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~lkemizdede, son yrllarda ~alrqmahayatrnda patrgma ve kavgadan ziyade, uzlaqma ve diyalogun on plana r;rktrgr, taraflarrn
sorunlarrnr, kargrlrklr diyalog iqinde poze
bildiklerini buyuk bir memnuniyetle muga
h a d e etmekteyiz. Bu uzlaqma, quphesiz
ulkemizde de qalrqma barrqrna katkrda bulunacaktrr, bu1unmaktadrr.- Zaten qalrgm
bangr, toplumsal barrgrn en temel unsurlarr
dan bir tanesidir. Bir toplumdaki barrgr,
ru, istikrar~devam ettirmenin ilk gartr, palrqma hayatrnda barrpr saglamaktrr.
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luglarrmrzrn degerli yoneticileri, Genel
Kurulumuzun degerli temsilcileri, degerli
basrn mensuplarr; Turk Agrr Sanayii ve
Hizmet Sektoru Kamu lpverenleri Sendikasr
~ l j ~ i s ' 21.
i n Olagan Genel Kuruluna hoq
geldiniz.

Guntimiizde palrgma hayatr, kavga ve gatrqmalar Uzerine degil, uzlagma ve diyalog
temeline dayalr olarak surdur~lmektedir.
Suphesiz; taraflar arasrnda varrlan uzlaqma
ve anlagmayla srnai iligkilerdeki sorunlar
qozuldukpe, devlet miidahalesi de bu olgude
,azalmakta ve sosyal diyalog sureci
,kuvvetlenerek, bunun dogal sonucunda,
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Bu cumleden olarak, igpi ve igveren
sendikalarrna huzurlarrnrzda takdirlerirni,
tebriklerimi
ifade
etmek
istiyo
~ndmiizdekidonemlerde de taraflara,
hesiz ki onemli gorevler ve sorumlulukl
diigecegine ve bunun da ustesinden gel
cegimize olan inancrm tamdrr.
Calrgma hayatrnda istikrar~n tesisi ve
gallSma
saglanmaslnda m,,ls
Kamu lgverenSendikam,zln da dnemli bir
payl aldugu muhakkkllr.
Bu
qerqevede
siizle$melerinin lcoordinasyonundan sorumlu
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h ~ z ~ gerqeklegtirilmesi
n~n
temel hedefimizdir.
Bunun realize edilebilmesi iqin de, oncelikle
enflasyonun agag~yaqekilmesi gerekmektedir. Suphesiz, enflasyon ile mucadelede
Hukumetimiz tum imkanlar~ kullanmakla
beraber, bu hususta kesin bir sonucun a l ~ n rnasl, ancak toplumdaki tum kesimlerin
katkls~ylamurnkun olabilecektir. Enflasyonun
dupuriilmes~halinde, qal~ganlar~mlz
da rahat
bir nefes alacak ve ozellikle gelir d a g ~ l l m ~
a q ~ s ~ n d atoplumda
n
onemli bir rahatlama
saglanm~golacakt~r.
Yine, onemli sorunlar~m~zdanbiri olan
sosyal guvenlikle ilgili olarak, gerekli yasal
duzenlemeler yaprlmlgt~r.
Bu duzenlemelerle, gerek sosyal guvenlik
kuruluglarrnln s o r u n l a r ~ n ~ qozumune
n
ve
gerekse y~llarcabu kuruluglara prim odeyen
g a l ~ g a n l a r ~ m ~emekli
z ~ n olmalar~durumunda
daha rahat yagam saglayacak bir gelir
baglanmas~hususunda gerekli duzenlemeler
yapllmlgt~r.Y~llardan
beri konugulan, fakat bir
turlu uzerine gidilemeyen igsizlik Sigortasr
konusu, k a y ~ tdl91 qal~gma konusu belli
esaslara baglanm~gt~r.
Ayrrca; aynl kanunla q ~ k a r ~ l ave
n ipsiz
kalanlara belli bir donem igsizlik odenegi
odenrnesini hukme baglayan lpsizlik
Sigortas~ Kanunu da q ~ k a r ~ l m ~ve
g
01.06.2000 tarihinden itibaren yururluge
girmesi de kanun hukmune baglanm~gt~r.
A s l ~ n d a gair; '01 mahiler ki derya
i~redirier,derya nedir bilmezler" diyor. Biz,
Turkiye'de toplum olarak hep gikayet ederiz;
Meclisimizden de gikayet ederiz, 'kanunlar~
zaman~ndaq~kartm~yor
deriz.
Birkaq gun ewe1 ulkemizi ziyaret eden
Amerika Bagkan~ bizim Meclisimizde
konugurken kendi Temsilciler Meclisine bir
a t ~ f t a bulundu, "Bizim Temsilciler Meclisi
uyeleri bu verecegim mesaj~iyi dinlesin; gu
iqinde bulundugum Meclis, Hazirandan Eylul
aylna kadar 69 kanun qrkartm~g,d a r ~ sbizim
l
Meclisin bag~na"dedi.

