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PARTİLERİ SECİM BEYANNAME VE 
m 

P R O G R A M L A R I 





A N A V A T A N PARTİSİ 
SEÇİM B E Y A N N A M E V E P R O G R A M I 

Amaç ve İlkeler 

Asıl olan fert ve toplum mut lu luğu görüşü ile sos
yal adalet ve fırsat eşitliği. 

İktisadî kalkınmanın hızlandırılması, refahın yay

gınlaştırılması. 

İşsizliğin ve fakirliğin kaldırılması. 

İktisadî gelişmede fertlerin teşebbüs gücünün esas 

kabul edilmesi. 

Millî Eği t imde gençlerin m o d e r n ve ileri Türkiye 
idealine bağlı millî ve ahlakî değerleri benimsemiş, 
saygı, sevgi ve müsamaha duygulan yüceltilmiş ola
rak yetiştirilmeli. 

Siyasî mücadelede ikna, uzlaşma, fikre hürmet 
düsturlarına sadakat . 

Hür , bağımsız, gelişmiş, itibarlı, büyük ve güçlü 

Türkiye . 
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HALKÇI PARTİ 
SEÇİM B E Y A N N A M E V E P R O G R A M I 

Amaç ve İlkeler 

Katıl ımcı, etkin ve demokrat ik planlama. 

Plana uygun çalışan özel teşebbüsün desteklenmesi. 

Ülke çıkarına uygun yabancı sermayenin özendi

rilmesi. 

Bölgesel dengesizliğin giderilmesi. 

İşsizliğe çözüm bulunması . 

Hızlı kalkınmanın gerçekleştirilmesi. 

Var olan kaynaklar ın tasarruflu kullanımı ve yeni 

kaynak yaratıcı önlemler alınması. 

Âtıl kapasitenin harekete geçirilmesi. 

Çağdaş ve adil vergi sisteminin gerçekleştirilmesi. 

KİT ' le r in geliştirilmesi ve verimlerinin artırılması. 

Çağdaş uygarlığa erişmek için tüm kaynakların se
ferber edilmesi. 

Devletçiliğe ağırlık veren karma ekonomi modeli
nin savunulması. 

Devlet tüketiminde savurganlığın önlenmesi. 

Vergi tahsilatının hızlandırılması. 
Vergi adaletsizliğinin ve vergi kaçağının önlenmesi. 
Yerel hizmetlerin iyileştirilmesi. 

Haya t pahalılığının önlenmesi. 

Da r gelirli halkın satın a lma gücünün artırılması. 
Ulusal gelirin adil dağılımının sağlanması. 
Tüketicinin korunması , esnaf ve zanaatkar ın des

teklenmesi. 

Dış ilişkilerin çıkar dengesine dayandırı lması . 
Dış ticaret açığının kapatı lması . 
Çiftçi gelirinin artırılması. 

MİLLİYETÇİ D E M O K R A S İ PARTİSİ 
SEÇİM B E Y A N N A M E V E P R O G R A M I 

Amaç ve İlkeler 

— Ata türk milliyetçiliği, 12 Eylül ruh ve felsefesi, 
Anayasamız , millî kül tür ve tar ih şuuru , çağdaş 
bilim ve teknolojiden oluşan beş temel ilke çerçe
vesi içinde kalkınma temel hedefleri : 

— Hızlı sanayileşme ve dışa açılma. 

— Ta r ım , hayvancılık, balıkçılık ve ormancıl ıkta ve

r im artır ımı. 

— Madencil ik ve tur izmin geliştirilmesi. 

— Öncelikle enerji so rununun çözümlenmesi . 

— Esnaf ve sanatkârın destek ve teşvik edilmesi. 
— Ulaş ım ve haberleşmenin yaygınlaştırılması. 

— İşsizlik ve enflasyonun önlenmesi . 
— Millî Eğit im, Sağlık ve Sosyal güvenliğin ıslahı. 

— Dengeli ve sağlıklı şehirleşme, yerleşme ve konut 
sorununa çözüm bulunması . 

— Gelir dağılımının iyileştirilmesi. 
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A N A V A T A N PARTİSİ H A L K Ç I PARTİ MİLLİYETÇİ D E M O K R A S İ PARTİSİ 

İktisadî Politika ve Ekonomik Yapı 

Kalk ınma faaliyetinin beş yıllık planlarla yürütül

mesine devam edilmesi, ancak planlama teşkilatının 

siyasî ka ra r almasının önlenmesi. 

Ülke içinde fiilî tekellerin, bu istikametteki anlaş

maların ve tekele yakın hallerin kaldırılması ve 

Devletçe işletilen hukukî tekellerin asgariye indi

rilmesi. 

Devamlı , hızlı ve dengeli bir kalkınma için eko

nomik faaliyetlerin temelinin ferdî teşebbüs ve özel 

mülkiyet sistemine bağlanması. 

Serbest piyasa ekonomisi kurallarını, iktisadî faali

yetlerin yürütülmesinde hâkim kılmak için gerekli 

tedbirlerin alınması. 

Bu sistem içinde serbest piyasanın işleyişini bozan 

engelleri kaldı rmak üzere Devletin görevlendiril

mesi ve özel teşebbüsün eksik ve yetersiz bıraktığı 

faaliyetleri t a m a m l a m a görevi ile ekonominin bütü

nü ile yönlendirilmesine ilişkin politikalar oluştur

mak görevinin Devlete verilmesi. 

Ekonominin özel sektörün ağırlık aldığı bir k a r m a 

yapı içinde gelişmesine özen gösterilmesi. 

Döviz ve tasarruf açığını kapamak, m o d e r n tek

noloji transferini kolaylaşt ırmak için yabancı ser

maye akımlarının her a landa teşvik edilmesi. 

Para politikasının başlıca araçları olan pa ra arzı , 

kredi hacmi ve dağılımı, faiz nispeti ve döviz piya

sasının iktisadî kalkınmanın gerçekleştirilmesi, 

enflasyonun kontrol al t ına alınması, amaçlar ına 

ulaşacak biçimde düzenlenmesi. 

İktisadî Politika ve Ekonomik Yapı 

Esaslar : 

İktisadî gelişme hız lanmak ve sosyal denge iyileş-

meli. 

Kabil iyet ve çalışmanın teşviki. 

Gel i r dağılımı farklılığının azaltılması. 

Bölgelerarası gelişmişlik farklarının asgariye indi

rilmesi. 

Refahın yaygınlaştırılması. 

Y o l : 

Ekonomin in tabiî kanunlar ı içinde gelişimini sağ
lamak üzere müdaha le ve tahdit lerin asgariye in
dirilmesi. 

Rekabet şart larının hâkim olduğu serbest pazar 
ekonomisinin uygulanması . 
İlkeler : 

Tasarrufu teşvik, tasarruf ve kaynaklar ın süratle 

kullanımı. 

İs t ihdamın geliştirilmesi 

Dış ödemeler dengesinin istikrarlı çözüme kavuş
turulması . 

İhracat ın artır ı lması. 

Diğer döviz getirici hizmetlerin (taşıma, müteah
hitlik, turizm) teşviki. 

Enf lasyonun düşük seviyede tutulması ve fiyat is
t ikrarı sağlanması. 

İktisadî, malî , para , kredi polit ikasında bütünlük 
ve ahenk. 

İktisadî Politika ve Ekonomik Yapı 

1. Katı l ımcı, etkin ve demokrat ik harcama. 

2. Plana uygun çalışan özel teşebbüsün desteklenmesi. 

3. Ülke çıkarına uygun yabancı sermayenin özen

dirilmesi. 

4. KİT ' l e r in geliştirilmesi ve verimlerinin artırıl

ması . 

5. Devletçiliğe ağırlık veren ka rma ekonomi mode
linin savunulması . 

6. Hızlı kalkınmanın gerçekleştirilmesi. 

7. Bölgesel dengesizliğin giderilmesi. 

8. Dış ilişkilerin çıkar dengesine dayandırılması. 

9. Ulusal gelirin adil dağılımının sağlanması. 

10. D a r gelirli halkın satınalma gücünün artırılması. 

11. İşsizliğe çözüm bulunması . 
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A N A V A T A N PARTİSİ HALKÇI P A R T İ MİLLİYETÇİ D E M O K R A S İ PARTİSİ 

Karşılıklı menfaa t dengesi esas a l ınarak dış kaynak 
ve yabancı sermaye yatırımını teşvik. 
Tedbir ler : 

Bakanlıkların reorganizasyonu. 
Ekonomiyi düzenleyen mevzuat ın değiştirilmesi. 
»Sermaye piyasasının geliştirilmesi ve K a n u n u n d a 
değişiklik yapılması. 
1567 sayılı K a n u n ve 17 sayılı Kara r ın basitleşti
rilmesi. 

Y u r t dışına çıkış, ihracat, i thalat serbestisi. 

G ü m r ü k nispetlerinin ayarlanması . 

— Mevdua ta ödenen net faizin enflasyon seviyesi üze
r inde tutulması . 

— K r e d i faizlerinin art ır ı lmaması . 

— H e r iki faiz türü üzerindeki vergilerin tedricen kal
dırı lmasına ilişkin tedbirlerin alınması. 

- Türk iye Merkez Bankasına gereken etkinlik ve ha
reket serbestisinin tanınması . 

— T ü r k parasının kıymetini k o r u m a mevzuat ının te
melden değiştirilmesi. 

—• T ü r k parasının konvertibilitesinin zaman içinde sağ

lanması. 
K o n u t fonu kurularak konut yapımının hızlandı- | 

r ı lması. 

Konvert ibi l i teye geçilmesi. 

T ü r k parası kıymetini koruma mevzuatının günün [ 
şart lar ına uygun hale getirilmesi. 

Sektör ve madde bazında gümrük nispetlerinin 
ayarlanması . 

İ thala t ta l iberasyonun ağırlık kazanması . 

Yasak mal lar listesinin azalması. 

Yaygın bir sanayi için Devletçe altyapı ve hizmet 

Yat ı r ımlar ına öncelik verilmesi. 

Organize sanayi bölgeleri kurulması . 

Yat ı r ım ve ihracatın teşvik edilmesi. 

K a m u İktisadî Teşebbüslerinin z a m a n içinde mil

lete devredilmesi. 
Sanayi ve Devlet tekelleri dahil t üm tekellerin kal
dırılması. 
Yabancı yatır ımların teşviki için ülkede güven ve
rici bir or tamın oluşturulması. 



A N A V A T A N PARTİSİ 
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HALKÇI PARTİ 

Kamu İktisadî Teşebbüsleri 

KİT' le r in geliştirilmesi ve verimlerinin artırılması. 

Dış Ekonomik İlişkiler 

Aşırı kazanç nedeniyle kıtlığı çekilen malların dış

alımının Devlet eliyle yapılması. 

Dışsatımın gelişebilmesi için bürokrat ik engellerin 

asgariye indirilmesi. 

Yur t dışındaki işçilerimizin haklarını ko rumak ve 
sorunlarını çözmek için özel bir örgüt kurulması . 

T ü r k parası ko ruma mevzuat ının dış ticaretimizi 
olumsuz yönde etkileyen hükümler inin kaldırıl
ması . 

Mevcut uluslararası ilişkileri sürdürürken millî çı
karları ön p landa tu tarak faydalı görülecek başka 
yeni ilişkilere yönelinmesi. 

Avrupa Ekonomik Topluluğuna girmenin gündem
de tutulması . 

Dış ticaret açığının kapatı lmasına çaba harcanması 
ve bu cümleden olarak dışsatımın artırılıp dışah-

MİLLİYETÇİ D E M O K R A S İ PARTİSİ 

Dış Ekonomik İlişkiler 

—• Dışticaret rejiminin tedricen serbestleştirilmesi ve 
kambiyo kontrollarının kaldırılması. 

—• Devlet harcamalar ı , vergiler ve k a m u kredisinin 
ekonomik temel hedefleri gerçekleştirme istikame
tinde kullanılması. 

— İhracatımızın gelişmesi, döviz gelirlerinin artırılma
sı için çağdaş her türlü tedbirin alınması. 

— Dış seyahatlerin serbest hale getirilmesi. 

Kamu İktisadî Teşebbüsleri 

— K a m u mülkiyetinde kalmasında ekonomik yarar 
o lmayan K a m u İktisadî Teşebbüslerinin gerçekçi 
bir sistem içinde elden çıkarılması. 

—• Devlet elinde kalacak K a m u İktisadî Teşebbüsleri
nin kaynak üretecek hale getirilmesi ve her türlü 
iktisat dışı tesirlerden korunmalar ı için gerekli ted
birlerin alınması. 

Kamu İktisadı Teşebbüsleri 

K a m u İktisadî Teşebbüslerinin z a m a n içinde mil
lete devredilmesi. 
Z a m a n içinde millete cievir işlemleri sonuçlandı
rılıncaya kadar yönetici kadrolar ının güçlendiril
mesi. 
Politik müdahale le rden arındırılması. 
Yatır ımlarının vatandaşlar ın yapabilecekleri yatı
rım alanları dışına kaydırılması. 
K İ T işletmelerinin anonim şirket haline getirilip 
hisse senetlerinin halka satışının teşvik edilmesi. 

Dış Ekonomik İlişkiler 

İç ve dış f inansman kaynaklar ının artırılması. 
İhracat ın kolaylaştırılması. 
Dış pazar lar hakkında bilgi akımının sağlanması. 
İhracatçı lar birliğinin desteklenmesi. 
Kal i te kontrol , ambalaj lama, nakliye ve dağıtım 
işlemlerinin teşvik edilmesi. 

H a m m a d d e temininden satışına kadar tüm işlem
lerin basitleştirilmesi. 
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A N A V A T A N PARTİSİ 

Köy İşleri, Tarım ve Ormancılık 

Türkiye iklim, su, toprak itibarı ile yüksek tarım
sal potansiyele sahip olup, nüfusunun yarısı ta
rımla meşguldür. 
Çiftçinin gelirinin ar tması için enflasyonun aşağı 
çekilmesi ve ihracatın artırılması. 
Yol , su, elektrik başta olmak üzere köy - şehir fark
lılığının giderilmesi. 
Ta r ım sanayii ilişkileri, üretim - pazar lamanın bir 
bütünlük arz etmesi. 
Ü r ü n ödemelerinin zamanında yapılması. 
Hayvancıl ık ve tohumculuğun geliştirilmesi. 
G ü b r e , ta r ım aletleri sanayii, tar ımsal ilaç yatırım
larının teşviki. 

Yeralt ı - yerüstü sulama kaynaklar ından hızla ya
rar lanma. 

Ta r ım ürünler inde kalite ıslahı, s tandardizasyon 
ve ambalaj lama. 
Kredi - pazar lama desteği sağlama. 
Çiftçi aileleri gelirinin or ta lama millî gelir seviye
sine yükseltilmesini sağlayacak tar ım reformu. 
Ta r ım arazisinin parçalanmasını önleyici tedbirler. 

H A L K Ç I PARTİ MİLLİYETÇİ D E M O K R A S İ PARTİSİ 

Köy İşleri, Tanın ve Ormancılık 

— Devlet al ımlarında gerçek taban fiyatının uygu
lanması. 

— G ü b r e , tohum, ilaç, araç ve gereç gibi girdilerin 
zamanında ve kolaylıkla sağlanması. 

— Ülke çapında toprak analizleri yapı larak her top
rağa uygun ü rün tespit edilmesi. 

— Büyük ve küçük sulama tesislerinin yapımına hız 
verilmesi. 

—• Afetlere karşı tar ım sigortasının geliştirilmesi. 
— Ziraî kredi faizlerinin düşürülmesi . 

— Topraks ız olan veya yeter toprağı bu lunmayan 
çiftçilikle uğraşan köylümüze Devletin toprak sağ
laması. 

—• Toprak land ı rmanın dar m a n a d a toprak dağıt ımı 
şeklinde değil, ziraî kalkınmayı temin edecek bir 
poli t ikanın bü tünü olan tar ım re fo rmunun bir un
suru olarak kabul edilmesi, bu cümleden olarak 
düzenli ve verimli işletmelerde mülkiyet emniyeti
nin muhafaza edilmesi, ancak Devlet elinde bulu
nup da, verimli şekilde kul lanı lmayan topraklar ın , 
düşük verimle işlenen toprak la rdan belirli ölçülerin 

mın tasarruf ilkelerine ve ekonominin ihtiyaçları 
yönünden disipline edilmesi. 

— Dışsatımın gelişebilmesi için bürokra t ik engellerin 
asgariye indirilmesi. 

— K a m b i y o düzenlemelerinin kolaylaştırılması. 
— Ürünler in daha çok m a m u l m a d d e olarak satılması. 
— Ticarî bilgi merkezlerinin kurulması . 
— Alım sat ımda üçüncü ülkelerin a radan çıkarılması. 

Köy İşleri, Tarım ve Ormancılık 

— Tar ımın bölge düzeyinde planlanması . 
— Ta r ım ürünlerinin modern pazar lama yöntemlerine 

kavuşturulması . 
— Tar ımın modernleştiri lmesi, toprağın veriminin ar

tırılması. 

— Toprak , su, altyapı hizmetlerinin yurt sathına yay
gınlaştırılması. 

—- Teknik yardım ve Devlet hizmetlerinin köylünün 
tarlasına götürülmesi , tarımsal kooperatif leşmenin 
desteklenmesi. 

— T a r ı m d a Devlet hizmetlerinin tek elde toplanması . 
— Taban fiyatlarının gerçekçi bir biçimde saptan

ması . 
— Köy lünün ürün bedelinin gecikmeksizin ödenmesi. 
— O r m a n köylüsünün yoksulluktan kurtarı lması . 

— O r m a n bölgelerinde üret im ve ulaşım kooperatif
lerinin özendirilmesi. 

— O r m a n ürünleri sanayiinin o rman köylüsüne gelir 
kapısı açmasının sağlanması. 

— Ormanın korunup geliştirilmesi ve ağaçlandırıl
ması . 
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A N A V A T A N PARTİSİ 

Enerji 

Enerji, sulama, yol, l iman, haberleşme, ulaşt ı rma 
gibi temel altyapı yatır ımlarının Devletçe üstle
nilmesi. 

Kendin i iktisaden geri ödeme gücüne sahip proje
lerin halkın iştiraki ile yapımının teşvik edilmesi. 

HALKÇI PARTİ 

Enerji 

Enerji sorununun or ta ve uzun dönemde çözülmesi 

ve dışa bağımlılığın asgariye indirilmesi. 

Su, kömür , jeotermal kaynakları nükleer enerji 

hammaddeler in in genel bir envanteri çıkarılıp re

zerv tespiti yapılması, diğer enerji kaynaklar ı po

tansiyelinin harekete geçirilmesi. 

K ö m ü r ve linyit yataklarının ilgili k a m u kurumla

rınca işletilmesi ve bu a landa yeni teknolojinin kul

lanılması. 

MİLLİYETÇİ D E M O K R A S İ PARTİSİ 

üzerinde bulunanlar ın verimli halde işleyecek çift
çiye belirli ölçü ve şartlarla verilmesi ve bu du
rumda toprağı dağıt ıma tabi tu tulan verimsiz iş
letmelerin sahiplerine haklarının gerçek bedel esası 
üzerinden ödenmesi . 

Ormanın korunması ve yeni o rman sahaları üre
tilmesi. 
O r m a n sınır ihtilaflarına çözüm getirilmesi. 
O r m a n köylüsünün sosyal imkânlarının geliştiril
mesi. 

Yolsuz, susuz, elektriksiz, okulsuz köy bırakılma
ması. 
Ü r ü n satışının gerçek plan ve p rog rama bağlan
ması. 
Taban fiyatı ve peşin ödeme hizmetlerinin ciddi
yetle sürdürülmesi . 
Ucuz ve yeterli kredi sağlanması. 
Tohumluk , damızlık, gübre ve ilaç gibi ihtiyaçla
rın zamanında , yeterince ve ucuz karşılanması. 
Malların ve hayvanların afete karşı sigortalanması. 

Enerji 

Ekonominin yerli enerji kaynaklar ına dayanmasına, 
mevcut enerji kaynaklarının azamî seviyede üretil
mesine ve hızla yeni kaynaklar ın devreye sokulma
sına, gayret edilmesi. 

Petrol a r ama işlerinin çağdaş boyut lara ulaştırıl
ması. 

Barajların bir an önce bitirilip yenilerine başlan
ması. 
Nükleer santrallar kurulması dönemine girilmesi. 

O r m a n köylüsü ile Devlet işbirliğinin güçlendiril
mesi. 
Hayvansal üre t imin artması için gerekli önlemle
rin alınması. 
Et ve Balık K u r u m u n u n yurt ta ve hayvancılığın 
yaygın olduğu yörelerde etkinliğinin artırılması. 
Süt ve ürünleri ile ilgili işletmeler kurdurulması . 
Hayvan sağlığının korunması için veteriner hizmet
lerinin ha lka götürülmesi. 

Tabi î afetler sebebi ile çiftçi zarar ının karşılanması. 
Ormanla r ın vasıf ve üret im itibarı ile ileri seviyeye 
ulaştırı lması. 

K a l k ı n m a d a öncelikli yörelerde tabiî kaynaklar la 
ta r ım ve hayvancılığın geliştirilmesi, ürünler in de
ğerlendirilmesi için özel teşvik tedbirlerine başvu
rulması . 

Medenî olanakların artırılması. 
Sınır ticaretinin teşvik edilmesi. 
Y ö r e d e çalışanların ta tmin edilmesi 



A N A V A T A N PARTİSİ H A L K Ç I P A R T İ MİLLİYETÇİ D E M O K R A S İ PARTİSİ 

Madenci l ik 

İhracat ın artırılması. 

ih raca ta dönük madencil ik yatır ımları , büyük ser 
maye , ileri teknoloji ve güçlü dış pazarlamayı ge 
rektirdiğinden, kamu - özel sektör ve dış yatırımcz 
ortaklıkların kurulması . 

Maden a rama ve işletmenin kolaylaştırılması. 

Petrol a rama ve işletmede yerli - yabancı her çeşit 

imkândan faydalanılması. 

Enerji kaynaklarının artırılması, bulunması , çıka
rılması ve kullanılması ile ilgili k a m u kuruluşları 
arasında uyum ve koordinasyonun sağlanması ve 
merkezî otoriteye bağlanması . 
Enerji üret im ve tüket iminde kullanılan makine , 
araç , gereç, donanımının yur t içinde üretilmesi 
ve Türk iye elektro - mekanik sanayiinin gerçek
leştirilmesi. 

Türkiye 'nin genel enerji ihtiyacının % 50'ye varan 
oranda petrole dayalı olduğu bilinci içinde bu ener
jiden azamî tasarruf önlemlerine uyulması . 
Yur t içi petrol a ramalar ına ağırlık verilmesi, üre
timinin artırılması. 

Hidrol ik enerji olanaklarının daha büyük kapasi
tede kullanılır duruma getirilmesi. 
Nükleer enerjiye yönelerek enerji açığının gideril
mesi ve bu nedenle nükleer enerji üretecek tekno
lojinin ülkemize sokulması, enerji santrallarının 
yapımına geçilmesi ve nükleer enerji üretiminin ge
rektirdiği hammadden in yurt içinden sağlanması 
olanağının araştırılması. 

Madencilik 

Doğal servetlerimizin Devletin h ü k ü m ve tasarru
funda olduğu ve bu kaynakların a r ama ve işletme 
hakkının Devlete ait bulunduğu ilkesinden hare
ketle. 

Maden ocaklarında çalışanların can güvenliğinin 
özenle korunması . 

Yeralt ı servet ve madenlerimizin hangilerinin Dev
letçe, hangilerinin özel kesimce, hangilerinin kar-

MadeneiUk 

—• M a d e n ve h a m m a d d e rezervlerinin tespiti ve ye
nilerinin bulunması için çağdaş teknoloji çizgisinde 
çalışılması. 

— Petrol a ramas ında dış kaynaklar ın da seferber edil
mesi . 

— M a d e n ve petrol sahasında süregelen te reddüt ve 
engelleyici uygulamalar ın millî menfat ler açısın
dan o r t adan kaldırılması. 



A N A V A T A N PARTİSİ 

Ticaret 

Tüketiciye her mevs imde kaliteli, yeterli ve istik
rarlı fiyatla mal ve hizmet arzı. 
Tasnif, işleme, ambalaj lama, depolama ve muha 
faza tesislerinin geliştirilmesi. 

Y u r t içi ve yurt dışı nakliye hizmetlerinin geliş
tirilmesi. 

Formal i tenin basitleştirilmesi. 
İs t ihdamın en geniş olduğu hizmetler sektöründe, 
iç ve dış ticaret, tur izm, pazar lama, taşımacılık, 
müteahhit l ik, bankacılık, sigortacılık hizmetlerinin 
teşvik edilmesi. 

Sanayi 

Devletin doğrudan sanayi teşebbüslerine girişmeme
si, sadece teşvik ve tanzim etmesi. 

İhraca ta dönük ve dünya sanayi ve t icaretine en
tegre olabilecek bir sanayinin geliştirilmesi. 

D ü n y a pazar lar ında rekabet edebilir mamul le r üre
tilmesi. 
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m a ortaklıklarla ve hangilerinin yabancı sermaye 
ile işletileceğinin yasa ile belirlenmesi. 
Petrol Yasasının ulusal çıkarlar göz önünde tutu
larak yerli, yabancı sermaye özendirilerek gözden 
geçirilmesi. 

Bu konudaki çalışmaların denetlenmesi için maden 
polisi ö rgü tünün kurulması . 
Madenler imizin işlenmiş olarak yur t dışına satıl
ması. 

Ticaret 

Aşırı kazanç nedeniyle kıtlığı çekilen mallar ın dış
alımının Devlet eliyle yapılması. 
Ticarî bilgi merkezlerinin kurulması . 
Ülke çıkarına uygun yabancı sermayenin özendi
rilmesi. 

Sanayi 

Küçük esnaf ve sanatkâr ın desteklenmesi. 

MİLLİYETÇİ D E M O K R A S İ PARTİSİ 

Ticaret 

Üreti len ma l ve hizmetlerin miktar , kalite ve fiyat 
bakımından bir bütün olarak yeterli ve makul ol
masının ve sağlığa uygunluğunun Devletçe denet
lenmesi ve tüketicinin bu konuda aydınlatılması 
için gereken tedbirlerin alınması. 

Sanayi 

Yat ı r ım ve ihracat kredilerinin artırılması. 

Kred i maliyetlerinin düşürülmesi. 

Sermaye piyasasına güvence getirilmesi. 

Sanayide mut lak ve süresiz h imayenin terkedilme-
si ve himayenin rekabeti bertaraf etmesine ve tü
keticinin zarar ına işlemesine müsaade edilmemesi. 



A N A V A T A N PARTİSİ 

Kali te ve fiyat itibarı ile rekabet edemeyeceğimiz 
mamul ler in ithalinin tercih edilmesi. 
Iç sanayinin makul gümrük hadleri ile korunması . 

Sağhk 

Sağlık hizmetlerinin vasıflı, güvenilir, kolay erişi
lir ve yurda dengeli biçimde yayılmasının sağlan
ması . 
Hizmet in yaygınlaştırılmasında zor lamanın değil, 
teşvikin esas kabul edilmesi. 
Sigorta primlerine vergi muafiyet i tanınması . 
T ü m vatandaşların sağlık sigortasına kavuşturul
ması . 

G ıda kontrolü , koruyucu hekimlik, çevre şartları 
için gerekli tedbirlerin alınması. 
Has tane ve sağlık ocağı sayı ve kalitesinin artı
rılması. 
Devlet, SSK, Üniversite hastaneler arasında işbir
liği ve yekdiğerini takviye prensibinin geliştirilmesi. 
Ana - çocuk sağlığı ilkelerine ağırlık verilmesi. 
İlaç sanayiinin geliştirilmesi ve rekabetin sağlan
ması. 
Özel sağlık kuruluşlarını teşvik. 
Heyet raporları ve benzer formalitelerin kaldırıl
ması. 

Sosyal Politika ve Güvenlik 

Sosyal adalet , fırsat eşitliği, bölgelerarası gelişmiş
lik farklarının azaltılması, refahın yaygınlaştırılma
sı, sosyal polit ikanın temel unsurlar ı olup : 
Orta direğin sosyal güvenliğe kavuşturulması . 
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Sağlık 

Genel Sağlık Sigortasının gerçekleştirilmesi. 
K o r u y u c u ve tedavi edici ücretsiz sağlık hizmetle
rinin yaygınlaştırılması. 

Sosyal Politika ve Güvenlik 

Çalışanların iş şartlarını adil, güvenli, sağlıklı kıla
cak yasal önlemlerin alınması. 
T ü m yurttaşların beşikten mezara sosyal güven
liğe kavuşturulması . 

MİLLİYETÇİ D E M O K R A S İ PARTİSİ 

Sosyal Politika ve Güvenlik 

—• Çalışma hürriyetinin kullanılması ve şartlarının ka
nunla teminat altına alınması. 

—• Çalışma şartlarının ferdin sağlık ve haysiyetine uy
gun olması. 

Organize sanayi bölgelerinin geliştirilmesine önem 

verilmesi. 

İhracata dönük sanayiye ağırlık verilmesi. 

Sağlık 

Hastane , doktor , yardımcı sağlık personeli , tıbbî 
malzeme ve ilaç imkân ve ihtiyaçlarının ülke sat
hına dengeli bir şekilde yayılmasını sağlamak. 
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Eğitim - Öğretim 

M o d e r n ve ileri Türk iye idealine, A t a t ü r k ilke ve 

inkılaplarına, millî ahlak ve değerlerimize bağlı, 

bilgili ve ilmî düşünceye sahip, herkese karşı sevgi, 

saygı ve müsamaha l ı medenî bir insan olarak genç

lerin eğitilip yetiştirilmesi. 

Eğit im ve öğret imde fırsat eşitliği. 

Eğit im ve öğretim Devlet görevi o lmakla birlikte, 

Devlet gözetimi alt ında fertler ve kuruluşlar tara

fından da eğitim ve öğretim yaptır ı lmasına izin 

verilmesi. 

Or taöğre t imde meslekî ve teknik öğret ime ağırlık 

verilmesi. 

Sanayi, tar ım ve hizmet sektörlerinde verim artı
racak uygulamal ı kurslar açılması. 
Genel nitelikte halk eğitimi. 

HALKÇI P A R T İ 

Çalışan annelerin çocukları için kreşler açılması. 
Genel sağlık sigortasının gerçekleştirilmesi. 

Eğitim - Öğretim 

Ata türk devrim ve ükelerine bağlı yurttaşların yetiş
tirilmesi okul öncesi çocuklarına önem verilmesi. 
Özel eğitime m u h t a ç çocukların eğitilmesi ve kim
sesizlerin korunması . 

Okuma yazma seferberliğinin sürdürülmesi . 
Okulsuz, öğretmensiz köy bırakılmaması . 
Or taöğre t imde meslekî teknik öğret ime önem ve
rilmesi. 

Millî eğitimin insan gücü planlamasına uygun ola
rak yönlendirilmesi. 

Öğretmenlerin saygınlığının korunarak yaşam ko
şullarının geliştirilmesi. 

Yur t dışındaki işçilerimizin çocuklarının eğitimine 
özel önem verilmesi. 
Başarılı öğrenciler için parasız yatılı sistemin ge
nişletilmesi. 

MİLLİYETÇİ D E M O K R A S İ PARTİSİ 

Ücret lerde adaletin sağlanması. 
Sendika kurma, toplu sözleşme yapma ve greve 
gidebilme imkânlarının hü r bir şekilde kullanılma
sına imkân verilmesi. 
Kadın , erkek eşitliğinin gerçekleştirilmesi. 
K o r u n m a y a ve bakıma m u h t a ç kimsesiz çocuklara 
sahip çıkılması, keza yaşlı ve özürlü vatandaşlara 
sahip çıkılması. 

Yabancı memleket lerde çalışanların her tür lü so
runları ile Devletin ilgilenmesi. 
Sağlık hizmetlerinin tüm vatandaşlara ihtiyaçlara 
uygun biçimde sunulması ve bu a landa bölgelerara-
sı dengesizliğin giderilmesi. 

Eğitim - Öğretim 

Temel eğitim yanında meslek eğitimi ile çırak -
kalfa - ustalık eğitimlerinin yaygınlaştırılması. 
Okul sistemi değiştirilerek yeteneğe göre eğitim, 
diğer bir deyimle elemek yerine yönlendirmek sis
teminin uygulanması . 

Mesleğe yönelten or ta eğitim tercih ve düzenlen
mesi. 

Yeterli öğrenim kredisi, temini. 

Sakatlar , maluller, çocuk ve yaşlıların sosyal yar
d ıma kavuşturulması . 
Eği t imde fırsat eşitliği sağlanması. 
T ü m vatandaşlar ın sağlık hizmetinden yarar landı
rılması. 
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Çalışma Hayatı 

Sendika kurmak, grev - lokavt, toplu sözleşme hak

larının temel unsur lar olarak benimsenmesi. 

Çalışma şartlarının iyileştirilmesi. 

İş güvenliği, işçi sağlığı ve eşit işe eşit ücret ilke

lerine ağırlık verilmesi 

İşbaşı eğitimi, kurs ve seminerler açılması. 

Yur t dışındaki işçilerimizin ekonomik ve sosyal 

problemlerinin çözümü. 

İşsizliğin azaltılması, a r tan nüfusa ist ihdam im

kânları sağlayabilmek için sürekli ve yüksek kal

kınma hızının gerçekleştirilmesi. 

Sanayi tesislerinin tam kapasite ile çalıştırılması. 

Enerji so rununun çözümü, yeni dış pazar lara açıl

mayı teşvik. 

Kaynaklar ın iyi kullanılması. 
Yeni kaynaklara yönelme. 
Tasarrufun teşviki. 
Sermaye piyasasının geliştirilmesi. 

H A L K Ç I P A R T İ M İ L L İ Y E T Ç İ D E M O K R A S İ P A R T İ S İ 

Çalışma Hayatı 

—• Çalışma hürriyetinin kullanılması ve şartlarının 
kanunla teminat altına alınması. 

—• Çalışma şartlarının ferdin sağlık ve haysiyetine 
uygunluğunun sağlanması. 

— Sendika, grev, toplu sözleşme imkânlarının hü r bir 
şekilde kullanılmasına imkân yaratı lması. 

—• Çalışma hayat ında kadın - erkek eşitliğinin sağlan
ması için tedbirler alınması. 

—• Yabanc ı memleket te çalışanların sorunlar ına sahip 

çıkılması. 

Özerk üniversite anlayışına sadık kalınması. 
Üniversitelerin diplomalı işsiz yetiştiren kurumlar 
o lmaktan çıkarılması. 
Eğitim ve öğret imde fırsat eşitliğinin sağlanması. 
D a r gelirli ailelerin başarılı çocuklar ına karşılıksız 
burs sağlanması. 
Yükseköğrenim gençliğine verilen kredilerin artı
rılması. 

Öğrenci yurtlarının nitelik ve nicelik yönünden ye
terli düzeye getirilmesi. 

Çalışma Hayatı 

Eşit iş ve verime eşit, dengeli ve adil ücret veril

mesi. 

İşsizliği önleme için çaba harcanması . 
İş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi 
için yasal çalışmaların hızlandırılması. 
Yurda kesin dönüş yapacak işçilerimize iş imkânı, 
işyeri kurma olanağı sağlanması. 

Yur t dışı işçilerimizin kurduklar ı işçi şirketlerinin 

desteklenmesi. 

Asgarî bir yabancı dili iyi derecede öğretebilmek 
için gereken tedbirlerin alınması. 



A N A V A T A N PARTİSİ HALKÇI PARTİ MİLLİYETÇİ D E M O K R A S İ PARTİSİ 

Özellikle kendini ödeme gücü olan dış kaynaklı 
projelerden azamî istifade edilmesi. 
% 7 kalkınma hızına ulaşt ırmak suretiyle işsiz
liğin giderilmesi. 
K o n u t inşaatı ile el sanatlarının teşviki. 
Okul sıralarından itibaren insan gücünün planlan
ması . 

Küçük Esnaf ve Sanatkâr 

K ü ç ü k sanayi sitelerinin hızla t amamlanmas ı . 
Esnaf kredilerinin tüm bankalarca verilmesi. 
Y u r t dışı pazar lama için teşvik tedbirleri alınması. 
Esnaf kuruluşlar ına yardım edilmesi. 

Kamu İdaresi 

Verimli Devlet hizmeti için formali teden arındırıl
mış, hizmet sunmanın benimsenmesi , Devlet in me
muruna , m e m u r u n vatandaşa it imat etmesinin sağ
lanması . 
Yetki ve sorumluluğun k a m u hizmeti gereklerine 
uygun olarak düzenlenmesi ve bu amaçla rasyonel 
ve idarî reforma gidilmesi. 
M e m u r sayısı ar t ımı yerine seçkin ve ta tminkâr 
ücretli m e m u r çalıştırılması. 
Birbiri ile doğrudan ve yakından ilgili hizmetlerin 
aynı bakanlıkta birleştirilmesi. 
Bakanlar K u r u l u karar lar ının asgariye indirilerek 
ikili veya üçlü kararnamenin tercih edilmesi. 
Bakanlıklarda kara r ve hizmet sürat inin art ır ı lma
sı için bakan onayının asgariye indirilmesi. 

Küçük Esnaf ve Sanatkâr 

K ü ç ü k esnaf ve sanatkârın desteklenmesi. 

Kamu İdaresi 

Devlet çarkının ağır işlemesine ve vatandaşın sız
lanmasına yol açan merkeziyetçiliğin azaltılması ve 
bu nedenle bakanlıkların yetkilerinin taşra kuruluş
larına aktarı lması . 
Yurt taş ı bezdiren aşırı formalitelerin k a m u yöne
t iminden kaldırılması. 

