiflere giren leri hatırlarım. Hele İstanbul'
tla, A:nkara'da• para topla, idareci · yanlış yaptı,» şudur, budur, 15 sene sü
'İ'en kooperatifler var. Bizim zamanımızda evler üç senede bitiyor. Çünkü , 
'Para var, kredi var. O krediyi de eski karaborsacıya, kaçakçıya verdiği
mizparalardan geri aldık . Orada da ikinci kuşu vurduk. Hep kuş vuruyo
rüz:1 üçiliıcüsü var: Şimdi görüyorsunuz, bu toplu konutların üzerinde in
·s'anla'r çalı~yor. Doğu'da geliyor, Güney'den geliyor, gerideki dağlardan 
!geliyor. İ~anlar daha fazla iş sahibi oluyor. Tabii bir toplu konul deyip 
geçme).in. Kapısı, penceresi, tuğlası, kiremiti var. Ben geçenlerde Çorum'a 
'gittim. Çorum'da bu işi yapan yerlerden biri. Çok fazla kiremit, tuğla 
fabrikaları var. Bir de o fabrika l arı yapan makinaları yapıyorlar. 30 -40 
'tane f~brika var. Ama 5 sene evvel orada fabrikaların yansı boştu. Fakat 
şimdi hepsi cayır cayır çalıŞıyoı'. Tabii onların nakliyesi var·. Kamyoncu
lar·y·olda bize selam veriyor. Niye selam veriyor? İşler açıldı da onun için. 
·şı~ai biraz da eski:ye bakalım . Tabii eskiyi biraz hatırlatmakta fayda 
var: Gerçi kızıyorlar ama ben gene hatırlatacağım . Şimdi, ben 1980 sene-
iİıin başında Başbakanlı'k Müsteşarı'ydım. Beni oraya getiren Başba

kan'ın gayesi, bu ekonomiyi düzeltmekte kendisine yardımcı olmamdı. O 
'giinleri hatırlıyorum, çok çalıştık. Allah Türkiye'yi o günlere düşürmesin. 
Gittiğiniz kapıların' yüzünüze kapandığını görüyorsunuz. Kimse sizi buyur 
·etmiyor. Borç para istediğinizde , •hele sen bir borcunu öde• diyorlar. Al
manya'ya gittim. Hatırlıyorum, Almanlar dediler ki, •Sayın Müsteş~r sa-
0k1n i!ıülme. Bak bu a lacaklıların toplantısı, karşına geçecekler, se~den 
para isteyecekler, sende para yok, biliyoruz. Ne yapacaksın?• Biraz kızar

larsa kusurumuza bakma. O salona gittik. Tabii birçok Alman toplanmış. 
Adamlar mal göndermiş, biz para ını gönderememişiz. Nasıl gönderirsin, 
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döviz yokki. Dövize kurşun atıyoruz. Onun üzerine allem ettik, kallem et
tik, şöyle anlatacağız. Nasreddin Hoca hikayesiydi, şuydu, buydu bir tür
fü adamları ikna etmek mümkün olmadı. Adam peşin para görmek isti
yor. O sıkıntıl ı günleri hatırlıyorum, her neyse. Bakınız, aradan S sene 
geçti, ben gene Almanya'da o salona gittim. Ama bu sefer borcunu tecil 
ettirmek isteyen adam olarak değil, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı ola
rak gittim. Onların hepsi etrafımda dönüyordu. Acaba nasıl <;tsek de bu 
adamı ikna edip Türkiye' de yatırım yapsak, Türkiye'ye kredi versek d'iye. 
Aynı yerde, aradaki bu muazzam farkı gördünüz mü? Şimdi bakınız, gene 
JQ80 enesi nde borçları tecil etmek üzere, Paris'te «OECD• diyorlar, Av
rupa İktisadi İşbirliği Teşkilatı'na çağırdılar. Alacaklı hükümetlerin tem-
ilcileri karşımızda: . Sizde borçlu lıükümetin temsilcisi olarak duruyor

sunuz. Pazarlık ediyorsunuz. Hiç unutmuyorum, ben tuttum onlara blı: 
Nasreddi n Hoca hikayesi anlattım. Dedim ki, size borcumuzu ödeyeceğiz. 
Nasıl ödeyeceksiniz? Gayet kolay, bakın hikayeyi dinleyin dedim ; •Hbca'
nın birine borcu olmuş, bir türlü ödeyememiş. Adam gelirmiş kapıya, ka
pıyı çalarmış, hanımı çıkarmış pencereden «Hoca yok•. dermiş . Biı·, i'ki, 
üç, beş sonunda kadın da bıkmış. Adam birgün gelmiş, kapıyı ça lmış, Ho
ca'nın hanımı demiş ki, senin borcunu ödiyeceğiz . Adam • asıl ödiyecek
siniz?• demiş. Bak demiş, şuraya bir çit çektik, buradan hayvanlar geçi; 
yor. Bu çite sürünecekler, tüylerini, yünlerini bırakacaklar, Ben de onları 
toplayacağım iplik eğireceğim. Sonra da çarşıda satacağım , borcunu öde! 
yeceğim . Bunu deyince adam gülmeye başlamış. Adam gülünce, Hoca da
yanamamış üstten açmış, «Peşin parayı görünce nasıl gülersin• dem,i$. 
Şimdi ben bu hikayeyi alacaklılara anlattım. Alacaklılar , hocanın alacak
lısı gibi hiç gülmediler. Buz gibi soğuk bir rüzgar esti. Dediler ki, cbı.I 
adam niyeti bozdu, parayı ödemiyecek galiba.• Ama bu borçların h psini 
ödüyoruz. Hiçbir tane bırakmadık . Çünkü, borcuna sahip olan ülkenin", 
tabii sağlam iktisadi durumu olması lazım . Aynı İktisadi İşbirliği Teşki~ 
lfıtı'na S sene sonra ben bir borçlu olarak gitmedim. Hatırlarsanız , 1986 
vılında o teşkilatın başkanlığını yaptım. 

Aziz ve Muhterem Giresunlular; 

Türkiye çok sıkıntılar çekti. Bu sıkıntıları, bizim dedelerimiz, baba
lanmız, ninelerimiz çok iyi bilirler. Ben eski hikayeleri de çok iyi bilirim. 
Tabii şu geçtiğimiz devirde de sıkıntı çektik. Onu da en iyi hanımlar bili
yor. Onu da söyleyeyim. Çünkü, margarin yoksa, yağ yoksa, zeytin yağı 
bulamıyorsa veya ayçiçeği yağı bulamıyorsa, gaz yağı bulamıyorsa, illp 
gaz bulamıyorsa bu sıkıntılar bir büyük mesele getirir. Ama Allah'a çok 
şükür, bugün her şeyimiz var. Belki biraz pahalı diyebilirsiniz. Ama ne 
yapalım, var olsun da yok olmasın. Önemli olan budur. Türkiye'de biz, 
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insanlara çalışma azmi aşıladık. Bugün ben bakıyorum, küçük çocuktan 
büyüğe kadar (demin çırakları gördüm) hepsinin gözünde bir şeyler yap
mak ateşi yanıyor. Bu önemlidir. Bir memleketin kalkınması parayla pul
la değil, insanladır. Bilgili, görgülü aynı zamanda cesur, becerikli insan
lardır. Bizim insanımız, Atatürk'ün dediği gibi, •Zekidir, çalışkandır.• 
İşte bütün mesele işleri organize edecek - hani ne derler, senfoni orkest
raları gibi onları organize edecek. şef lazım . Hani meşhur bir laf vardır, 
«Herşeyimiz var. Yağımız, unumuz, şekerimiz var, helva yapmasını bili
yor musun?• İşte helvayı yapmak için de usta lazım. Onu da yaptıktan 
sonra, mesele yok zaten. Şimde bakınız, memleketimizde çok şeyler olu
yor. Her türlü meseleyi çözüm yoluna soktuk. Daha çok meselemiz var. 
Ama bizim söylediğimiz, bugün nasıl yapıyorsak, ileride de daha fazla
sını yapacağız. Bizim rakiplerimiz size ne söylüyorlar? Biz şunu, şunu 
yaptık diyenler varsa, işte onlara •Sen o zaman neden yapmadın? diye 
~ormak lazım . Şimdi mi yapıyorsun? Veyahut hiçbir şey yapmamış, elin
den hiçbir şey gelmemişlere de, seni daha görmedik, görmüyoruz diye 
sormak lazım. Şimdi bakınız, beni iyi biliyorum, Türkiye'de Karadenizli
ler tabanqıyı biraz çok severler. Evet, silaha düşkündürler, hanımları bi
le. Çünkü, toprağını korumak mecburiyetindedir. Toprağını koruyabil
mesi için de silahlı olması lazımdır . Şimdi biz Türkiye'de Silahlı Kuvvet
lerimizi güçlendirmek için yeni bir yol bulduk. Akıllı bir yol. Zaten hep 
bulduğumuz akılcı yoldur. Ona da Savunma Sanayii Fonu dedik. Tabii 
karşımızdakiler kızıyorlar. Fonlara epey attılar tuttular. Sonra baktım, 
birer ikişer biz de o fonu kuracağız, biz de bu fonu kuracağız diye bizim
·kileri taklit etmeye başladılar. Savunma Sanayii de böyle. Güzel bir fon 
kurduk. Şimdi Savunma Sanayii deyince hatırınıza ne gelecek? Geçen 
Cumhuriyet Bayramında F- 16 uçakları uçtu. Türkiye'de yapılıyor. 4 sene 
evvel fabrikasına başladı bu sene bitti, çalışıyor. Motor fabrikası da öyle. 
·Ama mesele o kadar değil, daha çok şey yapacağız. Bunu yapmamızın se
bebi, ordumuzu güçlü tutmak. Ordumuzla bir yere hücum edeceğiz diye 
değil, düşmanların gözü korksun diye. Kuvvetli olursanız, onlar korkar
lar sizden. Buna •caydırıcılık. derler. Yoksa kimsenin bir karış topra
ğında gözümüz yok. Bizim memleketimiz o kadar zengin ki, hep burada 
uğraşalım, burada bir şeyler yapalım, başkasının toprağına ne diye baka
·lım? Ama bizim toprağımızda gözü olana da haddini bildirelim. Şimdi 
toprağımızı müdafaa için Silahlı Kuvvetler'i güçlendiriyoruz. Bir taraftan 
da - Savunma Sanayii yeni bir sanayidir, ileri teknoloji isteyen bir sana
yidir - bu sanayii Türkiye' de kuruluyor ve yaygınlaşıyor. İnşallah Kara
denize de gelecek. Hele sizin oylarınızı görelim bakalım . Bakınız birşey 

öyleyeyim; bu 5-0 neden gerekli? Bu Ahmet'le doktorun çıkması için 
gerekli. Biz Meclis'te kuvvetli olursak, her türlü kanunu çıkartırız. Kim
se önümüze taş koyamaz. Bütün engelleri aşar geçeriz. Onu biliyorlar. Ve 
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unutmayınız, memleketi bir daha 70'li yıllardaki gibi koalisyonlara, MC 
hükümetlerine veyahutta 11 destekli hükümetlere sakın düşürmeyin . Ana
vatan İktidarı dururken başkasına gitmeye ne lüzum var. Ben zaten bi
zim milletimizin akıllı olduğunu biliyorum. İşin nerede olduğunu çok iyi 
kestiriyor. Bakınız, hesaplar kitaplar yapın. Btıgün şöyle bir geriye dön
düm baktım. Biz gelmeden evvel 50 km otoyola başlamışlar. Otoyol ne? 
Otoyol , gelişli- gidişli, sürat yollarıdır. Tabii Karadeniz' de bu iş biraz zor. 
Bu kadar dar sahil varken, otoyol geriden geçecek, dağlardan inşallah 
onu da geçireceğiz. Evet, o yolları da yapacağız. 

Onların hepsi yapılacak. Hiç merak etmeyin. 10 sene evvel 50 km'lik 
bir otoyola başlamışlar, bitmemiş. Neresi bu biliyormusunuz? Bilenler 
vardır. İzmit'le, Gebze arasında. Şimdi geldik, bizim Bayındırlık ve İskan 
Bakanı'na sordum. Dedim ki, bu iş 10 senedir sürüyor, ne vakit bitecek? 
Dedi ki, •Bu tempoyla giderse, bu kadar az para verilirse, 3-4 ene daha 
sürer.• Peki, bu sene bitmesi için ne kadar lazım? 3 -4 milyar lazım . Şim
di işe bakın. 3 -4 milyarı verdik, işi bitirdik ama ertesi sene gişeleri koy
duk , gelenden geçenden para aldık. Ve neticede l sene içinde 4 milyar pa
ra aldık. Yani verdiğimiz parayı 1 senede çıkardık. Bu akıllı iş değil mi? 
Aksi takdirde, 3 sene daha o yolda bekleseydik, yaptığımız bütün yatırım
lar yerin dibinde gömülü kalacaktı . Şimdi 1500 km. otoyola başladık . Oto
yol 1500 km, öyle 50 km değil. Türkiye çağ atlıyor, 50 km ile uğraşır mı? 
İnşallah bu asrın sonuna kadar, - tabii siz de bizi iktıdara nasip görür
seniz - şöyle 3 - 4 bin km. otoyol yapacağız. Avrupa' dan neyimiz eksik. 
Onlardan daha güzel yolumuz olsun istiyorum. Şimdi önümüzdeki devre 
bir başka müjdem var. İki konuya ayrı bir önem vereceğiz. Yolları yapı
yorıız. Onu söylüyorum. Karadeniz'in de yollarını yaparız. Hiç mesele de
ğil. İki önemli konu var. Bir tanesi çocu klarımızla, gençlerimizle ilgili . 
O konu nedir? Daha güzel eğitim vermemiz. Demin, sözlerimin başında 
da söyledim, bir memleket i kalkındıran para pul değildir, insandır, insan. 
O da. iyi, kaliteli, işbilir, yani becerikli insandır. Akıllı olması kafi değil, 
bilgili olması lazım . Bunu nasıl yapacağız? Kolayım bulduk. Şimdi dün
yada teknohji var. Bilgisayarlar var. Nitekim 5 sene içinde 1 milyon bil· 
gisayarı, bu memlekette yapacağız, çocuklarımıza vereceğiz. İlkokuldan, 
lise sona kadar. Her JO çocuğa bir bilgisayar düşecek. Tabii eskiden bi
zimkiler bunları hiç bilmezlerdi. Eskiden basit makinalar vardı. Şimdiki 
makinalarla yetişen çocuk lar, herhalde bizi fersah fersah geçerler. Başka 
birşey daha söyleyeyim, bugün televizyon iki kanala doğru gidiyor. Bu
raya da yakında gelecek, önümüzdeki sene gelecek. Fakat bunda kalacak 
değiliz. Altı kanala çıkacağız. Şimdi işin kolayı var. Bakın ben siz birşey 
söyleyeyim de, yeni teknoloji neler yap ıyor, Türkiye'ye ne çağlar atlatı
yor. Burada konuşurum. Buradan benim sesimi ve görüntümü alır İstan
bul'a naklederler, orada da büyük bir ekranda sizleri görürüz. Bunu ya-
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pacağız yakında. İşte o vakit görecekler, çağ mı atlıyoruz, ip mi atlıyo 
nız? Tabii şunu ifade edeyim, birincisi, eğitim meselesine çok önem ve
receğiz dedim. Okullara, öğretmenlere, çocuklarımıza çok önem vereceğiz. 
Şimdi orada da başka şeyler yapacağız. Bilgisayarın kendısi öğretmen 
ola:ak. Evet, şimdi konuşan, lisan öğreten bilgisayarlar var. Tabii şimdi, 
sağlık meselesine daha fazla önem vereceğiz. Yani, hem hanımlanmız, 
hem oçuklanmız, hem de beylerimiz için. Sağlık, hastane bunlar da çok 
daha güzel olacak. İleri modern Türkiye'nin sağlık rr.crkezl.:ri çok daha 
güzel olacak. Kanunu çıkardık. Tatbikatına önümüzdeki 5 sene içinde 
kademe kademe gideceğiz. 

Muhterem Giresunlular, 

Fındığa iyi para alıyor musunuz? Ben iyi para aldığınızı biliyorum. 
Fındığın fiatını da serbest bıraktık. Öyle şey koymadık . Ben size birşey 
daha söyleyeyim, inşallah önümüzdeki sene bizim duamız, sizin duanızla 
daha bol fındığınız olur. Zaten birkaç senedir düşük oluyor ama önümüz
deki sene iyi olacak. Size şimdiden müjdeliyorum. Giresun fınaık mem
leketi derken , Akçakoca sizi geçmeye başladı, haberiniz olsun. Ama sizin 
fındıklar başka. Daha efendi, fiatlı !))uyor, değil mi? Kalitesiz, dağ fındı~ı. 
Öbürünün ki, ova fındığı. Anlıyorum, belki hava şartları, belki biraz da 
teknoloji kullanmak lazım . O fındığın yüksek yerlerde olmasını araştır
mak lazım. Yapacağız. Biz bu tarımda birçok işler yaptık . Teknolojiyi dı 

şardan getirdik. Bugün Trakya'da ayçiçeğinden çok fazla mahsiil alanlar 
var. Yüksek verimli tohumlan getirdik, serbestleştirdik, buğday da öyle. 
Baktım, Giresunlular çay istiyorlar. Aman etmeyin, eylemeyin . Za ten bu 
çay ekiminde Trabzon, Rize, Artvin aldı götürdü. Şimdi Giresun'da tec
rübe etmeye başladı, fabrikanız da var. Sizin çayınız daha mı iyi? Daha 
mı kaliteli? Görelim bakalım. İçelim de anlayalım. Yalnız, bir dakika, Gi
resunspor ne zaman 1. lige çıkıyor? Bu sene var mı? Bakın benim bir sö
züm vardı. Yani duanız kabul olur. 1983 senesinde Malatya'ya gittim. Ma
latya 2. ligde. Bana bağırdılar, •Malatyasporu 1. lige çıkart.• Yani, onla
Ta torpil yapıp çıkaracakmışırn. 1983 seçimlerinden evveldi. Ben de de
dim ki, «Anavatan İktidara, Malatyaspor l. lige. • Bir alkış, bir kıyamet
tir koptu. Y!)k dedim. Biz çalışarak çıkacağız, siz de çalışarak çıkacaksı
nız. Ve o sene Malatya hakikaten 1. lige çıktı. Şimdi de lig üçüncüsü. Fe
na değil. Evet, çalıştınızrnı olur. Sonra bu fındığın bereketi var, kuvveti 
var. Yedirin biraz futbolculara. Ondan sonra hamsi var. Ba k, Trabzon
spor kaç senedir, 1 'den aşağı düşüyor mu hiç? Herhalde iki şeyden bili
yorum. Bir hamsiden, bir fındıktan, bir de fıstıktan. Öyle derler. 
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Giresunlular, 

Ben sizleri çok seviyorum. Za ten bu Karadeniz halkını çok seviyo
rum . Sizler çalışkan insanlarsınız. Her zaman müjdemiz vardır. Bak söy
leyeyi m; Geçtğimiz sene 103 tane ilçe yaptık. Al bir müjde daha; lktidara 
gelirsek , bir 100 tane daha yapacağız. Tamam mı? Şimdi anladınız mı 
müjdeyi? Ben fabrikayı söyledim. Şartını da söyledim, 5-0 dedim. Ben 
Giresun'a fabrika yapacağım . Yalnız hurda arazi bulmak mesele. dağları 
devirmek mi l azım ? Ne yapmak lazım ? Buraya g idecek sanayii nedir bili
yor musunuz? ince, hassas sanayiidir. Öyle kaba sanayii değil. Yani öyle 
birtakım duman çıkaracak, bilmem isı olacak sanayii deği l. Mesela, bu
r alara daha ziyade elektronik, hassas sanayii, silah sanayii olbilir. İnşal
lah çok şeyler yaparız. Bizim bütün vazifemiz, devletin yolunu açmak, va
tandaşrn önündeki engeli kaldırmak, ona destek olma k, hizmet etmektir. 
Devlet sizin hizmetinizdedir. Biz bunun için gelip sizden rey i~tiyoruz, si1 
reyinizi verin, biz size hizmet edelim diyoruz. İşte rı kadar. Başka ne diye
yim? 

Muhterem Giresunlular, 

Size doyum olmuyor. Benim de sıkıntılarım var. Şimdi Ordu'ya ye
ti şeceğim. Sonra Ordulular, Giresunlular fazla tuttu d iye kıyameti kopa
rır la r . Aslında bil miyorsunuz. Gelirken Trabzonlular tuttu. Şimdi, her 
zaman şu nu söylüyorum. Bakalım burada ne olacak? Geçen seçimde de 
söyledim . Gençler bizi tutuyor. Tamam mı gençler? Orta yaşlılara geli n
ce, onlar zaten bizimle çalış ıyor. Geriye ne kaldığını bakın ~öyleyeyim, 

ana l arımı z, babalarımız , dedelerimiz, ni nelerimiz ya ni yaşlıl arımız . On
ların da duas ı bizimle. Geriye kaldı çocuklar. Çocukların d :,ı sevgisi bi
zimle. Ben on l arı çok seviyorum, onlar da beni çok seviyor. Sevgi karş ı 

lıklıdı r. Bir müjdem daha var, onu da söyleyeyim, Çanakçı Belediye Baş
kanı SHP'den biLe geçti, Nejat Büker. Görüyorsunuz ya, herkes Anava
tan'cla bir l eşiyor . onu iyi olacak. Bakınız, sözl erimin sonuna geldim. 
Birşey daha söylemek istiyorum. Biz yaşlıl aı:ı çok seviyoruz. O~lar bizim 
duacılanmız. Ve şunu söyleyeyim. Kim yaşlı , muhtaç durumdaysa, bütün 
kaymakamlara, valilere onlara el uzatsınlar diye emir veriyorum. Sos
ya l Dayan ı şma ve Gelişme Fonu'nu biz yaşlıl arımız, muhtaç olanlar için 
kurduk. 300 milyar liradan fazla para var. Ve bu gün l,5 milyondan faz. 
la aileye yardım ettik. Hiçbir devrede görül memiştir. Şimdi bakın, lıizim 

memleketimizde Anavatan'dan evvel iktidarlar gelm iştir. Eskiden hiç 
Üniversite istemezlerdi. Anarşi gelecek diye korkarlardı. Şimdi bakıyo
rum , Türkiye'nin her tarafından Üniversite, Fakülte istiyorlar. Demek ki, 
~ski günler bitti . Gayet tabii, günün birinde Türkiye'nin her ilinde üni
versite olacak. Çünkü, bu memlekette daha evvP] anarşi v:,ırdı , yokluk 
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vardı. Biz Anavatan Partisini 1983'dc kurduk, yepyeni bir parti olarak 
kurduk. İstedik ki, herkes bizim çatımızın altına gelsin. Eskiden Halk 
Partisi'ne, yok Demokrat Partisi'ne, Adalet Partisi'ne verdik. Kime ver
diysek verdik. Ama gelsin bizim altımızda bizimle beraber olsun. Memle
ketin birliği beraberliği bozulmasın . Eskisi gibi bölük pörçük birbirimiz
le kavga etmeyelim dedik. Onun için kurduk. Ve tuttu bu. Neticede bu
gün hemen hemen bütün belediyelerde, yüzde 70'inde Anavatan İktidarı 
var. Meclis'te ekseriyetimiz var. inşallah sizin yardımınız, Allah'ın yardı

mıyla önümüzdeki 5 sene de iktidardayız . Ve Türkiyc'nin birliği, beraber
liği devam edecek. Eski koalisyonlara paydos . Şimdi, çok şey istiyorsu
nuz. Ben de sizden birşey istiyorum. oy istiyorum. Hepinize en derin sev
gilerimi, saygılarımı sunuyorum . 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN TERCÜMAN GAZETESİ 
GENEL YAYIN YÖNETMENİ SAYIN TAHA AKYOL'UN 

SORULARINA VERDİCi CEVAPLAR 

iZ Kasım 1987 

Soru : - •Efendim, artan dış borçlar kamuoyunda çok tartışılıyor, 
Önümüzdeki yılda çok ağır bir dış borç taksidi ödeyeceğiz. Faizleriyle 
birlikte 6.5 milyar dolar. Şu dış borçları ve bu yükün altından nasıl kal
kacağımızı anlatırmısınız?• 

Cevap: - «1988 ve 1989 yılları Türkiye'nin dış borç ödemelerinde 
«tepe•nin olduğu, yani en fazla ödeme yapacağımız yılla rdır . iBunun çe
şitli sebepleri var. Türkiye, 1979 yılında, Ecevit döneminde •Dövize Çev
rilebilir Mevduat • (DÇM) konusunda bankalarla büyük bir anlaşma 
vaptı. 

Biliyorsunuz, DÇM 1975- 76'dan başlar. İki gayesi vardı : Biri sana· 
yici ucuz faizle yatırım yapsın, ikincisi de, Türkiye'nin döviz dengesini 
kısa vadede düzeltmek, yani hastalığı aspirin'le tedavi etmek... Esas 
tedbirler alınamamıştır. Dışarıdan kısa vadeyle para geliyor, o zaman 
yüzde 6-7 faizle o para yatırılınca, karşılığında o özel sektöre TL. olarak 
kredi veriliyor ve 6 ay sonra öderken kur garantisi var. Uzatıla uzatıl.t 
3-4 seneye çıktığı da görülmüştür. Netice, bugünkü bazı holdingler de 
dahil, özel sektör o devrede tahmin ediyorum 3 veya 3,5 milyar dolar 
toplamıştır, yatırım yapmıştır. 

Ödeme zamanı gelince ödeyememiştir, transfer yapamamıştır. Bir
takım birikmiş transferler aynca bir kalem tutmuştur. Garantisiz ticaıi 
borçlar ayrı bir kalem ... Bunların hepsi 1980 ve 8l'de •bir çözüme bağ
landı, yani ertelendi. DÇM'ler tabii firmaların borcu, o ayrı. 

DÇM'lerde kur garantisi ve düşük faiz olduğu için birçok müteşeb· 
bis, bu krediyi almak için • ÖD ödeme•leri dışarıda yaptı, bu da •Tahta
kale•ye talebi artırdı. Neticede bu 3.5 milyor dolar borcu Merkez Ban
kası'nın üstlenmesi kararlaştırıldı. A firması, bu parayı doların 20 lira 
olduğu sırada 3-4 sene kullandı. Ecevit zamanında üç sene ödemesiz, 
dört sene ödemeli anlaşma yapıldı . Ödeme 82'de başlayıp 86'ya kadar 
sürecekti . 8l'de yeni bir anlaşma yapıldı. Ödeme 85'den itibaren baş]a. 
rıldı . Biz 20 liradan yapılmış bu borcu, doların fiyatına göre, 900 küsur 
liradan ödüyoruz. En büyük ödeme de 1988 ve 89'da. 

Tabii yeni borçlanmamız da var. • 
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Soru: - •Bu 24 Ocak öncesinden de devredilen borçlar bilindiği 
halde, sizin döneminizdeki borçlanma fazla değil mi? Türkiye'nin bu 
kadar borca takati var mı?• 

Cevap: - •Borçlanma konusunda birçokları yanılıyor. Türkiy.: 
niye borçlanıyor? 1979'dan itibaren her sene cari işlem açığı var. Bu 
rakam 1980'de epey yüksekti, 2 milyar dolara yakındı. Zamanla aşağıya 
doğru indi. 1982'de en düşük noktasına geldi. Geçen sene 1.5 milyar do
lardı, bu sene 1 milyar dolar civarında kalacağını tahmin ediyoruz. Or· 
talama 1.5 milyar dolar alsanız, 1979'dan itibaren 87'ye 8 senede, sadece 
cari işlem açığını kapatmak için 12 milyar dolar borçlanmak li\zım. Eğer 
1979'daki borcunuz 13 -14 milyar dolarsa, bunu üzerine ilave edersiniz, 
25 · 26 milyar doları bulur. 

İkinci bir önemli husus daha var. Biz dövizi serbest bıraktık. Ya· 
hancılar ve dışarıda çal~an işçilerimiz Drestner hesabı açabiliyorlar. Bu 
rakam başlangıçta 300-400 milyon dolardı, şimdi 4-5 milyar dolardır. 
Büyüyerek gider. Yabancılar da gelip Türkiye' de, burayı Avrupa gibi gö
rerek, hesap açmışlardır. 

Bizim de kalkınma için yaptığımız borçlanmalar var. 

Böylece Türkiye'nin borç dökümü ortaya çıkıyor. 

Bizim yaptığımız borçlanmalar da hepsi kendisini ödeyebilecek ya· 
Lırımlardır.» 

Soru : - •Bu konuda tartışmalar var. Döviz tevdiat hesapları , eski· 
den devredilen borçlar ve cari işlem açığına giden borçlar dışında siz 
hangi proje ve yatırımlar için borçlandınız? • 

Cevap : - •Biz hep geri ödeme gücü yüksek olan projeler için 
borç aldık. Mesela, son gelecek Airbus uçağıyla 11 - 12 Airbus filoya gi· 
riyor. Bunların tanesi 55 milyon dolardır. Demek ki, 600 milyon dolar 
burada. Dış hatlarda da çalışıyor, döviz getiren bir hadise. Turizmi de 
geliştiriyor . 

İkinci önemli döviz borcumuz, oto-yollar içindir. Nihai anlaşmalar 
tamamlanırsa, takriben 1 milyar 900 milyon dolarlık orta vadeli kredi 
almışızdır. Bunlar Türk parası ile kullanılacak. Bunlar da kendi gelirle· 
riyle kendi borçlarını rahatbkla ödeyebilecektir. 

Üçüncü bir grup elektrik sahasıdır. Enerji bir ekonominin esas un· 
surudur. Hatta daha fazla önem vermemiz lazım. Bitirdiğimiz barajları 
saymıyorum. Karakaya var. Atatürk Barajı ki bizim şu anda bunun için 
yaptığımız borçlanma, dolar eşdeğeri olarak, muhtemelen 2.5 milyar 
dolar civarına gelecektir. Çok süratle tamamlanıyor. Ümid ederim seneye 
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su tutmaya başlayacağız. Rekordur, çünkü 84'te başlamışız, 88'de su tu
tacağız. 

Bir de kombine çevrim santralları, iki tane. Biri tamamlanıyor, 1200 
megavatlık Hamitabad. Bir de 1350 megavatlık Ambarlı Santralı, anlaş 
ması yeni imzalandı. Bu santralların her biri 300 küsur milyon dolardır. 

Bazı termik üniteleri de tamamladık. 
Yap-işlet-devret formülü ile birkaç santral daha yapacağız. 

Dış borçlarımızın büyük bölümü bu konular içindir. Bunların dı
şında bir de özel sektörümüzün yatırım yanında aldığı borçlar vardır. 

Rastgele borçlanma olmamıştır. •Prestij tesisleri• yoktur, hepsi pro
düktif yerlere harcanmaktadır. Bizim yapLığımız en önemli hizmetlerden 
biri de akıllı borçlanmadır. Dışarıdaki insanlar Türkiye'nin durumunu 
bizim kadar takip ediyorlar. ödeme gücümüzden bugün ve yarın için 
şüpheleri olsa kredi açarlar mı? Türkiye daha önce neden kredi alamı
yordu? Yırbancı bankalar devamlı geliyorlar, bugün yerH-yabancı 50-60 
rane banka oldu Türkiye'de. Hala talep vardır. 

Borçlanmaların bir kısmı da turizm içindir. O da döviz getiren bir 
sahadır. 

Devletin yaptığı borçlanmalar, altyapı ve \hizmet sahasında. Baraj
lar, santrallar, otoyollar, havayollan ... • 

Soru : - •Burada size yöneltilen bir eleştiri var: Dış borçları alr
yapı ve hizmet sektörüne yatırmak yerine, sanayie yatırmak gerekir dl!
niliyor. Devlet, aldığı dış borçlarla sanayi tesisleri kursun. Bir nevi, dış 
borçlarla devlet sanayiciliği...• 

Cevap: - •O çok yanlış, Bakın Ecevit bile, •Biz devletçi değiliz, 
sadece kalkınmada, öncelikli yörelerde devlet yatının yapsın• diyor. Ay
nen bizim formülü söylemeye çalışıyor. 

Bunu savunanlar yanılıyor. Çünkü, devletin sanayie yaptığı yatırım 
hiç doğru değildir. Bunu şimdiye kadar gördük, hllla büyük sıkıntıları
mız var, bazı kuruluşlarımızdan dolayı. Ama özel sektör çok güzel yatı
rım yapıyor, akılcı olarak. Devletin yaptığı altyapı yatırımları, özel sek
törün yatırımları içindir. Ben elektrik üretmesem, otoyollar olmasa, ha
berleşme gelişmese, özel sektör nasıl yatırım yapacak? Türkiye' de altyapı 
hala yetersizdir bile. Nasıl kısabiliriz bu yatırımları? 

Sonra yanıldıkları bir nokta var: Altyapı yatırımları verimsiz de. 
ğildir, yukarıda anlattım. Yarın GAP faaliyete geçince, yollar olmazsa, 
limanlar bu şekilde kalırsa, ihracat bağlantılarınız olmazsa, artacak ürü
nü ne yapacaksınız? Bunlar yanlış görüşlerdir.• 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN KASTAMONU'DA 
HALKA HİTABEN YAPTICI KONUŞMA 

12 Kasını 1987 

Aziz ve Muhterem Kastamonulular, 

Hepinize, sözlerimin başında sevgiler saygılar sunuyorum. Epeydir 
Kastamonu'ya gelememiştim, onun için özür dilerim. Çünkü benim sö
züm var, özellikle Kastamonu gibi kalkınmada öncelikli yörelere dah:ı 
fazla önem veriyoruz. Evet, daha fazla önem vermeye de devam edeceğiz. 
Onun için milletvekili adaylarınız ve eski milletvekilleriniz benden rica 
ettiler. Sinop'a gidiyorduk, dediler ki, •Lütfen, Kastamonu'ya da gelin.» 
Ben de «Pekala• dedim. O vakit yolumuzu değiştirdik, Çankırı, Kasta
monu ve Sinop yaptık. 

Hepiniz görüyorsunuz, Türkiye'de herşey değişiyor, işler kolayla
şıyor. Bir gün içinde üç il merkezini görüp, Ankara'ya dönebilmenin ne
deni Türkiye'de helikopterlerin olması, havadan geliyor, havadan dönü
yorum. 

Şu geçtiğimiz 4 sene içinde Türkiye çağ atlamaya başlamıştır. Ba
kınız, bunun misalini Kastamonu'dan vereceğim, Kastamonu'nun aşağı
yukarı 1075 tane köyü var, yani Kastamonu en fazla köyü olan illerimiz
den bir tanesi. Ormanlık bir bölge, dağlık, ulaşım oldukça zor, ama bu 
köylerin, biz geldiğimizde sadece yüzde 43'ünde, yani 400 küsuründe elek
trik vardı. Bu sene sonunda, 1074 köyün hepsinde elektrik oluyor. Yine 
bu 1074 köyün sadece 99'unda telefon vardı, 1983 sonunda. Bu sene so
nunda olmazsa, önümüzdeki sene ortasından itibaren köylerin hepsinde 
telefon olacak. Şimdi bu telefonların hepsi tahmin ediyorum, otomatik 
telefon. Hani eski jandarma telefonları olurdu, manyetolu, öyle değil. 
Kadranı çevir, Almanya ile konuş, istersen Amerika ile konuş, Almarı

ya'da çalışanın varsa, o sana telefon etsin. Bunların hepsi artık mümkün 
hale gelmiştir Türkiye' de. İşte onun için diyorum ki, cTürkiye çağ deği ş
tiriyor, çağ atlıyor ve bunu herkeste artık açık-seçik görmeye başlamış
tır•. Tabii bir taraftan da kıskanıyorlar. İçerde kıskananlar, dışarda kı ~
kananlar var. 

Kastarnonu'nun daha eksikleri var, onu biliyorum. Burada sizin hu 
zurunuzda ifade ediyorum, •İkinci beş yılımızda Kastamonu'da çok işl er 
yapacağız• inşallah . bize rey vereceksiniz, ikinci sefer iktidara ge l eceğiz. 