B a s ~ n ~ r n ~ z dbeklerdik
an
ki; bu at~fa,kiiquk
bir at~ftabulunsun, kuquk bir nazire yapsln,
hiq degilse, Meclisi ovmezler ya, "Yahu,
beterin de beteri varmlg, biz halimize gukredelim" desin. Maalesef, bunu bile yapmadl
bizim b a s r n ~ m ~Ama,
z . takdir edersiniz ki; 57.
Hukumet kuruldugundan bu yana, Meclis
100'u a g k ~ n kanun q~kartmrgt~r,100'u
geqmiptir. Simdi o 69 rakam~,Meclis tatilinden onceki rakamd~, gu an 103 kanun
q ~ k a r t ~ l r ndurumundad~r
~g
ve bunlar~naraslnda Gumruk Kanunu gibi, 254 maddelik
hacimli kanunlar da vardlr; Sosyal Guvenlik
Reformu gibi, Bankalar Kanunu gibi, Tahkime
iligkin Anayasa degigikligi gibi, Devlet
Guvenlik Mahkemeleriyle ilgili Anayasa
degigikligi gibi kanunlar da vard~r.

YAKALANAN FIRSAT:
Asl~nda,Turkiye bir f~rsatyakalam~gt~r,
bu
f ~ r s a tiyi
~ kullanmak durumunday~zve neticede kullanacag~rn~z
bu f~rsattamilli menfaatlerimiz vard~r.Bu Hukumetin devamrnda
milli menfaatlerimiz buyuktur ve biz 57.
Hukumeti tegkil eden siyasi partiler olarak
bunun bilincindeyiz, bunun guurunday~z,birbirimize kenetlenmig vaziyetteyiz ve netice
itibariyle de, Turkiye'nin onunde birikmig
bulunan bu erlgelleri birer birer agacag~z.
Tespitler y a n l ~ g degildir. Sadece biz
soylemiyoruz; bizi d~garldangozleyenler de
l~
soyluyorlar. 21. yuzy~l,Turklerin y u z y ~ olabilir, Turklerin q a g ~olabilir, Turkiye'nin q a g ~
olabilir. Bulundugumuz cografi avantajlar, tarihi tecrubeler, insan potansiyelimiz,
ekonomik durumumuz Turkiye'yi, 21. y u z y ~ l ~ n
ulkesi haline getirebilir. Bunda en onemli
unsur, bizim birbirimize sarrlmam~z,
kenetlenmemiz ve yanllga dugmememizdir,
dogru kararlar vermemizdir, verdigimiz bu
kararlar~istikrarl~bir pekilde uygulamam~zd~r.
Bunda kesin zaruret vard~rve hepimiz, bu
manada uzerimize dugen gorevi yapmak
durumunday~z.

Degerli misafirler; ulkemizin onemli meselelerinden birisi de ozellegtirmedir. Y~llardan
beri gundemde olmas~naragmen bir turlu
sonuqland~r~lamayan
ozellegtirme alanlndaki
temel anlaylg~m~z,
geffaf, kamuoyunun vicdanlnda kabul goren bir esas iqinde meselelerin sonuqland~r~lmasrd~r.