K a m u kuruluşlarının haksız ve yanlı işlemlerine 
karşı kişilerin yargı yoluna başvurma hakkı saklı 
tu tulmakla beraber bu zorunlukla karşılaşılmasına 
meydan verilmeksizin gerekli düzeltmelerin yapıl
masına, memur la r ın yetkili kılınması. 
Belediye köy ve özel idarelerin gelir, yetki ve işlev 
bakımından çağdaş bir yapıya kavuşturulması . 
Belediye cezalarının amacına uygun biçimde ısla
hın bugünkü ücret rejiminin terkedilerek iç ve dış 

Küçük Esnaf ve Sanatkâr 

— Küçük sanayinin korunması için her tür lü tedbirin 
alınması. 

— Küçük sanayi siteleri ve sanayi çarşıları kurmala
rına sosyal konut lara sahip olmalarına yardımcı 
ve gerektiğinde öncülük yapılması. 

Kamu İdaresi 

— İdarî reform yapılması. 

—• Vatandaş - m e m u r ilişkilerinin demokrat ik ilkelere 
dayandırı lması . 
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K o n u n u n önemine göre müsteşar ve alt kademe-
dekilerin sonuçlandırması için yetki ve sorumlu
lukların yeniden tespiti 
Tecrübeli , bilgili ve yetenekli k a m u görevlisinin 
maddî imkânlarının artırılması. 
Devlet hizmetlerinin aşırı formali teden arındırıl
ması . 
Resmî makamla ra başvuruda a ranan bilgi ve belge
lerin azaltılması ve gereğinde t ü m ü ile kaldırılması. 
Sağlık, gümrük, tapu, noter, ehliyet alımı ve vergi 
işlemlerinin basitleştirilmesi. 

Devlet hizmetinde tedbir esas olmakla birlikte aşı
rı güvensizlik, tedirginlik ve kırgınlık yarattığın
dan, her vatandaş aksi görülünceye kadar beyanın
da haklı ve doğrudur ilkesine istinaden vatandaşın 
Devlete güvenebilmesi için öncelikle Devletin va
tandaşa güvenmesinin ilke olarak benimsenmesi. 

Devlet 

Devlet millet için vardır ve milletle Devletin bü
tünleşmesi esastır. 
Asıl olan milletin zenginliği sonucu Devletin zen
gin olmasıdır. 
Devletin hakiki ve hükmî şahıslarla ilişkilerinde 
i t imat esas, şüphe istisnadır. 

Devlet Memurları 

Terfi , taltif, ücret yönlerinden başarıyı teşvik ede
cek biçimde yönlendirilmeli. 
Bilgi, görgü, lisan gibi imkânlar ının artırılması. 
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dengeleri sağlayan uygun ve adil bir ücret rejimi
nin saptanması. 
K a m u görevlilerinin meslekî hak ve çıkarlarını ko
rumak amacı ile örgütlenmelerine imkân verilmesi. 
M e m u r konutlar ı yapımının hızlandırılması. 
Geçmiş dönemin politik ve yanlı uygulamalar ı göz 
önüne alınarak disiplin affının gerçekleştirilmesi. 

Devlet 

Merkeziyetçiliğin azaltılması. 
Aşırı formalitelerin k a m u yönet iminden arındırıl
ması . 

Bakanlık yetkilerinin taşra teşkilatına aktarılması. 

MİLLİYETÇİ D E M O K R A S İ PARTİSİ 

Devlet Memurları 

K a m u görevlilerinin meslekî hak ve çıkarlarını 
ko rumak amacıyla örgütlenmelerine imkân veril
mesi. 

Devlet 

Vatandaşı bunal tan formali te ve kırtasiye fazlalı
ğının asgariye indirilmesi. 

K a m u görevlilerinin daha m o d e r n bir şekilde hiz
me t verecekleri o r tamı sağlayacak yeni bir Devlet 
Memur la r ı K a n u n u n u n hazır lanması , ve k a m u gö
revlilerinin sosyal haklarının günün ekonomik ko
şullarına uyacak biçimde düzenlenmesi. 

Devlet Memurları 

Memur la r ın saygınlığının ve maddî refahımn ko
runması . 



A N A V A T A N PARTİSİ 

Ger i kalmış yörelerde çalışanlara daha iyi ücret 
verilmesi. 
Lojman sayısının yoğun biçimde artırı lması, me
mur la r ın konut sahibi olmalarının teşvik edilmesi. 
Emekl i m e m u r l a r için iktisadî tedbirler alınması ve 
sosyal İmkânlar ının artırılması. 

Vergi Politikası 

Sayıca az, basit, anlaşılır olması. 
Adil ve düşük nispetli olarak düzenlenmesi. 
Verginin kurumlaşma ve yatırımları teşvik edici 
olması. 

Kültür ve Sanat 

Sanatçının korunmas ı ve yetiştirilmesinde Devlet 
desteği sağlanması. 
Eski yapı ve eserlerin korunması . 
A n a dilimizin tabiî seyri içinde geliştirilmesi. 
Telif eserlerden belirli sınır içinde vergi al ınma
ması. 
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Vergi Politikası 

Vergi tahsilatının hızlandırılması. 
Çağdaş ve adil vergi sisteminin gerçekleştirilmesi. 
Vergi adaletsizliğinin ve vergi kaçakçılığının önlen
mesi. 

Kültür ve Sanat 

T ü r k dilinin gelişmesi ve güçlendirilmesi. 
Kül tü r ve sanat merkezleri kurulması . 
Telif haklarını ko rumak için gerekli yasal düzen
lemelere gidilmesi. 

MİLLİYETÇİ D E M O K R A S İ PARTİSİ 

Vergi Politikası 

Adil, verimli, yaygın ve basit bir vergi sisteminin 
oluşturulması. 
Gelir vergisi nispetlerinin her gelir dilimi için ve 
özellikle düşük ve orta gelirli mükellefler için in
dirilmesi. 
Gereksiz bir ko rku tma vasıtasından başka yararı 
o lmayan servet beyannamesinin kaldırılması. 
K a t m a Değer Vergisine kademeli bir şekilde ge
çilmesi. 
Emlak Vergisi yükünün indirilip al ınma şeklinin 
basitleştirilmesi. 
Arazi Vergisinin kaldırılması. 
Veraset ve İntikal Vergisinin miras ve mülkiyeti 
cezalandıran bir sistem olmaktan çıkarılması. 

Kültür ve Sanat 

Kül tür bağlarının zafiyete uğramasının engellen
mesi. 
T ü r k millî kü l türünün Ata tü rk milliyetçiliği ile bir
leştirilmesi. 
Millî kül türün din ve inançlarla beslenmesi. 
Musiki ve sinema sanatım yüceltmeye çaba sarf edil
mesi. 

M e m u r konutlar ı yapımının hızlandırılması. 
M e m u r disiplin affının gerçekleştirilmesi. 



A N A V A T A N PARTİSİ 

Çevre Sorunları 

H a v a kirliliği tehlikeli boyut lara ulaşan şehirlerde 
acil tedbir alınması. 

Kaliteli kömür kullanılması, gerekirse ithal edil
mesi. 
Or ta ve uzun vadede merkezî ısıtma, elektrik, tabiî 
gaz ısıtması imkânlar ına başvurulup nüfus yoğun
laşmasını azaltıcı tedbirler alınması. 
Deniz kirlenmeleri için sanayi tesislerinin deneti
mi ve sanayi kesiminin bu bölgelerden kaydırıl
ması . 

Yeterli kanalizasyon ' imkânlarına kavuşturulması . 

Turizm ve Tanıtma 

Tur izm hizmetlerinin kolaylaştırılması ve geliştiril
mesini sağlayacak tedbirlerin alınması ve teşvik 
edilmesi. 

Ulaştırma 

K a r a ve demiryolu, her an yur t içi ve dışı haber
leşme, kara, hava, deniz ulaşt ırması gibi temel alt
yapı yatırımlarının Devletin aslî görevleri arasın
da yer alması. 

— 17 — 

HALKÇI P A R T İ 

Çevre Sorunları 

Turizm ve Tanıtma 

Türkiye 'n in tanıtılması için etkin ve yaygın çaba 
harcanması . 

Kit le tur izmine öncelik verilmesi. 
Kıyıların halka daha fazla açılması. 
Tur i zm tesislerinin yatırım ve işletilmesinde kamu, 
özel girişim ve yabancı sermayeden yararlanıl
ması . 
Antalya bölgesine demiryolu uzatı lması suretiyle 
geniş halk kitlelerinin bu yörelerden daha ucuz ya
rarlanmasının sağlanması. 

Ulaş t ı rma 

Yolsuz köy bırakılmaması . 
Demiryol lar ına ağırlık verilmesi. 
Deniz ulaştırmacılığının özendirilmesi. 
H a v a ulaştırmacılığının uluslararası s tandarda yük
seltilmesi. 

MİLLİYETÇİ D E M O K R A S İ PARTİSİ 

Turizm ve Tanıtma 

Turis t ik al tyapının geniş ölçüde yabancı sermaye 
ve tecrübelerden de faydalanmak suretiyle hızla 
tesis edilmesi. 
Tab ia t ve kül tür varlığımızın ko runup hizmet sek
tö rünün eğitilmesi. 

Ulaş t ı rma 

— Yeterl i , hızlı ve rasyonel u laş t ı rma şebekesinin ku
rulması . 

— Karayo lu , demiryolu, deniz ve hava ulaştırmacılı
ğının yekdiğeri ile ahenkli biçimde gelişmesinin 
sağlanması. 

Çevre Sorunları 

Akarsu , göl ve denizlerin temizlenmesi. 
Ağaç land ı rma yapılması. 
Top lu taşımacılığın teşvik edilmesi. 
Sanayileşme ve kentleşmenin rasyonel esaslara bağ
lanması suretiyle çevre kirlenmesinin önlenmesi. 
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A N A V A T A N PARTİSİ 

Basın - T R T - Yayın 

—• Devlet murakabes inde ve tarafsız. 

Konut 

Nüfus artış oranı ve göçler nedeni ile yılda 250 
b'O dolayında konu t ihtiyacı varlığı göz önünde bulun

duru la rak : 
—• Kullanışlı ve ekonomik konut yapımının teşvik edil

mesi. 
—• K o n u t kredisi sağlanmasında t ü m bankalara görev 

verilmesi. 
— K o n u t kredilerinin teşviki ve bütçe dışı kaynaklar

la sübvanse edilmesi. 
— K o n u t alım - satım ve kirası ile ilgili vergilerin azal

tılması ve bazılarının t ü m ü ile kaldırı lması. 

HALKÇI PARTİ 

— Uçak sanayii kurulması için gereken çabanın har
canması . 

—• Karayol lar ın ın trafik güvenliğini sağlayacak stan
darda yükseltilmesi. 

— Kent içi ulaş ımda toplu taşımaya önem verilmesi. 
— İstanbul ve Ankara 'da met ro yapılması. 

Basın - T R T - Yayın 

—• Basının önündeki ekonomik ve yasal engellerin kal
dırılması. 

—• Millî kül türe katkısı olan nitelikli yayınlar için ucuz 
kâğıt sağlanması. 

Konut 

—• Bütün könutsuz yurttaşları konut sahibi yapmayı 
amaç olarak kabul edilmesi. 

— Arsa üret iminin artırılması. 
—• K o n u t sandıkları kurularak ve yurttaşların tasar

rufları değerlendirilerek konut sahibi olmalarına 
yardım edilmesi. 

— Toplu konu t yapımının özendirilmesi. 
— Kiralık konu t üretilmesi 
— T ü m banka sistemi ve verel yönetimlerin toplu ko

nut yapımı için devreye sokulması. 

— Prefabrik konut yapımına gidilmesi. 

MİLLİYETÇİ D E M O K R A S İ PARTİSİ 

Demiryol lar ımızın modernize edilmesi. 
Karayol lar ı şebekesinin geliştirilmesi ve köy yol
larının t amamlanmas ı . 
Deniz t icaret f i lomuzun yeterli düzeye çıkarılması. 
Tersane ve gemicilik sanayiinin ihtiyaçları karşı
layacak biçimde geliştirilmesi. 
Hava ulaşt ı rma şebekemizin modernize edilmesi, 
hava yolları ulaşımının özel sektöre açılması. 

Basın - TRT - Yayın 

Basın ve yayın hürriyetinin Devletin yüce menfaat
leri aleyhinde kullanılmayacak biçimde düzenlen
mesi. 
T R T ' n i n çağdaş imkânlara kavuşturulması . 

Millî kül tür ve eğitimi güçlendiren yayınlara önem 
verilmesi. 
Toplu basın mahkemeler ine sürat kazandırı lması. 
Basının o tokontrol sistemine kavuşturulması . 

Konut 

Altyapısı t amamlanmış ucuz arsa temin edilmesi. 
Toplu konu ta ağırlık verilmesi. 
Sat ınalmada destek sağlanması. 
K o n u t piyasasının kontrol altına alınması. 
İnşaat sektörüne ferahlık getirilmesi. 

— Bu konudaki yatırımların en kısa z a m a n d a işletme
ye açılması. 



A N A V A T A N PARTİSİ 

İnşaat izninden iskân raporuna kadar t üm formali
telerin basitleştirilmesi. 
Toplu konut yapımının teşviki ve Devletin konut 
arsası üret iminin planlanması . 
Altyapının konut la birlikte ele alınması. 
K a m u kesimi için lojman üret iminin artırılması. 
Göçler nedeni ile büyük şehri daha büyütmek ye
rine or ta büyüklükteki şehirlerimizin geliştirilmesi. 
İmar planlarının kısa sürede tamamlanmas ı ve di
siplinli biçimde uygulanması . 

Belediyelere imkân ve kaynak art ır ımı için tedbirler 
alınması. 

Gençlik ve Spor 

Burslar yükseltilip, yur t şartlarının iyileştirilmesi. 
Okul içi ve dışı spor faaliyetlerinin yaygınlaştırıl
ması . 
Sanat ve folklorun teşvik edilmesi. 
Kapal ı salonlar ile spor tesislerinin süratle yay
gınlaştırılması. 

Kit le sporunun teşvik edilmesi. 
Şampiyon sporcuların teşvik edilmesi ve ant renör 
yetiştirilmesi. 
İmar planlar ında yeşil alanlara ve spor alanlarına 
ağırlık verilmesi. 

Spor malzemeleri temininin kolaylaştırılması. 

Din 

Laiklik manevî değerlerin korunmas ında dinî inanç 
ve ibadet hürriyetinin uygulanmasında dinî kültü
rün geliştirilmesinde kısıtlayıcı unsur değildir. 
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H A L K Ç I P A R T İ 

K o n u t yapma süresi bir yıl ve daha aşağıya düşü
rülerek kredi alanın kirası ile borcunu ödemesinin 
sağlanması. 

Gençlik ve Spor 

Sportif, kültürel ve sanat çalışmalarının program
lanması, spor olanaklarının ve gençlik kamplar ının 
yaygınlaştırılması. 
Kitle sporunun yaygınlaştırılması. 
Sporun ilkokul çağından başlatılması. 
Gençlik kitaplıkları kuru larak okuma alışkanlığı
nın desteklenmesi. 

A m a t ö r spora önem verilirken, profesyonel sporun 
sorunlarına da el atılması. 
Başarılı sporcunun korunması . 

Din 

Din adamlar ının en üst düzeyde yetişmeleri için 
gerekli önlemlerin alınması ve çağdaş din adamla
rı yetiştirilmesi. 

MİLLİYETÇİ D E M O K R A S İ PARTİSİ 

Gençlik ve Spor 

Sporun gelişmesi için bilimsel teşkilat lanmaya gi
dilmesi. 

Yüksek vasıflı spor yöneticisi ve ant renör yetiş
tirilmesi. 
Spor alan ve tesislerinin t ü m yurda dengeli ola 
rak yayılması. 
Özel teşebbüsün spor yatır ımlarına teşvik edilmesi 

Din 

Din ve inancın baskı al t ına al ınmaması . 
Laikliğin, dinî ibadeti hor görme şeklinde anlaşıl 
maması . 



A N A V A T A N PARTİSİ 

Adalet 

Adalet te hedef süratli adalet ve caydırıcı ceza. 

Emniyet ve Asayiş 

Anarşi , terör , bölücülük gibi akımlarla sürekli mü
cadele edilmesi. 
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HALKÇI PARTİ 

Köyler in imam kadrolar ının doldurulması . 
Köylerde ve dar gelirli yörelerde cami yapımına 
Devletçe yard ım edilmesi. 

Vakıfların top lum ihtiyaçlarına ve amaçlara uygun 
ve verimli biçimde değerlendirilmesi. 

Adalet 

Yargıç ve savcı kadrolar ının boş bırakılmaması . 
Yargıç akademilerinin kurulması . 
Yargıç, savcı ve adalet görevlilerinin maddî ve sos
yal olanaklarının yükseltilmesi. 
D a r gelirlilerin hak aramalar ının kolaylaştırılması. 
H u k u k sigortası oluşturularak avukat ücreti öde
meksizin hak arayabilme imkânının sağlanması. 
Mahkemeler le Yargıtay arasında üst mahkemeler 
kurulması . 

Davalar ın çabuk bitirilmesi için usul yasalarında 
gerekli değişikliklerin sağlanması. 
T ü m yasaların halkın anlayabileceği bir dille tek
rar yazılması. 
İl merkezler inde tüm hukukla ilgili yayınları içe
ren adalet kitaplıklarının kurulması . 
Ceza ve tutukevlerinin insanca yaşanır düzeye yük
seltilmesi. 

Emniyet ve Asayiş 

İç güvenlik sağlanmasında kolluk tedbirlerinin öne
m i yanında gelir dağılımındaki adaletsizliklerin, 
bölgelerarası dengesizliklerin o r tadan kaldırılması 

MİLLİYETÇİ D E M O K R A S İ PARTİSİ 

Emniyet ve Asayiş 

K a m u düzenine mal ve can güvenliğine yönelik ha
reketlere karşı koruyucu, caydırıcı, etkin tedbirle
rin alınması. 

Kutsal din duygularının Devlet işlerine karıştırıl
maması . 
Kişilerin batıla değil gerçek din bilgi ve kül türüne 
ahlak öğret imine Devlet denetim ve gözetimi al
t ında kavuşturulması . 

Din alanındaki t ü m ihtiyaçların Devletçe karşılan
ması . 

Adalet 

Vatandaşın yargı yolu ile hakkını a lmakta zorluk 
çekmemesi için gerekli tedbirlerin alınması. 
Cezaevlerinin suçluyu top luma tekrar kazandıracak 
şekilde düzenlenmesi. 
Yargının süratlendirilmesi. 
İstinaf mahkemeler in in kurulması . 
Staj akademilerinin kurulması . 



A N A V A T A N PARTİSİ 

Güvenl ik kuvvetlerinin m o d e r n araçlarla teçhiz 
edilmesi, eğitim - öğretim, ücre t ve sosyal imkân
larının artırılması. 

MOIî Savunma 

Disiplinli ve güçlü bir o rdu , mükemmel eğitim, 
modern silah araç ve gereçlerin sağlanması. 

Dış Pol i t ika 

Siyasî, askerî, iktisadî işbirliği yönlerinden men
subu bu lunduğumuz Batı dünyası ile ilişkilerde 
savunmanın yanısıra iktisadî gelişme ve kalkınma
yı hızlandıracak ve menfaat ler i dengeleyecek daha 
aktif politika izlenmesi. 

Coğrafî yer ve tarihî bağlar it ibariyle Or tadoğu ve 
İslam ülkeleri ile ilişkilerin geliştirilmesi, bu ülke
ler ile Batı arasında köprü o lma görevinin üstle
nilmesi. 

Kıbrıs T ü r k top lumuna destek hizmetinin sürdü
rülmesi. 
E rmeni cinayet şebekelerinin kat l iamına nihayet 
verdirmek için gerekli mücadelenin sürdürülmesi . 
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Millî Savunma 

— Askerl ik ödevinin a r tan nüfus gerçeği karşısında 

daha rasyonel esaslara bağlanması . 

Dış Politika 

— H ü r dünyanın ve Batı ittifakının üyesi o lduğumuz 
gerçeği göz önünde tu tularak N A T O içindeki ye
rimizin daha da güçlendirilmesi. 

—• Or tak Pazar la ilişkilerimizin t am üye o lma hedefi 
is t ikametinde geliştirilmesi. 

— A r a p ve Müs lüman ülkeler ile, kültürel , ekonomik 
ve siyasî ilişkilerimizin artırı lması. 

Or tadoğu 'da Filistin meselesine kalıcı bir çözüm 
bulunması temennisinde ve inancında bulunduğu
m u z u n belirlenmesi. 

ve sosyal barışın gerçekleştirilmesi yolu ile güven
lik or tamının tesis edilmesi. 

Kol luk kuvvetlerinin araç ve gereç yönünden çağ
daş düzeye getirilip eğitiminin yükseltilmesi ve per
sonelin madd î olanaklar yönünden ta tmin edilmesi. 

Millî Savunma 

Millî ha rp sanayiimize günün ihtiyaçlarına cevap 
verebilecek üret im kapasitesi kazandırı lması . 
Türkiye 'n in askerî ha rcamalar yaparken millî he
defler - kuvvet ve mevcut ekonomik gücünü dik
kate alarak bunlar arasında dikkatli ve hassas bir 
denge kurulması . 

Dış Politika 

Kuzey Atlant ik İttifakı içerisindeki Türk iye ye
rinin muhafaza edilmesi 
T ü m Müs lüman ülkelerinin barış ve istikrar için
de yaşamalar ı için çaba sarfedilmesi. 
Kıbrıs T ü r k top lumunun desteklenmesi. 

D o ğ u bloku ülkeleri ile karşılıklı ç ıkarlara saygı, 
içişlerine kar ı şmama ve hak eşitliği ilkelerine da
yalı dış politika uygulamasına devam edilmesi. 





TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYONLARINDA YAPILAN 

SEÇİM KONUŞMALARI 





ANAVATAN PARTİSİ 





Hayırlı Akşamlar Sevgili Vatandaşlarım, 

Bu akşam televizyon ve radyo aracılığıyla üçüncü kez evlerinizde, kahveleriniz
d e size misafir o luyorum. 

N e liderler konferansı , ne basın toplantısı... Bu akşam ben sizlerle, t ahminen 30 
milyon vatandaşımla aynı odada, başbaşa bir sohbet yapma mut lu luğuna nihayet 
erişiyorum. 

Beni izleyen herkese, hepinize teşekkür ederim. 
Benim bu misafirliği suiistimal etmeye hiç niyet im yok. 
Yani bana ayrılan sürenin adı «Televizyonda siyasî propaganda»dır diye, ille 
de hep kendimizden söz etmeye hiç niyetli değilim. 
30 milyon va tandaş için or tak sohbet konusu m u h a k k a k ki, her şeyden önce va-
tanımızdır , Türkiye 'mizdir . 

Or tak konumuz , haya t pahalılığı... Geç im darlığı... işsizlik... 
Verilen veya verilmeyen zamlar.. . Ödenen veya ödenmeyen taban fiyatlar... 
K o n u t sıkıntısı, elektrik, su... Ve benzeri dertlerimizdir or tak konular ımız. 
A m a si/.i temin edeyim, esas meselemiz, esas eksikliğimiz iyi idare meselesidir, 
iyi idare eksikliğidir. 
30 seneye yakın bir müddet boyunca memlekete hizmet ettim. 
12 Eylül öncesinde, Devletin en yüksek kademedeki memuruydum, yani hem 
Başbakanlık, hem Plan lama Müsteşarıydım, sivil idarede bundan yüksek memu
riyet yoktur , ondan sonra bakanlık gelir. 
12 Eylül sonrasında ise, göreve devamı istenen tek kişi bendim, h e m de Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olarak, b a n a paha biçilmez tecrübeler kazandı
ran bu iki dönemde, geçen akşam değindiğim gibi, şu dersi aldım; 
Bakan olmakla dahi iş bitirilemiyor, tedbirler zamanında ve tam alınamıyor, ya
r ım tedbirlerle iş yar ım yürüyor, yar ım yürüyen işlerin faturasını da ima millet 
ödüyor . 
G ö r d ü m ki, en uygun ve kusursuz tedbiri kâğıt üs tünde a lmak, bizim için zor 
değil, a m a sıra uygulamaya gelince, t am yetki al ınmazsa iş yürümüyor , eksik 
kalan yetkinin ceremesini halk çekiyor. 

Konuşmacı : Turgut ÖZAL 
Yayın Tarihi : 30.10.1983 
Yayın Saati : 21.39 - 21.59 

Nedir t am yetki? 
T a m yetki dediğim, Mecliste çoğunluğa sahip olmak, çıkması şart kanunlar ı 
zaman ında ç ıkar tmak, al ınması şart karar lar ı zamanında almaktır . 
T a m yetki dediğim, Meclisiyle, Hükümet iy le iktidar olmaktır . 

Sevgili Vatandaşlarım, 

Her yiğidin bir yoğur t yiyişi vardır , yiğit olan çıkar millet önüne , milletin rızası 

için ter döker , çalışır, ancak bü tün bunlar ekip işidir, t ak ım işidir, bü tün bunlar , 

birbirine inanmış, bir p r o g r a m etrafında birbiriyle kenetlenmiş insanların işidir, 

or tak dile, or tak görüşe sahip insanların işidir ve hepsinden önemlisi, akılcı, iş 

bitirecek insanların yanyana gelmesidir, bu ekip Anava t an Partisindedir . 

Sonuç itibariyle, t am yetki ed inme zaruret i millete d a h a iyi hizmet e tmek için 

bizi bir par t i ku rmaya sevk etmiştir. 

Efendim, deniyor ki, Anava t an Part is inde bir sen varsın, başka meşhur insan 
yok, şöhret sahibi insan yok, şöhret sahibi eski siyasiler yok. Neden? 
Bu soruya her defasında şaşıyorum. 

Sevgili Vatandaşlarım, 

Bu milletin, bu memleket in insan serveti hiç tükenir mi? 
Bu milletin insan serveti bitmez! 
24 Ocak Karar la r ın ı birlikte aldığımız, ta tbikat ını birlikte yürü t tüğümüz iş ar
kadaşlar ımın çoğu, bugün, Anava t an Partisinin saflarındadır. 
Bu arkadaş lar yur t içinde ve dışında yankılar yapan iktisadî başarı ları sağlama
dan önce de t an ınmayan insanlardı, şöhret peşinde değil, iş peşindeydiler, millet 
hizmetindeydiler. 
Hepinizin önünde bu fırsattan ya ra r l anarak onlara, bugün teşekkür ediyor, «Al
lah onlardan razı olsun» diyorum. 
Onlar ın bilgili, inançlı çalışmaları olmasaydı , ben bugün sizlerin karşısına çıka
cak d u r u m a gelmezdim. 



A n a v a t a n Partisi , iş yapmış , çal ışkan insanlardan müteşekkildir . Türkiye 'n in en 
çok ihtiyacım duyduğu bilgili, becerikli, yapıcı insanlar bizdedir. 

Sevgili Vatandaşlarım, 
K ö t ü idare milletini kötüler, iyi idare milletini sever. 
Şuna hiç şüpheniz olmasın ki, kendini en az tanıyan, gücünü en az bilen millet 
biziz, T ü r k Milletidir. 

T a Osmanlı İ smapar tor luğunun son dönemler inden beri, memleket ne zaman 
batağa saplanmışsa, baştaki beceriksiz idareciler, kabaha t i milletin üs tüne atmış, 
«Bu millet a d a m olmaz» deyip işin içinden çıkmıştır. 

Buna karşılık, milletine inanan, milletini her şeyden daha aziz tu tan bir Ata tü rk 

gelmiş, en zo r şartlar alt ında dahi , T ü r k ' ü n gücünü yedi düvele ispatlamıştır. 

Ç o k parti l i hayat ta ise, oy kaygısı, d aha doğrusu, oy korkusuyla yapılmayan 

işlere mazeret ler hazırlanmıştır . 

Millete işin nasıl yapılacağı değil nasıl yapı lamayacağı anlatılmıştır. 
A n c a k şunu ifade edeyim; bugüne k a d a r ülkemizin gelişmesinde önemli hamleler 
yapıldığını da kimsenin inkâr e tme hakk ı yoktur . 

Biz bu memlekete hizmet edenleri unutmayız . H e r zaman minnetle anarız. 
Aziz Vatandaş lar ım, 

Biz Türkiye 'y i nasıl görüyoruz, bunu size an la tmak ist iyorum. 
Türk iye , kelimenin t a m manasıyla, Al lah ' ın lütfü ile bezenmiş, inanılmaz zen
ginliklere sahip bir ülkedir, el değmemiş ya da çok azını kullanabildiğimiz millî 
hazinelerimiz var. 
Çiftçi kardeşler im, 

Bilir misiniz ki, Avrupa 'n ın en geniş tar la lar ına sahip çiftçi millet sizlersiniz? 
Türkiye 'mizin ekilebilir topraklar ı , yani tarlaları t am 277 milyon dönümdür . Tek
rar l ıyorum, 277 milyon dönüm.. . 

Avrupa 'n ın en büyük iki t a r ım ülkesi F ransa ile Batı Almanya 'n ın ekilebilir 
tarlalarını üst üste koyun, toplayın, hepsi hepsi 268 milyon d ö n ü m eder! 
Yan i bizden 9 milyon d ö n ü m az. 

Başta ingil tere o lmak üzere, 11 A v r u p a ülkesinin, yani İsveç, Norveç , Finlan
diya, D a n i m a r k a , Hol landa , Belçika, Portekiz İsviçre, Avus turya ve Yunanis
tan ' ın ekilebilir topraklar ın ın top lamı zar - zor bizimkini bulur. 

Akarsu la ra gelince... Yine Avrupa ' dan örnekler vereyim... 
Almanya 'y ı sulayan Ren Nehr in i alın F ransa 'n ın can damar ı Sen Nehrini üstü
ne kat ın, İngiltere 'nin hayat kaynağı Taymis Nehr in i de ekleyin... Bu üç büyük 
nehrin su gücü, bizim Fı ra t ve Dicle 'nin Türk iye topraklar ındaki su gücü ka
dardır . 

Üstelik, onlar durgun akar , ulaşıma yarar , bizimkiler deli akar , enerjiye yarar . 
Yeralt ı zenginliklerimiz ise sayısızdır. 

Dünyaya k r o m bizden gider, bakır, demir, linyit ve daha keşfedilmemiş kaynak

larımıza rağmen, bilinen rezervler Avrupa ' da kimsede yoktur . 

O r m a n o rman diye ormanlar ımızın üstüne ti triyoruz. Hakl ı olarak a m a şunu d a 

biliyor muyuz? 

Avrupa 'n ın en geniş o rman alanına bizden başkası sahip değildir. Türk iye sahiptir. 
Peki neyimiz eksik? İnsangücü mü? Kabil iyet mi? 

Sevgili Vatandaşlarım, 

Dostları sevindiren, düşmanı acı acı düşündüren büyük bir milletiz. 
Ben gördüm işçilerimizi, gördüm mühendislerimizi. . . 
A lmanya 'da gördüm, Avrupa 'da gördüm, Libya 'da , Arabis tan çöllerinde gördüm, 
gözlerim yaşararak, gururdan, if t ihardan boğazım t ıkanarak , başardıkları işleri 
gördüm. 

Neticede diyeceğim şu ki, ilk iş olarak, yıllar yılı üs tümüze serpilmek istenen 

ölü toprağını şöyle bir silkeleyelim. 

Memleket imize ve kendimize inançla güvenelim. 

Ama. , hemen ard ından kendimize şu soruyu soralım : Niçin Türkiye , bu kada r 

zengin bir Türkiye , Avrupa 'n ın en az kalkınmış ülkesi olsun? Niçin?.. 

Avrupa 'da refah yönünden sonuncu olmamızın sebebi, bana sorarsanız, tektir, 

evet tektir. Meselemiz idare eksikliğidir. İyi idare eksikliğidir. 

N e çekmişsek, yar ım tedbirlerden çekmişiz. 

N e çekmişsek, parasızl ıktan değil, hesapsızlıktan çekmişiz. Başlanan işlerin arka
sını getiremeyişimizden çekmişiz. 

Çalışan insanın çal ışma şevkini yasakçı bir devletçilik anlayışıyla kaçırmışız, ya
sakçı mevzuat la kaçırmışız. 



N e çekmişsek cemiyetimizi yücelten, ona yeni ufuklar açan, hakikî ilim adamı
mıza, fikir adamımıza, sanatçımıza, din alimimize, öğretmenimize kâfi derecede 
sahip ç ıkamamaktan çekmişiz. 

N e çekmişsek kavgadan, o bitmez tükenmez kavgadan çekmişiz. 
Ve nihayet siyasî tercihlerin, ekonomik gerçekleri unu t tu rmas ından çekmişizdir. 
Ar t ık bu idare eksikliğini gidermemiz gerek. 
İyi bir idareyi başa getirmeniz gerek. 
Siyasî çekişme değil, iktisadî gelişme peşinde koşan part iyi iktidara getirmeniz 
gerek. 
Başka çıkar yolumuz yok. 
Demokras iye yeniden geçişimizi millî refaha da geçiş dönemi haline getirmemiz 
gerek, bu imkân, sizin ellerinizdedir. 
Bakınız, iyi idare ile kö tü idare aras ındaki fark nedir? Bakınız, idare farkı bir 
memleket te ne getirir, neler götürür? Bunu Türkiye 'mizin yaşadığı bir misalle 
anlatacağım. 
Hiçbir şey, idare farkının önemini bu misalde olduğu k a d a r açık ve çarpıcı bi
ç imde anla tamaz. İdare farkını bu kadar iyi or taya koyamaz . 
Vatandaşlar ım, 
Biliyorsunuz, hatır l ıyorsunuz, 1979 sonlarında memleketimiz uçurumun kenarına 
sürüklenmişti . 
Bir taraftan siyasî anarşi can alıyor, ocak söndürüyordu, öbür taraftan, iktisadî 
anarşi millete kan ağlatıyordu. 
Bir damla benzin, mazot , fuel - oil için millet kuyruklara giriyordu. 
Bir kaşık yağ yoktu, tüpgaz yoktu, ampul yoktu, ha t ta tuz bile bulunmuyordu, 
kuyruklar , ka raborsa ve haksız kazanç almış başını gidiyordu. 
Haz ine tamtakır , döviz yoktu, Türkiye , iflasın eşiğine gelmişti. 
Bize yeniden «Avrupa 'n ın hasta adamı» demeye başlamışlardı. 
E n acısı da yok olan dış it ibarımızdı. 
K a p ı kapı dolaşıp avuç açıyor, kredi ar ıyorduk, a m a bü tün kapılar yüzümüze 
kapanıyordu. 
Hiç u n u t m a m , daha doğrusu unutu lmaz bir hatıra.. . 
24 Ocak Karar lar ın ın üzerine çalıştığımız günlerde, Türk iye Cumhuriyet i Baş
bakanlığının kaloriferlerini yakacak fuel - oil yoktu! Hepimiz paltolarımızla ça
lışıyorduk. 

Şimdi de 1981 yılına bakal ım. 

K a r a b o r s a or tadan kalkmış, hiçbir ma lda kuyruk kalmamışt ı . 
1979'un yokluk ülkesi Türk iye 1981'de bolluk ülkesi olmuştu. Millete de, dün
yaya da güven gelmişti. 

F iyat artış hızı ise, % 100'lerden % 35'e kadar gerilemişti. 
İhracat ımız % 62 gibi rekor bir seviyede ar tmış ve millî gelir yeniden büyümeye 
başlamıştı. 

Şimdi elimizi vicdanımıza koyup bir düşünelim. 
D ü n y a aynı dünyaydı , ha t ta daha kötüye gidiyordu. 
Türk iye ise aynı Türkiye 'ydi , peki ne olmuştu? 
Ekonomimize sihirli değnek mi dokunmuştu? 

Tabi î ki sihirli değnek değil, mesele idare meselesidir, becerikli idareyi iş başına 
get i rme meselesidir. 

Bizi eleştirenler nereden nereye geldiğimizi görmek istemeyenlerdir. 
Ekonomiyi idare etmek iddiasında olanlar , hem 24 Ocak karar lar ına karşı ç ıkar 
görünüyorlar , hem de bu karar lar ı sahiplenmeye çalışıyorlar. Bu ne biçim iştir? 
İş lafla... Bizim takipçimiz o lmakla bi tmiyor. 
İşte 1983 yılında olanları milletçe, gördük. 
İhracat maalesef durakladı , hayat pahalılığı maalesef tekrar art t ı . 
Millî gelirin artış hızı geriledi, dolayısıyla, o büyük derdimiz işsizlik maalesef 
daha da büyüdü. 

Halk ın tasarrufuna sağlanan gelir düşürüldü, a m a kredi maliyetinde hiçbir düşme 
olmadı . 

Diyeceğim şu ki, aynı tedbirleri alırsınız, aynı prensiplere inanırsınız, a m a biriniz 
başarılı olur, diğeriniz başarısız kalırsınız. 
Çünkü m ü h i m olan idare tarzıdır, idare edebilmek, iyi idare edebilmektir ve 
halkın güvenini kazanabi lmekt i r . 
Az parayla çok iş becerebilmektir . 
Bu da, tecrübe ister. 

Memleket in dertlerini bilmeyenleri iş başına getirirseniz, T ü r k ekonomisi yazboz 
tahtasına döner, bedelini siz ödersiniz. 
Türkiye 'n in başına da tecrübeli, iş bitirici insanları koyun. 
Ka lk ınma modelinin aslı varken, taklidini koymayın, takl ide i t ibar etmeyin. 



Sevgili Vatandaşlarsın, 

Niçin iktisadî meseleler üzer inde bu k a d a r ısrar ediyoruz? 
Biz 12 Eylül 'ün getirdiği şu güzelim huzur or tamının devamını istiyoruz. İç barış 
istiyoruz, kardeşlik istiyoruz, işte b u n u n içindir ki Anava t an Partisi milliyetçi, 
muha fazakâ r bir partidir . 