1132 



onu büyük çapta ümit ediyorum, sizlerin desteği, Allah'ın yardımıyla 

Anavatan, inşallah ikinci 5 sene de iktidar olacak. O vakit Kastamonu' da, 
bir kaç yerde, artık konfeksiyon mu olur, orman ürünleri mi olur, hatta 
inşaat malzemeleri yapan da olur, bir güzel fabrika temelini, ben gelip 
atacağım. Araştırma yapılması için de gelmeden evvel emir verdim, araş
tırma ve incelemeler başlıyor hemen. 

Kastamonu, Türkiye'nin eski illerinden biri. Eski il olduğu şuradan 
belli, IOO'üncü yılını geçen liseler pek az yerde vardı. İşte demekki, Kas
tamonu, eski dönemde çok önemli bir il merkeziymiş, ben onu anlıyo
rum. Onun için diyorum ki, •Kastamonu• ya bu eski duruurunu biz de 
getirmek isteriz, Kastamonu'yu güzel bir ilimiz haline muhakkak geti
ririz.• 

Şimdi, önemli dertlerinizden bir tanesi yoldur. Çünkü dedim ki, 
«dağlık ve ormanlık bir bölge.• Hakikaten yol yapılması da kolay değil, 
masraflı. Şimdi gelirken, Ilgaz Dağı'nın üzerinden uçtuk, yeni karayolu
nun üzerinden geldik. Ben, karayolundan da geldim, buraya. Şunu görü· 
yorum, Kastamonu'nun ileride güzel bir il olmasında, o Ilgaz Dağı'nın 

rolü olacaktır. Buradaki dağların ve ormanların rolü olacaktır. O vakıt 
şunu yapacağız, belki bir sürat yolunun Ankara bağlantısı yapacağız 
Yani Ankaralı buraya 2,5-3 saatte değil, 1,5 saatte gelmelidir. İşte 1,5 
saatle gelirse, Kastamonu civarında aynen Bolu'da olduğu gibi turistik 
tesisler büyük çapta artar. Ankaralı Kastamonu'nun ormanlarında nefes 
alır. Onu yaptığımız zaman çok iş açılacaktır. Tabii Ilgaz Dağı'nı geçe
bilmek içinde herhalde bir tünel yapacağız, geçeceğiz. O vakit karayolu 
daha kolay olacak, yani herzaman geçit verecek rahatlıkla kar tutmayan 
bir yoldan gelebileceğiz. Birde Kastamonu'nun sahil bölgesi var. Ben 
bir türlü gelemedim, ama huzurunuzda söz veriyorum, geleceğim in
şallah. O kısmı, Cide'yi, lnebolu'yu, Bozkurt'u, o civarları hep beraber 
göreceğiz, sahil yoluna önem vereceğiz• Kastamonu'nun meselesinin te
melinde yollar yatıyor. 

Şimdi Kastamonu' dan epey bahsettik. Biraz da Türkiye'nin mesele
lerinden bahsedelim. Biz, bu ülkede şu geçtiğimiz 4 yıl içinde, sizden al
dığımız güçle, sizinle beraber çok iş yaptık. Herzaman ifade ediyorum, 
cbizim milletimiz çalışkandır, zekidir ve hakikaten kendisine hizmet 
edenleri çok iyi tanır. Atatürk'ün gayet güzel, veciz bir şekilde ifade e;;
tiği gibi çalışkan olan bu milletimizin, zeki olan bir milletimizin, bir me
selesi iyi yöneticilere kavuşmasıdır. Hani meşhur bir laf var, derlerki, 
•un var, şeker var, yağ var, he\va yapmasını biliyormusunuz?•. Helv.ı 
yapmasını bilen u tayı da siz seçeceksiniz, bak seçtiniz. Şunu da iyi biH
yorum, herkes ustadan birşeyler öğrenir, muhalefette öğreniyor, yarın 
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onlar da çıraklık dönemlerini tamamlayacaklar, günün birinde usta ola
bilirler, ama çok fırın ekmek yemeleri lazım. 

Biz çok iş yaptık, fonlar kurduk, işte Toplu Konut Fonu. Burada da 
1500- 2000 kadar. İleride 7000'e çıkacak, Belediyelerimizin de gayretiyle. 
Bir toplu konut alam var, kredi veriyoruz. Toplu Konut Fonu'nu biz mey
dana getirdik. Nasıl meydana getirdik? Kaçak sigara geliyordu, kaçakçı, 
karaborsacı bu işin haracını yiyordu. Bu haracın miktarı ne kadar söyle
yeyim, bu günkü parayla 500 milyar lira. Biz bunu kendimiz ithal etmeye 
başladık, kaçakçıyı aradan çıkardık, şimdi o paralar Konut Fonu'na gi
diyor. Milletimize konut oluyor, konut. Ev sahibi olmak Türk milletinin 
çok önemli arzusudur. Türk milleti kadar evine düşkün kimse yoktur. 
Hatta izdivaç etmeye, Türkiye'de evlenmek demişler . Yani bakın ne ka
dar kıymetli bir iş, ev sahibi olmak ve evlenmek eş manaya tutulmuş. 
Bu fonu kurduk, çok itiraz ettiler. Şimdi bakıyorum hçpsi kendi prog
ramlarına bizim fonu da aİmışlar, yani yavaş yavaş öğreniyorlar. Çı
raklar yavaş yavaş öğrenir, öğrenecekler . Vazifemiz öğretmekti r, eğit

mektir, herkese bir imkan vermektir. 

Memleketin en önemli meselelerinden bir tanesi de savunma mese
lesidir. Dün de ifade ettim, bizim silahlı kuvvetlerimizin güçlü olması 
lazım. Güçlü olmak, bugünkü modern teknolojide sadece insan sayısıyla 
olmuyor. Ne ile oluyor? araçla, gereçle ve modem silahlarla oluyor. Bun
ları kim yapıyor? Hep yabancı ülkeler. Eğer biz bunları yapmazsak, 
güçlü bir ordu tutamayız. Onun için karar verdik; Şimdi Türkiye'de Sa
vunma Sanayi kuruluyor, kuruldu bir kısmı, kurulmaya devam edecek. 
Yeni bir fon daha kurduk. Parasını nerden bulduk? Fazla oyun oynayan
lardan biraz para alıyoruz. Yani Milli Piyango falan, fazla para serfe
denler varsa, oradan alıyoruz. Biraz içki, sigara içenlerden alıyoruz. On
dan sonra millet de yüzde 1 kendi vergisinden veriyoı-, yılda 500 milyar 
lira o Savunma Sanayii Fonu'na para geliyor. Ne oluyor? İşte gördünüz, 
ilk defa 29 Ekim'de Türkiye'de ilk F-16 jet uçağı göklerde uçtu, Tür
kiye'de yapılıyor. Hava Müdafaa Toplan, o da Türkiye'de yapılıyor, en 
modernleri. Daha birçok savunma sanayi tesisi Türkiye'de yapılacak. Şu 
kadarını söyleyeyim, bu şekilde hem ordumuzu güçlendiriyoruz, etrafı 
caydırıyoruz, düşmanlar artık korkuyla Türkiye'ye bakıyor. Bizim hiç 
kimsenin toprağında gözümüz yok, bizim toprağımız bize kafi, ama bize 
yan bakanların canım okuruz. 

Bir taraftan yeni iş sabalan açılıyor, savunma sanayi diye. Silahlı 
Kuvvetlerimiz güçleniyor, bir de gayet tabii ileride ihracat yapacağız, Tür
kiye'nin dövizine döviz getireceğiz. Bunların hepsi akıl işidir. Yani demin 
söylediğim, 'helvacının helva yapması gibidir. Malzemesi olurda, helva 
yapamaz veya kötü helva yapar. 
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Eski Turizm Bakanımızı, şimdi içişleri Bakanı oldu, onun için fab: 
rikalaı-a önem veriyor, «ŞU sarmısak işini de bir söyleyiversene, Taşköp
rü'nün• diyor. Tabii sarmısak deyip geçmeyin. En kıymetli ürünlerden 
biridir. Tansiyona birebirdir. Yabancı ellerde sarımsağa çok kıymet ve
rirler. Herhalde biz de orada birşeyler yapa.:ağız. Bildiğim kadarıyla en 
güzel sarmısak Taşköprü' de yetişiyor, yani iıyle dediler. Doğru mu? Tabii 
onun kurutulmuşu var, toz haline getirilmişi var, biz dışanda gördük, 
kavanozlarda satıyorlar ve yabancılar birçok yemeğin içerisine sarmı
sak koyarlar. Biz de o kadar adet olmamış ama herhalde bu adetleri ya
vaş yavaş getireceğiz. Çünkü sarmısağın fevkalade faydası var. 

Sevgi li Kastamonulular, 

Önümüzde bir seçim var. Bu seçime dikkat edin. Bu seçime 7 tane 
siyasi parti giriyor. Şöyle bir gözden geçirin, hangi parti yepyeni bir par
tidir, hangi partiler eskilerin bir devamıdır? Kafanızda kendiniz karar 
verin. Türkiye'nin bu gelişmesine, büyümesine, çocuklarımızın geleceğine 
sahip çıkın, sandıkta yanlışlık yapmayın, sağlam durun. Çünkü biz, siu 
güveniyoruz. Biz, sizden bir beş yıl daba emanetin.izi istiyoruz. 

Türkiye'miz yepyeni bir döneme girdi. Sizinle 4 sene, çok güzel gün
ler geçi rdik. Memleketin yokluklarını, kuyruklarını kaldırdık, itibarını 
ar!Jrdık. Ama kafi değil, daha yapacak çok işimiz var. Bu işleri de cevel
allah yaparız• diye düşünüyoruz. Yaptığımız işler yapacaklanauzın te
minatıdıı:. 

Şu geçtiğimiz 4 senede, memleketimizde birçok sahada son 30 yılda 
yapılmamış bir çok işler yaptık •çağ atlatıyoruz• diyorum. Bir misal ve
receğim. Eskiden buradan İstanbul, Ankara ile konuşmak kolay değildi, 
2- 3 saat telefon memure ini beklerdiniz, sonrada kavga ederdiniz, •ver
din, vermedin • diye. Bakın şimdi Türkyie'de telefon, telgraf, yani elek
tronik ne kadar ilerledi. Ayın 14'ünde Antalya'da bir büyük toplantım 
var. O toplantıda konuşma yaparken, konuşmamı uzaydaki uydu vasıta
sıyla , İstanbul'da bir yerde 48 m2 lik büyük bir ekrana aksettireceğiz. Yani 
Antalya'daki mitingi aynı anda İstanbul'da görecekler. Benim konuş
mamı duyacaklar. Bu nereden nereye gelmektir. Çağ atlatma değil mi bu? 
Hatırlayacaksınız bunun başka bir misalini yaptık Bu sene başında Amc
rika'da ameliyat olduktan sonra basınla bir toplantı yaptık, Amerika'da 
değil. Ben arada bir odada, bizim basın da bir yerde, karşılıklı televit
·onlarla birbirimizi görerek sualler soruldu, cevaplar verildi ve bütün 

millette bunu canlı olarak seyretti. İşte bu da çağ atlamak. Hala ip at-
lıyoruz • diyorlar , yanlışlık yapıyorlar, çağ 'ltlıyoruz. Çağ. 

1970'Ji yıllar Türkiye'nin sıkıntılı yılhrıdır. Partiler birbirine gir
miştir, milletin işi bir tarafta unutulmuştur, sen ben kavgası yapılmıştır. 
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Sen ben kavgası yapılan yerde, iktidar bölük pörçük olursa, yani koalis
yonlu iktidarlar olursa, memle'ket hiçbir noktaya gitmez. Memleketin 
varacağı nokta, bizim 1980 başından aldığımız acı, karanlık günlerdir. 
Onun için diyorum ki, •sakın ha• yanlışlık yapıp bir koalisyon mesele
sini başımıza çıkarmayın. Yoksa hakikaten memleketin bugünkü şekilde, 
düzgün bir şekilde ilerlemesi için Anavatan'ın tek başına Allah'ın izni, 
sizlerin desteğiyle iktidar olması lazım .• 

Ben soracağım, eskilerden evvelden ne hayır gördünüz de şimdi ne 
bekleyeceksiniz? Öyle değil mi İnsanlar hizmet ederler, teşekkür ederiz, 
ama zamanı ge!ince de çekilmesini bilmeleri lazım. Yeni insanların gel
mesi laztm. İnşallah bizlerde gideceğiz, bizim çocuklarımız bizden çok 
daha bilgili olarak yetişiyor. Bakınız, bugün okullara yavaş yavaş bilgi
sayarlar girmeye başladı. Önümüzdeki 5 senede Türkiye'de ilkokuldan 
liseye kadar 1 milyon bilgi~ayar yapacağız. Her on öğrenciye bir bilgisa
yar. Televizyonu gören, bilgisayarlarla oynayan çocuklar çok daha iyi 
yetişmezmi? Bizim devrimizde biz radyo bile bilmezdik Televizyon çıkt ı 
kaç sene oldu Türkiye'de? Ama şimdi renkli televizyon var. Yakında 
3. 4. 5. kanallar ıı:elecek. Çocuklarımıza ve büvüklerimize eifüim vaotıra
cağız . Yeni yeni işler olacak, herkes birşeyler öğrenecek. Türkiye 55 mil
yon, asrın sonunda 70 milyon olacak. Bir düşünün, bilgili, okumuş-yaz
mış, işini bilen, işine sahip insanlar olursa Türkiye'dc bunlar milyonları 
geçerse, Türkiye neler yapmaz? Bir Almanya, bir Japonya olmaz mı? 

Almanya ve Japonya'yı inceledim. Bunlar II. Cihan Harbinde mag
lup olmuşlardı. Yandılar, yıkıldılar , atom bombası bile yediler. Ama bu
gün bakın televizyonda takip ediyorsanız, ABD doları, Japon yeni ile, Al
man Markı karşısında selam duruyor. •Neden• diye sorarsanız, Almanya 
ve Japonya bugünkü dünyada ekonomileri en kuvvetli iki ülke oldu. 
•Nasıl oldu?• diye bana sorabilirsiniz. Cevap bir tanedir. Japonya ve Al
manya'da tek bir iktidar devam etmiştir, koalisyonlar hiç olmamıştır, 
Japonya'da ayru iktidar hala devam ediyor. İşte Japonya o yüzden Av 
rupa Müşterek Pazarı'na kafa tutuyor. Japonya dediğiniz ne? 120 milyon 
nüfusu var, adaları Türkiye'nin üçte biri. kadar ve koskoca Avrupa'ya 
kafa tutuyor. Bunlar çalışmakla olur, beceriyle olur. Ben inanıyorum ki , 
bizim insanlarımız iyi idarelere kavuşurlarsa, biz de yakında Asya'nın 
doıtusunda nasıl bir Japonya varsa, Asva'nın batısında da bir Japonya 
daha olur. Onun gibi güçlü oluruz. Türk mmetirrin elinden hiçbirşey 
kurtulmaz, buna da inanıyorum. Yeterki başınıza iyi idareciler getirin. 

Gezdiğim beryerde şunu müşahade ettim, burada da söyleyeceğim , 
•Gençler bizi tutuyor, tamam mı gençler? Ortayaşlılara gelince, onlar za
ten bizimle çalışıyor. Yaşlılar kaldı , anal arımız, babalarımız, ninelerimiz, 
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dedelerimiz, onların da duası bizimle duası. Geriye çocuklar kaldı. Ço
cukların da sevgisi bizimle•. 

Muhterem Kastamonulular, 

Kastamonu'ya gelmekten, sizleri görmekten, topluluğunuzdan fev
kalade memnunum . Hepinizi gözlerinizden öpüyorum. Hepinize, sağlık , 
başarılar diliyorum. Memleketimizde bolluk bereket olsun diyorum. Kas
tamonumuz da beraber yükselsin diyorum. Sözlerimin sonunda bir birlik, 
beraberlik yapalım . Yaşayın, varolun. Hepinize çok çok sevgiler, saygı
lar sunuyorum. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN HÜRRİYET GAZETESİ YAZARI 

SAYIN UCUR O NDAR'I SORULARINA VERDİCt CEVAPLAR 

16 Kasun 1987 

Soru : - Bu seçimlerde partinizin kaç milletvekili çıkarabil ec.::

ğini tahmin ediyorsunuz? Parlamentoya girecek 450 milletvekilinin siyasi 
partilere dağılımı konusundaki görüşlerinizi sorabilir miyiz? 

Cevap ; - İşte bunu söylemem ... Bu konuda, baştan beri karar! ı
yım. Ağzımdan tahminle ilgili tek kelime çıkmayacak ... Sadece ekseriyeti 
alarak, iktidar olacağımızı söyleyebilirim. 

Soru ; - Peki, alacağınız oy yüzdesini söyleyebilir misiniz? 

Cevap : - Kamuoyu yoklamalarında, yüzde 40 ile 50 arasında bir 
rakam gözüküyor. 

Soru : - Sayın Başbakanım, size göre hangi partiler genel baraJI 
aşamayacak? 

Cevap : - Ufak partiler aşamazlar ... Islahatçı Demokrasi Partisi, 
Milliyetçi Çalışma Partisi ve Refah Partisi barajı aşamazlar, Demokratik 
Sol Parti , yani Ecevit'inki de şüpheli görünüyor. Aşabilme ihtimali de var. 

Soru : - Barajı aşanlar arasında, grup kurma güçlüğünü hang! 
partiler yaşayabilir? 

C evap; - Bunun için 20 milletvekili çıkarmak gerekiyor. Ancak, 
hesabını yapabilmek çok zor. Çünkü kamuoyu yoklamalarında bugüne 
kadar verilenler sadece ortalamalardır. Mesel~ Hürriyet'in kamuoyu yok
lamalarında DYP'nin oyunun yüzde 14'1ere kada.r düştüğü görülüyor. 
Buna bakarak konuşursak, bu parti, her yerde yüzde 14'ü tutturması 
halinde grup kuramaz, hatta milletvekili dahi çıkaramaz . Oysa, ger
çekte durum böyle olmaz ... Bazı yerlerde hiç oy alamayan bir parti, 
değişik yörelerde çok yüksek bir yüzdeyi yakalayabilir. Ortada, henüz 
karar vermeyen bir kitle var. Hürriyet'in yoklamalarında, kararsız kitl.:: 
oram yüzde 17 olarak görünüyor. Uzmanlar, bu yüzdenin karar verme 
aşamasında, ilk tahminlerdeki nisbetlere göre dağılacağını söylüyorlar. 
Bunun doğruluğunu, referandumda gördük. Ancak seçimde muhalefetin 
televizyonda aleyhimize 160 dakika konuşma avantajı var. İşte bu ne
denle, kararsız seçmenin eğiliminde, referanduma göre bazı farklılıklar 
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ortaya çıkabilir. Zira bizim 50 dakikalık konuşma hakkımıza karşılık, 

muhalefet tam 160 dakika aleyhimize konuşacaktır. 

Soru : - Peki, kamuoyu yoklamalarının yansıttığı sonuca baka
rak milletvekili sayısıyla ilgili bir tahmin yapmak mümkün değil mi? 

Cevap : - Çok zor ... Zira, yeni seçim sistemi, genel barajın yanı
sıra çevre barajları da getiriyor. Bunların aşılıp aşılamayacağını, ıhl9bir 
kamuoyu yoklamasında göremeyiz. Ancak özel bir grupta, yani 1.000 
veya 1 .500 kişi üzerinde araştırma yaparsanız, sonucu görebilirsiniz. 
Geçenlerde, Zonguldak 1 'inci Bölge için yapmışlar, böyle bir araştırmayı .. . 
Orada, birinci parti olarak biz görünüyoruz. Tabii, kararsızların dışında .. . 
İkinci parti olarak da DSP görünüyor. O halde dağılım nasıl olabilir? 
Örnek olarak söylüyorum; eğer biz iki parti halinde barajı asar ak ve 
daha fazla rey alırsak, 6 milletvekilinin dağılımı; 4 ANAP, 2 DSP şek· 
linde gerçekleşir. Eğer aynı yerde 3 parti barajı aşarsa, muhtemeldir ki 
dağılım 3 ANAP, 2 DSP ve bir de SHP şeklinde olur. Özetle söyleme:. 
gerekirse, DYP için grup kurma ihtimalinin yanı sıra, kuramamak da 
söz konusudur. DSP'nin durumu daha riskli görünüyor. Yoklamalard:t 
bu partinin genel barajı geçemediği anlaşılıyor. Genel barajı aşıp belirli 
yerlerde oy alır, birçok yörede alamazsa, durum değişir . Misal vereyim, 
lstanbul'da Kartal ve Gaziosmanpaşa'da barajı aşabilir. Çıkaracağı yüzde 
10 - 11 oy oranı sadece 7 -8 vilayette yoğunlaşırsa, grup kurabilir. Yok 
böyle olmaz da tüm Türkiye'ye yayılırsa, grup kuramayabilir. Aynı du
rum, DYP için de söz konusu. DYP genelJikle büyük kentlerde görünmü
yor. Buna karşılıklı SHP, büyük kentlerde var ... 

Soru : - Yılbaşında, vergi iadesi sistemine son vereceğiniz söyle
niyor. Doğrumu? 

Cevap : - Yok, hayır ... Söylenenler yanlıştır. Dünya Bankası ra
porundan yola çıkılarak bunlar söyleniyor. Raporda, birkaç nokta yan
lış . Çünkü henüz, kati olan rapor yayınlanmamış. Ayrıca, asgari ücreı
ten verginin kaldırılması şeklinde bir hüküm söylenmiş. Nereden bu 
yanlış bilgiyi aldılarsa, sanki asgari ücret, daha fazla vergilendiriliyor 
gibi bir durum ortaya Çl'kmış. Halbuki asgari ücretlinin vergisi, vergi 
iadesi uygulanmadan önce, yani 1983'te yüzde 30 dolayındaydı. Oysa bi
zim dönemimizde, gelir vergisi oranları yüzde 40'tan 25'e düştü. Daha 
önemlisi, vergi iadesiyle az gelirlilere büyük kolaylıklar sağlandı. Küçük 
kazançlılara sağlanan büyük vergi iadesiyle asgari ücretlilerin vergisi, 
yüzde 4'lere düştü. Hatta doğu bölgelerimizde, bazı asgari ücretliler vergi 
vermediği gibi, üstüne para alıyor. Bu yıl vergi iadelerine 850 milyar lira 
para ödedik. Değiştirmeyi hiç düşünmüyoruz. 
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Soru: - Efendim, bütçe açığı şimdilik, iç borçlanmalarla karşıla
nıyor. Seçimlerden sonra bütçe açıklarının giderilmesi için ne gibi ön
lemler düşünüyorsunuz? Acaba vergiler mi artacak? Yoksa yatının har
camaları veya cari giderler mi kısalacak? 

Cevap : - Bütçe açığı, bütün ülkelerde gözleniyor ... Olmayan ül
kelerin sayısı ise son derece az ... Mesela, Arnavutluk bunu Anayasasına 
koymuş. cı)ışardan borçlanma yapılamaz• deniliyor. Bütçe açıkları bilin
diği gibi, iç ve dış borçlanmayla finanse edilir. Bizim gayri safi milli 
hasıla üzerinden bakıldığında, bütçe açığımız pek yüksek değildir. Yüzdc 
2-3 dolayındadır. Ama tasarruflar, ileri ülkelere nazaran azdır. Eğer ye
terli tasarruf düzeyi olsaydı, bütçe açığının kapanması da kolaylaşırdı. 
Bütçe açığını kapatmayı, daha doğrusu azaltmayı 2- 3 yıllık program:ı 
bağladık. Tabii belli oranda borçlanabiliriz. Ancak, borçlanma yapalım 
derken, pi ya adan fazla talepte bulunmamayı da düşünüyoruz. Bu ne
denle, daha çok vergi toplamaya gayret edeceğiz. Yani, kontroller daha 
iyi olacak. Mekanizmayı kurduk, aksaklıkları gidererek gerçekçi bir tah
silat dönemine gireceğiz. Gerekirse, bazı ı.orlamalar da yap:ıcağız. Bizim 
mevzuatla, hapis cezası pek kullanılmıyor. Oysa Anglosakson ülkelerinde, 
hapis cezasının uygulandığını görüyoruz. Vergi kaçırmanın kolay olma
yacağım ispat etmeye çalışacağız. Ama bu, kolay iş değildir. Cesaret v.! 
yürek ister. Ayrıca kısa vadeli poUtika yerine, uzun vadede memleket 
menfaatini düşünmeyi gerketirir. Biz, bunun örneklerini verdik. Vergi 
sisteminde, yıllardır el dokunulmayan konularda reform niteliğinde de
ğişiklik yaptık. Şu anda yüzde 80 dolayında bilgi ayara geçilmiştir. Ya
kında yüzde 90'a çıkılacak. Böylece, vergi daha iyi takip edilecek. Tür
kiye'de daha fazla vergi verme imkanı vardır. Alabilmek lazım. Ayrıca 
gönüllü tasarrufları da teşvik edeceğiz. Bunları daha önce de açıkladım. 

Soru: - Sayın Başbakan, ortadirek için yeni dönemde rahatlatıcı 
önlemler düşünüyor musunuz? Çünkü iktidarınızın bu ilk dönemi, orta
direk için umulduğu gibi parlak geçmedi. .. 

Cevap : - Uğur Bey, şehirler ortada ... Ankara'da daha birkaç gün 
önce 1000 konut dağıttım. Konut sahibi olanların yüzde 60'ı memurdu, 
yüzde 40'ı işçiydi. Bunların büyük bölümü genç insanlardı. Daha sonra 
da Kazan tlçesi'nde konut dağıttım. Bunlar da işçi ve memur insanları
mıı.dı. Aralarında, 30-32 yaşında kişiler vardı. Ben bu söylenenlere pek 
inanmıyorum. Şu anda, Toplu Konut Fonu'nun desteğiyle 600 bin konur 
yapılıyor. Bunların hepsi ortadirek için y:ıpıJıyor. Ayrıca, işçi muhitlerı 
olan gecekondu semtlerine çok hizmet götürdük. Yol, su, elektrik gibi so
runlar tamamen ortadan kalktı. Memura, önümüzdeki dönemde daha iyi 
µara vereceğiz. Memur sayısını artırmadan, zorunlu olan öğretmen v.: 
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polis istihdamıııın dışında eleman almadan, memura daha fazla gelir 
sağlayacağız . Devleti, daha ziyade istihdamı artıran işleri destekleyen bir 
güç olarak görüyoru~. Geçen dönemde de böyle oldu. KİT'lerin özelleş· 
tirilmesinden sağlanacak kaynaklar da ortadireğe gidecek. Söylendiği 

gibi, bunları holdingler alamayacak. Benim kanaatim odur ki, yeni dö
nemde holdingler de halka açılacak. Halka açılmayan, öz sermayeyi ar· 
tırmamakta direnen, zor duruma düşer. Bundan kurtulmanın yolu, halka 
açılmaktır. Dikkat ederseniz, banka mevduatları, zenginlere ait değildir. 

Soru : - Kırsal kesimlerde yaşayan vatandaşlarımız için ne gibi 
yeni uygulamalar düşünüyorsunuz? 

Cevap : - Köylüye gübre, tohum, yem, süt ve tarım ilaçlarında 
direkt sübvansiyon (destekleme) yapıyoruz. Bir de faizlerde yapılan di· 
rekt sübvansiyon var. Bunun toplam tutarı, 1 trilyon liradır. Bu arada, 
endirekt yaptığımız desteklemeler olarak da yol, su, elektrik ve telefonu 
sayabiliriz. Bir köye telefonun götürülmesi, şehirlere oranla daha pahalı 
olmasına rağmen, biz ilave ücret almadan bu işi yapıyoruz. Bu da bir des· 
tektir. Yeni dönemde yollar asfaltlanacak, köy hizmetleri köye girecektir. 
Köylüye konut kredisi, ev yapma fonu sağlanacaktır. 

Soru: - YÖK'le ilgili son yorumunuz nedir. Sayın Başbakan? 

Cevap; - YÖK'le ilgili bazı şikayetlerimiz olmuştur. Bunların dü· 
zeltilmesi gerekir. Yani hükümetin, YÖK üzerinde yeterli etkisi yoktur. 
Oysa halk, icradan sorumlu olarak bizi görüyor. Türkiye'de bazı konular 
ve kuruluşlar vardır ki, bunlarla ilgili sorulara politikacı cevap veremez. 
YÖK bunlardan biridir. Ben kontrol etmiyorum. YÖK üyelerinin seçi· 
minde, rektörlerin tayininde bizim rolümüz pek yoktur. Ama daha sonra, 
aksaklık ortaya çıkınca «Niye böyle oluyor?» diye politikacıya sorulur. 
Tabii, Türkiyc'de anlayışlar değişecektir. Sorumlu siyasetçi olacaksa 
yetki de siyasetçinin elinde bulunmahdır. YÖK de zaman içinde, yani yeni 
dönemde, bu değişikliğin yapılması gerekir. Ben üniversitelerin ilmi yön
den daha hür hareket etmelerini, araştırmaya daha önem vermeleri ge
rektiğini düşünüyorum. Bu yönden bir kuruluşa, yani YÖK'e, büyük öl· 
çilde bağımlı hareket etmenin doğru olmadığı kanaatindeyim. Çok fazla 
merkeziyetçiliğin yarar getirmediği inancındayım. Ama bazı yeni üniver
sitelere destek olunması, ellerinden tutulması gerekir. YÖK'ün daha çok 
bu yönden faydası olur inancındayım. 

Soru ; - Sayın Başbakan, TBKP (Türkiye Birleşik Komünist 
Partisi) yöneticilerinin gelişleriyle birlikte ortaya çıkacak durum, Avru
pa'dan bazı baskıları da başlatabilir mi? 

C c v a p ; - Kimsenin isminden söz edilmemiştir. Dışarıdan gelecek 
ve basında adı geçen kimselerin, Türkiye'de birtakım sorunları vardır. 
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Geldiklerinde sorgulamaları yapılacaktır. Ondan sonraki iş, mahkemey~ 
aittir. Yani, gözaltına alınıp sorgulamaları yapılır, tutuklamaya karar ve
rip vermemek mahkemeye aittir. Mevcut kanunların tatbiki konusunda 
kimsenin baskısına boyun eğmeyiz. Bunu açıkça söyleyeyim. Türkiyc'yc 
gelecek üç-beş komünist milletvekili, bize tesir etnıez. Kanunlarımız nl'yse, 
onlar uygulanır. Kanunlar mevcut oldukça, biz uygularız. 

Soru: - Efendim, 141-142 ve 163'üncü maddeler için paı:-tinizd..: 
değişik görüşler seslendiriliyor. Örneğin, Sayın Kahveci ve Keçeciler, 
bunların yakın ve uzak vadede kaldınlabileceğinden söz ederlerken, Sa
yın Taşar, alaycı bir üslupla bu maddelerin değişemeyeceğini söylüyor. 
Sizin bu konudaki görüşleriniz nedir? 

Cevap: - Herkes düşüncesini söyleyebilir. Benim genel hatlarıyl.ı 

bu konudaki fikrim, serbest tartışma ortamının yanımla olduğum şeklin
dedir. Ancak, Türkiye Cumh-uriyeti'nin temelinde, komünist ve iı-tica teh
likesine karşı devletin teçhiz edildği i gerçeğini müşahede ediyoı:uz. Bu 
tehlikeler geçmişmidir, geçmemiş midir soruları ortaya getirildiğinde ben, 
"Evet, bu tehlikeelr başlangıçta olduğu boyutlarda değildir. Türkiye Cum
huriyeti'ni tahrip edebi lecek hüviyetleri de yoktur• diyebilirim. Ama bu, 
sadece benim fikrim olur. Acaba toplumun fikri nedir? Önemli olan d:ı 
budur. Ben toplumda, azımsanmayacak büyüklükteki bir grubun , bun
ları halfi büyük te'hllke olarak gördüğü inancındayım. Durum böyle olun
ca, bu konular kolay kolay değiştirilemez. Yani, bu hadiseler ortaya çık
tığında saçı diken diken olacak insanlarımızın sayısının azalması icap 
eder. Bu da bir gelişme meselesidir. Ama benim şahsi fikrim şudur, ben 
bunları._ büyük tehlike olarak görmüyorum. 

Soru : - İran-Irak savaşında 1ran'ın dünyaya duyurduğu son ve 
bitirici saldırı gerçekleşirse, Türkiye için bölgede yeni bir görev, yük
lenme süreci başlayabilir mi? 

Cevap: - Bu sözü edilen saldırı netice alabilirmi? Zira İran, şim
diye kadar çok saldm yaptı... Aldığımız bilgiler, Irak'ın pek kolay kolay 
mağlup edilemeyeceği noktasında toplamyor. Hele büyük devletler, bu 
savaşta dengelerin bozulmasını ve bir tarafın mağlup çıkmasını istemi
yorlar. Bu nedenle ıharbin, daha uzun süre devam etmesi muhtemeldir. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN ADNAN MENDERES 
HAVA LİMANI'NIN AÇILIŞINDA Y APTICI KONUŞMA 

17 Kasım 1987 

Sevgili İzmirliler hepinize, aynı anda bizi Yenimahalle'de seyreden 
Ankaralılara da, sözlerimin başında sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. 

Esas mevzuya geçmeden evvel bu iş nasıl yapılıyor? Dikkat ederst!
niz, Türkiye son <lört yılda çok büyük gelişme gösterdi. Hatta kızsalarda, 
Türkiye çağı yakaladı, çağ atlıyor. Hiç kızmaya, çatlamaya da lüzum yok. 
Soruyorlar, diyorlar ki, «Bu işi PTT bedava mı yapıyor?• Hayır bedav.:ı 
yapmıyor. PTT'ye parayı ödeyen bu işi yaptırır. Bizim gösterdiğimiz, 
PTT'nin bu işi yapabilecek kapasiteye eriştiğidir. Aslında PTT'nin rekla
mım yapıyorum. Yani benim para vermem lazım. Ama kimse; birşey de
mesin diye biz parti olarak, Başbakan olduğum halde PTT'den bu link'i 
kiraladık. Onun parasını ödüyoruz. Yalnız Ankara'da görünen kamyonun 
üzerindeki büyük ekran yurtdışmdan geldi . Onu biz kiraladık. Onu'da 
ı.steyen olursa, bir toplantısı için kiralayabiliriz. Biz meseleleri kavgayla 
çözmüyoruz. Bütün meseleleri kavgayla çözmüyoruz. Bütün meseleler.: 
~evgi ile anlayışla bakıyoruz . Millete <hizmet için geldik, eğer millete hi/.· 
met için geldiysek • Kendim için birşey istiyorsam namerdim» demenin 
manası yok zaten. Onu söylemek baş·ka, milletin onu · görmesi başkadır. 
Millet söylediğinizi takdir ediyor mu? Sözünüzün eri misiniz? derler. Dik
kat ediyorum, karşımızda ne kadar siyasi parti lideri varsa, hergün ga
zetelerde (Özal, Özal) diye yazıyor. Bir tanesi •Özal'ı yaptığı barajlarda 
boğacağız• diyor. Bunlar çok hoş l~Oar değil. tnönü'de onlara uymaya 
başladı, • Hokkabaz Özal» diyor. İnsan bir meseleyi anlayamayınca ... dı 
şardan çağ dışı bir insanı getirsek, uçakları, televizyonu göstersek •Sihir
bazlık, hokkabazlık» der. Bir de bunun üzerine iki yerde aynı anda top
iantı yaparsa -hani bir vakit bir insan iki yerde aynı anda bulunursa ona 
evliya derlermiş- buna hokkabazlık diyorlar. Ben bunların hiçbirine al
dırmıyorum. Bizim işimiz sizinle ve Allah'ın izniyle de bu işim iz, mem
leketin kalkınması ve gelişmesi için en iyi bir şekilde devam edecek. 