~ZELLESTIRMEKONUSU:
Hukumetimiz, iqinde bulundugumuz
bugunlerde ozellegtirme konusunda ciddi ve
onemli ad~mlaratm~gbulunmaktadlr.
Asl~nda,bu meseleyi dunyada ilk ortaya
atan ijlkeler arasrnday~z.
Dunyada ekonomik geligmeler belli bir
aq~kl~ga
kavugmugtur. A r t ~ k kamu sektorunun, devletin, belli igleri yapamayacag~
kesin bir gekilde ortaya q~kmlgtlr.Devlet, tuccarl~kyapamaz, devlet, esnaflrk yapamaz,
devlet, qiftqilik yapamaz; bu igleri vatandag
yapacakt~r.

dan bugune kadar qok haylrll hizmetler yapmrglard~r, qok verimli qal~gmalar yapm~glard~r;
her geyden evvel, egitim yapm~glardlr. Bugun hangi bagarll~ ozel sektorumuze bakarsanlz bak~nrz, mutlaka
onemli yonetim kademelerinde, Kamu iktisad7 Tegebbuslerinde yetigmig idarecileri
bulabilirsiniz. insan yetigtirmek konusunda,
egitim saglamak konusunda ve ozel sektorumuzijn geligmedigi bir ddnemde,
gucunun yetmedigi bir donemde, kamu sektoru olarak o alanl tutma konusunda son
derece faydalr hizmetler yapm~glardlr. Bu
hizmetleri de, elbetteki yine devam edecektir;
ama, unutmamak I5z1m ki, dunyada art~k
kesin qizgilerle bellidir, mudahaleci ekonomik
anlay~glar,kitleleri aql~ga,sefalete mahkum
ettikleri iqin y~kllmlglard~r.
Turkiye, bu manadaki tercihini ylllarca
evvel yapmlgtlr; ama ozellegtirme alanlnda
bizden sonra devreye giren ulkeler bizim
onumuze geqmigtir.

Simdi, yapmamlz gereken husus, bu
konudaki, gecikmemizi ortadan kald~racak
Bizim vatandaglar~m~z,
bu meseleleri en
bir
qal~gma duzenini
tutturmaktrr.
guzel gekilde yuruten, yapan, onii aqlldlgi
Hukumetimiz bu konuda kesin kararl~d~r;
takdirde, onundeki engeller k a l d ~ r ~ l d ~ g ~biraz evvel de ifade ettigim gibi, geffaf, aq~k,
takdirde, bunu en iyi gekilde yuruten vatankamu vicdan~nda kabul goren
bir
daglardrr.
ozellegtirme anlaylgtyla bu meselelerin uzerine gidilmelidir.
Bu konudaki munakagalar, ylllarca soguk
savag doneminde cereyan eden iktisadi
munakagalar art~kkesin bir sonuca baglanDEPREM FELAKETI:
m l ~ t l r .Komunizm y r k ~ l m ~ ~komunizmle
t~r,
beiaber mudahalec~ ekonbmik anlay~g da
Degerli misafirler; temas etmek istedigim
yrkllmlgt~r, devletin bu igleri yapab~lecegini
son konu depremlerdir.
savunan anlay~gda maglup olmugtur. Ama,
"piyasa ekonomisi" demek, "serbest rekabete
17 Agustos 1999 gunu Marmara boldayall ekonomik duzen" demek, bag~bog,
gesinde, 12 K a s ~ m1999 gunu de Duzcekeyfi ekonomi degildir; piyasalar mutlaka
Bolu bolgesinde vuku bulan depremler,
kontrol altlndadlr, o kontrolu saglamak iqin
gerqekten qok buyuk can ve ma1 kaybina
de en onemli husus, devletin duzenleyici
ayrlca
ulke
sebebiyet
vermig
ve
fonksiyonu, vergi allcl fonksiyonu devam
ekonomimize de onemli zararlar vermigtir.
edecektir. igleri vatandaglar~m~zyapacak,
Devlet olarak, Hukumet olarak deprem
biz, serbest rekabet gartlar~n~
haz~rlayacag~z.
bolgesine gerekli olan tum yardlmlarln yap~lKamu iktisadi Tegebbusleri, kuruldugunmaslna qal~g~lmrgt~r.
Bu a c ~ linsanlar~mlza
~

yardlm yapabilmek ve onlar~n uzuntu ve
a c ~ l a r ~ paylagmak
n~
iqin, butun vatandaglarlmlz~nda yogun bir gayret sarf ettigini
burada ifade etmeyi kadirginasl~k olarak
telakki ediyorum.