Al lah 'a şükür ki yeni Anayasamız ile memleket te siyasî istikrarın altyapısı ta
mamlanmış t ı r . 

A m a şunu bilmeniz şart : İktisadî meselelerimizi çözmezsek, yani Hazinemizi dol-
durmazsak , işsizliğe çare bulmazsak, insanlarımızı refaha kavuş turamazsak hiçbir 
meselemizi çözemeyiz. Ayrılık, bö lünme tohumlar ının atılacağı mümbi t bir or
t a m yaratmış oluruz. 

Bu memleket in çözülemeyecek hiçbir meselesi yoktur , 

Yapacağınız tek şey, bilgili, becerikli iyi hazır lanmış, tecrübeli, iş bitirecek, akıl
cı bir idareyi iş başına getirmektir. 

Sevgili Vatandaşlarım, 
Bu akşamki ilk konuşmamda memleket imizin temel meseleleri hakk ında sizleri 
aydın la tmaya çalıştım. 
Açıklamalar ımın, 6 Kas ım 'da , vereceğiniz ka ra ra ışık tutacağına ve Türkiye 'miz 
için en hayırlı karar ı vermenize yardımcı olacağına inanıyorum. 

M u h t e r e m Vatandaşlarım, 
Erzu rum Pasinler 'de ciddî bir deprem olduğunu şimdi duydum. Erzurumlu va
tandaş lar ıma geçmiş olsun der, yaralar ının bir an önce sarılmasını Cenabı Hak
tan dilerim. 
Yar ın akşam gene birlikte o lmak dileğiyle, hoşçakalın... 



Hayırlı Akşamlar Sevgili Vatandaşlarım, 

Bu akşamki sohbetimizin konusu zor bir konu... 

Çiftçinin, iki dönüm de olsa, bir toprağı var . 

Esnafın dükkânı , zanaatkar ın kolunda, altın bilezik, zanaati var. 

Çalışan işçinin sendikası, sosyal sigortası var. 

M e m u r u n , emekli sandığı var. Yani , çalışabilen, iş sahibi insanlarımızın bir bi

çimde, hepsinin, az veya çok bir sahibi var. 

Bir de Al lah ' tan başka, kimsenin sahip çıkmadığı büyük bir kitle var. 
Vatandaşlar ım, sayısı korkutucu bir hızla büyüyen işsizlerimiz var. İşsiz olduğu 
için de sahipsiz vatandaşlarımız var. 
Şu son seçim gezilerimde bütün memleket i dolaştım. H e r tarafta işsizlerle kar
şılaştım. 
G e n ç işsizler gördüm. Orta yaşlı, aile babası işsizler gördüm. Diplomalı işsizler 
gördüm. Yüksekokul bitirmiş ama iş bulamamış pırıl pırıl gençler gördüm. 
Bu işsizlerin ikinci sınıf insan yerine k o n m a k pahasına, Avrupa la rda , güneşten 
kavru lmak pahasına Arabis tan çöllerinde iş bulmaya razı oluşlarını gördüm. 
Ai lah tan başka, sahibi o lmayan işsizlerin sahibi biziz. Biz işsize iş bulacak, ik
tisadî hamleyi başlatacağız. 
Çünkü , nüfusumuz arttıkça, eğer tedbir almazsak, işsizlik bir millî afet haline 
gelecektir. 

Vaki t varken önlenmesi gerek! 

Sevgili Vatandaşlarım, 

Arkadaş lar ımla birlikte, Anava tan Part isi 'nin programını hazır larken -ki buna 
bir bak ıma bizim hükümet p rogramımız da diyebilirsiniz- evet programımızı 
hazır larken, bu konu üstünde uzun uzun durduk, çare aradık. 
Size hemen, açıkça şunu söyleyeyim: 
Türkiye 'y i kalkındırmadan işsizliğe çare bulamazsınız. 
Bu iki mesele iç içedir. 
Ka lk ınma hızını yükseltmeden, işsizliği azaltamazsınız. 

Konuşmacı 
Yayın Tarihi 
Yayın Saati 

Turgut ÖZ AL 
31.10.1983 
21.22 - 21.32 

K i m tersini söylerse meseleyi bilmiyor demektir . 
Peki ne yapacağız? 

Herşeye rıza gösterip, işsizliğin ar tmasına göz m ü yumacağız. 

Hayır Vatandaşlar ım! 
Biz önce işsizliğin artmasını durduracağız . Sonra da işsizliği azaltacağız. 
Tabiî bize yetki verirseniz! 

Sevgili Vatandaş lar ım, 

Bir memleket in kalkınması, bir memleket te işsizliğin azalması için temel şar t 
yatırım yapmaktır . 
İyi güzel de, yatır ımı neyle yapacaksınız? 
Yatırım, kaynak işidir, yani pa ra işidir. Döv iz işidir. 

Yatır ım için önce kaynak bulacak, yani pa ra bulacaksınız. A m a hemen, yanı sıra 
dövizde bulacaksınız. 
Arkadan gelecek parayı da dövizi de garant iye alacaksınız. 
Sonra yat ı r ıma başlayacaksınız. 

Bizim ihraca ta bu kadar büyük önem vermemizin sebebi budur . İhraca t olmazsa, 
döviz gelmez, Döviz gelmezse ne yat ı r ımlar yapılabilir, ne işsizliğe çare bulunabilir . 
Devletin, yani bütçenin kaynaklar ı bellidir. 

Size şunu açıkça ifade edeyimki, Bu bilinen, alışagelmiş devlet geliriyle, bizim 

hasretini çektiğimiz kalkınma hamlesini başlatanlayız. 
Vatandaşlar ım, ancak sizin tasarruflarınızı cazip a lanlara çekerek tasarruflarınıza 
yeni yeni imkânla r açarak kalkınma hamlesini hızlandırabiliriz. 

Yapacağımız iş, tasarruf lara hayat pahalı l ığından daha yüksek gelir sağlamaktır . 

Tasarruflarınızı yatırabileceğiniz verimli alanlar bulmaktır . 

Ben seçim gezilerim sırasında ve televizyonda İs tanbul köprüsünü, K e b a n ba
rajım satacağız dediğim zaman, yer yerinden oynadı, k ıyamet koptu. 
Muhalif lerimiz de, kendilerine -akılları sıra- siyasî malzeme buldular . 



Benim dediğim şu : 
Biz bu köprünün , biz bu barajın gelirinin hisse senetlerini halka satalım. Kâr ına 
ortak edelim. 

K ö p r ü n ü n de, barajın da, işletilmesi gene, tabiî ki, mevcut, idarede kalacaktır . 

Hisse senedi sahibine, enflasyonun, yani hayat pahalılığının üs tünde kâr verilir. 

Vatandaşın cebine ek gelir girer. 

A m a bu arada, devlet de, hisse senedi karşılığı, halkından pa ra toplasın ki, ya

t ı r ım yapsın. İkinci Boğaz K ö p r ü s ü n ü kursun. İş sahası açsın. 

O parayla, ikinci, üçüncü Keban'lar başlasın ki, Doğu 'da , G ü n e y D o ğ u ' d a işsiz

likten beli bükülen va tandaşa iş sahası açılsın. 

Köprü , baraj o rada duracak, işsiz vatandaş da, umutsuz luk içinde onlara baka
cak. Yok öyle şey.. 

Kim ne derse desin, siz yetkiyi bize verirseniz, biz bunları yaparız. 

Böyle böyle, Batı 'da çok denenmiş, bizde hiç bilinmeyen bu yeni yöntemlerle.. . 

Vatandaşın tasarrufunu katlarız. Onları yeni kârlı yat ır ımlara dönüştürürüz , işi 

bitiririz. Bu suretle h e m işsizin yüzü güler, hem memleke t kalkınır, h e m de 

vatandaşa ek gelir sağlanır. 

Almanya 'daki , yurt dışındaki işçilerimizin tasarruflar ına böylece güvenli, ve
rimli yatırım alanları da nihayet açılmış olacak. 

Vatandaşlar ım, geçenlerde söyledim. Bir daha tekrar l ıyorum. 

Yar ım tedbirlerle Türk iye kalkınamaz. 

Yar ım tedbirlerle işsizliğe çare bulunamaz. 

Biz tedbiri alırsak tam alırız. 

İşsizliğe çare bu lma seferberliğine özel teşebbüs de katılacaktır. Yat ı r ıma teşvik 
yoluyla... 

Bir kur tuluş yolumuz, refah yolumuz da ihracattır. . . 

İhracat yapan herkesin yanındayız. Yardımcısı olacağız. 
İhracata yönelik yatırım, benim işsizime iş bulur. 

Bir diğer kaynak da, yabancı sermayedir. Dış kredidir. Yabancı sermayeyi Tür
kiye'ye gelmeye teşvik etmeye devam edeceğiz. 

Bizim dışarıya verdiğimiz ve vereceğimiz güven havası, inşallah bu gelişi hızlan
dıracaktır. 

Türkiye 'mize hem Batı 'dan, hem zengin A r a p aleminden daha fazla sermaye aka
caktır. 

Yabancı memleket lerde çalışan milyonlarca insanımız da yabancı diyarlarda değil, 
artık kendi ülkelerinde çalışmaya başlayabilecektir. 

Sevgili Vatandaşlarım, 

G ö r d ü ğ ü n ü z gibi, hiçbir işte kestirme yol yoktur. Çal ışmak şarttır. Kafa yor
mak, terlemek esastır. 
Biz Türkiye 'nin meselelerini tek tek inceledik. 
İnanıyorum ki, çıkar yollar da bulduk. 

İşte bu bulduğumuz yolları, size açıklıkla, önümüzdeki güçlükler ve imkânlarla 
düpedüz anlat ıyorum. 
Anla tmaya devam edeceğim. 
Size şu temel inancımı bir kere daha tekrar lamak is t iyorum: 

Bu memleketin, bu büyük memleket in çözülemeyecek hiçbir meselesi yoktur. 
Yapacağınız tek şey, bilgili, becerikli, iyi hazırlanmış, iş bitirici, akılcı bir 

idareyi iş banına getirmektir . 
6 Kas ım 'da bu idareyi siz seçeceksiniz. 
Buna inanıyorum. 

Yar ın akşam televizyon baş ında yeni bir sohbette buluşmak üzere hepimize hoş
ça kalın diyorum... 



İyi Akşamlar Sevgili Vatandaşlarım, 

Bu akşamki sohbetimizi çok önemli bir konuya ayır ıyorum. 
Öyle bir konuki , ucu, istisnasız, her va tandaş ıma, kundakdaki bebeğin ilacına 
kada r dokunur . 
Öyle bir konu ki, bizim başlattığımız hamle devam ettirilmezse, başımıza bela 

olur. Büyük bela olur... 

Öyle bir 'konu ki, çözüm acilen getirilmezse, gene sanayi durur. 
Öyle bir konu k i , gene kuyruklar , darlıklar, yokluklar oluşur. 
Bu konu, ihracat konusudur . İhracat. . . 

Nedir ihracat? Mal üretir, hizmet üretirsiniz. Dışat satarsınız. Döviz kazanırsı

nız. 

Kazandığınız dövizle de ithalat yaparsınız. 
Döviz bir eve giren maaş gibidir. 
Döviziniz yoksa, or tada kalırsınız. 
Tıpkı 1979'larda olduğu gibi... Bir tanker petrol için ele güne avuç açarsınız. Al
lah bu millete o günleri bir daha göstermesin. 
Dünyanın hiçbir milleti kendi kendine yetemez. Yetemiyor. 
Ne oluyor? Dış ticaret doğuyor. Herkes ürettiğini dışa satıp, parasıyla, yani dö
vizle, ihtiyacı olan malı dıştan satın alıyor. 
Biz de i thalat y a p m a d a n yaşayamayız. 

Döviz o lmadan fabrika kuramayız . Döviz o lmadan mevcut fabrikaları çalıştıra
mayız. Ordumuza gerekli silahları satın alamayız. 
Döviz o lmadan yat ır ım yapamayız. Yat ı r ım yapamazsak , işsizliğe de çare bula
mayız. Yani konu bu kada r önemli. 

Biz, ihracatın nasıl artırılacağını biliyoruz. Bunu gösterdik... Yeni bir çığır açtık... 
1976 - 1979 döneminde , bizden önce, Türkiye 'n in yıllık ihracatı 2 milyar dolar 
kadardı . 1981'de ihracat ımız pa t lama yapmış , 1982'de ise üç misline yaklaşmıştı. 
Nasıl oldu bu? İyi idare ile. Milleti ihracata gönül verdirecek iktisadî politika
lar ile. 

Konuşmacı 

Yayın Tarihi 

Yayın Saati 

Turgut ÖZ AL 

1.11.1983 

21.10 - 21.20 

Benim köylüm ihracata yeni kalemler katt ı . Salyangoz sattı. Döviz kazandı . Kur 
bağa sattı, mercimek, elma, koyun, domates sattı, memleket ine döviz kazandırdı . 
Ben böyle çiftçimi, köy lümü alnından öperim. 

İşbilir sanayicim, ihracat ta sanayinin payını , Cumhur iye t tar ihinin en yüksek 
nispetine, % 60'lara çıkardı .Ben böyle sanayicimi a lnından öperim. 
Biz ne verdik? Sadece yol gösterdik. İhracat ı teşvik edecek mekanizmayı kurduk . 
Mekan izma aynen duruyor ama, maalesef, şimdi ihracat ımız son bir yıldır ye
r inde sayıyor. Neden?. . 

Sevgili Vatandaşlarım, 

Ekonominin , piyasanın kendi tabiî kanunlar ı vardır . Bunlar ı bilmek lazım. Bu 
kanunlar ı , milletin menfaat ine kul lanmak lazım. Biz ne yaptık? Kısaca özetle
yeyim. 
İş başına geldiğimizde enflasyon, yani fiyatların artış hızı, % 100'leri geçmişti. 
İlk iş, bu hızı yavaşla tmak, sonra enflasyonu geri çekmekti , çektik. 
Önce Devletin Banknot Matbaas ın ı yavaşlatt ık. Piyasadaki aşırı paraya bir son 
verdik. Çünkü , p iyasaya aşırı p a r a verilirse, paran ın değeri düşer, millet mala 
hücum eder, enflasyon olur. 

Diğer gerekli tedbirleri de aldık, enflasyonu aşağı çekerken, bankadak i paraya , 
enflasyonun üs tünde gelir gelmesini sağladık, milletin tasarrufunu kimseye sömürt-
medik, hiçbir z a m a n da sömürtmeyiz. Milletin elindeki p a r a mala , altına değil, 
bankaya aktı , ekonomiye destek oldu. 
A m a bu a rada çok önemli bir şey daha oldu, piyasanın yapısı değişti, enflasyon 
dizgine vurulunca, pa ra banka la ra kayınca, ma la hücum durdu. 
Eskiden kuyruk ta kalitesiz mal beklerken, şimdi, mal ın iyisi kapımıza gelir oldu, 
doğrusu da buydu. 
Piyasanın efendisi satıcı iken, bu defa alıcı, yani müşteri , yani sizler piyasanın 
efendisi oldunuz. 
Sanayici için, ihraca ta yönelmek, bir bak ıma bir mecburiyet hal ine geldi. 



Niçin biz böyle tedbirleri uyguladık? Tedbi r değil aslında ekonominin tabiî ka
nunlar ının yaşamas ına müsai t zemini hazırladık. 
Çünkü , sevgili vatandaşlar ım, ihracata yönelmek sadece döviz ihtiyacımız için 
değildir. 
Sizin daha ucuz, daha kaliteli ürünlere kavuşmanız için de çok önemlidir. 
i h raca ta girişen, dünya ile rekabete girişen fabr ika daha iyi çalışır. 
Rekabe t edebilmek için, maliyeti düşürmek için çok üretir, hesaplı fiyatla satar. 
H e m kendisi kazanır , h e m millet kazanır . 
Bize art ık böyle bir zihniyetin h â k i m olması şarttır. 
Bugün ise, maalesef, ihracat ta tehlike çanları ça lmaya başlamıştır. 
Memleket te enflasyon canavarı dir i lmeye başlamıştır. 
E n önemlisi, ihracat taki tehlike, sadece r akamla rda değildir. Kafa lardadır , ka
falarda! 
Tehl ike, enflasyoncu p a r a musluklar ını açacaklar ını söyleyen anlayıştadır. 
Tehlike, ihracat ta başlayacak krizin yarın bize neye ma l olacağını görmeyen zih
niyettedir. 
Bizim yolumuz bellidir. 
Efendim, tatlı kâ r günlerini hâlâ geri get irmek isteyenler var , «Mal satamıyo
rum» diye feryat ediyorlar. 
Eh , ededursunlar. . . 
«Piyasa durgun, ba t ıyorum» diyorlarmış, ihracata yönelmezlerse, bizden bir şey 
beklemesinler. 

Memleket te bunca işsizlik varken, iş sahası açmaya yarayacak parayı beceriksiz 
yönetimleri ku r t a rmak için harcayamayız . 
Biz, ekonominin kaidesi, tabiatı ne ise ona uyarız. 
Biz, ihracat ta gayret gösteren herkesin yan ında olacağız. 
Aziz çiftçi vatandaşım, 
Senin ü rününü tar lada bıraktırmayacağız. 

Senin a r tan ü r ü n ü n ü dışa sa tmak için, dışa paza r l amak için işe sahip çıkacağız. 
Evvelce de sahip çıktığımız gibi. Senin elman, senin narenciyen ağaçta kalmaya
cak, senin sebzeni tar lada bırakmayacağız. Satacağın koyun elinde kalmayacakt ı r . 
Sevgili dostlarım, 

İlelebet dış borçla yaşayamayız. İlelebet yurt dışındaki işçi kardeşlerimizin, ka-

zandırdıklarıyla döviz dengemize kalıcı bir çare bulamayız. 

Sağlıklı ka lk ınmanın tek yolu ihracatt ır . 

Bunun için Türk iye ihracat ar tmasına, ha t ta ihracat pat lamasına imkân verecek 
bir idareye m u h a k k a k kavuşmalıdır . 

Size şu temel inancımı bir kere daha tekrar lamak istiyorum : Bu memleket in, 
bu büyük memleket in çözülmeyecek hiçbir meselesi yoktur . Yapacağınız tek şey, 
bilgili, becerikli, iyi hazırlanmış, iş bitirici, akılcı bir idareyi iş başına getirmektir . 
6 Kas ım 'da b u idareyi siz seçeceksiniz. Buna inanıyorum. 

Yar ın akşam televizyon başında yeni bir sohbette bulunmak üzere hepinize ha
yırlı geceler diliyorum... 



İyi Akşamlar Sevgili Vatandaşlarım, 

Bu akşamki sohbetimizde size iki önemli konuyu anla tmaya çalışacağım. İlk 

konuya bir betzetme ile başlamak ist iyorum. 

Bir küçük benzetme ile bir büyük meseleye nasıl eğildiğimizi izah etmek istiyo

rum. 

Diyelim ki, T ü r k milleti, Türk cemiyeti büyük bir çadırdır. 
Çadırı ayakta tutan nedir çadırı ayakta tu tan or ta direktir. 
Kimler T ü r k miletinin, Türk toplumunun orta direğini teşkil ediyor? Ona ba
kalım.., 

Or ta direk sensin çiftçi kardeşim... 
Or ta direk sensin işçi kardeşim... 
Or ta direk sensin memur , öğretmen, polis, subay, astsubay kardeşim... 
Or t a direk sizlersiniz emekli arkadaşlarım.. . 
Or ta direk sensin esnaf, sanatkâr , şoför hizmet üreten, mal üreten teşebbüs sa
hibi vatandaşlarım.. . 
Or ta direk sizlersiniz... 

Biz diyoruz ki : Orta direk güçlenecek! Orta direk desteklenecek, beslenecek. 
Peki nasıl? Bir milletin orta direğine, or ta gelir g rubuna yapılacak en büyük kö
tülük, fiyat artışlarına, yani enflasyona seyirci kalmaktır . 

«Piyasayı açacağım, piyasayı ferahlatacağım» diye hayat pahalılığını, yani enf
lasyonu azdıracak para musluklarını yeniden açmaktır . Piyasaya aş ın banknot 
saçmaktır . 

Bu, dar gelirliyi, sabit gelirliyi, emekliyi or ta gelir sahibi milyonlarca aileyi ha
yat pahalılığının, fiyat artışlarının alt ında ezilmeye bırakmaktır . 

Sevgili Vatandaşlarım, 

Bir a tasözümüz vardır. Hepiniz bilirsiniz : «Kaşıkla verip, kepçeyle geri almak» 
diye... 
Yıllar yılı Türkiye 'de bu oyun oynanmıştır . 

Konuşmacı : Turgut ÖZAL 
Yayın Tarihî : 2.11.1983 
Yayın Saati : 21.34 - 21.44 

Hesapsız kitapsız pa ra basılmış, maaş lara , ücretlere, t aban fiyatlara görünüşte 

zam yapılmıştır. 

Sevgili Vatandaşlarım, 

Piyasanın, ekonominin tabiî kaideleri, kanunlar ı vardır . Bunlar değiştirilemez. 

Piyasaya böylesine hesapsız para sürerseniz, daha o zamlar , sizin elinize geç

meden, çarşıda pazarda fiyatlar, size verilen zammı çoktan silip süpüren sevi

yeye ulaşır. 

Türkiye 'de fiyat art ış hızı işte böyle, böyle, 24 Ocak öncesine kadar , % 100'lere 
varmıştır. Peki , k im % 100 zam almıştır? 
Bu. reva mıdır? Bu, kaşıkla verip, kepçeyle geri a lmak değil midir? 
Esnaf arkadaş ım, 

Böylesi d u r u m d a ne olur senin halin? 
Raflarını do lduramazsm. Sermayen dün 10 koli mal a lmana yetiyorsa, az sonra, 
5 kutu mala ancak yeter. Pa ra kazanamazsın . Ayrıca, pahalılık da belini büker. 
Ve nihayet sen, çiftçi kardeşim, 

Enflasyon, yani fiyat artışları başıboş kalırsa, zaten zamanında ödenmeyen ta
ban fiyatları, bir bakarsın, piyasadaki fiyatlar karşısında para değil, pul oluvermiş. 
Şaşar kalırsın... 

Biz buna imkân vermeyiz. D a h a önce de yaptığımız gibi, enflasyonu, yani hayat 
pahalılığını aşağıya çekeriz. 
Çünkü biz bu işi biliyoruz. 
Çiftçinin eline zamanında ödenmeyen değil, zamanında ödenen gerçekçi t aban 
fiyat politikasını uygularız. Çiftçimizi destekleriz. 

Sevgili Vatandaşlarım, 

Bizim vergi sistemimizde açık bir haksızlık vardır. 
Serbest meslek erbabı yaptığı bazı harcamalar ı masraf ına geçer. Vergisinden 
düşer. 



İşçi, memur , emekli, yani sabit gelirliler ise bu haktan mahrumdur la r . Niçin böy
le olsun? 

Biz bu hakkı , her hak sahibine veririz. 

İşçi, memur , emekli, yaptığı bazı harcamalar ın faturasını alacaktır. 

Faturas ını ibraz yoluyla vergi iadesi alacaktır. 

Yan i yıllık geliri bir miktar daha artar, ek gelir kazanır . Dolayısıyla geçim sıkın
tısı daha hafifler Memur , işçi, emeklinin, sabit gelirlilerin maaşı m u h a k k a k 
enflasyonun üstünde tutulacaktır . 

Sevgili Vatandaşlarım, 

Biz vatandaşın teşebbüsüne inanırız. Çünkü insan, kâr , zarar , rekabet or tamın
da , aşk ile, şevk ile çalışır. 

Milletimizin teşebbüs aşkını söndüren, onu çalışmaya değil, bezginliğe iten ya

sakçı mevzuat or tadan kaldırı lacaktır . 

Teşebbüse cesaret, destek verilecektir. 

İş kurmak , işini büyütmek isteyen küçük esnafın, sanatkâr ın hevesini kamçı

larız. 

Yeni yeni sanayi siteleri kura rak , yeni yeni çarşılar açarak iş sahibi olmak is
teyene imkân sağlayacağız. 

Ve nihayet... Bu gibi teşebbüs sahiplerine, or ta direğin insanına yeterli kredi ve
rilmesi için gereken her türlü tedbirleri alırız. 

Milletin efendisi köylümüze çiftçimize kredi , tohum.iyi tohum, ilaç, gübre za
man ında ve yeterli verilecektir. Sulama için büyük projelerimiz vardır. Sulanabilir , 
sulama imkânı olan her karış toprağı m u h a k k a k sularız. 

Sevgili Vatandaşlar ım, 

Biz sizin, memleketimizin meselelerini çözmek için hazırız. 

Sevgili Vatandaşlar ım, 

Türk iye 'n in en önemli meselelerinden biri de D o ğ u ve Güneydoğu Anado lu ile 
diğer geri kalmış bölgelerimizin kalkınmasıdır . 

O bölgelerde bizzat teşhis ettiğim işsizliğin azaltılması şa ı t tu . 

Anava tan Partisi işte demin söylediğim bu yörelerimize özel önemi verecektir. 
H e m de öncelikle... 

Bu nedenle, eğer iktidar olursak Türkiye 'de ilk defa, tekrar ediyorum, ilk defa 
bir devlet bakanımız D o ğ u ve Güneydoğu Anado lumuzun ka lk ınma hamlesini 
Başbakan adına ad ım adım izleyecektir. 

Bu bölgelere sanayinin girmesi için özel teşvikler verilecek. 
Sınır ticareti kolaylaştırılacak. 

Yol, su, elektrik, okul, hastane gibi tesislerin hızla yapımında devleti, o yöre

lerde yaşayan va tandaş ım görecektir . 

Ata tü rk projesi gibi projelere kaynak , yani pa ra bulunacaktır . Çünkü bu bir 
hesap kitap işidir. Biz o yörelerde sulamanın önemini biliyoruz. 

Değerli Vatandaşlarım, 

Hakkımızda köylerde, kahvelerde tür lü dedikodular yapı lmaya başlandı... 

Asılsız kara lamalar söylenmeye başlandı... Aynen o geri dönmek istemediğimiz 

günlerdeki gibi... 

Bunların hepsini duyuyor ve okuyoruz! Umutlar ın ı kaybedenler böyle yaparlar . 
Bunu böyle biliniz. 

A m a kesinlikle cevap vermek, polemiğe girmek, siz değerli vatandaşlar ım, dert
lerinizle uğraşacağımız yerde b u saçmalıklara cevap vermek niyetinde değiliz. 
Tekra r ediyorum kesinlikle değiliz. 

Size şu temel inancımı bir kere daha tekrar lamak istiyorum : 

Bu memleketin, bu büyük memleket in çözülmeyecek hiçbir meselesi yoktur . 

Yapacağınız tek şey, bilgili, becerikli , iyi hazırlanmış, iş bitirici akılcı b i r ida

reyi iş başına getirmektir. 

6 Kas ım 'da bu idareyi siz seçeceksiniz. 

Buna inanıyorum. 

Yar ın akşam televizyon başında yeni bir sohbette bu lunmak üzere hepinize iyi 
akşamlar diyorum... 



Hayırlı Akşamlar Sevgili Vatandaşlarım, 

Bu akşamki sohbetimizin konusu ikilidir. 
İki büyük derdimizdir. İki millî dert... 

Bunlardan birincisi konut sıkıntısıdır. K i ra derdidir. Gecekondu meselesidir. 
Diğeri ise, her vatandaşı canından bezdiren aşırı bürokrasidir . Yani kırtasiyeci
liktir. Devlet kapısındaki rüşvettir. «Bugün git, yarın gel» ciliktir. « N e m e l a z ı m c ı 
lıktır. 

Biz bu iki derdi de hal yoluna sokacağız. Buna azimliyiz. Kararlıyız. Buna 

hazırlıklıyı/. 

Sevgili Vatandaşlarını, 

Önce, şu konut meselesini ele alalım. 

Biliyorsunuz, şehirlerde bilhassa büyük şehirlerde milyonlarca vatandaşımız 
sağlıksız, düzensiz, yolu, suyu, kanalizasyonu yetersiz gecekondularda yaşıyor. 
D a r gelirli, sabit gelirli vatandaşlarımız k i radan inim inim inliyor. 
Mesele yıllarca ihmal edilmiş, şimdi pa t lama noktasına gelmiş. Acil çözüm bek
liyor. 
Dahası da var. K o n u t meselesinde vatandaşa haksızlık edilmiştir. 

Vatandaşa ev yapması için arsa göstermek yerine, zar zor arsa bulana ruhsat 
verilmemiştir. Vatandaş kaçak konut yapmaya zorlanmıştır . 
N e yüzden? Saçma sapan, çağı geçmiş bir mevzuat yüzünden. Hat ta imar affı 
bu hatalar yüzünden çıkarılmıştır. 

A m a gene bürokrasi , kırtasiyecilik bu affı da çalışamaz hale getirmiştir. 
İlk iş olarak, bu mevzuat ı değiştireceğiz ve imar affını işler hale getireceğiz. 
Dahası var, 

K o n u t yapımındaki bir sürü lüzumsuz formaliteyi, işlemleri basite indireceğiz. 
K o n u t yapımına salınmış mant ık dışı vergileri hem sayıca azaltacağız, hem nis
petlerini düşüreceğiz. 
Yani ilk iş, konut hamlesine girebileceğimiz yasal çerçeveyi basite, kolaya in
dirmektir . İlk sözüm bu. 

Konuşmacı : Turgut ÖZAL 
Yayın Tarihi : 3.11.1983 
Yayın Saati : 21.22. - 21.32 

Şimdi geldik esas meseleye. Parayı nereden bulacağız? 
Ben hep üzü lmüşümdür . « K o n u t meselesini çözeceğiz» diye seçim meydanla
r ındaki nutukları duyunca. Sureti haktan , fakir fukaradan yana görünenlerin 
bu sözlerine hep üzü lmüşümdür . 
İçimden, «parayı nereden bulacaksın?» demişimdir. 

Meydanlarda belki iyi niyetle bunu söylerler a m a iş başa düşünce yapamazlar . 
İş başa düşünce acı gerçek or taya çıkar, p a r a bulamazlar . 

Değerli Vatandaşlarım, 

H e r işin başı hesap kitaptır. Hesapsız kitapsız ağzını açanın sonu hüsrandır . 
Biz hesabımızı, kitabımızı yaptık. Sizi konu t sahibi yapacak bir çözüm bulduk. 
Yolunu yöntemini hazırladık. 
Bakın, sevgili vatandaşlar ım. 
Konut, konusunda tablo gayet açıktır. 
Devlet, konut yapımı için, size kendi kesesinden kafi para ayıramaz. 
Zaten her yıl açık veren bütçesinden size konut için yeterli kredi sağlayamaz. 
Peki, şimdi ne olacak? El bağlayıp, çaresizlik içinde oturacak mıyız? Hayır: 
Bakın, ne yapacağız... 

Aklın yolu iki değil ki, değerli vatandaşlar ım, aklın yolu birdir. 
Eğer devletin konut meselesine ayıracak fazla parası yoksa, demek ki çare, bütçe 

dışı ilave kaynak yaratmakt ı r . 
Yani bütçe dışından para bulmaktır . 
Bu pa ra nerede mi? Duruyor , hazır! 
Bu para milletin tasarruflarıdır. Bankalarda duran mevzuatt ı r . 
Belki çoğunuz bilmez. Bankaların vatandaşa konut kredisi vermesi m ü m k ü n de
ğildir. 
Olmaz böyle şey... 
İlk işimiz, bankalar ın vatandaşa konut kredisi vermesini zorlaştıran mevzuat ı 
değiştirmek olacaktır. 



Bütün devlet bankaları , bü tün özel bankalar , sade vatandaşa da kredi , konut 
kredisi verecekleri bir kanunî zemine oturtulacakt ır . 
Şimdi, diyeceksiniz ki, «Banka kredileri çok pahalı , ben bunu ödeyemem». Hak
lısınız. 

Bizim idaremizdeki devlet, bu rada «devlet babalığı»m gösterecektir. 
Bir konut fonu kuracağız. Bu konut fonu için kaynak, yani para bulacağız. Dev
letin bazı yan gelirlerini de b u fona akıtacağız. F o n u n parası olacak. 
Faizin büyük bö lümünü, bu fon bankalara ödeyecek. 

Böylece, sevgili vatandaşlar ım, nihayet uzun vadeli, düşük faizli konu t kredisi 
sahibi olacaksınız. 
işçi, m e m u r , emekli, esnaf, sanatkâr, çiftçi... Göğsünü gere gere kredi alacaksın. 
Yuvanı kuracak, çatını çatacaksın. 

Şimdi bir şeye dikkat edin. Türkiye 'n in konut ihtiyacı yılda 200 bin hanedir . 

Ben, ha deyince hemen bu tempoya varırız iddiasında değilim. 

A m a her işin bir başlangıcı vardır. D o ğ r u sistemi otur tun. İş kendi tabia t ına uy

gun olarak çözüm yoluna girer. 

6 Kas ım 'da yetkiyi bize verirseniz, bu sistemle konut sorunumuz yavaş yavaş 
o r tadan kalkar, gider. Milletçe bir nefes alırız. 

Üstelik, kiremitçisinden kerestecisine, fayansçısından doğramacısına kada r inşaat 
sektörü tümüyle canlanır. İşsizliğe iş açılır. Esnafın yüzü güler. Piyasa açılır. 
Gelel im şimdi bürokrasi meselemize : 

Sevgili Vatandaş lar ım, 

Herha lde dünyanın hiçbir dilinde «Allah kimseyi devlet kapısına düşürmesin» diye 
bir tabir yoktur. Bir bizde vardır. Devlet in i t ibarına karşı ayıp, millete günaht ır . 

A m a kabaha t ne devlette, ne devletin memurundad ı r . 

Kabaha t , her vatandaşı yalancı, sahtekâr farzeden mevzuat tadır . 
Mevzuat hazretleri dediğimiz o köhnemiş mevzuat. . . 

Şimdi, herşeyden evvel, biz devletin va tandaşa bakış açısını değiştireceğiz. 

Çünkü Devlet millet için vardır. 
Devletin görevi vatandaşa destek olmak, yardımcı olmaktır . Onu kösteklemek de
ğildir. 

Bu görüş, bu anlayışın devletin her kademesinde hâkim olması için gerekli idarî 
tedbirlerimiz vardır. 

Eğer yetkiyi bize verirseniz ta tbikata hemen geçeriz. 
Devlet ile vatandaş ilişkilerinde şüphe istisnaî olmalıdır. G ü v e n esastır. 
Biz vatandaşın beyanını esas alacak, vatandaşın sözünü ve imzasını senet sayacağız. 

Nedir o, noter tasdikli nüfus sureti getir... İkametgâh, iyi hal kâğıdı, fotoğraf, 
heyet raporu.. . Bütün bunların çoğu fuzulidir. 

Bizim vatandaşımız namusludur . D ü r ü s t ü n Biz vatandaşın beyanını sözünü, 

imzasını kabul edeceğiz. Çünkü biz vatandaşımıza i t imat ederiz. 

Bilir misiniz ki, yüz milyon lira sermayeyle bir fabrika kurmak isteyenin yapacağı 

ilk şey, mahal le muhta r ından iyi hal kâğıdı almaktır . 

Bir misal daha vereyim... Televizyon konuşması için buraya geldiğimde benden her 
konuşma için Anava tan Partisi Başkanı o lduğuma dair resimli ve part imizin, Ge
nel Sekreteri imzası ile tasdikli vesika veriyor. Böyle şey olmaz. 

Anava tan ikt idar ında, bir yandan mevzuat basitleştirilirken, devlet de kendi 

m e m u r u n a güvenecektir. M e m u r da vatandaşa güvenecektir. Millet devlete gü

venecektir. Mevzuat basitleşince, muamela t azalmca, haliyle rüşvet de azalacaktır. 

Rüşvet kademeleri kendiliğinden or tadan kalkacaktır . 

Size şu temel inancımı bir kere daha tekrar lamak ist iyorum: 

Bu memleketin, bu büyük memleket in çözülmeyecek hiçbir meselesi yoktur. 
Yapacağımız tek şey, bilgili, becerikli, iyi hazır lanmış, iş bitirici akılcı bir idareyi 
iş başına getirmektir . 

6 Kas ım 'da bu idareyi siz seçeceksiniz. Buna inanıyorum. 

Yar ın akşam televizyon başında yeni bir sohbette bulunmak üzere şimdilik 
Allahaısmarladık diyorum. 



Hayırlı Akşamlar Sevgili Vatandaşlarım, 

6 Kas ım 'da , yani yarın değil öbür gün, sandık başına gideceğiz. 
Kendimize layık gördüğümüz idareyi, kendi ellerimizle seçeceğiz. H e m de 5 yıl 
için... 

İçinizden gelen biri olarak bu günlerde, vatandaşlar ımın neyi düşündüğünü bili

yorum. 
Bir çok vatandaşımın kafasında bir soru var... 

Demokras iye geçişten bir süre sonra acaba siyasî kavga ve anarşi yeniden baş

layacak mı? 

İlk önce siyasî kavgayı ele alalım. 

Biz yeni bir ekonomik model gelirdik. Başarılı oldu. 
Şimdi de kavgasız, birleştirici, yeni bir siyasî model getiriyoruz. 
Millet seviyesinde birleştirici o lmak istiyoruz. Milletimizi, yeni bir siyasî part i 
içinde kaynaş t ı rmak istiyoruz. 

Biz, milliyetçi, muhafazakâr bir partiyiz. Ç ü n k ü halkımızın ezici çoğunluğu milli
yetçi, muhafazakârd ı r . 
Biz vatandaşın teşebbüsüne inanıyoruz. Ç ü n k ü halkımızın çoğunluğu, çiftçisiyle, 
esnafıyla, şoförüyle, tüccarı, imalatçısıyla, sanatkârıyla teşebbüs sahibidir. Biz 
milletçe müteşebbis insanlarız. 
Ve nihayet , biz sosyal adaletçiyiz. A m a hayalci değil, ayağı yere sağlam basan, 
akılcı bir sosyal adalet anlayışımız var. 