Şimdi esas mevzumuza gelelim, bu kadar siyaset kafi. Çok sevgili 
Jzmirliler, Egeliler, burada açılışını yaptığımız hava meydanı bir eski 
büyüğümüze, bu memlekete yıllarca hizmet etmiş, hatta onun için canını 
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vermiş bir büyüğümüzün hatırasını anmak içindir. Burda, bunun bugün 
yapılmasında herhangi bir siyasi hedefimiz, hesabımız yoktur. Şunu söy· 
Jeyeyim, çünkü devirler değişiyor. Eğer siyasi hesabımız olsaydı, poli
tikayı siyaset hesabı üzerine kurmuş olsaydık, Anavatan Partisi'ni ku
rarken sağa sola, şuna buna, •Sizin devamınız olalım» derdik, böyle bi r 
şeyi söylerdik. Hiçbir partinin devamı değiliz. Hiçbir zaman bir partin in 
mirasına konmak istemedik. Ben 1950 senesinde devlette çalışmaya baş

ladım. Türkiye bütün görünüşüyle fevkalade geri bir memleket manza
rasındaydı. Ama bunu yıllar sonra anladım. Çünkü insan bulunduğu şar t

iarı çok iyi değerlendiremiyor. İki sene sonra Amerika'ya gittim. Avn:· 
pa'ya değil. Bir sene Amerika'da kaldım, döndüm ve mukayese edince 
çok geri olduğumuzu anladım. Bu nasıl olacak? Büyük bir kalkınma 
hamlesi başladı. Aşkla, demokratik bir idarenin neler yapabileceği, hal
kın reyi ile gelmiş bir idarenin neler yapabileceği, o on senede gösteril
miştir. Sonu şöyle bitmiştir, böyle bitmiştir. Önemli olan, başarı kazanan 
demokratik idarelerdir. Demek ki, Adnan Menderes'i n kaderinde, demok
rasiyi hazmedemeyenlerin, köylünün, çiftçinin oyunu hazmedemeyenlerin 
hareketleri yatar. Birgün, birçok konu gün ışığına çıktığı zaman, çok iyi 
analiz edildiği zaman, yazarlarımız, tarihçilerimiz o devri , olanı biteni, 
sebebi neydi, neden böyle oldu, incelediği zaman, hakikatler gün ışığına 
çıktığında, tahmin ediyorum ki, bizim kahraman gördüklerimiz kahra
man olmayacak ama ası lanlar kahraman olacaktır. Bunları bir eski baş

vekilin, on sene bu memlekete hizmet etmiş bir başvekilin aziz hatırası 
için söylüyorum. Ve ümit ediyorum ki, memleketimizde bir daha bu şe
kildeki durumlar asla olmayacaktır. 

Çok değerli İzmirliler, İzmir'e her zaman şunu söylüyorum, •İzmir 
Ege'nin incisidir• hakikaten öyle. İstanbul nasıl Türkiye'nin incisi ise, 
İzmir de Egenin incisidir. Burda tabiat çok güzel. Belki turistler denize 
bile giriyorlardır. Antalya'da gördüm, ülkemizin turizm potansiyeli ço!< 
yüksek. Bütün bu İzmir'den aşağıya doğru, Antalya'dan doğuya doğru 
olan bütün sahillerimizde uzun süre turizm yapma imkanı var ve bi.r. 
bunun bütün yollarını açtık. Yollarını açmak ne demek, onu da ifade 
edeyim; Bürokrasiyi azaltmak lazım, muameleler asgariye inc:c. k, her
kesi Türkiye'nin kalkınması için birarada aynı istikamette çalışma gay
reti göstermeye yönlendireceksiniz. Netice itibariyle çok büyük bir ge
lişme başladı. Biz geldiğimizde 60 bin turistik yatak vard ı , bugün 120 
bindir. Seneye inşallah 200 bin olacak, 500 bin yatağa eriştiğimiz zaman 
ki, bu uzak bir istikbal değil, belki 5 sene, belki 7 sene beher turistik 
yatak 15 bin dolar getiriyor. 500 binle çarparsanız, işte size hesap, 7,5 
milyar dolar. Bunun haricinde bir o kadar da alış-veriş olacaktır . Yanı 

500 bin yatağa erişen Türkiye, turizmden direk ve endriek ola rak 14 - 15 
dolar kadar para kazanır. Bu ne demek , yüzbinlerce, belki mil on insana 
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iş sahası açmak demektir. Türkiye'nin bu kadar güzel imkahları varsa, 
niçin yanlış yollara gidelim? Ekonomi aslında tabii şartlar içinde gelişir. 
O tabii şartları muhakkak en iyi halde tutmak, rekabeti getirmek lazım. 
Bizim yaptığımız serbest pazar ekonomisinin esası da budur. 

•Türkiye çağ atlıyor» diyorum, kızıyorlar. Ama çağ atladığının mi· 
·allerini göstereceğim. Hatırlayacaksınız, bu baraj ve köprünün satılma 
hikayesi vardı. Barajları nasıl yapacağız? Türkiye, Keban Barajı'na bir 
başka iktidar döneminde başladı. Araya başka iktidarlar girdi, başka ik· 
tidar döneminde btiirildi. Biz barajların çok süratli yapılabilmesi için 
yeni bir yol keşfettik ... Kamu Ortaklığı Fonu'nu kurduk. Şimdi bakıyo
rum, herkes kopya çekmeye çalışıyor ve sıkılmadan da •Bizden kopy:ı 
aldı • diyorlar. Biz yaptık bunları , hatta itiraz ettiler. Şimdi bakıyorum 
beğenmeye başladılar. 

Bu Kamu Ortaklığı Fonu ile Keban Barajı'nın gelir ortaklığını sat
tık. Aşağı yukarı 150 · 200 milyar lira para alarak Karakaya Barajı'na ya
ıırdık . Karakaya Barajı bizden önceki iktidar zamanında, 1976 senesinde, 
sadece % 20'si yapılmış, ortada birşey yoktu. İşin içine girdik, krediler 
temin edildi, 150 milyar lirayı da verdik ve zamanında bitirdik. Yoksa 
zamanında nasıl bitecek? Şimdi Karakaya Barajı enerji istihsal ediyor. 
Dördüncü ünitesi de yakında devreye girecek. Keban'dan fazla 7 milyar, 
8 milyar kw daha fazla elektrik üretecek. Bunu 30 lira ile TEK'e sattı· 
ğımızı düşünelim , 240 milyar lira eder. Yani 150 milyar lira verdik, 240 
milyar lira geri aldık. Bu karlı, akıllıca bir bir iştir. Bunu nereye yatın· 
yoruz? Atatürk Barajı'na yatırıyoruz . Atatürk Barajı, Türkiye'nin en bü
yük barajıdır. Dünyanın 3. ya da 4. büyük barajı. Gövde hacmi Keban'ıı1 
tam 6 misli , 14 milyon metre mikap Keban, 84 milyon mikap Atatürk 
Barajı. Nitekim biz geldik, bütün kredileri bulduk, inşaata başladık ve 
önümüzdeki sene barajın kapakları kapatılacak, su tutmaya başlayacak. 
Çünkü su tutması çok zaman alıyor. Gerisinde böyle bir hacim var ki, 
aşağı yukarı Fırat aşağıya hiç su vermese dolduramıyor. Onun için su 
vermek mecburiyetindeyiz. Biz iyi insanlarız. Kötülerin hesabım Allah 
görüyor zaten, merak etmeyin. Baraj dolmaya başlayacak, iki sene sonra 
enerji üretecek seviyeve gelir. Yani 1990'da oradan da para kırmaya baş. 
!ayacağız ; 30 milyar Türk lirası. 

Şunu söylemek istiyorum, bunlar birbirini finanse ede ede gidecek. 
Bu bizim bulduğumuz bütün dünyada da literatüre girmiş bir finansman 
tarzıdır. «Özal finansman modeli• diyorlar. Herkes öğrenmeye çalışıyor, 
ama bizimkiler bir türlü kabul etmivorlar. Muhalefet olacak ya, herşeyin 
karşısına çıkacak. İşte bu, muhalefeti batırır. Doğu söylediğimiz şeye 
yalan derlerse, millet inanır mı, mümkün deği l. Elektrik meselesini hal
lettik. Burada İzmirli sanayicilerimiz vardır, işyerleri sahipleri de vardır. 
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Şu memlekette Anavatan gelmeden önceki dönemde kaç sene elektri'k: 
kısıntısı çektiniz? Şimrli memlekete şunu bunu yapacağız diye kasıp 
kasıp kavrulanlar var. Sormak lazım. «0 devirlerde niye halledemediniz?. 
Acaba kabahati Özal'a mı bulacaklar? Belki bulurlar, ben çünkü o zaman 
idarede değildim, «İdarede olsaydım böyle olmazdı• diyebilirler, deme
leri lazım. Hakikaten bugün biz, elektrik enerjisi bakımından komşu 
ijlkelere elektrik enerjisi satacak duruma geldik. Bulgar'dan almıyoru7, 
«Bulgar'a elektrik satalım• dedik. Suriye'ye elektrik satıyoruz. Dikkat 
ederseniz, İzmir başla olmak üzere şehirler pırıl pırıl. Şöyle helikopterle 
gece yukarıdan bir bakın, yollar, caddeler eskisiyle mukayese edilir mi? 
Eskiden şunu söylüyorlardı, •Üç lambadan birini söndürün• diye. Sokak 
.:ambalarının yarısı yanmıyordu. Neymiş? «Elektrik tasarrufu yapacağız• 
diye. Yok olan elektriğin tasarrufu olur mu? Şunu da söyleyeyim, köyle
rin hepsi elektriğe bu sene sonunda kavuşacak. Bazen şu laflan söylii
yorlar, «Efendim 1980'e kaadr 18- 20 bin civarında köye elektrik gelmiş • 
Türkiye' de 36 bin köy var. Ama, 17 -18 bin de mezra var. Bu daha ziyad.: 
Güneydoğu Anadolu'da. 1983'te, biz geldiğimizde zannediyorum 25 bin 
köye elektrik verilmiş. 11 bin köy kalmış, bu köyler nerede? Çoğu Doğu

Güneydoğu Anadolu'da. Yani rakım çok yüksek, gitmesi çok zor. Oraya 
elektrik hattı çekmek mesele. Kaymağını almışlar, yapmışlar, zor tara
fını Özııl'a bırakmışlar. •Bu işi bitireceğiz • dedik. Biz bu 12 bin köye 
dektrik götürdük ve 10 binden fazla mezraya elektrik götürdük. Onun 
için söylüyorum ki, onl arın devrinde olandan çok daha fazlasını biz 
~ aptık. Doğru olan budur. Hem çok zor yerlerdir. Geçen gün Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanımız, Bingöl'e Karlıova Santrali'nin temelini allı. 

Ben gidemedim. Bu, Doğu Anadolu'da yapıldığı için önem verdiğimiz 
bir tesis. Çok karlı tesis denemez ama, Doğu Anadolu 'ya hizmet gits in 
diye yaptığımız bir tesis. Tesisler nerede yapılıyor, biliyormusunuz? 
1600 metreye yakın bir yükseklikte, karlar içinde. Orada ufak bir köy 
var, 50 haneli. Bakan'a diyorlar ki, • Buyrun Sayın Bakanım , Almanya'y;:ı 
telefon edin.• Evet, telefon ta oraya kadar gelmiş. Şimdi Bingöl'ün w. 
Doğu Anadolu'nun bütün köyleri telefona kavuştu. Belki birkaç tan.: 
kalmıştır, onlar da tamamlanır . Türkiye'de telefonsu.ı:, elektriksiz köy 
bırakmadrk. Televizyon birinci kanaldan, ikinci kanala geçti. 30 saa t 
yayın yapıyordu, şimdi 130 saat yapıyor. Aradaki farkı görün. Yani , Tür
kiye 4 senede çağ değiştiriyor mu, değiştirmiyor mu? Bakın birşey söyle
yeyim, muhaliflerimiz yapacak başka şey, muhalefet edecek başka şev 
bulamayınca, hazan bana çamur atıyorlar. Şimdi çamurlardan bir tanesi 
şu: •Efendim, Özal işçiyi sevmiyor, Özal köylüyü de sevmiyor» gibi 
laflar söylüyorlar. Şunu hemen ifade edeyim, bunların hiçbirisi doğr•ı 
değildir. Biz insanı seviyoruz, insanı. Hele, daha zor durumdaki insanı 
daha fazla seviyoruz. Daha fazla eümizj uzatmak istiyoruz. Ve dikkat 

1146 



ediniz, problemleri çözerken, kimsenin hakkını da kimseye yedirmiyo
ruz. Buna devlette dahildir. Yani, Allah için devletin hakkını da kimsey~ 
yedirtmeyiz. Çünkü, devletin hakkı dedığimiz şey, aslında size yapılacak 
hızmettir. Eğer biz, devletin hazinesini boşaltırsak, sizlere nasıl hizmet 
yaparız? Ben her zaman şunu söylüyorum, devletin zenginliğinin aslı, 
millclin zengin olmasıdır. Millet zengin olmazsa, devletin zenginliği hiç
bir şey ifade etmez. Dikkat ederseniz ben, başkaları gibi yapamayacağım 
vaad)er de hiçbir zaman bulunmuyorum. Yalnız, hedefleri gösteriyorum. 
Şu hedefe erişiniz diyorum. Memleketi aynı şekilde götürürsek, o hedef
lere erişiriz diyorum. Biz, köylüye gübreyi, bize neye mal oluyorsa. aşağı 
yukarı yarı fiyatına veriyoruz. İki süt hayvanın var. Besicilik yapıyor
san, yeminin de yüzde 25 'ini biz veriyoruz. Ondan sonra süt sauyorsan, 
sütün kilosu üzerinden de birşeyler veriyoruz. Bir de pamukta zirai ilaç 
kullanıyorsun , onun da yüzde 20'sini biz karşılıyoruz. Bir başka şey daha 
var ... Ziraat Bankası bugün, piyasadan para topluyor. Herkes getiriyor, 
mevduat yatırıyor. Niye yatırıyor o mevduatı? Asgari yüzde 40'la, azami 
yüzde 50 ile. Şimdi yüzde 40- 50 ile aldığı mevduatı, nasıl yüzde 22 ile 
verir? Devletin de teği olmazsa veremez. Demek ki, burada da çiftçiye 
büyük bir destek var. Traktör üzedndeki KDV'yi azalttık. Tabii bu ver
diklerimize göre, bu çok ufak ama genelde şöyle birşey var, bu rakam
ları topladığımız zaman, çiftçiye yapılan destek 1 trilyon liranın ÜZ\!· 

rindedir. Neden yapıyoruz, onu da söyleyeyim. Sadece babalık değil, sız 
daha fazla üretesiniz diye yapıyorum. Siz daha fazla üretin ki, biz ihra
cat yapalım, memleketimizin insanını daha iyi doyuralım, daha iyi giy 
direlim . Hepsinin altında bir hesap vardır. Antalya'ya gittim, şöyle bir 
baktım seralar var. Eskiden bu kadar sera yoktu, nereden çıktı? İhra
cat kapılarını açtık. Ben o kapı açma yıllarını hatırlarım, 1968-69 se
nelerinde, şimdi millet alışmış, Arabistan'a telefon ediyorlar. Herşey 
hazır, tırlar geliyor, götürüyor. Fiyatlarda ona göre yükseHyor. Türkiye 
artık sade 50 milyonluk Türkiye'yi doyurmuyor, 30 -40 milyonluk Arap 
alemini doyuruyor. Bu kadar talep artarsa, fiyatlar da yükselir. Ya ih
racatı keseğiz, o zaman sizin ürünlerinizin fiyatı yarı yarıya düşer. Ben 
akıllıyım, hiç merak etmeyin bu iş olacaktır. Türkiye devir değiştiriyor, 
çağ atlıyor. Bu sözüm doğrudur. Bakınız mislaleri var ... Önceki gün Ka
pıkule'ye gittim. 30 km yol yapmışız. Otoyollar bizden evvelki iktidar 
döneminde, hatta biraz daha geri gidersek, 1967 yılında ben Planlama 
Müsteşarı iken, devlet planına Anadolu oto; olunu koyduk. Ama bir türlü 
başlanamadı. İmkanlar yoktu, gücümüz yoktu, başlanamadı. Bizden ev
velki dönemde de başlanamadı. Yalnız ufak bir bölümün, Gebze ile İz
mit arasında inşaasına geçilmiş, fakat bir türlü bitmiyor. Sıra bize geldi, 
dedim ki, «Ne vakit bitecek bu yol.» Dediler ki, «Bu tempo ile giderse 
üç sene sürer.» •Bir senede bitmesi için ne lazım?» dedim. «Üç milyar 
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lira para lazım• dediler. Derhal parayı verdik, o sene bitti otoyol, Gi· 
şeleri koyduk, ertesi sene paraları topladık. Topladığımız paralar, er
tesi yıl, 4 milyardır. Şimdi onu görerek dedim ki · Biz, bu otoyolları ya
parız• kolları sıvadık, dışarıdan krediler aradık. Türkiye'nin itibarı var. 
2 milyar 300 bin dolar kredi bulduk, anlaşmaları yapıldı . Birçoklarının 

fiili icraatları da başladı. Ne olacak biliyormusunuz? Edirne' den gire
receksiniz, İstanbul'dan Ankara'ya kadar otoyol üzerinde gideceksiniz. 
Üzerinde her 20-30 km.'de bir fevkalade güzel konaklama tesisler.i p· 
pılacak. Tam bir Avrupa değil, Amerika görüntüsü olacak inşallah. İkinci 
otoyolumuz Pozantı'dan başladı, Toros Dağları'nı geçecek, Tarsus';:ı, 

Tarsus'tan Adana-Gaziantep (en ağır yollardan biridir) ileride Urfa-Urfa 
ki, koskocaman bir yer oluyor -oradan Habur kapısına.· Gelelim batıya, 
batıda ilk otoyolumuz, mukavelesini geçen gün imzaladığımız İzmir 
çevreyolu 60 km. Bu şehrin etrafına yoldan bir gerdanlık getiriyoruz. 
Oradan direkt Aydın, Aydın .yolu da kısalıyor, ondan onraki kademe 
Aydın-Denizli ve inşallah oradan da Ankara'ya. Bu şekilde 1400 km. oto· 
yola başladık. Bunun ilk 220 km.'si önümüzdeki 1 sene içinde açılıyor. 
Dikkat ettinizse, dün il . köprüye gittim ve şunu gördüm; Bu köprü bi
zim iktidarımızda başlamış ve bizim iktidarımızda tamamlanmış bir 
köprüdür. Bir evvelki köprüye baktım, bir iktidar başlamış, üzerinden 
iki iktidar geçmiş, üçüncüsünde tamamJanmış. Süre önemli değil, istik
rar önemlidir. Nitekim köprünün temelini 29 Mayıs J985 'te attık . Dün 
köprü bitmiş, üzerinde birtakım işler yapılıyordu, yürüye yürüye karşı 
tarafa geçtik. Bu köprü öbüründen büyük . Öbürü üç gidiş-üç geliş, bu 
dört gidiş-dört geliş ve ismi de çok güzel, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü. 
Tabii İstanbul'u fetheden, çağ değiştiren ·bir kumandana ancak bu köprü 
yakışır. 

Bazıları elinde güç yok, biraz bu meseleleri de bilmiyor. Kalktılar 
birtakım laflar söylüyorlar. Çiftçiye demin söyledim, 1 trilyon sübvan
siyon yapıyorum ama kaynağı var, bunun. Kalksam desem ki, • Ey çiftçi. 
en esnafım bankalara ne kadar borcunuz varsa faizleriyle beraber sili
yorum.• Olurmu böyle şey? Bunu söylemek akıl işi deği l. İktidara gel
mesi mümkün değil, at atabildiğin kadar. Ben dün Lüleburgaz'daydım. 
Trakya çiftçisi de çok akıllıdır. Açıkça dedim ki, • Şimdi ben böyle bir laf 
söylesem inanırmısınız?• • Hayın dediler. Neden inanmadığını da ben 
söyleyeyim; Ziraat Bankası'na gittim, açtım hesapları. Bizim çiftçimizin 
yüzde 95'i parasını tıkır tıkır ödüyor. Yüzde S'i ödemiyor. Bazıları affo. 
dilebilir. Şöyle, zam olmuştur, bir felaket gelmiştir. Bunların ki, zaten 
erteleniyor. Ama o yüzde S'e, • ben senin borcunu bir defaya mahsus ol
mak üzere sileceğim • derseniz, öbür ödeyenlere yazık değil mi? O öde
yenlere haksızlık yapmış olmuyormusunuz? Ondan sonra da kimse çalış-
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mak istemez. Al bankadan parayı, nasıl olsa bir af çıkacak, ödeme. Mem
leket işte bu gibi yanlışlıklarla 1979 yılma geldi. Yokluk yıllarına ancak 
böyle geldik. Anarşiye böyle geldik. Ne verecekseniz, hesabı kitabı ortada 
olacak. Hesapsız iş yaptığınız zaman , o insan sevgisi değil, koltuk sevgisi 
olur. Bakın, bizim iktidarımızda hiçbir şirket kurtarılmamıştır. Bunu 
da açık seçik ifade ediyorum, net ve kesin olarak. Bizim devremizde kur
tarılmamıştır. Bızden evvelki devrelerde kurtarılanlar olmuştur. Ama 
Anavatan İktidarı devrinde hiçbir şirket kurtarılmamıştır. Biz kötü du
rumda olan şirketlere, «gidin bankalarla meselelerinizi halledin• diyoruz. 
Yalnız şunu yaptık, işçilerimizin ağırlıklı olduğu birkaç yer vardı, tesis 
iyi çalıştırılamıyordu, ekipler koyduk, onları çalıştırdık veya Sümcr
bank'tan fason sipariş verdik. Bu şekilde Balıkesir'de, Adana'da bazı te
sisler çalışıyor. Onlarda normale gelince tekrar satışa çıkarılacak. 

Muhterem İzmirliler, 

Toplu Konut'a geçeyim ilk önce. Toplu Konut, Türkiye'nin çağ de
ğiştirdiğini gösteren bir başka önemli iştir, icraattır. Her tarafa gittim. 
Küçük ilçelerde dahil olmak üzere, hemen hemen Türkiye'nin her tara
fında konutlar yükseliyor. Ankara'nın Kazan köyü yeni ilçe oldu. Yeni 
Fakılı gibi. Orada 60 aileye anahtar verdim. Her gelene, •Kim bunların 
sahibi?• diye sordum. 31 yaşında, 35 yaşında adam var. Yani, işçi-memur, 
hiç 40 yaşını geçenini görmedim. Bu neyi gösteriyor? Türkiye bütün orta 
direği ile evsahibi oluyor. Açıkça ifade ediyorum, işçimi, memurumu, 
esnafımı, emeklimi ev sahibi yapacağım. Onun için Konut Bdin
orta direği ile evsahibi oluyor. Açıkça ifade ediyorum, işçimi, memu
dirme Fonu Kanunu'nu çıkardık . Ve önümüzdeki 10-15 sene içinde ev 
meselesi, bir buzdolabı gibi kolay hale gelecektir. Yani nasıl buzdolabı 
alırsın, evi de öyle alacaksın. Taksitler belli, gücün ortada, bu şekilde 
alacaksın. Olacaktır bunlar. Çünkü, görüş o tarafa doğrudur. Biz istika
met veriyoruz. İkinci birşey, tabii bunun parası nereden geliyor? Bunun 
parası, memlek.etin en kötü tarafına giden, yani pislik tarafına giden bir 
bataklığı besleyip duruyordu. Hem Türkiyc'yi kötü gösteriyor, Türki
ye'ninde kanını da emiyordu. Kaçakçılık ve karaborsacılık. Dışarıdan 

gelen o sigaraları içiyorsunuz, bütün karı Bulgar ve kaçakçılar alıyor. 
Şimdi bir rakam vereceğim dudaklarınız uçuklama ın, 'bu yabancı sig3-
radan bir yılda kaçakçıya kaptırdığımız para, bugünkü değerlerle tam 
500 milyar liradır. Şimdi bir düşünün, ôzal'a her taraftan hücum edi
yorlar. Bu 500 milyar liraya neler yapmazlar neler. 

Şimdi 500 milyarı biz aldık, çoğunu Toplu Konut Fonu'na. 1,5 tril
yon lira kredi vermişiz Toplu Konut Kooperatifleri'ne ve evsahiplerinc. 
1 trilyonunu da tıkır tıkır ödemişiz. Türkiye çağ atlamıyor derken onl3r 
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yaptıkları küre içerisinde oturuyorlar, başka hiçbir şeyi görmüyorlar. 
Belediye hizmetlerine gelince ... Belediyelerde korkunç bir faaliyet var. 
Tabü belediyelerde de var. Kendileri vaktiyla olan kaçağın hesabını gör
müyorlar -ki herşey kon.trol altında, denetim altında.- Her zamanda mey
dana çıkar. Varsa suçlular meydana çıkarıyoruz. Belediyeler insanlara 
hizmet yeridir. Üç büyük kentimiz, hepsi de öyle. Son üç senede prob
lemler birikmiş bizim üzerimize, yani Anavatan İktidarının üzerine yıkıl
mıştır . Ankara'nın su derdi... Ankara susuzluktan ölüyor. Birşeye başla
mışlar, biı· programa baktık 1992'de bitecek Kınık Tüneli. 16 km.'lik tü
nel, çok kaygan bir zeminde. Ti.irk müteahhidi en son teknolojiyi kul
lanarak -parayıda kamu ortaklığından verdik- 1992'de değil, 1987'de bi 
tirdi. Tam 5 sene eve!. Yoksa! mümkün deği l. Ve şu anda Aukara mev
cut suyunun tam 2,5 misli su alıyor. Ve Ankara'da su derdi bitti. Geldik 
lstanbul'a. Orada da aynı durum var. Küçük Çekmece Barajı'na başhı · 
mışlar, .L990'da bitecek. Ona da parayı verdik ve Büyük Çekmece Barajı 
devreye girdi. Ve !stanbul'un suyunu yüzde 60-70 arttırıyoruz. Darlı k 
Barajı'nı da şu anda bitirmek istiyoruz. Bu suretle İstanbul ve Anka
ra'nın su derdi bitti. İzmir Belediye Başkanı'na da öyle diyoruz. O da 
aynı şekilde bitmiş, su derdi diye birşey kalmamıştır. Ve bir barajı dalı .\ 
ilerisini emniyete almak için başlıyoruz. Bütün bu şdhirlerde doğru dü
rüst kanalizasyon yoktu. Ne lzmir'de ne İstanbul' da ne de Ankara ' da. 
Hepsi yepyeni yapılıyor. Sade Ankara, İstanbul, İzmir değil. Bütün ş~
hirlerimizde yapılıyor. Hatta bazı köyler de istiyorlar. 

Orman köylüsü için biz iki defa kanun değiştirdik. Huzurunuzda 
:fade ediyorum, eğer Anayasa'yı değiştirecek çoğunluğu verirseniz, ben, 
bu orman meselesinde Anayasa'yı değiştiririm. Çünkü, iş öyle bir nok
taya geldiki, yapabileceğimizi yaptık, sonuna kadar sıkıntı, Anayasa'nın 
koyduğu limitlerdir. Biz şu yanlışı gördük, İnsana önem ·verirseniz her
~ey güzel olur. Şehirleri güzelleştiriyoruz, çocuk bahçeleri parklar bir
çok şeyler yapılıyor. Her tarafta var. İzmir'de, Ankara'da, lstanbul'da ve 
Türkiye'nin her şehrinde var. Sokaklar, caddeler güzelfoştkiçe evlerd;: 
güzelleşmeye başlıyor. Bizim insanJarımız zevkli insanlardır. Gayet tabii 
onun için diyorum ki, bu işler yapıldığı müddetçe daha iyiye doğru gide
cektir. İnsanın içinde bu arzu var. Ormanda da aynı şey, ormanın sahibi 
köy, köylü olsa, ona gözü gfüi bakar. Hakikaten Türkiye, o zaman, or
mandan rla:ha iyi verim sağlar. İnşallah, bunları yapmak için gerekli gay
ret: gö,.tereceğiz. 

Bizim yaptığımız çağ işlerinden birisi, Savunma Sanayiidir. S<ı 
vunma Sanayii Türkiye'de vaktiyle kurulmuş. Sadece devlet tarafından 
yönetildiği için, vaktiyle birşey yapılamamış. Ondan sonra, modern si
iahlarda başka ülkeler ilerlemiş, Türkiye onlardan satın alma durumund.:ı 
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kalmıştır . Uçağınızı almışsınız, tankınızı almışsınız, geminizi almışsınız 
ve bunlara para dayanmıyor . Bunlar çok para isteyen şeylerdir. Veya
hutta Alman yardımı diyorsunuz, Amerikan yardımı diyorsunuz, yani eli· 
nizi açıyorsunuz. Türkiye bu işin çözüm yolunu buldu. O yola girdi. O 
nedir? Bir Savunma Sanayi Destekleme Fonu kurduk. Bütün silahlı kuv
vetler vakfını tek vakıf haline getirdik, ayrı ayrı olmasınlar diye. Daha 
fazla fayda sağlasın diye. Her yıl 500 milyar lira bu Savunma Sanayi Fo· 
nu'na para giriyor. Nerden geliyor? Sigarayı içenler ödüyor, içki içenler 
ödüyor, kumar oynayanlar ödüyor. Büyük bir kısmmı bunlar ödüyorlar. 
Bunun haricinde herkes gönüllü olarak, % 1 vergiden Savunma Sana
yi'ne ödüyor. Bu da, dağılım icabı herkesin Türk Savunması'na katkıda 

bulunmasıdır. Tabii bir memleketin Silahlı Kuvvetlerin güçlü olmasının 
maksadı, sağa sola hüküm etmek değildir. Biz, sulh içinde yaşamak istı!· 
yen bir memleketiz. Bu Atatürk 'ün bize vasiyetidir. Onun için Silahlı 

Kuvvetlerimizi saldıralım diye değil , güçlendirmek için bu fonu kurduk. 
Dışarda bize yan bakan olmasın , yani caydırıcılığımız olsun. Esası bu . 
Tabii Savunma Sanayi'nin birkaç faydası daha var. Bir kere teknoloj i 
öğreniyorsunuz, o teknoloji hakikaten yüksek teknolojidir. Teknoloji 
parkları kurulacak Türkiye'de İnşallah yakında, kuruyoruz. Bizim mu
haliflerimiz bunları bilmez, onların konuştukları «Sen sosyal adaletçisin 
veya sosyal demokratsın , ben sosyal demokratım• bu münakaşa içind 
boğulup gidiyorlar. Böyle yüksek teknoloji parklan böyle modern tek
nikler gelecek. Birçok şeyler yapı lacak, ama ilk başta kendi uçağımızı da 
kendimiz yaptık. Bu çok eski bir slogandır . Biz zamanlar kendi otomo
bilini kendin yap diyorlardı. Otomobili yaptık. Rahmetli Cemal Gürsel'i 
koydular 200 metre gitti otomobil durdu. Bu sefer, F-16'yı yaptık. Bası· 
nımız F-16'da şu hata var bu hata var dedi ama, uçak uçuyor. Hakikaten 
dünyanın en modern savaş uçağıdır. tsmi de Savaşan Şahin. Her iki 
fabrikada bizim zamanımızda başlamış, bizim zamanımızda bitmiştir. 
Bakınız, Bingöl'de temel attık. Bizim attığımız temeller o sahte temeller 
değildir. Yani temeli at iş dursun . Her yatırımın hesabı vardır. Hesapsız . 
finansmanı temin edilmemiş, hiç bir işe müsaade etmedik. Burdur'du 
iki tane fabrika temeli atıyoruz. İşini tamamladık, finansmanını tamam
ladık. ortaklarını bulduk. Orada iki tane tesis tepeden oturdu. Yani oraya 
kızıyoruz, buraya kızmıyoruz diye bir ayırım yapmıyoruz . Her tarafa im· 
kanları götürüyoruz. Türkiye bir daha eski karanlık anarşi günlerine 
döner mi? Suallerden bir tanesi budur. Bize, buna benzer bir sual basın 
:nensuplan tarafından 1983 seçimleri sırasında soruldu. Aynen sual şöylı:-, 
<Anavatan İktidarı ne kadar dayanır, 6 ay mı, 9 ay mı?• Allah'a çok şü
kür, 4 seneyi bitirdik, 5'e girdik işte karşınızdayız. Memleketi de huzur 
ve güven içinde seçime götürüyoruz. Türkiye bir daha eski anarşi ve ka
ranlık günlere dönmez. O yokluk günlerine dönmez. Önceden cebind<! 
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döviz varsa gir •hapse, şimdi götür bankaya yatır. Türk parasının değeri 
böyle piyasalarda pose edilebilir. Aksi takdirde Türk Parası'nın dışarda 
hiçbir itibarı olmaz. Buna değiştikleri zaman itibar olur. Şimdi bir de 
şu laf söyleniyor; onu da hakikaten meseleleri bilmedikleri için, söyler· 
ken biraz utanıyorum, öğretmek lazım. Sene 1979, Türkiye'nin Nüfus 
başına milli geliri zannediyorum, 1300 ve 1400 dolar, tamam mı? Bura
kamı hafızanızda tutun. Sene 1987 Türkiye'nin nüfus başına milli geliri 
1300 dolar civarında olması lazım. Bu sene hesap çıkarsa. Şimdi •geri
ledi» diyor. tlk görünüşte adam kandırmak için bire bir. Ama, aslı ne? 
Ben bugün desem ki, •Dolar bin lira değil, bundan sonra Merkez Bankası 
kur tesbit edecek, dolar 400 lira 2,5 misliyle çarpın 1300, 1400 lirayı. 
Bulduğunuz rakam herhalde 4000 dolar civarındadır. Tamam. Şimdi, mu
kayesemize devam edelim. Milli gelirimiz 2400 veya 3000 dolara çıkar. 

Sizde parayı cebinizde bilirsiniz. Halbuki hiçbir şey yoktur. Memleket
teki döviz rezervleri birden bire, suyunu çekiverir. Ondan sonra da ihra
catçı, ihracatın ilerlemesini yapamaz. Hiç birşey satamazlar. Bu seferde 
borçları ödeyemez. Ve iVhalat alabildiğine arlar. İşte, bu da 1979'daki 
tablodur. Hesabınızı iyi bilin. Bunu söyleyenler, Türkiye'yi o eski ka
ranlık günlerine, yokluk günlerine, götürmek istemiyorlar diyemiyeceğim, 
hesap bilmiyorlar. Onun içinde o karanlık günlere götürürler. Ben anlat
maya çalıştım vaktiyle, bu işin anahtarı değişken kurdur. Ve değişken 
kurdan da vazgeçmeyiz. Değişken kur dediğimiz zaman, Türk ekonomisi, 
bir nevi dünya ekonomisine uymaya başladı. Tarım malları daha kolay 
satılır hale geldi. Yoksa, bunların hepsini devlet alsın, devlet satsın, bas
sın parayı. Ondan sonra Türkiye bir milim daha ileriye gidem~z. Bun
ların hepsi değişmiştir. Önümüzde, parlak günler var. Ben onu söylü
yorum, ama onu söylemeden evvel şu belediye olmak isteyenler var. Her 
yerde beni takip ediyorlar. İnşallah 100 ilçe daha yapacağız. Vaktiyle 
kocaman kocaman yerleri bile yapmamışlar, Adana'da tmamoğlu diye bir 
yer var. Kocaman bir yer, 20.000 nüfuslu, ilçe yapılmamış. Ama rahat
!ıkla söylüyor, ehiz olsak yapardık» diye. Niye yapmadınız, biz yaptık . 
tlçe yapmaktan korkmuyoruz dedim, çünkü, devletin eli, hizmeti daha 
kolay gidiyor. Vatandaş yorulmuyor, vatandaş için yapıyoruz. 

İkinci• bir şey daha söyleyeyim, il yapmaktan da korkmuyoruz. Ba
zıları çok korkar ya, ben yeni il yapmaktanda korkmam. Gelecek, Tür· 
kiye'ye parlak bir istikbal gösteriyor. 

