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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 14.00'de 
açıldı. 

Altıncı Beş Yıllık (1990-1994) Kalkın
ma Planının görüşülmesine, Devlet Baka
nı Işın Çelebi'nin sunuş konuşması ile 
başlanıldı. 

Tümü üzerinde: 

Kâtip Üye 
İstanbul 

Mustafa Songül 

Plan ve Bütçe Komisyonu, siyasî par
ti grupları, şahıslar ve Hükümet adına ko
nuşmalar yapılarak birinci tur görüşme
leri tamamlandı. 

20.6.1989 Salı günü saat 14.00'te top
lanmak üzere birleşime saat 20.08'de son 
verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

İlyas Aktas 
Kâtip Uye 
Kırklareli 

Cemal Ozbüen 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 
20.6.1989 Sah 

Tizkere 
1. — Ankara Milletvekili Tevfik Ko-

çak'ın Yasama Dokunulmazlığının Kaldı
rılması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi 
(3/896) (Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 19.6.1989) 

Geri Alman Sözlü Soru Önergesi 
1. — Konya Milletvekili Vefa Tanır, 

Mısır'da emlaki bulunan vatandaşların 
sorunlarının çözümü amacıyla yapılan gi
rişimlere ilişkin, Dışişleri Bakanına yönelt
tiği sözlü soru önergesini 19.6.1989 tarihin
de geri almıştır (6/465) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 14.00 

BAŞKAN : Yıldırım Akbulut 

KÂTİP ÜYELER : Mustafa Sarıgül (İstanbul), Cemal Özbilen (Kırklareli) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 105 inci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle 
yoklama yapılacaktır. 

(İzmir Milletvekili Birgen Keleş'e 
kadar yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 
toplantı yetersayımız vardır. Gündeme ge
çiyoruz. 

IV. — PLAN GÖRÜŞMELERİ 

1. — Akıncı Beş Yültk (1990-1994) Kal
kınma Plamnm Sunulduğuna Dair Başbakanlık 
Tezkeresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(3/853) (S. Saytst: 268) (1) 

BAŞKAN — Altıncı Beş Yıllık Kal
kınma Planının ve Plan ve Bütçe Komis
yonu Raporunun tümü üzerindeki görüş
melere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini al
mışlardır. 

ikinci tur görüşmelere başlıyoruz. 
Grupların bu turdaki söz sırası şöy

ledir: Birinci sırada Anavatan Partisi, ikin
ci sırada Sosyaldemokrat Halkçı Parti ve 
üçüncü sırada Doğru Yol Partisi sözcüle
ri konuşacaklardır. 

Anavatan Partisinden grupları adına 
söz alacak arkadaşların isim sırasını oku
yorum: Ali Tbpçuoğlu, Hikmet Biçentürk, 
Nevzat Durukan, Mehmet Ali Karadeniz. 

(1) 268 S. Saytlt Basmayazt, 19.61989 tarihli 
104 üncü Birleşim tutanağına eklidir. 

Anavatan Partisi Grubu adına ilk ko
nuşmacı Sayın Ali löpçuoğlu, bjjyurun 
efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA ALİ TOP-
ÇUOĞLU (Kahramanmaraş) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; Altıncı Beş 
Yıllık Kalkınma Planının makro ekonomik 
politikaları üzerinde Anavatan Partisinin 
görüşlerini arz etmek üzere huzurunuza 
gelmiş bulunmaktayım. 

Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planının 
amacı, serbest bir toplumda, açık bir top
lumda, rekabete dayalı piyasa ekonomisi
nin ilke ye kuralları doğrultusunda Türk 
toplumunun refah düzeyini yükseltmek
tir. 

Sosyal devlet ve sosyal adalet anlayı
şımıza uygun olarak, büyüyen, gelişen ge
lir aıtışınm vatandaşlar arasında eşit şe
kilde dağıtılması, işsizliğin azaltılması ve 
bölgeler arasında gelir .eşitsizliğinin azal
tılması, Altıncı Beş Yıllık Planımızın he
defleri arasındadır. Gayemiz, hür ve de
mokratik hukuk devleti içerisinde, hürri-
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yetilerimizden fedakârlık yapmadan, sos
yal adalet anlayışı içerisinde insanlarımı
zın satın alma gücünün artırılması ve re
fah düzeylerinin yükseltilmesidir. Bu işle
mi yapabilmemiz için şunu da bilmekte
yiz: Her yıl nüfusumuzun yüzde 2'hin 
üzerinde arttığını düşünecek olursak, 1 
milyon insana yeniden ekmek bulmak ve 
köylerimizden şehirlerimize her yıl gelen 
1 milyon insanımıza da iş bulmak mecbu
riyetindeyiz. Hele hele son yıllarda ve son 
günlerde komşumuz Bulgaristan'dan ve 
diğer komşu ülkelerden de Türkiye'ye ge
len göçmenlerimizin de 100 bini bulduğu
nu ve bu 100 bin insanımıza da hem iş 
bulmak, hem de ekmek bulmak mecburi
yetinde olduğumuzu bilmekteyiz. 

Şimdi, Altıncı Beş Yıllık Planın he
deflerinden biri, gayri safî millî hasılamı
zın her sene sabit fiyatlarla yüzde 7 art
masıdır. 1989 yılında 103 trilyon olan gayri 
safi millî hâsılamızın, 1994 yılında 145 tril
yona çıkacağı hedef ittihaz edilmiştir. Ma
ni, bu beş yıl içerisinde gayri safî millî hâ
sılamız 41 trilyon artarak 145 trilyona yük
selecektir. 

Üretimimizin, tarım sektöründe yüz
de 4.2, sanayi sektöründe yüzde 8.4 ve hiz
met sektöründe de yüzde 6.9 seviyesine 
yükseltileceği hesap edilmektedir. Sabit 
sermaye yatırımlarımız da aynı şekilde art
maya devam etmekte ve 1994 yılına kadar 
155 trilyon civarında sabit sermaye yatı
rımlarımız olacaktır. Bunun 94 trilyonu
nu özel sektör, 61 trilyonunu da kamu sek
törü meydana getirecek ve gayri safî millî 
hasılamızın içerisinde yüzde 23.7 olan sa
bit sermaye yatırımlarımız yüzde 25.7 se
viyesine ulaşacaktır. 

Bu meyanda, ihracatımızın artış hı
zı yüzde 11 civarında olacak ve 1989 yı
lında 12 milyar 142 milyon dolar olan ih
racatımız, 1994 yılında 20 milyar 452 mil
yon dolar seviyesine ulaşacaktır. 

, İthalatımızın her yıl yüzde 9,1 nispe

tinde artacağı hesabı ile 15 milyar 235 mil
yon dolar olan ithalatımız, 23 milyar 570 
milyon dolara çıkacaktır. 

Cari işlemlerimiz artı vermeye baş
lamıştır. Sayın milletvekilleri, bu cari iş
lemler üzerinde bir iki kelime etmek isti
yorum. Senelerdir, Türk Milletinin cari iş
lemler konusunda kara talihini yenen bir 
hadiseye, bir noktaya geldiğimize inan
maktayız. Her sene cari işlemlerin açık 
vermesinden mütevellit, gazetelerde bu
nun politikası yapılmaktaydı. 1988 yılın
da ise, cari işlemlerin 1,5 milyar dolar ar
tı vermesi ve 1994 yılında da 2 milyar 142 
milyon dolar artı vereceğini hesap etme
mizin, bizim için mutlu bir hadise olması 
lazım. Bu mutluluğumuzu, Türk basını 
büyük puntolar halinde yansıtmaktadır
lar. Bunlardan, bilhassa en ciddî gazete
lerimizden Cumhuriyet Gazetesi de, 
"Türkiye köşeyi mi dönüyor?" diye bu 
mutlu haberi milletimize duyurmuştur; 
ama dün, maalesef, bir partimizin, sene
lerce politikada bulunmuş lideri, cari iş
lemlerin artı vermesinin övünülecek bir 
hadise olmadığını söylemiştir. 

Bir zamanlar, Japonya'daki elçimizin 
maaşı için Merkez Bankasının gönderdi
ği çekin karşılığı çıkmıyordu. Acaba diyo
rum, Avrupalara gidip 70 sente muhtaç 
kaldığımız günler mi iyiydi? Yoksa, cari... 
(ANAP sıralarından alkışlar, DYP sırala
rından gürültüler) 

Sayın milletvekilleri, şimdi hadise şu
dur. Altıncı Beş Yıllık Planımızda... (DYP 
ve SHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen 
dinleyelim. 

ALİ TOPÇUOĞLU (Devamla) — 
Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planında, ge
lir artışımızın her yıl yüzde 7 civannda ol
masını istiyorsak, ihracatımızın her yıl 
yüzde 11 civarında artmasını istiyorsak, it
halatımızın her yıl yüzde 9,1 civarında art
masını istiyorsak, bütün bunların yapıla
bilmesi, elimizdeki mevcut imkânların en 
iyi şekilde, en müspet şekilde kullanılması 
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gerekir: Onun için, makro ekonomik po
litikamızı çok iyi çizmek mecburiyetinde
yiz. Anavatan Partisinin politikası açıktır; 
Anavatan Partisinin ekonomik politikası, 
açık toplum, rekabete da/alt piyasa eko-
nomisidir. Şimdi, bizim bu politikamızı 
bir an için bırakıp, 1980 yılından önceki 
bütün hükümetlere baktığımız zaman; is
ter Cumhuriyet Halk Partisi hükümetle
rine bakalım, isterseniz Sayın Süleyman 
Demirel hükümetlerine bakalım... 

ZEKERİYA BAHÇECİ (Antalya) 
— 1983'ten sonrasına bak, ne yapacaksın 
öncesini? 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen 
dinleyelim. 

ALİ TOPÇUOĞLU (Devamla) — 
Sayın Süleyman Demirel hükümetlerine 
bakalım... Hepsi/devletçi bir politikayı ta
kip etmektedirler. Her ne kadar kendileri 
karma ekonomi politikasını takip ettikle
rini söylemişlerse de, tatbikatta, devletçi
lik politikasını takip ettiklerini görmekte
yiz. 

AHMET NEİDİM (Sakarya) — Si
zin müdahaleci olduğunuz gibi... 

ALİ TOPÇUOĞLU (Devamla) — 
Şimdi bu politikanın neticesinde... 

AHMET NEİDİM (Sakarya) — Li
beral ekonomi deyip de, müdahaleci oldu
ğunuz gibi... 

BAŞKAN — Lütfen efendim, din-. 
leyelim. 

ALİ TOPÇUOĞLU (Devamla) — 
Şimdi, bu politikanın neticesine şöyle bir 
bakıyoruz; Türk ekonomisinin, tahsisli it
hal mallarıyla, kotalarla ve yine gümrük 
duvarlarıyla, yani müdahaleci bir sistem
le idare edildiğini görmekteyiz. Müdaha
leci bir ekonomik sistemle Türk ekonomi
sinin dünya piyasalarına açılması ve kal
kınması mümkün değildir. İthal ikamesi
ne bağlı bir ekonomi, iç piyasaya bağlı bir 
ekonomi, gümrük duvarlarıyla korunan 
bir ekonomi ile Türkiye hiçbir yere vara

mazdı. Vardığımızı ve büyüdüğünü zan
nettiğiniz o sanayi, marazî bir sanayi idi. 
Hani, bir insanın vücudunun, kollarının 
şiştiğini görürsünüz, bacaklarının şiştiği
ni görürsünüz de onun büyüdüğünü zan
nedersiniz; ama o da, korumacı sistemler
de olan büyümeler gibi bir hastalık belir
tisidir, bu şişmeler sanayinin maraz! bir 
şekilde büyümesidir. 

Sevgili arkadaşlarım, buna açık bir 
misal daha vermek isterim. Antalya'da bu
lunanlar, Mersin'de bulunanlar bu işi da
ha iyi bilirler; oralarda bir sera ziraatı var
dır. Tabiatın haşin soğuğundan, sıcağın
dan camekânlarla korunan, kollanan bir 
tarım şekli vardır, sera tarımı. İşte bu se
ra tarımı ile hiçbir yere varılamayacağı bu
gün artık anlaşılmıştır. Bugün neticeye 
varmanın, milletlerarası ekonomik müca
delede kendini kabul ettirmenin yolu, ta
rım ziraatından, tarla ziraatından geçmek
tedir. İşte işlemi yapan parti Anavatan 
Partisidir. 

Sevgili arkadaşlarım, biz milletler
arası kalkınma yarışında geri kalmak is
temiyorsak, kalkınmış ülke olmak istiyor
sak, geri kalmışlık zincirini kırıp, geri kal
mışlığın Türk Milletinin kaderi olmadığı
nı düşünebiliyorsak, bu korumacı ekono
miyi bırakıp, dışa açılan, dışa dönük sa
nayi politikasını takip etmek mecburiye
tindeyiz. İşte, Anavatan Partisinin iktidara 
geldiği günden bugüne kadar ilk yaptığı 
işlerden biri, parayı serbest bırakmak, ih
racatı teşvik etmek ve ithalatı serbest ve 
libere etmek oldu. Bunun neticesinde de, 
hepinizin gördüğü gibi, Türkiye'de ihra
catımız 2,2 milyar dolardan 12 milyar do
lara yükseldi. 

Sevgili arkadaşlarım, mevcut imkân
larımızı en iyi şekilde kullanabilmemiz 
için, dünyadaki en yeni teknolojiyi Tür
kiye'ye getirebilmemiz için, dünya piya
sasında rekabet eden sanayimizin ham
maddesinin girdilerini en ucuz yerden alıp 
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Türkiye'ye getirebilmemiz için bizim her 
şeyden önce yabancı paraya, yani dövize 
ihtiyacımız vardır, demek ki, bizim eko
nomik politikalarımızın birisi de, döviz el
de eden uygulamaları takip etmektir. Biz, 
ihracatımızın artması için elimizden ge
len her türlü politikayı uygulamak mec
buriyetindeyiz. 

Şimdi, ihraç ettiğimiz malların sayı
sının artırılmasına ve bilhassa katma de
ğeri yüksek olan nihaî ürünlerin ihracatı
na önem vermek mecburiyetindeyiz. Bu 
arada sanayi ürünlerinin ihracına çok 
önem vermek ve devamlı olma politikası
nı esas ittihaz etmek mecburiyetindeyiz. 
Bakın, son yıllarda ve 1989 yılında Tür
kiye'nin ihraç mallarının içerisinde sana
yi ürünlerinin sayısı 4 bini bulmuştur ve 
bütün ihracatımız içerisinde sanayi mal
ları ihracatımızın yekûnu yüzde 80 civa
rına varmıştır. Mensucat sanayiindeki ih
racatımız 2,5 milyar dolar, demir-çelikdeki 
ihracatımız 800 milyon dolar, makine ih
racatımız 700 milyon dolar, deri ihracatı
mız 600 milyon dolar, kimya sanayii ih
racatımız 500 milyon dolara yükselmiştir. 
Makine ve bilhassa kimya sanayii, sana
yiin ileri bir safhasıdır. Bu bakımdan, biz, 
ihracatımız için lüzumlu olan teşvik mü
esseselerini devam ettirmek mecburiyetin
deyiz. İhraç edilen mallarımızın kalitesi
nin standardını ve ambalajını, ihracat 
standartlarına uygun bir şekilde yapmak 
mecburiyetindeyiz. 

İhracat politikamıza paralel olarak, 
ithalat politikamıza da dikkat etmek mec
buriyetindeyiz. Bizim ithalat politikamı
zın temelinde serbestlik yatmaktadır. Biz, 
nihaî tüketicinin korunması, malların fi
yatlarının düşüp, kalitesinin yükseltilebil
mesi için, dışarıda bulunan malların 
Türkiye'ye serbestçe ithal edilmesi politi
kasını takip etmekteyiz. Bu serbestliğe pa
ralel olarak, zaman içerisinde konulmuş 
olan gümrüklerin azaltılarak devam etme-
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sinde fayda görmekteyiz. Yine, ithal edi
len malların, sıhhî bakımdan standartla
ra uygun olmasına da dikkat etmek mec
buriyetindeyiz. 

Sayın milletvekilleri, son günlerde ve 
Anavatan Partisinin 1989 yılında devam 
edecek olan beş yıllık planında hedefledi
ğimiz neticeye varamadığımız durumlar
dan biri, Anavatan Partisinin netice ala
madığı konulardan biri enflasyon konu
suydu. İşte biz, Altıncı Beş Yıllık Kalkın
ma Planında da, politikamızda da, enflas
yon hızının tedricen azalarak, 1994 yılın
da yüzde 13,5'a indirilmesini hedef ittihaz 
etmişiz. Bunu indirebilmek için, her şey
den önce makro düzeyde, talebi, mümkün 
olduğu kadar kontrol altına almayı ve ta
lep artışını üretim artışıyla paralel bir hale 
getirmeyi hedef ittihaz ediyoruz. Gayemiz, 
talebi geniş düzeyde kontrol altına almak 
ve bu arada talep artışlarını üretim artış
larıyla paralel bir duruma getirmektir. Ta
biî, yalnız talebi kontrol etmek kâfi değil, 
üretimi, arzı artırmak da esastır. Onun 
için biz, arzı artırabilmek için, mevcut 
fabrikaların, mevcut tesislerin optimal bir 
noktada, yani kapasitesine yakın bir sevi
yede çalışmasını esas ittihaz ediyoruz ve 
kısa dönemde netice verecek yatırımlara 
öncelik vermek durumunda olduğumuzu 
kabul ediyoruz. 

Sayın milletvekilleri, önemli konula
rımızdan biri de, tanm ürünlerimizin, ta
rım ürünleri politikamızın; tarımın destek
lenmesi meselesidir. Tarım ürünleri, ken
di yapısına uygun olarak, kendi tabiatı ica
bı, diğerlerinden farklı bir şekilde kollan
mak mecburiyetindedir. Sisteminiz ister 
hür ve demokratik, isterse kapalı bir re
jim olsun, her iki sistemde de tarım, ken
di tabiatı icabı kollanmak mecburiyetin
dedir. Türkiye'de tarım sektörünün göz 
nurunun, alın terinin ve emeğinin karşı
lığını alabilmesi ve 1 yılda üretilen bir 
mahsulün 1 senelik zaman içerisinde, fazla 
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fiyat hareketlerine meydan verilmemesi 
için, tarım satış kooperatifleri vasıtasıyla, 
tarım ürünlerinin fiyat olarak desteklen
mesi esas alınmıştır. Tabiî tarımın destek
lenmesi yalnız fiyat üzerinden olmamak
ta, diğer yollarla da desteklenmektedir. 
Enerjisinin, suyunun ucuz verilmesi, di
ğer girdilerin, mesela gübre fiyatlarının 
düşük tutulması, yani sûbvanse edilmesi 
suretiyle, yan ürünler olarak da tanm 
ürünleri teşvik edilmektedir. 