Sevgili Vatandaşlar ım, 

Memleket te siyasî istikrarı, barışı ve sükûnu nasıl koruyacağız? 
12 Eylül 'ün getirdiği huzur or tamını nasıl devam ettireceğiz? 
Komün izmin gençlerimizi birbirine düşürmesine ve anarşinin tekrar canlanma
sına nasıl engel olacağız? Size onları açıklayacağım... 
Türk iye , dünyanın en önemli kilit bölgesinde bulunmaktadır . 
Türk iye , iki kıta arasında köprüdür . İki deniz arasındaki engeldir. Üstelik top
rakları geniş, kaynaklar ı zengindir. 

Konuşmacı 
Yayın Tarihi 
Yayın Saati 

Turgut ÖZAL 
4.11.1983 
21.10 - 21.20 

Bu yüzden bizde gözü olan, bizden lokma k o p a r m a k isteyen dış güçler mevcut tur . 
Bunlar bizi dıştan yıkmanın imkânsızlığını bilirler. 
Türkiye 'yi zor kul lanarak, dıştan y ıkamayacaklar ın ı bilenler, bizi içten y ıkmaya 
çalışmışlardır. 
Bizi bölmeye, pa rça lamaya iç savaşa sürüklemeye çalışmışlardır. 
Bunları hep beraber gördük, anarşinin, t e rörün dehşetini yaşadık. Gençlerimizin 
birbirine kurşun sıkmasının ıstırabını çektik. 
Niçin 60 yıllık Cumhuriyet imizin belli bir döneminde, kudurmuş bir anarşi ve 
terör fırtınasıyla çalkalandık. 
Niçin? Memleket in ekonomisi uçu rumun kenar ına geldiği için... Bu bir. 
Yani memleket ekonomisi Cumhur iye t tarihimizin en zor d u r u m u n a düştüğü için. 
İkincisi... Siyasî kavga yüzünden Devletin gücü zayıfladığı, Devlet müesseseleri 
dahi birbirine düştüğü için... Bu da, iki! 
K o m ü n i z m e , anarşi ve terörle mücadelede önce teşhisi doğru koyalım. 
Bütün bunlar ı yalnız sopayla önleyemeyiz. A m a akılla önleyebiliriz, akılla!.. K a h 
rolsun demekle komün izm kahro lmuyor ki... 
Anarşinin, terörün, yalnız kuvvet yoluyla, yalnız silah gücüyle, k ö k ü n ü n kazına
cağını sanmayal ım. 
Tehlikeyi önlemenin temel yolu önce şunu çok iyi anlamaktır . 
Türkiye 'y i bölmek, pa rça lamak isteyen iç hainler ve düşmanlar her zaman vardı . 
H e r z a m a n da olacaktır . 

Hüne r düşmanın at oynatabileceği zemini o r tadan kaldırmakt ı r . 
Hüner , meseleyi kökünden halletmeye yönelmektir . Bu iş, üç ana noktaya dayanır . 
Birinci nok ta cemiyet yapımızdır. 
İkinci nok ta millî eğitimdir, millî kül türdür . 
Üçüncü nokta iktisadîdir. 
Biz bu konu la rda neler getiriyoruz? İzah edeceğim. 
Anava t an Part isi , demin dediğim gibi, milliyetçi, muha fazakâ r bir part idir . 
Biz örflerimize, âdetlerimize, ananelerimize bağlıyız. 



T ü r k ailesini cemiyetimizin temel müessesesi olarak görüyoruz, T ü r k terbiyesine 

inanıyoruz. 

Anarş i ve terör gökten zembille inmemiştir . 

ty i yetiştiremediğimiz gençlerimizi düşman gafil avlamış, gençlerimizin aklını 
istediği tarafa çelmiştir. 

Bu gençlerimiz ıslah olduğunda, tekrar ediyorum, ıslah olduklar ında onları da 
«Evlat» deyip bağrımıza basmayacakmıyız? Tabi î ki, basacağız. 
Yeniden anarşinin, te rörün kucağına düşmelerini önleyeceğiz onları cemiyete 
kazandıracağız . 
Art ık, bu memleket te birleştirici, uzlaştırıcı olmalıyız. 

Vatandaşlarım, 

Bilirsiniz ağaç yaşken eğilir. 
Çocuklarımız!, gençlerimizi milliyetçi muhafazakâ r doğrul tuda, bir eğitimle, 
A ta tü rk ilkelerine bağlı ve inançlı insanlar olarak yetiştireceğiz. 
Millî kü l türümüze ve T ü r k terbiyesine sahip nesiller istikbalimizin yegâne te
minat ıdır . 

Büyüğe saygı, küçüğe sevgi millî birlik ve beraberliğimiz için şarttır. 
T ü r k cemiyetinde aile kavramını güçlendirmek için gereken yapılmalıdır. 
V e nihayet şunu da belir tmek isterim... 

Gençlere daha mut lu , d a h a umut lu yaşama imkânlar ı sağlanmalıdır. 

Bunun için her eğitim ku rumuna , öyle lüks falan demiyorum, a m a mütevazi 

de olsa b i r spor tesisi kurulmalıdır . 

Meslek liselerinin sayısını a r t ı ra rak altın bilezik sahibi gençler yetiştirebilme-
liyiz. 

Böylece, gençleri üniversite kapı lar ında yığı lmaktan kurtarmalıyız. 
Biz, akılla bir vade içinde, bü tün bunları yaparız. . . 
Gelel im, üçüncü noktaya yani iktisadî meseleye... 
Şunu iyi bilmeliyiz ki, bir memleket te iktisadî ist ikrar olmazsa, siyasî istikrar 
olmaz. Siyasî çalkantı durmaz . 
H e r kötülüğün anası açlıktır. İşsizliktir. 

A ç ve işsiz insan sayısı ar tarsa, işte o zaman her kötülüğe elverişli bir zemin 
hazırlanır. Düşman da, işte bizim bu zayıf nok tamızdan çalışır. 
İktisadî meselelerini çözemeyen veya çözüm yolunu k o y a m a y a n bir millet, hiç
bir başka meselesini çözemez. 
Meseleler : 
İktisadî meseleler bu milletin dertlerini anlayan, çok çalışan iyi idarelerle, mil
letin çalışma aşkını coşturacak idarelerle çözülebilir. 
Birkaç kere söyledim, bir daha tekrarl ıyorum. 

Yalnız, polisiye tedbirlerle anarşinin, terörün önleneceğini sanmak, bataklığı, 
ku ru tmak yerine he r sineği tek, tek yakalayıp gözüne ilaç s ıkmaya benzer. 
Huzuru güveni muhafaza etmenin yolu iktisadî sıkıntıları gidermekten geçer 
yarına umut la bakmak tan geçer. 

Sevgili Vatandaşlarım, 

Zaten millî eğitimi, millî kül türü güçlendirmek için, çocuklarımızı eğiten öğ
retmenlerimizin haya t seviyesini yüksel tmek için güvenlik kuvvetlerimizi daha 
iyi teçhiz e tmek için ekonomiyi güçlendirmekten başka çare var mıdır? 
Para olmazsa gençlerimize spor tesisi, yeni yeni okullar sağlama imkânı var-
mıdır? 

Sevgili Vatandaşlarım, 

Şuna inanınız ki , bu memleket in çözülmeyecek hiçbir meselesi yoktur . 
Yapacağınız tek şey bilgili, becerikli iyi hazırlanmış iş bitirici, akılcı bir idareyi 
iş başına getirmektir. 

6 Kas ım 'da bu idareyi siz seçeceksiniz. Buna inanıyorum. 
Biliyorsunuz, Anava tan partisinin işareti arı ve petek şeklindeki Türk iye hari-

tasıdır. 
Bize oy vermek için, sandık başına geldiğinizde m ü h ü r ü arının alt ındaki yu
varlağa basın. 
Yar ın akşam son televizyon konuşmamı yapacağım.. . Şimdiye k a d a r hiç anlat
madığım ve çok önemli gö rdüğüm konular ı anlatacağım. Sizin bilhassa dinle
menizi istiyorum. Hepinize iyi geceler diliyorum. 



Hayırlı Akşamlar Sevgili Vatandaşlarım. 

Hakkımızda köylerde, kahvelerde siyasî rakiplerimizin yaptığı dedikodular de

v a m ediyor... 

Asılsız kara lamalar da devam ediyor... 

Ben de bunlara cevap vermeye devam ediyorum. 

Evet, cevap vermeme de devam edeceğim. 

Çünkü 

Biz iş bitirmek, Millete hizmet etmek için varız. 

Bunlarla kaybedecek vakt imiz yok. Milletimizinde herşeyi en iyi anladığını bi

l iyorum ve milletime güveniyorum. 

Muh te r em vatandaş lar ım 

6 akşam boyunca size temel bir inancımı anla tmaya, ak t a rmaya çalıştım. 
Temel bir hakikat i gözlerinizin önüne sermeye çalıştım. 

O gerçek şudur : 

Türkiyemiz , büyük tabiî zenginliklere, büyük kaynaklara , daha el bile sürme

diğimi/, imkânlara sahip bir memlekettir . 

Türk milleti cesur, çalışkan, becerikli, bir millettir. 

T ü r k insanı çalışkanlığını, becerisini Avrupalarda , Afrikalarda, Arabis tan çöl

lerinde ispatlamıştır. 

Başımıza ne gelmişse.. Layık olduğumuz refah seviyesine ulaşmamışsak, kısa

cası ne çekmişsek, iyi idare eksikliğinden çekmişizdir. 

İyi idare eksikliğinin acısını hem içerde, hem de dışarıda çekmişizdir. 

İyi idare eksikliğinin bedelini, haya t pahalılığı, yokluk, darlık, kuyrukla, anarşi 

ve terörle ödemişizdir. 

İyi idare eksikliğinin acısını dışarda, dış itibarsızlıkla ödemişizdir. Millî guru

rumuzu zedeleyen hadiselere şahit olmuşuzdur. 

Borç parayı , kapı kapı dolaşarak a rar hale gelmişizdir. Kapı lar ın yüzümüze 
kapanmasını sineye çekmek zorunda kalmışızdır. 

Konuşmacı 
Yayın Tarihi 
Yayın Saati 

Turgut ÖZAL 
5.11.1983 
17.49 - 17.59 

1979 sonlarında, bu büyük devlet az daha iflasın eşiğine gelmişti. U ç a n kuşa 

borçluyduk. 

Bakınız size, aynı memleket in, Türkiyemizin üç senede nereden nereye geldiğini 

ders dolu bir ha t ı ramla anlatayım. 

Efendim, Bize borç lu olan dost bir ülkeye alakcaklarımızı konuşmak için git

miştik. 

Yani borç a lmaya değil, bize olan borçlarını nasıl ödeyeceklerini görüşmeye 

gitmiştik. 

Anlaşmayı imzaladıktan sonra, oradaki Büyükelçimiz, neredeyse gözleri yaşa

rarak , bana şunları anlattı . 

Turgut Bey dedi, Al lah bana bu günleri gösterdi ya, artık ölsem de g a m yemem, 
gözlerim açık gitmeyecek. 

Sordum. 

— Niçin, ne oldu 

— Efendim, dedi, üç sene önce biliyorsunuz, Türkiyede büyük petrol sıkıntısı 

vardı. 

Bizim Bakanlardan biri buraya borç petrol a lmak için gelmişti. 

Bakanımız için, buradak i bir genel müdürden , zar, zor bir r andevu aldık. Gitt ik. 

Uzun uzun konuş tuk tan sonra adamı bir t anker borç petrol vermeye razı ettik. 

Bizim Bakan, bu defa o genel m ü d ü r e sordu, dedi ki , 

—• Bu petrolü bize ucuz olan resmî fiyattan m ı vereceksiniz? Yoksa daha pa
halı olan fiyattan mı? Soru bu. 

Sevgili vatandaşlar ım, bizim Bakanımız bu soruyu sorar sormaz, o yabancı ül
kenin genel müdürü , Türk iye Cumhuriyet i 'n in bir Bakanına kapıyı göstermiş. 
İşte bu sahneye şahit olan elçimiz, onun için gözleri yaşa ra rak «Artık ölsem 
de g a m yemem, art ık borç alan ülke değil, borç veren bir ülkenin büyükelçisi-
yim diyordu. 



Sevgili Vatandaşlarım, 

Ben bu hat ı ramı, sizleri üzmek için an la tmadım. Yüreklerimiz umut la dolsun, 

kendimize güvenelim, Türkiyenin gücüne inanal ım diye anlatt ım. 

Türkiye 'n in üç yılda borç a lan bir ü lke iken borç veren bir ülke hal ine gele

cek güce sahip olduğunu anlayal ım diye anlat t ım. 

N e ile? 

îyi idare ile akılcı idare ile becerikli idare ile bunu anlayalım. 

Önümüzde dış Dünya ile ilişkilerimizde yürek yakan meselelerimiz vardır . 

E rmeni katillerinin, istedikleri yabancı ülkede istedikleri gibi at oynatmalar ı var

dır. Vize meselemiz vardır . Önüne gelen ülkenin, elini kolunu sallaya sallaya bize 

vize koymas ı vardır . 

A lmanya 'da ikinci sınıf insan muameles i gören işçilerimiz vardır. 

Şimdi, hepimizi derinden üzen hat ta gururumuzu yaralayan bu meselelerimiz 

var diye sakın üzülmeyin? Hiç üzülmeyin. 

Bu meselelerin hepsinin çözümü vardır . 

Hepsinin ucu gelir, gelir zengin kasası döviz dolu, ihracatı yüksek bir Türk iye ' 
ye dayanır . 

Böyle bir Türk iye bizim elimizdeyse ki bizim elimizdedir bu meseleyi çözmekte 

bizim elimizde demektir . Hiç umutsuzluğa kapılmayın. 

Sevgili Vatandaşlarım, 

«Büyük Devlet Politikası Güdeceğiz» demekle hiç bir yere varamayız . 
Varsaydık şimdiye kada r da varırdık işleri halletmek o k a d a r kolay olsaydı, 
şimdiye kadar hal olmazmıydı? 

Vatandaşlarım, 

Büyük devlet politikası, gütmek için, hakikat te ve m a n a d a da büyük devlet ol
m a k lazımdır. 

Bunun içinde borç alan değil, borç veren, i thalatı ve ihracatı 3/üksek ve dengeli 

kasası, döviz dolu bir memleket o lmak esastır. 

Bakın o zaman çözülmeyen derdimiz kal ıyormu? 

Bakın o z a m a n ermeni 'yi kollayan, bize u luor ta vize koyan kal ıyormu? 

Şunu unutmayın, dış poli t ikada kimse kimsenin gözünün yaşına bakmaz . 

Kimse kimseye menfaat i yoksa ka ra gözlerinin hatırı için anlayış göstermez. 

Yard ımda bulunmaz. 

Biz bir yandan elimizdeki kozları iyi oynamalıyız. A m a var gücümüzle zengin, 
kimseye m u h t a ç olmayan bir memleket o lmaya çalışmalıyız. 

Sevgili Vatandaşlarım, 

Biz bu güce sahip bir millet, bu imkânlara sahip bir memleketiz. Buna inanı

yorum. 

Bu memleketin, bu büyük memleket in çözülmeyecek hiçbir meselesi yoktur. 

Milletçe geleceğe umutla , inançla b a k m a k için her türlü imkâna sahibiz. 

Yeter k i iş başına bilgili, becerikli, iyi hazırlanmış iş bitirici akılcı bir idareyi ge

tirelim. 

Yarın sandık başında bu sözlerimi hatırlayın... 

Biliyorsunuz, Anava tan Partisinin işareti, arı ve petek şeklindeki Türkiye ha-

ritasıdır. 

Sandık başına geldiğinizde m ü h ü r ü şöyle bir alın, hayırlı olsun diyerek arının 

alt ındaki yuvarlağa basın 

Basın ki, milletimiz arının balını alsın, balla dolsun. Türkiyemiz, peteğimiz. 

H u z u r içinde, barış içinde refah bolluk içinde dış itibarı yücelmiş bir Türk iye 

için çalışmaya başlayalım. 

Yar ınki oyunuz mübarekt i r . H e b a etmeyin. Oyunuzu Anava tan Partisi 'ne verin. 

Seçimlerin yüce milletimize hayırlı, uğurlu olmasını diliyor, hepinizi sevgiyle, 
saygıyla selamlıyorum. 

Sonuç ne olursa olsun ben her vatan evladının dudağındaki temenniyi tekrarlı
yorum. 

«Allah devlete, millete zeval vermesin... Va tan için millet için ne hayırlı ise o 
olsun» 



HALKÇI PARTİ 





Sayın Vatandaşlarım, 

6 Kas ım'da , yeni demokrasimizin bir aşaması olarak sandık başına gideceğiz. 
Demokras imizin içine düştüğü bunca sıkıntıdan sonra parti lerin katı lması ile b i r 
genel seçimi idrak edebilmek kuşkusuz önemli bir demokrat ik aşamadır . Bu fır
satı milletçe iyi değerlendirmek zorundayız. Bu değerlendirmeyi yaparken, geç
mişte yine milletçe içine düştüğümüz bunalımları , demokrasimizin geçirdiği ra
hatsızlıkları b i r bir ha t ı r lamakta yarar vardır . Geçmişi bu açıdan bir yargılama
dan geçirmek bizleri bu aşamada daha isabetli ve tutarlı ka ra r vermeye götü
recektir. Önce buna hepimiz inanmalıyız. 

Sevgili Vatandaşlarım, 

Sandık başına mut laka gidiniz. Oyunuzu kullanınız. Seçime üç parti kat ı lmaktadır . 
Bu vatandaşl ık görevini yerine getirirken mu t l aka bize oy verin demiyorum. Vic
danınıza danışın diyorum. Sağduyunuza başvurun diyorum. O, size neyi gös
teriyorsa ona uyun diyorum. Şayet oylarınız bize yani Halkçı Part iye yönele
cek olursa bunu da şükranla karşılayacağımızı ve göreve hazır o lduğumuzu siz
lere bi ldirmek isterim. Tek ra r ed iyorum : Bizim için seçimlerin yapılabilir olma
sı önemlidir. K a z a n m a k ya da kaybetmek önemli değildir. Zi ra biliyoruz ki en 
kötü demokras i o lmayan demokrasidir . 

Değerli Vatandaşlarım, 

Halkçı Parti sosyal demokra t bir partidir . Ha lk ın kendisidir. Demokras i ne par
lak sözlerle kurulur ne de cafcaflı sözlerle yaşatılabilir. Demokras i , şayet gücü
nü halktan alıyorsa kuvvetlidir ve yaşayabilir . Öyleyse, demokrasiye güç veren 
halkın kendisi de güçlü olmalıdır. Bu güç ekonomik güçtür. Şu halde, demokrasi
ye güç verecek halkımız da ekonomik açıdan güçlü kılınmalıdır. Biz bunun için 
sosyal demokrat ız . Öyle ise nedir sosyal demokra t? 

Sosyal demokra t özveri sahibidir. Sıkıntılara hep beraber göğüs germeye inan
mış kişidir. Sosyal adaletçidir, millî gelirden herkesin adil pay almasını isteyen 

Halkçı Parti Genel Başkanı Necdet 
CALF'ın 30 Ekim 1983 günü saat 
21.17 - 21.37'de TV ve Radyoda ya
pacağı konuşma metnidir. 

ve bunun için çalışan kimsedir. Sosyal demokra t sosyal güvenlikçidir. Herkes in 
güven içinde çalışmasını sağlar. Herkesin bir işi olsun ister. Yasalar la onu gü
vence altına alır. İşsizliği reddeder. Sosyal demokra t , insan sevgisi ile doludur . 
İnsanları sever, insanlara engin bir saygı duyar . Sosyal demokra t , alın teri ile ça
lışanın dostudur, yanındadır . O n u n için sosyal demokra t la r işçinin, köylünün, 
memurun , esnaf ve sanatkârın, emeklinin, dul ve yetimin yanındadır . Halkçı Par
ti Sosyal demokra t bir part idir . Halkçı par t i çalışanların çıkarını gözetir. O ne
denle, sosyal demokrat ız diyenlerin değil, gerçekten sosyal demokra t olanların 
başımızın üs tünde yeri vardır . 

Sayın Vatandaşlarım, 

Ülkemiz yakın geçmişte karanl ık günler yaşamış, çok acı çekmiştir . Bunun 
nedenlerini hepimiz biliyoruz. Bugün, çok şükür, o günler gerilerde kalmış, ül
kemiz huzur ve güvene kavuşmuştur . Part i ler olarak bizlere düşen görev, bu 
huzuru ve güven or tamını devamlı kılmaktır . Hepimiz bu göreve sahip ç ıkmak 
zorundayız. Yeniden kuracağımız demokrasinin yerleşip güçlenebilmesi ve va
tandaşlarımızın bu demokra t ik o r t amdan yararlanabilmesi herşeyden önce ülke
de huzur ve güvenin tam kurulmasına ve sağlıklı bir biçimde sürdürülmesine bağ
lıdır. Devletimiz güçlüdür. H u z u r ve güvenimizin bekçisidir. F a k a t bunun yanı 
sıra hepimize düşen görevler de vardır . Devletimize bağlı, yasalara saygılı ve 
vatandaşlık görevlerini eksiksiz yerine getiren insanlar olmalıyız. Biz Halkçı Par
ti o larak bu konuyu böyle değerlendiriyor, huzur ve güven or tamının sürekli 
kılınması için bize düşen ve düşecek görevleri eksiksiz yerine getireceğimizi hu
zurunuzda vurguluyoruz . 

Bu düşünce yapımız bizi bir particilik anlayışına götürmektedir . Biz Halkçı Par t i 
olarak particiliği, vatandaşlar ı kampla ra bölen, onları sonu gelmeyen bir müca
dele ve çekişme içine iten ve bu yüzden ülkeyi huzursuzluğa götüren bir girişim 
olarak anlamıyoruz. T a m tersine biz, particiliği bir hizmet aracı olarak görü
yoruz. Vatandaş lar aras ında bütünlüğü b o z m a d a n ülkeyi yöne tme sanatının bir 



aracı o larak görüyoruz. Demokra t ik geleneklerin yerleşmesine yardımcı etkili bir 
unsur o larak kabul ediyoruz. Bu bak ımdan bizim particilik anlayışımız uygar
dır, insancıldır, sevecendir. Biz, anayasa ve programımız doğrultusundaki görüş
lerimizi sonuna kada r savunur, mücadele eder fakat buna karşın diğer partilerle 
el sıkışırız. Bu, bizim particilik anlayışımızda değişmez bir ilkedir. 

Değerli Vatandaşlarım, 

Halkçı Part i A ta tü rk düşünce ve devrimlerinin savunucusu ve izleyicisidir. O 
nedenle Ata tü rk 'ün koyduğu 6 ana ilke Halkçı Part inin de ilkeleridir. 
Halkçı Parti , bir sosyal sınıf ve g rubun başka sosyal sınıf ve gruplar üzerin
de dolaylı veya dolaysız bir biçimde egemenlik kurmas ına izin vermez. Bu ni
teliği ile Halkçı Parti bir kitle partisidir. Biz, sosyal sınıflar ve gruplar ara
sındaki görüş ve çıkar farklılıklarını, sosyal adalet ve sosyal güvenlik ilkeleri 
içerisinde bağdaşt ı rarak sosyal barışı gerçekleştirmeyi görev sayarız. Halkçı Par
ti, sosyal barışın sağlanmasında köylünün, işçinin, çiftçinin, esnaf ve sanatkârın, 
m e m u r u n , emekli, dul ve yetimin haklarını , kısaca ekonomik imkân açısından 
güçsüz olanları korumayı , sosyal demokras in in bir gereği sayar. Halkçı Part i , 
kaderde tasada ve kıvançta or tak b i r toplum oluşmasının, millî birlik ve bütün
lüğün, ü lke topraklarının bölünmezliğinin savunucusudur . Bizim part imiz, inanç 
ve ibadet özgürlüğünü kişinin en kutsal , doğal ve dokunu lmaz hakkı sayar ve 
korur . Mezhep ve inanç ayrılığının eşitsizlik ve ayrıcalık etkeni o lmamasına özen 
gösterir. Bunun bir hor görme aracı olmasını kabul etmez. 

Halkçı Par t i 1982 Anayasasına saygılıdır. 12 Eylül Harekâ t ın ın kaçınılmazlığını, 
haklılığını, meşruluğunu ve ülkeyi bir iç savaşın eşiğinden kurtardığını kabul 
eder. Halkçı Part i hukukun üstünlüğüne inanır, keyfî idareye karşıdır. Temel 
hak-ve özgürlüklerin kısıt lanmasına, bu hak ve özgürlüklerin kötüye kullanılma
sına izin vermez. Halkçı Part i düşünce, inanç ve basın özgürlüklerine yürekten 
bağlıdır. Özgürlükçü ve çoğulcu demokras iye inanır. Yargı bağımsızlığını, yargıç 
güvencesini, tabiî yargıç ilkesini hukuk devletinin bir gereği sayar. Halkçı Par t i 
mülkiyet ve miras haklar ına karşı değildir. Aileyi top lumun temel ve k o r u n m a y a 
değer ku rum u olarak kabul eder. Halkç ı Par t i ekonomik ka lk ınmada devletçiliğe 
ağırlık veren, özel girişimin varlığım doğal sayan K a r m a E k o n o m i modelini be
nimser. 

Bunun yanı sıra kooperatif ler ve halk ortaklıkları yoluyla, giderek bozulan gelir 
dağılımını düzeltmeyi, düşük gelirlilere ortaklaşa girişim olanağı tanıyarak onla
rın refah seviyesini ar t ı rmayı , birimlerin bölünüp parça lanarak verimsizleşmesini 
önlemeyi, giderek a r tan tekelleşmeyi durdura rak rekabet i yeniden canlandırmayı 
öngörür. 

Sanayi politikamız, devletçiliğe ağırlık veren ancak özel girişime karşı o lmayan, 
bir yaklaşım içinde olacaktır. Halkçı Part i her konuda olduğu gibi sanayi poli
tikasını yürürlüğe koyarken, temel hareket noktası olarak, halkın refahının yük
selmesini ve mut luluğunu esas alacaktır. Ekonomik ve sosyal açıdan bölgeler ara
sında mevcut bulunan farklılıkları ve dengesizlikleri gidermek amacıyla tüm im
kânları seferber edecektir. Bunu, tutarlı ve kararlı bir plan çerçevesinde gerçek
leştireceği inancındadır . T ü r k ekonomisinin temeli tarımdır. T a r ı m d a kaynak ya
ra tarak sanayileşmeyi kalkınmanın gereği sayıyoruz. 

Halkçı Par t i devlet çalışanlarına daha yüksek ücret verecek daha yüksek verim 
alacaktır. Devlette hiç bir kadro azal tmasına gitmeyecektir. Devlet harcamala
rındaki savurganlık büyük ölçüde azaltılacaktır. 

Halkçı Part i vergi düzenimizi yeterli bulmamaktadı r . Vergiler çoğu kez dev

lete pahal ıya malolacak bir biçimde ve büyük gecikmelerle tahsil edilmektedir. 

Mükellef, çok elverişli sayılabilecek vergi gecikme cezalarını göze alarak, vergiyi 

zamanında ödememektedir . H a t t a çal ışanlardan devlet adına işverenlerin kestiği 
gelir vergisi ve sigorta primleri de çoğu kez zamanında yat ı r ı lmamaktadır . 
Ayrıca vergilerimizin ödenmesi ko lay ve raha t değildir. Halkçı Parti vergi tahsi

latını hızlandırıcı önlemler alacaktır . Biz, küçük esnaf ve sanatkârlar ın ödediği 

götürü vergileri yeterince adil ve her zaman ödeme gücüne uygun bu lmamakta 
yız. Halkçı Part i vergi haksızlıklarını önleyecektir. 

Sayın Vatandaşlarım, 

Halkçı Part i , yıllardır halkımızın belini büken ve ekonomimize büyük zarar lar 
veren hayat pahalılığının önlenmesine büyük önem vermektedir . Gelirleri fiyat
lardaki artışlara ayak uyduramayanlar , genellikle sabit gelirlilerle dar gelirliler
dir. Enflasyon dönemlerinde fiyatlar yıl içinde du rmadan artar. Adeta herşeyin 
fiyatı hergün yükselir. Oysa m e m u r u n maaşı , işçinin ücreti , emekli, dul ve ye
timlerin üç aylıkları bir ya da iki yılda yükselir. K ü ç ü k çiftçi de fiyatların yük-



seleceğini önceden bilmeden ü rününü çoktan ucuza elden çıkarmıştır . Küçük es
naf ve sanatkârın du rumu d a memur , işçi ve köy lününkünden pek farklı değil
dir. Büyük tüccar, büyük sanayici ve ithalatçı, gelirlerini, genellikle fiyatlardaki 
artış kadar artırabilir. Fiyat lar ın ar tması yalnızca işçinin, memurun , emeklinin, 
küçük çiftçinin, esnaf ve sanatkâr lar ın hayatını pahalılaştırır. Bunlar ise Halkçı 
Par t inin dayandığı ve özellikle k o r u m a k istediği sosyal guruplardır . Bu nedenle 
haya t pahalılığı ile savaşmak Halkçı Part inin temsil edeceği halk yığınlarına karşı 
temel görevdir. 

Bu görevimizin gereği olarak Halkçı Parti ikt idara geldiğinde küçük esnaf ve 
köylümüzün defter tu tma zorunluluğunu kaldıracak, bunun yerine maku l bir gö
türü vergi uygulaması getirecektir. 

Asgarî ücret vergi dışı bırakılacaktır . 

Veraset ve intikal vergisi bugünkü uygulama biçimi ile alt gelir gurupları için 
büyük bir sorun haline gelmiştir. O nedenle veraset ve intikal vergisi kaldırı
lacaktır . 

Sosyal konut lardan emlak vergisi a l ınmayacaktır . 

Değerli Vatandaşlar ım, 

Bugün 3 milyon yurttaşımız işsiz durumdadı r . Bir yandan yüksek oranda hayat 
pahalılığı öte yandan hergün kabaran işszilik oranı ulusal bünyeyi tehdit eden 
en büyük tehlikeyi teşkil etmektedir . Bu, el betteki böyle gidemez. Halkçı Parti , 
işsizlik sorununa hızlı atılımlarla mut laka çözüm bulacaktır . Yeni yatırımlar, atıl 
kapasiteleri harekete geçirmek işsizliğin çaresidir. Enflasyonu azd ı rmadan işsiz
lerimize iş bulmak, onları da mut lular kervanına ka tmak Halkçı Part inin en ön
de gelen görevlerinden biridir. Çözüm, Halkçı Part i iktidarıdır. 

H e r yıl 300 bin yeni konu ta ihtiyacımız vardır. Bu demekt i r ki, mevcut konut 
açığına her yıl 300 bin konut daha eklenmektedir . Bu hal böyle sürdüğü takdirde 
insanlarımız gittikçe bir konu t ta ba r ınmaktan yoksun ve açıkta kalacak, ev sa
hibi - kiracı anlaşmazlıkları içinden çıkılmaz bir bunalım haline dönüşecek, top
lum giderek sırf bu yüzden bir kaosun içine düşecektir. Halkçı Part inin bu ko
nudak i hedefi, her aileye kendi malı olan bir konutu sağlamaktır . İktidarımızın 
ilk gününün gündeminde konu t sorunu yer almaktadır . İlk günden itibaren kol

ları sıvayıp konu t inşaatına girişeceğiz. D a r gelirlilerimizi bir ev sahibi yapmak 
amacıyla konu t sandıkları kurulacak, t ü m bankalar ın konu t kredisi verebilme
leri için gerekli düzenlemeler yapılacaktır . Planlarımız daha şimdiden hazırdır . 
Halkçı Par t inin konu t sorununa bakış açısı herkesten farklıdır. Biz konu t soru
nuna, herkesi bir yuva sahibi yapman ın yanı sıra, işsizlere yeni iş sahaları aç
mak bakımından bir yeni yat ır ım alanı gözü ile de bakmaktayız . Ayr ıca bu yol 
ile sağlıklı kentler yaratacağımızı , mevcutlarını da, özellikle gecekondu bölgele
rini daha yaşanılır hale getirmenin bir yolu olarak da görmekteyiz. Bunu ba
şaracağız. 

Aziz Vatandaşlar ını , 

Biliyorsunuz, enerji o lmadan sanayileşme m ü m k ü n değildir. Sanayileşme o lmadan 
da ka lk ınma olmaz. Bugün, içinde bu lunduğumuz enerji darboğazı sanayileşme
mizi de, üret imimizi de, ka lk ınmamızı da engellemektedir. Yurdumuz , bol enerji 
kaynaklar ına sahip bulunmasına rağmen, bunlar, yeterince ve zamanında de
ğerlendirilemediği için bugün bu darboğazla yüz yüze gelmiştir. Halen, komşu 
ülkelerden, döviz ödeyerek elektrik enerjisi satın almaktayız. Herhang i bir ne
denle, günün birinde, bunu da alamadığımızı düşünün. O z a m a n durum, t am bir 
tehlike haline dönüşebilir. Millî savunmamız bile tehlikeye girebilir. 

O nedenle Halkçı Par t i iktidarı, enerji sorununa kökünden bir çözüm bulmak 
için kendini yükümlü saymaktadır . T ü m enerji kaynaklar ımızı , bir plan ve prog
ram, dahil inde harekete getireceğiz. A k a r sularımızı değerlendirip, k ö m ü r ve pet
rol kaynaklar ımızı geliştireceğiz. Nükleer santra l lan bir an önce ku rup memle
ketin enerji ihtiyacının hizmetine sokacağız. 

Yurttaşlarım, 

Halkçı Part inin, sizlerin yüreğinde ve sizlerin elinde güçlü bir par t i haline gel
mesiyle tarifsiz bir korkuya yapılanlar, z a m a n zaman Halkçı Par t in in sosyal de
mokra t bir parti olmadığını söyleyegeimişlerdir. Oysa, k o r k u n u n ecele faydası 
yoktur. Bunun böyle olmadığına kendileri bile inanmadıklar ı halde, bir inat uğ
runa, kişisel çıkarları uğruna bu yalanı u luor ta söylemekten geri kalmamışlardır . 
Halkçı Part i , sosyal demokra t bir part idir . Halkçı Par t i halkın partisidir. Halkçı 
Part i , Anayasanın çizdiği sınır içinde sol bir part idir . 



Gelin elele verelim. Halkçı Par t inin çatısı alt ında birleşelim. H ep , birlik olalım 

ki Devleti yüceltelim, halkımızın sıkıntılarına son verelim. Mut lu bir toplum ya

ra tmanın yollarını bulalım. Kimse aç ve açıkta kalmasın. Çocuklar ımıza okul , 

hastalar ımıza hastaneler yapalım. Fabr ika la r ın bacaları tütsün, işsizlerimize iş 

yaratal ım. Evsizlere ev yapalım. İşçimizin karnı tok, sırtı pek olsun. Memuru

muz , emeklimiz, dul ve yetimimiz yar ına güven duyguları içinde olsun. Kimse

ye m u h t a ç o lmadan mut lu yaşasınlar. Esnafımız, sanatkârımız, öğretmenimiz, 

şoförümüz yarın kaygısı duymasın. Öğrencilerimiz sokaklarda, kahvelerde kal

masın. Çiftçimiz, ü rününün bedelini aylarca bekleyip, kapı kapı dolaşmasın. H e m 

üretimimizi hem de köylümüzün gelirini artıralım. Doğayı koruyal ım. Ormanla

rımızı, o rman köylümüzü perişanlıktan kur tara l ım. 

H e p birlikte olalım ki, enerji so runumuzu dışa bağımlılıktan kurtaral ım. 

Aziz Vatandaşlarım, 

Propaganda süresince, dereyi görmeden paçayı sıvayıp kendilerini önceden ikti
dar olmuş gibi gösterenleri, devletin malını satıp, bedeli üzer inden kendilerine 
siyasî ikbal satınalmayı hedef seçmiş olanları izlediniz. Bir de halkın sesini duy
dunuz. Şimdi, bir düşünce muhasebesini gönül rahatlığı içinde yapmak olana
ğınız vardır . İyi düşünün. Kendi kaderiniz ve memleketin kaderi üzer inde etkili 
olacak büyük kararınızı verin. En doğrusunu yapm. Ve oylarınızı ona göre kul
lanın. 

Milletimizin o kararını şimdiden selamlıyor, önünde saygı ile eğiliyoruz. 
6 Kas ımda seçim sandığı başında buluşalım. 
Halkçı Partinin, oy pusulasındaki yeri or tadadır ve işareti G Ü N E Ş ' t i r . 
Evet m ü h r ü n ü Güneş ' in al t ındaki yuvar lağa basın. 
Hepinize derin saygılar ve sevgiler sunar ım. 



Sevgili Yurttaşlarım, 

Genel Başkanımız Sayın Calp ' ın d ü n k ü konuşması önceki gün banta alınmıştı. 
Ve E rzu rum ve K a r s yöresindeki deprem henüz olmamıştı . Bu nedenle Sayın Ge
nel Başkanım ve Par t im adına deprem felaketine uğrayan bölgedeki halkımıza 
ve t ü m milletimize derin taziyeler imizi sunmak konusundaki acı görev bana düş
tü. Bu büyük bir keder ve derin bir üzüntüyle yerine getir iyorum. Başımız sağol-
sun. 