Biz, çocukları ve gençleri çok seviyoruz. Onlara ayrı bir sevgimiz 
var. Sebebi de şu; bu gençler bu çocuklar Türkiye'nin gelecek kuşakları

dır. Bu kuşaklar ne kadar bilgili ve kuvvetli olursa, - bizimkilerin akıllı 
olduğu da bellidir - bizim önümüzde hiçbir engel kalmaz. Avrupa Ortak 
Pazarı gireriz, oraya a.lmazlarsa karşılarına çıkar , ikinci bir Japonya olu· 
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ruz. Bu işleri yapan, Türk Milleti'dir, biz değiliz. Niçin söylüyorum? Mil
letin gücü olmasa, milletin kabiliyeti olmasa, milletin çalışma azmi ol
masa, bir kere bizi seçim olmazdı. Bizim yaptığımız iş, bir nevi üst ka
demede devleti yönetmek. İstikametler göstermek ve bu millete hizmet 
etmektir. İyi bir orkestra şefi, iyi bir orkestrayı çok güzel idare eder. Ama 
orkestra şefi bu işi iyi bilmiyorsa, her kafadan bir ses çıkar. O meşhur 
Bremen Mızıkacıları olur. Bizim muhalefette bir parça ona benziyor. Önü
müzdeki 5 yıl için söyleyeceğim bir kaç şey var. Okullarda, ilkokul, ortao
kul, lise, inşallah 1 milyon bilgisayarla eğitim yapacağız. Eğitim, audıo vi
sol sistemle ve bilgisayarlı sistemlerle yapılacak. Yani, ne? En iyi hocaları 
o televizyona koyacağız. Çünkü, bazı konular varki, iyi hocalar yok, onun 
için, okullara o yeni sistemi koyacağız. Çocuklar için bu eğitime fevkala
de önem veriyoruz. Üniversitelerimizde araştırma - geliştirme meselele
rine fevkalade önem vereceğiz . Türkiye yeni bir çağ atlıyor. Türkiye yeni 
bir çağ değiştirdiğine göre, o tarafında çok iyi olması lazım . Bir önemli 
konu faiz meselesi. Birçok şeyler yaptık. Faizle yeni bir kanun çıkardık, 
hastaneleri bir işletme hüviyetine sokacağız. Ve hastanelerde hastaları
mıza , çok güzel daha hizmet verilecek. Ama, seve seve verilecek. Dok.tor 
da iyi para alacak, hemşire de iyi para alacak, çalışanda iyi para alacak. 
Nasıl olacak onu da söyleyeyim. Çalışan fazla para alacak. Havadan para 
kazanma bizim sistemimizde yoktur. Başkasının sırtına binerek para ka
zanma, bizim sistemimizde yok. Bunu söyledikten sonra, tabii önümüz
deki yıllarda, şunu da çok iyi görüyorum. Birliğimizi, beraberliğimizi tu
tarsak, sımsıkı çalışırsak, koalisyonlara düşmezsek 60-70'li yıllarda ol
duğu gibi. Türkiye için bunlar zayıf yıllardır. O yıllara bir daha geri dön
mezsek, Alınanya'nın Japonya'nın yaptığı gibi, bir güçlü iktidarı 20 sene 
götürürüz deriz. Şimdi diyorlar ki «20 sene Özal iktidarda kalmak isti
yor• hemen manşeti gördüm . Deği l öyle bir şey, ben olurum veya bir 
başkası olur. Ama Anavatan olmalıdır diyorum . Anavatan 20 sene ikti
darda kalmalıdır . Bu yapıldığı takdirde, muhalefet de olsun, yok olsun 
demiyoruz. Onlar da öğrenecekler zamanla, Almanya'da nitekim Hristi
van demokratlar 20 sene iktidar kaldı. Almanya'yı pırıl pırıl hale getirdi. 
Sonra Sosyal Demokratlar geldiler, 9 senede bozmaya başladılar. Baktı 
halk, bunlar bozacaklar diye, kalktı onları tekrar iktidara getirdi. Japon
ya halkı daha kurnaz, onlar hep aynı iktidarla, hala gidiyorlar. Amerika'
ya da kafa tutarsın. Şimdi işin anasıdır. •Sakın bölünüp parçalanmayın~ 
dediğimin sebebi budur. Memlekete sahip olun. Çünkü, Türkiye'de neler 
yapılmışsa, bunlar sizin e erinizdir. Bu eserinize sahip olunuz. Anava
tan'a sahip olmakla eş değerdir . Onu söyleyeyim. Biz, Türkiye'de bu şe
kilde gidersek, güçlükleri, beraberce göğüslersek. Türkiye'de her zaman 
ekonomi ve sistem, yokuş aşağı değildir. Bunun yokuş yukarısı da var
dır, düzlüğü de vardır, inişi çıkışı da vardır. Bir ara sordum bazılarına, 
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«Ne güzel» dedim, •Düzlükte, yokuş aşağı giderken beraberiz.• Ama, yo
kuşlar gelecek, beraber olabilecek miyiz• dedim. Oluruz dediler ama, 
olamadık . İnsanlar da öyledir. Sıkıntılar geldiği zaman, o vakit beraber
likler bozulmaya başlıyor. Ben diyorum ki, Türk milleti nasıl Jstiklal Har
bi'nde, o en büyük sıkıntıda yumruk gibi biraraya gelmişte, - ki, buna 
şimdi ihtiyacımız yok bugün - öyle olmalı. Ama, sıkıntılarda dahi, abart
mayın fazla, basınımız çok abartıyor. Biz, aldırmayız . Yazsınlar , onlar 
yazsın ki, biz nerede acaba yanlış yapıyoruz? Bilelim . Onun ne kadar 
abartma olduğunu biz takdir ederiz. Azını , çoğunu ölçer, biçer, burada 
hakkaniyet var, şurda var ona göre tedbir alırız . Onun için basını sevi
yorum, sevmiyorum değil. Ama, bu seçimlerden sonra, birkaç tane köşe 
yazarlarımızla - yazılarını saklıyorum - birarada yemek yiyeceğiz, onlar
la epey didişeceğiz. Hazırlığım bu. İyi , dikkatli yazı yazsınlar . Çünkü se
çimlerden sonra, dosyadan çıkaracağım. Şimdi, gelelim tütün meselesine. 
·Simdi bakınız , tütünün ağırlığı Mani a'da daha sonra İzmir ve Muğla'
dadır. Manisa, Aydın, İzmir ve Muğla'dadır. Ama ı.annediyorum en bü
.yük ağırlık, Manisa ilidir. Tütün meselesi hakikaten zor bir meseledir. 
Ben, Planlama Müsteşarlığımdan beri bu meseleye bakarım . Tütünün alı
cısı tüccarlar, tekeldir. Tabii tüccar değil , onun gerisinde Amerikan fir· 
malan vardır. Tütünün işçisi, fabrikalarda işçi si ve tütünün çiftçisi var
dır . Aslında tütünün çiftçisi de bir nevi işçidir . Çünkü, sadece tütün sö
küldüğü gibi satılmıyor, belli bir prosesten ge tikten sonra ancak sa tıla
biliyor. Bunların hepsini biliyoruz. Şimdi , şu noktalarla karşı laş tık . Si
yasetçiler yanlışlar yaptılar. Tuttular, «Tütüne iyi para veriyoruz» diye . 
.tütünün kalitesini ayırmadan hepsine aşağı yukarı aynı paraları verdi
ler. Şimdi kıraç arazide tütün miktarıyla taban arazide tütünün miktarı 
arasında üç misli büyük bir fark vardır. Şimdi, sulanan arazi, yani taban 
arazide çok sararmaya başladı, kıraç arazidekiler, hem tütünün dejterini 
alamadı, hem de ne yapacağım şaşırdı. Çünkü, o arazide tütünden başka 
bir ekim yapılamaz. Bu bütün eski devirdeki iktidarların günahıdır. Açık
ça huzurunuzda ifade ediyorum. Biz geldik, inceledik ve belki reyimize 
tesir edebilir, şu olabilir ama bunu muhakkak yapacağız . Tutup kıraç 
arazide yetişen kaliteli tütüne ilk sene yüksek bir para verdik. Bu para 
hatırladığım kadarıyla, seçimlerden evvel - geçen sene ara seçimlerden -
ilan edilmedi. Hayır, 9 Ekimde ilan edildi. Kaldı ki , biz burada kazana
mamıştık. Kazanmamış olmamıza rağmen, politikamızda en ufak bir de
ğişiklik yapmadık. Gayemiz çiftçiyi, daha çok taban arazide, ekmekten 
uzaklaştırmak, çünkü pamuk da olur, başka şeyler de olur. Onun alter
natifi var, ama kıraç bölgede olan çiftçinin başka alternatifi yok. O sa
dece bu tütünü ekebilir. Onun için ona yüksek fiyat verdik. Bu bir sos
yal dengenin sağlanması ve işin de aynı zamanda doğrusudur. Çünkü, bü-
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tün araziden en iyi kalitede tütün almak istiyoruz. Neticede Tekel ambar
larını dolduruyor, ondan sonra da yakıyoruz. Bu şekilde, belki yüzbin
lerce ton tütün yakılmıştır. Parası verilmiş ve yakılmıştır. İşte bunun 
için o programı koyduk, tabii aleyhinde bulundular, biz de neticeyi ilan 
edemedik. Hatta derler ki, Manisa ' da seçimi bu yüzden kaybettik. Önemli 
değil, işin doğrusunu yapmak önemlidir. Türkiye' de ayrılıjp, kayrılığı kal
dıran iktidar biziz. Ve nitekim, ikinci seçim akabinde fiatlar ilan edildi. 
Genci olarak bir memnuniyet görüldü . Fakat bir müddet sonra, şöyle bir 
problemle karşılaştık. O da A- Gral B -Grat arasındaki fark meselesidir. 
Şimdi, bizim A- Gratın sebeb i, çiftçiyi mümkürı olduğu kadar, kaliteli 
tütün yeti ştirmeye zorlamaktır. B - Grat ne olacak? İlk başta bunun için, 
fazla arasını açtık . Şimdi, yeni ilan edeceğimiz 29 Kasım'dan sonra, fiat
ta bu ara birbirine yaklaşacaktır. !kincisi, tütüne iyi fiyat vereceğiz. Ya
ni , endi şeniz hiç olmasın, tütüne fiyat verirken, birkaç şey söyleyebilirim. 
Tülünün tabii mühim bir kısmının bilhassa Ege Tütünün ihraç edilmesi 
lazımdır. Tütüne verilecek öyle fiyat olacak ki, diyorum, biraz ti.itüne ih
racalla destekleme yapacağız. Prim vereceğiz. Tüccar da gelsin, o da alış 
veriş diye. Yani, siz çiftçiler alıcınız çok olursa o kadar iyi fiyat bulursu
nuz. Karşınızda tek alıcınız olur a, fazla fiyat bulamazsınız. Tabii bazı 
kayıtlarda getirdik. Yani, bu işi daha düzene soktuk. Zannediyorum, siz
ler de bu şekilde davranır, bazı politikacıların palavralarına aldırış et
mezseniz, bu tütün işi sağlama oturmuştur. Aileler için de, çiftçiler için 
de hatta tüccar içinde ve bundan sonra gül ızibi gider. Ama, sakın sizi 
yanlışlara doğru götürmesinler. 

tzmir 'liler hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN ALİAGA RAFİNERİ'SİNİN 
AÇILIŞ KONUŞMASI 

18 Kasını 1987 

Değerli Konuklar, Çok Sevgili Arkadaş l arım ve Muhterem Vatan
daşlarım; 

Bugün burada, Türk Petrol Sanayi için önemli bir tesisi açıyoruz, 
sevirtcimiz sonsuzdur. Dün da gene hepinizin bildiği gibi, Ege'de ismine 
layık büyük bir hava limanını - Adnan Menderes Hava Limanı'nı - açma 
şerefine nail olduk. Şöyle bir dört sene geriye gittiğimiz zaman, şu dört 
sene içinde bitirilmiş işlerin sadece ana noktalarını ortaya koyarsak, 
Türkiye'mizin şu dört sene içinde nereden nereye geldiğini açık açık söy
leyebilirim. Fakat söyleyeceğim önemli bir konu var. Yatırımlan saya
cağım, ama bu yatırımlan saymadan evvel, size de güzel bir haber daha 
vermek istiyorum. Bizim bazı felaket tellallarımız var. Türkiye'nin döviz 
durumunun kötüye gittiğini ara sıra söylerler. Tutar veya tutmaz. Şimdi 
felaket tellallarının ağızlarını kapatacak, kötü fallarını bozacak bir ha
ber vereceğim; Ekonomide önemli bir değer vardır ... Bu değer şudur; Dış 
ticaret dengesi, daha doğrusu ödemeler dengesidir. Geçen sene sekiz ay
lık ödemeler dengesi açığımız, 1 milyar 200 milyon dolardır. Bu sene ay
nı ~nemde yani 8 aylık dönemde, bu açık rakamı 300 milyon dolara in· 
miştir. Türkiye bu kadar büyük hamle yapıyor, bu kadar büyük yatırım 
yapıyor. Ödemeler dengesi açığı bizim daha evvel size söylediğimiz gibi, 
azalarak aşağı giderek, Türkiye'nin kendi imkanı, kendi gücüyle kalkın
dığını çok net bir şekilde göstermektedir. Bu, büyük bir başarıdır. Bakı

nız şöylece bir takım tesisleri sayayım ... Türk Hava Yolları'ndan başlaya
cağım. 13 tane Air-Bas, her birisi 55 milyon dolardır . Hesap edersek aşağı 
yukarı 750 milyon dolar eder. % yüz krediyle gelmiştir. Türkiye'de elekt
rik enerji saatinden, sulama saatinden 28 ila 30 baraj tamamlanmış ve şu 
anda 75 barajda inşa halindedir. Bu 75 barajın yekün toprak kaya dolgu 
hacimleri, bizden evvelki dönemde yapılan 84 barajın tam üç mislidir. 
Hep i 250 milyon metre mikaptır. İçerisinde , tamamlanan bizim zama
nımızda başlamamış olmakla beraber, ancak % 20'si yapılmıştı. bize ge
lınceye kadar. Karakaya Barajı gibi büyük barajlar vardı. Bizim buldu
ğumuz bir yeni fon sisteminden finanse edilmiş, işletmeye açılmış ve bu
gün memleketimizin elektriğine elektrik katıyor. Keban Barajı'ndan da
ha büyüktür. Bunun gelirlerini de halka satmaya başladık. Muhalifleri· 
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miz de şaşırdılar, bu. usulleı·i öğreneceklerdir, biraz biraz öğrenmeye baş
ladılar. Ve hurdan aldığımız paralarla, Atatürk Barajı'nı yapıyoruz. Ata
türk Barajı'da inşallah gene iktidar döneminde, Allah'ın izniyle bir sene 
sonra, kapakları kapatılacak, su tutmaya başlayacaktır. Bu baraj dünya· 
nın en büyük barajlarından biridir. İftihar ettiğimiz Keban Barajı'nın 
gövde hacminin tam 6 misli büyüklüğündedir. Türkiye, tek başına artık 
bu barajı yapacak teknik güce erişmiştir. Bütün bu barajın yapılması, 
bir Ti.irk firması tarafından gerçekleştirilmektedir. Çok şükürki, bütün 
bu Türk firma - mühendislik firmaları bugün dünyadaki 100 firma arası
na giren firmalarımız vardır . Neden? Türkiye'de ve yurt dışındaki yap
tıkları büyük hizmetlerden dolayıdır. İşte, bu rafinerinin yap1lmasında 
da, bundan evvelki petro-kimya komplek inin yapılmasında da Türk mü
hendislik inşaat firmalarının çok büyük emekleri olmuştur. Petro-kimya 
kompleksinin yapılmasında da Türk !ııühendislik inşaat firmalarının çok 
büyük emekleri olmuştur. Petro-kimya tesislerini biz tamamladık. S mil
yon tonluk bu rafineriyi biz tamamladık . Orta-Anadolu Rafinerisi yine 
bu şekilde tamamlandı. Bizim zamanımızda, sıfırdan başlayarak, tam 
1300 km.'lik oto yola başladık . Bu oto yolun önemli hir parça ı da güzel 
tzmir'imize düşüyor. tzmir'in hesabına düşen 60 km. çevre yolu var. Onu 
takiben de Aydın var. İlerde inşallah, bu yol daha sonra Denizli'ye gide
cektir. Edirııe'den gireceğiz, Ankara'dan çıkacağız. Pozantı'dan girece
ğiz, Tarsus - Adana - Gaziantep'te çıkacağız. Bütün bu oto yollar da önü
müzdeki 2-3 sene içinde tamamlanacaktır. Hatta, şunu söyleyebilirim; 
geçen gün üzerinden geçtiğim Fatih Sultan Mehmet Köprüsü tamamlan
dı. Onunla beraber, 216 km.'lik yol da tamamdır. Bir sene sonra Kınalı 
Tekirdağ Kavşağı'ndan, Adapazarı'na kadar oto yolda gidilecektir. Daha 
sonra Edirne - Kınalı . ki Kapıkule ıle Edirne arasını da evvelsi gün hiz
mete açtım. o da bizim zamanımızda başlamış, bizim zamanımızda bit
miştir. Eskiden olduğu gibi 10 sene, IS sene artık uzun sürmüyor. Daha 
bunlara ilave edilecek çok şeylerim var. Bunların başında Türkiye ilk 
defa elektrik şebekesi gibi bir tabii gaz şebekesine kavuşuyor. Sovyet 
Rusya'dan, Bulgaristan üzerinden gaz alıyoruz . Bu da şu anda İstanbul'a 
geldi. Hamitabat'a ~az veriyor, 'Ambarlı Santralı'na gaz verecek. Oradan 
karşıya geçiyor, İzmit, Bursa , Eskişehir ve Ankara'ya kadar gaz verecek
tir. Daha sonra bu gaz şebekesi, Bursa üzerinden, Manisa, Balıkesir ve 
!zmir'e gelecektir. Diğer taraftan Kayseri ve Konya'ya gidecektir. Bu su
retle Türkiye' de yakıt meselesinin odun yerine daha başka yakıtların kul
lanılması meselesi devreye girecektir. Bakınız , şu söylediğim gaz projesi, 
her biri 400 milyon dolardır. Belki üzerine yapacaklarımızla beraber 600 
milyon dolar olacaktır. Atatürk Projesi, 1,5 milyar dolardır. Bunların 

hepsinin kredisi bulunmuştur. Bu söylediğim otoyollar, 2 milyar 30 mil-
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yon dolardır. Biz hiçbir zaman hiçbir işe, parası bulunmadan, projesi ha· 
zırla.omadan başlamıyoruz. Daha çok söyleyeceklerim var. 

Kombine Çevre Santralı, Ambarlı'da tabi gaz ile çalışıyor. 600 me
ga-vatlık ilk ünitesinin temelini 85 yılı başlan.oda - Mart ayında - Sayın 
Cumhurbaşkanımız attı. Ben de '85 yılı sonunda ilk üniteyi hızmete koy
dum. Şimdi, bu 600 megavatlık antral bitirilmiş çalışıyor durumdadır. 
Yanına 600 mega-vatlık bir santralın temelini atmış bulunuyoruz. Finans
manı tamamlanmış bulunuyor. Dün Lüleburgaz'da rica ettiler, •geliniz 
açılışını yapınız.» diye. Ama vaktimiz o.lmadığı için açılışını yapamadık. 
Tahmin ediyorum, o ilk ünite, 1200 megavatta çıkacaktır. Ambarlı Sant
ralı'nın yanına, bir tabii gaz çevrim santralı ihale ini tamamladık. Bu da 
340 milyon dolardır. Bunun hepsi % lOO'ü dış finansman dır. O da aynı 
şekilde 2,5 ene sonra bütünüyle devreye girecektir. Tabii bunun netice
lerini vatandaşım hissediyor. Bu santrallar devreye girdikçe, Türkiye'den 
eskiden olduğu gibi «ŞU lambayı söndür, elektrik tasarrufu yap• sözleri. 
Programlı elektrik kesintis-i diye birşey kalmadı. Biz artık komşulardan 
elektrik almıyor, elektrik satıyoruz. 

Çok Sevgili Vatandaşlanm ; 

Birçok hizmetler vardır ... Buniann başında Toplu Konut geliyor. 
Zaten, dikkat c.dilirse, konut .inşaatian bütün yurdun hertarafında, köy 
ve kentlerde yükseliyor. Kendi gücüyle veya toplu konutun verdiğ i güçle, 
bu toplu konutun verdiği imkanların çoğu, büyük ekseriyeti işçilerimiz 
ve memurlarımıza gidiyor. Yıllar evvelsini hatırlıyorum, bu işçi koope
ratifleri büyük bir azap içindeydi. Bir türlü konutlar bitmezdi . Uzun yıl
lar, J0-15 sene sürerdi. Bugün artık 2 veya 3 sene içinde bitmeyen koo
peratif kalmamıştır. Akıllı yöneticiler, güzel finansmanlar var. İşte bu
mın en güzel misalini İzmir'de görüyoruz. Yani memleketi yukarıdan bir 
gezin, her taraf pırıl pınldır. Yollar, yapılmış, şehirler ışıklandırılmıştır. 
lzmir'e tarihi hizm tler yapılıyor. Gecekonduya 125-130 bin tapu dağı 
tılmıştır, hepsi mülk sahibi yapılmıştır. Artık o tapularla 3 veya 4 kat keıı 
di evini yapacak, zengin olacaktır. Bütün bunları hepimiz görüyoruz. 
Dükkanlar dolu, yokluk diye bir şey yoktur. O eski günlerini hatırlıyo
rum: Vitrinlerin boşalıp, kuyrukta hanımların beklediğini , perişan ol
duklarını hatırlıyorum. Türkiye o karanlık gün !ere inşallah artık bir da
ha dönmeyecektir. Ama, bütün bunları göre göı-e, görüpte görmeyenler 
var. Sanki gözlerinin önünde bir perde var. Ben, zannediyorumki bunla
rın kalpleri de mühürlüdür. Türkiye'nin nasıl bir çağ atladığını görünüz. 
Türkiye'nin 10 binden fazla mezrasına elektrik gitmiştir. 2. Kanal sadece 
buraya değil. Güney - doğu'ya da gitti. Türkiye' de ilk önce elektrik ve te
lefonu Güney · Doğu'dan başlattık . İnşallah buradaki köylü, evinden tele-
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fonu açacak, Almanya'ya telefon edecek. Önümüzdeki dönemlerde bü
tün köylerimize inşallah santral kurarak, telefona kavuşturacağlz. Aynen 
evi nde otomatik olarak, Avrupa ile konuşacaktır. PTT'miz bunun için 
fevkalade büyük bir çalışmalar yapıyor. Bütün bunların bir hesabı var. 
Yaptığımız işler de ortada gözüküyor. Artık başka birşey demeye lüzum 
yoktur. 

Bn tesis, Türkiye'nin petrol üretim rafinaj kapasitesini, aşağı yuka
rı 30 milyon tona getiriyor. Bu 30 milyon ton, Türkiye'nin ihtiyacından 

fazladır. Arkadaşlarıma söylüyorum, «fazlanızı ihraç ediniz. İhracat pi
yasasına serbestçe giriniz.» TÜPRAŞ'a bu hususta yetki veriyoruz. İn
sana birşey öğreten ihracattır. Şu geçtiğimiz kısa dönem içinde, Türki
ye'nin ihracatı nereye gitmi ştir? Türkiye'niıı ihracatı 10 milyar dolara 
yaklaşıyor. Ve bunun da % 80'i sanayi ürünüdür. Tarını ürünlerinin mut
la k değerleri azalmamıştır, ama, nisbi o larak düşmüştür. Türkiye bu gö
rünümü ile bir ileri sanayi ülkesi olm ::.ı-a namzettir, hatta olmuştur di
yebiliyoruz. İşte çağı at lama, budur \aynı zamaıv.la, hiç kimse kızmasın. 
Çağ atlamak demek, çatlatmak demek değildir. Sadece yapmak istedi
ğim, herkesin sevinmesidir. Bizim kimseyle bir hesabımız yoktur. Çün
kü, şunu çok iyi biliyorum ki, bizim vatandaşımız işin doğ'rusu nedir? 
Hakikaten ne, nedir? bunu çok iyi biliyor. Benim fazla dolaşıp, kimselerle 
yarış etmeme de lüzum yok. onu da biliyorum. Herşey vatandaşın gözü 
önünde, ortadadır. Bu tesislerde, bu inşaatlarda çalı şan in anlar, bu işle
rin nerelerden geldiğini bilmiyorlar mı? Bir memlekette devlet işveren 
değildir. Devlet iş sahası yaratandır. Yani ortamı kolaylaştırarak, her
kesin iş sahibi olmasına, bir nevi destek olandır. Hatta, bakınız, Sosyal 
Ycırdımlaşmayı Geliştirme Teşvik Fonu kurduk. Onda şunu söyledik; İşi 
olmayana da iş öğretip, yardım edeceğiz. Bir memuriyet için sınav açı

lınca çok sayıda insan geliyor. Ama, bir fabrikaya işçi alacağım dediği
niz zaman, o insanlar gelmiyor. Acaba işin zorluğundan mı?, yoksa bece
ri bilmemesinden mi? Benim kanaatim o işLn nasıl yapılacağını bilmiyor, 
bilmediği için korkuyor, bekçiliğe veya odacılığa razı o '. uyor. Onun içio, 
bir çok yc!rlerde Beceri Kazandırma Kursları açıyoru z. Kendi işini kur
mak istiyorsan, sana da yardım ediyoruz. Her yıl, Sosyal Yardımlaşma 
Fonu'na 300 milyar lira para geliyor. En çok kullanılma sahasının bu ol
ması lazımdır. Talebeyi okutup insanı yetiştirmek, gücüne güç katmak, 
bilgisine bilgi katmaktır. llerdc önümüzdeki S yılda 6 kanallı televizyona 
gireceğiz. 1. kanal eğitim kanalı olacak, herkese birşeyler öğreteceğiz. An
cak, Türkiye l::öy le kalkınır . Sadece bu değil, çocuklarımıza ve gençleri
mize çok daha fazla önem vereceğiz . Demin, geçenlerde de söyledim 1 mil
yon bi lgisayar ilkokula, orta okula ve liseyç teknik liselere dağıtılacak 10 
kişiye bir bilgisayar verilecek. Bizim insanımız çalışkan ve zekidir. Av
rupa insanından ne farkımız var. Ben bir çok yerlerde bulundum, ama 
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l'ürk Milleti gibi «lep demeden leblebi• yi anlayan yoktur. Bir eksiğimiz 
var, bunlar bizden ileride diye kafamıza koymuşuz. Avrupa malı daha iyi 
diye kafamıza koymuş'.lz, ama o ezgin liği de yıktık. Nasıl yıktık ? Onu da 
söyleyeyim. Lüks mal ithal ettim. Geçen gün bir büyük terlilerden biri 
bana •ÜÇ seferdir, Fransa'ya gidiyorum. Hiç bir şey almadan geri dönü
yorum» diyor. Tabii herşey bizde var, daha da ucuzdur. Tabii onlar bize 
gelmeye başlayınca, bizimkiler onlarınkinden daha güzel yapmaya başla
dılar. Yani bugün, eskisi kadar mala talep kalmamıştır. Bizim mllarımız 
daha güzelleşip, onlarla rekabete başlamıştır. · 

Muhterem İzmirliler, 

Bir söz daha söyledim, üzerinde biraz laflar oldu . Ben kimseye şu
nu veya bunu vereceğim demiyorum. Ben genelde konuşuyorum . Diyorum 
ki, •çiftçimize büyük destek.- var• . Çiftçimizin herhalde ürününe, taban fi
yat vererek değerlendiririz. Hem çiftçiye, hem de memlekete fayda lı ol
sun. Havadan para kazanma dönemi kapanmıştır. Çalışan daima kaza
nacaktır. Çalışmayana iş yoktur. Açık söylüyorum. tembel olana iş yoktur. 
Diyorum ki, iş sahaları açılacaktır. Ülke kalkınıyor, devletin kalkınma
nın daha düzgün, daha akıllıca yapılması için, genel tedbirleri ortaya 
koymaktır. Yoksa, bizzat kendisinin yapması değildir. Yani kısa zamanda 
bu hisse senetlerini ç ıkaracağız, halkımıza devredeceğiz. Devlet için esas 
fonksiyon, bu gibi işlerin daha fazla yapılmasını temin edecek ortamı 
meydana getirmektir. Ve müteşebbis sayılarını artırmaktır. Bir kişi de
ğil, 100 bin kişi, l milyon müteşebbis olması lazımdır. Onun için de, dai
ma çalışın, memlekette herşey vardır. Ama, bu herşeyi almak için, yarın 
bir kanal televizyondan ilci kanala, üç kanala, dört kanala çıktığımız za
man, evi n içinde kavga çıkmaması için ben şunu seyretmek istiyorum 
sen bunu seyretmek istiyorsun diye 2 veya 3 televizyon alacaksınız. Ço
cuklar ayrı, bey ile hanım da ayrı ayrı televizyon izleyecekler. Çünkü 
programlar tutmayacaktır. Ondan sonra gayet tabii , araba sahibi olacak
tır . Ama bütün bunların olabilmesi için de çalışmak lazımdır. Çalışmadan, 
ben size araba vereceğim demedim. Hayır, öyle bir sözüm yoktur. Çalı
şırsak, bu yolda gidersek, Türk Ailesi önümüzdeki IS sene içinde inşal
lah, evi, buzdolabı alır gibi alacaktır. O otomobile sahip olacaktır. Ama, 
bunun için uzun vadeyi görmek lazımdır. Türkiye'nin nereye gittiğini 

bilmek, görmek lazımdır . Bu gidişin de direksiyonunu o tarafa doğru 
sürmek lazımdır. Biz, o işleri bildiğimizi zannediyoruz. 

İkincisi de, bizi millet seçmiştir. Millet bizimle beraber giderse, biz 
ona en iyi şekilde yol gösteririz. Bizim yaptığımız iş sadece yol göstermek
tir. İşin bir bakıma, aşçılığın ı veyahutta orkestra şefliğini yapmaktır. 
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Esas cevher sizlerdedir. Sizler çalışırsanız, sizler gayret eder, birliğiqizi 
ve beraberliğinizi bozmazsanız, her zaman ifade eettiğim gibi birlik ve be
raberlikten dirlik çıkar. Refah, bolluk ve bereket çıkar. Bütün bunların 
hepsi o'dur. Türkiye çok daha fazla değişecektir. Türkiye, asrın sonuna 
gelmeden, Avrupa'nın güçlü devletleri arasına muhakkak ki girecektir. 

Hepinize derin saygılar, sevgiler sunarken bu Tesis'in uğurlu olma
sını temenni ediyorum. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN 23.BASIN TOPLANTISI 

19 Kasını 1987 
Değerli Basın Mensupları, 

İki konuyla ilgili bir basın toplantısı yapmak istedim. Bunlardan 
bir tane i, önemine binaen bir kere daha vurgulanması icap eden bir 
konudur. Hepinizin çok iyi bildi ği gibi, ihracatımızda ciddi bir gelişme 

eğilimi açık soçik .gözüküyor. 1986 yılında i h racat ımız ın ağırlığı Ortadoğu 
ülkelerine idi. Ortadoğu ülkı.Je ri nin petrol sıkıntısından do)ay ı taleplerin
de azalma görülmüş, hatta o yüzden 1986 ihracalımız 1985 ihraca tımıza 

gôrc aşağıya inmişt ir. O zam~nki teşviklerimiz ve ihracatcı şirketlerimize , 

anayicilcrimize tavsiyelerimiz artık gerekli yetişmeyi sağladıklarından 
batıya daha fazla yönelmeler idi. Bu batıya yönlendirmek işinde elimiz
d n geldiğ i kadar dost ülkelerle, Avrupa ile, Amerika ile, halta Sovyetler 
Birliği yani, osyalist grupla ve diğer ülkeler ile Japonya' da dahil olmak 
üzere birçok girişimlerimiz oldu . Bu girişimler sonunda ihracatımız çok 
geniş bir surette artış göstermektedir. Eylül ayı rakamları değil , ama öde
meler dengesi bakımından elimizde Ağustos sonu rakamları var. Eylül 
ayı sonu rakamlarının bundan daha iyi olacağını rahatlıkla öyleyebili
rim. 

1987 yılında ithalatımız, Ocak - Ağustos rakamları it ibariyle 8 mil
yar 105 milyon dolar kadardır. Buna göre 1986 yılında Ocak -Ağustos dö
neminde dış ticaret açığımız 8 milyaı· 126 milyon dolar iken , bu sene ilk 
sekiz ayın rakamına baktığımız zaman, bu rakam 1 milyar 968 milyon 
dolara düşmüştür. Bu konuda tabiatıyla önemli olan ihracat gelirleridir. 
İhracat gelirlerinin yanında da görünmeyen kalemler var. 1thalat harca
malarında, altın ithalatı da dahil, geçen yılın ilk sekiz ayına göre yüzde 
13 artış olmuş. Geçen yıla göre hammadde ithalinde daha fazla art ış var, 
yüzde 21. Bu da bir sene evvelki artan petı-ol fiyatlarından geliyor. Buna 
mukabil tüketim maddeleri ithalatında yüzde 14, yatırım maddelerinde 
yi.izde 2 oranında bir azalma var. Bu da zannediyoruz, yatırım malı itha
l at ı yerine, daha çok Türkiye'de yaunm malı büyük çapta yapılmayı:ı 

başlandı. Yani İzmir rafinerisini açtık, orada da gördük ki, sadece 60 
milyarlı'k malzeme dışardan gelmiş, işçilik yerli malzeme ve montaj için 
130 milyarlık yatırımı Türkiye dahil inde yapılmış. Bu bizim kur politi
kamızın doğru olduğunu açık seçik şekilde gösteren bir göstergedir. 

Bunun yanında görünmeyen kalemler var. Esas büyük kalemi tutu
yor. Bu ene geçen yılki rakamına göre tam 900 milyon do lar üzerinde 

1162 



gerçekleşmiştir. Döviz girdisi 4 milyar 147 milyon dolar olmuştur. Yani 
büyük bir rakam, döviz rakamı. Nedir bunun kalemleri? Turizm, geçen 
seneye göre yüzde 29 artmış, ilk sekiz ayda 825 milyon dolar. Karşılıksız 
transferler içinde yeralan işçi dövizleri, bu da geçen yıla göre yüzde 
27'lik bir artış göstermiş, 1 milyar 329 milyon dolara ulaşmıştır . Yine ay
nı dönemde diğer görünmeyen kalem girişleri var. Bunlar Navlunlar, 
TIR'lar, diğer görünmeyen gelirlerdir. PTT'nin, THY'nin hizmet gelirleri 
de tahmin ediyorum, bunların içindedir. Bu rakam da 1 milyar 731 mil
yon dolardır. 

Bu uretle buna karşılık olarak görünmeyen kalem harcamaları da 
şöyledir : 250 milyon dolar dış seyahat harcamaları, 1 mi lyar 382 mil
yon faiz ödemeleri. Bu şekilde toplam olarak görünmeyen kalem gider
leri de 2 milyar 489 milyon dolar ki, yüzde 19 gibi bir artış var. Tabii şu
nu da hemen ilave edeyim. 1987 yılı Ocak - Ağustos döneminde 1 milyar 
790 milyon dolar dış borç ana para ödemesi yapılmıştır. Uluslararası Para 
Fonu'na 290 milyon tutarında geri ödeme yapılmıştır. Vadesi bir yıldan 
uzun kredi mektubu döviz tevdiat hesabı net girişi 290 milyon ile birlik
te orta ve uzun vadeli kredi kullanımı da 2 milyar 188 milyon dolar ol
muştur. 

Bu suretle geçici olarak cari işlemler dengemiz Ocak - Ağustos dö
neminde 1986 yılında eksi l milyar 206 milyon dolar açık verirken, bu 
açık 1987 Ocak - Ağustos döneminde 310 milyon dolara düşmüştür. Bu 
bizim arkadaşlarımızın vaktiyle yaptıkları tahminlerden çok daha iyi 
bir neticedir. 1 milyar 200 milyon dolarlık geçen seneki cari işlem açı~ı, 
yıl sonunda zannediyorum 1,5 milyar dolan bulmuştu. Belki biraz üze
rine geçmişti. Bunun en büyük kısmı da ilk 8 ayda olmuştu. Bundan son
ra bu rakam biraz artar, ama tahmin ettiğimiz gibi 1 milyar doların al
tına düşecektir. Bu da Türkiye'nin dış kredi itibarını arttıran çok önemli 
faktördür. Yani Türkiye borcunu ödüyor. Türkiye cari işlem açığını ka
patmak için çok büyük borçlanmaya gerek duymuyor. Burda hemen şunu 
ifade etmek lazım, biz bir taraftan borçlanıyoruz, ama tesisler yapıyo

ruz. O borçlandığımız tesislerin kredilerini ödüyoruz, faizlerini ödüyo
ruz. Netice itibariyle cari işlem açığı büyümüyor, bilakis küçülüyor. 
1960 - 70'lerde Türkiye bu noktaya hep ters gelmişti. Yani kalkınma hız
landıkça, ödemeler dengesindeki cari işlem açığı büyüdü ve ondan son
rada Türkiye borcunu ödeyemez hale geldi. Bu rakam, zannediyorum, 
•Türkiye'nin borçları artıyor• diyenlere en iyi cevaptır. Bir bunu söy
leyeceğim. 