Konuşmamı burada bitiriyor ve he
pinize saygılarımı sunuyorum. (ANAP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Hikmet Biçen-
türk, buyurun efendim. 

ANAP GRUBU ADINA HİKMET 
BİÇENTÜRK (İçel) — Sayın Başkan, 
saygıdeğer milletvekilleri; Altıncı Beş Yıl
lık Kalkınma Planının tarımla ilgili bö
lümleri üzerinde, Anavatan Partisi Gru
bu adına görüşlerimizi arz etmek üzere 
huzurlarınıza gelmiş bulunmaktayım. Bu 
vesileyle, sözlerime başlarken, grubum ve 
şahsım adına hepinizi saygıyla selamlarım. 

Değerli milletvekilleri, Altıncı Beş 
Yıllık Planın temel amaçları ve politika
ları bahsinde, tarımın temel amacı şöyle 
tarif edilmiştir: "Tarımda üretim metot
larını modernleştirerek, üretimin hava 
şartlarına bağımlılığını azaltmak, artan 
nüfusun gıda maddeleri ihtiyacını karşı
lamak ve tarımsal ürünlerin ihracatını ge
liştirmek temel amaçtır." 

Yine Planın "Sektörel Gelişme 
Hedefleri" bölümünde de, bu amaca ulaş
mak için; toprak ve su kaynaklarının en 
iyi şekilde kullanımını sağlamak, yüksek 
vasıflı tohumluk ve damızlık ile diğer üre
tim girdilerini etkin kullanarak bitkisel ve 
hayvansal üretimi artırmak, orman ve su 
ürünleri kaynaklarını geliştirmek esas alın
maktadır. 

Bu amaç ve hedeflere ulaşıldığında, 
tarım sektöründe ortalama yıllık üretim 

artışının yüzde 4,2 olacağı planlanmıştır. 
Bu rakamlar, 1963-1983 yıllan arasında 20 
yıllık plan döneminde, ortalama yüzde 3 
olan büyüme hızına nazaran yüzde 40 faz
ladır. Bu hız aynı zamanda, iktidarımız 
dönemim kapsayan 1984-1988 döneminde
ki ortalama hıza yakın bir üretim artışını 
ifade etmektedir. Kısaca ifade etmek ge
rekirse, bu hız, Altıncı Plan döneminde 
gerçekleşmesi mümkün olan ve tarımdan 
beklenen hedeflere ulaşmak için yeterli bir 
hızdır. 

Altıncı Plan döneminde, tarım sek
töründe yapılacak sabit sermaye yatırım
larının toplamı 12 trilyon 323 milyar lira
dır. Bu dönemde, kamu sektörü yatırım
ları içinde, tarım sektörüne, Beşinci Plan 
dönemine nazaran daha fazla ağırlık ve
rilmiştir. Beşinci Plan döneminde, kamu 
sektörü yatırımları içinde tarım sektörü
nün payı yüzde 7,85 iken, Altıncı Plan dö
neminde yüzde 11,29 olmuştur. 

Altıncı Plan döneminde, tarım sek
törünün, toplam üretim içindeki payının 
yüzde 13,2'den yüzde 11,4'e düşmesi bek
lenmektedir. Aynı dönemde gayri safi yurt 
içi hâsıla içinde tarım sektörünün payı ise 
yüzde 15,8'den yüzde 13,9'a düşecektir. 
Bu azalış, ekonominin bütünü içinde, ta
rım sektörünün, tabiatı icabı diğer sektör
lerden daha yavaş büyümesindendir. Ha
kikatte reel olarak bir azalış söz konusu 
değildir. Bilindiği gibi, tarım üretimi bi-; 
yolojik bir olaydır. Biyolojik olaylar yavaş 
seyreder ve bu olayları, modern teknolo
jilerle dahi, diğer sektörlerdeki kadar hız
landırmak mümkün değildir. Aynı neden
lerle, bu dönemde, tarımsal ürünler ihra
catının toplam ihracat içindeki payı da, 
1989'daki yüzde 9,47'den 1994'te yüzde 
6,96'ya düşecektir. Bu plan döneminde de 
Türkiye, dünyada tarım ürünleri bakımın
dan net ihracatçı ülke olma durumunu 
muhafaza edecektir. 
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T.B.M.M. B : 105 20. 6 . 1989 O : 1 

Sayın Milletvekilleri, bilindiği gibi, 
tarım deyince ilk önce akla su, toprak ve 
hava gelir. Yurdumuzda genellikle hava
ların sıcak ve kurak geçtiği yaz aylannda 
mahsulün sulanması zaruridir. Bu bakım
dan, tarımda yapılan kamu yatırımlarının 
yüzde 60-65 nispeti, toprak ve su kaynak
larının geliştirilmesine tahsis edilmiştir. 
Altıncı Plan döneminde de sulama yatı
rımlarına öncelik verilmiştir. Bu dönem
de, mevcut sulanan alana 750 bin hektar 
yeni sulama şebekesi ilave edilecektir. Bu 
durumda halen 3.6 milyon hektar olan su
lanabilir tanm arazisi alanı, Plan dönemi 
sonunda 4.4 milyon hektara ulaşacaktır. 

Bu yatırımlar çok pahalı yatırımlar
dır. Bu yatırımların bir an önce ekonomi
ye katkı sağlaması için, az proje, yeterli 
tahsisat ve kısa yatırım süresi gereklidir. 
Geçmişte, bilhassa 1980 öncesi, bu yatı
rımların süresi çok uzadığı için maliyet
leri artmış, tarım yatırımlarından fayda
lanılacak hale gelince, proje sahası, çok de
fa diğer maksatlara tahsis edilmiştir. 

Devletimiz bu yatırımları kamu hiz
meti olarak yaptığından, bu projelere ay
rılan tahsisatın geri dönüşümü de yoktur. 
Birçok ileri ülkelerde, örneğin Amerika'
da, bu gibi yatırımlar, belli bir sürede, 
projeden yararlananlar tarafından geri 
ödenir. İşte, Altıncı Beş Yıllık Planda, ge
rek sulanabilir tanm arazilerinin tanm dı
şı maksatlara tahsisinin önlenmesi ve ge
rekse sulama yatınmlanyla, işletme bakım 
ve onarım giderlerinin, güçleri nispetin
de, faydalananlarca karşılanması hususu, 
Planın 265 ve 921 inci paragraflarında 
hükme bağlanmıştır. Bu tedbirlerin plan 
döneminde gerçekleşmesi de tarım sektö
ründe büyük tasarruf sağlayacak ve yatı-
rımlann hedefine ulaşmasında büyük ya
rar sağlayacaktır. 

Sulanabilen tarım arazilerinden en 
yüksek verimi sağlamanın yolu, bu alan
larda, projesinde görülen bitki desenini ve 

münavebe sistemini gerçekleştirmektir. 
Yurdumuzda maalesef, milyarlarca 

liraya mal olan sulanan arazilerde devlet, 
tarla sahiplerine, sulanan arazilerde belli 
bir münavebe sistemini tatbik etmek için 
bir sorumluluk yüklememiştir; bunun için 
de, yatınmlardan beklenen fayda sağlana
mamaktadır. İşte planda bu hususun da 
yer alması memnuniyet vericidir. 

İktidanmız döneminde yurt dışına 
satılabilecek güce erişen elektrik enerjisin
den, aziz çiftçilerimizin ucuz tarifeyle ya
rarlandırılması, tarımın çeşitli kollarında, 
özellikle yeraltı sularından yararlanmada 
büyük faydalar sağlayacaktır. 

Değerli milletvekilleri, tarımsal üre
timde verim artırıcı önemli faktörlerden 
biri de, şüphesiz, toprağın bitkisel besin 
maddeleri bakımından zenginleştirilmesi
dir. Başka bir deyişle gübrelemedir. Güb
re deyince de, akla kimyasal gübre gel
mektedir. Mevcut verilere göre yurdu
muzda kimyasal gübre tüketimi 1938 yı
lında başlamış ve bu yıl 1360 ton gübre 
tüketilmiştir. 

Aslında gübre kullanımındaki önemli 
artışlar, bu konuda alınan tedbirler ve ya
pılan çalışmalar sonucu, planlı döneme 
geçişle beraber başlamıştır. 1962'de 
295 300 ton olan tüketim, 1987 yılında 9 
milyon ton ile rekor düzeye ulaşmıştır. Al
tıncı Plan döneminde tüketim 6.1 hızla 
artmaya devam edecektir. 

Çiftçilerimizin kimyasal gübre kulla
nımındaki bu., artışta, şüphesiz, iktidarımız 
döneminde alman çeşitli teşvik tedbirle
rinin rolü büyük olmuştur. 

Önceleri devlet tekelinde olan gübre 
temini, tedariki, dağıtımı ve fiyatlandır-
ma sistemi değiştirilerek, serbest rekabet 
ortamı sağlanmıştır. Ayrıca, gübreye ya
pılan sübvansiyon da her yıl büyük ölçü
de artmıştır. 

Gübrede 1984 yılında 16*5 milyar li
ra olan devlet desteği, Beşinci Planın ilk 
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yılı olan 1985 yılında 195 milyar Türk Li
rası, 1986 yılında 240 milyar Türk Lirası, 
1987 yılında 366 milyar Türk Lirası ve 
1988 yılında ise 600 milyar Türk Lirası
na yaklaşmıştır. Son düzenlemelerle bu 
miktarın 1989 yılında 1 trilyon Türk Li
rasına ulaşması beklenmektedir. 

Sayın milletvekilleri, planlı dönemin 
başlangıcı olan 1963 yılında, ülkemizde, 
sadece, 325 bin eşdeğer ton kimyasal güb
re üretiliyordu, bugün bu rakam 8 milyon 
eşdeğer tona yaklaşarak, 1988 yılında ön
görülen 9 küsur milyon ton gübre kulla
nımı miktarının yüzde 80'ini karşılar du
ruma gelmiştir. Buna rağmen hâlâ bir 

Gübre Cinsi 
Amonyum Sülfat 
Amonyum Nitrat 
Üre 
DAP 
TSP 
Kompeze 

Yurdumuzda gübre tüketiminin az
lığı yanında, topraklarımızın terkibini bil
memekten ve yanlış gübre kullanmaktan 
dolayı gübre israfı ve verimde büyük ka
yıplar vardır. 

Ancak, iktidarımız döneminde, güb
renin uygun kullanımını sağlamak için bir 
seri tedbirler alınmıştır. Bu cümleden ola
rak, toprak analizlerine büyük önem ve
rilmektedir, Nitekim, 1983 yılında Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanlığı Köy Hiz
metleri Genel Müdürlüğüne bağlı 45 top
rak ve su laboratuvarı var iken, bugün bu 
sayı 62'ye ulaşmıştır. Bu laboratuvarlar-
da yılda 500-600 bin adet toprak numu
nesi tahlil edilip, tarla sahiplerine, atıla
cak gübre nevileri ve dozları hakkında bil
gi verilmektedir. 

Ayrıca, Bakanlığın aynı genel müdür-

miktar kimyasal gübre ve önemli ölçüde 
hammadde ithal edilmektedir. Mesela 
1987 yılında 2 299 000 ton gübre ithal 
edilmiş ve karşılığında 253 454 000 dolar 
döviz ödenmiştir. 

Bu nedenle, bütün dünyada olduğu 
gibi Türkiye'de de gübre fiyatları ABD 
Dolarına bağlı bir emtiadır. Buna rağmen, 
gübre fiyatları, yüzde 50'ye yakın devlet 
desteği sayesinde makul bir ölçüde tutul
maya çalışılmaktadır. 

Halen cari fiyatlarla bazı gübre cins
leri itibariyle gerçek gübre fiyatları ve çift
çinin ödediği miktar ile destekleme duru
mu şöyledir: 

Çiftçinin 
Ödediği 

Satış Fiyatı Destekleme Miktar 
(TL/Kg) (TL/Kg) (TL/Kg) 

210 80 130 
243 85 158 
365 127 238 
586 250 336 
391 195 196 
392 168 224 

lügünce 1980 yılında başlatılan, Türkiye 
toprakları verimlilik envanteri çalışmala
rı ile ilgili olarak 50 ilimize ait verimlilik 
envanteri ve gübre ihtiyaç raporu tamam
lanmıştır. Bu raporlar sayesinde, çeşitli 
toprak ve iklim şartlarında yetiştirilecek 
bitkilerin cinsine göre verilecek gübre çe
şidi ve miktarı ile verilme şekil ve zamanı 
yanında, ihtiyaç duyulan gübrelerin top
lam miktarın il ve ilçeler itibariyle bulmak 
mümkün olacaktır. 

Bütün bu tedbirler yanında,- toprak 
ve su yatırımlarının ve proje hizmetleri
nin birer mühendislik ve müteahhitlik hiz
meti olarak teşviki ve toprak tahlil labo-
ratuvarlarının özel sektörce de hizmete 
açılması, devletin bu konudaki yükünü 
hafifletecektir. 
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Çiftçilerimizin gübreyi verimli bir şe
kilde kullanmaları, her şeyden önce bir 
eğitim meselesidir. Bu bakımdan, iklim, 
toprak, su ve bitki istekleri göz önünde tu
tularak, her bölgeye uygun çok cevherli 
kompoze gübre terkibi ile gübre üretimi
ne geçmek gerekmektedir. • Bu, çiftçiye 
gübre kullanma kolaylığı sağlayacak ve 
gübre zayiatını önleyecektir. 

Bilindiği gibi, yurdumuzda tarım iş
letmeleri küçük ve çok parçalıdır. Bu du
rum, sulama ve üretim girdi maliyetleri
ni yükseltmektedir. Bu bakımdan, Altın
cı Plan döneminde, bilhassa sulanan alan
larda arazi toplulaştırılması önem arz et
mektedir. Nitekim, Altıncı Planın 253 ün
cü maddesinde bu konuda tedbir getiril
miştir. 

Tarımsal mekanizasyona gelince: Ta
rımsal mekanizasyon deyince, akla ilk defa 
traktör gelmektedir. Ülkemizde arazi ya
pısının engelli ve işletmelerin küçük ve çok 
parçalı oluşu, tarımsal mekanizasyonun 
gelişmesini yavaşlatmıştır. 

Türkiye'de halen 650 bin traktör 
mevcuttur ve birkaç yıl sonra, mevcut üre
timimizle bu miktar 850 bine ulaştığında, 
bundan sonraki traktör üretimi ihracat 
için kullanılacaktır. Halen 1988 yılında 35 
bin traktör üretilmiştir, yıllık üretim ka
pasitemiz de aşağı yukarı bu kadardır; fa
kat tam kapasiteyle değil, ancak mevcut 
fabrikalar üçte bire yakın bir kapasite ile 
çalışmaktadır. 1994 yılında, planın son se
nesinde traktör sayısı 750 bine ulaşacak
tır. 

Sayın milletvekilleri, yurdumuzda 
bitki hastalık ve zararlılarıyla mücadele 
büyük önem arz etmektedir. Çünkü, üre
tilen meyve, sebze ve diğer bitkilerin yüz
de 35-40*1 zararlı böcekler tarafından kay
bedilmektedir. İşte, Hükümetimizin bu 
konuda da başarısı devam etmektedir. 

Nitekim, bu amaçla, iktidarımız dö
neminde bitki koruma ödenekleri hızla ar

tırılmış, 1983 yılında 156 milyon lira olan 
bu ödenek 1987 yılında 14,5 milyar liraya 
yükseltilmiş, 1988 yılında da 18,4 milyar 
liraya ulaşmıştır. 1989 yılında ise, bitki ko
ruma hizmetlerine 24,7 milyar lira ödenek 
ayrılmıştır. 

Mücadele ilaçları kullanımı 1989'da 
39 490 ton iken, yılda yüzde 6,4 artışla 
1994'te 53 800 tona ulaşacaktır. 

Tohumluk: 
Sayın milletvekilleri, iktidarımızın en 

başanlı çalışmalarından biri de iyi vasıflı 
tohum üretim ve tedarikidir. Beşinci Plan 
döneminde, çiftçimizin ihtiyaç duyduğu 
yüksek verimli tohumluklar yeteri kadar 
tedarik edilerek, zamanında çiftçilerimi
ze dağıtılmış ve bu konuda hiçbir yokluk 
çekilmemiştir. Ayrıca, hibrit mısır, hibrit 
ayçiçeği, soya ve patates gibi ürünlerin to
humluklarına yaklaşık yüzde 50 sübvan
siyon uygulanarak, çiftçilere tohumlukla
rın ucuz olarak intikali sağlanmıştır. 

19 Aralık 1985 tarihinde yayınlanan 
Tohumculuğun Teşviki Hakkında Bakan
lar Kurulu kararı gereğince, yurt içinde 
tohum, fide, fidan gibi girdileri üreten ku
ruluşların yatırım ve işletme kredileri ta
leplerinin Ziraat Bankası tarafından kar
şılanmasına devam edilmektedir. 

Hükümetimizin, ıslah edilmiş yüksek 
verimli ve kaliteli tohumluğun yurt için
den karşılanması gayreti ve bu yolda yerli 
ve yabancı müteşebbislere sağladığı teşvik
ler sonucu, 1984 yılında sayısı 4'ü geçme
yen tohumluk üreticisi müesseselerin sa
yısı bugün 38'e yükselmiştir. 

1983 yılında 150 ton olan sertifikalı 
tohumluk kullanımı 1988 yılında 298 bin 
tona ulaşmıştır. 

Altıncı Beş Yıllık Plan döneminde de 
iyi vasıflı ve sertifikalı tohumluk tedarik 
ve dağıtımı büyük bir hızla devam edecek
tir. 1989 yılında 370 bin ton olan tohum
luk dağıtımı, planın son yılı olan 1994 yı
lında 605 bin tona ulaşacaktır. 
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Bitkisel üretim: 
Sayın milletvekilleri, Altıncı Beş Yıl

lık Plan döneminde bitkisel ürünler üre
timinde yılda ortalama yüzde 3,7 iç tüke
timde yüzde 3,5 ve ihracatta yüzde 2,8 ar
tış beklenmektedir. İthalatta ise yüzde 
7,2'lik bir azalma hedef alınmıştır. 

Bitkisel üretimde, Hükümetimizce 
uygulanan politikalar ise şöyledir: Sulama 
yatırımlarına ağırlık verilmesi, nadas alan
larının daraltılması, ikinci ürün uygula
ması, yüksek verim sağlayan tohumculuk 
endüstrisinin teşviki, yeterli ve bilgili gir
di kullanılması, mümkün olduğu ölçüde 
ürün bedellerinin peşin ödenmesi, Ziraî 
mücadele hizmetlerinin geliştirilmesi su
reti ile verimin ve kalitenin yükseltilmesi 
şeklinde özetlenebilir. 