Sevgili Yurttaşlarım; 

Türkiye 'n in bugün çok büyük ekonomik ve sosyal sorunları vardır . Yalnızca; 
önemli bir kaçını sayacağım bu sorunları gönlünüze ve kafanıza lütfen ateşle 
dağlayınız. Dağlayınız ki daha çok üre t im için daha çok sosyal adalet; daha çok 
sosyal adalet için daha çok üret im diyenler artık ve nihayet ikt idara gelsinler. 
T ü r k siyasal yaşamında halkçı ve sosyal demokra t ik görüşün ikt idara hiç gelme
miş olması, bugünkü üzüntü verici; endişe verici tablonun temel nedenidir. Bu
günkü büyük ekonomik ve sosyal sorunları görmemek isteyen ve bu sorunları ya
ra tmış olan temel ekonomik yapıları ve tercihleri inatla savunan «muhafazakâr» 
ve «liberal» görüşlere artık itibar etmeyiniz. Sorunları yaratmış olan bu görüş
lerden, sorunları çözmesini beklemeyiniz. Akılcı , iyileştirmeci, atılımcı, dayanış
mac ı ve çağdaş sosyal demokrat ik görüş, ancak, bu büyük sorunları çözebilir. 
Sevgili; çalışkan, dirençli ve barışçı ha lk ım, bugün Türkiye 'de 3,5 milyon dolay
lar ında işsiz vardır. Çalışmak isteyen, çalışabilecek du rumda olan halkımın 
% 16,6'sı iş bu lamamaktadı r . Bu oran bundan 20 yıl önce 1962'de % 10,6 idi ve 
çal ışamayanlar ın sayısı yalnızca 1,4 milyondu. 20 yılda 2 milyon işsiz daha ya
ratı ldı . Eğer d u r u m u «muhafaza» etmek isteyen «muhafazakâr la r» ; eğer du ruma 
devletin karışımını gereksiz sayan « l iberabler iktidar olursa, işsizlerin sayısı 1992 
de tahminen 4,5 milyona ve 20 yıl sonra da 6 milyona çıkacaktır . Büyük ve ba
ğışlanmaz bir toplumsal suç ve israf saydığımız işsizliğin temel nedeni Türk iye ' 
nin yeterince hızla kalkınmamasıdır . Türk iye 'n in geçmiş dönemlerde yıllık net kal
k ınma hızı % 4,1 olmuştur. Bu hız yetersizdir. Bu hız, bir yandan işsiz yaratır-
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ken, öte yandan da gelişmiş Avrupa ülkelerine yetişmeyi ancak bir kaç yüzyılda 
m ü m k ü n hale getirir. Biz sosyal demokra t l a r Türkiye 'yi daha hızlı kalkındırabi-
leceğimize inanıyoruz. Ç ü n k ü R o m e n halkının ulaştığı % 8,4'lük, J apon halkı
nın ulaştığı % 8'lik, G ü n e y K o r e halkının ulaştığı % 7,3'lük ve nihayet Por tekiz 
ve Yunan halklarının ulaştığı % 6,5'lik ka lk ınma hızlarına, T ü r k halkının da 
Devletiyle elele vererek ulaşabileceğine inanıyoruz. Biz halkçılar, sevgi ve saygı
mızı sönmeyen ve sönmeyecek olan bir kutsal ateş gibi yüreğimizde ve kafamız
da taşıdığımız «Ata türk 'ün» halkına duyduğu büyük güvenden ve bu güvenden 
yaratt ığı eşsiz başar ıdan yürekleniyoruz. 

Biz halkçılar biliyoruz ki ; ekonomimizin imkânlar ı ve devletimizin koruyucu , 
kollayıcı ve destekleyici gücü bugüne kadar üreticilerimizin tümüne , ayr ım ya
pılmaksızın, üretimleri ölçüsünde ve hakça dağıtılmamıştır. Sanayi ve ticarî te
kelleri üret ime yaptıkları katkının çok ötesinde imkânlara kavuşturulmuşlardır 
ve bir mirasyedi gibi ekonomimizin kaynaklar ını savurup durmuşlardır . Bunlar 
çok pahal ı ve çok kalitesiz üretmişler ve döviz kazandırıcı değil döviz yitirici bir 
biçimde yapılanmışlardır . Yıl larca; çalışanlar fedakârl ıkta bu lunmuş; ta r ım sek
törü kendisinden d u r m a d a n imkân ve kaynak aktar ı lmasına razı o lmuş; tüketi
ciler de gereğinden fazla ödemede bulunmuşlardır . F a k a t tekelci sanayi ve t icaret 
kaynak yaratıcı o lmak yerine, kaynak savurganlığını sürdüregelmiştır. Buna dev
letimizin de kaynak israfı eklenince, Türk iye , kaynak bu lamayan ve bu nedenle 
üretici güçlerini yeterince desteklemeyen bir ülke haline dönüşmüştür . Akılcı , 
demokra t ik ve katılımcı bir p lanlamayla , biz sosyal demokra t la r kaynak savur
ganlığını önleyerek, tüm üretici güçlerimize destek sağlayacağız ve üret imi hızla 
artıracağız. Devletimiz art ık kayalar ı elleriyle sökerek sebze ve meyva bahçeleri 
yara tan insanları ; cam yerine naylonlar la seracılık yapmaya çalışanları; kendi
liklerinden bir ka lk ınma kooperat i f inde toplanıp ovalar ına eksik noksan su ge
tirenleri, kooperatif lerinin ü rününü birleştirip süt fabrikası kuranlar ı art ık yalnız 
b ı rakmayacakt ı r . Halkçı lar işçi şirketlerini, kooperatifleri , halk şirketlerini ve kü
çük ve or ta işletmeleri, büyük özel bireysel işletmelere tanınan imkânlara kavuş
turacaktır . Üre t im ve üretici her yerde, her aşamada , hakça bir düzen içinde ödül-



lendirilecektir. Türk iye ancak, üç beş kişinin üret iminin değil, t üm üret imin ve 
üreticinin ödüllendirilmesi ve özendirilmesiyle d a h a hızlı kaikınabilir . 
Sevgili halkım, bugün Türkiye 'de yarat ı lan millî gelirin bö lüşümü de sosyal ada
let ilkelerine uygun değildir. İngiltere 'sinden Amer ika ' s ına ; Hindis tan ' ından Yu
nanis tan ' ına kada r pek çok ülkede gelir bölüşümü daha adaletlidir. Bu sağlıklı ol
mayan , bu toplumsal barış ve huzuru zedeleyen durumu, biz halkçılar, biz sos
yal demokra t la r yara tmadık . A m a bırakın bari biz düzeltelim. 
Adil ve üretken sevgili halkım, bugün bazı bölgelerin özellikle Doğu Anadolu 
halkımızın geliri örneğin İs tanbul 'a göre çok azdır. D ü n y a s tandart lar ına göre bir 
ekonomide en fakir bölge ile en zengin bölge aras ındaki fark en çok % 35 do
laylarında olması gerekirken, bizde bu fark bunun üzerindedir. Bırakınız, orala
ra , devletçiliğimizle t op lumumuzun adil ve birleştirici elini uzatal ım. 
Sevgili çalışan kardeşlerim, Türk iye İş Adamla r ı ve Sanayiciler Derneği dahi ger
çek işçi ücretlerinin son dör t yılda % 45 oranında düştüğünü açıklamıştır. Bu satın 
a lma gücü kaybı uzun yıllardır sürmektedir . Biz, kendimizin yara tmadığı bu 
aşınmayı da düzel tmeye hazırız, düzeltebiliriz ve düzelteceğiz. 
Sevgili yurt taşlar ım, uygar hiçbir top lum bi lmiyorum ki, konu t sorununda va
tandaşını bu kada r yalnız bıraksın; b u kadar kayıtsız kalsın. Devletten hiçbir 
ya rd ım görmeden dahi kentlerimizden daha güzel, daha akılcı «kondular» yara
tabilmiş halkımın, konu t sahibi o lma konusundak i kararlılığına, imkânlar ını kul
l anma becerisine, yaratıcılığına, zevkine ve özverisine; bırakın devletin imkân
larını d a biz ekleyelim. 

Sevgili seçmenler, sevgili yurt taşlarım, bırakınız, art ık Türkiye 'de akılcılık ege
m e n olsun; bırakınız kredi faiz oranlar ını düşürerek, devletin üreticiye ve müte

ahhitlere olan borcunu ödeyerek ve sıkı p a r a pol i t ikasından yeterli pa ra politi
kasına geçerek işletmelere üre t im yapabilecekleri sermayeyi sağlayalım. Bırakınız, 
dar ve sabit gelirlilerin gelirini hızla ar t ı rarak, talebi canlandıral ım; üret im kapa
sitelerimizi boş du rmak tan kur tara l ım. Bırakınız, köylüye gübresini atabilecek; 
ilacını verebilecek bir fiyat verebilelim. Bırakınız vergi gelirlerini tahsil edebile
lim. 
Bunları yapmazsak; daralan, boğulan bir ekonomiden, azalan bir üre t imden; 
dayanı lmaz bir pahalılık ve adaletsizlik fışkırır. Bırakınız, üret imi ve üreticiyi 
ayırım yapmaksızın kutsallaştıran bir düşünce işbaşına gelsin. Bırakınız artık, 
yabancı alacaklılara, dengeleri bozulan ve üretimi azalan bir Türkiye 'n in , ken
dilerine de yararl ı olmayacağını anlatabilecek bilgiye ve inandırıcılığa sahip in
sanlar iktidara gelsin. 

Sevgili halkım, bırakınız artık, gençlerimize fırsat eşitliği tanıyalım; bırakınız 
art ık sanatı ve sanatçıyı yüceltelim; bırakınız artık kimsesiz çocuklar ımıza sa
hiplenelim; bırakınız artık özürlü ve yaşlıları koruyalım. Bırakınız artık, cum
huriyetçiliğimiz, devletçiliğimiz ve halkçılığımızla, birlikte ikt idar olalım! 
Sevgili Yurttaşlarım, 
Genel Başkanımız Sayın Ca lp 'm dünkü konuşması önceki gün ban ta alınmıştı. Ve 
Erzu rum ve K a r s yöresindeki deprem henüz olmamıştı . Bu nedenle Sayın Genel 
Başkanım ve Par t im adına deprem felaketine uğrayan bölgedeki halkımıza ve tüm 
milletimize derin taziye tler im izi sunmak konusundaki acı görev bana düştü. Bunu 
büyük bir keder ve derin bir üzüntüyle yerine getiriyorum. Başımız sağolsun. 
Bırakınız art ık tüketicinin tekellere, küçük üreticinin aracı tüccara karşı on yıl
lardır süregelen korunmazlığı sona ersin. 



Sevgili Vatandaşlarım, Köylü Kardeşlerim, 

Ben Rıfat Yılmaz. Köylüyüm. Ankara 'n ın K a z a n Bucağı Örencik K ö y ü n ü n yıl
larca muhtarl ığını yaptım. Bir gün köyüme genç bir a d a m geldi. «Biz, köylü
nün, işçinin, esnaf ve sanatkâr ın, m e m u r ve emeklinin partisini kuruyoruz , par
timizin kurucusu olur musun? Alınteriyle çalışan köylümüzün dertlerinin devası 
olmak ister misin?» diye sordu. Ben de, gözlerim yaşararak , yüreğim kabara rak , 
kabul ettim. Ben kat ı ldığımda 14 kişi idik, sonra 32 olduk ve Halkçı Partiyi 
19 Mayıs ' ta kurduk. Evet , adını Halkçı Par t i koyduk. İşareti, ekinleri büyüten, 
karanlığı aydınlığa çeviren güneş olsun dedik. G ü n geldi, Anadoluya gittim. Köy
lü ve kentli a rkadaş lar ımla part i örgütü k u r m a çalışmalarına katıldım. G ü n oldu, 
adayların seçimi geldi. Bana da, köylümüzü Mecliste temsil et, diye ısrar etti
ler, a d a y göstermek istediler. Ben kabul e tmedim. Bakt ım etrafıma, köylümüzün 
dertlerini, davalarını en iyi bilen hukukçu, idareci çok kıymetli memleket evlat
ları var. Devletin yüksek memuriyetlerinde bulunmuş kişiler var. Çoğunun bir 
arabası bile yok. Köylüm, işçim, vatandaşım diye bağırlarında iman, gözlerinde 
alev var. Ben sizleri isliyorum, en iyi hizmet sizleri seçmektir, diyerek direndim 
ve aday olmadım. 

Vatandaş la r ım ben, Halkçı Partinin köyden gelen kurucusu olmak şerefini taşı
yacağım. Satı Kadın ın Kazan Köyünden sizlere sesleniyorum : Ben aday değilim 
ama, aday diye oy verdiğim Halkçı Partili a rkadaş lar ıma oy verin. Onlara gü
venin. Yürekleri çıra gibi sizler için yanıyor . Sizler için koşuyorlar . Sizler için 
çalışıyorlar. Onlara inanın. Ben inanıyorum. Halkçı Partiyi , güneşi seçin, güve
nin ve destekleyin. 

Sevgili Köylü Kardeşlerim, 

Halkçı Part i , kalkınmayı köyden başlatacak. Ka lk ınma köylüden başlarsa o za
man, devlet de, köylü de daha çok güçlenir. Köy lü kalkınınca haliyle ya'urımı-
nın bir bö lümünü esnafa yapacak, esnaf çok kazanıp vergiyi çok ödeyecek. Fab -

Halkçı Parti adına 1 Kasım 1983 gü
nü TV ve Radyoda saat 21.34 -
21.44'de Kurucu Üye Rıfat YILMAZ' 
ın yaptığı konuşma. 

rikalar r and ımanla çalışacak, işçiye ihtiyaç olacak, işsizlik azalacak. Bol üret imle 

ihracatımız ar tacak. Bunlar yapılırken, planlı p rograml ı yapılacak. Köy lünün 

malı t am değeri üzer inden alınacak. Öyle z a m a n oluyor ki, köylü, ürettiği mal ı 

maliyetinin alt ında sa tmak mecburiyet inde kalıyor. Z a r a r ı n a mal ın satılması, o 

malın gelecek seneye üret iminin düşmesi demektir . Üre t im düşünce mal ın stoku 

ve pahah lanmas ı başlar. Bunlar, her z a m a n başımızdan geçen hadiselerdir. İkinci 

bir husus da, köylü malını satar, paras ını zaman ında ne tüccardan, ne de dev

letten alabilir. Borcu vardır , bankaya , kooperat i fe ödeyemez. Faiz lişler. Parası , 

onda bunda durur . Sorar ım sizlere : Köy lünün geri kalmışlığı bir kader işi mi

dir? Y a ğ m u r yağmaz, dolu olur, sel olur. Bu da bir kader işi midir? Sigortası 

yoktur . Ancak , ne yapal ım, hayırlısı olsun, der, u m u d u n u gelecek seneye bağlar. 

Başka bir güvencesi yoktur . Ve böylece ka rn ında kırk tane sene oluşur. Bu da 

bir kader işi midir? Halkçı Par t i bu sorunlar ın m u h a k k a k bir çözüme kavuşmasını 

vaat eder. Çözülemeyecek bir sorun da değildir. 

Köylülerimizin bir görevi de birbirimizi sevip, inanmak, komşu komşusuna say
gılı olmaktır . Dirlik düzenlik buradan geçer. Biz, birbir imize saygılı olursak, bu
na kökten inanırsak o lmayacak dava yoktur . Bundan sonra, sizin köyünüzün 
yolunu yapacağız, elektrik, su getireceğiz derlerse sakın inanmayın . Yapı lacak işi 
devlet zaten bir p lan dahil inde yapacakt ı r . Asıl olan köylünün toptan kalkındı
rılmasıdır. O, yolu ve çeşmeyi zaten kendisi de yapar . Bunları y a p m a k için bol 
kredi ve yol gösterici lazım. Bu işi yapacak memur la r ımız masa başından köy
lünün yanına yollanmalı , köydeki yaşlılarımızla, öğretmenle elele verdirilmelidir. 
Köylünün en büyük yoksulluğu işi bilmemesidir. Yani , görmeden inanmaz. İnan
dıktan sonra da peşini b ı rakmaz. Halkçı Par t i bunları yapmayı sizlere vaat eder. 
Y a p m a z ise hesap sorun. D ü n y a küçülmüştür . Ve bunu küçülten insanlardır. Baş
kaları yapıyor da biz neden yapmayal ım? Yeter ki , yol gösterenimiz olsun. Ben 
inanıyorum ki bu işler yapılır. Köy lümüz kalkındırıl ırsa köylerde ne küslük ne 
dargınlık kalır. Birbirimizi daha çok sever, daha çok inanırız. Çünkü bizim sev-



giye, saygıya, i t imada çok ihtiyacımız var. Bunları t amamlar , elele, gönül gönüle 
verirsek her engeli aşacağımıza inanıyorum. 

Köylü Kardeşlerim, 

Bu vatanın insanlarını doyuracak da biziz, kalkındıracak da biziz. Onun için gö
revimiz büyüktür . Düşünel im ve va tan için hayırlı yolda ad ım atalım. Evet, Halk
çı Par t i A ta tü rk ilkeleri doğrul tusunda, Anayasa çerçevesi içinde sosyal demokra t 
bir part idir . O n u n için kendimize güveniyoruz. Atı lacak her ad ım ülkenin hayrı 
için atı lacak. A ç ve açık kimse bı rakı lmaması için çalışılacak. Vatandaşlara de

ğer verilecek. Kimse hor lanmayacak . Ha lkç ı Par t i bunun için vardır ve var ola
caktır. Özgürlük güneşi bizim ufkumuzdan doğacak, vatanın bağrında yansıya
cak. Bu güneşe haya t verecek sizlerin helal oylarıdır. Destek ol, hiçbir zaman , 
bana ne deme. Bu vatanın idaresine bir tek oyunla sahip çık. Her türlü karanlık 
düşünceye hayır de. 
Cümleniz Al lah 'a emanet olun. 6 Kas ım 'da Halkçı Part inin güneşi alt ında bulu
şalım. Halkçı Part inin oy pusulasındaki yeri or tadadı r ve işareti güneştir. Evet 
m ü h ü r ü n ü güneşin alt ındaki yuvarlağa basın. 
Hepinize sevgiler, saygılar sunarım. 



Sevgili Vatandaşlarım, 

Halkçı Part i adına yapacağım bu konuşmada sizlere H.P. 'nin tar ım, küçük çiftçi, 
esnaf ve sanatkârın yaşam tarzının geliştirilmesi konular ındaki görüşlerini sun
m a y a çalışacağım. Partimiz, esnaf ve sanatkârları , iş alanlarının bir fidanlığı gibi 
görmektedir . Bu nedenle, ekonomide üretkenliği sağlamak, yeterli iş alanları ya
r a tmak için, çekirdeğin ezilmesine, fidanların kesilmesine asla m ü s a m a h a etme
yecektir. 
K ü ç ü k esnaf ve sanatkâr tıpkı H .P . gibi gücünü sermayesinden, çok emeğinden 
alır. H a l k yarar ına bir devlet yönetimi esnafın da küçük sanat erbabının da ya
rarınadır . 

H .P . küçük esnaf ve sanatkârın ödediği götürü vergileri yeterince adil ve her 
zaman ödenebilir ölçüde bulmamakladı r . Vergi mükelleflerinin ecel teri, baş belası, 
o larak isimlendirdikleri defter tutmaya paydos ediyoruz. 
H . P . küçük çiftçi, esnaf ve sanatkârımızın defter tu tmadan da götürü usulle ve 
yeterli düzeyde vergisini ödeyeceğine inanmaktadır . Bu kesim formalite cende
resinden kurtarı lacaktır . Sosyal demokra t bir partinin temel işlevi vatandaş ve 
devlet arasındaki bağ lan güçlendirmektedir. Bireylere zorluk değil kolaylık gös
termektedir . 

Esnaf kefalet kooperatifleri aracılığıyla açılan krediler yetersizdir. Peşin faiz ke
serek kredi verilmesi yanlış bir uygulamadır . 
H .P . esnafın desteklenmesi, güçlenmesi için kredilerin uzun vade ve düşük faizle 
verilmesi için tüm önlemleri alacaktır . K ü ç ü k sanat erbabının yeni işletmeler kur
ması için yeterli krediyle desteklenmesi gerekir. 

Ha lk Bankasının yalnızca taşınmaz mal ipotek ederek kredi vermesi noksan bir 
uygulamadır . 
Küçük sanatkâr ve or ta düzeydeki üret im işletmeleri için gerekli a raç ve gereç
lerin de ipotek ile kredilendirilmesi, bu sektöre güç kazandıracakt ı r . 

Halkçı Parti Genel Sekreter Yardım
cısı ve kurucu üye Yılmaz Hastürk' 
ün 2 Kasım 1983 günü saat 21.22 -
21.32'de TV ve radyodan yapacağı 
konuşma. 

Şayet bir us ta kendinde yeni bir iş yeri açma gücü buluyorsa H a l k Bankasına 
başvuru ile kolaylıkla kredi alabilmelidir. Ha lk t an yana olan H.P. 'n in bunu sağ
lamak görevidir. 

Öte yandan Bağ - Kur lu l a r ı n , bu kuruluşun elindeki imkânlardan yarar lanama
ması düşündürücüdür . Bu kuruluşun elindeki birikimi sosyal sigortalar mevzua
tında olduğu gibi üyelerinin konu t ihtiyacını karş ı lamada kullanması gerekir. Bu 
konuda en etkili önlemler alınacaktır . 

Aziz Halkım, 

Büyük Önder Mustafa Kemal Ata türk , «Türkiye 'nin gerçek sahibi ve efendisi 
gerçek üretici olan köylüdür.» demişti. 
H .P . köylümüzü, çiftçimizi A ta tü rk 'ün özlediği ve emrettiği an l amda gerçek efen
di yapacakt ı r . 
H .P . ikt idarında çiftçimizin nasırlı eli devletimizin güçlü eli ile buluşacaktır . 
Lafla, değil icraatla çiftçiye gidilmelidir. Bunun için güçlü bir bakanlığa ihtiyaç 
vardır . H .P . ikt idarında bu bakanlık T a r ı m ve O r m a n Bakanlığı olacaktır. Ta-
n m s a l üre t imde gelişmeyi devletçiliğin ağırlıkta olduğu bir k a r m a ekonomi ya
pısında H .P . sağlayacaktır. 
Çiftçiler devlet kapısında hizmet bekleyen vatandaşlar d u r u m u n d a n kesinlikle 
kurtarı lacaklardır . Devletin tüm hizmet ve imkânları köye, çiftçinin ayağına gö
türülecektir . 
Teknik elemanlar masa başından kaldırılacak, uygulama alanlar ına kaydırı lacak
tır. Çiftçi kaderiyle baş başa bırakı lmayacaktır . H .P . tar ımı ülkemizin ve ekono
mimizin temel direği kabul etmektedir . Tar ımsa l kooperatif ler desteklenecek ve 
özendirilecektir. H .P . t aban fiyat uyguladığı tar ım ürünlerini ikt idara geldiğinde 
yeter ve peşin bedelle alacaktır . Gerçekçi taban fiyatları ü re t im per iyodundan bir 
yıl öncesinden ilan edilecek ve ödemeler her yıl aynı tarihte peşin veya çok 
kısa bir vadeyle yapılacaktır . 



Destekleme alımı yapan kurumlar ın ürünlerinin yetiştirilme dönemler inde üreti
ciye avans vermeleri uygulaması yaygınlaştırılacak, üreticinin tefecinin elinden 
kurtar ı lması için tüm önlemler alınacaktır . 

T a r ı m ürünler inin işlenerek değer kazanmas ından sonra dış pazar la rda pazar-
lanması H.P. 'n in görevi olacaktır . 

Paza r l ama imkânlarının azlığı, aracıların fazla k a z a n m a arzusu, çiftçinin ucuz 
satmasına, tüketicinin pahal ıya a lmasına sebep olmaktadır . 
Bir yanda ağaç üs tünde veya sandıkta çürüyen meyva, beri yandan manavda el 
yakan fiyatlar hem üreticinin h e m de tüketicinin çaresizliğinin simgesidir. H.P . 
t a r ımda üret imi art ır ırken tüketicinin korunması için de tüm önlemleri alacaktır. 
T a r ı m d a dış pazar için yeni ve kazançlı ürünlerin yetiştirilmesinde Devlet ve çift
çi iş birliğine gidilecektir. H .P . o larak dış pazar isteklerine uygun kesime çiçek 
ve saksı çiçeği üretimi teşvik edilecek ve özendirilecektir. 

Ta r ımın doğal özelliklerine göre tar ımsal plan p rogram ve projeler bölgeler ba
zında düzenlenecektir. 

Çiftçimizin refah düzeyini ar t ı rabi lmek için Devlet, tüm imkânları ile tar ladan 
paza ra kada r çiftçinin yanında olacaktır . 

Hayvansa l üret imin ar tması ve iyileştirilmesi için t ü m önlemler alınacaktır. Böl
gelere göre et ve süt hayvanları yetiştiriciliği teşvik edilecek, E t ve Balık Kuru
m u n u n yur t düzeyinde etkin bir hizmet vermesi için tüm önlemler alınacaktır. 
T a v u k eti ve yumur ta üretimi özendirilecek ve teşvik edilecektir. Veteriner hiz

metleri köye götürülecektir. Hayvancıl ık kooperatifleri desteklenecektir. Fabr ika
ların zararl ı art ıklarla doğayı bozmalar ı önlenecek, verimli arazilerde sanayi te
sisi k u r m a k gibi yanlış uygulamalara kesinlikle son verilecektir. H .P . Devlet eli
nin o rman köylüsüne uzmanmas ına sağlayacak o rman köylüsünün yokluktan 
kurtarı lması için çaba harcayacaktır . H .P . yoksulluğu o rman köylüsünün kaderi 
o lmaktan ç ıkarmak azmindedir . 

A d a m a k kolay ödemesi güçtür, a lda tan bir gün aldanır. H .P . olarak vaad etmi
yoruz, söz verİ5''oruz. Verdiğimiz sözün kulu kölesi, vermediklerimizin efendi-
siyiz. 

Selam sana benim çilekeş küçük esnafım, köylüm, çiftçim, işçim, m e m u r u m , 
emeklim, dul ve yetimim, tek kelime ile dar gelirlim, bel veren or ta direğim, 
yukar ıda saydıklarımı gerçekleştirmek için H.P . ikt idara taliptir. Halkının sesi 
o lmak istemektedir. Bizlere inanırsan, güvenirsen, ikt idar o lmak istersen H.P. 'ye 
evet de. Güneşe basacağınız her evet m ü h ü r ü ülkemize refah, bereket, mutluluk 
ve kardeşl ik getirecektir. 

Güneşin mutluluk, bereket, esenlik, getirmesini, ülkemizi şenlendirmesini istiyor

sanız 6 Kasım günü oy pusulalarındaki or ta yerde göreceğiniz güneşin alt ındaki 
yuvarlağa evet m ü h ü r ü n ü basınız. Güneşe evet, geleceğe güvendir. 

H.P. 'ye güven, güneşe evet de. H .P . hepinizin hepimizin partisidir. 

H.P. Halk için, halktan yana 7 Kas ım günü, halkın iktidarı olacaktır . 
Hepinizi saygı ile selamlar, esenlikler dilerim. 



Yurttaşlarım, 

Siyasal tarihimize yön verecek olan Demokras iye geçiş köprüsünde görev 
yüklenen, partilere, partililere ve oyları lile Türk iye 'n in 6 Kas ım sonrası yaşamın 
sorumluluğunu yüklenen tüm vatandaşlar ımıza Halkçı Par t i adına başarılar di
l iyorum. 

Biz Halkçı Partililer demokrasi köprüsünün çekim gücünü bildiğimize, sağ
lıklı ve barışçı geçişi bizim sağlayacağımıza inanıyoruz. 

Halkçı lar , halkın içinden çıktılar, diyoruz. Halkçı Par t i , köylü, işçi, küçük 
esnaf, esnaf, memur , emekli, dul ve yetimlerin partisidir, diyoruz. Çünkü, partinin 
32 kurucusu da tüm bu kesimin sorunları ile yıllarca iç içe yaşamış geçmişinde bu 
sorunların çözümüne emek harcamış, yorucu yollardan gelen halk çocuklarıdır. 

Biz, programımızda sosyal demokrat o lduğumuzu açıkladık. Herbi r imiz tüm 
geçmişimi/de halkımıza, özverili hizmet sunmuş , sözlerimiz ve uygulamalarımız 
bir kez olsun ters düşmemiş, çoğumuz poli t ikaya yeni atı lan kişileriz. 

Gerçekleri or taya koymaktan yana o lduğumuz için sosyal demokrat ız . 

Geçmiş te yapılanı, yapılamayanı eleştirmenin, söz yarışı ile z a m a n kaybının 
değil, çalışma yarışının içinde o lduğumuz için sosyal demokrat ız . 

Vatandaşlar ımızı yanıltarak, ya da aldatarak, huzur bozarak değil, or taya 
görkemli yapıtlar koyarak sorunları çözmekten yana o lduğumuz için sosyal 
demokrat ız . 

Ha lk tan biri olarak, halkın sıkıntısını ve bunun çözümlerini bildiğimiz için 
sosyal demokrat ız . 

Sevgili Vatandaşlarım, 
Halkçı Par t i kentlerde olduğu kadar , mahal le ve gecekonduların da, su, 

elektrik, okul , yol ve tapu sorunlarının çözümlenmesine çalışılacaktır. 
Halkçı Part i , t ü m gecekondu bölgelerinin sorunlarının geçici değil, temelden 

çözümlenmesine inanmaktadır . Halkçı Par t i olarak, bura la rda yaşayan işçi ve 
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köylü kadınlar ımızın yalnız suları aktığı z a m a n bayram sevinci yerine, hergün 
yaşama sevinci içinde o lmalar ından yanadır . 

T ü r k Kadınlar ı , T ü r k Analar ı , 

22 Yıl T ü r k Kadın la r Birliği Genel Başkanlığım sırasında, çalışan işçi ve 
m e m u r kadınlarımız için, benim öncülüğünü yaparak sağlattığım, çalışan ka
dınların 20 yılda emekli olmalar ına içten inancımı sürdürüyorum. Evinde ve 
işinde çalışarak, mut fak ve gıda sanayinin teknik gelişmişliğinden yoksun ülke
mizde, kadının hem evde, hem işte çalışmasındaki y ıpranma payını Halkçı 
Par t i her zaman ön p landa tutacaktır . 

D o ğ u m sonrası ücretli ve ücretsiz izinlerin uzatılmasını, sağlıklı bir kuşağın 
yetişmesi için öngörüyoruz . Yar ım günlük çalışmanın; artık, kadınlarımıza, ülke
mizde de uygulanmasını savunuyoruz. 

Sabah alacasında, yollara düşen, gecenin geç saatlerinde evine dönen ça
lışan kadınlarımız için iş yerinin uzağındaki ulaşım güçlüklerine göre çalışma 
saatlerinde, kadınlar yarar ına hükümler getiri lmesinden yanayız. 

Halkçı Par t i olarak, işçi ana lar için, işyerinde kreş ve anaokulu , m e m u r 
analar için, devlet desteğinde ucuz bakımevleri ve çocuk yuvalarının yapılmasını, 
savunuyoruz. 

Kadınlar ımız için, bugün sadece sözde kalan, eşit işe eşit ücret ilkesini uy
gulatacak, işyerlerini ve çalışma koşullarını sağlıklı bir düzene kavuşturacağız. 

Halkçı Par t i olarak, çalışan kadınlarımızın, işçi, m e m u r ve öğretmenlerimizin 
çilesini azaltacak, o tobüs tren gibi araçlar ı düzenli biçimde çoğal tarak iş gücü 
kaybını önleyeceğiz. 

Bağ - K u r ' d a ağırlık bu lmayan ev kadınlar ının sigortasını yeniden düzenleye
ceğiz. 

Yaşlı ve kimsesiz kadınlarımız ve halkımız için özen ve şevkatle yöneti len 
huzurevlerinin yapılmasını sağlayacağız. 



Sakat, özürlü ve güçsüzlerin top luma kazandır ı lması için gerekli önlemlerin 
al ınmasına çaba harcayacağız. 

Belediye hizmetlerinde, kadının bilgi ve deneyimlerinden yararlanılmasına 
taraftarız. Bu nedenle, belediye seçimlerinde başkanlık ve meclis üyelikleriyle 
muhtar l ık la rda kadınlara sayısal çoğunluk verilmesine Halkçı Par t i olarak inançla 
çalışacağız. 

İdarenin her kademesinde yetişmiş kadınlarımızın hakkı o lan yerlerini al
masını, Halkçı Par t i olarak en geniş ve adil biçimde biz sağlayacağız. 

Özellikle, Belediye hizmetleri , sağlık hizmetler i ve trafik düzeninde, t ü m 
kadın derneklerine ayrıcalık gözetilmeksizin gönüllü müfett iş hizmetinin açıl
masını , halkçılık ilkesi sayıyoruz. 

Yüzyılımızın m o d e r n anlayışı açısından yeni düzenlemeler yapılarak çağımız 
gerçeklerini yansıtan hükümler le yemi bir medenî kanun düzenlenmesinden ya
nayız. 

Halkçı Par t i olarak, yasal önlemler kadar , toplumsal önlemlerin gerekliliğine 
inanıyoruz. 

T o p l u m yaşamına manevî destek koyan sanatçı ve yazarlarımızın ürünlerini 
değerlendirmede özendirici yöntemlerin getirilmesini, kü l tü rümüze katkılarını 
yur t içi ve yur t dışı katı l ımlarını sağlamayı, halkçılık ilkesi sayyoruz. 

Halkımızı , kadınlarımızı ve körpecik çocuklarımızı her geçen gün tehdit 
edercesine büyüyen çevre kirlenmesi ile ilgili sorunları öncelikle ele alacağız. 

Etkin bir uygulama niteliğindeki planla, sanayileşmenin beraberinde getirdiği 
art ık sorunlarını önlemek kararındayız. 

Bir zamanlar ın şairlerine i lham veren Hal iç ile şarkılar bestelenen Göksu , 
Kâğı thane gibi yüzyılların tar ihini benliğinde saklayan İstanbul 'u, Boğazı ve kı
yılarımızı çöp kuyusu o lmaktan kur ta rmayı , geçmişimize saygı olduğu kadar 
gelecek kuşaklara karşı da bir görev sayıyoruz. 

G e n ç Cumhuriyet imizin 60 ıncı yaşını do ldurduğu bu günlerde yeniden de
mokra t ik pa r lamentonun açılmasının son aşamasına varmış bulunuyoruz. 

Bizler, i lkokul sıralarında A t a t ü r k ' ü n «İmtiyazsız sınıfsız bir millet» oldu
ğumuzu vurgulayan sözlerini şarkılara dönüş türmüş , G ü n e ş Ufuk tan Şimdi Doğar 
marşı ile sokaklarda yürümüş , egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ilkesinin 
sınavlarını vererek bu güne erişmiş Cumhur iye t kuşağının çocuklarıyız. 

İçimizde insan sevgisi yatar. Yur t sevgisi yatar. Demokras i inancı yatar . 
T ü m T ü r k kadınları da insan sevgisini ve yardım duygusunu yüreğinde taşır. 

Halkçı Par t i olarak, doğrular la yola çıktık. Çıktığımız yolda doğrulardan 
yana olacağız. Bunu vadediyoruz. 

Halkçı Part i olarak, vatandaşlarımızı yanı l tmayacak ve yanılgıya götürmeye
ceğiz. Bunu vadediyoruz. 

Vatandaş ın huzurunu bozmayacak ve bozdurmayacağız . Bunu vadediyoruz. 
Halkçı Part i olarak, vatandaşlarımızı pol i t ikadan bezdirmeyecek, politikayı 

sevdireceğiz. Bunu vadediyoruz. 
Bugün orta direk deniliyor. Biz or ta direğin, tâ kendisiyiz. Nasıl ayakta 

durulur , biz biliriz, bunu gene biz kanıtlayacağız. Bunu da vadediyoruz. 

Halkçı Part i güneşinin, köy yollarına, köy sularına yansıması, bacası tüten 
fabrikaların içini aydınlatması , inanın, en içten özlemimiz. 

Bizlere, geçmişimize inanıyorsanız, 6 Kasım günü Halkçı Part iye oy verin. 
Halkçı Part inin oy pusulasındaki yeri orta sıradadır. Evet m ü h ü r ü n ü Güneşin 
altındaki yuvarlağa basın. 

Biz Halkçı Partililer, çocuklarının, eşlerinin, ana ve babalarının yaşamını 
kendi öz varlığından üstün tu tan ve kendi istemlerini iletebileceği Milletvekil
lerinin özlemini duyan halkımızın, boş değil güveni doğrul tusunda oy kullana
cağına inanıyoruz. 

G e n e biz Halkçı Partililer, halkımızın üç damga basarak oyunu geçmez 
akçeye dönüştürmeden, vicdanında rahatl ık duyacağı bir par t inin işareti alt ına 
tek damga vuracağına güveniyoruz. 

Kurucusu bu lunduğum Halkçı Par t i adına, yaşamımın yarısını hizmetine 
sunduğum T ü r k kadınlarına ve tüm halkımıza en içten sevgi ve saygılar sunuyor , 
6 Kas ım sabahı doğacak güneşin halkımızın zaferi olacağı inancı içinde, sizle
ri içten başarı dileklerimle selamlıyorum. 



Sevgili Vatandaşlarım, 

Erzurum depreminde kaybett iğimiz yurttaşlarımızın derin acısını yüreğimde ta
şıyorum. 

Vefat edenlere Al lah ' tan rahmet , ailelerine baş sağlığı ve sabırlar diliyorum. 

Aziz Vatandaşlarım, 
6 Kasım, demokrasiye geçişte büyük bir aşamadır . 
T ü r k ordusunun demokrasiye olan sarsılmaz bağlılık ve inancı övünç vericidir. 
Şimdi hepimize düşen ödev, demokrasiyi ko ruyup , güçlendirmektir . 
Demokras i , boş ve geçersiz oyla karşı lanmaz. 
Böyle bir davranış demokra t la rdan , hele sosyal demokra t la rdan beklenemez. 
Unutmayınız ki, 6 Kas ım bir son değil. Başlangıçtır. 