İkinci olarak bir kadirşinaslık örneğini hükümetimiz göstermek is
temektedir. Türkiye'de mühendislik alanında feragat, fedakıirlık ve gay-
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ret! çalışıp, yurtiçinde ve dışmda üstün başarı göster:::rek Türkiye'nin 
tanıtılmasında, devletin yücelmesinde milli menfaatlerimize büyük ölçü
de katkıları bulunan Yüksek Mühendis ezai Türkeş ve Yüksek Mühen
dis Fevzi Akkaya'ya devlet üstün hizmet madalyası verilmesi hususunda 
Bakanlar Kurulu teklifi Sn . Cumhurbaşkanına arzedilmiştir. 

Bu iki büyük mühendisle ilgili Bayındırlık iskan Bakanı'nın tekli
fini aynen okuyorum : 

«Mühendislik bilimlerindeki derin ruhları ve yaratıcı zekalarıyla 
memleketimize mühendislik alanında modern teknolojilere daya lı, orji
nal ve çok başarılı uygulamalar getirerek, Türk MühendisJ:ğinin içerde 
ve clışarda saygınlık kazanması.na üstün katkılar yapmış olan Sayın Se
zai Türkeş ve Sayın Fevzi Akkaya, Türkiye'nin son 50 yılda bayındırlık 
alanındaki gelişme ve yükselişinde adlan haklı olarak saygıyla anılan ki
şiler olmuştur. Kurduklar! inşaat ve hizmet şirketleriyle Türkiye' de 
1980'li yılların sonlarından başlayarak en önemli köprü ve limanların za
manında, hızla ve üstün kaliteyle inşaatlarını gerçekleştirm . şler, böyle
ce evvelce yabancı firmaların tekelinde olan bu ağır inşaat konularını 
Türk müteahhitlerinin çalışmalarına açmışlar, mühendislik bilimleri ala
nında milletlerarası literatüre geçen orjinal yeni fikirler ve prosesler bul
muşlar ve modern teknolojileri yurda getirmişlerdir. 1960'ıı yılların son
larından itibarende, yakın doğu ile diğer Akdeniz memleketlerinde taah
hüt ve mühendislik hizmetleri konularında iş a larak Türk müteahhitlik 
sektörünün dışa açılmasında önderlik hizmeti yapmışlardır. Çeşitli kom
şu ülkelerde önemli bayındırlık hizmetle rini hızla, üs tün kalite ve uy
gun şartlarla zamanında gerçekleştirerek, gruplarındaki ş i rketlere ve 
memleketimize dış alemde haklı ve yüksek itibar sağlamışlardır. Sezai 
Türkeş ve Fevzi Akkaya adlan mühendislik hizmetleri alanında yurtiçin
de ve dışında bilimsellik, yaratıcılık, ciddiyet ve üstün başarıyla eş ma
na t aşımaktadır. 

Sayın Sezai Türkeş ve Fevzi Akkaya'nın Tül'kiye Cumhuriyeti ve 
Türk milleti adına haklı gurur kaynağı teşkil eden yurtiçinde ve dışında
ki bu hizmetleri dikkate alarak, kendilerinin 24/10/1983 tarihli 2930 sa
yılı Madalya ve Nişanlar Kanunu'nun 2. maddesinin C fıkrası uyarınca, 
Bakanlar Kurulu kararıyla Devlet Üstün Hizmet Madalyası ile ödüllen
dirilmelerini yüksek takdir ve prensiplerinize arzederim. Sefa Giray, 
Bayındırlık Bakanı • . 

Biz de bu kararnameyi Sayın Cumhurbaşkanımıza bugün arzediyo-
ruz. 

Yalnız bu ödüller ve madalyaların son şekli verilmediği için, biı-az 
zaman alacaktır. Fakat biz kendilerini biran evvel bu ödüle l ayık gördü-
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ğümüzü ifade etmek için kararnameyi çıkarıyoruz. Bilahare de Cumhur
başkanımızın uygun göreceği bir zamanda da bir ödül töreni yapılacaktır. 

Hakikaten gittiğimiz her yerde, bu çok yaşlanmış iki insanın Türk 
mühendislik ve inşaat sektöründe çok büyük katkılar sağladığını, hiçbir 
yerden en ufak bir şikayet gelmediğini ve başladıkları iş leri en iyi tarzda 
bitirdiklerini söylerim. Bugün Boğaz Köprüsü ile 216 km.'lik yolu da ge
ne bu grubun içinde olduğu bir konsorsiyum yapmaktadır. 1stanbul'da 
birçok kanalizasyon ve tünel işlerini gene bu grup yapmaktadır. Mekke'
de büyük tünel işlerini bunlar yapmışlardır. Libya'da Tripoli limanı da· 
bil, birçok liman işlerini de bu grup yapmıştır. Hatta harp içerisinde 
lran'da da liman yaptılar. Teşekkür ederim 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN CUMHURBAŞKANI 
SAYIN KENAN EVREN İLE HAFI'ALIK OLACAN 
GÖRÜŞMESİNDEN SONRA BASINA YAPTICI 

AÇIKLAMA 

19 Kasım 1987 

Sayın Cumhurbaşkanı ile haftalık olağan görüşmemizi yaptık. Ben, 
kendisine şu sıralarda açtığımız tesislerle ilgili bilgiler verdim. Bu arada, 
dün ba ın toplantı ında da ifade ettiğim konuda da daha geniş bir açık
lama yaptım. Bu konuda esas itibariyle şudur. Türkiye'n.n cari işlem 

açığı diye tabir edilen birşeyi vardır . Bir kere, cari işlem açığı nedir? Bu 
konuda siz gazeteci arkadaşlarımıza bir açıklama yapmam lazım. Cari i ş

lem açığı şöyle: Bir kere ithalatınız ve ihracatınız var. İkisi arasın daki 
açık, •ticaret açığı» olarak tabır ediliyor. Bu 1987 senesinde, Türkiye'nin 
aşağı - yukarı 2 küsur milyar dolardır . Yani daha fazla mal ithal ediyo
ı-uz . Daha az mal ihracat yapıyoruz. Buna mukalbil •görünmeyen işlemler• 
diye bir denge vardı.r. Görünmeyen işlemlerin içerisinde turizm gelirleri, 
işçi dövizleri, bu gelir tarafında birde, «diğer görünmeyen gelirler» diye 
konsolosluktan navlun gelirlerine kadar, geniş bir saha vardır. Yurtdışı 
müteahhitlik hizmetlerinin karlan gene bu kaleme gelir. Gider kısmında 
da, borç ödemelerinin faizleri ve bir de dış turizm giderleri vardır. Ra
kamla kaba olarak söylersem, bizim 800 küsur milyon dolar civarında 
ilk 8 ay için turizm gelirimiz var. l milyar 200 küsur milyon dolar da di
ğer görünmeyen kalem gelirlerimiz var. Buna mukabil, ödemelerimiz; 
250 milyon dolar dış turizm giderleri ve l milyar 300 milyon civarında da 
faiz ödemelerimiz var. Dış ticaret dengesi negatif veriyor. Görünmeyen 
kalemler pozitif veriyor. İkisini topladığınız zaman cari iş'em açı ğı ç ıkı· 
yor ki, geçen sene bu cari işlem açığı sekiz ayda 1 milyar 200 milyon do
lardı . Yıl sonunda 1,5 milyar dolar oldu. Önemli bir rakamdı bu sefer bu 
rakam 310 milyon dolara inmiştir . Bu bakımdan ifade ediyorum. İtha
latırı büyük bir çapta artmış olmasına rağmen, böyle bir gelişme Türki
ye'nin, size daha evvel bahsettiğim, döviz darboğazı zincirini kırdığımızı 
çok açık ve belirgin bir biçimde gös termektedir. Belki Türkiye önümüz
deki seçimlerden sonra süratli bir tarzda, Ödemeler Dengesi Cari İşlem 
Açığı'nı tamamıyla kapatır hale gelecektir. Bu senede ilk tahminler l mil
yar dolar diye düşünülüyordu. Önümüzde 4 ay var, ümit ediyorum ki bu 
l milyar doların epey altında olacaktır. 
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Tabii başka bir husus daha var. Türkiye süratle gelişme yolunda 
giderken yabancı sermaye yatırımlarında ciddi artışlar olacağını tahmin 
ediyoruz. Son safhaya gelmiş projeler var. Bunlarında imzalan yakında 
at ılır, füt.llikle seçimden sonra. Oç büyük santral yapılıyor. Bunlarda as
hnda yabancı sermaye yatırımlarıdır. Her birisi birer milyar dolardır. Bu 
sene şu ana kadar müsaade edilen yabancı sermaye miktarı 300 milyar 
doların üzerindedir. Daha bir çok sahalarda gelmeyi isteyen firmalar var. 
Bunları biliyoruz. 

Dün Sermaye Piyasası Borsası'nın yeni binasını açtık. Orada mo
dem bir borsa hüviyetine geçmeye başlanmıştır. Bu borsaya yabancıla
nnda iştiraki temin edilecektir. Aynen diğer ülkelerde olduğu gibi. Çalış· 
malarımız var, ümit ederim ki, yakında döviz borsasına ve altın borsa ı· 
na da geçeceğiz. Bunun zamanını şu anda söylemiyorum, hazırlıklarımızı 
yapıyoruz. Hcrşey yerli yerine otursun. Türkiye, serbe t ekonomisine tam 
manasıyla varsın. Çünkü, bu ekonomik sistemin, biz büyük faydasını gör· 
dük. Bugün memleketimizin her tarafında bolluk varsa, en ücra köye ka
dar her aradığınızı bulabiliyorsanız ve bununla beraberde büyük yatı· 
rımlar yapılabiliyorsa bunun temelinde serbest bir ekonomik düzen ya
tıyor. 

Ana hatlarıyla bu konulardır. Tabii Allah nasip eder iktidar olursak, 
seçim sonrasında yapacağımız epey işler var. Bunları da seçim beyanna
memizde açık - açık ifade ettik. Memleketimizde yepyeni bir döneme giri
yoruz. Çağ değiştiren bir Türkiye var. Bu çağ değiştirme hızlanacaktır. 

Yani, bizim önümüzdeki olan ülkeleri yakalayacağız. İşte, bu şekilde çağ 
atlamış oluyoruz. Zannediyorum aranan da, Türk halkı tarafından bekle
nen de esas itibarıyla budur. Sualleriniz varsa bekliyorum. 

Soru : - Efendim, altın - döviz borsasına 1988 içinde geçilebi· 
lecek mi? 

C c v a p : - Geçilebileceği ni zannediyorum. Zamanlama ayn bir 
konu. 

S o r u : - Efendim, ne kadar altın \'e döviz rezervi var? 

C e v a p : - Oldukça iyi rezervimiz var. 

Soru: - Efendim, konvertibiliteye geçiş var mı? 

C e v a p : - Konvertibilite bugün aşağı · yukarı yüzde 90 var. 

S o r u : - Sayın Başbakanım rahatsızlığınızdan dolayı geçmiş ol· 
sun diyorum. Seçim gezilerinizde bir değişiklik olacak mı efendim? 

C e v a p : - Seçim gezilerimizde bir iki programı iptal edeceğim. 
Çünkü, ::ıraya faz la sıkıştırmışız. Halbuki televizona daha ağırlık vermem 
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lazım. Onu gördüm, TV programım oldukça yüklü. Zannediyorum 2 ta· 
ne 10 dakikalık, bir de 5 dakikalık konuşmamız var, bir de görüntülü 
programlar var. Orada da konuşmalarım vardı. Onları bir kere daha göz
den geçirmem icabeden şeyler olacaktır. Onun için televizyona ağırlık 
vermem lazım. Çünkü, televizyonla her tarafa yetişmek daha mümkün . 
Yani köy, kasaba dolaşmaktansa televizyon ile insalara hitap etmek daha 
çok mümkün oluyor. Bizim de bu işi oldukça iyi yaptığımızı zannediyo
rum. Gene iyi yapmaya devam ederiz. Çünkü gezsem iki, üç vilayeti daha 
gezeceğim . Bizim kendi parti topluluklarımızı göreceğim. Bir seyahat ya
pacağımı tahmin ediyorum. Ankara ve lstanbul'da da dolaşmalarım ola
cak. Mesela ben , mitinglerden daha çok büyük şehirlerde, şehir gezme
lerini seviyorum. Çünkü çok insanla karşı karşıya geliyorsunuz. Dertle
rini ve birçok meseleleri öğreniyorsunuz. Mitinglerde bunu öğrenmenizin 
imkanı yoktur. Gerçi bazen siz, dert söyleyenlerin derdini tam ters ya
zıyorsunuz ama, biz hakikmini öğreniyoruz. Yardım etme imkanlarımız 
çıkıyor, bunda da memnun oluyoruz. Mi sal vereceğim, bir ara bir gazete
mizde muhteşem bir sofrayla bir kemik sofrası gelmişti. Tahkik etti rdim, 
bu resim nerede çekilmiş diye, sonunda bulundu. Denizl i'de b ir köyle 
çektiren arkadaşla tabii gazetemizin muhabirinin ahbablığı var yani ar
luıdaşlar . «Hadi gel seninle şöyle bir resim çektirelim• diyorlar, köye gi
diyorlaı·. Sofrayı kuruyorlar aynı şekilde, resmi çekiyorlar. İncele ttir
dik, Sosyal Dayanışma Fon'undan yardım istememiş. Öyle bir ihtiyacı 
yok. Evinde renkli televizyonu, buzdolabı ve herşeyi olan bir arkadaş. 
Ailecede hali vakti yerinde. Bu resimler tabii aksi diyor ama, sonunda da 
hakikatler meydana çıkıyor, benim elimde bunun raporu var. İsterse
niz gazetenize gönderebilirim, yayınlanmasını da bilhassa rica ederim. 

S o r u : - Efendjm, televizyon programlarına ağırlık vereceğiz de
diniz, basınla ya da öteki liderle açık oturum biçiminde bir düşünceniz 
var mı? 

C e v a p : - Hayır. Herkesin kendine ayrılmış zamanı var. Artık 

bundan sonra, TRT böyle bir program da yapamaz. Bundan evvelki dö
nemde yapabilirdi. 

Soru : - Gülbanc'de, dün akşam yaptığınız kontrolde endişe 

edecek bir durum oldu mu? 

C c v a p : - Hayır, olmadı . 

S o r u : - Gözünüz için mi? 

C e v a p : - Gözüm için, evet. 

S o r u: - Sn. Cumhurbaşkanımızla görüşmenizde TİP ve TKP Ge
nel Sekreterelerinin Türkiye'ye gelişleri konusu da ele alındı mı? 
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C e v a p : - Dikkat ederseniz bu, konuda görüşlerimiz birbirine 
paralel dedik. Biz, bu işin bir provakasyon olduğu kanaatindeyiz. ôzel
lilde Avrupa'da bazı gruplar, Türkiye'nin Avrupa ile biraraya gelmesini 
arzu etmiyorlar. Bunları da tam seçim zamanında öne sürdüler kt bu
rada hadise çıkarılsın , bu süratle de «Türkiye'de şu yok, bu yok• lafları 
getirilsin. Çünkü, Türkiye'nin kanunlarını dışarıda kimse bilmiyor. Bu 
tamamıyla getirildi böyle oldu gibi bir provakasyon işidir. Zamanlı değil
dir. Çünkü bu kanunlar mevcut oldukça Türkiye'de onlarm legal faali
yet yapmaları mümkün değildir. Zaten bütün faaliyetleri illegaldir. Dışa
rıdan da biliniyor. O bakımdan herhangi bir değişiklik yoktur. Sorgula
maları biter, mahkeme ne karar veıirse ona uyulur. 

S o r u: - Efendim, Sn. Cumhurbaşkanı da provakasyon olduğu 
konusunda görüş belirtti mi? 

C ev a p : - Evet, tabii. 

Soru: - Efendim, Türkiye' de çağ atlandığını belirttiniz. Çağ at· 
landı ise, böyle bir partinin de kunılması ve her görüşün partisinı de ku
rabilmesi mümkün değil midir? 

C e v a p : - Eğer bunu çağ atlama diye kabul ediyorsanız. Bir di
ni partinin kurulmasına da çağ atlama diyeceksiniz. Ben, genelde bütün 
görüşlerin temsil edilmesi kanaat indeyim, genel kanım bu. Tartışmanın 
fevkalade uygar bir ortamda, kimsenin kimseye kızmadan yapılması ka
na;:ıtindeyim . Ama, bu olgunluğa erişmiş değiliz. Yani şöyle söylemem 
icabeden Türkiye'de, baktığımız zaman bir irtica kokusu veren bir hare
kete karşı tüyleri diken diken olan insanlarımız ve basınımızın bazı kı
sım lan var. Aynı şekilde bir komünist harekete, kominist partisi kurul
ması ve Türkiye'de faaliyette geçmesi konusunda da tüyleri fevkalade di
ken diken olan o insanlar var. Şimdi, bu 'bir alışma ve zaman meselesidir. 
Bizim istememiz, bizim bunu uygun görmemiz kafi değildir. Toplumun 
alışması, toplumun bundan korkmaması icabeder. Bu da zaman içeri
sinde olur. Nitekim bizim nereden nereye geldiğimizi çok iyi hesap et
memiz lazım. Nereden geldik? 1980 öncesini bir hatırlayın. Sağ - Sol ça
tışmalarım , kavgasının altında ne vardı? Sağ - Sol, aşın uçlar birbiriyle 
vuruştular . Acaba, toplumda yeniden tekrar aynı yerlere döneriz endişe
si yok mudur? Toplumda , bu aşırı uçlar olmadık, ayrılıklar çıkarabilir
ler mi? Vaktiyle yaptıkları gibi Alevi, Sünni meselesi. Onun için Türkiye 
buna hazır mı? Ve nitekim o devirde politika buna ilaç bulamamışlardır. 
Neticede askeri idare gelmiştir, biraz sopayla işi düzeltmiştir . Yeni de 
Anayasa kurulmuştur. Biz, bugün daha iiy düzelttiğimiz kanaatindeyim. 
Çünkü biz, Türkiye'de, gerekli olan yumuşaklığı getirdik. Yani bugün ne 
Alevi . Sünni ayırımı yapıyoruz, ne sol · sağ ayrımı yapıyoruz. Ve müm-
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kün olduğu kadar insanlan biraraya toplamaya çalışıyoruz. Hatta o yüz
den Anavatan'a •Efendim, siz eski solcuları veya eski sağcıları alıyorsu
nuz• lafları bile söyleniyor. Benim Türk toplumunda gördüğüm, herkesi 
binıtaya getirmek, birliği, beraberliği pekiştirerek ondan sonra uygar 
tartışma ortamını da getirmek ve hadiseleri buhar kazanı gibi tazyik al
tında tutmamak, serbestleştirmektir. Ekonomide yaptığımız serbestleş
meyi, bir nevi sosyal hayatta da yapıyoruz . Sağ'ın, Sol'un, aşırı uçların 
tesir ettiği problemleri de anladık. 

Gecekondu İmar Affı, en önemli problemmiş. Bugün çok rahatlıkla 
görüyorum, en fazla rey aldığımız yerler oralarıdır . Ama hizmet gitmiş-
tir. ' 

Geçen gün, Zeytinburnu'nu gezdik. Zeytinburnu lstanbul'un en çir
kin yerlerinden biriydi. Yani ufak ufak binalar, dar sokaklar, ondan son
ra hizmet yok, doğru dürüst bir kanalizasyon yok, kısacası hiçbir şey 

yok. Şimdi gidin görün, hepsinin tapusu verilmiş. Birden 5 kat çıkmaya 
başlamış . İstanbul'un mütena semtlerinden biri oluyor. Oraya yerleşip, 
tapu alacak mıyım? evim yıkılacak mı? korkusuyla yaşayan insan gayet 
tabii menfi olur. Gayet tabii onlardan bir takım kötü insanlar istifade 
etmeye kalkarlar. Ama biz, evini büyüttük. Yani şimdi o adamın 5 katlı 
evde herhalde 3-5 tane dairesi var. Adam oturduğu yerde 150-200-500 
milyonluk adam oldu. Bu gibi çözümler getirilince cemiyetteki tansiyon 
aşağıya doğru gidiyor. 

İşte diyorum ki, •Türkiye böyle ileı-ledikçe sosyal meselelerini de 
çözdükçe, o söylediğiniz uçların tesirleri asgariye iner.• 

Ben bugün bakıyorum gazetelere, bütün eski liderlere piyasada hepsi 
bana hücum ediyor. Erbakan bir taraftan, «Barajda boğacağım• diyor. 
Öbürü «Hokkabaz• diyor. Herkes ağzına geleni söylüyor. Ama, dikkat 
ediyorum, kimse aldırmıyor. Çünkü ben aldırmıyorum. Biz aldırmaya 
kalksak, cevap vermeye kalksak, onlar iki misli söyleyecekler. Niye söy
leyeyim? Netice de millet en iyi hakemdir. Millet, neyin doğru olduğunu, 
neyin yanlış olduğunu çok iyi bilir. Ve nitekim göreceksiniz onların dü
şündükleri şekliyle, bu seçim inşallah çıkmayacaktır. 

S o r u: - O zaman Türkiye, bu partilerin kurulmasına el verecek 
şekilde çağ atlayamadı . Öğle mi? 

C e v a p: - Türkiye'nin şartlan buna şu anda müsait değildir. Bel
ki 5 sene olabilir. Ona bir şey diyemem. Belki 10 sene sonra olabilir. Çün
kü bu iki konu Türkiye Curnhuriyeti'nin kuruluşunda iki temel konudur. 
O temellerin yerine sağlam birşey koymadan kaldıramazsınız . Anlatabi
liyor muyum? O nokta fevkalade önemli. 
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S o r u : - Efendim, 4 senelik iktidarınız döneminde yapmak iste
yip de yapamadığınız veya aklınıza sonradan gelen şeyler var mı? Olası 

bir iktidarınız döneminizde öncelikle ele alacağınız konular var mı? 

C e va p : - Bir çok şeyler yaptık . Onu söylerim. Tabii dört yıla 

herşey sı~maz. Sığıııasıda mümkün değildir. Şunu rahatlıkla ifade ediyo
rum, bi~i icraatımıza koyduğumuz hemen hemen herşeyi çok daha fazla
sı ile yaptık. Daha da yapabilirsek diye de düşünürüm . Yani problemler 
biraz daha başka türlü çözülseydi. Daha rahat, daha fazla yapabileceği
miz sahalar olabilirdi. Misal olarak vereyim - ki önümüzdeki devre çok 
önemli - mesela eğilim meselesine çok daha önem vermemiz lılzım. Bu
nu ikinci devrenin önemli konusu olarak görüyorum. Bu bizim müsaade
lerimiz ve tatbikatımızla daha iyi meydana çıktı. Gerçi önem vermedik 
demiyorum, ama çok daha fazla önem vermemiz lazım geldiğini söylü· 
yorum. Sebep şudur, Türkiye sanayi olarak geli şiyor, Türkiye ticaret 
sektörü olarak gelişiyor, Türkiye turizm olarak gelişiyor. Yani bütün sek
törler bir arada çok güzel bir gelişme gösteriyor. Ama, bu gelişme leri ya
pan insandır , para değildir sadece. Eğer kaliteli, iş bilen insanımızın sa
yısı artarsa bu kartopu gibi büyür. Esas meseleyi burada görmek lazım . 

Ve bunun için bir takım programlar başlattık, geçtiğimiz dönemde. Mi
sal veı·eceğim, çıraklık ve mesleki teknik öğretim konusunu çıkardık. Bu
gün, gidin şu sitelerde çırakların hepsi devlet sigortasındadır. Daha iyi 
duruma gelmişlerdir. Ve benim gördüğüm kadarıyla, iş hacmi o kadar 
fazlaki orada çalışan ustalar çırak bulamıyoruz. Diye şikayet ettiler ba
na. Beceri kazandırma kursları açtık . Çünkü şunu gördük, devlet memu
ru olmayı çok kolay görüyor. Devlet memuru olmak garanti bir iş. Bir 
beceride istemiyor. Bekçi, odacı işte o kadar. Açın imtihanı çok kimse 
gelir. Ne yapacaksınız? Ama, inşaatta çalışan bir işçi, hatta düz işçi bu
gün, 10 bin liraya yakın para alıyor. Biraz ustalığınız varsa 20 bine çıkı
yor. Onlara öğretmek lazım. İşte beceri kurslarının hemen her tarafta 
açılmasının ana sebebi budur. Bu mesleki teknik öğretimde, Endüstri 
Meslek Liselerinde yepyeni bir sisteme girdi. Kapasite 2 - 3 misli arttı . 
Çocuğu 3 gün fabrikada 2 gün derste çalıştırırsanız. Ona göre kapasiteyi 
iki misli arttırırsınız. Ayrıca, bir fon kuruldu yakında zannediyorum, bü
tün sanayi sitelerinde çırak okulları açılıyor. Yanına aşevi, yurt yapıla
cak. Köyden gelecek, okuma durumu olmayan çocuklarımız orada sanat
kar olacaklar. 

İkinci olarak bilgisayarlı eğitime geçeceğiz dedim. Türkiye 'ye büyük 
çapta bilgisayar geliyor. Yani her sahada kaliteyi yükselteceği z . Bilgisa
yerli eğitime geçeceğiz ve modern teknoloji ve araştırmaya doğru daha 
hızlı bir akım olacak. Dikkat ettinizse TÜBİTAK Kanunu'nu değiştirdik. 
Ona daha yeni bir şekil verdik. İnanıyorum ki TÜBİTAK bu yeni kanunu 
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ile çok daha iyi çalışacaktır. Endüstri ile çok daha alakalı ve iyi hale ge
lecektir. Okullarımızda, bu söylediğim şeyler yapılırsa, bilhassa bilgisa
yarlı sistem gelirse - ki 1 milyon tane gelecek tahmin ediyorum. O vakit 
her çocuğumuzun, bilgisi ve becerisi çok daha fazla olacaktır. Bir bu ko
nu var. Bir de üzerinde durmamız Iılzım geldiği kanaatinde olduğum 

ikinci konu da sağlık hizmetlerini daha rasyonel hale getirmek. Sağlık 
hizmetlerinde şikayetler bulmakta. Herkes, sosyal sigortalı olsun, Emekli 
Sandığı'ndan olsun, istediği hekime, istediği hastaneye gidebilmeli. Bi
zim prensib imiz bu orada rekabetin gelmesi lazım. Hastanelerin, özellik
le önemlilerinden başlayarak, bir işletme haline gelmesi yani kendi ya
ğıyla kavrulur, devletten daha az destek alır hale getirilmesi lazım. O va
kit daha modern bir cemiyete doğru gidebiliriz. 

Yurtdışına açılmada sadece THY var. Yeni yeni şirketlerin kurulup 
yani bir nevi bizim Uzak - Doğu'ya daha fazla, Japonya'ya, Amerika'ya 
seferler açmamız lazım . Bunun üzerinde ben şiddetle duruyorum. Çin'le, 
Japonya'ya ve Singapur'dan sonra Avusturalya'ya, seferler açmamız la
zım . 

Şimdilik söylemek istediklerim, ana hatlanyla bunlar. 

S o r u: - Sayın Başbakanım, yabancı dil konusunda yurtdışından 
gelen yabancı dil öğretmenlerinin gelişleri konusunda bazı zorluklar var. 
Özel okullan teşvik ediyorsunuz. Ancak, özel okullar yurtdışında öğret
men getirmek istedikleri zaman bürokratik olsun, diğer konularda olsun, 
engellerle karşılayıyorlar. Bunlar düzelecek mi? 

C e v a p : - Eksiklikler varsa, düzeltilir, Maalesef bizim memle
ketimizde hala bürokrasinin bazı kısır düşünceleri olur. O kısır düşünce
leri devamlı olarak kaldınnz. İnşallah iktidarımız devam ederse, o vakit 
bürokratik formalitelerle, bürokrasiyle mücadeleye aynı hızla devam ede
ceğiz. Yani toplumda bürokrasinin olmaması diye birşey olamaz. Bir bü
rokrasi olacak ama, bu bürokrasi sürtünme kaybı vermeyecek. İşlerin 
çabuk hızla yapılması lazım. Ve biz, şimdiye kadar da birçok bürokratik 
formaliteleri düzelttik. Onu biliyorum, ama insanlar herşeyi alıp cebine 
koyduktan sonra onu artık unutuyorlar. 

Şimdi haurınıza geliyor mu, elektrik evinizde kesilmiyor, ama iki 
saatlik programlı elektrik kesintileri vardı, TV'niz renkli değil di . Şimdi 

15 senedir renkli gibi düşünürsünüz kafanızda. Ondan sonra, eskiden 
6- 7 ayda alamadığınız ehliyeti 3 -4 günde alıyorsunuz. Bunun gibi nüfuz 
cüzdanı çıkarma, evlenme işlemlerinizi yapma, bütün bunların hepsınin 
çok basi tleş tiğini biliyorum. Ama, bunlar unutulur, cebe girer. Yenilerine 
bakılır. ~uda doğrudur tabü, aksini söyleyemem. 
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S o r u : - Efendim, bir işyeri açmak için 850 küsur çeşit işlem ol
duğunu söylediler. 

C e v a p : - Bazılarını azaltmaya çalışıyoruz. 850 biraz fazla. İn· 
sanlar kolaylıkla açılıyor, fazla formalite koydun mu zaten gecekondu ya
pıyorl ar. 

S o r u : - Efendim, bir de süper emeklilik konusunda şikayetler 
vardı. Şikayetler şu konuda geliyor. İki yıl çalışmış, üç yıl kalmış emek· 
liliğine, o iki yılda eski tavandan yapılmış. Üç yıl yeni tavandan yapılıyor 
ama, o iki yıla borçlanma tanınmıyor. Bu yüzden mağdur duruma dü
şenler var. 

Cevap: - Onları bilmiyorum. Onlara aynca bakılır . Yani seçim 
sonrasında, süper emeklilik konusunu bir kere daha gözden geçirmek la
zım. O şikayetlere göre bu gibi kanunlar tabii zaman içerisinde değiştiri· 
lir. Yalnız değiştirilirken şuna çok dikkat etmek lazım. Havadan hiç kim
seye para vermemek lilzım . Herşeyin karşılığı olması lazım. Karşılığı ol
madan vermek Allah'a mahsustur. Ben her zamanda söylüyorum, •Borç
larınızı sileriz• diyenler varsa sizi aldatıyorlar arkadaşım» Kimse kimse
nin borcunu silemez. Sildiği zaman borcu olmayan adamdan para alın
mış olur, onu da ifade edeyim. Yani senin borcun yoktu, onun borcu var
dı, onun borcu silinince sana da borç gelir. 

S o r u : - Efenclim, YÖK Kanunu'nda herhangi bir değişiklik dü
şünüyor musunuz? 

C e v 11 p : - YÖK'te tabii Anayasa konusu var. Onların hepsine ba
kacağız. YÖK sis temi 4 senede belli bir tecrübe geçirmiş oluyor. Bu 4 se
ne içerisinde. Nakışlar meydana çıkar. O arada incelemeler yapılır. Eğer, 
Türkiye'nin gelişmesiyle ilgili daha başka değişiklikler icabederse, bunu 
oturur yetkililerle de ciddi şekilde konuşurlar. Anayasa değişikliği tabii 
zordur, kanunda yapılabilecek değişikler yapıJabilir. Teşekkür ederim. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN T KONUŞMASI 

22 Kasım 1987 

Sevgili Vatandaşlarım, 

Yepyeni bir çağın başında, yeni seçimlerin eşiğindeyiz. 

Önümüzdeki Pı:zar günü, hayırlı ıyla, büyük bir sorumluluk alacak 
oy kullanacaksınız. 

Oyunuzu hangi ölçülere göre kullanacaksınız? 

Bakınız, bugün TV'de seÇim propagandası döneminin ilk günüdür. 

Diğer siyasi parti sözcülerinin ne söyleyeceklerini tabii ki görme· 
dim. Ama tahmin edebiliyorum. Perşemb 'nin gelişi Çarçamba'dan b~'t 
lidir. 

Biliyorum ki, bugüne kadar meydanlarda nasıl bir yol tutnıuşlarsa 
o yol ve mantıkla karşımıza çıkacaklardır. 

Benim, onlara bir sorum var : 

Bizim başlattığımız reformları ne yapacaklar? 

Türk Parasını Koruma Kanunu'nu geri mi getirmeyi düşünüyorlar? 

Türk lirasını gene sabit kura bağlayıp , milleti ihracatsız, 70 ent'c 
muhtaç, yokluk, lotlrk, darlık içinde mi bırakacaklar? 

Faturalı yaşamı kaldırmak mı istiyorlar? 

KDV bütün dünyada nasıl uygulanır. Bundan son r:ı , Türkiye'de na
sıl uygulanmalı, haberleri var mı? 

Özetle, Türkiye'nin nasıl yönetilmesi gerektiğine dair yeni teklilleı i 
var mı? 

Yapacakları şudur: 

Bu konulara dair hiçbir yeni fikir getirmeyecekler. 

Bugüne kadar yaptıkları gibi bundan sonrada yapacakları, var gü 
)eriyle Anavatan iktidarına da, benim naçiz şahsıma da saldırmaya d.:
vam etmektir. 

Sizi temin ediyorum, bütün muhalefet partilerinin ermavc i gen.
biz olacağız. 
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Sevgili Vatandaşlanm, 

Çok partili hayata geçtiğimiz J946'dan bu yana, Türkiye'mizinde 
Türk demokrasisinin de başına ne gelmişse şundan gelmiştir: 

Kişisel siyas ı ihtirasların ve parti menfaatlerinin, Türkiye'nin men
faatlerinden daha üstün tutulması. 

Aııavalan Partisi , demokratik hayatımızda yeni bir çağ açmıştır. 
Bu çağın adı da, özü de • Kavgasız Türkiye• dır . Kavgasız siyasettir. 

Bunun nimetlerini şu son dört yıl içerisinde kavgasız bir meclis ol.ı· 

rak, birbirini yemeyi değil, Türkiye'yi düşünen bir yüce meclis olara.;: 
görmedik mi? 

Son dört yıldır başımız dinç, yüreğimiz rahat, siyasi istikrar içinde 
huzur ve güven içinde yaşamıyor muyuz? 

Şimd i diyorum ki, Siyasi kavga uzmanlanııa kavgadan medet umaıı 
!ara itibar etmeyiniz. 

Söyleyecek sözü olan, yapacak işi olan kimseyle uğraşmaz. Çıkar 
millet huzuruna döker dağarcığını, millet haynna ne yapacaksa onu an· 
latır . 

Dağarcığı boş olan ise, tutar ona buna saldınr. 

Ne yazık ki, Türkiye için Aııavatan'dan başka seçenek yoktur diyor
sak, bu anlattığım ibret verici tablo yüzündendir. 

Öte yandan, gökdeki yıldızları vaad etmek, artık, Türk halkının asla 
rağbet etmiyeceği, boş bir umuttur. 

Gerçekçi olalım . Millet huzurunda, Türkiye'nin gerçeklerini, diı· 
ıiistçe konuşalım. 

İşte .. Oyunuzu kime vereceğinizi bu ölçüler içinde düşünmenizi rica 
ediyorum. 

Anavatan Partisi olarak bizim tek bir tutkumuz, tek bir ihtirasımız 
var : 

2000 yılının , güçlü Türkiye'sini hazırlamak .. 