Uygulanmakta olan ve olumlu poli
tikalarla, iktidarımız döneminde bitkisel. 
ürünlerde verim artmış, kalite yükselmiş 
ve üretimde önemli miktarda artışlar sağ
lanmıştır. 

1983 yılı ile 1987 yılı üretim miktar
larını mukayese edersek; buğday üretimi 
16,4 milyon tondan 18,9 milyon tona; mı
sır üretimi 1,4 milyon tondan 2,6 milyon 
tona; ayçiçeği üretimi 715 bin tondan 1,2 
milyon tona, patates üretimi 3 milyon ton
dan 4,2 milyon tona yükselmiştir. Aynca, 
verim bakımından da birçok ürünlerde 
dünya ortalamasının üstünde bir üretime 
sahibiz. 

Hektara kilogram olarak verim ise 
şöyledir: Pamukta, dünyada 1 431 kilo, 
Türkiye'de 2 169 kilo; patateste 14 831 ki
lo, Türkiye'de 16 776 kilo; ayçiçeğinde 
1 308 kilo, Türkiye'de 1 552 kilo; doma
teste 23 503 kilo; Türkiye'de 37 692 kilo; 
kuru soğanda 14 478 kilo, Türkiye'de 
15 688 kilo. 

Bazı tarım ürünleri üretimi bakımın
dan da dünyada söz sahibiyiz. 1986 yılı 
FAO istatistiklerine göre, dünyada üreti
len fındığın yüzde 64'ü, kuru incirin yüz-
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de 62'si, çekirdeksiz kuru üzümün yüzde 
37'si, mercimeğin yüzde 36'sı yurdumuz
da üretilmektedir. 

Planda öngörülen tedbirlerin gerçek
leşmesiyle, 1994 yılında hububat üretimin
de 32 milyon tonu, sanayi bitkileri ve yağlı 
tohumlar üretiminde -25 milyon tonu, 
meyve üretiminde 19 milyon tonu ve seb
ze üretimindeyse 10 milyon tonu aşarak, 
tarımsal üretimde dünya devletleri arasın
da en ön sıralarda yer alacağımıza inanı
yoruz. 

Sayın milletvekilleri, tarımdan bah
sederken, Türkiye'de tarımın istikbali göz
üyle bakılan ve Doğu ve Güneydoğu Ana
dolu illerimizin ve dolayısıyla topyekûn 
Türkiye'nin kalkınmasının temel taşı olan 
GAP'tan da bahsetmeden geçemeyece
ğim. 

Türk sermayesiyle, Türk müteahhit, 
mühendis ve teknisyenleri ve Türk işçile
rinin emeğiyle gerçekleştirilmekte olan ve 
günde en az 5 milyar Türk Lirası harca
nan bu proje, 2000'li yılların başında ta
mamlandığı zaman, dünyada benzeri pro
jelere örnek teşkil edecek ve her bakım
dan Türk Milletinin büyüklüğünün bir 
timsali olacaktır. 

Bilindiği gibi, bu proje, Dicle ve Fı
rat nehirlerinin havzaları üzerinde kurul
muş entegre bir projedir. Proje, Şanlıur
fa, Mardin, Diyarbakır, Gaziantep, Adı
yaman ve Siirt illerini kapsamaktadır. Pro
je tamamlandığında, bölge, barajlar, hid-
roelektrik santrallar, sulama tesisleri, ta
rım, nakliye, yeni yerleşim birimleri, sa
nayi, eğitim, sağlık ve diğer modern tesis
lere sahip olacaktır. Proje, halen 13 sula
ma ve hidroelektrik gücü projesini ihtiva 
etmektedir. Proje tamamlandığında, 1,7 
milyon hektar arazi sulanabilecek ve 7 557 
megavat hidroelektrik enerjisi üretilecek
tir. 1991 yılından başlamak üzere, yılda 
150 bin hektar tarım arazisi sulamaya açı
lacaktır. Proje tamamlandığında, GAP ile 
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Türkiye'nin toplam hidroelektrik enerji
sinin üçte biri üretilecektir. Böylece, pro
je alanında sulanan bakir ve verimli top
raklarda yetiştirilecek sanayi bitkileri, bol 
enerji ve bol işgücüyle, bu bölgenin, Türk
iye'nin birinci derecede bir sanayi ve ta-
nm bölgesi haline gelmesi beklenmekte
dir. 

Bilindiği gibi, bu bölgeden, vegetas-
yon dönemi uzun olan diğer bölgelere ve 
özellikle Çukurova'ya tarım işçisi gitmek
tedir. Bu işçiler, pamuk tohumunun top
rağa atıldığı nisan ayının başında gider
ler ve kasım ayının sonunda dönerler. Kış 
aylarında ise, bazı Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu işçilerimiz, bazen önündeki yıla 
ait işgücünü satmak suretiyle kışı geçirme
ye çalışırlar. 

1970'li yılların başında Devlet Plan
lama Teşkilatında çalışırken, tarımın me-
kanizasyonu konusunda bir araştırma 
yapmıştık. Bu araştırmada, ekim-kasım 
aylarında yağan yağmurlarla pamuğun 
kirlendiği ve büyük zayiat olduğu tespit 
edilmiş, bunun için de Türkiye'ye pamuk 
hasat makinesinin getirilmesi düşünül
müştü. Ancak, bilhassa Çukurova bölge
sine Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerin
den gelecek olan onbinlerce işçi vatanda
şımızın işsiz kalacağı düşüncesiyle bu pro
jeden vazgeçilmişti. GAP'ın tahakkukuy
la, bugün için böyle bir düşünceye sahip 
değiliz. 

Bu vesileyle, Güneydoğu Anadolu 
Projesine emeği geçen, işçisinden en yük
sek yöneticisine kadar her vatandaşımıza 
teşekkürü bir borç bilirim. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
netice itibariyle, Devlet Planlama Teşki
latının güzide uzmanları tarafından büyük 
bir vukuf, emek ve gayretle hazırlanan ve 
Yüce Meclisimizde değerli tavsiye ve ten
kitlerinizle olgunlaşan plan dokümanı, 
önümüzdeki beş yılda kalkınmamıza reh
ber olacaktır. 
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Bu duygu ve düşüncelerle, planın 
memleketimize, milletimize ve bu konu
da tüm emeği geçenlere hayırlı ve uğurlu 
olmasını diler, Grubum ve şahsım adına 
hepinize en derin saygılarımı sunarım. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Nevzat Durukan, buyurun 

efendim. 
ANAP GRUBU ADINA NEVZAT 

DURUKAN (Bolu) — Sayın Başkan, Yü
ce Meclisin değerli üyeleri; Altıncı Beş Yıl
lık Kalkınma Planı Tasarısı hakkında 
Anavatan Partisi Grubunun görüşlerini 
arz etmek üzere huzurlarınıza gelmiş bu
lunmaktayım. Bu vesileyle, Yüce Meclise 
saygılar sunarım. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

Değerli milletvekili arkadaşlarım ha
tırlayacaklardır ki, Beşinci Beş Yıllık Pla
nın da gerek yapımı, gerek Mecliste ka
bulü ve gerekse uygulanması, 1983 sene
sinde yüce milletimizin o mübarek oyla
rıyla gelen Anavatan Partisi iktidarına na
sip olmuştu. Huzurlannızda Yüce Allah'a 
hamd ediyorum ki, yüce devletimizin önü
müzdeki beş sene içerisinde ekonomik 
yönden kalkınmasını yönlendirecek ve bu 
konuda Hükümetimize ışık tutacak not
lan muhtevi olan bu planın hazırlanması 
da yine Anavatan Partisi iktidarına nasip 
olmuştur, inşallah bunun uygulaması da 
-öyle diliyor ve temenni ediyorum- 1994 
senesine kadar ve hatta ondan sonraki 
plan dönemlerinde de iktidarımıza nasip 
olacaktır. Yüce Allah'ın lütfü olarak bir 
kenara kaydetmek istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, ben huzurları
nızda, konum itibariyle, Altıncı Beş Yıl
lık Planın tarımsal destekleme politikala
rı; köye ve köylümüze getirilen hizmetler, 
hayvancılık ve su ürünleri konusunda sa
tırbaşları halinde ve zamanın elverdiği öl
çüde açıklamalarda bulunmak istiyorum. 
Dün neredeydik, bugün neredeyiz ve ya
rın nereye gidiyoruz. 
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Şunu büyük bir gurur ve iftiharla be
lirtmek istiyorum: Beşinci Beş Yıllık Pla
nın tarım ürünleri itibariyle üretim hedefi 
yüzde 3,3 olarak tahmin edilmiş olması
na rağmen, Hükümetimizin fevkalade cid
dî, gayretli ve başarılı çalışmaları sonucun
da ve uyguladığı etkin tohumculuk poli
tikasıyla bu gerçekleşme tahminî yüzde 
4,4 dolayında olmuştur. Türkiye nüfusu
nun yıllık yüzde 2,21 artışını dikkate al
dığımızda,, net reel gerçekleşme yüzde 2,2 
dolayındadır ki, bu, hakikaten son yıllar
da görülen çok ciddî bir başarıdır. Bu ba
şarıda emeği geçen bütün Anavatan Par
tisi hükümetlerini ve dolayısıyla fedakâr 
çiftçimize bu yolda hizmet götüren değerli 
bürokratları da huzurlarınızda minnetle, 
şükranla yâd etmek istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, ülkemizin 
gayri safî millî hâsılası, Beşinci Beş Yıllık 
Plan dönemi sonunda 103 trilyona ulaş
mış olup, dolar olarak ifadesi ise 50 mil
yar dolar civanndadır; Altıncı Beş Yıllık 
Planda bu rakamın 145 trilyona ulaşması 
hedeflenmiştir. Keza, tarım sektörünün 
gayri safî millî hâsıla içerisindeki katma 
değeri, Beşinci Beş Yıllık Planda yüzde 
15,8 iken, bu oran Altıncı Beş Yıllık Plan
da yüzde 13,9 olarak tespit edilmiş ve he
deflenmiştir. "Acaba bu yeterli midir ve
yahut da gerçekçi midir?" diye soracak
sınız. Hayır, yeterli değildir. Sanayileşmiş 
ileri Batı ülkelerinde bu oran onlu rakam
ların altında tebarüz etmekte, gerçekleş
mektedir. Demek ki, Türkiye Cumhuriyeti 
Devletinin tarım sektöründe yapacağı da
ha çok şeyler vardır ve iktidarımız olarak 
şu ana kadar getirdiğimiz ve aziz çiftçimi
zin, kim ne derse desin ve kim ne söylerse 
söylesin, hakikaten memnun olduğu icra
atımıza Altıncı Beş Yıllık Planda daha da 
ilaveler yapmak suretiyle ve özellikle eko
nomik politikamızda destekleme yer alma
dığı halde, fedakâr çiftçimize daha yeni 
destekler getirmek suretiyle onları güçlen

dirmeyi ve köylerimize refahı yaymayı 
amaç edinen bir iktidarız. 

Değerli arkadaşlarım, köylümüz ve 
çiftçimiz, hepinizin de pek tabiî yerinde 
tespit edeceğiniz üzere, gerek rejimimizin, 
gerekse demokrasimizin teminâtı ve sos
yal yapımızın mayası hüviyetindedir. 

Az önce arz ettim; çiftçiyi kalkmdır-
malıyız ki, çiftçiye yeni teknolojiler getir
meliyiz ki, üretimimizi artırabilelim; 
memleketimizin beslenmesinin dışında ka
lan miktarı da hiç olmazsa dış ülkelere sat
mak suretiyle memleketimize döviz geti-
rebilelim. İşte, iktidarımız bunu da ger
çekleştirmiş ve ilk defa tarımda ihracata 
teşvik getirmek suretiyle, ihracatımızı 2,5 
milyar dolardan 12 milyar doların üzeri
ne çıkarmıştır. Altıncı Beş Yıllık Planda bu 
rakam 20,4 milyar dolar olarak tespit ve 
hedeflenmiştir. Ben öyle inanıyorum ki, bu 
azim ve gayretler sonucunda bu cennet va
tanın fedakâr insanları aziz çiftçilerimiz, 
aziz çalışanlarımız (sanayicisiyle, çiftçisiy-
le, köylüsüyle) bu plan rakamlarının, he
deflerinin de üzerine çıkacaklardır. Bu » 
devlet güçlü bir devlettir; bu devlet, ha
kikaten bu azim ve gayreti gösterecek bir 
devlettir. 

1990-1994 yıllarını kapsayacak olan 
Altına Beş Yıllık Planda kalkınma hede
fimiz yüzde 4,2 olarak hedeflenmiş bulun
maktadır. 

Değerli milletvekilleri, esas konum 
itibariyle sizlere sunmak istediğim husus
lardan bir tanesi -sözlerimin başında arz 
etmiştim- tarımda destekleme politikala
rımızla ilgili bilgilerdir. 

Tarımda destekleme politikamızın te
melinde tarım ürünlerini destekleme fiyat
ları yatmaktadır. Tanm ürünlerinin des
teklenmesi konusunda fiyatlar tespit edi
lirken, Hükümetimizin üzerinde önemle 
durduğu faktörler, üretici ve tüketicilerin 
korunması, piyasada arz ve talep denger 
sinin kurulması, enflasyonist baskıların 
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önlenmesi, dış rekabet şartlarının korun
ması, ürün kalite ve veriminin yükseltil
mesiyle 1989 yılında karşılaştığımız kurak
lığın getirebileceği ürün kaybının önlen
mesidir. Bu hususlar Hükümetimizce 
önemle dikkate alınmış ve 1988 yılma na
zaran Tarım Orman ve Köyişleri Bakan
lığınca ilan edilen destekleme fiyatları yüz
de yüzün üzerinde artırılmıştır. Onunla il
gili detaylı bilgiye gelirsem; 1987 yılında 
birinci derecede makarnalık buğday için 
destekleme fiyatı olarak 116 lira verilirken, 
1988 yılında bu fiyat 165 liraya çıkarılmış, 
1989 yılında az önce arz ettiğim faktörler 
göz önüne alınmak suretiyle 340 liraya çı
karılmıştır ve keza bu uygulamaya bir-ay-
ncalık getirilmiş, 19 Hazirandan başlamak 
üzere her hafta kilo başına buğdayda 2 
Türk Lirası prim verilmek suretiyle Top
rak Mahsulleri Ofisimizin dengeli bir mu
bayaa yapması ve çiftçimizin elindeki stok
larını da birden elden çıkarmaması ve do
layısıyla ürününü zamanında değerlendir
mesi imkânı getirilmiştir ve neticede bu 
uygulamayla birinci derecedeki makarna
lık buğdayın 28 Ağustosta ulaşacağı rakam 
360 Türk Lirası olmaktadır ve yine Sayın 
Bakanımızın kamuoyuna intikal eden 
açıklamalarından pek tabiî biliyorsunuz 
ki, Toprak Mahsulleri Ofisi geçen yıllar
da olduğu gibi bu sene de peşin ödeme ile 
alım yapacaktır. Tabiî, bu artışların deta
yına inmiyorum. Arpada, 1987'de 82 li
ra/kilogram fiyat, 1988'de 120 lira, 
1989'da 252 lira; 28 Ağustosta primler su
retiyle varacağı rakam 274 lira, mısırda en 
son rakam 310 lira. Oysa,- 1989 yılında mı
sıra verilen taban destekleme fiyatı 135 li
ra idi. Takdirlerinize sunarım. 

Değerli milletvekilleri, devletimizin 
imkânları, genel ekonomik dengelerin el
verdiği imkânlar ve ölçüler kullanılmak 
suretiyle, aziz çiftçimizden hiçbir şey, ik
tidarımız tarafından esirgenmemiştir. 

Sübvansiyonlar yoluyla, rejimimizin 
ve istikrarımızın temel faktörü durumun
daki aziz çiftçimize bakınız ne imkânlar 
getirmişiz; sırası ile satırbaşları halinde 
huzurlarınızda bunları arz etmek istiyo
rum: Getirilen yüksek kaliteli tohumluk
ların köylümüze intikalinden dolayı 9 mil
yar liralık devlet desteği (sübvansiyon) sağ
lanmıştır. Ayrıca, kimyevî gübrede 500 
milyar, karma yemde 212 milyar -35 Türk 
Lirası süt teşvik primi hariç- süt teşvik pi
rimi için 28 milyar, damızlık inek ithala
tında 5,7 milyar liralık devlet desteği sağ
lanmıştır. 

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ku
ruluşundan bu yana -itimat ediniz- ilk de
fa Anavatan Partisi iktidarı zamanında, 
yüksek verimli kültür ırkı inekler ithal 
edilmek suretiyle, hayvanlarımızın, sığır
larımızın verimliliğinin yükseltilmesi cihe
tine gidilmiş ve 38 bin baş yüksek verimli 
kültür ırkı sığır ve hayvanlarımız, gerek 
Amerika Birleşik Devletlerinden, gerekse 
Hollanda ve Batı Almanya'dan ithal edil
mek suretiyle köylümüzün hizmetine tes
lim edilmiştir. O kadar ki, ithal edilen bu 
hayvanlar, sekiz sene vadeli olmak üzere 
ve teslim edildiği tarihteki ku*r üzerinden, 
bu fiyat değişmeden ödenmesi şartıyla 
-kurlar arttığında aradaki farkın devlet ta
rafından ödenmesi suretiyle- köylümüze 
verilmiş, böyle bir imkân getirilmiştir. Da
hası ve ilavesiyle, her inek başına da 150 
bin Türk Lirasını devlet sübvanse etmiştir. 

Bu konuda seçim çevrem olan Bolu'-
dan misal vermek istiyorum. Dağıtılan bü
tün ineklerden, vatandaşımız son derece 
memnundur ve içlerinde hakikaten 35-40 
litre süt veren inekler vardır. Süt inekçili
ğinin, hayvancılığın teşviki de ancak bu 
yolla olur. Bunu huzurlarınızda, bir ba
şarı hanesi olarak belirtmek istiyorum. 

Neticede, 1988 yılında, ekonomik po
litikamızda devlet desteği olmadığı halde, 
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çiftçimize sağlanan desteklerin toplam tu
tarı 2 trilyon liranın üzerindedir. Sadece 
içinde yaşadığımız 1989 yılında ise, güb
reye sağlanacak devlet desteği 1 trilyon li
ranın üzerine çıkacaktır. Resmî rakamla
rın hepsi elimde mevcut; ancak detayına 
girmek istemiyorum. 

İhracatın teşviki: 
Pek tabiî, biliyorsunuz ki, teşvik ted

birleri getireceksiniz ki, ürettiğiniz ve 
Türkiye'nin beslenmesinin dışında artan 
miktarı dışarıya satabilesiniz. Bunun baş
ka bir yolu yok. 