Aziz Vatandaşlarım, 

6 Kas ımda oylarınızı dilediğiniz şekilde kullanın. 
Hiç kimse siyasî tercihinizden dolayı sizi k ınayamaz. Cezalandıramaz. Oylarınız 
sandıktan kullandığınız şekilde çıkacaktır. 
Seçim her zaman en büyük güvencemiz olan T ü r k yargıcının denetiminde yapı
lacaktır. 

O yargıçlar ki, en çetin dönemlerde devlete ve vatandaşl ık haklar ına sahip çık
mışlardır. 

Onlara inanın ve güvenin. 

Sevgili Vatandaşlarım, 

Halkçı part i o larak devlet yönet imine talibiz. Devlet yönetmek ciddî bir iştir. So
rumluluk ister. 
D ü n söylediklerini, savunduklarını bugün unutanlara , yalanlayanlara devlet tes
lim edilemez. 
Şimdi : Hafızalarınızı yoklayın. Türkiye 'de uygulanmakta olan ekonomik poli
tikanın. Düzenleyicileri kimlerdir? 

Konuşmacı : Necdet CALP 
Yayın Tarihi : 4.11.1983 
Yayın Saati : 21.34 - 21.44 

Yönet ime geldiklerinde 5 yılda ülke kalkınmasını sağlayacaklarını vaa t edenler, 

Bugün halkın karşısına çıkıp. 

Or ta direğin bel verdiğini rahat l ıkla söylemektedirler. Oysa ki, aynı kişiler çok 
kısa bir süre önce, or ta direğin yıkılması için gerekli or tamı hazır layanlardır . 
Kendileri devletin sorumlu mevkilerinde iken ka lk ınma edebiyatı yapanlar ın . İk
t idardan ayrı ldıklarında kurucusu oldukları ekonomik modeli ve bugünkü eko
nomik du rumu eleştirmeleri sorumlulukla bağdaşamaz . 

Aziz Vatandaşlarım, 

Bugün, halktan oy isteyenlerin dün ne yaptığını unutmayınız . 

Yakın geçmişte yüzbinlerce yurt taşımız tasarruf ettikleri paralarını bankere ya

tırmıştır. 

Sonuç ne olmuştur? O politika iflas etti. Yurt taşın parası batırıldı. 
Ha lk tan özür dileyecekleri yerde. 
Onlar . 
Halk k u m a r oynamıştır . Sonuca katlanmalıdır . Şeklinde halkı suç lamaktan kaçın
mamışlardır . 
Dün. 
Halkı perişan edip, ona kumarbaz diyenler şimdi halka, aziz milletim diyebilmek
te ve dünün unutu lduğunu sanmaktadı r la r bunlara oylarınızla cevap vermek za
manıdı r . 

Aziz Vatandaşlarım, 

Birkez daha belir t iyorum. Biz devletçiliğe ağırlık veren k a r m a ekonomiden ya
nayız. 

Köylü Vatandaşlar ım. 
Devlet olmasa, ürünlerinizi k im alır. Seni k im korur . 
Halkçı part i ikt idar ında ürett iğin malı peşin olarak ve değeri fiyatına satın ala
cağız. 
Seni aracıya, tefeciye teslim etmeyeceğiz. 



Trak tö rün , gübren, tohumluğun, yakıt ın, ziraî ilaçların Halkçı Par t i ikt idarında 

kolaylıkla temin edilecektir. 

Sadece kârlarını düşünenler, özel indir im uygular mı.? 
Zi raa t Bankası o lmasa kimden kredi alacaksınız. 
Devletin arazisini, ovalarını, ormanlar ını , köylünün istifadesine ve üret imine k im 
imkân tanıyacak. Devlet değil mi? 

Sevgili İşçiler, 

Halkçı Par t i işçi haklarını koruyacak tek part idir . Halkçı Part i , ikt idarında ça

lışma sürelerinizin indirimini 2 OOO'li yıllara b ı rakmayacakt ı r . 

Asgarî ücretten gelir vergisi a lmayacağız. Asgari ücreti değil sosyal ücreti ve

receğiz. İsçileri inleten değil. Güldüren part i olacağız. 

M e m u r arkadaşlar ım aldığınız maaş yetişmiyor. Kiranızı veremiyorsunuz. Evini
ze odun k ö m ü r alamıyorsunuz. Halkçı Par t i iktidarı. M e m u r u n geçim dengesini 
sağlayacaktır . 

Devlete sadakat la hizmet verenlerin o n u r ve gururu korunacakt ı r . Emekli , dul ve 
yetimler Halkçı Par t i ömürlerini bu devlete adayanlar ı kaderleri ile baş başa bı
rakmayacakt ı r . 

Aylıklarınız sıkıntısız yaşam için gerekli düzeye çıkarılacaktır . 

Esnaflar , 

Halkçı Par t i iktidarında kredi limitleriniz artır ı lacak. Ha lk Bankası gerçek an
l amda esnafın bankası d u r u m u n a getirilecek, gereksiz formaliteler kaldırılacak, 
esnaf defter tu tma külfetinden kurtar ı lacaktır . 
Gençler, yeni bir eğitim sistemi kuracağız . 
Üniversitelere giremeyen gençlerimizi kahvelerde ve sokaklarda bırakmayacağız . 
Gençlerimizi , yeteneklerine göre mu t l aka eğitecek ve yükseköğret im k u ru mu 
Y Ö K ' ü n aksayan yönlerini düzelteceğiz. 

Az£z "Vatandaşlarım, 

Sonuç olarak, biz köylüsü, çiftçisi, işçisi, esnafı, memuru , emekli, dul ve yetimi 
ve gençlerimizle bütünleşerek halkın mut lu luğu ve refahı için çalışacağız. 

Az!iz Vatandaşlarım, 

Bu seçimde ülkemizin bütün yörelerini gezmek. Halkımızla bütünleşmek iste
dim. 
Şart lar ve zaman elvermedi. Ulaşamadığım yöre halkı beni bağışlasın. 
G ö n l ü m her an sizlerledir. Oylarınızla ikt idara geldiğimizde yanınızda ve em
rinizde olacağız. 

Aziz Vatandaşlar ım, 

Halkçı Partinin her gün gelişmesi ve büyümesi karşısında endişeye kapı lanlar 
geçmişin çirkin politikasını gündeme getirerek Halkçı Partiyi ka ra lamak istiyor
lar. 

Bizim yakışt ırmalarla ilgimiz yoktur . 
Bilmenizi istiyorum ki, ikt idarımızda 12 Eylül öncesinin anarşi ve terör or tamım 
bir daha yaşamayacaksınız. 
Hiç kimse bu ülkeyi o karanlık günlere bir daha döndürebileceğini ummasın . 
Yakışıksız i thamı yönetenlere cevabımız vardır . 
F a k a t biz partiler arasında uygar ilişkiler olmasından yanayız. Politik mücade
leyi hizmete dayalı bir yar ışma şeklinde anlıyoruz. 

Bu nedenle onlara verilecek çok güzel cevaplarımız olmasına rağmen vermiyo
ruz. 

Ati\z Vatandaşlar ım, 
Biliniz ki, Halkçı Par t i 67 ilde bütün yurt ta seçime katı lmaktadır . Ve yine biliniz 
ki, bilinmelidir ki. Fîaîkçı Par t i , halkından aldığı güçle bir mutluluk müjdesi ile 
dalga dalga gelmekte güneş ufuktan doğmakta ve Halkçı Parti iktidar olmakta
dır. 

Sevgili İstanbullular. Yarın İs tanbul 'da saat 14.30'da Üsküdar İskele meydanında 
sizlere sesleneceğim. 
Halkçı Par t i adına televizyonda son konuşmayı yarın 17.37'de Genel Sekreteri
miz Özer G ü r b ü z yapacaktır . 

Sevgili Vatandaşlar ım, 
Hepinizi sevgiler ve saygılarla selamlarım. 



Sevgili Yurttaşlarım, 

Halkçı Part i adına, hepinizi sevgiler ve saygılarla selamlarım. 
Halkçı Part i , köylünün, işçinin, çiftçinin, esnaf ve zanaatkar ın , m e m u r u n 

emekli , dul ve yetimin, sabit ve dar gelirlinin haklarını , kısacası ekonomik 
i m k â n açısından güçsüz olanları korumayı amaçlayan, sosyal d e m o k r a t bir 
part idir . 

Ata türk 'ün , Devletimize temel yaptığı Cumhuriyetçil ik, Milliyetçilik, Halk
çılık, Devletçilik, Laiklik ve Devrimcil ik ilkeleri, Halkçı Par t inin de ilkeleridir. 

Halkçı Part i Ata tü rkçü düşüncenin savunucusu ve izleyicisidir. 
A ta tü rkçü düşüncenin bir yansıması olarak, Halkçı Par t i he r ıtürlü doğmaya 

ve bağnazlığa karşıdır. 
Halkçı Part inin programı , halkının dertlerinden, sıkıntılarından, ihtiyaçla

r ından ve özlemlerinden kaynaklanmıştır . Halkçı Part i bunların çözümü için 
vardır . Halkının huzur, güven ve refah içinde yaşamasını sağlamanın peşindedir. 

Halkçı Partiyi biz kurduk; onu siz yücelttiniz. Sımsıcak dost eliniz, dost 
yüreğinizle, tüm yurtta ö rgü tümüzü kendiniz kurdunuz. Sizin özverili desteği
nizle bugün Halkçı Parti bayrağı tüm yur t ta onurla dalgalanmakta ve Halkçı 
Parti 67 ilin t amamında seçime kat ı lmaktadır . 

Sevgili Yurt taşlarım, 

Sosyal Demokra t ız diyoruz: Kimdi r sosyal demokrat? 
Sosyal demokrat olmak, insanları sevmek demektir. însan sevgisiyle dolu 

o lmak demektir. Çevresiyle m u t l u olabilmek, t op lumun dert ve ızdıraplarını 
yüreğinde duyabilmek ve bunları çözebilmek demektir. Bunu özünde duyabil iyor 
ve çözüm için kendini sorumlu sayabiliyorsa, sosyal demokrats ın demektir . Bunu 
ki taptan öğrenemezsin, ben sosyal demokra t ım demekle, sosyal demokra t ola
mazsın. 

Sevgili halkım, Halkçı Par t i kadrolar ı , senin gibi sade, senin gibi barışçı, 
senin gibi onurlu ve de senin gibi dirençli ve kararl ı insanlardan oluşmuştur. 
Ha lkç ı Par t i sensin. Halkçı Par t i senin özün. Halkçı Par t i senin bütünündür . 

Konuşmacı : Özer GÜRBÜZ 
Yayın Tarihi : 5.11.1983 
Yayın Saati : 17.37 - 17.47 

12 Eylül Harekâ t ı ile yur t ta sağlanan barış ve huzur or tamını sürekli k ı lmak 
amacımızdır . H e r tür lü anarşi ve kanunsuzluğa karşıyız. Alacağımız en etkin 
yasal önlemler yanında kalıcı sosyal barış için, sosyal adalet ilkelerinin sağlan
masının gereğine inanıyoruz. 

Sosyal Grup la r arasındaki gelir u ç u r u m u hergün biraz daha derinleşirken, 
halkın büyük bir bölümü, çekilmez geçim sıkıntısı içinde bulunurken, sağlıklı bir 
toplum yara tmak m ü m k ü n müdür? 

Halkçı Par t inin sosyal adalet anlayışında millî gelirin adil dağılımı sonucu, 
herkesin geçim sıkıntılarını aşması «Benim» diyebileceği bir şeylerinin olması 
amaçlanmaktadı r . 

Sosyal güvenceden yoksun, yarınlara umut l a bakmayan bireylerden oluşan 
top lumlarda bütünleşme güçleşir. 

T o p l u m yapısı da insan bünyesine benzer. Sağlık bozuldukça her tür lü has
talık ve mikroplar ın yeşermesi kolaylaşır. Bunun için Halkç ı Par t i sosyal adaleti , 
Sosyal barışın güvencesi saymaktadır . 

Sevgili Yurt taşlar ım, 

Seçimden seçime, vaad dolu güzel sözler dinlemekten bıktınız. Halkçı Par t i 
yapamayacağı hiçbir şeyi vadetmeyecek ve vadettiği herşeyi yerine getirecektir. 

Halkçı Par t i politikacı ile devlet adamlığım eşdeğer görür . Onlarda önce 
güvenilir o lma özelliğini arar . Ve güvenilir olmayı devlet yönet iminin temeli sayar. 

Çeşitli çevrelerden mek tup ve telgraflar almaktayız halkımız dert ve sıkın
tılarının dile getirilmesini istiyor. A m a dert ler o kadar çok ki, onar dakikalık ko
nuşmalara sığdırmak kolay olmuyor . D e r t ve sıkıntılarını dile get iremediğimiz 
dostlar bizi bağışlasınlar. 

Yurt taş lar ım, işsizlik ü rkü tücü boyut lara varmıştır . Milyonlarca işsiz yurt ta
şımız asgarî ücretle bile iş bulamıyorlar . Fabr ika la r düşük kapasiteyle çalışıyor. 
Ekonomimizdeki bu ataleti gidermeyi hayatî görev sayıyoruz. Sosyal devlet 
yur t taş ıma asgarî yaşama koşullarını sağlıyabileceği bir iş vermelidir . 
Halkçı Par t i işsizliği, en önemli ve en acil sorun saymaktadır . Bu so runu 



gidermek için emek yoğun yat ı r ımlara girişeceğiz. Özellikle konu t sektörünü 
canlandırarak, bir yandan i s t ihdam olanakları yaratacak, öte yandan evsiz yurttaş
larımızın sorunlarının çözümü için önemli adımlar atacağız. 

İşsizlik bir sosyal felakettir. Bu felaketi aşabilmek için. Çalışanlar, kendi 
kusur lar ından kaynak lanmayan nedenlerle işsiz kaldıkları z a m a n uygulanmak 
üzere, işsizlik sigortası sistemini getireceğiz. 

Halkçı Par t i , dar gelirli yurt taş lar ımıza nefes aldırabilmek için, asgarî üc
ret ten vergi a lmayacak ve bu önlemi acilen yürür lüğe koyacaktır . 

Par t imiz, hayat pahalılığını, t o p l u m u kemiren kanser niteliğinde bir has
talık gibi görmektedir . Bu hastalığın k ö k ü n ü kazımak için üzerine gideceğiz. 
H a y a t pahalılığı, yani enflasyon, da r gelirli, sabit gelirli kesimlerin satın a lma 
güçlerini yıldan yıla geriletmektedir. Halkçı Par t i bir yandan hızlı ka lk ınmaya 
yönelerek, üretimi art ıracak, öte yandan düşük gelir gruplarına, sosyal adaletin 
gereği olarak, ulusal gelirden daha fazla pay vermenin yollarını arayıp bula
caktır. Böylece d a r gelirlilerin satın a lma güçlerini artırmış olacağız. 

Sevgili Yurttaşlarım, 
Türkiye 'mizde, kişi hasta o lmaya görsün. 
Eğer sosyal güvenlik şemsiyesi al t ında değilseniz, ve da r gelirli iseniz, has

talandığınızda tedaviniz sizin için bir işkence halini alacaktır. Sigortasız yurttaş
larımız, tedavi olacak paraya sahip değillerse, has tane kapı lar ında perişan 
olurlar. 

Sosyal devlet, yurt taşını beşikten mezara kadar koru r , kollar. K ö t ü günle
r inde, hastalığında, yaşlılığında yan ında olur. 

Biz Halkçı Par t i olarak, genel sağlık sigortasını gerçekleştirmeyi öngörü
yoruz. Yurt taşlarımızı hastane kapı lar ında perişan o lmaktan kur ta rmanın yo
lu genel sağlık sigortasından geçer. 

Yurttaşlarım, 
Ülkemizin belkemiği tar ımdır . T a r ı m kesiminde çalışan milyonlarca yurttaşı

mız her türlü sosyal güvenlik o lanağından yoksundur . Halkçı Part i , ta r ım kesi
mindeki çalışan köylümüzü sosyal sigorta kapsamına a lmayı görev bilmektedir. 

Ta r ım kesiminin bir başka so runu da, defter t u t m a yükümlülüğüdür . Çiftçi
miz, kazancının vergisini vermekten kaçmıyor . Ancak defter tu tmaktan bizar 
o lmuştur . K ü ç ü k esnafımızdan olduğu gibi, çiftçimizden de defter t u t m a zorunlu
luğunu kaldıracağız. 

Sosyal meskenlerden de emlak vergisi almayacağız. 
Bu meyanda veraset ve intikal vergisini de tümden kaldıracağız. Veraset 

ve intikal vergisi, aile reisi vefat ettiğinde, geride bıraktığı dul ve yetimler için 
içinden çıkılmaz bir sorun olmaktadır . 

Sevgili Gençler, 
Halkçı Part i sizleri yarının güvencesi saymaktadır . 
Sizler liseden sonra üniversite kapılarına yığılıp kalıyorsunuz. Yüzbinlerceniz 

üniversiteye giremiyor. İş de bulamıyorsunuz. Askere gitmek istiyor, fakat üç beş 
yıl beklemek zorunda kalıyorsunuz. 

Bu d u r u m u n nedeni. İnsangücü planlamasına ters düşen, yanlış lise öğreti
midir . Halkçı Part i , or taöğre t imden sonra, gençlerimize üretkenlik ve iş becerisi 
kazandıracak testler uygulayarak, meslekî liselere ağırlık verecektir. Böylece genç
lerimiz, ezelden üretken nitelik elde ederek. Geçimlerini sağlayabilecekleri mes
leklere sahip olacaklardır. 

Üniversite gençliğinin sorunlarını da çözeceğiz. D a r gelirli ailelerin yetenekli 
çocuklarına karşılıksız burs ve kredi olanakları yaratacağız. 

Gençlerimizi kahve köşelerinden, sokaklarda amaçsız dolaşmaktan ya da 
yanlış amaçlara yönelmekten kurtaracağız. 

M e m u r - İşçi, emekli - Yet im ve tüm dar gelirlinin çekilmez geçim yükünü 
hafifletmeyi, onları insanca yaşam için gerekli gelire kavuş turmayı ödev biliyoruz. 

Yurttaşlarım, 
Çözüm olarak boğaz köprüsünü ve K e b a n Barajını sa tmak isteyenler, sata-

biliyorlarsa, köylünün buğdayını , mısırını, pirincini, arpasını ve elmasını satsınlar. 

Sevgili Yurttaşlarım, 
Sorunlarınızı sizin partiniz Halkç ı Par t i çözecektir. 
Halkçı Par t i iktidara taliptir ve ikt idara hazırdır. 
Halkçı Par t i güneşi hergün biraz daha doğmaktadır . 
Gel in 6 Kas ımda Halkçı Par t i güneşinde birleşelim. 
7 Kas ımda Halkçı Par t i ikt idar ında buluşalım. 
Halkçı Partinin işareti güneştir. 
Birleşik oy pusulasındaki yeri, or ta sıradadır. 
Or ta sıradaki güneş işaretinin alt ındaki yuvarlak boşluğa m ü h r ü m ü z ü basalım. 
Saygılar sunarım. 



MİLLİYETÇİ DEMOKRASİ PARTİSİ 





Aziz Vatandaşlarım, 

Demokra t ik par lamenter rej im dönemine giriyoruz. Bu dönemin milletimize ha
yırlı, uğurlu olmasını dilerim. Hepinizi , Milliyetçi Demokras i Partisi adına saygı 
ve sevgiyle selamlarım. 

Değerli Vatandaşlarım, 

Milliyetçi Demokras i Partisi , demokrat ik düzene yürekten bağlıdır. Partimiz, de
mokra t ik rejimin, Devlet idaresinde en etkili ve kişi haysiyet ve şerefine en uygun 
bir rejim olduğu görüşündedir . 
Demokra t ik rejimin temelinde, «Millî hâkimiyet» yatar . Biz, Milliyetçi Demok
rasi Partisi olarak, millî i radenin üstünlüğüne ve hâkimiyet in kayıtsız şartsız T ü r k 
Milletine ait o lduğuna inanıyoruz. 
6 Kas ım 'da yapılacak genel seçimlerde, aziz milletimiz, millî görevini yerine ge
tirecek ve memleketimizin idaresine yön verecek olan siyasî partiyi belirleye
cektir. 

Sayın Vatandaşlarını, 

Milliyetçi Demokras i Partisi, ferdin ve top lumun huzur ve refahının, can ve mal 
güvenliğinin sağlanmasını, Anayasamızda belirtilen temel hak ve hürriyetlerin 
korunmas ı ve geliştirilmesini görev telakki eder. Par t imiz, kişilere tanınan hak 
ve hürriyetlerin, Devlet ve Cumhur iye t aleyhine kullanılmasına veya bir başka 
kişinin hak ve hürriyetlerini yok etmeye vasıta olmasına müsaade etmez. 
Keza Part imiz, Devletin bir kişi veya zümre taraf ından yönetilmesi veya sosyal 
bir sınıfın diğer sosyal sınıflar üzer inde hâkimiyet kurması hedefini güden her 
türlü akımla mücadele etmeyi temel bir dava olarak kabul eder. 

Sevgili Vatandaşlarım, 

Temel hak ve hürriyet lerden biri de vicdan hürriyetidir. 
Part imiz, herkesin dinî inanç ve ibadet hürriyet ine saygılıdır. Dinin ve inancın 
baskı altına a l ınmaması temel ilkemizdir. 

Konuşmacı : Ali BOZER 
Yayın Tarihi : 30.10.1983 
Yayın Saati : 20.55 - 21.15 

Laikliği, dini ve ibadeti hor görme şeklinde anlamıyoruz. Kutsa l din duygula
rının, Devlet işlerine ve poli t ikaya karıştırı lmasının da kesinlikle karşısındayız. 
Part imizin, diğer bir ilkesi de «Ata türk Milliyetçiliği»dir. 

Milliyetçi Demokras i Partisi , birleştirici ve yüceltici milliyetçilik anlayışı için
dedir. T ü r k Milleti, aynı tar ihten gelen, aynî kül türe sahip ve kader birliği için
de, bölünmez ve ebedî bir varlıktır. Büyük Önder A ta tü rk ' ün dediği gibi, «Türk 
Milleti tektir ve bütündür . Türk iye 'de (Ben T ü r k ü m diyen herkes Türktür )» . 
Par t imiz, bu anlayış içinde bölgeciliğe, ayırıcılığa ve bölücülüğe hiçbir surette 
yer vermez. 
Bu ilkelere yürekten bağlı olan Milliyetçi Demokras i Partisi , 12 Eylül Harekâ 
t ından sonra siyasal haya t ta yerini a la rak memleketimizin polit ik, sosyal, eko
nomik ve kültürel sorunlar ına çağdaş an lamda çözüm get irmek maksadıyla ku
rulmuştur . Par t imiz, 12 Eylül Harekâ t ın ın r u h ve felsefesine ve milletimizin 
% 92'sinin tasvip ettiği yeni Anayasamız ın ilkelerine bağlıdır; anarşi ve terörün 
bir daha geri gelmemesi için gerekli tedbirleri a lmaya kararl ıdır . 
Milletimizin yüksek menfaatleri , madd î ve manevî mutluluğu, Devletin ülkesi ve 
milletiyle bölünmez bütünlüğü temel ilkelerimizdir. 

Saygıdeğer Vatandaşlar ım, 

Siyasî ist ikrarın tesisi ve devamı, dengeli ve yaygın ekonomik ka lk ınma ile müm
kündür . Bu itibarla Milliyetçi Demokras i Partisi olarak devamlı , hızlı ve dengeli 
bir ekonomik kalkınmayı gerçekleştirmek amacımızdır . 
Bu anlayış içinde, iktisadî faaliyetlerin yürütülmesinde, piyasa ekonomisi ku
rallarını hâk im kı lmak anailkemizdir . 

Ekonomik kalkınmamızı sağlayacak olan faaliyetlerimizin temelini, hür teşebbüs 
ağırlıklı k a r m a ekonomi teşkil eder. Bu ekonomik görüşü uygularken, k a m u har
camalar ında israfı önlemeyi, özel sektördeki işletmelerin sermaye ve kredi den
gesini ku racak tedbirleri a lmaya ve sağlıklı bir şekilde işleyen sermaye piyasa
sını tesis etmeyi hedef almış bulunuyoruz . Bu suretle, bir yandan işletmelere 
sermaye temin ederken, öte yandan da tasarruf sahiplerinin tasarruflarını t am 



bir güven içinde ve endişesiz o larak değerlendirebilecekleri or tamı yaratacağız. 
Banker faciasının tekrar lanmasına m ü s a a d e etmeyeceğiz. Ayr ıca mevdua t faiz
lerini, maku l bir ölçüde enflasyonun üs tünde tu tarak, tasarrufların bankalar vası
tasıyla yat ı r ım alanları intikalini gerçekleştirmek amacımızdır . Kred i faizleri
ni düşürerek yatır ımları teşvik edeceğiz ve bu suretle maliyet enflasyonunu önle
meye çalışacağız. Bu tedbirler yanında, vergi yükü dağılımını adil bir hale geti
receğiz ve vergi yükünü azal tarak vergi kaybını önleyeceğiz. Bu suretle yeni yatı
r ım alanları açacağız ve işsizliği önlemeye çalışacağız. Yatır ımlar için gerekli 
kaynağı sağlamak üzere yabancı sermayeden ve dış krediden yarar lanacağız ve 
yabancı sermaye için güven or tamını kuvvetlendireceğiz. Yatır ımları hızlandırır
ken enflasyonu tahrik e tmemeye özel bir itina göstermek temel ilkemizdir. 
Par t imiz , dış ödemeler dengesinin kurulmasını ekonominin temel hedeflerinden 
biri olarak görür. Bu sebeple daha müessir bir dışa açılma politikası takip edece
ğiz ve müşterinin ayağına giden, paza r arayan, aktif bir ihracat stratejisi uygu
layacağız. Millî sanayii za ra ra uğ ra tmamak kaydıyla ithalatı tedricen serbestleş
tireceğiz. 

Değerli Vatandaşlarım, 

Milliyetçi Demokras i Partisi olarak, ekonomi politikasını, ferdin ve top lumun 
refahının yükseltilmesi, gelir grupları aras ındaki maku l ölçüleri aşan iktisadî fark
lı laşmaların giderilmesi ve işçi - işveren münasebet ler inin düzenlenmesi gibi hu
susların gerçekleştirilmesinde yardımcı bir a raç telakki ediyoruz. 
Bu itibarla, fertlerin hür iradeleriyle sözleşme yapmalar ı , özgürce meslek seçme
leri için onlara t am bir teminat verilmesi ve güvenli bir çal ışma or tamının kurul
ması gereğine inanıyoruz. 
Çal ışma şartlarının, çalışmaların niteliğine, arzusuna ve d u r u m u n a uygun olmasını 
gerekli görüyoruz. 

Milliyetçi Demokras i Partisi olarak, çalışanların yaptıkları işe uygun ve adil üc
ret elde etmeleri ilkesini benimsiyoruz. 
Asgar î ücreti , günün ekonomik ve sosyal şartlarını dikkate a larak düzenleyece
ğiz. 
H ü r sendikacılık temel ilkemizdir. İşçi ve işveren sendikalarını güvenli bir ça
l ışma or tamının kurulması , verimliliğin artırılması, ücret ve çalışma şartlarının 
iyileştirilmesi ve sosyal huzurun tesisi için zarurî görüyoruz. 

Millî menfaat ler i önplanda tutan sağlıklı bir sendikal faaliyetin, demokrasiyi de 
güçlendireceği inancındayız. 
Top lu sözleşme düzeni içinde, işçilerin grev hakkına sahip olmaları ve işveren
lerin de lokavta başvurabilmeleri gerektiğine inanıyoruz. Ancak grev hakkı ve 
lokavtın iyiniyet kural lar ına aykırı ta rzda , top luma ve çalışanlara za ra r verecek 
yönde ve millî serveti tahr ip edecek surette kullanı lmaması gerektiği hususunu 
vurgulamak isteriz. 
Sosyal barışın sağlanmasında, işçi - işveren ve hükümet ilişkilerinin sağlıklı olması 
ve hükümet ler in tarafsız bir poli t ika uygulamalar ı gereğine inanıyoruz. 
Değerli Esnaf ve Sanatkâr Vatandaşlarım, 
Sizleri or ta t abakan ın temel direklerinden biri ve büyük sanayiin desteği sayı
yoruz. 
Bu itibarla, sizlerle ilgili kanunlar ın uygulanmasında ortaya çıkan aksaklıkları 
gidereceğiz ve teçhizat, kredi, h a m m a d d e temininde, paza r l amada karşılaştığınız 
güçlüklerin üzerine eğileceğiz. 
Sizler için sıkıcı bir hale gelmiş olan vergi işlemlerinin basitleştirilmesi ve mevcut 
ayrıcalığın kaldırılması gereğine inanıyoruz. 
Bağ - K u r ' u n diğer sosyal sigorta kuruluşları için tespit olunan ilkeler doğrultu
sunda faaliyet göstermesini sağlayacağız. 
Memurlar ımız ın ve emeklilerimizin ücret düzeylerini yükseltmek ve onları daha 
iyi bir sosyal güvenceye kavuş turmak, özellikle lojman ihtiyaçlarını gidermek ve 
ayrıca emeklilerimizin bazı k a m u hizmetlerinden indirimli olarak yarar lanmala
rını sağlamak hususunda gereken ilgi ve çabayı göstereceğiz. 

Değerli Çiftçi Kardeşlerim, 

Alınterinizin karşılığını vereceğiz. Destekleme al ımlarında, mahsul bedellerini za
man ında ödeyeceğiz. Mahsul bedellerinin zamanında ödenmemesi hal inde, ge
cikme dolayısıyla m a h r u m kalacağınız haklarınızı mut laka telafi edeceğiz. 
İşçi, esnaf, memur , emekli, çiftçi ve köylü vatandaşlar ım, 
Or t a tabakayı oluşturan sizlerin, demokras inin ve ekonomik rejimin teminatı ol
duğu inancındayız ve sorunlarınıza ciddiyetle eğilmeye kararlıyız. 

Aziz Vatandaşlarım, 
Milliyetçi Demokras i Partisi olarak, kadınlarımızın ekonomik, sosyal ve siyasî 
hayat ta hak ettikleri yerleri edinebilmeleri için gerekli bütün tedbirleri alacağız. 



Çeşitli sosyal sigorta kuruluşlarına tabi kimseler arasındaki farklılıkları, sigorta
lılar lehine gidereceğiz ve bunlar aras ında m a k u l bir eşitlik sağlayacağız. İlkemiz, 
refahta eşitliktir. 
Kimsesiz çocuklar ın bakımı, yaşlılara ve özürlülere gereken hizmetlerin götürül
mesi için her türlü çabayı göstereceğiz. 

Sevgili Vatandaşlarım, 

Ülkemizin , çözüm bekleyen en önemli sorunlar ından biri de işsizliktir. Bu soru
na , işletmelerimizin t am kapasi te ile çalıştırılması, sanayileşmeye hız verilmesi 
suretiyle çözüm getirilebileceği düşüncesindeyiz. Bu maksat la , emek arzının ya
pısını değiştirecek bir eğitim sistemine yer vereceğiz ve insangücünün ihtiyaçları
mıza uygun mesleklere yönlendirilmesine çalışacağız. 
Sosyal hizmetler arasında, özellikle sağlık, aile planlaması , konut ve çevre so
runlar ı üzerinde duracağız. 

Genel sağlık sigortasını düzenleyerek tedricen yürürlüğe koyacağız ve herkese 
kendi hekimini ve kendi sağlık kuru luşunu seçmek imkânını tanıyacağız. Bu 
suretle has tane kapı lar ında sıra beklemeyi önleyeceğiz. 

K o n u t u , T ü r k insanı için, hayat ının bir parçası ve onun güvencesi olarak görü
yoruz. Toplu Konut Kanununu daha iyi işler bir hale getireceğiz. Ayrıca konut 
için ferdî kredi sağlanması maksadıyla kaynak araştırması yapacağız. Bu kredi
nin faizini düşük, vadesini uzun tutacağız. İnşaat sektörünü harekete geçireceğiz. 
K o n u t dolayısıyla alınan emlak vergisini, konu t sahibi lehine yeniden düzenle
yeceğiz ve arazi vergisini kaldıracağız. 

Değerli Vatandaşlarım, 

Milliyetçi Demokras i Partisi olarak, T ü r k Milletini çağdaş medeniyet in yapıcı, 
yaratıcı ve seçkin bir ortağı y a p m a k için en müessir vasıtanın eğitim olduğuna 
inanıyoruz. 
Biz, beden, zihin, ahlâk, ruh ve duygu bakımlar ından dengeli ve sağlıklı bir ki
şiliğe, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş dünya görüşüne sahip, toplum 
menfaat ine değer veren, ailesini vatanını , milletini seven, Ata tü rk ilke ve inkı
laplarına ve Ata tü rk milliyetçiliğine bağlı nesiller yetiştirmek amacındayız. 
Millî eğitim polit ikamızı, bu ilkelerin ışığı al t ında düzenleyeceğiz : 
Eğit imde, kadın - erkek herkese, imkân eşitliği sağlayacağız. 

O k u m a - yazma seferberliğini daha müessir ve hızlı bir şekilde sürdüreceğiz. 

H e r köye bir i lkokul açmak temel hedeflerimizdendir. 

Milliyetçi Demokras i Part isi olarak, meslekî ve teknik öğret ime özel bir ağırlık 
vereceğiz ve böylece klasik or taöğret imle teknik öğretim arasındaki dengeyi ku
racağız. Teknik ve meslekî eğitim politikasını sanayileşme hızı ile orantıl ı ola
rak sürdüreceğiz. Öte yandan d a or taöğret imin diğer kesimlerinde ve üniversite
lerde yığılmayı önlemeye çalışacağız. 

Ayrıca herkesin kendi a rzu ve yeteneğine uygun bir eğitim ve öğret im görmesi 
temel ilkemizdir. 

İlk ve or taöğre t imde; öğretmen, okul ve a raç - gereç dengesizliğini gidermek 
maksadıyla her türlü tedbiri alacağız. 

Okul kitaplarının aile bütçesine büyük yük teşkil etmemesi üzerinde önemle du
racağımız konula rdan biridir. 

Ayrıca başarılı öğrencilerimizin, öğrenimlerini sağlamak üzere burs , kredi , yur t 

gibi imkânlar ı geliştireceğiz. 

Yur t dışındaki vatandaşlar ımızın dil, din ve kültür varlıklarının korunmas ı ve 
geliştirilmesi, çocuklar ının eğitiminin sağlanması için gerekli tedbirleri a lmak 
hususunda da kararlıyız. 

Yükseköğre t im kuruluşlarının, öğretim üyesi ihtiyacını da dikkate a larak, yurt 
sathına dengeli olarak yayılması çalışmalarını sürdüreceğiz. Bilimsel ve teknik 
araş t ı rmalara önem vereceğiz ve özellikle yükseköğret im müesseseleri ve ilgili 
kesimler aras ında sıkı işbirliğini tesis edecek or tamı hazırlayacağız. Üniversitele
r imizde yürütülen araşt ı rmalar ın özendirilmesi için gerekli imkânlar ı sağlayacağız. 
Eğit im poli t ikamızın başarıya ulaşabilmesi, iyi yetişmiş, A ta tü rk ilke ve inkılap
larına bağlı, öğretmenle m ü m k ü n d ü r . Öğretmeni , millî eğitim poli t ikamızın te
mel taşı o larak görüyoruz. Bu itibarla, öğretmenlik mesleğini daha cazip bir 
hale get irmek karar ındayız . 

Sevgili Gençler, 

Sizler, t op lumumuzun geleceğisiniz. Milliyetçi Demokras i Partisi olarak, sizlere 
ayrı bir değer veriyoruz ve sorunlarınıza eğilmeyi temel görevlerimiz aras ında 
sayıyoruz. Bu i t ibarla, iyi yetişmeniz, boş zamanlar ınız ı spor, güzel sanatlar , mu-



sikî ve t iyatro gibi uğraşlarla değerlendirmeniz, kişiliklerinizi geliştirmeniz hu
suslarında sizlere yardımcı olacağız. T o p l u m kalk ınmasında enerji ve gayretiniz
den istifade e tmek 'istiyoruz. 
Başta gençlerimiz o lmak üzere, her yaştaki vatandaşlar ımız aras ında sporun fiilen 
yapılmasını ve kitlelere yayılmasını teşvik edeceğiz. Bu maksat la spor tesislerini 
yaygınlaştıracağız. 
Zengin millî kül tür birikimimizin, statik d u r u m d a n kur tar ı larak yapıcı, yaratıcı 
ve dinamik bir yörüngeye oturtulması , gençlerimize öğretilmesi ve halkımıza be
nimsetilmesi de hedeflerimizden biridir. 
Sanat ın çağdaş toplumlar için taşıdığı önemin bilinci içinde, sanatı ve sanatçıyı 
k o r u m a k maksadıyla her türlü özendirici tedbiri a lmak kararındayız. 

Sevgili VatandiaşÜanm, 

Milliyetçi Demokras i Partisi olarak, adalet mekanizmasını demokra t ik par lamen
ter rej imin teminat ı sayıyoruz. 

Ağır işleyen bir adalet mekanizmasının , adaletin gerçekleştirilmesinde müessir ve 
başarılı o lamayacağı görüşündeyiz. Vatandaş ın uzayan davalar sebebiyle olan 
şikâyetini asgarî seviyeye indirmek için; usul kanunlar ını yeniden gözden geçire
ceğiz; mahkemeler in ihtisas mahkemeler i haline getirilmesini sağlayacağız. Yargı 
teşkilatını yan hizmetlerle takviye edeceğiz. Vatandaşımızı m a h k e m e kapılar ında 
bekletmeyeceğiz. 