Dört yı lda, döviz derdi olmayan, vitrinleri dolu, komşu ülke insan
larının a lış-verişe geldiği ülke olmadık mı? 

Son 35 yılda baraj, otoyol, köprü, konul, enerji, elektrik, su, tele
fon, köy yolunda ne yapılmışsa.dört yılda ikiye, üçe katlamadık mı? 

Muhalefet partilerinde olmayan temel bir idrak biz de var. Biz ya· 
pılanlarla iftihar eder, asla övünmeyiz. 

Çünkü bir ülke de gelişme, kalkınma yolunda ne yapılmışsa hepsini 
yapan millettir. 
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İktidar bu gidişin kapısını açar. Parasını, kredisini, kaynaklarını 
sağlar. 

İşi başaran, işi bitiren millettir. Yani sizlersiniz. 

Üzülerek gördüm ve maalesef bir hafta boyunca görmeye devanı 
edeceğiz. 

Sırf bir oy uğruna dört yılda sizin ürettiğiniz bütün değerleri, gös
terdiğiniz bütün gelişmeleri, sağl adığınız bütün başarıları karalayacak
lardır. 

Sırf Özal'ı yıpratacağım diye sizin moralinizi yıpratmaya çalışacak· 
!ardır. 

Yazık değil ·mi size, benim büyük milletim? 

Bir oy uğruna bu yola başvurmak akla, insafa, vicdana sığar mı ? 

Türk.iye'de siyasi kavgayı yine onlar başlattılar. Biz onlara asla u:ı· · 

mayacağız. 

Bu millet çok çekti. 

Çektirenler arasına biz katılmayacağız . 

Sormayacağım kendilerine, Türkiye'yi 77, 78, 79'un, 80'in badirelc
rine biz mi sürükledik? 

Sormayacağım kendilerine, partilerin adı değişmiş, ama değişen 

zihniyet ne? 
Sormayacağım kendilerine, nedir bu siyasi ihtiras, nedir bu hırs, bu 

öfke? 
İktidar kimsenin tapulu malı değildir. İnsanlar günü gelince çekil

meyi bilmelidir. 

Sevgili Vatandaşlarım, 

Biz Türkiye'nin meselelerine çözüm getirecek, yeni fikirler üretecci. 
çapı olmayan muhalefet partilerini bırakalım. İşimize bakalım . 

Bakınız, kalkınma yolunda Türkiye kozasını çatlatmış köprüyü geç
miştir. 

Bunu sağlayan da, sizi daha çok çalışmaya, daha çok üretmeye sevk 
eden, rekabetle serbest piyasa ekonomisidir. 

Sevgili Vatandaşlanm, 

Şimdi.. biz sizden bir 5 yıl daha istiyoruz. 

Başlattıklanmızı bitirmek için değil, onlar bitmeye zaten adanmı~ · 
tır. İsteseler de durduramazlar. Kimsenin gücü yetmez. 
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İsteğimiz; Türkiye'yi kalkındıracak, yeni hamlelere, yeni atılımlara 
girişmemiz içindir. 

Biz sizden, bir 5 yıl daha istiyoruz. 
Dört yılda, Türkiye'nin altyapısını yaptık, kalkınmanın esas çatısını 

çattık. 

Önümüzdeki beş yıl içinde, Türkiye çağı atlayacak, çağı yakaıayac:H:. 
tıpkı bir Avrupa ülke i gibi olacaktır. 

Bulunduğum makamdan, bu gerçeği aç~k seçik görebiliyorum. 

Türkiye bir daha geriye dönemez. 

İleriye baktığımda Avrupa ailesi içindeki seçkin yerini almış, çağ · 
daş ileri ve mutluluk içindeki Türkiye gözlerimi kamaştınyor. 

Bugün, Türkiye, gerçek anlamda düze çıkmıştır. En önemlisi, ke~:
dine olan güvenine kavuşmuştur. 

Yavru1arımız. evlatlarımız bizim yaşayamadıklarımızı yaşasınlar is· 
tiyorum. Başları dimdik, dünyanın ve Avrupa'nın bütün ülkelerind~ 
Türk olmakla iftihar ederek yaşasınlar istiyorum. 

İçim heyecan dolu . 
Türkiye'mizin bütün meyvalan, iktisadi, siyasi, sosyal meyvalar, 

olgunlaşmakta. 

Daha çok çal ı şarak, kendimize ve gücümüze daha çok inanmak. ül
kemizin hak ettiğimiz ıneyvalarını elele devşirelim. 

Biz sizden bir 5 yıl daha istiyoruz. 

Bütün Avrupa'nın, bütün dış dünyanın yanlız devletlerin ve hükü
meılerin değil, bütün dünyada ki iş çevrelerinin de gözü bizim üzerimizde. 

İtibarımız en yüksek seviyede. Bu itibarın kıymetini bilelim, Ona 
sahip çıkalım. 

Türkiye'ye itibar getirmek değil, Türkiye'nin itibarından çok şey 

kaybettirenlere, sandık başında açık seçik, layık oldukları cevabı verelim 

Sizden bir 5 yıl daha istiyoruz! 

Çağ atlayan Türkiye'mizin eteğinden çekmesinler diye. 

Sevgili Vatandaşlarım, 

Bu bir hafta boyunca sık sık TV'de sizlerle birlikte olacağım. 

Her seferinde ize, Türkiye hakkında, çok ilgi çekici bilgiler, göğüs 
kabartıcı belgeler sunacağım. 

Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum, benim güzel vatandaş
larım . 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN MİLLİYET GAZETESİ 
ANKARA TEMSİLCİSİ SAYIN ORHAN TOKATLI'NIN 

SORUIARINA VERDtCi CEVAPLAR 

22 Kas1111 1987 

S o r u : - ·~BD'nin İran'a gizlice silah satışını araştıran Kongre 
Komisyonu'nun yayınlanan raporlarında, Türkiye'nin de rolü öne sürülü
yor ve uçaklann, CJA'nın organizasyonu altında Türkiye üzerinden fran'..ı 
gönderildiği bildiriliyor. Türk -hükümeti olarak sizin bu konudaki gört•
şünüz nedir?• 

Cevap : - •Bu meşhur Amerikalıların lranga te dedikleri hik<iyc·· 
dir. Tabii, üzerimizden geçen tayyarelerin, netice itibariyle askeri tayyare 
ise veyahut da sivil tayyare ise yükünü bildirir, me ela sıhh i malzeme der, 
geçer gider. Yoksa indirip aramamız söz konusu değildir. Hatta geçeıı 
!erde şöyle oldu : 'Amerikalılar, Libya'dan gelip, İran'a giden tayyareleri 
indirin, içinde şey var' dediler. Tabii, bu onların deklarasyonu ile değil , 

'Bu, beynelmilel kaidelere aykırı bunu yapmamız mümkün değil' dcdıl. . 

Ama şimdi öğreniyoruz ki, o zaman lran'a o meşhur füzeler geçmiş.» 

So r u: - «TKP yönet icilerinin seçim öncesi Türkiye'ye geliş i kt: 
nusunda şöyle bir yargı var : 'Bun lara Sayın Özal ·kapı araladı diye• . 

C evap: - • Yok hayır, ben kapı falan aralamadım, gelen gelir, 
buna bir şey diyemeyiz. Aslında bunlar vatandaşlıktan da çıkarılmamış
lar, biz açıkça söyledik, kanunlar tatbik edilir. Bunu bilerek geliniz. Ona 
razı oldular, geldiler, sorgulamaları yapılır. Sorgulamalar sonunda De\' · 
Jet Güvenlik Mahkemeleri tutuklanmalarına karar verirse, tutuklan ırlar. 

Tabii, sorgulamalar kısa bir şey değil. Çünkü sorulacak epeyi şey olduğu 
nu öğrendim. Bunun üzerine Avrupa Parlamento u'nun Türkiye'deki du· 

rumu bilmeyip bir ayrı hava çalması yanlıştır. Bu, bilinen bir durumdur. 
Türkiye'de komünist parti kuru lması, komünizm propagandası yapılması 
kanunen hatta Anayasa bakımından yasaktır. Onun için biz, kanunları

mızı uygulamakla mükellefiz. • 
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Soru : - «Seçime artık bir hafta kaldı, parti liderlerinin kampan
ya s ı rasındaki görün tülerini ve çalışma biçimini nasıl yorumluyorsunuz? 
İnönü , Eccvit ve Demirel'in çalışma biçimlerini değerlendirebilir misı

niz?» 

C c va p : - «Benim gördüğüm kadarıyla, Eccvit'in artık eski ka 
labalıkları yok gözüküyor. Süleyman Bey'in de eski ka labalıklan fazl >ı 
gözükmüyor, Ecevit'in formu o kadar fena değil, formu yerinde, Süley
man Bey'i biraz fazla heyecanlı görüyorum ben. Konuşmalarında, çok 
hareket ediyor, sağa-sola hücum ediyor, hele siz onu hızlı çekimde seyre
derseniz daha da enteresan bir şekil meydana geliyor. Ecevit, SHP'ye ça
tıyor. Süleyman Bey ise sadece bana çatıyor, isim zikretmeden. Ve şöyle 
bir ina ncı var, 'Sanki biz onun hazır tapulu malına gecekondu kurmu 
şuz.' Vatandoşın 1oyu kimsenin malı •d eğil dir. Dün ona verilen, 1bugün 
bana verir. Yeni nesiller ge liyor, yeni oylar geliyor, hiç oy vermeyen va
tandaşlar çıkı yor. Bir zamanlar, Adalet Partisi'ne oy verenler 4-5 milyon 
civarında idi . Ama biz, 1983'te 8 milyon oy aldık. Referandum da hayır 
oyumuz 11 -12 milyon civarındaydı. Bu seçimde de 10 milyon veya daha 
yukarda oy alma ihtimalimiz vardır. Bunlar falancanın filancanın oylan 
değildir. Yeni bir oluşum meydana gelmiştir. Onun için kimse, kim eniıı 
oyunu aldı diye iddiada bulunamaz. 

«Erdal İnönü, konuşmalarda biraz açılmaya başladı. Tabii açılacak
tır. Neticede bir sınıfta ders veren hoca değildir, karşısında hareketli bir 
kitle olacak. O kitleye göre icabında sert, icabında yumuşak konuşacak
sın ı z. Ama insanlar mevcut adetlerini kolay kolay değiştiremezler. Bi1. 
de öy1e başladık. Biz de siyasete 55 yaşından sonra girdik. Ben de önce
leri ders verir gibı konuşuyordum. Nitekim benim konuşmalarımda daha 

çok özellikle ekonomik meselelerde halkın lisanına inerek anlatmak var. 
Bunda da başarılı olduğumu zannediyorum. Mesela çok açık seçik köyliı 
ile ve çiftçi ile rahat diyalog kuruyorum. Mesela, Lüleburgaz'da geçen gün 
canlı bir kalabalık vardı. Dedim ki, çiftçiye çok güzel destekler getirdik. 
Tohum getirdik ama bunun yanında gübreyi bize olan maliyetinin yarı 

sına satıyoruz. Süt için yem için yüzde 25 veriyoruz, Ziraat Bankası yü7-
de 40-50 ile para topluyor, köylüye yüzde 22 ile veriyor. Bunları bir h..: · 

sap ettiğiniz zaman, 1 trilyonun üzerinde devlet sübvansiyon yapıyor. 
Şimdi ben size desem ki, 'İktidara bir daha gelirsem, ey çiftçiler, bütfü1 
borçlarınızı faizi ile birlikte sileceğim, inanır mısınız?• diye sordum. Be
ni dinleyenler hepsi, 'İnanmayız ' diye bağırdılar . Çünkü, kimin parasını 

kime veriyorsun kardeşim. 

1179 



S o r u : - «Muhalefete düşersem ne yapanın diye hiç düşiindüntil 
mü?• 

Cevap: - • Pek öyle bir şeye girmedim. Hiç öyle bir şeyi düşün
medim. Allah'ın izni ile onu imkan dahilinde görmüyo:.-.ım, inşallah di
yorum tabii. Benim en çok üzerinde durduğum, bir koalisyon ihtimali ol
maması. Koalisyon ihtimali yerine, birisi iktidar olur, bunu tercih ederim. 
Çünkü memleket, koalisyonlardan çok çekti. Bizim 60'lı-70'li yıllanmı7.
da hep bu problemin izleri vardır. İlk defa Türkiye bir şey yapıyorsa, son 
dört yıldır, tek parti ikti<dan nedeniyledir. Dediğimizi yapabiliyoruz. Çe
kinmeden, korkmadan yapabiliyoruz. Bu da TüPkiye'ye menfaat getirmiş

tir.• 

Soru : - «Memurlara birer derece verilecek diye bir beklenti var 
seçim öncesi.• 

Cevap : - •Hayır, şöyle söyleyeyim, memurlarla ilgili bizim al 
<lığımız bir yetki var. Bir düzenleme yetkisi. Ama bu düzenleme, bir an. 
lık, bir defalık düzenleme değil. Biz gösterge tablosunu memurun lehin~ 
doğru değiçtirmek istiyoruz. Bu arada, birtakım değişiklikler yaptık, öğ· 
retmenlerde, polislerde, hakimlerde, din görevlilerinde birtakım hamleie: 
yaptık. Ama birde gösterge tablosunda bir düzenleme daha yapmak isti
yoruz. Çalışmalar yapılıyor. Seçim sonrasında çalışmalar tamamlanır. 'Bu 
da bir sene için değil, üç-dört senelik bir devreyi alacak kademe kadem ~ 
olacak bir iştir bu. • 

Soru: - •Katsayı meselesi nedir?• 

Cevap : - «Katsayı meselesi aynı, bu sistem değişmez, katsay: 
her sene artınlıyor.• 

Soru : - •Bir de işçilerin ek zam isteği var Türk-İş ve Hak- tş'in .• 

Cevap : - •Vallahi olıır da, bu toplu sözleşme sistemine aykırı 
olabilir. Bazen fazla alırlar, bazen az alırlar ama ikinci toplu sözleşme

lerinde nazan dikkate alınır, ona göre zam istenir.• 

Soru : - •Seçimleroen sonra kemerleri sıkacak rmyız?• 

C ev a p: - •Şimdi, ekonominin icabı neyse onu yaparız. Ben, her 
zaman onu söylüyorum. Türkiye, 10 milyar dolara yaklaşan ihracat ya
pacak. Petrol ithalatımız yanlış söylemiyorsam, 2 milyar doları ya bulu .
ya bulmaz. Yani yüzde 20-22 dolayında bir rakam. Eskiden bu rakam yüz
de lOO'ün üzerinde idi. Ödemeler dengesi açığı çok büyüktü. O zamanlar 
l.5-2 milyar dolar cari işlem açığı vardı. Dışaroan bu kadar para bulma!( 
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lazımdı. Şu son sekiz aylık cari işlem açığı 310 milyon dolar. Geçen yıl 
bu rakam 1 milyar 200 milyon dolardı. Yani hem ihracatımız arttı, hem 
de görünmeyen kalem gelirleri, turizm ve işçi dövizleri arttı. Türkiyc'de 
her şey var, döviz sıkıntısı yok. Dükkanlar dolu, her türlü mal var. Artık 
Türkiye'den alışveriş ediyorlar. Hatta biz, bu yüzden para kazanıyoru /.. 
Alışveriş edenler yüzünden o işlere verdiğimiz dövizin 2-3 mislini geri 
alıyoruz. Yugoslavya' dan, İran' dan , Irak'tan, Polanya'dan, Yunanistan' dan 
Türkiye'ye alışverişe geliyorlar. 

«Şimdi nedir Türkiye'nin eksiği? Söylenen şu : Bugün muhale· 
fetin tek söylediği : Hayat pahalılığı. İşsizliği de artık konuşamaz. Çünkü 
gidin sokağa sorun, devlete memur olmak isteyen vardır. Ama bir in
şaatta sana iş veriyorum deyince, işçi bulamazsınız. Altyapı müthiş bir 
şekilde sürdürülüyor. İşçi bulunamıyor. Şimdi hayat pahalılığının bir 
sebebi vardır. Gelişen bir ülkede hayat pahalılığı olur. Çünkü, devamlı 
değişme içerisindesiniz. Yani, devamlı değişme olan bir yerde çalkalanan 
deniz manzarası vardır. Durgun bir deniz yoktur. Almanya'da, Avrupa'da 
şehirler değişmiyor ki. Yollar aynı yollar. Nüfus artmıyor. Hatta azalı

yor. Bizde, İstanbul'a 10 senede bir İstanbul daha ilave ediliyor. Bunun 
getirdiği anormal bir değişim var. Bu değişimden dolayı da her şeyi yerli 
yerine istediğiniz gibi oturtamazsınız. Yani bizim gibi değişen ülkelerdı: 
belli bir enflasyon rakamı zaten olur. Hayat pahalılığından şikayet ise, 
enflasyondan ziyade gelişen ülkelerde yeni mallara talebin daha fazla 
olmasındandır. Şimdi köylere telefon gitti. Eskiden evinde televizyon 
yoktu. Buzdolabı yoktu. Bunların da parasını ödeyecek. Satın almak iste
yecek. O vakit aldığı para kafi gelmeyecek. Hayat pahalılığı biraz da bwı
dan ileri geliyor. Bütün bunlara rağmen, hayatın genel manada fiyat ar
tışlarının kontrol altında tutulabilmesi bizim önemli hedeflerimizden bi
ridir. Bundan şunu kastetmiyorum : Biz, birdenbire fiyat artışlarını dur
dururuz. Hayır, çünkü bu ekonomi gelişirken bunların hepsinde gelişme 
olacaktır. Değişme oluyor. Türkiye, dünya ile uyum sağlamaya çalışıyor. 

«Bugün Türkiye' deki mallann fiyatlarını kurlara göre ölçtüğünüzde, 
dünyanın her tarafından ucuzdur. Suriye"den de, İran'dan da, Yunanis
tan'dan da ucuzdur. Biz tabii önümüzdeki dönemde, bir bütçe denkliğin:! 
dikkat edeceğiz. İki-üç serre içerisinde bütçe denkliğini sağlamamız la

zım. Yahut bütçe denkliğini tam sağlayamazsak bile, açığı asgariye in
dirmemiz lazım. Bunun üzerinde duruyoruz. Bizim görüşümüz, devleti 
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mümkün olduğu kadar imalat sahasından çekmek. Yani özelleştirme me· 
selesi. Böylece daha çok altyapı meselelerine götürmek ve sosyal yatırını· 
lan eğilim ve sağlıktı bunlan artırmak. Tabii, bunları da akıllıca yap· 
mak. Karşılıks ız yapmamak. Tabii, her ~eyin bir karşılığı olacak. Benim 
tnhminim, önümüzdeki 5 sene içinde biz, Avrupa'ya daha fazla yaklaş&· 
cağız. Hatta ümidim şudur: Memleketteki ulh ve huzuru bu şekilde 
devam ettirirsek, kalkınma hızını süı·dürür ek, memleketi beş sene sonr:ı 

çok daha farklı bir Türkiye haline getiririz. » 

Soru: - •Bir de efendim, sendikalar, YÖK Yasası gibi leme! 
değişiklikler var önümüzdeki Meclis döneminde? 

C ev a p : - «Tabii, Anayasa değişikliği kolay değildir, zor bir 
prosestir. Her zaman yapılacak iş değildir. Toplum değişiyor. Biz, toplu
mun değişmesinin karşısında değiliz. Hatta biz, Anavatan Partisi olarak, 
bu değişimi müspel bir yöne götürmeye çalış ıyoruz . Zaten bizim eskiden 
sosyal demokratlann başarılı olup da, şimdi başarılı olamadıkları alan· 
!arda başarılı olmamızın d:ı sebebi budur. Değişimi önceden hissediyo 
ruz ve toplumun gerisinde kalmıyoruz. 1leriye gitmemiz lazımdır. Yani 
memleketin şartlarına göre, bu meseleleri dizayn ederken, düşünürken 

de hata yapmamak lazımdır. İşçi meselesinde de Türkiye, muhakkak ki 
çok ileri gidecektir. Ama ben şahsen, önümüzdeki dönemde sendikaların 
ağırlığının fazla olacağı kanaatinde değilim . Neden, onu da söyleyeyim . 
Sendikaların ağırlığı aynen ileri ülkelerde olduğu gibi azalacaktır. Çünkü. 
aı·tık eskisi gibi ;Jcol işi ile çalışan işçinin yerini kompütür ile çalışan . 

düğmelere basan insan alacaktır. Türkiye mecburdur bu tarafa doğnı 
gitmeye. Ağır işçi mefhumu yerine, işinin sahibi adam gelecek. Kamyo
nun sahibi adam gelecek. Ufacık işletmesinin sahibi gelecektir. Yani 
mülkiyet yaygınlaşacaktır. Onun için sendikaların ağırlığının onların dü· 
şündüğü gibi olmadığı kanaatindeyim.• 
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HAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN YENİ ASIR GAZETESİ YAZARI 
SAYIN MUAMMER YAŞAR BOSTANCI'NIN 

SORULARINA VERDtCt CEVAPLAR 

23 Kamn 1987 

S o r u : - «Rakiplerinimizin seçım kampanyalarım izliyorsunuz. 
SHP, DYP ve DSP liderlerinin durumlıırını nasıl değerlendiriyorsunuz? 
Başarı şansını nasıl buluyorsunuz?• 

Cevap : - «Şimdi şöyle söylemek lazım . Dizim aslında iki çc~it 

rakibimiz var. Daha doğrusu bir grup rakip, eski siyasi parti liderleri, 
bir de yeni liderler. Ben hatta şöyle tarif ettim. Dedim ki SHP, gövde i 
eski, başı yeni. Diıterleri hem liderleri ile, hem gôvdclcri ile eski siyasi 
oluşumlardır. Bir tanesi eski AP'nin dı!vaını olduıtunu iddia eden DYP, 
diğeri , MSP'nin devamı olduğunu iddia eden RP, MHP'nin devamı oldu
ğunu iddia eden MÇP. Rakiplerden bir de Ecevit var. Onun da gövde de· 
ğ i ş ik, baş eski. Yani, lnönü'nün tam tersi bir durum var ortada. 

Benim genci değerlendirmem şu · Millet c kiye rağbet etmiye ek 
tir. Özellikle eski başlara rağbet etmeyecek gibi bir hi var içimde. Erı 
fazla reyi olan da Süleyman Bey'di. anırım, o reylerin çok a5ağısında 
bir noktada bulunacak.• 

Soru : - Süleyman Demirel, barajı geçemeyecek mi efendim? 

C ev a p : - «Hayır, barajı geçer, geçemez mana ında ö lemedim. 
Beklediğini bulamaz demek istedim. B:.ıraj hususunda bir şey öyleye
mem. Ecevit'in barajı geçmesinde problcmi var. Geçebilir de .. O da da
ha ziyade televizyon performansına bağlı. Önümüzdeki 6 gün içinde bir 
televizyon hadisesi var. Orada zannediyorum performans bakımından 

Ecevit'in şansı biraz fazladır. • 

Soru : - •Televizyon konıışma~ında bir atılım yapabilir, ama, 
barajı geçmesinde tereddüdünüz var, öylemi efe:ıdim? • 

C c va p : - O, tabii milletin algılamasına bağlı. asıl algılaya ak 
bilemiyorum. Türkiye'de şartların değiş tiğini bilmek lazım . Zaten e ki 
~ iva esi liderlerin en önemli yanlışlıkları Türkiyc'nin değiştiğini pek a7 
f~rkediyorlar . Bunlardan en fazla farkeden gene Ecevit. Eski liderler 
ar:ısında Türkiye'nin değiştiğini en fazlı; farkedcn liderin Eccvit oldu· 
~ kanaatindeyim. 
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Süleyman Bey'in biraz etrafını bdli kimseler almış. İşte o belirlı 
kutu içinde, sırçalı köşk mü diyeceksiniz, onun içinde kalıyor. Zaman 
tüneli diyeceğim, ona kızıyor. Orada ona hep Başbakan gözü ile bah 
yorlar. Sayın Başbakan, Sayın Başbakan, diyorlar. Hep ona iyi şeyler 
söylüyorlar. 

O, zannediyorum, Türkiye'nin hala, 1980'i yeni bitirdiği kanaatinde. 
Çok değişiklikler olduğunu görmüyor. Hatta, millet ı zdırap içerisinde 
derken, biz 1980'in o ilk aylarını hatırlıyoruz. 1979 5enesinin yoklukla
rını, kuyruklarını hatılıyoruz. Süleyman Bey sanki orada yaşıyor gibi.. 
Halbuki, Türkiye'de çok büyük değişiklikler var. 

Vaktiyle Erbakan için bir sözüm vaı ·dı. Erbakan, kendi dünyasını 
yaratır, merkezine de kendisini koyar, başka hiçbirşey görmez. Bunu ben 
çok yıllar önce söyledim. Bu~n Erbakaı;, çok rahatlıkla 300 milletvekili 
ile ·geleceğim der. Kendini de /buna inandırır. 

S o r u : - •Kendisini o söylediğıniz merkeze koymak bakımın
dan mı Süleyman Bey hafif Erbakanlaşıyor?• 

Cevap : - «Biraz o var. Biraz etrafındaki lerin yanlış enformas
yonu var. Kendisine doğru dürüst bilgi vermiyorlar.• 

S o r u : - « İnönü'ye gelince.. tı~önü'yü nasıl değerlcndirivorsu · 
nuz?» 

Cevap : - •İnönü, aslında terbiyeli bir insan. Nazik, terbiyeli. 
Onun en önemli problemi kendi partisi bünyesi içerisinde ileride ola
caktır. İnönü'yü lider olarak görmeyen, ama, bugünü geçirelim de hele 
bir noktaya gelelim diyen herhalde parti içinde epey adam var. İnönü , 
esas, gücü ve kabiliyeti varsa orada göş terecektir. Önümüzdeki dönem
de partisi iktidar olamayacak, muhalefet olacak. Ana Muhalefet mi ola
cak? Onu bilemiyorum. İşte o zaman partisi içer;şinde bazı prnhlemler 
gelecek, o problemleri çözüm tarzı, İnönü'nün gücü !hakkında fikir vere
cek. • 

Soru : - •Kendi partisi içinde tnönü'yü emanetçi olarak gören 
gruplar mı var?• 

Cevap : - Evet, öyle görenler var.• 

Soru: - •Yani efendim, «Biz şu köprüyü lnönü'yle geçelim• di
yenler mi var?• 

Cevap : - •Evet, İnönü ile Ecevit'e karşı geçelim var. Sonra
dan halledecekler. Böyle görenler var tahmin ediyorum. Bu benim his
sim. Yanlış ta olabilir. Ama bir mücadele olacağı da muhakkaktır . 
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En basitini söyleyeyim. Gürkan bunlardan bir tanesidir, ama ba
şarılı olamaz, onu söyleyeyim. Ama , başkaları olabilir. 

İnönü'nün partisinin içinde Ecevit'in dediği gibi epey aşın sol 
var. Ecevit Türkiye'nin faktörlerini nazarı itibare alarak aşırıları par· 
tiye almadı. Ben ona dikkat ediyorum. Vaktiyle CHP'nin aşırı uçları 
olanlar şimdi SHP'de. Bunu da zaten I::cevit söylüyor.• 

Soru: - •Efendim, siz SHP'de bir tırmanma görüyor musunuz? 
Bu seçimde oylarında bir kıpırdanma hissediliyor mu?• 

Cevap : - •SODEP'le başlayalım . SODEP ne kadar oy aldı? 
Yüzde 23. Ondan sonra ara seçimlerde yüzed 22,5 oy aldı. Şu anda an
ketlerin gösterdiği bundan fazla değil ki. Bunun altında ... • 

S o r u : - İnönü'nün liderliği bu seçimde partisini ana muhale
fet partisi durumuna getirecek performans göstermeyecek mi?• 

C c v a p : - •Onu tahmin etmem çok zor. Anketlere baktığınız 
zaman SHP'nin reyi daha ziyade şehirlerde dahcı çok Ankara, İzmir. 
İstanbul gibi büyük şehirlerde .. Biz oraiarda birinci partiyiz. Biz ondan 
çok fazlayız ama, bu büyük şehirlerde ikinci parti durumunda olan 
SHP'dir. Anketler de bunu gösteriyor. Buna mukabil, DYP kırsal böl
gede ikinci parti durumunda. Ben on:. baktım. ANAP'tan sonra kır· 

da ikinci parti DYP. Burada enteresan bir netice olabilir. Meselfı, şehir
lerde baraj yüksek. İstanbul'da 85 bin civarındadır. Rey nisbeti yüksek 
olursa milletvekili sayı sı az olur. Buna mukabil kırsal kesimde ve daha 
ııfak şehirlerde baraj 45 bine kadar düşüyor. Öyle bir dağılım olabilir 
ki, ben onu kestiremiyorum. Rey nisbcti bakımından SHP önde olur. 
Ama, milletvekili sayısı bakımından DYP önde oltır. Hangisi ana muha
lefet olacak buyurun siz karar verin.• 

S o r u : - «Siz, İnönü ana muhalefet partisi olmazsa üzülür mü· 
sünüz?• 

°C ev a p : - •Bizim için farketmez diyebilirim. Ama Türkiye her
halde daha yeni insanlar görmek istiyor diye bir görüşüm var. Doğru 
Yol'un gidişi devamlı olamaz. Çok muhtemel ki bu seçim onu açıklığa 
kavuşturacak.• 

Soru : - •Süleyman Bey'in liderliği bakımından mı efendim?• 

Cevap : - «Doğru Yol'un bizzat kendisi bakımından.• 

o.r u : - • Bu seçim DYP'yi clc.yebilir m! diyorsunuz?• 

Cevap: - · Eleyebilir de. Veya, üçüncü seçime nefessiz bıraka· 
bilir. • 
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S o r u : -•Seçime bir haftıı kala acaba, biı: tahmin yapabilecek 
duruma gelebildiniz mi? • 

Cevap: - • Yapacağımız tahmirı bizim yüksek bir ihtimalle tek 
başımıza iktidar olacağımızdır. Ama, bu ne kadar ekseriyetle? Onu söy
leyemem. Onu söylemek çok zor.• 

Soru: - • İkinci parti konusund:ı tereddüt ünüz var mı ?• 

C c va p: - •Rey nisbeti SHP'dc biraz fazla olabilir ama, buna 
mukabil milletvekili sayısı fazla olur mu olmaz ıru onu bilmiyorum. Bi
raz önce söylediğim baraj faktörü var. Hakikaten kim ne çıkarır onu bi
lemiyorum. Söyleyebileceğim, Refah, IDP ve MÇP'nin barajı aşamayaca
ğı.dır. Bu kesindir. Çok gayret sarfediyor Refah ama, barajı aşamaz. As
lında ona verilen oylar da havaya gitmis oylar olu.-. Bunların içinde DSP 
barajı aşmaya en yakın partidir. DSP baraj ı aşabilir ama grup kurup 
kuramayacağı konusunda birşey söyleyemem'. 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN HÜRRİYET GAZETESİ YAZARI 
SAYIN UCUR DÜNDAR'IN SORULARINA VERDtCt CEVAPLAR 

24 Kasım 1987 

Soru: - «Sayın Başbakan, sağlık kontrolü için Amerika'ya ya
pacağınız seyahat konusunda değişik tuihlerden ~öz ediliyor. Bu belir
sizliği ortadan kaldırabilmek amacıyla soruyorum. Ne zaman gidecek
siniz Amerika'ya?• 

Cevap : - «Benim, zaman fuk~rası olduğum malum. Yani, za
manı en iyi şekilde değerlendirmek zomndayım. Bu nedenle, iki ihtimal 
söz konusu ... Birincisi yüksek Seçim Kurulu'nun kesin seçim sonuçları
nı ilan etmesi ve TBMM'nin en yaşlı üyenin başkanlığında temin töreni 
için toplanmasına kadar geçen süredir. Geçen 6 Kasım 1983 seçimlerin
de kesin sonuçlar, tam bir hafta sonra açıklanmıştır . 

Bu yıl, havaların soğuması nedeniyle doğ..ı ibölgclerimizdcki o
nuçl arın biraz daha gecikmesi muhtemeldir. Ayrıca, gümrük kapıların
da kullanılan oylann değerlendirilmesi de zaman alabilir. Diyelim ki, ke
sin sonuçlar, yine bit- hafta sonra alındı. Buna, TBMM'deki yemin tö
reni için gerekli 5 günlük süreyi de eklerseniz, ortaya 12 günlük bir 
bo5luk çıkar .. Bana göre bu dönemi Anıcrika'daki sağlık kontrolü için 
değerlendirmem mümkün . Aslında, normal koşullarda, amelivatımdan 
6 ay onra bir genel sağlık kontrolünden geçmem gerekiyordu. 

«Seçimlerin ardından ortaya çıbcak ikinci bir boşluk dönemi de, 
yemin merasiminden sonra, Meclis Ba~kanlığı'na aday göstermek için 
beklenen 10 günlük süredir. Bütün siyasi partiler, bu 10 günlük döne· 
mir: sonrasında adaylarını ilan ediyor. Daha sonra da, Başkanlık Di
vaııı seçimleri yapılıyor. Hükümeti kurma görevinin verimesi, hüküme
ıc güvenoyunun alınması, ayrıca zaman gerektiri or. Bu ikinci dönemi 
de Amerika yolculuğu için değerlendirmem mür.:ıkün. Ancak bu tarih· 
!erde, Arnerika'da «Christmas• (Hıristiyanlıkta Noel öncesi tatil ve eğ
lence günleri) başlıyor. Doktorları bulmak güçleşebilir. Ortalıkta pek 
kimse kalmaz. Bu nedenle ilk dönem, daha uyg,mdur diye düşünüyo
rum .. . • 

Soru : - •Amcrika'da geçireceğiniz bu 10-12 günlük süre için
de sağlık kontrolünün dışında neler yapacaksınız, kimlerle görüşecek
siniz efendim?• 
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Cevap : -«Houston'un dışında. New York'a uğrayacağım. Bu· 
rada, daha önceden yaptığım gibi, büyük bankaların başkanlarıyla Tür
kiye hakkında genel bir görüş alışverişinde bulımacağım. Ayrıca «Wall 
Strect Journal• ve «New York Tirnes» f;ibi gazo::teleri ziyaret etmeyi dü· 
şünüyorum. Bu ara<la tanınmış birkaç simayla, mesela Kissinger'la gö· 
rüşebilirim. Yani önce New York, oradan Houston ve sonra, doğrudan 
Türkiye ... Yolculuk programım böyle!.. Tabi bütün bu söylediklerim, 
seçimleri kazanacağımızı varsayarak dile getirilmiştir!• 

Soru : - «Seçimi kazanacağımızı düşünerek derken, bir süpriz 
ihtimalinden mi söz etmek istiyorsunuz?» 

C ev a p : - «Futbol topu gibi, seçim de yuvarlaktır! Hiç belli ol
maz! .. Gerçi ben, başkalarının gördüğü gibi, kamuoyu yoklamalarını ilim 
dışı görmüyorum. Hatalar, ancak yüzde 2·3 oranında olabilir. Böyle bir 
durum da, bugünkü verilere-göre, büyük etki yapmaz. şimdilik gözüken 
budur.• 

Soru : - «Seçim tahmini yapmamakta ısrarlı mısınız? 