TOHIS Sendikam~zda, bu arada deprem
bolgesindeki feliketzedelere ulagtlr~lmak
uzere, Bagbakanl~kKriz Merkezi Bagkanl~g~
araclllg~yla 25 milyar lirallk bir k a t k ~ y ~ ,
Yonetim Kurulunun kararlyla bizlerin
araclllg~ylaBagbakanl~gateslim etmigtir.
Asllnda, deprem konusu aqllm~gkenbir iki
noktan~naltln~qizmek istiyorum.
a
Gerek iqeride, gerek d r g ~ r ~ d anlatamad~g~mrz
bir konu var. Marmara bolgesi
depremi, 1900'lu ylllarda dunyada meydana
gelen depremlerin en genig yuzolqumde etkili olan~dlr. Bu depremin vurdugu saha,
Belqika
ve
Danimarka'nln
toplam
yuzo1qumunden daha fazlad~r. Boyle bir
deprem, 1900'lu y~llarda, 20. yuzy~lda
dunyanln hiqbir yerinde meydana gelmig
degildir.
Tabii ki, boyle genig bir mesafeyi vuran ve
orada tesir icra eden depreme kary al~nan
tedbirlerde yetersizlikler olmugtur.
Son depremde, gerek kurtarma, gerek
acil s a g l ~ k mudahalesinde, bir oncekine
nazaran daha etkili, daha tesirli olunmugtur.
C a d ~ r temini konusunda gikayetler vard~r;
ama 57. Hukumet degil de 157. hukumet de
olsa, butun Bolu vilayetini ve Duzce ilqesinin
tamamlnl qad~rlardaikamet ettirme imkanlna
sahip degildir.
gore, a g ~ rve orta
Burada kanunlar~m~za
hasarll vatandaglara qadrr temin etmek
gerekmektedir; gorev budur, bu gorev yerine
getirilmigtir. A g ~ rve orta h a s a r l ~vatandaglar~ntamamrn~nq a d ~ rvardlr.
~
Ama, artq~
depremler devam ederken, evi sallanmaya
devam ederken insanlara, "senin evin az
hasarl~veya hiq hasar gormemig, gir evinde
otur" demenin de h a k l ~bir taraf~ olamaz.

Vatandaglar
gikayetlerinde
hakl~dlr.
Dolay~s~yla,
eger depremle beraber yagayacaksak, bu bagimlza musallat olan bu musibet bizden uzaklagmayacaksa, kanunlar~mlzdadegigiklik yaplp, vatandag evine
girmedigi muddetqe onlara qad~rsaglayabilecek, geqici barlnma saglayabilecek birtaklm
imkanlar~ da geligtirmemiz ve sistemimizin
bu bolumundeki a r ~ z a l a r ~da
n ~ gidermemiz
gerekmektedir. Hukumetimiz bu manada
yeterli tedbirleri almak iqin qallgmaktadlr.
Aglr ve orta hasar goren binalar~n
say~s~ndan
qok fazla qad~rgonderildigi halde,
bu qad~rlar yetmemektedir. Yani, kanuni
gorev yerine getirilmigtir; ama vatandag hakIld~r,"ben sallan~yorum" diyor. Daha dun
akgam 5 giddetinde Duzce'de deprem olmugtur; artq~depremdir ve bu depremin ucunu,
kuyrugunu biz Ankara'da hissettik, butun
Ankaral~larsokaktaydl, istanbullular sokaktayd~. Nereye gidecegi, ne zaman nereyi
vuracagl belli olmayan, hangi giddette vurac a g ~belil olmayan bir afetle, bir felaketle
karg~ karg~yay~z;
bugunku teknoloji henuz
bunu qozmug degildir. Ama, bunun otesinde,
igte "ben bildiydim, ben dediydim" gibi
sozlere de fazlaca itibar ve iltifat etmemek
gerekmektedir. Neticede, bu bir felakettir, bu
felfikete k a r g ~ onceden ingaat iglerimizi
saglam esaslara baglamak suretiyle, imar
m e v z u a t ~ m ~ zSl I ~ I kontrol a l t ~ n a almak
suretiyle tedbirler alacaglz ama, bu tedbirler
hemen birdenbire kendisini gostermez, hissettirmez, zamanla kendisini hissettirir.
Turkiye'nin imar ve inga mevzuat~ bagtan
agag~yadegigtirilmektedir. Hukumetimiz bu
konuda kararlld~r;bagtan agag~yayeniden
degigtirilecektir ve depremle beraber yagamay1 ogrenmig ulkelerin geqirdigi tecrubelerden istifadeyle, Turkiye'de de bu manada
eksiklikler tamamen giderilecektir.
Asl~ndabu felaket; sabahleyin ~ a m u - i g
Kongresinde de soyledim, bana hep Akif'in
'BLllbUI" giirini hatlrlatlr; ne hikmetse.
Bursa iggal edildigi gun Mehmet Akif o