Cezaevlerini, aynı z a m a n d a kişiyi yeniden top luma kazand ı rma ve eğitim vasıtası 
olarak görüyoruz. Bu sebeple, cezaevi şartlarını iyileştireceğiz. İyi hal gösteren 
hükümlüler in ayrıcalıklarını daha d a geliştireceğiz. 

Değerli V a t a n d a ş h r ı m , 

Devlet - t op lum ilişkileri açısından; kanun la rda ve teşkilatta gerekli düzenlemeleri 
yapa rak idareyi, halkımıza süratli, etkin hizmet veren bir seviyeye getirmek ve 
yeni bir yönet im anlayışına kavuş tu rmak karar ındayız . Milliyetçi Demokras i 
Partisi olarak, yönet im anlayışımız, k a m u personelinin, milletin hizmetinde ol

ması ve aynı z a m a n d a Devlet otoritesini hâk im kılması ist ikametindedir. 
Bu anlayışı gerçekleştirmek üzere bürokra t ik formaliteleri asgariye indireceğiz 
ve «bugün güt, yar ın gel» alışkanlığını ka ld ı rmak için gerekli gayreti esirgeme
yeceğiz. 

K a m u yöneticilerinin, adil ve tarafsız hizmet vermelerini sağlayacağız. 

Saygıdeğer Vatandaşlar ım, 

Basın hürriyetine inanıyoruz ve bunu demokrat ik par lamenter rejimin teminatı 
sayıyoruz. Basının, görevini yerine getirirken, sorumluluk duygusu ile hareket 
edeceği inancı içindeyiz. Basının kendi içinden denetimini sağlayacak millî bir 
kuruluşun oluşturulmasını da teşvik edeceğiz. 

Basının siyasî iktidarların tazyiki alt ında ka lmaması hususuna ayrı bir itina 
göstereceğiz. 
Millî ve mahall î basının meseleleri üzerine eğileceğiz ve bunla ra çözüm getirmeye 
çalışacağız. 

Değerli Vatandaşlar ım, 

Milliyetçi Demokras i Partisi , Devlet anlayışına sahip, va tandaş hak ve hürri
yetlerine saygılıdır; 12 Eylül Harekâ t ın ın r u h ve felsefesi is t ikametinde hizmet 
vermeye kararl ıdır ; dış poli t ikada «Yur t ta Sulh, C ihanda Sulh» ilkesine bağlıdır; 
anarşi ve terör or tamının bir kere daha doğmamasını , pahalıl ığın ve işsizliğin 
önlenmesini temel sorunlar olarak görür ve bu sorunlara ekip anlayışı içinde 
çözüm getirmek gereğine inanır. 

Saygıdeğer Vatandaşlar ım, 

6 K a s ı m günü millî görevinizi yerine getirirken, Milliyetçi Demokras i Partisine 
güveniniz ve ona teveccühünüzü esirgemeyiniz. Unutmayın ız amblemimiz ho
rozdur . M ü h ü r ü n ü z ü horozun alt ındaki yuvarlağa basınız. 
Yar ın akşam saat 21.34'de Milliyetçi Demokras i Partisi ad ına Sayın M e m d u h 
Yaşa konuşacaktır . 



Aziz Vatandaşlarım, 

Milliyetçi Demokras i Partisi ve şahsım adına hepinizi saygı ile selamlarım. 
Cumhur iye t hükümetler i ekonomik a lanlarda büyük işler başarmışlardır . Başa
rıları tar ih yazacak, millet anacaktır . Ancak bu başarılar, memleketin imkânları 
ve milletin beklentilerine kıyasla yetersiz kaldığı gibi ekonomimizin zaman za
m a n bunal ımlara girmesine ve meselelerimizin birikerek büyümesine engel ola
mamıştır . 
Milliyetçi Demokras i Partisi, geçmişin tecrübelerini, şart lardaki değişiklikleri de
ğerlendirerek, ülkenin imkânlar ını en rasyonel biçimde kul lanacak ve bu mese
leleri z aman dilimleri içinde çözüme kavuşturacak, ekonomimizi benzer bunalım
lara girmekten de koruyacakt ır . 

Sevgili Vatandaşlarım, 

Part imiz, demokra t ik ve esnek bir p lanlama tekniği içinde kabil olduğu kadar 
hızlı, devamlı ve dengeli bir kalkınma gerçekleştirmeye kararlıdır. Bu ka lk ınma 
anlayışı içinde zahmetler milletçe eşit paylaşılacaktır. Kalk ınmanın kesintilere 
ve enflasyonla tahribe uğraması önlenecektir. Ka lk ınmanın nimetlerinden bütün 
milletin faydalanması ve tarım, sanayi, madencil ik, tur izm, ulaştırma, eğitim, 
sağlık gibi bütün sektörleri birlikte, birbirini t amamla r ve destekler biçimde 
büyümesi sağlanacaktır . 
Böyle bir ka lk ınma içinde sosyal adalette, modas ı geçmiş ideolojik fikir ve it
hamlar ın üzer inden aşarak gerçekleşecektir. 

Pek Muhterem Vatandaşlarım, 

Vaadett iğimiz kalkınmayı rekabet in hâkim, özel teşebbüs ve şahsî mülkiyetin 
esas olduğu serbest piyasa sistemi içinde gerçekleştirmek azmindeyiz. Bu sistem 
içinde devletin iktisadî fonksiyonu, başta altyapı o lmak üzere piyasa ekonomisi
n in yetersiz kaldığı a lanlarda ve stratejik faaliyetlerde iktisadî cihazlanmayı 
t amamlamak ve serbest piyasa sisteminin t a m işleyişini sağlayacak düzenlemeleri 
yapmakt ı r . Ekonomimiz bu itibarla, k a r m a bir yapıya sahip olacaktır. Ancak 
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sistemin iyi işlemesi için, ekonomi içinde k a m u n u n payını maku l ölçüde azalt

m a k hedefimizdir. 

Bu sistem içinde sayın vatandaşlar ım, bü tün ma l ve hizmet fiyatlarının k a m u 
otoritelerince değil, p iyasa kural lar ı içinde belirlenmeye bırakılması esastır. Fa 
ka t bunun için rekabet şartlarının t a m işlemesi, yönlendirici ve düzenleyici ku
rumlar ın geliştirilmesi gerekir. Bunu göz ö n ü n d e tu tmadan , ha t ta bu gibi ku
rumlar ın oluşturulması geciktirilerek geçmişte yapılmış olan uygulamalar , facia
lara sebebiyet vermiş, bilhassa or ta sınıfa büyük zarar lar verdirmiştir . Bu ace
mice uygulama, bizim kaldı rmayı hedeflediğimiz tekellerin ar tmasına , semirip 
gelişmesine imkân vermiştir. 

Aziz Vatandaşlarım, 

T ü r k ekonomisi bü tünü ile dışa açılacaktır. Par t imizin ikt idarında ihracatı teş
vike devam edilecektir. F a k a t biz her şeyi biraz teşvik etmek ve böylece hiçbir 
şeyi teşvik e tmemek yerine, devamlı sa tma imkânı olan malları ve ihracata dö
nük yatır ımları daha çok teşvik edeceğiz. K a m b i y o ve gümrük alanlar ında ala
cağımız serbestleştirici tedbirlerle de her üreticiye ihracat yapma yolunu açaca
ğız. İ thalatı da, sanayii terbiye edici bir a raç olarak kullanacağız vc adım adım 
serbestleştireceğiz. 

Yabanc ı sermaye yatır ımlarını ve dış krediyi olduğu kadar , Türkler in dış ülke
lerde çeşitli a lanlarda çalışmasını teşvik edeceğiz. Türkiye 'n in , İslam ülkeleri ile 
ilişkilerini büyük çapta geliştirirken, Or tak Paza ra t a m üye olması için gerekeni 
yapacağız. Bu hedefe varmayı , dış piyasamızın büyümesi ; iktisadî yapımızın m o 
dernleşmesi; dışarıdaki işçilerimizin emniyeti ve serbest dolaşım hakkına kavuş
ması ; Yunanis tan ' la siyasî ilişkilerimizde dengenin aleyhimize değişmesinin ön
lenmesi, Avrupa Par lamentosu , Avrupa Konseyi gibi siyasî forumlarda Türk iye ' 
nin haklı davalarının savunulabilmesi için istiyoruz. T a m üyeliğe müracaa t ı , pa
zarlık gücümüzü ar t ı rmak gibi inandırıcıl ıktan m a h r u m bahanelerle bil inmeyen 
bir z a m a n a ertelemek, bunu açıkça engellemek, başka hesaplara feda etmektir . 



T ü r k Milleti, açık o lmayan hesaplar ve eksik bilgilerle kendisini siyasî ve ikti
sadî yalnızlığa itenleri hiçbir z a m a n affetmeyecektir. 

Aziz Vatandaşiarım, 

Kapal ı ekonomiden ç ıkmak, serbest piyasa sistemine işlerlik kazand ı rmak için 
iktisadî yasaklamalar ı , bu a rada döviz işlemlerindeki kayıt lamaları asgariye indi
receğiz. T ü r k lirasına konvertibili te kazand ı rmak hedefimizdir. Batı ülkelerinde 
insanların yapabildiğini bizim vatandaşlar ımız da, suç işleme tehdidi alt ında kal
m a d a n yapabileceklerdir. Asgariye indireceğimiz suçlar için de, hapis cezası ye
rine daha ziyade pa ra cezası uygulanmasını temine çalışacağız. 

Ka lk ınmanın en büyük kajmağını şüphesiz millî tasarruf sağlayacaktır . Bu bi
linçle gönüllü tasarrufu değişik tedbirlere başvurarak teşvik edeceğiz. Bunun ilk 
şartı , tasarrufu eriten enflasyonun t ı rmanmasını durdurmakt ı r . F iya t artış hızını 
2 - 3 yılda % 10 seviyesine indirmeyi hedeflemekteyiz. 

Mevdua ta verilen faizi enflasyonun üzerine çıkaracağız. F a k a t millete, aldığı faizin 
yalnız enflasyonu aşan kısmının gelir o lduğunu anlatacağız ve eski tasarrufunu, 
bir ikmiş servetini, evini, altınını, bileziğini faiz olarak yemesini ve böylece fakir
leşmesini önleyeceğiz. Menkul sermaye irat lar ında beyanname verme külfetini 
çok daha yüksek meblağlara çekmeye çalışacağız, imkân bulunca da kaldıracağız. 
Kred i faizi ile mevdua t faizi aras ındaki farkı düşük tu tmak için fon ve vergi 
ödemelerini kaldıracağız. Yaygın, düşük oranlı ve ha r camadan caydırıcı bir vergi 
sistemi uygulayarak tasarrufun kaynağını kuvvetlendireceğiz. Bu yoldan, vergi
nin verimliliğini ar t ı rarak devletin yatırılabilir fonlarını geliştirebileceğimize de 
inanıyoruz. 

Devletin A t a t ü r k Barajı , Ur fa Tünel i , İkinci Boğaz K ö p r ü s ü gibi büyük proje
lerini, köp rü ve barajları ha raç meza t sa tarak değil, mevduat ınkinden yüksek 
faizli ve her an pa raya çevrilebilir tahvil ç ıkara rak gerçekleştirmeye çalışacağız. 
K o n u t derdini de tasarrufu teşvik yolunda hafifleteceğiz. Kend i evini yapmak 
için p a r a biriktirenlere, altyapı hizmetleri t amamlanmış arsa vereceğiz, ucuz kredi 
ile de destekleyeceğiz. 

Ka lk ınmayı yeniden baş la tmak ve onu sağlayacak aletleri iyi kul lanmak suretiyle 
işsizliği azal tmış olacağız. Milletin bu derdine uzunca dönemde daha köklü çö
zümler getireceğiz. 

Bütün millete sesleniyorum; uygulayacağımız iktisadî polit ika ile hastanelerde da
ha çok ya tak ve doktor , okul larda daha fazla dersane ve öğretmen, p iyasada 
daha bol m a l bulacaksınız. Tasarruflar ınız değerlendirilecek, tefeciye, maceracı 
bankere kapt ır ı lmayacaktır . Birçok vergileri daha az ödeyeceksiniz, bazı vergileri 
ödemekten de kurtarılacaksınız. Bürokrasiden şikâyetleriniz çok azalacaktır , bazı 
formalitelerle ise art ık hiç karşılaşmayacaksınız. 
Çiftçiler; bütün ihtiyaçlarınızı daha iyi şartlarla karşılayabileceksiniz. Malınızın 
değer fiyatını ve peşin alacaksınız. Yollarınız, köprüleriniz, suyunuz, elektriğiniz 
hızla tamamlanacakt ı r . Ürünler inizden alınan ihracat fonları kaldırılacaktır. 
Ev kadınlar ı ; tüp gazınız, tencereye koyacak etiniz ve yağınız olacaktır. Düzensiz 
pazara istismar ettirilmeyeceksiniz. 

Yaşlüar , emekli maaşınızla sizi r aha t yaşa tmak istiyoruz. 
Ö m r ü m ü n 32 yılını hizmetlerine verdiğim sevgili gençler, size sesleniyorum; ama
cımız sizi daha iyi okutmak, iş sahibi yapmakt ı r . Zorluklarınızı biliyoruz israf 
edilmenize yarı yolda bırakı lmanıza müsaade etmeyeceğiz. 
Size hitap ed iyorum işçiler; ekonominin temel unsuru sizlersiniz; emeğinizin kar
şılığını almanızı, iş güvenliğinizi ve çalışma barışı içinde yaşamanızı sağlamak, he
defimizdir. 

Yazarlar , kültür, ilim ve sanat mensuplar ı : Millet sizin eserlerinizle gelişir, olu
şur ve perçinleşir. Meselelerinize eğileceğiz, yaratıcı gücünüzü ve telif haklarınızı 
koruyacağız. Telif kazançları vergisini asgariye indireceğiz, basitleştireceğiz. 
Cemiyetin or ta direği, sosyal yapının harcı, esnaf ve sanatkâr : Sizin yanınızda
yız. Kredilerinizi ar t ı rmak, ihtiyaçlarınızı karş ı lamak azmindeyiz. 
İşadamları , müteşebbisler : Ülkenin yat ır ıma, üret imi ar t ı rmaya, ist ihdam yarat
maya ihtiyacı vardır . İmkân ve kabiliyetlerinizi bu yönde seferber ediniz. Biz
den destek görecek, bizden emniyet bulacaksınız. 
Ve bütün bu hedeflere, aziz vatandaşlar ım hürriyet , can ve ma l güvenliği, dev
let ve millet bütünlüğü içinde ulaşmak temel ilkemizdir. 6 Kas ım 'da oylarınızı 
Milliyetçi Demokras i Partisine vermenizi bunun için istiyoruz. Böylece macera ve 
hayal peşinde koşanlara gereken dersi de vermiş olacaksınız. 
Sandık başında m ü h ü r ü horozun alt ındaki yuvar lağa basınız. 
Milliyetçi Demokras i Partisi adına yarın akşam 21.22'de size Şinasi Er tan hi tap 
edecektir. 
Hepinizi sonsuz saygılarla selamlarım, aziz vatandaşlar ım. 



Aziz Vatandaşlarını, 

Milliyetçi Demokras i Partisi adına hepinize sevgi ve saygılarımı sunarım. 
Bugün size çiftçilerin, işçilerin, memurlar ın , emeklilerin, da r gelirlilerin geçim sı
kıntısından; ayrıca da esnafların, sanatkârlar ın, sanayicilerin ve tüccarların büyük 
bö lümünü yaşama mücadelesi içine iten, ekonomik buna l ımdan söz etmek istiyo
rum. 
Enflasyon 1983 hedefinin üzerine yükselmiş, ihracatımızın hızı kesilmiş, işsizlik 
endişe verecek boyut lara ulaşmış, yatır ımlar yavaşlamış, küçümsenmeyecek mik
ta rda sanayi işletmesi ya kapanmış veya el değiştirmiş, yüksek kredi faizleri yü
zünden pek çok firma ödeme sıkıntısı içine girmiştir. 

Bir kilo et in 700, peynirin ise 500 lirayı aştığı, konut yetersizliği yüzünden ki
raların t ahammül edilmez düzeye ulaştığı bir or tamda, dar gelirli vatandaşları
mızın büyük bir geçim sıkıntısına düşmesi doğaldır. 

Ekonomimizin yeniden sıkıntıya girmesinin cn büyük sebebi, 24 Ocak 1980 tari
h inde alınan ekonomik istikrar tedbirlerini uygulayanların, 1981 yılı ortaların
dan sonra yaptıkları affedilmez hatalardır. 

Zaman ın iktidarınca alınan 24 Ocak tedbirleri, aslında, Cumhur iye t tarihinin en 
isabetli kararlarıdır . Ni tekim bu karar lar , iki sene içerisinde çok başarılı sonuç
lar vermiştir. Kuşkusuz bu başar ıda , 12 Eylül harekâtının getirdiği huzur ve gü
ven or tamı ile, Millî Güvenl ik Konseyi 'nin yürürlüğe koyduğu yasaların da, çok 
büyük payı vardır. 

İhracat ve işçi döviz girdileri hızla artmış, enflasyon % 40 ' lara kadar indiril
miştir. 
Kısa zamanda elde edilen bu başarıların sarhoşluğu içerisinde, yukar ıda da be
lirttiğim gibi 1981 sonlarına doğru, önemli hatalar yapılmıştır. O sıralarda iyi ni
yetle yapılan ikazlara da, anlamsız bir inat içinde asla değer verilmemiştir. 
Ekonomik olaylar, iç ve dış çok çeşitli etkenlerle sürekli olarak değişir ve ge
lişir. Şayet bu değişmeler zamanında tespit edilip gerekli düzeltmeler yapıl
mazsa, elde edilen başarı lar bir anda yok olur. 

Konuşmacı : Şînasi ERTAN 

Yayın Tarihi : 1.11.1983 

Yayın Saati : 21.22 - 21.32 

Bu düzeltmeleri yapması gereken kişiler ise, ekonomik polit ikaları yürütmekle 
sorumlu olan yetkililerdir. 

T ıpkı sakin bir denizde gemiyi idare eden kaptan, şiddetli bir fırtınaya yaka
landığında, dümeni beceri ile kullanıp gemiyi ku r t a ramaz ve karaya oturtursa 
sorumlu olduğu gibi... 

İşte, bugünkü bunalımın yegâne sorumlusu, ekonomimizi yöneten kaptanın , 1981 

or ta lar ından sonra yaptığı büyük hatalardır . 

Hata lar ın birincisi : Kara r l a r ın tabiî sonucu olarak, duran yatır ımların yeniden 
başlatı lmamasıdır . Bu yüzden gerekli ü re t im artışı sağlanamamış, iç ve dış pazara 
yeterli mal arz edilemediğinden, hem ihracat ta artış hızı yavaşlamış, hem de Tür
kiye için çözülmesi sosyal bir görev olan işsizlik çığ gibi büyümüştür . 

İkincisi; Mevduat faizlerinin % 60' lara yükselmesi sonucu, kredi faizleri % 80'e 
t ı rmanmış ; esnafların, sanatkâr lar ın ve sanayicilerin pek çoğu, borçlarını öde
yemez d u r u m a düşmüştür . O dönemlerde, bankalara gözdağı vermek için, bak
kal dükkanı bile işletme kabiliyetinden yoksun olan yüzlerce maceraperest , ken
dilerine banker adı takarak , geri ödenmesi imkânsız o lan ve % 12.0'yi bulan 
faizlerle milyarlar toplamışlardır. Sonu felâket olacağı apaçık belli olan bu gi
dişe adeta seyirci kalınmış ve binlerce vatandaşın perişan o lmasına göz yumul
muştur. Bugün dahi sarsıntılarını yaşadığımız «Bankerler Faciası», Devlet ha
zinesine 100 milyar lira za ra r verdiği gibi, vatandaşların tasarruf hevesini de 
söndürmüştür . 

Üçüncüsü; Serbest faiz uygulamasından sonra, % 80'lere t ı rmanan kredi faiz
leriyle, ekonomik hayat ın devam edemeyeceği açık bir gerçekti. Bu endişeleri
mizi söylediğimizde verilen cevap, bankalardaki mevduat hacmi 1 tr i lyona yük
seldiği an ; herşeyin düzeleceği, toplanan bu büyük kaynağı , bankalar ın kredi 
olarak sa tamayacaklar ından, faizlerin kendiliğinden düşeceği şeklinde olmuştur. 
Bu affedilmez bir gaflet idi. Çünkü yüksek faizin, aşırı bir kredi talebi yarata
cağını ve bunun tehlikeli gelişmelere yol açacağını maalesef göremiyorlards. 



Sevgili Vatandaşlarım, 

Yanılgının büyüklüğünü çarpıcı bir örnekle or taya koymak istiyorum. Yatır ım
ların hızlanmadığı, kapasite kul lanımlarının yükselmediği, Millî gelirin ciddî bir 
artış göstermediği bu dönem içinde, bugün bankalardaki mevduat hacmi 2,5 
tr i lyona ulaşmasına rağmen, kredi talebi ve de faizler gerilememiştir. H a t t a pa
ra darlığı yüzünden gerek banka la r sistemi, gerekse iş hayatı aşırı bir sıkıntı 
içindedir. 

Dördüncüsü ; Enflasyon oranı yıllık % 35 olmasına karşı, aynı dönemde, Türk 
lirasının değeri yabancı para lar karşısında % 45 düşürülmüştür . Böylece, hem 
ithalatın maliyeti yükseltilmiş, hem de devlet borçları ve özel dış borçlar öden
mesi zor büyüklüğe ulaşmıştır. 

Sanayi sektörümüzün yat ır ım, h a m madde , ara malları ithal girdisi, % 40 se
viyesindedir. Bu yüzden, sınaî maliyetler; gerek kur ayarlamalar ı , gerekse ast
ronomik faiz ödemeleri yüzünden, her yıl en az % 25 bir enflasyon hızını be
raber inde getirmiştir. Mevcut şartlar devam ettiği takdirde bu orandaki enflas
yonu aşağı çekmek fevkalade zordur . 

Beşincisi; Ekonomimizin temel sektörü olan ta r ımda çalışan çiftçilerimize veri
len taban fiyatlar, t a tminkâr olmadığı gibi, ü rün bedelleri aylarca ödenmemiş 
rejimin ve sosyal yapının güven unsuru olan bu fedakâr insanlara haksızlık 
edilmiştir. He r vatandaş , tasarrufları karşılığında banka la rdan faiz alarak ek 
bir gelir sağlarken, çiftçiler değil faiz almak, alacaklarını , borçlar ına mahsup 
e tme imkânını bile bulamamışt ır . 

Sabık kap tan ın enflasyonun bekçisi yapıp hakkını vermediği çiftçilerimiz, an
cak Sayın Ulusu Hükümet i 'n in 1983 yılında aldığı bir karar la , bu hakkına ka-
vuşabilmiştir . 

Altıncısı; Samimiyetle ifade e tmek gerekir ki, geçmiş dönemde çiftçilerimiz gibi 
enflasyonun geri çekilmesinde büyük fedakârlığa kat lanan bir diğer grup da, 
va tanperver işçilerimizdir. Üre t imin vazgeçilmez unsuru olan işçilerimizin Yük
sek H a k e m Kuru lu karar lar ı ile aldıkları yıllık ücret zammı , fiilî enflasyonun 
al t ında kalmıştır. İşçi ücret zamlar ında yapılan önemli bir diğer adaletsizlik ise, 
12 Eylül 1980 harekât ı öncesi, ideolojik amaçlı bazı sendikaların elde ettiği 

aşırı ücretierle, makul düzeydeki ücretler, aynı kefeye konularak, aynı oran
larda z a m m a layık görülmesidir. Bu uygulama 12 Eylül öncesinin sorumsuz 
sendikacılığını âdeta ödüllendiren bir an lam taşır. 

İşçilerimizin ücretlerine de, 1983 yılında ek zam verilmesi, doğru ve takdir edi
lecek bir karardır . 

Yedincisi; Or ta sınıfı oluşturan; halkımızın ihtiyaç maddelerini üreten ve satan, 
sanayi ve ticaret kesimine değerli hizmetler veren esnaf ve sana tkâr vatandaş
larımız da, 24 Ocak kararlar ının yanlış uygulamalar ından korunamamışt ı r . 
Enflasyon, sermayelerinin erimesine yol açtığı gibi, uygulanan ekonomik poli
tikaların beraberinde getirdiği durgunluk, esnaf ve sanatkârlar ın gelirlerini 
azaltmış, geçimlerini zorlamıştır. 

Sabık kaptan, geminin orta direğinin belini kırdıktan ve de sağlıklı bir yola 
giren ekonomiyi rotasından saptırdıktan sonra, 1982 T e m m u z ' u n d a görevin
den ayrılmıştır. Bugün çekilen sıkıntıların büyük bölümünün sorumluluğunun, 
belirttiğim döneme ait olduğunu, tereddütsüz ifade etmek isterim. 

Muhterem Vatandaşlarım, 

Sıralamaya çalıştığım hata lardan sonra, bugün yeniden çiftçi, işçi, memur , emek
li, esnaf ve sanatkârdan oluşan or ta direği koruyacağını ve ekonomimizi sı
kınt ı lardan kurtaracağını söyleyenlere gerekli cevabı, 6 Kas ım seçimlerinde ve
receğinize asla şüphem yoktur, çünkü ülkemizin yeni bir maceraya t ahammülü 
yoktur . 

24 Ocak kararlarının en büyük eksiği, öngördüğü ekonomik poli t ikaların için
de, sosyal politikaların ihmal edilmesidir. Çiftçi, işçi ve dar gelirlilerin sorunla
rına çözüm getirmeyen bir ekonomik modelin başarılı olması m ü m k ü n değil
dir. 

Saygıdeğer Vatandaşlarım, 

Kesin ve açık olarak belirtmek is t iyorum ki, Milliyetçi Demokras i Partisi ola
rak, 24 Ocak kararlarını , günün şart larına göre yeniden düzenleyeceğiz. Böy
lece h e m ekonomik kalkınmayı gerçekleştirecek, hem de işsizliği ve gelir dağı
lımındaki adaletsizliği büyük çapta o r tadan kaldıracağız. 
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Partimizin devlet yönet iminde benimsediği temel ilke, tek a d a m a dayalı çağ 
dışı kalmış mode l yerine, güçlü ve uyumlu kadrolar la çalışmaktır. 
Dünyan ın ve Türkiye 'nin fevkalade karmaşık ekonomik, sosyal ve siyasal so
runlar ını ; ancak ve ancak güçlü, yetenekli ve yeterli kadrolar çözebilir. Bu kad
rolara sahip olduğumuza ve çetin ülke sorunlar ına çare bulacağımıza inanınız. 

Milliyetçi Demokras i Partisi, sadece huzurun ve güvenin değil, refahın, kalkın 
manın ve t ü m vatandaşlar ın mut lu luğunun teminatıdır . 
Böyle bir Türk iye 'de yaşamak istiyorsanız, 6 K a s ı m seçimlerinde oylarınızı Mil 
liyetçi Demokras i Part is i 'ne veriniz. 
Hepinizi en içten duygular la selamlarım aziz vatandaşlar ım. 



Aziz Vatandaşlarım, 

Milliyetçi Demokras i Partisinin (Anarşi ve terör , millî ve manevî değerlerimiz ve 
kültür polit ikamız) hakkındaki görüşlerini arz e tmek üzere huzurlarınızdayım. 
Sizlere, sağlık ve selamet dileklerimi sunarak sözlerime başlıyorum. 

Muhterem Milletim, 
İnsan hafızası unu tmaya meyyaldir . 12 Eylülden evvelki günlere ait bazı r akam
ları ve bilgileri k ısaca hat ı r la tmak ist iyorum. 12 Eylül 1980'den 12 Eylül 1981 ta
rihine kadar yaka lanan hafif silah 605 - 280 adet ve teslim edilen 160 - 170 
adet iki toplam 765 - 450 adettir. Devlet beyanlar ına göre bu silahların yakla
şık değeri 30 milyar liradır. Bu k a d a r hafif silahla ordular gurubu teçhiz edilir. 
Teröris t ler 1979 yılından 1980 yılı sonuna k a d a r soygun yoluyla 494 milyon lira 
gasp etmişlerdir. 
Terörist lerin bazı dış ülkelerden hem para , h e m silah ve malzeme yardımı gör
dükleri ve T ü r k devletini y ıkmaya yönelik anarş i ve terörün basit bi r sağ-sol 
kavgası olmadığı anlaşılmıştır. 
Son yılda 2812 kişi terör sebebiyle hayatını kaybetmiştir . Son iki yılda ise bu ka
yıp 5 241 can almıştır. Yaral ı sayısı 14 512 vatandaşt ı r . Aziz Milletim, millî mü
cadelemizin kanlı Sakarya Meydan Savaşının şehit sayısının 5 713 ve yaralı sa
yısının 18 480 kişi o lduğunu hatır lat ırsak, 12 Eylül öncesinden bir iç harbi na
sıl yaşadığımızı daha kolay anlayabiliriz. 

Peki terör, cinayet ve soygunu kimler yapmış ve anarşi felaketi b u seviyeye na
sıl ulaşmıştır. Biz Milliyetçi Demokras i Partililer, geniş b i r vatandaş toplulu
ğumuz gibi düşünerek, anarşi ve terörün kaynağını veya aslî sebebini millî ve 
manevî değerlerimizin yani millî kü l tü rümüzün tahribi vakasında bulunuyoruz. 
Z i ra ; Millî kü l türümüzü ve binnetice millî beraberliğimizi ihya etmeden, mil
letçe ekonomik kalkınmamızı yapamayacağınıza inanıyoruz. 
Biz demokras in in hedefi olan insan unsurunun bu şuura ulaşması sağlanmadan 
hiç b i r ciddî cemiyet ve iktisat hareket inin başarılı ve faydalı olabileceğini dü
şünmüyoruz . 

Konuşmacı : Aydın BOLAK 
Yayın Tarihi : 2.11.1983 
Yayın Saati : 21.10 - 21.20 

Çok açık ve seçik olarak nokta i nazarımızı tekrar lamak istiyoruz. Asrımız, ge
lişen modern silahlar ve açılması zahmetl i ordular sebebiyle yeni bir harp çe
şidinin (İç harp) ve devletleri çöker tmenin veya onları bölmenin çarelerinin anar
şi, terör ve sonucu olan iç harpte ve iç istilada bulunmuşlardır . Bu tarz anar
şi ve terörün kökü dışardadır . Hedefi : Devleti yok etmektir. Başvurduğu y o l : 
sanayileşme gayreti içindeki cemiyetin sıkıntılarını, demokra t ik düzenin hürriyet 
vasıtasından ve kanunlar ın boşluğundan ve cemiyetin hoşgörüsünden faydalana
rak : Nesilleri fikren ve ruhen kendi cemiyetine, ailesine, dinine, iş yerine, örf 
ve âdetine velhâsıl millî kül türüne düşman ederek, anarşi ve terörü geliştirip iç 
harbe ulaşmaktır . 

Düzenli bir ekonomide de dış güçler Millî kültürü tahr ip edebiliyorsa, anarşiye 
ulaşırlar ve devleti sarsıp yıkabilirler. Nifak tohumlarını saçıp yeşermesiyle is
tediklerine ulaşırlar. 

Bu tarz yani bizim 12 Eylül 'e k a d a r yaşadığımız anarşi ve terörün kaynağı veya 
anası, ekonomimizin sıkıntıları değildir. Merhumlar , Niha t Er im' i , Bedri Kara -
fakioğlu'nu, G ü n Sazak' ı , Abdi İpekçi 'yi vuran eller, işsiz ve parasız oldukları için 
mi cani idiler. K i m onları yurt dışına kaçırdı, kim onlara dünyayı gezdirdi. K i m 
onları lüks içinde yaşattı . 

Aziz Dinleyiciler, 

Bazılarına göre ise : 12 Eylül öncesi anarşimizin anası açlık ve işsizlik, çaresi ise 
doğru ekonomik politikadır. Bu materyalist ve paracı bir görünüştür . Biz bu 
görüşe katı lmıyoruz. İnanıyoruz k i ve biliyoruz ki memleket imizde anarşi ve 
terör, aç ve işsizlerle değil, tok ve cebi paralı larla başlamış ve fakir fukara son
ra kullanılmıştır. Köyler, fabrikalar, seyyar eli silahlı ve beslenen kiralık militan-
larca işgal edilmiştir. 

Muhte rem vatandaşlar ım, bizim inancımız şudur : Din , devlet ve millet düş
manlar ı , devleti y ıkmak için evvela millî kü l türümüze sataşarak : 



Dinde 

Ahlakta 

Dilde 

H e r tür lü sanatta 

Örf ve âdette 

Yardımlaşma duygusunda 

anarşi yara tarak millî ve manevî değerlerimizi ve millî birliğimizi tahribi hedef 
almışlardır. 

Evrensel, gayri millî olan medeniyet mefhumu ile millî olan kültür - hars mef
humunun kasten karıştırılmasıvla da muasır laşma ve batı medeniyetlerine sahip 
olma cereyanını, millî kül türümüzü yozlaştırma, köksüzleştirme akını haline gel
meye çalışmışlardır. Sonunda aynı evin içinde birbirlerinin dilini an lamayan bü
yüklerinin örf ve âdetiyle, inancıyla ve asırların geliştirdiği ve laik devlet anla
yışı içinde yaşayan T ü r k - İslâm sentezinin neticelerinden fikren ve ruhen uzak; 
nesiller yetişmiştir. 

Şiir, hikâye, roman, t iyatro, resim, musiki gibi güzel sanat lardan belli ideolojilerin 
esareti dışındaki sanat anlayışını bayrağı ve milleti gibi reddeden çocuklarımız, 
bu nesillere mensuptur . Arz ettiğim bu tahribat «Aydın kişilerin çoğunluğunu mil
letten koparmış , dilimiz, millî anlaşma vasıtası o lmaktan çıkar hale gelmiştir. 

Bildiğiniz gibi kültür : Bir cemiyetin sahip olduğu manevî , maddî değerlerden 
teşekkül eden öyle bir bü tündür ki cemiyet içindeki bilgi, a lâka, görüş ve zihni
yetin yarattığı davranışların tamamını içine alan bir haya t tarzıdır. Din ve 
inanç millî kü l tü rün ayrı lmaz birer unsurudur . Bu sebeple tefeciliği ırk ve mez
hep bölücülüğünü reddetmek, millî kü l türümüzün bir emridir. Küçüğün büyüğe 
saygısı, kudretlinin ve büyüğün küçüğe ve âcize sevgi ve şefkat göstermesi, tokun, 
açın halinden anlaması , öğretmene saygı ve sevgi, bir kelime öğretene ilelebet 
şükran, bir kahveye kırk yıl hatır; cana, mala , ırza, kanuna, tecavüz etmeden 
kanaat içinde yaşamak; komşunun sükun tuşunu, sıkıntısını bilip çözerek, zen
gine küfretmeden, fukarayı soymadan ve içtimaî tesanüt duygusu ile yaşamak. 
İşte asırların, T ü r k hars ve terbiyesi olarak tescil ettiği davranışlar. Arz ettiğim 
bu duygu ve davranışlardır . 

Bu inanç ve davranışların yeni T ü r k millî kül türünün hâk im olduğu yerde 

Çalışma vardır . 
Tembell ik yoktur. 
Helâl vardır , 
H a r a m yoktur . 
H ay a t vardır. 
Kı ta l ve katil yoktur. 
Sevgi vardır, 
K in ve nefret yoktur. 

T ü r k milletinin ve Türk , islâm sentezinin bu gücünü bilen dış ve yandaşı olan 
iç düşman güçleri, muass ı r laşmak isteyen milletimizin gayretlerini sapt ı rarak 12 
EylüPe sebep olan elleri ve beyinleri yaratabilmişlerdir . O sebeple bize göre 
anarşi ve terörü yenmenin asli yolu, millî kül türden m a h r u m , cebi paralı insan
ların yaşadığı cemiyeti ya ra tmak değildir. Anarş i ve terörü yenmenin aslî ve 
güçlü yolu : Millî kül türüne sahip medeniyet yolunda ka lk ınmaya tabiatı icabı 
yönelmiş T ü r k çocuklarını yetiştirmektir. Hudut lar ımız ı ordularımız, müessese
lerimizi millî kül türümüz koruyacakt ı r . Böylelikle T ü r k çocukları tefeciliğin tem
belliğinden, inançsızlığın boş luğundan kurtar ı l ıp Ata tü rk 'de ifadesini bulan T ü r k 
milliyetçiliğinin özüne ve muhtevasına sahip olarak, yetişerek muassır milletler 
ve devletlerin seviyesine ulaşacaklardır . 

İşle bu inançla Milliyetçi Demokras i Partisinin temel esasları isimli ki tapta yer-
alan şu inanç ve beyanların bazılarını zamanımızın azlığı sebebiyle kısaca ve 
taahhütler imiz olarak sizlere a rz ediyorum. 

1. Yetişecek çocuklarımızı ve gençlerimizi, görecekleri tahsilin hududu ne olur
sa olsun her şeyden evvel Türkiye 'n in istiklaline, kendi benliğine, millî gele
neklerine düşman olan bü tün unsurlarla mücade le etmesini öğreterek yetiştire
ceğiz. 

2. Millî kül türümüzü, bir milleti millet yapan , kendine mahsus bir yaşama tarzı 
manevî - maddî öz değerlerinin ve kıymet hükümler inin bir bü tünü olarak 
müta laa ediyoruz. 

3. Kül tür faaliyetlerimizde muhtevanın millî olması ve yalnız bir zümreye değil 
bütün millete hi tap etmesi temel hedeflerimizdendir. Millî kü l tü rümüzde mu
hafazakâr , medeniyetçilikte inkılâpçıyız. 