Cevap: - «Evet, hiç tahmin yapmıyorum ... Yani, 10 milyon ci· 
varında oy alabiliriz diyorum .. Yani, 10 milyon oyun üstüne çıkar ak 
yüzde 40'lık nispeti tutturmuş oluruz. Yüzde 40'lık bir oran, 10 milvon 
400 bin oy demektir ... Bunu tutturur, üstüne çıkarız.» · 

Soru : - «İstirahat dönemine geçtikten sonra, bir gıda rejimine 
de başladığınızı biliyoruz. Acaba, neden dikkat edemiyorsunuz aldığınız 
gıdalara?• 

C ev a p : - •Aslında, aldığım gıdalara her zaman dikkat etmem 
lazım. Eh, insan belJi bir tazyikin altına girince, ağırlığını bir yöne kay· 
dınnca, öbür yönün.: pek dikkat edemiyor! Bir de yaptığımız seyahat· 
!erde yemeğe oturma ve yatma vaktimiz pek muntazam değil. Galiba 
hir lokma yediğimizi sanıyoruz, ama aslında 10 lokma yemiş oluyoruz. 
Milletimiz de ikramı fazla seviyor. •tile şu baldan al... Şu gözlemeden aı. 
ı.liye ısrar ediliyor. Aynca şunu söyleyeyim, iştahım da iyidir! Maşal lah 

iyidir!.. Ben üniversiteyi !bitirdiğim sıralarda 75 kiloydum. Şimdi, 95 ki· 
!oyum .. IMcmuriyeıte başladığım günden !bu yana, ~ıep !böyle kiloluyum ... • 

Soru : - •Galiba Amerika 'daki :ımeliyaltı:ın dönüşte en zayıf ol· 
duğunuz dönemı yaşamıştınız, değil mi?• 

Cevap : - «Evet... O sıralarda, 84 kiloya kadar düştüm ... De
diğim gibi, şu anda 95 civarındayım. Yani bir 10 kilo kadar düşmem 
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gerekiyor ... (Sayın Başbakan'la sohbetimin sağlı.k bölümünü büyük bir 
dikkatle ve biraz da kaygılı bakışlarla izleyen eşi Semra Harum'a soru
yorum:) Gıda rejimini sanırım siz uyguluyorsunuz!» 

Cevap : - «Evet, ama ancak evde olduğu zamanlar!.. Sadece 
ızgara, salata ve meyve yiyor.• 

S o r u : - ı« Sayın Başbakan'ın günlük programına da etkiniz 
oluyor rou?• 

Cevap: - cValla, onu yönlendirmek çok zor, adeta mümkün 
değil... Ama göz rahatsızlığı ortaya çıkınca, seyahatleri kısmasını biraz 
da 'ben istedim. Bunun kardeşinin adı da Halil Uğur Ekren ... Yani senin 
gibi Uğur!, .. Referandum günü uğurlu geldiği için ıbu adı koyduk. Bizim 
tatlımız bunlar ... 

S o r u : «Hızlı bir referandum kampanyasının ardından, yine 
tempolu girdiğiniz seçim gezilerinde, aniden frene basmış gibi durdu
nuz. Böylesine süratli bir yaşamdan, durgun, sakin ve «İstirahat günleri 
olarak» tanımlanan bir döneme geçmek, sizde nasıl bir etki yarattı? .. 

C ev a p : - •Hah ... Hah ... Hah ... Yalla iyi oldu ... Yani hoşuma 
gitti Çünkü, biraz da mecburiyet vardı. Sağ gözümdeki kanamadan son
ra doktorlar hızlı hareketler yapmamamı tavsiye ettiler. Aslında nor
mal hayalımı sürdürmeme engel bir durum yok. Ama ben bunu baha
ne ederek, teşkilatı biraz daha hızlı çalıştırmaya başladım. Mesela, dün 
akşam telefonu açarak, Gaziantep, Adana, Eskişehir, İstanbul. İzmir ve 
Hatay' ı aradım, baktım hepsi iyi çalışıyorlar. Zaten, son hafta için faz
la seyahat planlamamıştım. Çarşamba günü Kırşehir, Nevşehir, Aksa
ray yaparak Ankara'ya döneceğim . Gezilerim bu kadar.» 

S o r u : - •Televizyon konuşmalarınızın temel stratejisi uasıl 

olacak?• 

C e va p : - . tık konuşmam iyi oldu .. Biraz da öteki liderlerin 
konuşmalarına bakıyoruz . Acaba onlar ne söyleyecekler, diye .. Kimseyi 
doğrudan muhatap almak istem iyoruz ... Sunacağımız filmlerde ve k<> 
nuşmalanmda icraatımızdan çok, geleceğin ufuklanm anlatmak istiyo· 
rum. Gelecekteki icraatlarımızın işaretlerini vermeyi düşünüyorum. Bu
rada da temel konu, istikrar oluyor ... İstikrarın önemini, Türkiyc'nin 
sağlam şekil de gelişmesindeki rolünü vurgulayacağım. Konuşma me
tinlerinde ana fikri, daima ben veririm. Selim Egeli ve Ege Ernard bu
na profesyonel katkıyla düzenleme yaparlar. Daha sonra tekrar tartışı
rız ve metin son şeklini alır.» 
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S o r u : - •Seçimleri kazandığınız takdirde yeni dönemde kura
cağınız hükümet bir bakıma eskinin devamı mı olacak, yoksa yeni isim
lere yönelik değişiklikler düşünüyor musunuz?• 

Cevap: - •Mevcut milletvekillerimizin 150 veya 170'i tekrar ka
zanabilir. Bir bu kadar da, teşkilat kademelerimizden gelen yeni aday
lar var. Aynca, bürokrasiden aldığımız 20-30 kadar teknokrat arkadaşımu 
mevcut. Tabii kabineyi kurarken, bu üç kadroya da dikkat etmek gere
kir. Ağırlık tecrübe edjlmiş; değerleri bilinen arkadaşlarımız da olur. 
Hatta onlara nazımız da geçer!. .. Diyebilirim ki, •Arkadaş ben senden 
memnunum, ama biraz dinlen, başka bi r görev yap! .. » Bu arada, yenileri 
devreye sokma imkanını buluruz ... • 

S o r u : - •E kilerin ağırlığı sizin deyiminizle fifti - fifti ola bili r 
mi?• 

Cevap : - Hah .. Hah ... Hah ... Yok, bir şey diyemem. Çünkü 
dengeler söz konusudur.• 

Soru: - ·Efendim, sizinle yaptığımız görüşmeler hep ekonomi 
ağırlıklı oluyor. Ben bu kez yeni .dönemde, devlet mekanizmalarının iş

leyiş biçimiyle ilgli bazı sorular sormak istiyorum. Örneğin, bakanlıkla
rın çalışma biçimlerinde bazı değişiklıkler yapmayı düşünüyor musu
nuz? Daha doğrusu, gündeminizde • idari reform• var mı • 

Cevap : - • tleri ülkelerde, devlet bakanlıklarının işlevleri ön 
plana çıkıyor. Mesela İçişleriyle görevli veya dışişleriyle görevli devlet 
b:ıkanları olabiliyor. Tarım Bakanı'nın yanı sıra tarım konularında söz 
sahibi devlet bakanlarına rastlayabiliyorsunuz. Bizdeyse durum farklı. 
Devlet bakanları protokolde önde yer alıyor .. Yeni dönemde, daha önce 
yaptığımız gibi, devlet bakanlarına gündemimizdeki ağırlıklı konularla 
ilgili •kurmay• görevler vermek isitiyorum. Bunlara ilaveten geçen se
fer yapamadığım, Anayasa değişikliği gerektiren bnı hususlar var ... Tür
lriye Cumhuriyeti büyüyor, vazifeler artıyor. Biz, Tanın, Orman ve Köyiş
leri Bakanlığı'nda olduğu gibi, bir kişinin kontrolünde bulunması gere
ken, ama ayn ayrı bakanlıkların yaptığı işleri b:rleştirdik. Ancak, gö
riiy,oruz ki bir bakan ve bir müsteşardan oluşa!l sistem, kafi gelmiyor. 
Dü ündüğüm değişikliğe göre; gerektiğınde müsteşar adedi artabiliyor, 
aynca bir bakan yardımcılığı ihdas ol•muyor. Bunun benzerleri , batıda 
uygulanıyor. Bakan yardımcısı bir d,•ğil, iki de olabiliyor. Mesela; 
ABD'de Dışişleri Bakanı'nın üç yardımcısı var. Bunlar parlamentonun 
yanı sıra, bürokrasiden de gelebilir. İşte böyle bi r sisteme gitmeyi düşü
nüyorum ... Bizim Dışişleri Bakanlığı'mıw baktığımızda bir bakan ve bir 
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de müteşar mevcut! Dışişleri Bakanı, nllrmal şartlarda neredeyse bir yı
lın 280 gününü yurt dışında geçiriyor. Eğer böyle bir değişikliğe gidersek, 
bakanın olmadığı zamanlarda işlerin daha iyi yürümesi sağlanır veya 
bakan bu kadar fazla seyahat etmek zorunda kalmaz.• 

Soru: - •Sanıyorum gündeminizin önemli bir meddesini de ye
ni ilçe yapılacak yerleşme merkezleriyle, il statüsünü kazanacak ilçeler 
oluşturuyor. Bu konudaki düşüncelerinizi de öğrenebilir miyim?• 

Cevap: - •Evet, bu da önemli husu !ardan biridir. Bilindiği 
gibi 103 yerleşme bölgesini ilçe yaptık. Ayrıca 100 kadar da yeni ilçe ada
yımız var. Ben bir araştırma yaptırdım. Cumhuriyetten sonra 1950 yılına 
kadar ilçe ayısında bir değişik lik olmamış. O sıralarda Türkiye, 18 mil-
von nüfuslu bir ülke ... Geliyoruz 1957 yılına ... Devrin iktidarı olan De-
mokrat Parti yönetimi, 76 yeni ilçe yapmış ... Aradan geçen süre içinde 
Türkiye 52 milyona gelmiş, ama ilçe sayısında artış ise iki veya üçte kal· 
mış. Biı: kararnameyle verilen yetki yerine, yeni ilçeleri, kanunla yap
mak istiyoruz. Bu konudaki düşüncemizi, 100 kadar yeni ilçe yapma i . 
ıeğimizi de açıkça ilan ettim. Zira ilçe yapılan yere, devlet hizmeti da 
ha fazla gidiyor. Ancak, ilçe yapılan yerlere ilave 3-4 milyar dolayında 
yatırım gerekiyor .• 

Soru : - •İlçe olmak isteklerinin yanı sıra, büyük ilçelerden ge
len il olma başvurularını nasıl değerkndirmeyi düşünüyor unuz? 

C ev a p : - •Ben, bu konuyu d:;. inceledim. Cumhuriyet döne
minde bazı ilçeler il yapılmış. 1950 ile 60 arasında Adapazarı ilçe iken 
Sakarya Vilayeti olmuş. Adıyaman, Malatya'dan ayrılarak il yapılmış. 
Birde Nevşehir Kıı-şehir'den ayrılmış. Oysa bugün, nüfus yoğunluğu ba
kımından ilçe görünümünden çıkan b•rçok yer var. Mesela Kırıkkale'
nin niifusu bazı illerden bile fazla. 300 bin nüfusu var .. . Eğer nüfusu 
'iOO bine varmış olsa, neredeyse büyükşehir sayılacak. Bazılarıy a, il öz
lemi ç kiyor. Hemen misal vereyim; Bayburt bunlardan biri.. Gümüş

hane'nin yanındaki Bayburt da il olmak ister ... Ayrıca Niğde'de Aksaray, 
Konya'd.a Ereğli, Akşehir, Karaman, Hat:ıyda İskenderun, güneyde Tarsus, 
Ege Bölgemiııde Aıldlıisar, /birer il olaıbilir. Salihli veya Tuııgutlu'dan biri 

düşünülebilir. Sonra Nazilli de oldukça büyük ... Muğla'da Fethiye yapı
labilir. Geçelim Karadeniz Bölgesi'ne ... Samsun'da Bafra'yı görüyoruz. 
Ereğli veva Karabük niçin olmasın? Trakya'da Çorlu oldukça büyük bir 
yerleşim merkezi. .. Bunların sayısı 22'ye kadar çıkabiliyor.• 
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Soru: - •Bazı illeri de «büyükşehir»statüsüne dönüştürmeyi 
planlıyor musunuz?» 

Cevap: - «Evet. Mesela Konya' da EreğV. Akşehir, Karaman il 
olursa, Konya da «büyükşehir» statüsünü alacak. Bugün Türkiye'de 7 ta
ne büvükşehir var. Bunlar; İstanbul Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Kon
ya ve Gaziantep ... • 

Soru: - «İstanbul'u da ikiye ayırmayı düşünüyor musunuz? » 

Cevap : - «İstanbul ' da Anadolu bölümü ile Rumeli kısmını 
ayrı iller haline getirirsek, bu şehrin bütününe rle değişik bir statü ka
zandırabiliriz. Çünkü iş merkezleri hep Rumeli tarafında ... Anadolu , sa
dece oturma bölgesi olarak değerlendiriliyor. Bu nedenle, ne kadar köp
rü yaparsak yapalım. yeterli olmaz. İş merkezlerinin bir bölümünü Ana
dolu'ya taşımaya mecburuz. _ Bu da orayı il yap:nakla gerçekleşebilir . 

Böylece, sadece İstanbul'a özgü bir «metropol. sistem gündeme gele
cektir. Biraz önce belirttiğim gibi 7 olan büyükşehir sayısını da lS'e çı 

karmayı düşünüyoruz. Ancak burada, nüfus potansiyelini kıstas olarak 
alacağız. Bu açıdan bakıldığında Kayseri, Eskişehir, Diyarbakır, Erzu
rum, Malatya, Antalya, İçel, muhtemelen Samsun ve Trabzon'un aday 
olduklarını görüyoruz. Belediyeleriyle birlikte nüfusları 500 bine giden 
bu şehirler, bir bakıma «cazibe• merkezleri de olacaklar. Böylece idari 
yapıda da bir reform yapma fırsatını bulacağız ... n 

«Teşekkür ederim Sayın Başbakanım • 

«Ben teşekkür ederim.• 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN CUMHURİYET 
GAZETESİ YAZARI SAYIN YALÇIN D0CAN'IN 

SORULARINA VERDİCİ CEVAPLAR 

24 Kasım 1987 

Soru : - Sayın Ba~baıkan, liderlerin TV' de yaptığı propaganda ko
nu~ma lannı değerlendirir misiniz tek tek? 

Cevap: - Süleyman Bey'de büyük çapta form düşüklüğü var. 
BelJ...i bize eskiden daha iyi geliyordu. O, bir zamanın gerisinde kaldığı 

için büyUk fark gözüküyor. Yani o eski tarihlere gidip, bugün'kü aklımız

la onu şimdi dinlesek belki, kendisini yine formsuz bulurduk. 

Soru; - İnönü? 

Cevap : - İnönü başlangıçta çok tenkide uğradı. Yavaş yavaş alı 
şacak. Zannediyorum biraz da talim görüyor. İnönü , bana göre diğerle
rinden daha cazip olabilir. 

S oru: - Ecevit? 

Cevap : - Ecevit'in hatipliği iyi. Hatipliği iyi de kurgusu iyi değ il. 

Soru : - Yani içeriği mi? 

Cevap : - İçeriği iyi değil. Ecevit'in hedefi biz olamayız. Yanlışlık 
yapıyor. Ecevit daha ziyade sosyal demokrat oylan kendi etrafında top
lamak istiyor. O çelişkileri göstermesi lazım. 

Soru : - Siz SHP ile DSP'yi nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Cevap : - SHP, benim gördüğüm kadar Ecevit, İsmet Paşa'nın 
Halk Partisi bir nevi aşın sola gitmiştir diye aynldığı devirdeki havaya 
sahip. Aday listelerine baktığınız zaman en aşın adayların SHP listelerin
de olduğu görülüyor. Bu Ecevit'te gözükmüyor. Ecevit birkaç kez cBiz 
sol part iyiz, ama aşın uca partimizi açmadık• dew. Aslında bu tutum 
yanlış bir tutum değil. Çünkü CHP'de biz şunu müşahade ettik. CHP ku
ruluşu itibarıyla muhafazakar, solla alakası olmayan bir parti CHP'ye 
solun gelmesi, solun getirilmesi, ortanın solu diye İsmet Paşa'nın bizzat 
1965'te getirdiği bir şeydir. Ama, CHP'ye rey verenlerin aşağı yukarı yüz 
de 30- 35'i bizdedir. 

Soru : - 1983 seçimlerinde belki bazı CHP oyları size gelmiş ola
bilir. Bugün de böyle olur mu? 
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Cevap : - Bugün de olur. Bugün hatta benim gördüğüm daha faz
la gcliyoL Şu son aylarda eski CHP'l'ilerder. bize kayış var. 

Soru : - SHP'liler bugün size neden oy versin? 

Cevap : - Çünkü onlar SHP'nin bünyesine almak istediği mana
da sol değil. 1977'de CHP'ye rey verenlerin yüzde 70-75'i muhafazakardır. 

Soru : - Erbakan'ı nasıl değerlendiriyorsunuz TV' deki konuşma
sında? 

C c va p : - Aynı yerde. Aynı çizgide. Hiç çizgisi değişmemiş yani. 
Zaıcn ummuyordum değişeceğini. Bugünkü Tüııkiye'ye göre daha fanatik 
gözüküyor. Bu konuşmalar ANAP'a gelen lüzumsuz imajların hepsini sil
miştir . Benim de isteğim buydu. 

Soru: - Siz vatandaş Turgut özal olarak BaŞbakan Turgut ôzal'
ın TV'.deki konuşmasını nasıl .değerlendiriyorsunuz? 

Cevap : - Bu, seçim döneminde ilk konuşmam . Bun.dan sonraki 
konuşmalar daha enteresan olur. Çünkü bu, bir perdenin açılışıdır, ı s ın 

madır. Bundan sonraki konuşmalarımız daha başka hüviyette olacaktır . 

Soru! - Ne gibi? 

Cevap : - Direkt cevap vermeyi düşünmüyorum. Onlara cevap 
verme faslım bir kenara bırakacak, Türkiye'de ne yaptığımızı herkesin 
kendisine soracağız. Mesela pahalılıktan, işsizlikten !bahsediliyor. Ben de 
bir işsize soracağım, 'Sen cevap ver' diyeceğim. 

Soru : - Propaganda dönemine girildi, ama TRT, partilerin mi
tinglerini yayınlamıyor. Nasıl oluyor bu? 

Cevap: - Bu eskiden de böyle. Kanun 'böyle. Alışılmayan durum 
şu : Propagan.da yasağı eskiden iki aydı. TRT hiçbir şey göstermezdi. Biz 
bunu 11 güne indirdik. Seçim kanunu sarihtir. TRT oradaki 52. maddeye 
göre muamele yapar. 

Soru : - Şimdi bu yasa da eleştiriliyor ama ... 

Cevap: - Akıllan o zaman yok muydu? Eskiden de böyleydi. 
Şimdi farklı bir tat!bikat yok. Nitekim 1983'te de böyle oldu. Herhalde 
unutmuşlar onları. 

Soru: - Sayın Demirel açık oturuma yanaşmadığınızı söylüyor. 

Cevap: - Yanaşmadık. Açlkoturum şa:-t deği l. Bir ara, açıkotu
rumu anamı.ilıalefet partisi ile yapal.ım dedim, ama 7 tane parti, bunların 
hepsi bana göre ufak parti. Türkiye iki partiye gidiyor a Erdal Bey'le 
açıkoturum yapılabilirdi. 

Soru: - Türkiye kii partiye mi gidiyor? 
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Cevap: - Evet, iki partiye gidiyor. Bu seçimin sonucu iki partıyc 
gittiğini .gösterir. Biri iktidar, diğeri anamuhalefet. 

o r u : - Refah Partisi'nde son günlerde bir ileııleme var denili-
yor. 

Cevap: - Varsama .. yüzde 4 yerine yüzde 6. Barajı aşacaklarını 
zannetmiyorum. 

Soru: - Sağlık durumunuz nasıl? Rejim yapıyor musunuz? 

Cevap : - Hayır. ormal rejimim var. Seyahatler sıra ında biraz 
aksadı. Ağır bir rejim yok. Tan iyonum gayet normal. 

o r u : - Houston'a ne zaman gideceksiniz? 

Cevap : - Houston'a gidişim konusunda iki tan.: tarih var. Benim 
normalde ameliyattan 6 ay sonra gitmem lazımdı. Fakat bir sürü hadise
ler oldu . Anayasa değişikliği, referandum, seçimler .. . Bunlar üst üste ge
lince, bizim iş geri kaldı, Seçimden sonra aralığın ilk haftasında seçimin 
ke~ın olmayan sonuçlarını almm. Seçim sonuçları resmen ilan edildikten 
beş gün sonra Meclis toplanıyor. İşte, ilk tarilı bu. Yani, 6 aralığa kadar. 
İkincisi de Mecliste yemin edildikten sonı-a Meclis !başkanını seçme'k için 
on günlük bir anayasal süre var. İkinci gidiş tarihi de yemin merasimin
den sonra olur. 

Soru : - Seçim sonuçlan na göre bu tarihler değişir mi? 

Cevap: - Kritik bir durum olursa gitmeyiz tabii. 

Soru: - Sağlık kontrolünün ·dışında temaslarınız olacak mı eğer 
giderseniz? 

Cevap! - New York'ta bankalarla temas ederiz. New YQrk'tak1 
~n büyük bankalarla biraraya geliriz, Türkiye'nin itibarı böyle. 

Soru : - ABD'nin İran'a gizli silah satışına Tüı'k:iye'nin de adı ka
rışıyor ... 

C c va p : - Bize yansıyan şudur. Türk hava sahasından müsaade 
verme, Dışişleri ve Genelkurmay'la ilgilidir. Çok önemli durumlar olursa 
bana da haber verirler. Bu konu bana da geldi. Çün'kü bu olağan bir ge
çiş değildi. Netice itibarıyla bamulesini bildirir, geçer, Zannediyorum, o 
zaman Amerikan sefiri acil gelmiş Dışişleri'ne, böyle böyle ... geçecek de
miş. Tabii hamulesi soruluyor, şudur deniliyor. Uçaklaııdan biri bildir
memiş. Onu da biz biliyoruz. Daha sonra gerekli demarş yapılmış, Arne
ıika protesto edilmiştir. 

S o r u : - Taşıdığı yükü bildirmedi diye mi protesto edildi? 

Cevap : - Evet, bildirmedi diye. Bizim hamulesini bildiren bir 
uçağı indirmemiz söz konusu değil. Hele dost ülkenin uçağı olursa indir-
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mcm.iz hiç mümkün değil. Bu 1985'te olan 'bir şeydir. Biz tahmin ettik. 
Bir şey gidiyor diye. Amerika 'bir şeyler yolluyor, 1ran'la bir pazarlık için· 
de diye tahmin ettik. 

Soru : - Yani silah gönıderildiğini. mi tahmin ettiniz? 

Cevap : - Tahmin ettik. Bazı parçalar gidiyor. Silah gönderiyor
lar. Böyle laflar sızdı o zaman. Bir pazarlık var. Çünkü o sırada da rehi
neler serbest bırakıldı. Bağlantı derhal gözüküyor. Aradan bu kadar za
man geçti. Amerika daha sonra bize gelip, 'Libya'dan İran'a giden uçak
lar var. İçerisinde mayın taşıyor' iddiasında bulundu. Libya uçaklan da 
yiyecek, sağlık maddesi diye beyan edip gidiyor. Biz AmerikaJılar'a 

'1985'te ·sizin uçaklarınızı indirip araştırma yapmadık. 1ran'a birşeyler 
götürüyordu. Beyanlarınıza itibar ettik. LibyaJılar'ın da beyanlanna iti
bar ederiz' dedik. 

Soru : - ABD Kongre ·soruşturma Raporu'nda rüşvet iddialan da 
yer alıyor. 

Cevap : - Bu mümkün değil. Çünkü müsaade makamı belli . Yarıi 
Başbakanlık. 

Soru : - Böyle bir tahmininiz, bilginiz, böyle bir soruşturma var 
mı? 

Cevap: - Hayır, kesin olarak, herhangi bir şey yo'k. 

Soru : - Bu uçaklar geçtikten sonra İran'la, Irak'la görüşme oldu 
mu? 

Cevap: - Hayır hiç görüşme yapmadık. Yalnız İran Başbakanı 
geldiğipde bu konu açılmıştır. Onlardan bilgi alıdık. Yani, Amerika'nın si
lah gönderdiğini doğruladılar. 

Soru: - Peki bundan sonra ... 

Cevap: -Açık söyleyeyim, bizim iki ülke arasında tarafsızlık po
litikamız var. Bugün Sovyc.t Rusya'dan da İran'a hazan uçaklar gidiyor. 
Biz de tahmin ediyoruz. Bunlar harp malzemesi olabilir. Gemilerle de 
gidiyor. Yarın TIR'larla da gidebilir. Kapalı olduktan sonra siz kontrol 
etmezsiniz. Beyana itimat edersiniz. Biz kerı<limiz silah satmayız. Bize 
gelmişlerdir, ama hiçbir zaman razı olmadık. 

Soru : - Silah satın almak için mi? 

Cevap: - Silah vermemiz, mülıinımat vermemiz için İran ve Irak 
gelmiştir. Ama vermedik. 

- Teşekkür ederim, Sayın Başbakan.• 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN BASIN 
MENSUPLARININ SORULARINA 

VERDİGi CEVAPLAR 

27 Kasım 1987 

Soru : - SHP'nin, vatandaşın limon gföi sıkı l acağı esprisini nasıl 

buluyorsunuz? 

Cevap: - Vatandaşa sorun. 

Sor u : - SHP'nin görüntülü propagandası çok etkili bulunuyor. 

Cevap ! - İlk defa yapıyorlar da onun için. 

Soru : - SHP'nin filminin daha etkıleyici olduğu belirtiliyor. Siz 
bır değişiklik yapmayı düşünüyor mu unuz? 

Cevap: - Yok, hayır. Onlar tek no'kta üzerinde duruyorlar. Şim
diye kadar da gör.ıncdiniz. Onun için etkilenirsiniz. 

Soru : - Fakat SHP yayımlanan iki propaganda filminde de fark
lı konular işledi. Örneğin dün, (önceki gün) kadın konusuna değindiler. 

Cevap : - Yalnız dünkü (önceki günkü) konuda, filmde, Erba
kan'ı taklit ettiler. Verdikleri rakamlar, hanımlara biraz hakarettir. Ku
sura bakmasınlar. Erıba'kan'ın aynı lafını söylecliıler, 300 ıbin vesikalı ıha
nım var dedi Erbakan. Onlar da aynı lafı söylediler. Emniyet Genel Mü
dürlüğii rakamları bunu yalanlıyor. Büyük çapta yalanlıyor. 100 mi li . 

Soru : - Limon sıkma'k milli bir ayıp mıdır? ANAP'ın gazetelerde 
yayım lanan ilanlannda böyle deniliyor. 

Cevap : - Artık ona millet karar versin. 

Soru : - Bir zamanlar ortadirek dediniz vatandaşlara. O zaman 
da direk mi oluyor vatandaş? 

Cevap : - Ortaclirek, çok güzel bir tabirdir. Size, lbiz Limon gibi 
ekşisiniz dersek, ne olursunuz? ıDemek ki o tal, yani SHP geldiği zaman 
o ckşimtrak bir tad gelecek ağzınıza . O mana da gelmiyor mu? 

Soru : - Fakat SHP, A AP'ın beş yıl daha iktidarda kalması du
rumu için kullanıyor bunu. 
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Cevap: - Öyle mi, öyle mi? Onlar limonu bulmuşlar. Biz limonu 
bulmadık. Limon aslında güzel bir meyve, ama sıkılmak için yaratılmış
tır. Değil mi? Onun için demc!k ki, milleti limon olarak görüyorlarsa, sı
kacaklar demektir. Biz böyle bir iddia.da buJunmadıik. 

Soru: - SHP'nin bu esprisine karşılık, ilanlarla yanıt verme gere
ğini neden duydunuz? 

Cevap : - İşte, güzel güzel Türkiye'de herşey konuşulabiliyor. 

Soru : - Sayın Başbakan, bC'nzetme yapmanız gerekirse, siz va
tandaşı neye benzetirsiniz? 

Cevap : - Biz vatandaşımıza, ortadirek dedik. Bizim zaten şunu 
gördüğümüz bir durum var. Biz onların söylediklerine katılmıyoruz. Ra
kamlar da verdim burada. 3 milyondan fazla renkli TV satılmış dörı y1l· 
da. Bu tempo devam ediyor. Bunları büyük çapta alanlar da, elektrik gi
den köylerdir. <Demek ki, o sÖyledikleri gibi Limon ıgilbi 'sıkılan vatanda
şımızı, 'bu beyaz eşya dediğimiz şeyleri alamazdı. Bir evvelki döneme göre 
iki mislidir bunların artışları. İddiaları, tamamiyle çözülüyor. Pazarları, 
dükkanları gezin, ahşveriş fcvlkalade güzeldir. En pahalı şey, yokluktur. 
Yokluk olduğu zaman, bunların karşısında duramazsınız ve zaten de ik
tidarlar, y~kluk yüzünden düşerdi şimdiye kadar. Kuyruk yüzünden gi t
mişlerdir. Allab'a çok şükür, bugün Türkiye'de hcrşey vardır. Tab ii, 
memlekette geçim darlığı olacaktır. Geçim darlığı dediğimizin, enflasyoıı
la da alakası yoktur. 

Soru : - Sosyal Dayanışma Fonu'ndan, yalklaşıık 2 milyona yakın 
vatandaşa yardım eli uzatıldığını belirttiniz. Türikiye'de karnı doymayan, 
ortadireğin altında olanlar için bir rakam verebilir misiniz? 

Cevap : -- Mükerrerler vardır o rakamda. Belki bunun epey altın
dadır. Aile olarak, 700-800 bini geçeceğini zannetmiyoruz. Biz bu f.:ınu 
kurduktan sonra, ben büyük talep geleceğini zannediyordum. Tahmini
mizden da:ha az talep geldi. Bugün fonun bizim kullandığımız miktarı ol· 
sa olsa yüzde 20'yi bulmuyor. Bize gelin, yardım edin, paramı7. yok, açız 
diye kimse gelmemiŞ'tir. Çok az 'böyle kimseler vardır. Fonun yardım yap
tığı sahalar, daha çok yurt yapmalk, aşevleri yapmak gibi taraflara yönel
miştir. Bir de iş edinme, iş öğretme var. En ağırlıklı tarafı odur. Türki
ye'de, Mısır'da, Hindistan'da veyahut da fakir ülkelerde, Banıdadcş'te 

gördüğümüz gfui, sokağa çıkt1ğımz zaman etrafınızı aran fakirler yok. 
Camilerde de yok. Bu eskiden vardı Türkiye'de. 

Soru : - Fonun kullanılmayan yüzde 80'lik bölümü na ıl değer

lendirilecek? 
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Cevap : - O, bir tarafta birikir. KuJlamlmayan kısım, başka fon
lara da a:ktarılabilir. 

Soru : - Fona gerek kalmadığı söylenebilir mi? 

Cevap! - Hayır, hayır, Büyük bir kitlenin sağlık sigorıası yok. 
Sağlık sigortası yerine, Sosyal Dayanışma, Geliştirme Fonu'nu kullanmak 
ıstiyoruz. 

Soru: - 3 giliı, TV'de yalnız ANAP ve SHP proRaganda yaptı. Bu
nun diğer partiler açısından bir eşitsizlik olduğu söylenebilir mi? 

Cevap : - Cuma giliıü hepsi seslenecek. SHP ile biz, akıllılık yap
mışız. Şeyleri bölmüşüz, üçer daki1kaya. Onlar bö1memişler, ~lışmamış
lar, ne yapalım? 

Soru : - Seçim toto oynayabilir misiniz? 

Cevap : - Siz oynayın. Ben hiç tahmin yapmam. Siz bir tahmin 
odin de bakalım, biraz gülelim. Nazlı Hanım'ın tahmini yok mu? 

Soru : - Sayın İnönü'ye, eski !hamama yeni 'tas diyorsunuz. 

Cevap : - Dün de söyledim tabii. Zaten, es'ki hamam olduğunu , 

kendileri söylüyorlar. CHP'nio devamıyız diyorlar. Öyle değil mi? (TRT'
de iken yoldan geçen SHP araçlarının anonslarını kastederken) Demin 
bir gürültü duyduk öyle, sokaktan mı geliyordu, nereden geliyordu? 

Soru ~ - Eleştirilerinizde SHP'yi iktidar alternatifi olarak gömıe
nızin bir nedeni var mı? Klonuşmalarınızda daha çok SHP'ye çatıyorsu
nuz. 

Cevap : - Ana muhalefet odur da onun için. Ama seçim sonunda 
:ına muhalefet mi olur, yavru muhalefet mi olur, onu bilmiyorum. Baka
lım hayırlısı, göreceğiz. 

Soru : - Anketlerde, birkaç puan ilerleme var. 

C c va p : - Yani demek ki o kadar farklı , ezici bir çoğunluğumuz 
yok. öyle korkmasınlar. 

Soru : - İktidardan düşme olası lığı görüyor musunuz? 

Cevap: - Hayıı-. Sen ne tarafa oy vereceksin? Onu söyle bakalım. 
SHP'ye vereceksen, düşmeyeceğim.• 
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BAŞBAKAN SAYIN TURGUT ÖZAL'IN 24. BASIN TOPLANTISI 
VE BASIN ,MENSUPLARININ SORULARINA VERDİCİ CEVAPLAR 

30 Kasım 1987 

Çok Değerli Basın Mensupl arı, 

29 Kasım seçimleriyle ilgili olarak bu basın toplantısını tertip et
ııniş oluyofum. Sözlerimin başında özellikle bize iki devredir büyük ili· 
mat gösteren değerli milletimize teşekkürlerimi arzederek başlamak is
tiyorum. Bize verdikleri bu itimat, bu güven havası içerisinde önümüz
deki 5 seneyi de bir evvelki 4 seneden çok daha iyi geçirmek için elimiz
den gelen her gayreti de yapacağımızı da açık ifade ediyorum. Bu konu
da bize dua edenlere, bizim için çalışanlara, aynca özel teşekkürlerim var. 
Bize rey vermeyip te, ama seçim kampanyasını uygar bir ortamda götü
ren herkesede teşekkür ederim. 

Zannediyorum ki, bütün basın ve yabancı basın mensupları da dahil 
herke bunu müşahade etmiştir; seçim kampanyası ve seçimden evvelki 
referandum kampanyası bütünüyle halkın demokrasiyi çok candan be
nim etliğini, oy vermeyi kutsal bir görev saydığını, oyunu verirken çok 
iyi düşündüğünü, hesap ettiğini en iyi şekilde bu kampanyalar ve bu kam
panyalar sonucu yapılan oylamalar belli etmiştir. Hatta şunu söylememe 
belki bazı arkadaşlarımız gücenirler. Çok taraf tutmuş yazarlarımız dahi 
bundan mahsup olmuşlardır. Halkın bu güzel kararlan karşısında üzül
mesinler. Halkta büyük bir irade sadece Allah'tır. Kendilerini kim eden 
büyük görmesinler. Bizden kendimizi hiçbir zaman büyük görmüyoruz, 
hatamızı, sevabımw biliyoruz. Bu ölçüler içerisinde mahiyatkarlıkla , mü
tevazi bir şekilde meselelerimizi götürmeye çalışıyoruz . 

Kampanyanın başında bizim farklı kazanacağımızı söyleyenler var
dı. Bunlar yazıldı. Hatta ben bir parça bunlardan endişe ettim. Acaba. 
dedim ki, «Çok büyük nispetler koyuyorlar. Bu nispetler hayali ni pet
ler gözüküyor. Anavatan bu nispetlerle 400 milletvekili çıkarır.• Böyle 
nispetlerin yanlışlığı nereye götürür bizi? İşte o vakit, Meclis'te muha
lefet olmadı gibi laflara ve ters bir neticeye götürür. Arkasından bir müd
det geçti. Derken hava biraz değişti. Bizim arkadaşlarımızda ve sevdiğim 
yazarlarda bir heyecan başladı. •Aman oldu bitiyor, eskisi gibi bu iş ko
lay değil şeklinde. Koalisyonun ucu gözüküyor• diye yazmaya başlayan-
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lar da vardı. Burada onları göremiyorum. Utanıp gelemediler galiba. Ama 
netice milletimizin hakikaten büyük millet olduğunu göstermiştir. Benim 
söylemek istediğim bu. Tapulu malı var zannedene, «Senin tapulu malın 
yok» demiştir. •Bu malın hepsi benimdir. Ben, istediğime veririm, iste· 
diğime vermem• demiştir. Anavataıı'ı iktidar yapmıştır. SHP'ye •Sen 
hele bir müddet daha muhalefette bulun.• DYP'ye de •Bakalım bu mu
halefet, ana muhalefet vazifesine gelebilecekmisin, gösterebilecekmisin?• 
demiştir. Tahminim öyle. Onların da orada durması fevkalade zordur. Ben 
'Zaten seçim kampanyası sırasında şunu söyledim. Dedim ki, «Bu seçim 
sistemi bizi üç partiye götürür. 2 partiye, 2,5 partiye götürür.• Ve inan
cım odur ki, 2,5 partiye götürmüştür. Sistem böyle kurulmuştur. Bütün 
gayretler boşunadır. Bu memleket eski liderlerin yasaklanru kaldırmış
tır. Ama onları politikada önemli vazifelerde de görmek istemiyor. Bu 
mesajı da çok açık bir surette vermiştir. Aksi takdirde kampanyanın son 
günlerinde söylediklerime dikkat ederseniz, biz aynen 7 Eylül sabahı kaç
tığımız gibi 30 Kasım sabahı da kaçacaktık. Gerçi yarın bir seyahate çı
kacağım ama bu onların düşündüğü gibi olmayacak. 