İhracatı teşvik prim sisteminde t>ir 
manivela sistemi getirilmiş; bir taraftan, 
ihracat yapanlara ton başına, Devlet Des
tekleme Fiyat İstikrar Fonundan ihracatı 
teşvik primi ödenirken, öbür taraftan, cay
dırıcı mahiyette olmak üzere, ithalat ya
panlara da 10'un üzerinde fon konulmak 
suretiyle -bir manivelasyon suretiyle- bir 
dengeleme hizmeti getirilmiş ve hamd ol
sun, böylece 12 milyar dolarlık bir ihra
cat payına ulaşmış bulunmaktayız. 

Nitekim, ihracatta, patatese tonda 30 
dolar, nohuta 5 dolar, mercimeğe. 5 dolar, 
sığır türü hayvan etlerine 170 dolar, ko-
yuntürü hayvan etlerine 170 dolar, kümes 
hayvanı türü etlere 170 dolar, yumurtanın 
1 000 adedine 10 dolar, etten mamul su
cuk, sosis, salam vesaireye de tonda 300 
dolar Devlet Destekleme Fiyat İstikrar Fo
nundan, ihracatı teşvik primi ödenmek
tedir. 

İthalatta ise, ihracattakinin tam ak
sine, sığır türü hayvan etlerinin tonuna 
600 dolar, koyun türü hayvan etlerinin to
nuna 600 dolar ve yumurtanın 360 ade
dine 6 dolar fon konularak, bir caydırıcı 
hüviyet taşıması öngörülmüştür. 

Değerli milletvekilleri, tabiî, mevzu 
bir derya, bendeniz de İkrım Orman ve 
Köyişleri Bakanlığında uzun yıllar üst ka
demede bürokratlık yapmış olan bir arka
daşınızım; bu meseleleri 20 dakikalık bir 

zamana sığdırmanın imkânı olmadığını ve 
sizi de bu yolda tam manasıyla tenvir ede
bilmenin de mümkün olmadığını takdir
lerinize bırakmak istiyorum; ama demek 
istiyorum ki, getirilen teşviklerle, kaliteli 
yem üretimi 1983 senesinde 2,2 milyon ton 
iken, 4 milyon tona çıkarılmış, 1985 sene
sinde çiftçimizin kullandığı her kilogram 
kaliteli yeme yüzde 20 teşvik primi geti
rilmiş; 1987 senesinde (yani iki sene son
ra) kilogram yeme uygulanan teşvik pri
mi yüzde 25 miktarına çıkarılmış, 1988 se
nesinde ise, kiloda 40 lira olarak uygula
maya konularak, neticede, sadece yem için 
sağlanan devlet desteği de, 212 milyar li
raya ulaşmış ve böylece beyaz et üretimi 
yüzde 9,5 oranında artmıştır. 

Keza, 2 500 ton kapasiteli pastörize 
veya sterilize sistemi bulunan fabrikalara 
süt satan çiftçilere, ilan edilen taban fiyat
larının üzerinde ayrıca litre başına 35 li
ra, 1 000 tona kadar tesisleri olanlara da 
litre başına 25 lira prim sistemi uygulan
mış ve bu yolla da çiftçimize 28 milyar li
ra ödenmiştir. 

Tohumda yine yüzde 50 sübvansiyon 
getirilmiş olup, ödenen para miktarı 9 mil
yara baliğ olmuştur. 

Ziraî mücadele ve hayvan sağlığında 
kullanmak üzere ilaç alan çiftçilerimize, 
her 5 bin liralık ilaç alımında, fatura be
deli üzerinden yüzde 20 iade yapılmıştır. 

Ayrıca, çiftçilerimize, 2,5 milyon li
ralık satış yapmışlarsa, her 1 milyon lira
nın karşılığında yüzde 30'u ve mütebaki 
1,5 milyon liranın karşılığında da yüzde 
20'si olmak üzere, 600 bin liralık ipotek-
siz, teminatsız ve üstelik de düşük faizli 
kredi sistemi getirilmiştir. 

Daha sonra Ziraat Bankasının kredi 
uygulamalarına baktığımızda ise, aynı ar
tışları yıllar itibariyle çok rahat görebili
yoruz: 1983 senesinde 618 milyar lira olan 
ve çiftçiye verilen kaynak, 1988 yılında 5,2 
trilyon liraya ulaşmıştır. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
bu saydığım hizmetlerin ötesinde, yine 
Anavatan Iktidannca köye ve köylüye gö
türülen hizmetler, cümle kamuoyunun 
malumudur. Bizden önceki iktidarlar dö
neminde bu aziz vatana getirilen hizmet
leri şükranla yâd ediyoruz ve bu hizmet
leri getirenleri de minnetle anıyoruz; ama 
şunu beklemek de hakkımızdır ki, bura
da tenkit yapılırken insaflı olunmalıdır ve 
hizmet sahipleri, yeri geldiği vakit takdir 
edilmelidir ki, beklenilen hizmetler, bek
lenilen oranın üzerinde getirilebUsin ve ar
tık şu cennet vatanın, bu aziz milletin yü
zü güldürülsün, 

İRFAN DEMİRALP (Samsun) — 
Sizi millet takdir ediyor(!) 

NEVZAT DURUIfAN (Devamla) 
— O, şahsî takdirleriniz sayın milletveki
li-

Şimdi, köye götürülen hizmetlerden 
şunu ifade etmek istiyorum: Zaten bizim 
iktidarımızın pazarlama kabiliyeti biraz 
eksik, muhaliflerimiz gibi reklamımızı ya
pamıyoruz; ama inanınız, bundan sonra 
köyde, kentte, kasabada, dağda, bayırda, 
taşa da yazdırmak suretiyle, o reklamımızı 
da, politikanın da dik âlâsını yapacağız; 
belirtmek istiyorum. 

Bakınız, köye getirdiğimiz hizmetler 
neler; söylenmesinde, tekrarında fayda 
mütalaa ediyorum; 1983 senesine kadar 
10 277 köyümüzde telefon olmasına rağ
men, ben 1983 senesinde Bolu'dan Ankara 
ile görüşemedim değerli arkadaşlarım. 
Bugün Türkiye'nin hangi köyünden tele
fon açsanız, yurt dışı ile görüşebiliyorsu
nuz. Bu ne nimettir! Bunu muhaliflerimiz 
takdir etmese bile, aziz milletimiz mutla
ka takdir edecektir. 

ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) 
— Susuz köyümüz kaç tane? 

NEVZAT DURUKAN (Devamla) 
— Gelelim elektrik hizmetlerine: 1983 se
nesine kadar 24 bin köyümüzde elektrik 

vardı.-Ben eski bir bakanlık müfettişi ola
rak 1972 senesinde Ayvacık'tan Midilli 
adasına baktığımda, Midilli adası ışıl ışıl 
yanarken yüreğim hicranla dolmuştu; 
ama, şimdi görüyorum ki sınır köylerimiz, 
aynen diğer komşu ülkelerin köyleri gibi 
pırıl pırıl yanmakta ve ışıldamaktadır. O 
kadar ki, köylerimize getirdiğimiz elektri
ğin ötesinde, köy meydanlarımız ve köy içi 
sokaklarımız aydınlatılmaktadır, gidiyor
sunuz görüyorsunuz. 

YAŞAR YILMAZ (Ankara) — Fiyat
lar köylüyü çarpıyor. 

NEVZAT DURUKAN (Devamla) 
— Fiyatlarımız köylümüzü çarpmıyor. 
Şarköy seçimleri, zannediyorum, muhalif
lerimize herhalde yeterince bir ders olmuş
tur; onu ifade etmek istiyorum. (ANAP sı
ralarından alkışlar) 

YAŞAR YILMAZ (Ankara) — Şar
köy ANAP'ı kurtardı(!) 

BEYTULLAH MEHMET GAZİ-
OĞLU (Bursa) — O zaman erken seçim 
yapın; her yerde kazanırsınız! 

NEVZAT DURUKAN (Devamla) 
— Birlik ve beraberlik içerisinde hareket 
edilmiş olmasına rağmen, Şarköy seçim
leri sizler için bir dönüm noktası olmuş
tur, bizim için de, vatandaşımız için de 
gerçekçi bir yol olmuştur. Onu belirtmek 
istiyorum. 

BEYTULLAH MEHMET GAZİ-
OĞLÜ (Bursa) — O zaman erken seçi
me gidelim. Bak ne güzel, tamam işte! 

NEVZAT DURUKAN (Devamla) 
— Erken seçim kararını bu Yüce Meclis 
verecektir; zamanı gelince verecektir, en
dişe etmeyiniz. Biz hiçbir seçimden de 
korkmadık, hiçbir seçimden de korkma
yız. Bunu huzurlarınızda bütün kamuo
yuna da ilan etmek istiyorum. 

BEYTULLAH MEHMET GAZİ-
OĞLU (Bursa) — Yunanistan'da yüzde 
45 ile iktidar olamıyorlar, siz yüzde 20 ile 
iktidarsınız. 
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NEVZAT DURUKAN (Devamla) 
— İzin verirseniz, Anayasamızın öngör
düğü şekilde, Cumhurbaşkanımızı seçe
lim, ondan sonra erken seçime geliriz, on
dan da kaçmayız. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
sözlerimin sonuna gelmiş bulunuyorum. 
Huzurlannızda hayvancılığımıza da bir 
iki nokta ile temas etmek istiyorum. 

Memleketimiz, hayvan potansiyeli 
bakımından hakikaten fevkalade yüksek 
bir düzeydedir. Beşinci Beş Yıllık Plan dö
neminde hayvanlarımızın ıslahı, beslen
mesi, kültür ırklarının artırılması, hasta
lıklarla mücadele ve hayvan yemlerinin 
üretiminin artırılması ve buna benzer*bir-
takım faktörler suretiyle hayvancılıkta üre
timi de planın Hedeflediği rakamın üzeri- -, 
ne çıkarmışızdır. 1990-1994 yıllarını kap
sayan plan döneminde de yine yüzde 4,7 
oranında bir üretim artışı öngörülmüştür 
ki, aziz çiftçimizi ne kadar desteklersek, 
öyle inanıyoruz ve öyle güveniyoruz ki, et 
üretiminde de -gerek beyaz et üretimin
de, gerekse kırmızı et üretiminde- plan ra
kamlarının üzerine mutlaka çıkılacaktır. 
Yeter ki, bu millete değer verilsin, millete 
imkânlar getirilsin, teşvikler getirilsin. Bu
nun hakkını aynıyla verecektir. Biz ona 
inanıyor ve ona güveniyoruz. 

BEYTULLAH MEHMET GAZİ-
OĞLU (Bursa) — Millet size değer ver
miyor ki? 

NEVZAT DURUKAN (Pevamla) 
— 1983 yılında su ürünleri üretimi 3 100 
ton iken, getirilen, gümrük muafiyeti, faiz 
farkı ve vergi iadesi gibi teşviklerle 1988 
senesinde 8 140 tona çıkmış ve aynı plan 
döneminde Türkiye, su ürünleri üretimin
de 161 ülke arasında 30 uncu sırada yer 
almıştır. Aynı dönemde ihracat yüzde 11,8; 
su ürünleri tüketimi ise kişi başına 0,2 ki
lo dolayına ulaşmıştır. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
gelecek 5 yılda devletimizin ekonomik açı

dan nerelere varacağının tahlillerini ya
pan, hedefleri ve stratejileri belirten bu 
planın hazırlanmasında Devlet Planlama 
Teşkilatımızın çok değerli ve kıymetli ele
manlarına, emeği geçen herkese, huzur
lannızda şükranlarımı ifade etmek istiyo
rum. Ayrıca, çok yoğun ve azîm bir gay
retle, bu planın süratle Meclise intikalini 
sağlayan ve ciddî görüşmeler yoluyla plan
da gerekli düzenlemeleri yapan, Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin Plan ve Bütçe 
Komisyonu üyelerine de minnetlerimi ifa
de ediyorum. Beni de sabırla dinlediniz; 
sizlere teşekkürlerimi sunuyorum. 

Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planının, 
Türkiye Cumhuriyeti Devletine, Yüce 
Milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını ni
yaz ediyorum. Hepinize, muhabbetler su
nuyorum. 

Teşekkür ederim. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Sayın Mehmet Ali Karadeniz, buyu

run efendim. 
ANAP GRUBU ADINA MEH

MET ALİ KARADENİZ (Giresun) — 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Al
tıncı Beş Yıllık Kalkınma Plapı hakkında, 
Grubumun ve şahsımın görüşlerini bildir
mek üzere huzurunuzdayım. Bu vesileyle 
Yüce Meclisi sevgilerimle, saygılanmla se
lamlıyorum. 

Değerli arkadaşlanm, Altına Beş Yıl
lık Kalkınma Planına, zamanımın elver
diği ölçüde, müsaade ederseniz, değişik 
bir açıdan bakmak istiyorum. Bilhassa, bu 
planı, ormancılığa bina etmek suretiyle 
görüşlerimi ifade etmeye çalışacağım. 

Değerli arkadaşlarım, 1963'ten bu 
yana, şahsen tatbikattan gelen, bu plan
lar ile yaşayan, onları duyan bir arkada
şınız olarak konuşuyorum. Aşağı yukarı 
beş plan döneminde de çalıştım; mezuni
yetim 1963'tür. Burada, diğer planlan da 
hazırlayıp meydana getirenleri, emeği ge-
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çen tüm bürokratları ve hükümetleri teb
rik ediyor ve kutluyorum. 

. Değerli arkadaşlarım, Altıncı Beş Yıl
lık Kalkınma Planının hazırlanması, gö
rüşülmesi ve tatbikatmdaki maniaların 
-neticeye ulaşılması yönünden gerek ka
nunî, gerekse mevzuat yönünden mania
ların- ortadan kalkması icap ederdi. Ni
tekim, ormancılık açısından bu planın he
define ulaşması için, ormancılık camiası 
tarafından iki yıldır kanunî dizaynların ve 
mevzuatların, çok iyi bir şekilde hazırla
narak takdim edildiğini ifade etmek isti
yorum. 

Değerli arkadaşlarım, bir yere vara
bilmek için, müsaade buyurursanız, or
man teşkilatına bir bakmak istiyorum. Bu
gün, ülkemizde 11 milyon orman köylüsü 
yasamaktadır. Bu orman köylüsüne hitap 
eden -onlara hizmetleri yasa ve mevzuat
lar dahilinde getirebilmek için- aşağı yu
karı 30 bin memur ile, sayısı mevsimlere 
göre değişen, 125 bin ila 250 bin arasında 
bir işçi potansiyeli mevcuttur. 

Bu teşkilat ne yapıyor? Kanunî ola
rak kendisine verilen görevleri yapmak du
rumundadır. Ben, kısaea satırbaşları şek
linde ifade etmek istiyorum. 

Ormanların korunmasını ve kadast
rosunu yapmak durum ve mecburiyetin
dedir. 

Ormanlarımızı, devamlılık ilkesine 
uygun olacak biçimde, gerek endüstriyel 
odun, gerek yakacak odun üreterek, ülke
mizin bu potansiyelini meydana getirmek, 
gerekirse ihraç etmek; bu da, yine görev-1 

leri cümlesindendir. 
Orman sahalarının genişletilmesi; 

çölleşen, çoraklaşan ülkemizin fidan yetiş
tirmek suretiyle ağaçlandırılması, yine gö
revleri cümlesindendir. 

Değerli arkadaşlarım ayrıca Millî 
Parkların ihdası, tabiat parkları ve orma-
niçi dinlenme yerlerinin meydana getiril
mesi ve işletilmesi bu kesimin görevleri 
cümlesindendir. 

Bunun yanında, bilhassa şehirlerin, 
kasabaların ve beldelerin etrafına yeşil ku
şaklar çizerek, oraları sel taşkınlarından 
korumak, halkın rekreasyon ihtiyacını gi
dermek, gecekondulara set çekmek için ye
şil kuşakları da yapmak mecburiyetinde
dir. 

Değerli arkadaşlarım, orman teşkilatı 
bunları yapabilmek için ne merhalelerden 
geçmiştir, yasalar nasıl dizayn edilmiştir; 
müsaade buyurursanız, biraz gerilere doğ
ru giderek bunları ifade etmek istiyorum. 
1937 yılında çıkarılan 3116 sayılı Orman 
Kanunu, konuya devletçilik anlayışıyla 
bakmıştır. Bundan sonra 1945 yılında 
4785 sayılı Orman Kanunu çıkmış, fakat 
bir anda bütün ormanlar devletleştirildi-
ğinden, ormancılık kanayan bir yara ha
line gelmiştir. Daha sonra çıkan 6831 sa
yılı Orman Kanunu, bir-iki değişiklik ge
çirmesine rağmen sadre şifa olamamış; 
velhasıl, ormancılık konusu kanayan bir 
yara halinde devam etmiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
1984'te Anavatan Hükümeti iktidara gel
diğinde, 6831 sayılı Orman Kanununda 
birtakım değişiklikler olmuş ve bu deği
şiklikler 1.1.1984'te yürürlüğe girmişti. O 
zamanlar bu teşkilatın başında olan na
çiz bir arkadaşınız olarak, bizler bir-
birbuçuk yıl sabırla bu kanunun tatbika
tını izledik, kanunu uygulamaya çalıştık; 
ama gördük ki, bu kanunla bizim ilkele
rimize, Anavatan Partisinin programına 
uygun hareket edilemeyecektir; bu kana
ate vardık. 1986 ve 1987 yıllarında, haki
katen tarihinde görülmemiş değişiklikler 
yaparak, planın da öngördüğü biçimde, 
bilhassa devlet ormancılığından ayrılıp, 
özel ormancılığa doğru adım atmanın hu
zuru içinde olduğumuzu ifade etmek isti
yorum. 

Değerli arkadaşlarım, bu kanunda 
yapılan köklü değişikliklerle neleri meyda
na geçirebildik? Müsaade buyurursanız 
rakamlara dayandırmak suretiyle sözleri
mi sürdürmek istiyorum; ormancılık ko-
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nusunda bir iki daldan misal vermek isti
yorum. 

Orman Kanununun 52 nci madde
si, özel ormanlan ifade eder. Biz topyekûn, 
millet olarak (A) kademesinden (Z) kade
mesine kadar, "Ülkemizi agaçlandırahm, 
çölleşmeyi ve çoraklaşmayı önleyelim, 
erozyonları durduralım" şeklinde, âdeta 
haykırdık, haykmyoruz. Bu, hepimizin 
millî bir görevidir. "Özel orman kurunuz, 
beşinci, altıncı, yedinci sınıf arazilerinizi 
ormanlaştmnız" diye bas bas bağırdık ve 
bağırıyoruz; fakat, bir adım boyu ileri gi
demedik. Çok önemli olduğu için, altını 
çizerek ifade ediyorum; özel ormanın mı 
var, bu aynen diğer tapulu mülklerin gi
bi; özel ormanın varsa, işin bitik. Ne ola
cak? Ağacını kesemezsin, içerisinde tavuk
çuluk yapacaksın, tavuk kümesi yapamaz
sın; hayvancılık yapacaksınız, ahır yapa
mazsınız. O zaman -özür diliyorum- ben 
enayi miyim ki, bu özel ormanı kurayım? 
Başka işe bakarım... 