kadar uzuntu duyar ki; -Bu millet ne zorluklar
qekmigtir, ne s ~ k ~ n t ~ l a r dgeqmigtir,
an
ne
badireler atlatm~gtlr-vatanlmlzln bu kogesi
iggal edildigi zaman milli gairimiz sabahleyin
uyanlr, bir bakar ki, bir bulbul feryat ediyor, o
bulbulu dinlerken bu giirini yazryor, diyor ki:
"Egin var, iigiygnln var,
Bahgr~nvar, ki beklerdin,
K~yfimetlerkoparmak neydi, ey bulbul,
Nedir derdin?
0 zumrud tahta kondun,
Bir semavi saltanat kurdun,
Cihgn~nyurdu hep qignense,
Cignenmez senin yurdun.
Neden oyleyse mgtemlerle eyyiim~n
perigandlr?
Niqin bir katrecik gogsunde bir umman
hurggandlr?
Cokuk bir kubbe kalsln ma'bedinden
Ylldlr~mHan'ln,
Senii'atlerle qignensin muazzam kabri
Orhan'ln,
Ne husrand~rki: Sark'ln ben vefaslz, kansrz evliid~,
Sergpi Garb'a qignettim de qrkt~mhgk-i
ecdadl."
Ve neticede der ki:
"Yetmez mi musgb oldugumuz bunca
devghi,
Agzlm kurusun, yok musun ey adl-i ilghi"
de r.
Ve bulbule qoyle seslenir: Senin hakkln
degil, benim hakk~mmatem." Matem tutmak
senin hakkln degil."
Ger~ekten, Tiirkiye ~ o kciddi gekilde
sars~lm~gtlr,
qok ciddi gekilde yara alm~gtlr,
ekonomisi tam uquga geGme safhas~ndayken
bu deprem feliiketleriyle kargl karglya
kalrnlgt~r.

ni hissettigi kanunlar~sur'atle q~karanbir iktidara kavugmugtur. Boyle bir atmosferde
deprem feliiketleriyle kargllag~lmasl,guphesiz ki buyuk talihsizliktir; ama, Cenab~
Hak'tan gelen bu feliikete k a r g ~ s a b ~ r l ~
olmalryrz; birbirimizi itham etmeden, suqlu
aramadan, netice itibariyle bu depremin
yaralar~n~
saracag~z.Bu depremin altlnda
kalacak millet degildir Turk milleti. Bu
depremin alttndan mutlaka kalkarrz. Cunku;
bizim istikliil M a r g ~ m ~y~llarca
z
evvel 'korkma" diye baglam~gt~r;
korkmamal~y~z.
Bu
sararlz.
deprem felgketinin de yaralar~n~
Gidenleri getiremeyiz, ama mutlaka bu
depremden al~nmasr icap eden dersleri
a l ~ r ~ zbu
,
depremden dolayr, allnmasl
gereken tedbirleri almaya devam ederiz.
guye en insanlar var, sogukta titreyen insanlar var, onlar~gormuyor, seslerini feryatlarlnl
duymuyor degiliz, hepimiz hissediyoruz
bunu. Bunu hissederek, bunu dugunerek,
bununla ilgili tedbirleri alarak, hep beraber
hgdiselerin uzerine gitmeliyiz, gitmeye karar11 olmal~ylz.Yeise dugmeyecegiz, umitsizlige
kap~lmayacag~z;
biz bu hiidiselerin uzerinden
gelebilecek bir millet oldugumuzu hep
beraber gostermeliyiz, hep birlikte elele vermeliyiz.
Degerli temsilciler; T O H I S ' ~ ~bugune
kadarki etkinlikleri yapmaslnda yardrmc~olan
mevcut
Yonetim
Kurulu
uyesi
arkadaglarrm~zaben huzurlarlnlzda tegekkur
ediyorum. Bundan sonraki yagantllarlnda
kendilerine bagar~lar diliyorum. Genel
Kurulumuzda seqilecek yoneticilere de gimdiden bagar~lardiliyorum.
Genel Kurulumuzun, Turk qallgma hayatrna, ulkemize ve milletimize hay~rlar
getirmesini temenni ediyorum.
Hepinize sevgiler, saygllar sunuyorum.

Bereket ki Turkiye, siyasi istikrar~nlbulmug; Parlementodan, ekonomisinin eksikligi-