Seçimlerin Türkiye'ye getirdiği birçok önemli mesajlar var. Dün
yaya verilen bir mesaj var, artık Avrupa'daki dostlarımızın, aşırı dostla
rımıza uyup, ·Türkiye'de acaba demokrasi var mı?• •Yerine yerleşmiş 
mi?» gibi l afları bırakmaları lazım. 

Birçoklarının söylediği gibi, bir genel af çıkarılacak mı? Geçen se
çimde de söyledim; Biz ileri bir ülkeyiz, af yoktur bizde. Af yerine infaz 
yasasını değiştirdik. Herkes bu yasadan devamlı olarak istifade eder. Bü
tün ileri ülkelerde de yapılan budur. 

Suallerden bir tanesi de, aşırı sol meselesidir. Yeni komünist par 
tiler, bir de aşırı sağ, dinci partiler diyelim. Hele kampanyanın son günü 
yapılan konuşmaları dinlediğiniz zaman açıkça şu gözükmüştür ki, bu 
partiler ve benim kanaatim Türkiye'de daha önce aşırı solu ölçtük, yüz
de 3'ü geçmemişti. Aşırı sağı da göreceksiniz, rakamlar yüzde 6 civarın
da ki, en aşırı propagandayı yapmalarına rağmen. Türk milleti, herhalde 
bundan sonraki seçimde, 1992'de, bu yüzde 10 barajı aşamayacak parti
lere yönelmeyecektir. Ve kendilerine de boş yere tavsiye etmiyorum, bu 
partileri artık kurmasınlar ve uğraşmasınlar. Eğer bunu bir kazanç ve
silesi ifade ediyorlarsa, o kazanç yanlış bir kazançtır. Haksız bir kazanç
tır. O tarafa da hiç kimsenin yönelmemesi lazım. Bu sözüm tabii barajı 
aşamayan partileredir. Barajı aşma ümidi olan varsa, bir seçim daha 
:gayret eder. Ona da birşey diyemem. Bir seçim daha gayret eder, barajı 
aşıp aşmadığını görürüz. Bu daha çok DSP için doğrudur. Baraja ençok 
yaklaşan parti DSP'dir. Ama DSP'nin muhaffakiyeti netice itibariyle, 
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SHP'n.in Meclis içerisindeki tutarlı muhalefetine bağlıdır. Bunları da hep 
beraber göreceğiz. 

Bunun yanında DYP'nin misyonu, kendi tabirleriyle söylüyorum, 
sona ermiştir. Misyon neticeye varmıştır . Kendilerinden bize gelmek is
teyenler varsa, kapımız açıktır. Seçimler evvelce de söyledim, kimler gel
mek istiyorlarsa buyursunlar, gelsinler. Hiçbir ayrım da yapmayız. Hiç
bir kimseye karşı kinimiz de yoktur. Memlekette birliği, beraberliği sağ
lamak istiyorsak, artık herkesin Anavatan çatısı altında birleşmesi lazım. 
Bunu da bir kere daha tekrar ediyorum. Çünkü biz bu birliği daha 1983 
seçimlerinde meydana getirdik. 1984 mahalli seçimlerinde ispat ettik. Bü
tün seçimlerde ispat ettik. Şu son seçimde de herkes bize hücum etti. Ba
sınımızda, gerçi referandumdaki kadar üzerimize sert gelmedi ama, ne
tice itibariyle yumuşak tarzda geldi, diyeceğim ve bütün bunlara rağmen 
'l'Jeticede bir birlik beraberliğin millet tarafından özlendiğidir. Bunu da 
huzurunuzda bir kere daha ifade etmek istiyorum. 

Türkiye, önümüzdeki 5 sene Anavatan idaresinde serbest bir ekono
mik düzeni bütünüyle tatbik edecektir. Yani bu memleketin hiçbir şekil
de Avrupa'dan farkı olmayacaktır. Hatta belki bazı dallarda ekonomik 
'Sistemdeki serbestiyetimizi Avrupa'dan ileri götürebiliriz. Doğrusıınunda 
öyle olduğu kanaatindeyim. Birtakım taktikler, birtakım kısıtlamalar 
Avrupa sisteminde Müşterek Pazar'ın kendi hususiyetlerinden dolayı var. 
•Biz bunları da nazari itibara alarak Türkiye'de daha serbest bir sistemi 
uygulamaya devam edeceğiz. 

Kademe kademe döviz borsası, altın borsası, gayri menkul sistem
deki borsa şeklinde bütün bu sistemler çalışacaktır . 

Türkiye'yi özellikle İstanbul'u bir finans merkezi ve hizmet sektö
rünün en aktif olduğu bir merkez haline getirmeye, ticaretin en fazla ba
kim olduğu bir merkez haline getirmeyi esas aldık. Zaten dikkat ederse
niz İstanbul içinden sanayi uzaklaşmaya başlamıştır. Tabii bunu takip 
edecek ikinci, üçüncü derecede merkezler İzmir, Ankara, Adana olacak
tır. 

Türkiye'yi aynı zamanda havayolları bakımından dahıı serbest ha
reket etmeye zorluyoruz. Birçok uçakların Türkiye'ye gelmesini teşvik 
ediyoruz. Hava meydanlarımızın Yap - İşlet -Devret formülüne göre ya
pımları başlayacaktır. Ve zannediyorum ki, önümüzdeki yıllarda gerek 
komünikasyon, gerek kambiyo rejimimiz, gerekse hava irtibatlarımız ba
kımından dünyanın her tarafıyla rahatça her türlü imkanı, bugünkünden 
çok daha iyi sağlamış olacağız. 

1202 



Şehirleşme devam edecektir. Şehirlere verdiğimiz önem· devam ede
cektir. Şehirlerimizde gecekondu bölgelerinde, imar planları peyderpey 
tamamlanıyor. Gecekondu bölgelerinde tek katlı binalar, 5 katlı binalar 
haline gelmeye başladı. Bunlar altyapısı yapılmış, hazır konut sektö~ü 
ucuz bir şekilde genişleten imkanlardır. Bunlar devam edecektir. 

Önümüzdeki dönem içerisinde özellikle şehirlerimizde çocuk bahçe
lerine, parklara, yeşil sahalara ve spor tesislerine büyük önem vereceğiz. 
Yani gençlerimizin, çocuklarımızın daha küçükten spor alışkanlığı geliş
tireceğiz. Avrupa'yı Amerika'yı yakalamanın yollarından biri budur. !kin
ci yakalama yolu olarak bilgisayarlı eğitim tabir etmiştim. Bilgisayarlı 
eğitim konusunda da çok süratli bir şekilde çalışmalanmm yürüteceğiz. 

Sağlık sistemi üzerinde yeni bir kanun çıkardık. Birçokları tenkit 
ettiler, «paralı» dediler. Ben şuna inanıyorum, bir ıhizmetin karşılı öden
melidir. ödeme gücü olan, sigortası olan öder. Bizda sigorta sistemleri 
var, sigortalar ödeyecektir. Sigorta sistemi olmayan kim>eler de var. 
Yani toplumun bütün kesimlerine sigorta sistemlerini yaygınlaştırama
dık. Yaygınlaştırmamızında mümkün olamayacağı sahalarda olabilir, ile
ri ülkelerde dahi bu mevcuttur. Biz, onun için Sosyal Dayanışmayı Geliş
tirme Teşvik Fonu'na kurduk. Bu fon esas itibariyle sosyal sigorta kap
samına girmeyenlere destek olacaktır. Bu suretle de peyderpey hastane
lerimizin, hakiki manada iyi çalışan, iyi idare edilen ve 24 saat çalışan, pı
rıl pırıl müesseseler haline getirmek istiyoruz. Orada çalışan doktorumu· 
rza ve elemanlarımıza ona göre ücretler vermek istiyoruz. Tabii çalışma
sıvla orantılı. 

Bu iki saha önemlidir. Devletin ağırlık vereceği sahalar altyapı sa
halarıdır. Altyapı sahalarının başmda tabii yollar, limanlar, hava mey· 
danları geliyor. Bunların bir kısmını da Yap· İşlet· Devret şeklinde de 
yapmamız kabil olacaktır. Onun üzerinde de çalışmalarımız var. Devle
tin gene üzerinde duracağı sulama tesisleri var. Bu sulanış tesislerini de 
kademe kademe, yerine göre Yap-İşlet-Devret ve su sat şeklinde formül
ler düşünüyoruz . Orada da gene memleketin kaynaklarını harekte geçire
ceğiz. Önümüzdeki dönem için, şunu bilhassa belirmek isti~•orum. Dev
leti kesinlikle kalkınmada öncelikli yörelerdeki öncülük görevi hariç, sa
nayi ve ticaretin dışına çekmek istiyoruz. Kamu İktisadi Teşebbüslt!rini 
özelleştirmek istiyoruz. Yani bütünüyle halka yaymak istiyoruz. Devletin 
daha çok elde ettiği imkanlarla sağlığa . eğitime iyi insan yetiştiımeye, 
altyapıya daha fazla imkan sağlamaya, sulama meselelerine ve bu gibi ko
nulara ağırlık verilmesini, bir de teknolojik sahada gelişmeyle itici bir 
rrol oynamasını istiyoruz. Yani teknolojik sahada itici bir rol. kendi işini 
kurana yardım etme gibi birtakım yeni fikirler ortaya atılmış ve bunlar 
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tatbikat bulmaya başlamıştır. Ve şuna çok yakından inanıyorum. Geliş
miş ülkelerde görüldüğü gibi birçok değişiklikler var. Bu değişikliklerin 
başında, artık büyük şirketler yerini daha ufak ünitelere bırakması geli
yor. İşçilik yerini iş sahipliğine, mülkiyet sahipliğine döndürüyor. Bizim 
halkımızın da bunda çok büyük arzusu vardır. Yaradılışı böyledir. Biz
de, mesela bir yazıhaneye veya bir ambara bağlı kamyonlar çalışır. Veya
hutta bir yazıhaneye bağlı otobüsler çalışır. Ama otobüslerin, kamyon
ların sahibi hep şahıslardır. Gidiniz, bakınız, Ankara'da Ostim diye bir 
yer var, 3 binden fazla atölye var. Orada ummadığınız şeyler imal edili
yor ve ihraç ediliyor. Her atölyede çalışan insan sayısı 8- 10 kişidir. Ama 
i.şin sahibi çıraklar ve iş öğrenen insanlar var<lır. Zamanla işi orada öğ
rendikten sonra o da gidiyor, kendi dükkanını açıyor. Zannediyorum bu, 
gelişmede önemli bir güç olarak kullanılacaktır. Yani bizim esnaf ve sa
natkara Halk Bankası eliyle yaptığımız kredilendirmeyle de bu sektörü, 
hakikaten itici bir sektör haline getirecek yeni değişiklikleri de yapacağız. 

Türkiye bakımından bir önemli konu, önümüzdeki 5 sene güçlü bir 
iktidar olmasıdır. Büyük çoğunluğu sağlamış, hatta değiştirmek istese 
Anayasayı değiştirebilecek çoğunluğu sağlamış bir iktidar var. Hemen 
şunu ifade edebilirim, bu iktidar, dışarıya güven verir. Dışarıdaki dostla
rımıza Türkiye'ye yatırım yapmak isteyen yabancı sermayeye güven ve
rir. Çünkü maalesef geçtiğimiz yıllarda muh:ı.lefetin ve basınımızın yan
lış enformasyonu ile sanki yurt dışında şu geçtiğimiz aylarda, cAnavatan 
iktidarı gidiyor, Demirel, Ecevit geliyor» hiUyesi yayılmaya başladı. Bu
nu birtakım ajanslarımızda üflediler. Ama muvaffak olamadılar, herşey 
meydana çıktı. Bugün Türkiye'de Anavatan iktidarı vardır. İstikrarın 
önemini bizim milletimiz çok iyi anlamıştır. Ömrümüz kifayet ederse, Al
lah yazdığını bozmazsa, yani yazdığı neyse bilmiyoruz. Kaderimizde yazı
lıysa biz, bundan sonraki bir 5 seneyi de Anavatan'da görüyoruz. Onu da 
şimdiden söyleyeyim. Hiç başka kimse heves etmesin. Bundan sonraki 5 
seneyi de Anavatan'da görüyoruz. Sebebini de ifade edeceğim. Aynen ileri 
memleketlerde olduğu gibi, Almanya'da, Japonya'da ve şu sıralar İngil
tere'de olduğu gibi artık insanlar «O gitsin, bu gelsin . Hele ~unu da bir 
tecrübe edelim» gibi şeyleri bir kenara bırakacaklar. Bizim sevgili dost 
vazarlarımız ne yazarlarsa yazsınlar, bu değişiklik olmayacak. Anavatan 
tek basına telçrar iktidara gelecek. Hem de zannediyorum biraz daha iyi 
bir çoğunlukla. 

Bu çoğunluk meselesine de dokunmak istiyorum. Şu laflar söyleni
yor; «Efendim, yüzde 36,S'e 291-292 milletvekili sayısıyla büyük bir ço
ğunluk alındı.• Hesap buydu zaten. Yani bu şeyi dizayn edenler, hangi 
parti bu reyi alırsa , çoğunluğu alacaktı. SHP çalışsaydı, Yüzde 36 oyu al
saydı Veya DYP ümit ettiği gibi yüzde 40 oyu alsaydı. Kocareisler, Ekenı , 
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Ceyhunlar, hiçbirisi ne İstanbul'da göründüler ve hiçbir yerde seçileme
diler. Ankara, 1stanbul'da seçilemediler. İzmir'de var zannediyorum bir 
tane, işte o kadar. Büyük şehirlerde yoklar. Adana'da bile 2 tane seçildi
ler. Gaziantep'te yoklar, Konya'da yoklar, ondan sonra Aydın' da )oklar. 
Hk kazandıkları Manisa'yı bile kaybettiler. Bu sefer, öyle gözükfyor. 
Bunlar tabii çok şeyler gösteriyor. Onun için o noktayı da ifade ediyo
rum. Türkiye'de bundan sonraki seçime, çok muhtemeldir 3 parti girer. 
3 parti girerse, birinci gelen partinin oyu da.ha yukarLya çıkar. Onu size 
söyleyeyim. Çünkü herzaman böyle olmuştur. 6 parti - 7 parti girdiği 
zaman düşer oylar. Hesabı da v,.r. Hatırlayacaksınız, 1983 seçimine 3 par
ti girdi biz yüzde 45 oy aldık. Ondan sonra 11 Genel Meclisi ~eçimlerinde 
6 parti girdi ve yüzde 41,5 oy a':lık sonra 12 tane parti girdi ara seçime 
yüzde 32 oy aldık. Oylar dağılıyor, insanlar yanlışlıkla da oy veriyorlar. 
!Arkasından bu seçim yapıldı. 6 parti girdi yüzde 36,5'e çıktı. Bütün bun
ların hesabı vardır. Ben tahmin ederim, üç parti kaldığı zaman yüzde 
45'te rey alsak, bu ekseriyeti alamayabiliriz. Onu söylemek istiyorum. 
Yani seçim si.steminin hususiyetidir bu. Seçim sistemi, Türkiye'ye istik
rar getirmek üzere dizayn edilmiştir. Hiç değiştirmeye niyetimiz yok. 
Kimseye de tavsiye etmeyelim, 20 sene bir parti iktidarda kalsın. Ondan 
sonra gelebilirse bir başka parti gelsin. 

Ben, seçimlerin memleketimize hayırlar getireceğine inanıyordum. Za
ten bu sene dikkat ederseniz, mevsim fevkalade güzel geçti. Seçimler bir 
ay ertelenince bayağı üzüldüm. Dedim ki, •Kış dolayısıyla oyumuz düşe
cek. • Belki oyumuzun düşmesinin de birazı da o bir ay uzamadandır. 
Onu da biliyorum. 1 Kasım' da olsaydı, biraz daha oy alırdık. Yalnız kon
tenjanlardan kaybederdik. 29 Kasım'a gelinceye kadar da dedim. «Bir 
pastırma yazı gelecektir, son bir hafta.• Allah, gönlümüze göre de geldi, 
son bir hafta da hava gayet iyiydi. Güzel bir havada rey verildi. Seçimde 
hiçbir dişe dokunur hiçbir hadise olmadı. Bu da artık memleketimizde, 
hakikaten, demokratik meselelerin anlaşıldığım. uygar bir tartışma or
tamının olduğunu, şaka ile ciddfyetin ayrıldığını - bazı şakalar yapılabili
yor. gösteriyor. Sonra seçilmeyenlere baktım. Türk siyasi hayatına yara
mıyacak kimseler seçilmedi. Cindoruk bunların başında. Seçilmeyeceğini 
de tahmin ediyorduk. Neyse ondan kurtulduk diyelim. Bakalım yerini kim 
alacak onu merak ediyorum. 

Bir limon esprisi getirdiler. Biz de herhalde SHP'nin keyfine turp 
s ıktık . Limon onlara mı sıkıldı ne oldu? Yüzleri ekşidi. 

Belki sorarsınız, yarın ABD'ye hareket edeceğim. Niçin olduğunu da 
söyleyeyim. Benim ameliyattan 6 - 7 ay sonra genel check-up yaptırmam 
lazımdı , araya birçok işler girdi ve gidemedim. Gerçi doktor buraya geldi 
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ancak ama bir genel kontroldan geçmende fayda var dediler. Bir de o ara
da sağ gözümde bir iç kanama oldu. Zaten kampanyanın son 10 gününü 
de yavaş geçirdik. Gidip buralarada bir baktıracağız. Herhangi bir prob
lem olduğunu tahmin etmiyorum. Kendimi gayet sağlıklı hissediyorum. 
Çalışma tempon gayet iyidir. Ondan sonra geleceğiz tekrar işlerimize ba
kacağız . Çünkü bizim seçim sistemimize göre. kesin neticelerin alınması 
sonra, - tahmin ediyorum 1hafta,10 günden önce olmaz. Ama rakam 291, 
gibi gözüküyor. Ama bu 291; 2 - 3 artabilir. Eksileceğini zannetmiyorum. 
Bazı yerlerde limitte barajı geçmiş olanlar var. Gümrüklerden itirazlarla 
ne olur? Yani bu rakam 293-294'te olabilir. Ama 291'de de kalabilir. 100 
SHP'nindir, DYP'nin de 59'dur. Gördüğünüz gibi Anavatan 1983 parla
mentosundan çok kuvvetli olarak gelmiştir. 1983 parlamentosunda SHP' 
nin yerine HP 117 ile gelmişti. Ondan fazla oy olmuştu. DYP 59'1a geldi, 
MDP 7l'le gelmişti. Parlamentonun da tablosu budur. 

Hepinize çok teşekkür ediyorum. 

Soru : - Efendim, siz eğitime çok önem verdiğinizi söylediniz. 
Tabii ondan biç şüphemiz yok. Ekonomik hayatta da liberal fikri benim
seyeceğiniz i söylediniz. Bu bakımdan YOK bir baskı sistemidir. Mesela. 
İtalya'da rönesans düşünülürse, YOK gibi bir sistem ol saydı belki röne
sans olınaroı. Askeri disiplin altında üniversite hayatı düşünülemez. Bil
diğiniz gi'bi bir çok değerli profesörler o yüzden üniversitelerden ayrıi
mıştır. Bu «YÔK»ü islah etmeyi, daha doğrusu kaldırmayı, düşünüyor 
musunuz? 

Cevap : - Efendim, Sayın İnönü gibi YÖK'ü kaldırmayı düşünü
yoruz. YÖK'ü islah etmeyi düşünüyoruz. Söylediğiniz hususlarda üniver
sitelerin daha iyi çabşmasını , zamanla üniversitelerin de vakıflar şeldin
de özelleşmesine gidilmesi ve üniversitelerde daha fazla ilmi araştırma
nın iyi bir şekilde yapılmasını temin edecek sistemler kuracağız. YOK'ten 
de epey tecrübe sahibi oldfil:. Şunu da unutmamaık lazım, evvelce üç bü
yük şehrimizde üç üniversitemiz vaııdı. Yani bir şehiııde üc üniver ·ite 
vardı. Bugünkü gibi, 28-29 üniversitemiz yoktu. Bunların kurulması. ı:ıe· 
lişmesi ancak diğer yerlerden buralara takviyeler yapmakla mümkün ol
muştur. O .da biraz zorlamayla, YÖK sistemiyle olmuştur. Ama bu yavaş 
yavaş vazifesini görüyor. Heı:: üniversite kendi hocasına sahip olmaya 
başladı. Bunda bazı değişikli'kler tabiatıyla zaman içerisinde olacaklır . 

Soru : - Efendim, seçim sisteminin özelliklerini anlattınız. Ancak 
Van'da oyların yüzde 24'üyle 5 milletvekili çıkardınız. DYP ile SHP'nin 
oylıınnın toplamı sizden 1 milyon fazla. Buna rağmen aldıkları rniletvc
kili toplamım biliyor musunuz? Gönül huzuru ile bu seçim siste.minin adil 
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olduğunu söyleyebilecek misiniz? Muhalefotin seçim siste~i üzerindeki 
eleştırileri altında rahatlıkla çalışalbilecek misiniz? 

Cevap : - Çok rahatlıkla çalışabilirim. Bakın Tütkiyc'de 1950-60 
ara ı ekseriyet sistemi vardı. Bu ekseriyet sistemini Halk Partisi zama
nında kendileri koymuştur. Yedi yer.de kim fazla rey alırsa o alırdı. Ay
nen şimdi Van'da gördüğünüz misal gıbi. Van'daki hadise de öyle değil
dir. Barajı geçemedikleri içindir. Bu barajlı sistemdir, onlar baraja takı
!ıp kalmışlardır. Es'ki sistemde kim fazla rey alırsa, baraj olsun olmasın, 
hepsini o parti alırdı. Sonra 196I'de bu sistem değiştirildi. İki Meclis ku
ruldu. Serıato'da ekseriyet sistemi Meclis'te bu söylediğimiz Nis'bi Tem
si l Sistemi getirildi. Şimdi bizim mevcut sistemimiz Nisbi Tem il Sistemi 
ile Ekseriyet Sistemi'nin bir karmasıdır. Burada o nisbcte bakınız misal 
vereyim; yüzde 45 oy alarak 112 milletvekili çıkarmışızdır. Bu eçim sis
teminin kusuru, küçük partileri elimine etmektir. lki-üç seçimde küçük 
partiler e limine olur ve ortadan kalkar. Üç partiye düştüğü zaman da 
reyler toparlanmaya başlar. Yani reyler üç partide toparlanırsa, o söyle
diğimiz hadiselerin hiç birisi olmaz, sistem fevkalade güzel çalışır. Onun 
için elmayla armudu toplamayın. Yani ona rey vcrecelk adam bana niye 
rey vermesin. Kaldırın onu ortadan, bana rey gelecektir. Netice öyle. En 
fazhı parmağa kim sahipse, demokrasinin ağırlığı orada demektir. Millet 
Mcclisi'nde parmak hesabı yapılır. Demokrasilerde hep böyledir. Hissi 
hesaplar yapılmaz. Bakın lngiltere'den misal vereyim; Margarct Thatccr'
in partisi yüzde 42 oyla 376 milletvekilliği aldı. Arkasından yüzde 30'la 
231 milletvekilliğini İşçi Partisi, yüzde 22'yle de Sosyal Demo'kratlar 22 
tane aldı. Bir başka grup da yüzde 3,4 ile 23 milletvekilliği çıkardı. Bu da 
tngiltere'deki seçim sistemi. Herkes kendine göre bir seçim sistemi bulu
yor ve ona göre çalışıyor. Sonra şu da ortada, yani kusura bakmayın, bi
zim için seçim sistemi, ancak ANAP alırsa çalışır, ANAP almazsa çalışmaz 
diye bir şey değil. Onlar alsaydı. Van'da onlar en fazla reyi al alardı, on
lar 5-0 çıkanrdı. Çünkü herkese eşit şans verilmiş. Reyiniz düştümü, 

oyunuz da düşer. 

Soru : - Sayın Başbakan, Anayasa'y1 değiştirecek çoğunluğu elde 
ctti!;riniz gözüküyor. Anayasa'da özel üniversitelerin kurulmasının dışuı· 
da, değiştirmek istediğiniz başka şeyler var mı? 

Cevap : - Anayasa'<la değişecek yerler vardır. Yalnız, Anayasa de
ğişikliği o kadar kolay yapılan 1bir hadise değildir. Bizim şu andaki ço
ğuniuğumuzla Anayasa'yı Meclis'te değiştirmek için gerekli. -Cumhur
başkanımız'ın vetosu olmadığı faraziyesiyle- üçte iki çoğunluğumuz yok
tur. Yalnız Anayasa değişikliği halk oylamasına giderse, onu yapacak ço
ğunluğumuz var. Yani 270'i geçer bir çoğunluğumuz var (3/5'tir) Eğer 

1207 



doğrudan doğruya Meclis'te yapmak istersek, bunu yapacak çoğunluğu
muz yoktur. O baıkım<lan bir halk oylamasına gidecek Anayasa değişikli
ğinde dikkatli olunması, hatta bazı partilerle mutabık kalınması !azını 
dır. Aksi taktirde hayır çıkabilir. 

Soru: - Efendim, sonuçlara bakarak, DYP'lileri partinize davet 
ettiniz. Bu davetiniz DYP Genel Başkanı Süleyman Demirel'i de kapsı
yor mu? 

Cevap ! - Herkesi kap ıyor. Kimseye düşmanlığımız yok. 

Soru: - Efendim, 1983'ıcle hü:lciimete geldiğiniz zaman, hüıküme
tin kuruluşuyla birlikte kambiyo, ithalat ve devlet yönetim sistemini de
ğiştırdiniz. Bazı Baıkanlıkların sayısı ile ilgili olarak hUkümete ba, : .. :lığı
nızda önemli değişikliklere yol açhnız. Şimdi hükümeti kurduktan son
ra, bu tür düşündüğünüz değişiklikler var mı? 1983'toki bu değiş ikl i<kler 
yerini 1987'de yerini nelere bırakacak? 

Cevap : - Şu anda yapmayı düşündüğüm değişiklikler daha ziya
de idare ile ilgilidir. Biz Bakanlıklar sn:;.ısını azaltmayız. Bakanlıklar a
yısının artması yani aynı statüde Bakanlarm sayısının artması işleri da
ha fazla zorlaştırılıyor. Buna mani olmak üzere Bı:.kanlıkları birleştird ik. 

Fakat bir nokta gördük. O da, Bakan Yardımcılığı meselesinin ortaya ko· 
nulması lazım. Veyahutta Devlet BakanJarı'nın statülerinin değişmesi la
.llm. Kabineye girmeyecek ama Baıkan Yardımcılığı yapacak Parlamen
to'dan kimselerin olması lazım diye düşünüyorum. Bunu, çok ileri ülke
lerde biz müşaha.de etmişizdir. Çün1cü Bakanlığın yükü ağırlaşınca, bazı 
fonksiyonları bazı kimselere bırakır ama 'bütün kumandayı da tek kişi

ye bırakmakta fayda mütaala ediyorum. Onu inceletiyorum, Anayasa de
ğişikliği gerekiyor mu? gere!kmiyor mu, ona baktıracağım . Üzerinde dur
duğum esas değişikliklerden bir tanesi budur. 

Soru : - Serbest radyo ve televizyonlar kurulabilecek mi? 

Cevap : - Hayır. Anayasa'yı değiştirmek müm'kün değil. Belki 
başka şeyler düşünürüz. Yolu başka türlü çekmeyi düşünebiliriz ama da
ha zaman var. 

Soru : - Efendim, Mahalli Seçimleri erkene almayı düşünüyo r 

musunuz? 

Ce vap : - O da şu an için pek önemli gözükmüyor. Çünkü, Ana 
yasa değişikliği i teyen bir şey. Maalesef bizim Anayasamıza her şey ko

nulmuş. Bu her şey konulduğu için Anayasa'yı nasıl değiştireceğiz, otu
rup düşünmek lazım. 
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Soru: - Efend~m. Bakanlar J<.\ırulu'nda bir değişiklik yapmayı 
düşünüyor musunuz? Yani Parlamento'da yeni teknokratlara yer vere
cek misiniz? 

Cevap: - Ben daha evvel de söyledim, Bakanlar Kurulu'ndaki 
arkadaşlarımdan genellikle memnunum. Ama bu demek değildir ki Ba
kanlar Kurulu olduğu gibi kalacak. Çok memnun olduğum arkadaşları
ma bile, «Sen biraz da şu vaiifeyi yap, ya partide veya Meclis'te çalış• di
yebilirim. Ondan sonra da bana bırakılmış bir görevdir. Ta başından beri 
de böyledir. Arkadaşlarımın hiç birisi de bu konuda bize itiraz etmezler. 
Tabiatıyla değişik isimler de olacaktır. Ama onu ben de şu anda b11mi
yorum. Seçilmiş olan listeleri de bir iyi göreyim, özgeçmişlerine de ba
kayım. Tanıdığım kimseler var, tanıma.dığım kimseler de var. Kabine na
sıl kurulacak onu görüşeceğiz. 

Soru: - Amerika'ya gidiş saatiniz belli mi? 

- C ev a p : - Yarın. Bu saatte olacak. 

Soru : - Ne kadar kalacaksınız orada? 

Cevap : - Heı:föalde 10 günü geçmez. Çünkıü, bu ara.da bir 10 gün 
sürem var. Yani Meclis toplamncaya kadar 10 günlük <boş bir devre var. 

Soru : - Sayın Başbakan, ben basınla ilgili bir soru sormak isti· 
yorum. Dünyada pek örneği görülmeyen bir şekilde, bütün yazılı basını 
karşımıza alarak seçimi kazandınız. Türk b:ısırunm kamuoyunu etkile
me gücü hakkında ne düşünüyorsunuz? 

Cevap : - Basın kamuoyunu etkileı, etkilemez değil. Etkilediği 
görülmüştür. Hatta onlar gayet rahatl ıkla, işte biz Anavatan'ın oyunu 
yüzde 41'den 36'ya düşürdük, veya 45'den 36'ya düşfüıdük iddiasında da 
bulunabilirler. Muhtemelen Teoman Erel bey bunu yapacaktır. Görür gi
bi oluyorum. Ama ne kadar gayret sarfetseler çok fazla tesirleri olduğu 
kanaatinde değilim. Televizyon çok daha tesirli bir etken. Bir de, her 
şeyi aynı şekilde yazıyorlar. Mesela, bir gazetemiz var. İsmini de söyle
yeyim mahsuru yok, Günaydın. Her gün aleyhimize yazı yazıyor. Hergün 
aleyhimize yazmalarına herkes alıştı artık. Mesele Curohuriyet'ten -orta
lıkta gözükmüyor- Cüneyt Arcayürek bey ne safhalar geçirdi. Yazılarını 
takip ettim, yani hakikaten insan bu safhalardan zor geçer. «Ümitlerim 
hep kırıldı» şarkısını söylemesi lazım . Basının tesiri vardır. İyi yazarla
rın tesiri vardır. Ama kasıtlı yazarların hiç bir tesiri yoktur. Dürüst ya
zanların muhakkak tesiri vardır. Bundan bir kimsenin şüplıesi olmasın. 
Ama ben basının, ben her şeyi bildiğim gibi yazarım, benim üstümde biç 
bir kuvvet yoktur derseniz, en basiti senden büyük Allah var. Böyle dü-
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şündüğünüz zaman basın daıha tedbirli olur. Şimdi Şevket Yılmaz'da 

böyle arasıra arslan kafesinden kıükrüyor, •ANAI a oy vermeyin» diyor. 
Ondan sonra işçi gidiyor ANAP'a oy veriyor. Bunun da te! iri ydk. Yani 
gerdkçesi yok. Niçin ANAP'a oy vermesin? ANAP Türkiye'de iş sahası ar;

mış. Gezilerimizde görüyoruz. Şantiyelerde çalışan insanlara bakın, m. 
sıl selam veriyorlar bize. Rey aldığımız bölgelere bakın. Ankara'nın ·çan. 
kaya bölgesinden az aldık da Altındağ'dan, Yenimahalle'den, Keçiören'· 
den fazla oy aldık, demek ki basının en fazla tesir ettiği yer, entellerin bi
raz fazla ottWduğu Çankaya'·dır. Ama işçilerden iyi rey alıyoruz. 

Soru : - Sayın BaŞbaıkamm, geçen dönemde karşınızdaki muhale
fetin size yönelttiği önemli eleştirilerden bir tanesi Meclis'i çalışlırmayıp 
kanun kuvvetindeki kararnamelerle hükümet edilmesiydi. Yanılmıyor

sam seçim bildirgenizde de ilJcili, üçlü karaıınamelere ağırlık verileceği yo
lunda ibir ifade koydum.!]:. Şimdi daha büyük bir çoğunlukla Meclis'e ge
liyorsunuz. Bu dönemde hükümeti yönetme şekliniz ne olacaktır? Kanun 
kuvvetinde'ki kararnamelerle mi, ydksa Meclis'i çalıştırarak mı? 

Cevap : - Yerine göre. Kanun kuvvetinde Kararnameler Anaya
sa kuralıdır. Onunla da yaparız. Mesela, Personel Rejimleri Kanun Kuv
vetinde Kararnameler ile yapılır. Başka ti.\rlü yapılamaz. Mesela, bürok
rasiyle mücadele ancak Kanun Kuvvetinde Kararnamelerle yapılır, mec
lislerde yapılamaz. Meclis'te !bazı kritik konular vardır. Herkes bir tara
fından çektiği için çıkmaz. Bu gfüi konulan Kanun Kuvvetinde Kararna
melerle yaparız. Onun haricinde zaten biz çok kanun ç~kardık. Bir gecede 
4 tane kanun çıkarttığımız oluyordu. 

Şimdi spor programında, bakınız görüyorsunuz bütün sahala.r yeşil 
oldu geçtiğimiz 5 senede. Fut'bol sahalarını söylüyorum. Herıkes fatkında 
değil, millet kışın çamur sahalarda oynuyordu, şimdi yemyeşil sahalarda 
oynuyor. Saha sayısı arttı, kapalı salon sayısı artacak. Bunları yaygın bir 
şekilde, ba:sit bir sistemle daha geniş bir şekilde yapacağız, onu da söyle
yeyim. Spora, taa küçüklükten beri önem vereceğiz. 

Soru : -Sayın özal, 1989'rda CumhıWbaşkanlığı için adaylığınızı 
koyacak mısınız? 

Cevap: - Hemen hemen daha iki yıl var önümüzde. Bir Türkiye 
de bu kadar önceden karar vermeyiz. 

Soru: - Basında develuasyon ve zamlarla ilgili haberler yer alı
yor. Bu haberleri yalanlıyabilir misiniz? 

Cevap! - Zam haberlerini basın çıkarıyor. Onları hayal kırıklığı
na uğratmak istemem. Tüı'k lirası dalgalanmaya bırakılımştır ve lbir an-
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lamda belli ölçüde günlük !arak develue olmaktadır. Bunu herkes bilir. 
Develuasyon yoktur- bu yıl için böyle bir şey düşünülmüyor. 

Soru : - Avrupalı Parlamenterlerin gözaltında bulundurulan Sar
gm ve Kutlu'yu görmelerine izin verecek misiniz? Parlamenterleri? 

Cevap : - Bilmiyorum. Bugün göreceğim, böyle bir arzulan mı 
var? Görmekten çok mu mutluluk duyacaklar? Bazıları belki de onları 
yanaklarından öpeceklerdir. 
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