Değerli arkadaşlarım, eski kanun bu 
yapılaşmaya maalesef cevap vermiyordu; 
içindeki emvali kesmek de mümkün değil
di. İşte, biz, Anavatan iktidarı, 1986 yı
lında bu batıl inancı tamamen geride bı
rakarak, kanunu değiştirmek suretiyle or
man köylümüze, milletimize yeşil ufuklar 
açmanın huzurunu yaşadık. Özür dilerim, 
övünmek gibi olmasın, bunu, içerisinde 
bir damla alınterimde vardır düşüncesiy
le ifade ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, yine rakamla
ra istinaden başka bir konuda bir iki mi
sal daha vermek istiyorum: "Ağaçlandır
ma, fidanlık" diyoruz; bakınız, plan dö
neminde, daha doğrusu bu planın hazır
landığı sıralarda, bu planın hedeflerine 
ulaşılması yönünden neler yapılmış?.. 
Maksat, planı yazmak değildir; maksat, 
bu planı gayesine uygun bir biçimde tat
bik edebilmek, neticeye ulaşabilmektir. 

Değerli arkadaşlarım, yapılan ağaç

landırma 1983 yılında 87 bin hektar, 1984 
yılında 105 bin hektar, 1985 yılında 117 bin 
hektar, 1986 yılında 128 bin hektar, 1987 
yılında 137 bin hektar, 1988 yılında da 157 
bin hektardır. Daha evveline baktığımız
da bu miktarın, maalesef 30 bin, 40 bin 
hektarlarda seyrettiğini görmekteyiz. De
mek istiyorum ki, Anavatan İktidarı, ta
rihte ilk defa 1984 yılında, ağaçlandırma 
ve fidanlık çalışmalarının, fidan üretimi
nin ehemmiyetini müdrik olarak, bu ko
nuda 100 bin hektarı geçmiş bir iktidar
dır. Bunu, bastırarak, iftiharla, huzuru
nuzda ifade etmek istiyorum. 

Yine, müsaade buyurursanız, para
sal yönden, verdiği kıymetin önemini be
lirtme yönünden ifade edeyim; Normal 
yatırıma göre ağaçlandırma ve fidanlık ça
lışmalarına hasredilen para, 1979 yılında 
yüzde 34, 1980 yılında yüzde 29.9 olmuş
tur. 

Değerli arkadaşlarım, yüzde 29'larda 
seyreden bu nispet, Anavatan iktidarı dö
neminde 1984'te yüzde 51, 1985'te yüzde 
51,9, 1986'da yüzde 48.9, 1987'de yüzde 
45.6, 1988'de yüzde 60, 1989'da da yüz
de 57.9'dur. Bu rakamlar da, Anavatan ik
tidarının, Anavatan Hükümetinin, ülke
mizdeki çölleşmeyi, çoraklaşmayı, erozyo
nu durdurma yönünden ne denli gidişa
tın içinde olduğunun bariz bir göstergesi
dir. Bunu da arz etmekten gurur duymak
tayım. 

Değerli arkadaşlarım, tabiî, bu planla 
ormancılığın girift şekilde birbirine bağ
lantısını anlatmaya buradaki zamanımız 
yetmez. 

Ormancılık konusu Altıncı Beş Yıl
lık Planımızda, aşağı yukarı, 15 madde ha
linde hedef ve ilke şeklinde benimsenmiş
tir. İnanıyorum ki bu Yüce Milletin evlat
ları olan orman ve tarım teşkilatında ça
lışan değerli arkadaşlarımız, hükümetiy
le birlikte, bu planı en güzel şekilde uy
gulayacaklar. Hedefe ulaşmak için, zaten 
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maniaları kalkmış... 6831 sayılı Orman 
Kanunuyla bu işin üstesinden en iyi şe
kilde geleceklerdir; ben buna gönülden 
inanıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, bir konuya da
ha değindikten sonra sözlerimi bitirmek 
istiyorum. 

Sayın Başkanım, değerli milletvekil
leri; şu günlerde, Avrupa Topluluğuna gir
mek üzere olduğumuz bu sıralarda, elbet
te ki, diğer kurumlar gibi, diğer kuruluş
lar gibi, orman teşkilatı da ormancılık sek
törü de bunun hesabını, kitabını yapmak 
durum ve mecburiyetinde olarak, âdeta 
bütün kuruluşlarını genişletmekte, taşra
sına, merkezine, her tarafına yaymakta, 
akılcı bir biçimde bu işin üzerine gitme
nin özlemini taşımaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, bir misal ver
mek, bugün ormancılık sektöründe bir sa
nayi dalı olan parke imalatından bahset
mek istiyorum. Orman Ürünleri Sanayii 
Genel Müdürlüğü Parke imalatında Av
rupa Topluluğu ülkelerinden geri kalma
mak için, onlann standartlarına uygun bir 
biçimde parke imalatını yapabilmek için 
bütün hazırlıklarını yapmış ve şu anda -
Allah'a şükürler olsun diyorum- harıl ha
rıl bu parke imalatını yapmanın onuru 
içersindedir. Bunu da iftiharla söylemek
ten, bir ormancı olarak gurur duymakta
yım. 

Değerli arkadaşlarım, Anavatan İk
tidarının, hakikaten, ormancılığa; mem
leketin yeşillenmesi, erozyonun durdurul
ması, ülkemizin çoraklaşmasını önlemek, 
çölleşmesini önlemek için elindeki bütün 
imkânları; ormandan kazandığını yine or
mana hasretmek suretiyle harcamanın bü
yük çabası içerisinde olduğunu gururla 
ifade ediyorum. 

Ben, bu duygularımla, bu düşünce
lerimle, bu planın hazırlanmasında eme
ği geçen tüm bakanlıklardaki APK kurul
larını, Devletimizin medarı iftiharı olan 

Planlama leşkUatımızı, (A) kademesinden 
(Z) kademesine kadar emeği geçen bütüıV 
memurlan, bürokratları ve Hükümetimizi 
kutluyorum, tebrik ediyorum. Bu planın 
ülkemize, memleketimize hayırlı, uğurlu 
olmasını dileyerek sevgiler, saygılar sunu
yorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 
Karadeniz. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu 
adına Sayın Birgen Keleş, buyurun efen
dim.. (SHP sıralarından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA BİRGEN 
KELEŞ (İzmir) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; konuşmama başlamadan 
önce, Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planını 
hazırlayan bürokratlara teşekkür ediyo
rum; Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı dö
nemi için, en iyi dileklerimi iletiyorum ve 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adı
na saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı, 
kendisine temel doğrultuları verecek olan 
stratejiden önce hazırlandığından; modeli 
ve katsayıları verilmediğinden; teknik ça
lışmalar sonucunda ortaya çıkan büyük
lükler ve bu büyüklüklerin sonunda belir
lenen alternatiflerden iktidar tarafından 
hangisinin, niçin seçildiği açıklanmadığın
dan; toplumun çeşitli kesimleri arasında 
tartışılıp, bu kesimlerin katkısı sağlanma
dığından; Devlet Planlama Teşkilatı uz
manları tarafından bile yeterince irdelen-
mediğinden ve baz yılı büyüklükleri gü
venilir olmadığından, aslında ciddiye alı
nacak bir belge değildir. Öte yandan, so-
runlan saptmp, göz ardı ettiğinden; he
defleri birbirleriyle ve politikalarla çeliş
kili ve tutarsız olduğundan; ve özel sektö
re ve yabancılara kaynak aktarmayı baş
lıca hedef olarak benimsendiğinden, son 
derece ciddiye alınması ve topluma tüm 
boyutlarıyla anlatılması gereken bir bel
gedir. 
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Bu plan, yasal gerekleri yerine getir
mek, toplumun beş yıldır ezilen kesimle
rine " Hatalarımızı biliyoruz ve sizleri 
rahatlatacağız" mesajını vermek üzere ha
zırlanmıştır, ama sadece mesaj vermek 
üzere hazırlanmıştır; çünkü, toplumun 
beş yıldır ezilen kesimlerini gerçekten ra
hatlatması için gerekli tutarlılıktan ve po
litikalardan yoksundur. Altıncı plan, bir 
yandan son beş yıldır uygulanan ve bugün 
içinde bulunduğumuz koşulları yaratan 
politikaların aynen, hatta bazen daha da 
kuvvetlendirilerek sürdürülmesini öngör
mekte; fakat, ondan sonra da, bugünkü 
sonuçların tam tersini hedef olarak benim
semektedir. Bu yönüyle mesaj vermeye 
mahkûmdur, sadece mesaj veren bir bel
ge olarak kalmaya mahkûmdur. 

Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı, bir 
yandan sanayileşmeyi amaç olarak bile be-
nimsememekte, amaçları belirten kısım
da, yüksek faiz politikasının Türk Lirası
nın değerinin sürekli olarak düşürülme 
politikasının, ithalatı serbestleştirme, dev
leti Doğu ve Güneydoğu Anadolu dışın
da sanayi yatırımına sokmama politikası
nın devam edeceğini söylemekte; öte yan
dan da, bu politikalardan doğrudan doğ
ruya ve olumsuz yönde etkilenen imalat 
sanayii açısından, son derece büyük he
defler koymaktadır. Bir yandan gelir da
ğılımım düzelteceğini ifade etmekte, öte 
yandan gelir dağılımını iyileştirme politi
kalarının ağırlıklı olarak sürdürüleceğini 
belirtmektedir. Değerli arkadaşlarım, Be
şinci Beş Yıllık Kalkınma Planında gelir 
dağılımını düzeltecek hangi politika uygu
landı ki, bu politikaların sürdürülmesi söz 
konusu olsun? Beşinci Beş Yıllık Kalkın
ma Planı döneminde uygulanan politika
lardan hangileri gelir dağılımı açısından 
olumlu bir sonuç verdi ki, bundan sonra 
da uygulanmaları aynı olumlu sonucu ver
sin? 

Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı, 

makro ekenomik politikalar açısından çifte 
standardın engüzel örneklerini sergile
mektedir. "Rekabete açık ekonomi" ilke
sini planın birinci cümlesine yerleştiren ik
tidar, iş, özel sektöre kaynak aktarmaya 
gelince, iş, koşulları özel sektör yararına 
değiştirmeye gelince, bu ilkeyi tamamen 
göz ardı etmektedir. 

Plan ve Bütçe Komisyonunda soru
lan bir soru üzerine Sayın Bakan açık top
lumu tanımlarken, "Devletin ekonomik 
ve sosyal hayatı belirlemediği bir yapı" de
di. Ancak 6 ncı plana göre, iktidar, kay
nakları özel sektöre yönlendirmek için her 
türlü müdahaleyi yapmakta kendini hak
lı görmektedir ve bunu yapacağını her ve
sileyle belirtmektedir. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; bunları, 
devletin, ekonomik yaşama müdahalesine 
karşı olduğum için söylemiyorum; ama bir 
devletin ekonomik yaşama müdahalesi, 
büyük sermaye ve yabancılar yararına de- • 
ğil, toplum yararına, ülke yararına, geniş 
halk kesimleri yararına olmalıdır diye dü
şünüyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planın
da akla gelebilecek her türlü girişim teş
vik edilmiştir. Bazı cümlelerde, sanki, üre
tim selektif bir şekilde teşvik edilecektir iz
lenimi yaratılmaktadır; ama sonradan her 
türlü girişimin destekleneceği ilgili bölüm
lerde açıkça ifade edilmektedir. İktidar 
özel girişimciye her konuda, her vesileyle 
kaynak aktarmakta, ondan sonra da, ken
di yarattığı putlara tapanlar gibi, özel gi
rişimcinin gücü karşısında boyun eğmek
te, bu boyun eğişi meziyet saymaktadır. 

Türkiye, Beşinci Beş Yıllık Kalkınma 
Planı süresinde dış satımı teşvik için, "ha
yalî ihracat" diye tanımlanan ve halkın 
vicdanında derin yaralar açan, birçok ki
şiye haksız kazanç sağlayan ve halktan top
lanan kaynakları büyük şirkedere aktaran 
olumsuz bir deneyim geçirmiştir. Uma
rım, Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planın-
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da yer alan ihracat kredisi, ihracat sigor
tası ve diğer teşvikler, hayal! ihracata ve 
haksız kazanca yol açmayacak şekilde dü
zenlenecektir. 

Bir ülkede dışsatımı artırmak için, sa
dece dış satıma konu olan malın üretimi
ni ve satışını teşvik etmek yeterli değildir. 
Ürünlerin çeşitlenmesi ve dışsatımın art
ması, yurt dışında rekabet edebilecek ni
telikte ve maliyette üretim yapılmasına 
bağlıdır. Bu ise, o ülkenin sanayileşme dü
zeyi ile, teknoloji düzeyi ile yakından il
gilidir. 

Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planın
da olduğu gibi, bunun sağlanması için, sa
dece imalat sanayii yatırımlarının ve üre
timlerinin yüksek düzeyde tespit edilmesi 
de yeterli değildir. Bu hedeflerin gerçekçi 
olması ve asıl önemlisi, diğer hedefler ve 
politikalarla tutarlılık içinde olması önem
lidir. Örneğin, yüksek faiz politikası, sü
rekli develüasyon politikası, ithalatın ser
bestleştirilmesi politikası; aslında, sanayi 
sektörüyle ilgili hedeflere ulaşılmasını ço
ğu kez olumsuz yönde etkileyebilecek po
litikalardır. Bir yandan bu politikaların 
sürdürüleceğini söylemek, öte yandan da 
kamu gelirlerini, dış kredileri, özelleştiri
len KİT'lerden elde edilen kaynaklan ve 
sigorta kaynaklarını, özel sektörü teşvik et
mek için kullanmak, çok tutarlı politika
lar değildir. 

Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planın
da, yerli şirketlerin yurt dışında yatırım 
yapmalarının da teşvik edileceği belirtil
mektedir. Sermaye ve döviz sıkıntısı olan 
bir ülkede bu politikaların neden benim
sendiğini anlamak güçtür. Yurt dışında bir 
şirketin yatırım yapmasıyla ve o ülkeye kâr 
transferiyle, o şirketin ülke içinde yatmm 
yapması eşdeğerde değildir ki böyle bir po
litika benimsensin ve bunu benimsemek 
anlamlı olsun. Üstelik, Türkiye koşulların
da bir ülke için dışarıdan kâr transfer edil
mesi çok beklenebilir bir sonuç değildir. 

Hem kamu sektörüne imalat sanayii ya
tırımı yaptırmama kararı alacaksınız, ima
lat sanayii yatırımı ve üretieminin gerçek
leştirilmesinin sorumluluğunu tümüyle 
özel sektöre yükleyeceksiniz, hem de özel 
sektörünüzü yurt dışında yatırım yapmak 
için teşvik edeceksiniz; bu nasıl bir man
tıktır, ben anlayabilmiş değilim. 

Bir yandan, ülkemizde yatırım yap
sın diye, yabancı sermayeye inanılmaz 
ödünler vereceksiniz, yabancı sermaye gel
sin diye mevcut tesisleri yok pahasına el
den çıkaracaksınız; öte yandan, kendi ser
mayenizi, yurt dışında yatmm yapmak 
için teşvik edeceksiniz. 

Altıncı Planın 112 nci maddesi; "Ya
bancı sermayenin menkul kıymetlere ya
tırımının temini ve teşviki yönünde düzen
lemelere devam edilecektir." demektedir. 
Ne yaran olduğunu söyler misiniz? 

Eğer, sermaye ve döviz açısından ça-
resizseniz ve bunun için menkul kıymet
lere yatmm yapmasına bile razıysanız, o 
zaman yurt dışına kaynak aktarmayı ni
çin öngörüyorsunuz ve yurt dışında yatı
rım yapılmasını neden teşvik ediyorsunuz? 

Yabancı sermayeyi teşvik etmek için 
özelleştirme ve serbest bölgelerin teşvik 
edilmesi politikalarının uygulanacağı Al
tıncı Planda yer almaktadır. Bu politika
ların, Türk ekonomisine ve imalat sana
yiine gerçekten yarar sağlayacağını düşü
nüyorsanız, en hafif tabirle gaflet içinde
siniz demek isterim. Özelleştirme ve ser
best bölgeler, mevcut tesislerin yabancılar 
eline geçmesine yol açacak ve serbest böl
geler dışındaki sanayi için de haksız bir re
kabet oluşturacaktır. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; Altıncı 
Plan döneminde enflasyonun önlenmesi, 
enflasyon hızının büyük ölçüde aşağı çe
kilmesi ne yazık ki mümkün değildir. 
Çünkü, enflasyonu kamçılayan faiz poli
tikası ve kur politikası gibi politikalar başta 
olmak üzere politikalann aynen sürdürü-
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ceği ifade edilmektedir. Kamu gelirlerinin 
artırılması, böylece kamu açıklarının ka
patılması kabul edilmiştir; ama üst gelir 
gruplarını ve kurumları vergilendirecek 
düzenlemeler getirilmemiştir. 

İktidar, enflasyonist baskıları, neden
se, sadece tarımsal destekleme politikası 
söz konusu olduğunda hatırlatmaktadır. 

Altıncı Beş Yıllık Plan; "Destekleme 
alımlarının finansmanında enflasyonist 
baskılar yaratılmamasına dikkat edile
cektir" demektir. 

İktidar, büyük sermayeye kaynak ak
tarırken, yüksek faiz verip, parası olanla
ra daha rahat harcama olanağı sağlarken 
ve ithalatı serbestleştirerek bu harcama
ları kamçılarken, hiç enflasyonu düşünme
mektedir. 

Para ve maliye politikası konusunda, 
iktidarın, enflasyonist baskı yaratmayacak 
bir para politikası uygulamaya devam ede
ceği belirtilmektedir. 

İktidar, enflasyonist baskı yaratma
yacak bir para politikası uyguluyor muy
du ki bunun devamı söz konusu olsun? 
Bakın, Mayıs 1989 itibariyle parasal gös-
tergelerdeki yıllık artış oranı, emisyonda 
yüzde 65, dolaşımdaki parada yüzde 70, 
para arzında yüzde 97'dir. Aktifinde blo
ke olmayan bir yüzde 25'lik bir miktarla, 
Merkez Bankasının bu konuda ne yapma
sı beklenebilir? 

Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planın
da, vergi gelirlerinin artırılması konusun
da, vergi tabanının yaygınlaştırılmasına, 
vergi kaçaklarının önlenmesine ve tahsi
lattaki verimliliğin artırılmasına değinil
mektedir. Oysa, Türkiye'nin vergi konu
sundaki sorunları sadece bunlar değildir. 

Kamu borçlanma gereğinin azaltıl
ması, ciddî bir vergi düzenlemesi gerek
tirmektedir. Üst gelir grubundakilerin ve 
şirketlerin sadece yüzde 10-15 oranında 
vergilendirilmesine derhal son verilmeli-

20. 6 . 1989 O : 1 

dir. Bu kesimlerin yararlandığı vergi istis
na ve muafiyetleri kaldırılmalı ve fonlar 

^bütçe içine alınmalıdır. 
KİT'lerin, "etkinliğinin artırılması 

ve sermayenin tabana yayılması" gerek
çesiyle özelleştirilmesi, son verilmesi gere
ken diğer bir politikadır. 

Avrupa Topluluğuna tam üye olma
dan önce, ekonomisini güçlendirme, be
lirli sanayilerini kurma, bunların rekabet 
etme olanağını sağlama ve kalkınmasını 
hızlandırma, çeşitli bölgeler arasındaki 
dengesizliği giderme gibi sorunları olan 
Türkiye, kaynaklarını özel kesime aktarıp, 
bazı yatırımların gerçekleşmesini, sonra
dan dua ederek beklemek yerine, kamu 
kuruluşlarını etkin bir biçimde çalıştıra
rak, sanayileşmesini ve sorunlarının çözü
münü gerçekleştirmelidir. 

Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı, he
defleri açısından, kaynakları açısından ve 
öngördüğü politikalar açısından gerçekçi 
değildir. Toplam tasarrufların gayri safi 
millî hasıla içindeki payının yüzde 26'dan 
yüzde 30.7'ye çıkması, toplam tasarrufla
rın yılda ortalama yüzde 10.6., kamu ta
sarruflarının yüzde 9.6., özel tasarrufların 
yüzde 11.1 oranında artış göstermesi son 
derece iyimser tahminlerdir. 

1987 ve 1988 yıllarında reel olarak 
yüzde 28.2 ve yüzde 14.6 oranında azal
ma gösteren kamu tasarrufları, nasıl bir
den yüzde 9.6 oranında artacaktır? Millî 
gelir artışlarının yüzde 42'sinin tasarruf
lara yöneleceğini varsaymak, gerçekçi ola
rak nitelendirilebilir mi? 

Birçok çalışmada 7 olarak bulunan, 
1989'da 5.2 olduğu ifade edilen sermaye 
hasıla oranının 1994'te 3.79'a çekilmesi, 
iyimser bir beklenti değil midir? 

Bir yandan gelir dağılımının iyileşti
rilmesini hedef alıp, sonra sürekli olarak 
vasıtalı vergilere dayanan vergi yapısını sa
vunmak ve bunun değişmemesini öngör
mek; reel döviz kuru, ücret, faiz ve iç ti-
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caret hadleri arasındaki ilişkiye hiç değin
memek ne derece gerçekçidir. 

1990-1994 yıllarında carî işlemler 
dengesinin 10 milyar dolar fazla vereceğini' 
öngörmek, 5,5 milyar dolarlık yabancı ser
maye girişi olacağını varsaymak, geçmiş 
uygulamayla tutarlı mıdır? 

Türkiye'de ciddî bir enflasyonla mü
cadele programı uygulanması ve bunun 
için de üst gelir gruplarının vasıtasız ver
gi yükünün artırılması ve dış âleme malî 
transferlerin azaltılması gerektiği halde, 
bu konulara yer verilmemesi veya tam ters 
yönde gelişmeler öngörülmesi, ne derece 
gerçekçidir? 

Özel sektörün, yatırımlarını durdur
duğu bir ortamda, özelleştirmeye ilişkin 
çalışmaların hızlandırılacağını ifade et
mek, imalat sanayii yatırımları içinde ka
mu sektörü yatırımlarının payını küçült
mek ve miktarını küçültmek, özel sektör 
yatırımlarının yüzde 100 artacağını öngör
mek doğru mudur? 

Bir yandan sanayileşmeye önem ve
rildiğini söylemek, sonradan da Dördün
cü Beş Yıllık Kalkınma Planından daha 
geride olan Beşinci Beş Yıllık Kalkınma 
Planının imalat sanayii sabit sermaye ya
tırım hedeflerinden daha küçük bir oranı 
Altıncı Plan için uygun görmek, tutarlı 
mıdır? 

Bir yandan kamu sektörünü maden 
üretiminden çekmek, mevcut kapasiteyi 
yurt dışında kullanma olanaklarını araş
tırmak, öte yandan da, özel sektörü bu 
alana girmesi için ve var olmayan kapasi
tesini geliştirmesi için teşvik etmek, ne de
recede gerçekçidir? Gerçekçi bir politika 
olarak nitelendirmek mümkün müdür? 

Bir yândan paralı sağlık hizmetini 
sürdürmek, öte yandan da " Sağlık hiz
metlerinin eşit, sürekli, dengeli ve yeterli 
bir biçimde herkese ve her yere ulaşması 
hedeftir" dçmek, anlamlı mıdır? 

Ne yüzde 10 olarak saptanan işsizlik 
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oranı, ne de 500 bin kişiye tarım sektörün
de iş alanı açılması, gerçekçi değildir. İk
tidar, 1980 yılı sonrasında hızla artan iş
sizlik sorununu gerçek boyutlarıyla sap
tayıp, çözüm araştırmak yerine, çeşitli he
saplamalarda yüzde 20-22 oranında oldu
ğu belirlenen işsizlik sorunlarının boyut
larını nasıl küçülteceğini, sorunun neden
lerini nasıl saptıracağını araştırma yolu
nu seçmiştir. Farklı tanımlar, değişen sa
yılar, kadınların işgücüne olan katkıları
nın sabit tutulması gibi, gerçekçi olmayan 
varsayımlar, hep bu çabanın ürünleridir, 
sonuçlarıdır. 

Ayrıca, sorunun ne olduğu da doğru 
olarak açıklanmamaktadır, işgücü talebin
deki yetersizlik göz ardı edilmekte ve iş
sizliğin nedeni sürekli olarak, "işgücü ar
zının fazla olması ve insanlann yeterince 
eğitilmemiş olması" diye sunulmaktadır. 

Planda sürekli olarak, işgücünün ni
teliğinin yükseltilmesinden, işgücü piya
sasının berraklaşmasından ve işgücü ha
reketliliğini sağlayacak enformasyon siste
minin geliştirilmesinden bahsedilmektedir. 

Sayın Başkan, sayın üyeler, Avrupa 
Topluluğuna tam üyelik ve GAP, tarım 
sektörünü derinden etkileyecek konular
dır. Bu konularda öngörülen önlemlere 
Altına Beş Yıllık Kalkınma Planında yer 
verilmesi gerekirdi. Oysa plan, her iki ko
nuda da sadece çalışmalar yapıldığını söy
lemekle yetinmektedir. Tarım üreticisini 
AT'ye tam üyelik koşullarında korumak 
için öngördüğünüz tedbirler nelerdir? Al
tıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı dönemin
de Doğu ve Güneydoğu'da yapılacak sa
nayi yatırımları hangileridir? Bu yatırım
ların üretim ve istihdam etkisi nedir? 
GAP'm tamamlanmasıyla çeşitli alanlar
da yaratılacak olan kapasitenin ne şekil
de değerlendirilmesi düşünülmektedir? 
Üretimde beklenen artışları değerlendir
mek için hangi projeler oluşturulmakta
dır? Altıncı Plan Döneminde satmayı 
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düşündüğünüz kamu kuruluşları hangile
ridir? Verimlilik artışı ve mülkiyeti taba
na yayma gibi argümanlar dışındaki özel 
argümanlarınız nelerdir? Örneğin Malte
pe Sigara Fabrikası konusunda pazarlık 
yapıyor musunuz, gerekçeleriniz nelerdir? 

AT'ye tam üyelik koşullarına uyum 
sağlamak için, bellibaşlı sektörler itibariyle 
genel politikalar dışında öngördüğünüz 
tedbirleriniz nelerdir? Örneğin,otomotiv 
sanayiindeki kapasite ve teknoloji sorun
larını aşmak için öngördüğünüz önlemler 
nelerdir? Bu sorulara yanıt verilmesini is-
tiyoruz.Çünkü, Plan ve Bütçe Komisyo
nunda bu sorulara ya hiç yanıt verilmedi 
veya konu yüzeysel birkaç cümle ile geçiş
tirildi. Oysa bu sorular, Avrupa Toplulu
ğuna tam üyelik için başvurmuş bir ülke
nin, GAP gibi önemli bir projeyi gerçek
leştirmekte olan bir ülkenin ve KİT'leri 
özelleştirme politikasını ısrarla sürdüren 
bir ülkenin, gündeminde olması gereken 
sorulardır. 

Sayın Başkan, sayın üyeler, Altıncı 
Beş Yıllık Kalkınma Planı sadece sosyal-. 
demokrat bir dünya görüşü açısından de
ğil, fakat ülke sorunları, ülke gerçekleri 
açısından da tutarsız ve gerçekçi olmayan 
bir belgedir. Beş yıldır ezilen halk kesim
lerine, "hatalarımızı düzelteceğiz ve siz
leri rahatlatacağız" mesajı verilmek isten
mekte; fakat öngörülen hedefler ve politi
kalarla kaynakların büyük sermayeye ve 
yabancılara aktarılması düzenlenmektedir. 

Bu nedenle, plan oylamasında ret oyu 
vereceğimizi belirtiyor, sizlere grubum 
adına tekrar saygılar sunuyorum. (SHP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Abdulkadir Ateş, 
buyurun efendim. 

SHP GRUBU ADINA ABDULKA
DİR ATEŞ (Gaziantep) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; Altıncı Beş Yıllık 
Planın geneli üzerinde grubum adına gö

rüş bildirmek için huzurunuzdayım, he
pinizi saygıyla selamlıyorum. 

Konuşmama başlarken Plan.ve Büt
çe Komisyonundaki son birkaç haftalık ge
lişmeleri de göz önüne alarak ve bazı so
rular sorarak konuya girmek istiyorum. 
Her şeyden önce, on günlük bir sürede 
Plan ve Bütçe Komisyonunda Altıncı Beş 
Yıllık Plan incelenirken, SHP Grubunu 
temsil eden arkadaşlarımızla birlikte, Pla
nı çok yakından ilgilendiren, Planın doğ
ru bir ray üzerine oturup oturmadığını be
lirleyecek birçok sorular sorduk ve bazı 
bilgiler istedik; ancak, bugüne kadar bi
zim sorduğumuz bu soruların cevaplan ve 
istediğimiz bilgiler henüz bizlere, diğer bir 
deyişle Anamuhalefet Partisine ulaştırıl
mış değil. Örneğin, bugün Meclis çatısı 
altında tartıştığımız bu planın dayandığı 
temel verilerin nereden kaynaklandığını 
bilmek mümkün değildir. Hesaplar nasıl 
yapılmıştır; bunu ortaya çıkarmak ve ger
çekleri bulmak, bu Planın samimi bir plan 
olup olmadığını, millet adına denetleme 
yetkisine, daha doğrusu denetlemeye muk
tedir durumda değiliz. 

Sayın Hükümet yetkilileri, özellikle 
Altıncı Beş Yıllık Planda yeni bir model 
geliştirildiğini ve bu modelin Türkiye için 
bir yenilik olduğunu -daha önceki çağ at
lama olayında olduğu gibi- devamlı vur
guladılar. Komisyondaki konuşmalarda 
vurguladılar ve buradaki konuşmalarında 
da yine vurguladılar; ama biz, hâlâ bu 
modelin ne olduğunu bilmiyoruz. "Mo
deliniz nedir görelim; beraber inceleyelim, 
belki katkımız olur. Görünmeyen ve biz
lere göstermek istemediğiniz bu model ne
dir?" diye sorduk ve bugüne kadar da he
nüz bir yanıt alabilmiş değiliz. 

Plan, 29 Mayıs Pazartesi günü elimi
ze geçti. O günden beri birtakım destek 
bilgileri ve biraz önce söylediğim hesap
lara ilişkin, modele ilişkin bilgileri istedik; 
ama bugün haziranın 20'si, plan görüşme-
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leri bitmek üzere; Anamuhalefet partisi 
milletvekilleri, halkın temsilcileri, bu so
rulara yanıt bulamamış vaziyettedirler. 

İkinci bir ilginç nokta: 29 Mayıstan 
önce plan taslağını istedik, elimize ulaş
madı; ama ondan birkaç gün önce, Dün
ya Bankasını Türkiye'de temsil eden bir 
zat, bir ziyaretim sırasında planı gösterdi 
ve bana, "Ne düşünüyorsun?" dedi. Bu 
söylendiğinde, bir milletvekiline, Plan ve 
Bütçe Komisyonu üyesi bir milletvekilinin 
eline bu plan taslağı henüz geçmemişti! 
"Henüz daha detaylı inceleyemedim" de
dim; "P lan elime geçmemişti"di-
yemedim. 

İşte, böyle bir ortamda bu planı tar
tışmaya başlıyoruz ve ANAP İktidarının 
burada sayısal çoğunluğuna dayanarak gi
rişmiş olduğu bu uygulama nedeniyle, biz 
millet adına görevimizi yapamıyoruz; bu
nu komisyonda da dile getirdik. 

Destek bilgiler istedik; plan görüşme
lerinin ortalarına doğru 4987 ve 1988 ra
kamlarını kapsayan bir kalın kitapçık ve
rildi. Bunun içerisinde de hiçbir şey yok; 
istediğimiz bilgiler yok, öz yok. Biraz ön
ce söylediğim gibi, "Model" dedik; mo
del yok ortada. Sanıyorum hayalî ihracat 
gibi, hayalî bir model söz konusu ve ha
yalî bir hükümet icraatı söz konusu Türk
iye'de. Artık giderek, toplum hayatında, 
daha doğrusu yürütmenin her işleminde 
bir hayalîliğin söz konusu olduğuna şah
sen inanmaya başladım. 

Sayın Hükümet yetkilileri, burada, 
planın ne kadar dengeli olduğunu, sektör
ler arasındaki uyumun, koordinasyonu
nun ne kadar ideal olduğunu vurguladı
lar. Bunun kanıtlanması için, bunun böyle 
olduğuna biz de inanmak için "Imput-
output tablolarınız nerede?" dedik. Sek
törler arasındaki bu söz konusu uyumu 
görebilmek, anlayabilmek ve gerçek oldu
ğunu hissedebilmek için, Imput-output 
tabloları gerekli; onun için istedik, "Müs-

vetteleri var, bunu basılı hale getireceğiz" 
dediler. Bu söz, mayıs aylarının sonların
da söylendi ve bu bilgi de bugüne kadar 
elimize geçmiş değil. Bu bilginin sayın 
Hükümet temsilcilerinin elinde var mı yok 
mu, bunu da bilmiyoruz. 

Tabiatıyla biz, "İsteyenin bir yüzü, 
vermeyenin iki yüzü karadır" diyerek, bir 
daha istedik; bunun üzerine "Matbaaya 
gitti, işte pazar günü falan basılacak, bi
ze gelecek" dendi; fakat sonuç çıkmadı. 
Yine istedik, "Baskı işlemleri devam 
ediyor" dendi. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
bugün, biraz önce koridorda yetkililerden 
yine istedim; "Efendim, vermeye mecbur 
değiliz" dediler. Çelişkiye bakın. Önce, 
"Müsvetteler elimizde, basılınca tabiî 
vereceğiz" dendi; daha sonra "Basılmak 
üzere" dendi; "Baskıda" dendi; bugün, 
daha 45 dakika önce koridorda, "Verme
ye mecbur değiliz" dendi. 

Neyi, kimden saklıyorsunuz, bunu 
öğrenmek istiyoruz. Bu planın nasıl yapıl
dığını, o tabloların kafadan uydurma mı, 
hayalî mi olup olmadığını ve sizin öner
diğiniz amaçların, bu amaçlara nasıl va
rılacağının yöntemlerinin doğru olup ol
madığını, gerçeklerle ilişki içerisinde olup 
olmadığını öğrenmek, millet*adına bizim 
hakkımızdır. Bunu kimsenin gasp etme
ye ne hakkı, ne de yetkisi vardır. 

Projeksiyonlar yapmışsınız, buraya 
geçirmişsiniz; "Efendim nüfus artışı şu 
olacak, sanayideki gelişme bu olacak, ya
tırımlardaki artış bu olacak veya düşüş bu 
olacak, kamu harcamaları şöyle sarf edi
lecek... 

Bu projeksiyonları neye göre yaptı
nız? Hangi teknikleri, hangi varsayımları 
kullandınız? Hiç olmazsa varsayımlarını
zı söyleyin. 

"Sanayileşeceğiz" diyorsunuz... 1994 
yılında, yani planın sonunda', tarımda ça
lışacak olan nüfusun 500 bin artacağı 
planda yazılı. Bu ne demek? Tarım kesi
minde -ortalama aile büyüklüğü olarak 
alırsak- 2 milyon daha nüfus artışı olacak 
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demektir. Nedir burada varsayımınız? 
Herhalde, bunu öğrenmek, bizlerin, bu 
milletin vekillerinin de hakkıdır. Yoksa, 
kafadan ezbere plan yazmak, plan yapmak 
kolaydır; ama bunun adına "plan" den
mez, "senaryo" denir. Bu ülkenin de; hal
kımızın da altı yıldan beri artık bu tür se
naryolara karnı doymuştur. Bu verileri, bu 
destek bilgileri hâlâ istiyoruz. Çünjkü, in
şallah biz bu planı iki üç ay sonra yeni
den yapacağız. Bunun için gerekli. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Altıncı Beş Yıllık Planın baz yılından bah
sedildi. Ben onun üzerinde fazla durmu
yorum; fakat hemen şunu vurgulamak is
tiyorum: Altıncı Beş Yıllık Planda, 1989 
programında öngörülen verilerle, planın 
öngördüğü 1989 verileri farklı. 

Bunu kabul ediyoruz. Zaten dün Sa
yın Bakan da buraya çıktığında, "Ne ya
palım, zaten bunlan kontrol edemiyoruz" 
gibi bir tabir kullandı, bizim sözcümüz 
konuştuktan sonra. Doğrudur; insan bu 
konuyu iyi bilmezse, ne olacağını tahmin 
etmesi de zordur. Ama ben, 1989 Progra
mındaki verilerle, planda baz alınan 1989 
verileri üzerinde durmayacağım; sadece, 
plandaki verilerle, yani mart ayında kul
lanılan verilerle, bugün haziran ayındaki 
değişmeleri, aradaki farklan size biraz 
vurgulamak istiyorum. Bu, 1989'daki 
program verileri değil, planın 1989'da baz 
aldığı verileri söyleyeceğim. 