4. Müstesna bir millî kültür müessesemiz olan vakıflarımızın geliştirilmesi için 
gerekli tedbirleri alacağız ve uygulamada karşılaşılan aksaklıkları gidereceğiz. 
5. Güzel sanatlarımızın her dalında, özü, biçimi, düşünce ve zevkiyle tama
men T ü r k olan sanat eserlerinin yarat ı lması için özendirici tedbirleri alacağız. 
6. T ü r k sahne sanatını devlet eli ve desteği ile geliştirip millî kü l türümüzü ge
liştirici ve eğitici çalışmalarına yardımcı olacağız. 
7. Klasik T ü r k musikisini ve T ü r k halk musikisini layık olduğu şekilde ele ala
cağız. 
8. Millî ve dinî eski eserlerimizi k o r u m a ve o n a r m a d a ihmale yer vermeyeceğiz. 
Aziz Türk Gençliği, 
Senin ızdırap ve sıkıntını, senin bilim, ilim, iş bulma, mut lu o lma hakkını müd
rik olarak asırların içinden gelen T ü r k Devletini, asırların ötesine götürebilme

ni sağlayacak tedbirleri birlikte bulup tatbik etmeye ve netice a lmaya mecburuz . 

A ta tü rk 'ün size emanet ettiği Devleti, dahilî ve haricî düşmanlar ından koruyup 

yüceltecek sizlersiniz. 

Milliyetçi Demokras i Partisi bu anlayışla yani bu millî kültür anlayışıyla hiz

metinizdedir. Gayre t bizden, yardım Allahtandır . 

Hepinize hürmet ve sevgilerimi arz ediyorum. 6 Kas ım günü rey hakkınızı hu
kukça geçerli bir şekilde kullanmanızı ve H o r o z a damganızı basarak Milliyetçi 
Demokras i Part isine rey vermenizi is t i rham ediyorum. Yar ın 21,34'de Sayın 
K â m r a n İnan konuşacakt ır . Lütfedip dinlemenizi rica ediyorum. 

Hayırl ı geceler dilerim. 



Değerli Dinleyicilerim, 

5 yıllık a radan sonra sizlerle Türk iye televizyonları ekranında buluşmaktan mem
nunum. Sizlerin, Devletimizin iç hizmetine döndüm. Bu gelişim siyasete olan aş
k ımdan ziyade devlet ve millete olan aşkımdandır . 

3 gün sonra demokrat ik hayat ımızda yeni bir dönem başlayacaktır . 6 Kas ım 
millî hayat ımızda önemli bir tar ih olacaktır. Bu günlere kolay gelmedik. 60ı yıl
lık Cumhuriyet imizin doğuşunda yolunu kesmek isteyenler oldu; bu topraklara 
göz dikenler oldu. 2 nci D ü n y a Savaşı sırasında zor günler yaşadık. Savaştan 
sonra , 1945'lerde yine bu topraklara göz dikenler, bazı parçalar ını talep edenler 
oldu. Demokra t ik hür rej ime geçtikten sonra hürriyetlerden faydalanarak, Dev
letin yolunu içeriden kesmek, varlık ve bütünlüğümüze tecavüz etmek isteyenler 
oldu. Milletçe çok acı günlerden geçerek, kurbanla r vererek, büyük bir tehlike 
a t la ta rak 12 Eylül 'e geldik. Tehlikenin büyüklüğünü şu rakamla r l a hat ı r la tmak 
m ü m k ü n ve lazımdır. 5 200 can kaybedildi; roket a tan ve uçarsavarlar dahil 
o lmak üzere, 800 00O silah ele geçirildi. Bu silahlar ve Türkiye 'yi felakete sü
rük lemek için 5 200 000 mermi memlekete sokuldu. Bir orduyu d o n a t m a y a ye
terli bu silah vc cephanenin değeri 30 milyar T ü r k lirasına varmaktadı r . Tehlike 
kon t ro l alt ına al ınmakla beraber henüz t amamı ile o r tadan kaldırılmış değildir, 
içer ide tehlikenin belirtileri z aman zaman görülmekte, dışarıda memleket imize 
karşı kurulmuş olan husumet cephesi, ümi t ve ihanet planlarını muhafaza etmek
tedir. Bu cephenin içinde, Türk iye topraklar ı üzerinde doğmuş, büyümüş bazı 
gençlerin mevcudiyeti acı ve düşündürücü bir gerçektir. D a h a acısı bunlardan 
bazılarının Ege'yi, Meric ' i aşarak karşı ta rafa iltica ve onların emelleri ile ortak
lık ku rmuş olmalarıdır. Bu tablo üzerine milletçe eğilmek düşünmek gerekmek
tedir. Bundan çıkarılacak acı dersler bulunmaktadır . 

Geçmiş dönemde senatör o larak Amer ikan Kongres inde R u m lobisiyle mücadele 
verdim. Bunu tabiî gördüm. A n c a k son yıllarda Büyükelçi o larak Avrupa 'dak i 
milletlerarası kuruluşlarda, S t rasbourg 'da mücadele verdiğim T ü r k düşmanlar ı 
cephesi içinde Türkleri görmek, onların ezelî düşmanlar ımızla işbirliği içinde, kendi 
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devlet ve milletini yabancı lara şikâyet ettiğine şahit o lmak ben im için son derece 
ıstıraplı olmuştur. Bunun üzerinde m u t l a k a durulması , düşünülmesi icabettiğini 
düşünmüşümdür . Bu manzaray ı m a h k û m etmek yeterli değildir. Sebeplerini araş
t ı rmak, hastalığı teşhis e tmek lazımdır. 

Değerli Dinleyicilerim, 
G ü n ü m ü z d e güçlü devletler içeriden bö lünmek, sarsı lmak ve düşürülmek taktiği 
uygulanmaktadır . Dünyan ın birçok memleket i bu taktiğin kurban ı oldu; hürr i
yetlerini kaybett i , parçalandı veya işgale uğradı . Yakın çevremizde bunlar görül
dü ve görülmektedir . Afganistan bunun acı bir örneği, yanan Lübnan ise bunun 
her bak ımdan düşündürücü manzaras ı o lmaktadır . Büyüyen, bugün 50 milyon, 
yarın 60 - 70 milyona varması beklenen, dünyanın hayatî bir noktasını işgal 
eden, sanayileşmeye başlayan, teknoloji çağına giren Türkiye 'mizin de bir kere 
daha yolu kesilmek istenmiş ve bu maksa t l a haince takt ik ve tertiplere başvu
rulmuştur . Olayı iyi teşhis etmek, derinliğine inmek ve bilhassa u n u t m a m a k şart
tır. Bunu unu ta rak yolumuza devam etmemiz, yeni sıkıntıları önceden kabul et
memiz demek olur. Bunu unu tmak , tedbiri elden b ı rakmak, geçmişteki hatalar ı 
t ekrar lamak olur. D ü n ü önümüze k o y m a d a n sağlam bir yar ın inşa etmemiz m ü m 
kün değildir. D ü n ü önümüze k o y m a d a n 6 Kas ım 'da sandık başına gitmek doğru 
değildir. 12 Eylül öncesi or tamın yenilenmesini önlemek yolunda, başta Ana 
yasa o lmak üzere, al ınan ve al ınacak olan kanunî tedbirlerin teminat ı 6 Ka
s ım'da seçeceğiniz iktidar olacaktır . Bundan dolayıdır ki millet o larak seçmen 
olarak 6 K a s ı m ' d a vazife ve mesuliyetimiz büyüktür . Bu vazifeyi ciddî bir şe
kilde ve millî şuurla yerine getirmek, iç ihanete ve dış düşmanla ra verilecek en 
geçerli cevap, huzur ve güvenin muhafazas ın ı her şeyin üs tünde tu tan toplumu
muza teminat olacaktır. 

Değerli Dinleyicilerim, 
İçerideki huzur ve güvenimiz, ekonomik kalkınmamız, sosyal denge ve siyasî 
istikrar, birlik ve beraberliğimizin devamına bağlı olduğu kadar , dış dünyada da 
güçlü ve it ibar sahibi o lmamız bu bütünlüğün muhafazas ına bağlıdır. Bir memle-



ket dış polit ikasının kuvvet kaynağı millî birlik ve beraberliktir . Bütün milletin 
desteğine sahip o lmayan dış poli t ika inandırıcı ve tesirli olamaz. Bundan dola
yıdır ki, bir memleket dış polit ikasının millete maledilmesi şarttır. Bu şartı her 
z a m a n yerine getirdiğimiz, dış poli t ikayı demokrat ize ettiğimiz söylenemez. Bir 
memleke t dış poli t ikasındaki ikinci önemli ve devamlı faktör o memleket coğ-
rafyasıdır, o memleket in bulunduğu yer, komşular ı ve genel dengedeki rolüdür. 
Türk iye dış politikasının coğrafyasından doğan özellikleri bulunmaktadır . Bunu 
her hükümet in göz önünde bu lundurmas ı şarttır. Bir memleket dış politikasının 
diğer önemli bir faktör ve güç kaynağı da o memleket o rdusunun gücüdür. Kuv
vete d a y a n m a y a n bir dış poli t ika müz ik aletleri bu lunmayan bir orkestra gibidir. 
Tü rk iye bu bak ımdan dünyanın en kuvvetli kuvvet kaynaklar ından birine sahip
tir. Bu kuvvet kaynağını , savunmasını ihmal eden birçok memleket in, son olarak 
Lübnan ' ı n elim akibetini göz önünde bulundurmalıdır . Dış poli t ikanın diğer bir 
güç kaynağı memleket ekonomisi , millî kaynaklar ıdır . Türk iye ekonomisi kuv
vetli o lmamakla beraber millî kaynaklar ı zengindir. Bir memleket in bulunduğu 
yerin stratejik önemi, o memleket dış poli t ikasında değerlendirilmesi gereken diğer 
bir faktördür . Tüfkiye bu bak ımdan çok kuvvetli bir koza sahiptir. Yine bir mem
leket dış poli t ikasında göz önünde bulundurulması mut l aka gereken şey, o mem
leket tarihi , kültürü, bunun dünyada bıraktığı iz ve bağlardır. Türk iye bu bakım
dan çok büyük bir varlığa sahiptir. Ü ç kıta üzer inde iz ve yaşayan kül tür bı
rakt ığımız gibi Türkçe bugün üç kıta üzerinde ve çok yaygın bir sahada konuşul
maktad ı r . Bu kuvvet kaynaklar ının iyi değerlendirilerek dış pol i t ikada dengeler 
kurulması m ü m k ü n ve lazımdır. Bu dengelerin en iyi şekilde kurulması , kuvvet 
kaynaklar ın ın d inamik bir dış poli t ika vasıtası haline getirilmesi hükümetler in 
gücüne, devlet adamlar ının çapına bağlıdır. Zayıf başkanlar al t ında dünyanın en 
büyük devletinin sıkıntılara düştüğü, kuvvetli liderler a rkas ında küçük memle
ketlerin önemli rol oynadığı görülmüştür ve görülmektedir . 
Dış poli t ika bütün bunlarla beraber aynı zamanda bir inanç meselesidir. Devle
tin büyüklüğüne inanmak, haysiyetinin mut laka korunmas ı l üzumuna inanmak ve 
küçük görmeyi , küçük görülmeyi reddetmek şarttır. H e r T ü r k temsilcisinin kendi 
ecdatlarının, i s tanbul 'u fethinden ancak 39 yıl sonra A m e r i k a n Kıtasının keşfe
dildiğini mut l aka düşünmesi , ha t ı rda tutması lazımdır. Bundan dolayıdır ki, biz 
pasif değil, aktif dış pol i t ika takip edeceğiz diyoruz; b u n d a n dolayıdır ki biz 
dünyada yeri ihmal edilen, dinleyen, dinletilen, olaylardan etkilenen bir Türkiye 

değil, dünyada yer ve sözü olan, o laylara yön ve şekil veren, dinlenen bir Türkiye 
istiyoruz. Büyümeyenler, büyümeyi reddedenler güçlerinden kaybederler . Biz gü
cümüzü muhafaza ve a r t ı rmak karar ındayız . Türkiye 'ye büyük polit ikayı çok gö
renler, küçük görmeye alışmış olanlardır . Dünyadak i yerimizi alacak, ro lümüzü 
oynayacak, eşit haklar la üyesi bu lunduğumuz milletlerarası kuruluşların bize kar
şı kullanılmasına müsaade etmeyecek, or tak savunmadaki ağırlığımızın katkımız 
ölçüsünde olmasını sağlayacak, milletlerarası terörist maşalarını T ü r k Devletine 
karşı kul lanmak isteyenlere, bunlar ı besleyen ve himaye edenlere gereken cevabı 
vereceğiz. Tüfkiye dünyadaki 165 devletten herhangi biri değil, önemli biri ola
caktır. 

Muhterem Dinleyicilerim, 
D ü n y a m ı z gerginlik içinde bulunmaktadı r . Halen yaşanılan d ö n e m e «Soğuk Ba
rış» diyenler vardır. Yanı başımızdaki bölge, Or tadoğu bu soğuk barışın sıcak 
ihtilaf noktası , alev çemberi hal ine gelmiş bulunmaktadır . H e r z a m a n d a n daha 
fazla tedbirli, millî birlik ve beraberl ik içinde olmamız, millî savunmamıza önem 
vermemiz gerekmektedir . Kıbr ıs millî davası siyasî çözüm beklemektedir . Rumlar , 
T ü r k tarafının bütün gayret ve iyiniyetine rağmen, 20 T e m m u z 1974 öncesine 
dönülebileceği hayali ile çözümü geciktirmekte, siyasî istismar yoluna gitmekte, 
dış dünyadan baskı tahrik etmeye çalışmaktadırlar . Milliyetçi Demokras i Partisi 
iktidarı Kıbr ıs millî davamıza öncelik verecek, T ü r k top lumunu hiçbir z a m a n 
yalnız bı rakmayacakt ı r . Türkiye 'n in iyiniyet, arzu ve gayretine rağmen komşu
m u z ve N A T O içindeki müttefikimiz Yunanis tan sunî ihtilaflar ya ra tmakta , hayalî 
iddialar peşinde koşmakta , dünya kamuoyunu , müttefiklerimizi üs tümüze sür
meye çal ışmakta, Batı ile olan ilişkilerimizi bozmak, A m e r i k a n Kongres i ve Av
r u p a Ekonomik Toplu luğunu Ege Denizine çekmek politikasını gütmektedir . Bu
nun yanlış ve tehlikeli bir yol olduğu kendilerine açık bir şekilde söylenecektir. 
Biz barış ve işbirliğinden yanayız. 1947 Par is Antlaşması açık h ü k m ü n e rağmen, 
Ege Adalar ını , Anado lu karasular ına kadar giren adaları s i lahlandıran Yunanis
tan ' ın milletlerarası forumlarda Türk iye tehdidinden söz etmesi anlaşılması zor 
bir du rumdur . 

Değerli Dinleyicilerim, 
Hiçbir memleketle bizden kaynaklanan ihtilafımız yoktur . Bütün komşu mem
leketlerle Helsinki dokümanındaki karşılıklı toprak bütünlüğüne saygılı, içişlere 



müdaha le e tmeme esasları dahilinde iyi ilişkiler yürü tmeye devam edeceğiz. Ta
rihî ve kültürel bağlarımız bulunan A r a p ve Müs lüman memleketlerle daha yakın 
işbirliği içine girmek lüzumuna inanıyoruz. Bu bak ımdan İs lam Konferans ına 
d a h a iyi ve etkili işlerlik kazandır ı lması yo lunda gayret sarfedilecektir. İttifak
lar ımıza bağlı kalacağız. Bütün dış ilişkilerde olduğu gibi, bu it t ifaklarda da hare
ket noktas ı millî menfaat imiz olacaktır. Or t ak savunma geçerli ve lüzumlu olma
ya devam etmektedir . Avrupa Ekonomik Toplu luğu ile ortaklık ilişkilerimizi 
normalleşt i rmek ilk ele alacağımız konu la rdan biri olacaktır. 13 Eylül 1963 ta
rihli A n k a r a Antlaşması ve K a t m a Protokol lere işlerlik kazandıracak, t am üye
liği gerçekleştireceğiz. Türkiye, siyasî işbirliği ile t amamlanan ve yarın savunma 
konula r ına da eğilecek olan bu büyük ekonomik güç dışında ka lamaz; bu gü
cün Yunanis tan tarafından memleket imize karşı kullanılmasına müsaade edemez. 
Gel işme hal inde bulunan memleketlerle işbirliğini a r t ı rmaya kararlıyız. Dünya
nın her taraf ında varlığımız görülecek ve kabul edilecektir. 

Değerli dinleyicilerim, 

Menfaat ler çatışmasının devam ettiği dünyamızda si lahlanma için günde 1,5 mil
yar dolar, yılda 450 milyar dolar harcanmaktad ı r . Nükleer silahlar a r tmakta , 
teknolojisi gelişmektedir. Dünyada bir dehşet dengesi mevcuttur . Avrupa 'ya karşı 
yerleştirilen or ta ve uzun menzilli 220 SS - 20 füzeleri aynı anda 660 ayrı hedefe 
a tom bombası isabet ettirebilecek güçtedir ve bunun halen N A T O ' d a , Batı Av

rupa 'da karşılığı yoktur . Güneyimizdeki gelişmeler bilinmektedir. Böyle bir dün
ya ve o r t amda millî savunmamıza her z a m a n d a n daha fazla önem vermek, sa
vunma ihtiyaçlarımıza öncelik vermek gerekmektedir . 

6 K a s ı m ' d a n sonra kurulacak kuvvetli bir hükümet , Milliyetçi Demokras i Par
tisi iktidarı , Silahlı Kuvvetler in aslî vazifelerine dönmeler ine yardımcı olacak, 
Türkiye iç bütünlüğü, istikrarlı hükümet i ve kuvvetli ordusuyla en büyük savun
m a teminat ına ulaşmış olacaktır. 

Değerli Arkadaşlarım, 

Şartlar gerektirdiğinde imtihanı en iyi veren büyük bir milletiz. 20 T e m m u z 1974 
Kıbrıs Harekâ t ı sırasında bu büyük imtihanı verdik; milleti ko rkudan , Devleti 
y ıkı lmaktan kur ta ran 12 Eylül 1980 sabahı bu büyük imtihanı verdik; 7 Kas ım 
1982 günü Devletimizin yeni Anayasanın % 92 oyla kabul etmekle bu imtihanı 
verdik; 6 K a s ı m günü millî şuur ve mesuliyet içinde bir büyük imtihan daha 
verecek, yeni demokra t ik devri, Milliyetçi Demokras i Partisi iktidarı ile, huzur 
ve güvenle açacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bu güvene ulaşabilmek 
için 6 Kas ım günü oylarınızı Milliyetçi Demokras i Part is ine verin, m ü h r ü H o 
rozun alt ındaki yuvarlağa basın. Bu yeni dönemin millet ve Devletimiz için ha
yırlı olması samimî dileği ile, sizleri sevgi ve saygı ile selamlarım. 

Yar ın akşam par t imiz adına Sayın Başbakan Bülend Ulusu konuşacaklardır . 



Sevgili Vatandaşlarım, 

Sözlerime başlarken, uğradığımız deprem felaketinde hayatlarını kaybeden vatan
daşlar ıma Al lah tan r ahmet niyaz eder, yaralı larımıza acil şifalar dilerim. 
Devlet in bütün imkânlar ının felaketzede vatandaşlar ımızın emrinde olduğunu da 
bilhassa ifade etmek isterim. 

Aziz Vatandaşlarım, 
Bugün sizlere h i tap etmek imkânım veren Milliyetçi Demokras i Partisine te
şekkürlerimi sunuyorum. 

Sevgili Vatandaşlarım, 
12 Eylül öncesinin özellikle 1978, 1979 ve 1980 yıllarının k o r k u ve dehşet saçan 
günlerini geride bırakarak, genel seçimlere u laşmak üzere olmanın mut lu luğu 
içindeyiz. 

Milletin serbest oyuna dayanan Par lamenter Demokras i le rden daha iyi bir Dev
let Yönet imini düşünmeye imkân yoktur . Sayın Cumhurbaşkanımız ın 12 Eylül 
döneminin ilk gününden itibaren belirttiği gibi, 12 Eylül yönetiminin amacı 
memleket te huzur, güven ve ekonomik ist ikrarı tesis e tmek ve genel seçimleri 
gerçekleştirmek idi. Tanr ıya şükürler olsun ki, güzel yu rdumuzda huzur ve güven 
sağlanmış, ekonomik istikrar tesis edilmiştir. Bütün bunlar ı siz vatandaşlarımızın 
güven ve desteğine borçluyuz. 

Bundan sonra da demokrasiyi yaşa tmak siz sevgili vatandaşlarımızın elindedir. 
Bunu 6 Kas ım günü sandık başına giderek kullanacağınız oylarla sizler güvence 
altına alacaksınız. 

Aziz Vatandaşlarım, 

6 Kas ım günü yerine getireceğiniz kutsal görevin önemini daha iyi belirtebilmek 
için 12 Eylül 1980 öncesi ile sonrasının kısa bir karşılaştırmasını yapmak isterim. 
12 Eylül 'den önce hergün bizi hangi kâbusun beklediğinin endişesi içindeydik, 
H e r g ü n or ta lama 22 vatandaşımız anarşik olaylar sonucunda hayat ını kaybet
mekte , çocuğunu okula gönderen ana ve babalar endişe içinde onların eve dön-
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meşini beklemekte idi, iş yerinde çal ışmakta olan vatandaşlar ımız korku içinde 
sağ salim evlerine dönebilmeleri için Tanr ı 'ya yalvarmaktaydı lar , fabrikalarımız 
h a m m a d d e yokluğundan çok düşük kapasite ile çal ışmakta ve fiyatlar hergün 
a r tmakta idi. Öyle ki, 1980 yılının fiyat artışları yüzde yüze varmıştı . Mağaza
lar ın ve dükkânlar ın önünde günlük ihtiyaç maddeler ini a lmak için kuyruklarda 
saatlerce beklemekte idik, benzin, m a z o t ve fuel-oil yokluğundan fabrikalar ça
l ışamamakta, köylü vatandaşlar ımız ihtiyacı olan m a z o t u a lmak için saatlerce 
kuyruklarda beklemekte idi, hat ta , kış aylarında fuel-oil ve k ö m ü r kıtl ığından 
evlerdeki sobalar veya kaloriferler bazen günlerce yanmamak ta ve soğuktan 
titreşilmekte idi. 

Aziz Vatandaşlarım, 

Şimdi de hep birlikte bugünün Türkiye 's ine bir göz atalım. Güze l yurdumuz
d a huzur ve güven t am olarak tesis edilmiştir. Şükürler olsun ki, artık hiçbir 
vatandaşımız te rör olaylarına kurban gitmemektedir. A n a ve babalar t a m bir 
gönül rahatl ığı içinde çocuklarını okullarına göndermektedir ler . İşyerlerinde 
vatandaşlar ımız Devlete tam bir güven içinde ve huzur la çalışmaktadırlar. Fab
rikalarımız h a m m a d d e sıkıntısı çekmemektedir . Fiyat artışları yüzde yüzü aşan 
bir seviyeden yüzde yirmibeşlere inmiştir. G ü n l ü k ihtiyaç maddeler imizi rahat
lıkla temin etmekteyiz. Köylü vatandaşlarımız ihtiyaçları olan mazo tu ve gübreyi 
kolaylıkla temin edebilmektedirler. Fuel-oil ve kömür kıtlığı o r t adan kalkmış 
bulunuyor . 

Bu mu t lu ve güzel tabloya sizlerin fedakârlıklarınız ve desteğinizle ulaştık. An
cak, ekonomik yönden hâlâ bazı sıkıntılarımız bulunmaktadır . Önümüzdeki yu
l a rda uygulanacak gerçekçi ve akılcı polit ikalarla, karşı karşıya o lduğumuz eko
nomik sıkıntıları hep birlikte aşabiliriz. Bu polit ikaları yürütebilecek kadroyu 
ancak sizin oylarınız oluşturabilir. Bu nedenle 6 Kas ım seçimlerinde T ü r k seçmeni 
her z amandan daha büyük bir sorumluluk duygusu içinde hareket etmek zorun
dadır. 



T ü r k Milletini bölmek, onu anarşi ve terörün kucağına a tmak isteyenler hâlâ 
mevcut tur . Bu bedbaht lar ellerine geçen en küçük fırsatı kul lanarak Türkiye 'yi 
tekrar 12 Eylül öncesinin karanlık günlerine getirmek için pusuda beklemekte
dirler. 

Sevgili Vatandaşlarım, 

6 Kas ım günü hep birlikte sandık başına giderek gelecek beş yıl için bizleri 
yönetecek olan siyasî kadrolar ı seçeceğiz. Pek tabiîdir ki, hepimiz kendi düşünce 
ve inançlarımıza göre mevcut siyasî part i lerden biri için oyumuzu kullanacağız. 
Bu, bizlerin en tabiî hakkı ve en kutsal görevidir. Karar ımızı , aklımıza ve vicda
nımıza danışarak vereceğiz. 

Ancak oy sandığının başına giderken 12 Eylül öncesinin korku ve dehşet dolu 
karanlık günlerini asla unu tmamamız gerekir. Tek ra r edeyim ki, o tarihlerde ne 
huzur , ne güven, ne de ekonomik istikrar mevcut tu. Elbet te o günlere bir daha 
dönmek istemiyoruz. İşte o günleri bir daha yaşamamak için, yurttaşlarımın 
6 Kas ım 'da tam bir görev şuuru içinde sandık başına giderek her karışı atalarının 
şehit kanları ile sulanmış aziz vatanına, millî varlığına, U l u Önderimiz Ata tü rk 'ün 
ilke ve inkılaplarına olan vazgeçilmez bağlılığını açıkça or taya koyacağına ve 
oylarını en doğru şekilde kullanacağına yürekten inanıyorum. 

Sevgili Vatandaşlarım, 

12 Eylül yönetiminin göreve geldiği tarihten bugüne kadar 627 yasa tasarısı ka
nunlaşmış bulunmaktadır . Simdi size bu yasalarla güdülen hedefleri kısaca açık
lamak isterim: 
Birinci hedefimiz, parça lanmak üzere olan Türk iye Cumhuriyet in in bütünlüğünü 
korumak, gerçek an lamda demokrasiyi k u r m a k olmuştur . 
İkinci hedefimiz ise, Devletimizi sağlam gelir kaynaklar ına ve ülkemizi sağlıklı 
bir ekonomik yapıya kavuş turmak olmuştur. 

Üçüncü hedefimiz de, bugüne kadar sosyal güvenceden yoksun olan vatandaşları
mızı sosyal güvenliğe kavuş turmak olmuştur. 

Millî Güvenl ik Konseyi 'nin güvenoyu ile ve siz, aziz vatandaşlar ımın destek ve 
fedakârlıkları sayesinde, ben ve H ü k ü m e t üyesi a rkadaş lar ım görevimizi yerine 
getirmenin huzur ve mut lu luğu içindeyiz. G ö r e v d e bu lunduğumuz süre iç inde 
amacımız, sadece hizmetinde o lmaktan gurur duyduğumuz yüce milletimize 
elimizden geldiğince ve en samimî şekilde hizmet e tmek olmuştur. 

Sevgili Vatandaşlarım, 

Siyaset adamlar ı o larak halka hi tap ederken, kendi dönemimizden önce ger
çekleştirilen başarıları inkâr e tme yoluna gitmemeliyiz. Ayrıca , sadece görev 
süremizdeki başarıları üstlenip, sıkıntıları başkalar ına yükleme yoluna sapmamak 
ve yapamayacağımızı açıkça bildiğimiz işleri vadederek vatandaşlar ımızı a ldatma-
malıyız. 

Aziz Vatandaşlarım, 

12 Eylül yönetiminin ve T ü r k Milletinin elbirliği içinde gerçekleştirmiş olduğu 
bu huzur ve güven dolu aydınlık günlerin devam etmesi şarttır. Bu güzel orta
mın seçimlerden sonra da devam etmesi hepimizin en halisane temennisidir. İşte 
bu yüce amaç uğrunda hizmet vermek üzere Milliyetçi Demokras i Partisinin 
bana yapmış olduğu daveti kabul ederek Seçim K a n u n u n u n 16 ncı maddesi uya
rınca seçimlere aday olarak katılmış bu lunuyorum. 
Hemşerisi o lmakla gurur duyduğum İs tanbul 'dan milletvekili adayı o lmak 
benim için müstena bir sevinç kaynağı olmuştur. 

Aziz Vatandaşlarım, 

6 K a s ı m seçimlerine katı lan bütün siyasî parti lerimize barış ve karşılıklı saygı 
içinde bir yarış temenni ederken, siz sevgili vatandaşlar ımı gönül dolusu sevgi 
ve saygılarla selamlarım. 

Sevgili Vatandaşlarım, 

Yar ın akşam saat 17.25'de Milliyetçi Demokras i Partisi Genel Başkanı Sayın 
Tu rgu t Sunalp sizlere hi tap edecektir. 



Aziz Vatandaşlarım, 

Hepinizi Milliyetçi Demokras i Partisi ve şahsım adına saygı ve sevgi ile selam
larım. 

Seçim kampanyas ın ın sonuna gelmiş bulunuyoruz . Yar ın sandık başına gidecek
siniz. Oylarınızı kullanacaksınız. Sizleri tar ihî bir vazife bekliyor. 12 Eylül ön
cesi acı günleri yaşayan aziz milletimizin, bu seçimlerde sandık başına gideceğine, 
millî görevini en iyi bir şekilde yerine getireceğine inanıyorum. 
Bu seçim, 12 Eylül öncesi ka ra günler inden memleket in kurtarı l ıp, yeni bir an
layış içerisinde demokrat ik par lamenter sisteme geçişini sağlayacak bir dönemin 
başlangıcı olmasından dolayı fevkalade önemlidir. Ve bir hususiyet taşımaktadır . 
Bu seçimde yapılacak bir hata, ileride Devlet i yeniden sıkıntılara sokar ve de
mokrasimizi yeni sarsıntılarla karşı karşıya bırakabilir. 12 Eylül öncesi elim 
olayların yegâne tesellisi, bu olayların tekrarını önleyecek derslerin çıkarılması 
ve rejimin teminat altına alınması olmalıdır . Bu sebeple, milletçe dünü önümüze 
koyarak, ha ta yapmadan , oylarımızı bölmeden sandık başına giderek, kuvvetli 
bir iktidarı işbaşına getirmemiz lazımdır. 

12 Eylül harekât ı , anarşiyi kısa z a m a n d a durdurmuş ve memleket i bugünkü 
huzura kavuşturmuştur . Ancak, bugün hâlâ yurt içinde pusuda bekleyen anarşi 
mihraklar ı mevcut tur . Ayr ıca dış memleket lere kaçmış bulunan anarşistler, çok 
iyi şekilde teşkilatlanmışlar ve memleket imize anarşiyi sokan dış kuvvetlerle 
işbirliği hal inde faaliyet göstermektedirler . 

Yur t gezilerimizde yapmış bu lunduğumuz temaslar , vatandaşın can ve mal gü
venliğini ve huzuru herşeyin üs tünde tu t tuğunu bize bir kere daha teyidetmiştir . 
Bu seçim, ekonomik ve sosyal meselelerle, vatandaşın günlük sıkıntılarına çare 
a r amak tan ziyade, huzur ve güvenin devam etmesi noktasında toplanmaktadı r . 
Va tandaş seçimden sonra, huzur ve güveninin devam edip etmemesi endişesini 
duymaktadı r . 
Biliyorsunuz daha evvel Televizyonda açık o tu rum ve basın toplantısında pusuda 
bekleyen anarş inin seçim sat-ı mai l inde dişini göstermeye başladığını belirtmiş 
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ve bazı olaylara temas etmiştim. Bunun üzerine yurt tan, bilhassa Fa t sa 'dan yüz
lerce telgraf ve mek tup aldım. D ü n gece Düzce 'de yaptığım bir konuşma sı
rasında ö n ü m e konuveren mek tubu aynen okuyorum: 

«Sayın Genel Başkan, 

Ben öz Fatsalı bir T ü r k vatandaşıyım. 12 Eylül 'den sonra vatanını, milletini, namu
sunu 12 Eylül ruh ve felsefesini emanet ettim. Bugün, yarın demokrasiye geçeceğiz. 
Bana ve bize malımı, mülkümü, namus ve haysiyetimi k ime ve nasıl emanet edece
ğimi söyler misiniz. Bana, can güvenliğim konusunda masal garant i verebilirsi
niz?.. Saygılarımla... 

Vatanını seven bir Fatsal ı» 

Bu örnek bile gösteriyorki, va tandaş bu seçimden, korkusunun izalesini bekle
mektedir . 

Tek ra r ed iyorum. Anarşist mihrak la r pusudadır . Dış güçler taraf ından destek
lenmekte ve idare olunmaktadır . Anarş i tezahürler i devam etmektedir . Memleket in 
huzur ve selameti anarşi ile başa çıkacak güçte kuvvetli bir iktidarın işbaşına gel
mesini zarur î kılmaktadır . 

Türkiye 'ye müteveccih bu iç ve dış anarşist ve terörist tehditlere i laveten dünyamız 
ve bu lunduğumuz bölge, ciddiyeti gittikçe ar tan ihtilaf ve gelişmelere sahne ol
maktadı r . Bilhassa Or ta -Doğudaki ihtilafların etrafa ve bu arada Türkiye 'ye 
sıçratılması tehlikesi gittikçe kesafet kazanmakta ve milletçe hergün daha uyanık 
olmamızı gerektirmektedir . Bu gelişmeler de, millî birlik ve beraberlik içinde 
bulunmamızı ve kuvvetli bir ikt idara sahip olmamızı her z amandan daha fazla 
lüzumlu kı lmaktadır . Fevkalade şart lar içerisinde seçim yapmakta o lduğumuzu 
akıldan ç ıka rmamamız lazımdır. 

Türk iye 'ye kuvvetli bir iktidarı, huzur ve güveni çok görenlerle, Ankara 'dak i 
ikt idarın millet ve devlet iktidarı o lmasından ziyade muayyen iç ve dış menfaa t 
çevrelerine hizmet eden bir iktidar olmasını isteyenler, oylarınızı etkileyecek çe
şitli fesat ve p ropagandaya başvurmakta ve bunun için gayret ve pa ra sarfet-



inektedirler. Asl ında bunlar, bilerek ve bilmeyerek anarşist, terörist ve komünist
lerin emellerine hizmet e tmekte veya alet olmaktadır lar . 
Dış politikası ile millî savunması (ile, millî eğitimi ile ve diğer hizmetleriyle 
bir bü tün teşkil eden Devlet hizmetinde meselelerin çözümünü sadece Milletlerara
sı sermaye ve finans çevrelerinde gören ve a rayan bir zihniyetin milletimizi 
maceraya sürüklemesinden ciddî surette endişe duyar ım. 

Aziz Vatandaşlarım, 

Sizlere genel bir tablo çizdim. Anl ıyoruz ki, 6 Kas ım seçimlerinde, mut laka 
birlik ve beraberlik içerisinde oylarımızı bölmeden kabiliyetli, kudret l i , azimli 
ve uyumlu bir iktidarı işbaşına get irmemiz şarttır. Milliyetçi demokrasi partisi 
size böyle bir iktidarı verebilecek son üç yılın başarılarını sürdürecek, huzur 
ve güven or tamını devam ettirecek tecrübeli kadrolara sahip yegâne partidir . 
Bu par t i hiçbir şahsî hesabı o lmayan ve memleket in bugünkü iç ve dış şartları 
karşısında hizmeti vazife bilen, sırtında k a m b u r u bu lunmayan ve geçmişinde 
memlekete karşı ha ta yapmamış olan lider ve kadro lardan kuruludur . 
Vatandaşlar ımızın herşeyin üs tünde tu t tuğu huzur ve güvenini devam ettirecek 
ve anarşiyi mihraklar ında t amamen kurutacak güçteki ikt idar , ancak, Milliyetçi 
Demokras i Partisi iktidarı olabilir. 

T ü r k anneleri, sizlere sesleniyorum, sizlere hi tap ediyorum: 
12 Eylül öncesi akan gözyaşlarınızı u n u t m a y a ve u n u t t u r m a y a kimsenin hakkı 
yoktur . A k ş a m çocuğunuzun okuldan, kocanız ın işten sağ dönüp dönmeyeceği 
korkusu içerisinde yaşadığınız günleri unutmayınız . Aran ızda çocuğu gelmeyen 
oldu. Eşi dönmeyen oldu... Yeni dönemi en iyi anlayabilecek sizlersiniz. Sandık 
başında herkes ha ta işleyebilir a m a siz ha ta işlemezsiniz. Ve işletmezsiniz. Sizlere 
güveniyorum. 

Gençler , işçiler, sanatkârlar , esnaflar, çiftçiler, memur la r ı ve bütün vatandaşlar , 
can ve m a l güvenliğinizi, Devletinizi düşünerek oyunuzu veriniz. Geçirdiğimiz 
kara günleri sandık başında ha t ı rdan çıkarmayınız. 
Kıymetli Vatandaşlarım, 

D a h a evvel partil i arkadaşlar ım Radyo ve Televizyonda memleket in diğer sorun
lar ına t emas etti. Ben bilhassa ve yalnız huzur ve güven üzerinde durdum. Biz 
Devletin sorumlu kişi ve müesseseleriyle en iyi u y u m u sağlayacak bir partiyiz. 
H u z u r ve güvenin devamının teminatını size ben ver iyorum. Ve hepinizi Milliyetçi 
Demokras i Partisine oy vermeye davet ediyorum. Seçimlerin Devlet ve Milletimiz 
için hayırlı olmasını diler sizleri sevgi ve saygı ile selamlarım. Hepinizi Al lah 'a 
emanet ederim sevgili vatandaşlar ım. 