İki üç aylık dönemde, yine, baz alı
nan verilerde de büyük aksamalar var; bu
nun en güzel örneği buğday rekoltesinde 
görünüyor. Sayın Tarım Bakanı ve yetki
liler, buğday rekoltesinin 17,2 miylon ton 
olacağını söylüyor. Halbuki eldeki bilgi
ler, birçok meslek kuruluşunun ve ayrıca 
Amerika Birleşik Devletlerinin uydu ara
cılığı ile kontrol ettiği ve saptadığı rakam
lar, buğday rekoltesinin 13 milyon ton ci
varında gerçekleşeceğini söylüyor. Nedir 
bu? Ben, 1989 programındaki rakamı ko

nuşmuyorum, bu plandaki rakamı konu
şuyorum. Mart ayından bugüne kadar iki-
buçuk üç ay geçmiş ve sadece buğday re-
koltesindeki yanlış 4 milyon ton civarın
da. Bu ne yapar? En azından gayri safi 
millî hasılayı yüzde 2 aşağıya çeker. Böy
le bir başlangıçla beş yıllık plan yapmak 
imkânı yoktur. Onun için yeniden uyarı
yoruz, yeniden söylüyoruz; Hep beraber 
oturalım, hiç olmazsa hareket noktamızı 
iyi tespit edelim, ama bu planda bu yok, 
olacağa da benzemiyor. 

Sayın Hükümet yetkililerine, Sayın 
Bakana, "Bu nasıl iştir?" diye soruyoruz. 
Sayın Bakan, öyle bir tavır içerisindeki, o 
her zamanki nazik ve güler yüzüyle bize 
öyle bir bakıyor ki, sanki "Yahu o konu
ları karıştırmayın. İşte, siz de biliyorsunuz, 
biz bu planı, yasak savmak için yaptık" 
der gibi bir ifade içerisinde! "Nasıl olsa, 
birkaç ay sonra sizler gelip bunun yenisi
ni yapacaksınız, lütfen gemiyi sallamayın" 
der gibi -esasen diyemiyor; ama demek 
istiyor- bir ifade, bir tavır içerisinde... 

TEVFİK ERTÜRK (Ankara) — 
Tercümede yanlışlık var. 

ABDULKADİR ATEŞ (Devamla) 
— Olabilir efendim; ama Plan ve Bütçe 
Komisyonu görüşmeleri sırasında Sayın 
Bakan teşekkür konuşması için söz aldı
ğında, Sayın Komisyon Başkanının da 
yardımlarıyla, muhalefet partilerinin, pla
nın teknik yönünü eleştirmediklerini söy
lemek cesaretini de gösterebiliyor! 

Doğrudur, planın teknik yönünü faz
la eleştiremedik, deşeleyemedik. Niye de-
şelenmez bu?. Çünkü, bir edebî eseri, da
ha doğrusu bir maddeler manzumesini, 
teknik yönden eleştirme imkânı yoktur. İs
tediğimiz veriler, destek bilgiler buraya ge
tirilmemiştir, komisyona sunulmamıştır. 
O zaman siz Agatha Christie'nin roma
nını ımput-output tablolarına nasıl vurur
sunuz, dengeleri nasıl sağlarsınız?! Tabiî, 
şimdi durum böyle olunca, Sayın Bakan 
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teşekkür konuşmasından sonra, bize söz 
hakkının olmadığı bir ortamda çıkıyor, 
orada bol keseden" Muhalefet eleştireme
di efendim" diyor. Tabif denir, siz ne ver
diniz ki, ne getirdiniz ki, teknik ne var ki 
bunun içinde, eleştirilsin? 

Şimdi, biz bazı dilek ve temennileri 
içeren bir romanı veya bir yazı manzumer 
sini teknik açıdan eleştirenleyiz, bu müm
kün değildir. Onun için, verin verileri, ge
tirin istediğimiz tabloları, ister burada, is
ter komisyonda veya sizin seçeceğiniz her
hangi bir ortamda, oturalım, konuyu tar
tışalım diyoruz, teknik yönüyle tartışalım 
diyoruz; ama her nedense -herhalde olma
dığı içindir ki- bu istediğimiz bilgiler bir 
türlü bize gelmedi. 

Sayın Başkan, değerli milletvekili ar
kadaşlarım; bu kala ile gidildiği sürece, ül
kemizde ne plandan, ne de planlamadan 
söz edilebilir. Altıncı Beş Yıllık Planın içe
risine şu gök kubbenin altında ne varsa ko
nulmuş, maddelere geçirilmiş! işsizlik so
runu çözülmüş^!); sağlık sorunu hele, hiç 
yok, halledilmiş(!); eğitim sorunu yok(!); 
altyapı sorununun zaten kalmadığını(!) 
daha Önce Sayın Başbakan da burada 
açıkladı... Ancak, böyle bir planın, gök 
kubbenin altında mevcut en iyi dilekleri 
içerisine almış olan bir planın uygulama 
olanağı yok Türkiye için; Türkiye'nin bu 
söylediğimiz konulanna çözüm getirmesi 
de mümkün değil. 

Gerçekçi olalım, ayağımız yere bas
sın diyoruz; ama bu planın hakkını da ye
memek lazım. Belki -belki diyorum- öne
rilerimiz doğrultusunda hareket ederler
se, Türkiye için ve halkımız için bu pla
nın bir tek faydası olabilir. Nedir bu fay
da?.. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
bu konuda benim önerim şu: Bu plan par
ça parça bir videoya görüntülü olarak çe
kilmelidir ve bu video kasetleri, zaman za
man televizyondan işsizlik sorunu ile ezi

len, ürününe gerçek değerini bir türlü ala
mayan, okul kapılarında sürünen, hasta
nelerde hastalarını rehin bırakmak zorunr 
da bırakılan insanların moralini düzelt
mek için "Koy bir kaset, neşemizi 
bulalım" havasında kullanılabilir, bu pla
nın böyle bir faydası olabilir^!); ama bu
nun için öncelikle yapmanız gereken gü
zel bir şirketle, özel bir şirketle anlaşma 
yapmanızdır. Söyleniyordu köprüden ge
çerken, "Koy bir kaset, kafamızı bulalım" 
diye... O şirketle anlaşın, bunu bir video
ya geçin ve zaman zaman, halkın buna
lımlı olduğu dönemlerde koyarsınız, halk 
da kafasını bulur. Bir tek faydası o olur bu 
planın!... 

İşte bu pembe plan, halkımıza, belki 
böylesi bir yarar sağlayabilir^) Bunun dı
şında, önümüzdeki beş yılda, bu plan doğ
rultusunda halkımızın sorunlarının her-
hangibir çözüme kavuşacağına hiç inan
cım yok. 

Bir önerim daha var, bu biraz daha 
pratik: Planın harcamalarla, yatırımlarla 
ilgili kısmında, beş yıl içerisinde 162 tril
yonluk bir yatırım söz konusu. 162 trilyon
luk yatırımın üzerine, bir de, cari işlem
lerden dolayı 21 trilyonluk bir kaynak söz 
konusu... ikisini topladığınız zaman 182 
trilyon yapıyor... 

Bence, siz bu planı yapacağınıza, bu 
182 trilyonu 55 milyona bölün... Adam ba
şına 4 milyona yakın para düşüyor... Ben 
ona inanıyorum ki, bu planı uygulamak-
tansa, 4'er milyonu insanlarımızın cebi
ne koyun, onların refahı, sağlık durumu, 
eğitimi ve üretimleri, sanıyorum daha da 
artar! Onun için, iş kestirmedir ve kamu 
masraflarından da bazı tasarruflar sağla
yabilirsiniz!.. 

Esasında, böylesi bir plan yapmak
tansa, bu söz konusu ettiğiniz kaynaklan 
direkt olarak halka vermek, bence çok da
ha faydalı olacaktır. Hiç olmazsa, gelir da
ğılımını daha fazla bozmayacaksınız. Çün
kü, bu plan ne yapacaktır? Gelir dağılı-
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mini -eğer uygulama şansı olursa, ki ol
mayacaktır inşallah- daha fazla bozacak
tır. Benim önerim, siz o 182 trilyonu 55 
milyon insana, eşit ve adil bir biçimde, 
sosyal adalet ilkeleri doğrultusunda pay
laştırın. 

Esasında, planlamanın görevi teşvik 
dağıtmak değildir. Planlamanın, önce kay
nakların rasyonel dağılımını sağlamak gö
revi vardır; ama bugün ne olmuştur? 
Planlama, teşvik dağıtan bir banker hali
ne dönmüştür; günlük işlerle uğraşan ve 
teşvik dağıtan bir kurumdur. Kaynakla
rın rasyonel dağılımında çok önemli bir 
kurumdur planlama. Biraz önce söyledim, 
ne yapması lazım? Bu rasyonel dağılımı 
yaparken, taibatıyla politik tercihler göz 
önünde tutulmalıdır ve tutulması gerekir; 
ama böyle bir planlama yok ortada ve ma
alesef -Değerli bürokratlarım alınmasın
lar, bunlar sizin suçunuz değil, siyasî ik
tidarın suçudur- Planlama Teşkilatı yok 
artık ortada; kaybolmuş. Sizin o değerli bi
rikiminiz, bilgi birikiminiz maalesef Türk 
halkı lehine kullanılma olanağından alı-
konuluyor. Sizin o bilgi birikiminizi, in
şallah yakın zamanda, bizler halkın yara
rı için devreye sokacağız. 

Planlamada önemli bir husus vardır. 
Nedir? Keyfî kararları önlemektir. Plan
lama Teşkilatının görevlerinden bir tane
sidir bu. Hesapsız kararlara mâni olmak
tır. Gözü dönmüş bazı politik tercihlere 
dur diyebilmeyi gerektirir planlama ve 
planlama teşkilatları. Planlama demek, ik
tidarın, önce kendi karar yetkisini sınır-
layabilmesi demektir. Birtakım ideolojik 
saplantılarla, örneğin liberal ekonomi, dı
şa açılma gibi safsatalarla eğer bir siyasî 
iktidar, kendiliğinden o iştahını dengele-
yemiyorsa, kendi karar yetkisini vatan uğ
runa, millet uğruna, kalkınma uğruna sı-
mrlayamıyorsa, o ülkede planlamadan ve 
plandan sözedilemez. Bugün, Türkiye'
nin, içerisinde bulunduğu durum budur. 

Siz politik iştahınızı, iktidarda kalma he
vesinizi ve haksız direncinizi maalesef sı-
nırlayamadığmız için, Türkiye'de şu plan
dan veya Planlama Teşkilatından bahset
me olanağı ortadan kalkmıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekili ar
kadaşlarım; şimdide, gerçek plancılık na
sıl olur; kısaca onun üzerinde durmak is
tiyorum. Her şeyden öne, Türkiye'nin geri 
kalmışlığını, üretim düşüklüğünü, verim 
yetersizliğini bir alınyazısı olarak gören 
ANAP zihniyeti değişmelidir diyoruz. 
Planda bu önemli bir olaydır, önemli bir 
noktadır. Biz, plan yaklaşımı içerisinde, 
Türkiye'nin geri kalmışlığını, üretim dü
şüklüğünü, verim yetersizliğini, bu halkın 
bir alınyazısı olarak görmüyoruz ve gör
meyen bir partiyiz. Bu sorunların çözüm
lerinin de, gelişigüzel tedbirlerle ve tesa
düflere bırakılarak halledilebileceğine de 
inanmıyoruz. Hangi ad altında yaparsa
nız yapın, bir ülkenin gelişmesini, bir ül
kenin kalkınmasını "liberalizm" adı altın
da da yaparsanız fark etmez, "Açık 
ekonomi" adı altında da yaparsanız fark 
etmez; ülkenin bu söylediğim sorunları, 
yani geri kalmışlığı, verim düşüklüğü, üre
tim düşüklüğü vesaire, tesadüflerle çözü
lemez. O zaman, bugün sizlerin inandı
ğınız gibi, toplumda, bu gelişmelerin, ül
kenin bir alınyazısı olduğu kanısı yayılma
ya başlar. 

Biz plana demokratik bir süreç içe
risinde yaklaşılmasından yanayız ve ülke
mizin bu sorunlarının, ancak tutarlı bir 
plan anlayışıyla çözülebileceğine inanıyo
ruz. Aynca, bizler, kalkınmayı, yalnızca 
bir ekonomik büyüme olarak da görmü
yoruz. Bu plandaki önemli eksikliklerden 
bir tanesi de o. Beşinci Beş Yıllık Planda 
da aynı eksiklikler vardı. Ekonomik büyü
me demek, kalkınma anlamına gelmez. 
Biz kalkınmayı, toplumumuzun, sosyal, 
ekonomik, siyasal, kültürel, mekânsal tüm 
yönleriyle, niteliksel çağdaş bir düzeye 
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ulaştırılması olarak anlıyoruz; ama maa
lesef bu planda bunun da eksikliklerini gö
rüyoruz, bu anlayış da yok ve olamayacak 
gibi gözüküyor. 

Ayrıca, biz plan anlayışıyla, bir ülke
nin bağımsızlığı arasında da yakın bir iliş
ki kuruyoruz. Bir ülkenin ekonomik ba-
ğımsızlığıyla ve kalkınmasıyla, o ülkenin 
siyasal bağımsızlığı arasında da doğrusal 
bir ilişki vardır diyoruz. Onun için de, 
plan ve plancılık anlayışı ve uygulamalan 
önem taşıyor; ama sayın ANAP temsilci
leri, ANAP programlan ve planlan bunu 
böyle düşünmüyor. Niye düşünmüyor?.. 
Siz hâlâ diretiyor ve ekonomimizin kilit 
taşları sayılacak işletmeleri dahi ben özel-
leştiririm diyorsunuz; yani diğer bir deyiş
le, yabancılaştıracağım diye direniyorsu
nuz. İşte biz onun için, siyasî bağımsız
lık, ekonomik bağımsızlıktan geçer diyo
ruz; bunun da yolu yöntemi, iyi bir plan
lama ve iyi bir plan hazırlamaktır diyo
ruz. 

Bize göre ekonomik bağımsızlık, çağ
daş bir sanayi toplum yapısına ulaşmakla 
sağlanabilir. İşte, bu da yok ANAP prog
ramında. 

"Ben sanayileşmeyi tesadüflere 
bırakıyorum" diyor. "İnsanların keyfine 
bırakıyorum" diyor. 

Sanayileşmeyi veyahut da bir toplu
mun alınyazısını insanların keyfine bırak
mak, devlet anlayışına tersdüşer; kendi 
kendini inkâr etmek demektir. Bu anlayı
şı da sosyal demokrat partilere, Sosyalde-
mokrat Halkçı Partiye ters gelmektedir. 
Bunun da değiştirilmesini, Plan ve Bütçe 
Komisyonunda biz özelilkle istirham et
tik; fakat o da dinlenmedi. 

Tüm bu nedenlerle, planı ve planlı 
kalkınmayı vazgeçilmez görmekteyiz. Bu
günkü gibi, ANAP hükümetlerinin yap
tığı gibi, yasak savmak için göstermelik 
plan anlayışına da karşıyız. 

Şunu söylüyoruz: Plan demokratik ol

malıdır diyoruz, özgürlükçü ve katılımcı 
demokrasi kurallanna uygun olarak kal
kınma planlan hazırlanmalıdır diyoruz ve 
Hükümet buraya geliyor, diyor ki: "Ben 
100-115 tane özel komisyondan bu planı 
geçirdim geldim." 

Ama, çeşitli sektör temsilcilerine, çe
şitli işçi temsilcilerine, üretici kesimlerine 
soruyoruz, plandan haberleri yok! Demek-
ki, biraz önce söyledikleri bu 100 küsur 
kuruluş aracılığıyla, onların katkısıyla bu 
planın gerçekleşmesi olayı da doğru değil. 
Demekki bu plan, aynı zamanda demok
ratik bir plan da değil. 

Bize göre, özgürlükçü ve katılımcı bi
çimde yapılması lazım gelen kalkınma 
planlan, gerek oluşurken, gerekse uygu
laması sırasında, halkımızın, kooperatif
leri, sendikaları, dernekleri, meslek kuru
luştan, üniversiteleri gibi özel kesimleri ya
nında, kamu temsilcilerinin de yer aldığı 
kurullardan oluşarak, tabandan tavana 
doğru oluşturulması gereken bir eser ol
malıdır ve yine biz inanıyoruz ve plan, 
devlet için zorunlu, özel kesim için de 
özendirici, yönlendirici olmalıdır diyoruz 
ve plan, salt ekonomik ve toplumsal ko
nularla da sınırlı kalmamalıdır diyoruz. 
Artık Türkiye'de mekânsal konulara gir
mek lazımdır; ama Altıncı Beş Yıllık Pla
nın mekân boyutu hemen hemen sıfıra ya
kındır. 

Kalkınmada öncelikli yöreler diyoruz 
ve bir de GAP'tan bahsediyoruz... Bunun 
somuta indirgenmiş herhangi bir izine bu 
planda rastlamak mümkün değil. Bu gi
dişle bölgesel dengesizlik, bu plan uyarın
ca, önümüzdeki yıllarda giderek daha da 
artacaktır. 

Bölgeler arası gelişme farklıhklannm 
kaldınlması, doğal kaynakların, özellikle 
tahrip edilmeden yapılması önemlidir di
yoruz ve bu konuda da herhangi bir ted
bir, dişe dokunan bir önlem söz konusu 
değildir. Aynı zamanda, yine özgürlükçü 
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ve demokratik plan anlayışından hareket 
ederek, şunu söylüyoruz: Ulusal planla 
uyumlu olarak, değişik bölgelerde hatta 
belediyelerde, KİT'lerde ve benzeri kuru
luşlarda, kendi özelliklerine uygun, kısa ve 
orta vadeli planlar yapılmalıdır; bu plan
lar, kalkınma planıyla entegre edilebilme
lidir ve edilmelidir diyoruz ama bakıyo
ruz, bugün GAP gibi çok önemli bir pro
jede bile*. henüz bu kadar yatırım yapar
ken, o yörenin hiç olmazsa kalkınmasını 
planlayacak bir teşkilat kurulmamış, bir 
örgütlenme sözkonusu değil. Aynı şey, Do
ğu Anadolu için de geçerlidir; aynı şey, 
Orta Anadolunun az gelişmiş yöreleri için 
de geçerlidir. 

Bu konuda tez elden bir teşkilatlan
maya, bir örgütlenmeye ve o yörelerin so
runlarıyla ilgili kalkınma planlarının ya
pılmasına ihtiyaç vardır. Ancak böylece 
topyekûn kalkınma amacına ulaşabiliriz, 
etkin bir biçimde kalkınmamız mümkün 
olabilir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
bütün bunların gereği olarak şunu vurgu
lamak istiyorum: Bu amaçlar doğrultu
sunda Devlet Planlama Teşkilatı mutlaka 
ve mutlaka yeniden elden geçirilmelidir. 
Planlama Teşkilatımızın üzerinden gün
lük işler atılmalıdır. 

Daha önce de söylediğim gibi, Plan
lama bugün, yalnızca teşvik dağıtan bir 
kurum niteliğine dönüşmüştür. 

Planlama Teşkilatı tez elden, kısa dö
nemli, Türkiye'nin içerisinde bulunduğu 
sorunlar göz önüne alınarak, kısa dönem
de tez elden bir düzenleme planı hazırla
malıdır. 

Türkiye'nin önümüzdeki bir veya iki 
yıl içerisinde uygulanabilecek bir düzen
leme planına ihtiyacı vardır; sosyal açıdan 
vardır, ekonomik açıdan vardır, altyapı 
açısından vardır, sanayi açısından vardır. 
İşte ondan sonra, bu uygulandıktan son
ra, o düzenleme planından sonra yeni bir 

Altıncı Beş Yıllık Plan devreye girmelidir 
ve ondan sonra sağlıklı bir kalkınmanın, 
belki mümkün olması koşulları yaratıla
bilir. 

Bütün bunlar yapılırken, önemli bir 
noktaya daha dikkat etmemiz gerekiyor; 
o da, devletin tüm gelirlerinin bir kesede 
toplanması prensibidir; bunu sağlamamız 
lazım. Tüm giderler de, yine aynı keseden 
yapılmak durumundadır ve belli bir enf
lasyon göze alınarak iç borçlar kısa vade
de tasfiye edilmelidir. 

Bunun siyasî bir faturası olacağını bi
liyoruz; ama Türkiye'nin çıkarları, halkı
mızın içerisinde bulunduğu sorunların ha
fifletilebilmesi için bu iç borçların kısa dö
nemde tasfiye edilmesi hususu mutlaka 
gerçekleştirilmelidir ve bu da maalesef Al
tıncı Beş Yıllık Planda yoktur, 

Bunu yapmadığınız takdirde, enflas
yon oranını düşüremezsiniz; bunu yapma
dığınız takdirde, özel kesimin yatırım yap
masını da gerçekleştiremezsiniz. "Devlet 
kalkınmasının büyük bir kısmını özel ke
sim yoluyla yapacaktır" diyorsunuz; ama 
siz, bugün Türkiye'de, özel kesimin kal
kınmaya katkısı veya sanayileşmesi için en 
önemli gereksinim duyduğu para için özel 
kesimle rekabet halindesiniz. Bu tür çeliş
kileri lütfen kaldırın, size yol gösteriyoruz, 
dinleyin. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
tabiî bu arada, bazı konuların, bazı olay
ların ANAP Hükümetince ve siyasîlerin-
ce ne kadar abartıldığını vurguladım; ör
neğin, millî gelir hesabında olduğu gibi, 
bazı rakamlarda olduğu gibi, buğday re-
koltesiyle ilgili rakamlarda olduğu gibi. 
Bir konuya değinmeden geçemeyeceğim, 
çünkü artık herkes bunu ağzına sakız et
ti, çiğniyor; o da ödemeler dengesiyle il
gili. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
bilindiği gibi, Sayın Başbakan, 1988 yılın-
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da ödemeler dengesi konusunda büyük bir 
haz ve mutluluk içerisinde övünmeye baş
ladı ve birtakım pembe tabloları orada da 
çiziyor, "Efendim, 1,5 trilyon cari işlem
ler fazlası veriyoruz" diyor. 

Bugün tesadüf müdür, nedir, her çı
kan arkadaş da bu cari işlemler fazlasına 
değindi. Acaba gerçekten Türkiye'nin bir 
cari işlemler fazlası var mıdır? isterseniz, 
birkaç dakika müsaade ederseniz, onun 
üzerinde biraz durmak istiyorum. 

Benden önce, daha doğrusu dün ko
nuşan parti sözcümüz buna biraz değin
di; $u Irak'ın borçları... Irak'a mal satmı
şız, 1,7 milyar dolar alacağımız var ve bu
nu alamıyoruz... Aynı sorun bugün iran'la 
da başlamış., ihracat yapmışız; ama kar
şılığını alamıyoruz. 

Biz diyoruz ki -yalnız Irak ' ı 
alıyorum- Irak'a yapılan 1,7 milyarlık ih
racatın 1 milyarı, pek alınabilecek türden 
gözükmüyor; ama Sayın Başbakanımız, 
cari işlemlerle ilgili konulara değinirken, 
bu sanki cebimizdeymiş gibi hesap yapı
yor. 

Turizm gelirlerine geldik... Dün yine 
söylendi, daha önce de söylendi; turizm 
gelirleri 2,3 milyar dolar gözüküyor, ama 
bizim hesaplarımıza göre, verdiğimiz ne
denlerden dolayı bunun 700 milyon dola
rını düşmek lazım; çünkü abartılmış. 

Görünmeyen diğer giderlere bakıyo
ruz; 3,5 milyar dolar olarak gözüküyor ve 
biz biliyoruz ki, Türkiye'de bu görünme
yen diğer giderler 3,5 milyar dolar değil, 
bundan 600. milyon dolarını düşmemiz la
zım; çünkü şişirmedir. İstatistik Enstitü
sünün rakamları da bunu böyle gösteriyor, 
asgarî 600 milyonunu düşmemiz lazımdır. 

Şimdi, Irak'tan, yani daha doğrusu 
dış ticaretten 1 milyar, turizm gelirlerin
den 700 milyon, görünmeyen diğer gider
lerden 600 milyon doları alt alta koyup 
topladığınızda 2,3 milyar dolar yapar. Ha

di, Sayın Başbakanın söylediği 1,5 milyar
lık carî işlemler fazlasının olduğunu dü
şünelim: 2,3 milyar dolarlık hata payını' 
düştüğümüzde, geriye eksi 800 miyon do
lar kalıyor. Devlet İstatistik Enstitüsünün 
nisan ayında yayınlamış olduğu temel eko
nomik göstergelerin 27 nci sayfasında da, 
o tarihte Merkez Bankasının bu konuda 
eksi 800 milyon dolarlık bir durumda ol
duğu gösteriliyor. 

Onun için, rakamları şişirmeydim; 
ondan sonra da kürsülere çıkıp, "Efendim 
biz, Türkiye'de ilk defa carî işlemler faz
lası verdik" gibi konular üzerinde de çok 
ciddî bir biçimde kendimizi inandırmaya
lım. Eğer kendimizin şişirip, kendimizin 
yarattığı bu tür şişirme rakamlara belli bir 
süre sonra inanma durumu devam edecek 
olursa, Türkiye'nin bugünkü zor koşullar' 
dan kurtulması mümkün değildir ve bu 
durumun devam etmeyeceği görüşünde
yim. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
bu durumun devam etmemesi temenni
sinde bulunarak, grubum ve şahsım adı
na saygılar sunuyor ve teşekkür ediyorum. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sosyaldemokrat Halk
çı Parti Grubu adına Sayın Turan Baya-
zıt, buyurunuz efendim. 

SHP GRUBU ADINA M. TURAN 
BAYAZIT (İzmir) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; şu günlerde Türkiye Cum
huriyeti Devletinin altıncı planını görüşü
yoruz. 1961 Anayasasıyla mevzuatımıza 
giren plan kavramının ilk uygulandığı yı
lı ele alıp, basit bir parmak hesabı yapar
sanız, Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı
nın, bundan iki yıl önce yürürlüğe girmesi 
gerektiği sonucuna varırsınız. Yani, Türk
iye planlı döneme geçtikten bu yana, iki 
yılı beş yıllık plan içinde geçmemiş, yani 
iki yılı beş yıllık plan içerisinde sürdürül
memiş, intikal programlarıyla yetinilmiş-
tir; bunlar, 1978 ve 1984 yıllarıdır. 
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1978 yılında, Meclis mevcutken, 
Meclisteki siyasî partilerin iktidar olma, 
olmama intikal durumu kargısında bir 
plan yapılamamıştır; ama 1984 yılında, 
demokratik yaklaşımını asla tasvip etme
diğimiz geçiş hükümeti zamanında, Ulu
su Hükümeti zamanında memlekette Be
şinci Beş Yıllık Plan yapılmamış, bu pla
nın yapılışı, seçimle işbaşına gelecek olan 
iktidara terk edilmiştir. Bunun içindir ki, 
1984 yılı gene bir intikal programıyla ge
çiştirilmiştir. 

Bunları değerlendirdiğinizde, akla, 
ciddf ve samimi bir soru geliyor: Acaba bu 
iktidar, Altıncı Beş Yıllık Planı hazırlamalı 
mıydı? Acaba bu iktidarın siyasal açıdan 
Altıncı Beş Yıllık Planı hazırlama hakkı ve 
yetkisi var mıydı? 

Değerli arkadaşlarım, 1983 yılı se
çimlerinde yüzde 40'ların üzerinde bir oy 
alarak iktidara gelen Anavatan Partisi, 
1983 yılından bu yana, bütün seçimlerde 
oy kaybıyla eriye eriye ve nihayet 26 Mart 
yerel yönetim devriminde -ben bu kelime
yi telamız edince, ANAP'lı arkadaşlarım, 
zannediyorum kendi reform sözcüklerini 
hatırlıyorlar ve bunu abartılmış olarak de
ğerlendiriyorlar.- Evet, 26 Mart, bir yerel 
yönetim devrimidir. 26 Mart, Türk hal
kının patladığı, 26 Mart, Türk halkının bu 
iktidara uyması gereken istikameti göster
diği; 26 Mart, Türk halkının mevcut si
yasî düzeni tamamen altüst ettiği, terci
hini bu şekilde kullandığı bir devrimdir. 
İşte, 26 Mart yerel yönetim devriminde-
21 küsur yüzdelerine düşen, nihayet ka
muoyu yoklamalarında yüzde 15'lere doğ
ru bir eğilim takip eden ve memleketimiz
de, seçim sistemimizde "Siyasî sefalet 
sınırı" diye nitelendirdiğim yüzde 10 dü
zeylerine, siyasî sefalet sınırına yaklaşan 
bu iktidarın bu altı yıllık planı yapmaması 
gerekirdi; o, bunun siyasal hakkı değildi. 

Değerli arkadaşlarım, teknik ve eko
nomik yönden de bu planın hazırlanma

ması gerekirdi. Hiç değilse bir yıllık, iki 
yıllık bir intikal programı tercih edilme
liydi. Siz düşünün: Yüzde 70'lerin üstü
ne tırmanan bir enflasyon; 1983 'e göre 
yüzde 50'lerin altına düşen bir gelir da
ğılımı; memlekette nüfusun yüzde 
80-90'mm millî gelirin yüzde lO'una, yüz
de 20'sine sahip olduğu şekliyle tebarüz 
eden, ortaya çıkan bir gelir dağılımı ve sa
nayileşmenin Türkiye'de tamamen dur
ması... İşte, 1989 yılı baz alınarak, 1989 
verileri üzerine inşa edilen bu plan, aca
ba teknik ve ekonomik yönden sağlıklı bir 
tasarruf olmuş mudur? 

Bu nedenlerle planın hazırlanmaması 
gerektiğini, bir intikal programı yapılma
sının, siyasal yönden de, ekonomik yön
den de daha sağlıklı ve doğru bir tercih 
olacağını vurgulamak istedim. 

Sayın Başkan, Altıncı Beş Yıllık Pla
nı incelediğimizde, Türk toplumunun vaz
geçemeyeceği temel değer yargılarının, te
mel kavramların bu planda yer almadığı
nı görüyoruz. Bunlardan birincisi, Atatürk 
ilke ve devrimleridir. 

Planın "Kültür" bölümünü inceliyo
ruz; geçen planlara göre madde bakımın
dan, içerik bakımından çok kabarık olan 
"Kültür" bölümünde Atatürk ilke ve dev
rimlerinden söz edilmediğini görüyoruz. 

1120 nci maddedeki, "Fertleri millî il
ke ve hedefler etrafında birleştirmek" di
ye bir yaklaşımı komisyonda, bizim Sos-
yaldemokrat Halkçı Parti milletvekilleri
nin verdiği önergeye Hükümet katılarak, 
"Atatürk ilke ve devrimleri" şekliyle de
ğiştirmiştir; ama bu değişiklik, Hüküme
tin ilk yaklaşımını, Hükümete planın ha
zırlanması sırasında hâkim olan yaklaşı
mı değiştirmeye yeterli değildir arkadaş
larım. 

Yine planda arayıp bulamadığımız 
ikinci kavram, demokrasi kavramıdır. Bu
rada Sayın Bakan da söyledi, partimizin 
sözcüleri de söyledi; bir "Açık toplum" 
deyimi var. "Açık toplum" deyimi hiçbir 
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zaman demokrasiyi istihdaf etmiyor, o an
lama gelmiyor. Kanımca,] plandaki "Açık 
toplum" eksik yazılmış. Stratejiye bakar
sanız, stratejide açık toplum, "Çağdaş 
ilerlemelere açık toplum" şekliyle, geçer, 
"Batılılaşmayı hedef alan bir açık 
toplum" şekliyle geçer. Planda, stratejide
ki "Çağdaş ilerleme" sözcükleri çıkartıl
mış, sadece "Açık toplum" denmiş, on
dan sonra herkes bundan, kendi hedefine 
göre bir yorumlama yapma yoluna gitmiş. 
Demokrasi anlamına gelmez... 

Yine planda yer alan, "Hür ve gü
venli ortam" deyimi kanımca, özel sektö
re verilen bir teminattır ve "Demokrasi" 
sözcüğünün, "Demokrasi" kavramının 
yanında çok kısır ve çok güdük kalır, ama, 
Beşinci Beş Yıllık Plan stratejisini incele
diğinizde, bu Hükümetin, stratejide, de
mokrasiden uzun uzun bahsettiğini görür
sünüz. 1984 yılında bu zorunluğu hisse
den ANAP iktidarı, bugün acaba niçin bu 
noktaya gelmiştir? Bunun değerlendiril
mesi ve düşünülmesi gerekir kanı
sındayım. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
plana hâkim olan bazı politikalar ve bazı 
varsayımlar var. Bunlar kısaca, nelerdir ve 
beş yıllık iktidar süresi içinde (Ki, bunla
rın hepsi Beşinci Beş Yıllık Planda da var
dı) bunlar hangi ölçülerde gerçekleştirile
bilmiştir? 

Bir kere, Altıncı Plana hâkim olan 
ana felsefe, doğal olarak ANAP'ın felse
fesidir. Nedir bu felsefe? "Rekabet şart
larının hâkim kılındığı serbest pazar eko
nomisi içinde sanayi ve ticarette özel ke
simin etkinliği ve payı artırılarak, devle
ti, altyapı ve kalkınmada öncelikli yöreler
deki yatırımlara yönelterek küçültmek..." 
Üç noktada toplayabileceğimiz ANAP fel
sefesi budur. 

Acaba beşbuçuk yıl içinde ANAP 
bunlann hangisini uygulamıştır, hangisi

ni gerçekleştirmiştir? Serbest rekabet şart
larını gerçekleştirmiş midir? Hayır. Sana
yileştirmede bütün teşviklerine rağmen 
özel sektörün payını artırabilmiş midir? 
Hayır. Acaba devleti küçültmüş müdür? 
Evet; maalesef devleti küçültmüştür; kendi 
parti programında olduğu halde, iki hü
kümetinin programında olduğu halde ve 
beş yıllık planda mevcut olduğu halde, kal
kınmada öncelikli yörelere el uzatmamış-
tır. Bunu Komisyonda dile getirdiğimde, 
Sayın Bakan bana şu listeyi verdi arkadaş
larım... Bu liste, eczacı terazisine vurdu
ğunuzda birkaç miligram gelir. İçinde, 125 
tane yatırımın yapılıp bitirildiği yazılı. 
Bunları bir bir inceledim. Tabiî ben, 
"Kalkınmada öncelikli yöreler" derken, 
Maraş'ı, Sinop'u düşünmedim; Van'ı, 
Hakkâri'yi, Bitlis'i, Muş'u, Güneydoğu'-
yu ve Doğu'yu düşündüm ve zaten sorum 
0 idi. 

Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım; 
bakın, bunun analizini yaptığımızda kar
şımıza çok çok karakteristik bir tablo çı
kıyor: Bu 15 doğu ve güneydoğu ilinin 
13'ünde -gariban Hakkâri'de, gariban 
Siirt'te bir tek yatırım yok- yapılanlara ba
kın: 5 tane akaryakıt dolum tesisi, 9 tane 
un değirmeni -değirmen diye küçümsemi-
yorum yani, nihayet un öğüten bir tesis-
9 tane et, yem ve besicilik tesisi, 10 tane 
treyler (çekici), 5 tane pamuk elyafı işle
me tesisi, 5 tane hafriyat (kâzı ve dolgu), 
1 tane fotoğraf tabı tesisi -demin Sayın 
Kâmran İnan buradalardı, kendilerini 
kutlayacağım, bu Hükümet zamanında 
Bitlis'e 1 tane fotoğraf tabı tesisi yapılmış-
ve 1 tane de Malatya'da konfeksiyon tesi
si yapılmış ve bunu da özel sektör yapmış; 
devletin bir kuruşluk yatırımı yoktur ar
kadaşlarım. 

Demin dediğim gibi, Siirt ve Hakkâri 
nasibini almamıştır; Tunceli'de 1 un de
ğirmeni vardır, Van'da 1 tane hafriyat ya
pılmıştır, Bingöl'de 1 tane hazır beton te-
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sisi -belki orada bir inşaat yapılıyor- ya
pılmıştır, Muş'ta 3 tane hafriyat yapılmış
tır; yani bunlara teşvik belgesi verilmiştir 
ve demin de arz ettiğim gibi, Bitlis'te 1 ta
ne fotoğraf tabı tesisi için teşvik belgesi ve
rilmiştir. İşte Hükümetin, ANAP İktida
rının "Doğu ve güneydoğu'ya yatırım 
yapıldı" diye iftihar ettiği utanç belgesi 
budur arkadaşlarım. 

Değerli arkadaşlarım, plana hâkim 
olan politikalar ve varsayımların ikincisi, 
imalat sanayii üretiminin özel sektör eliyle 

.'• geliştirilmesidir; hem öyle geliştirilecektir 
ki, özel sektöre, fon kurulması dahil, bir 
fonla desteklenmesi dahil, her türlü teşvik 
getirilecektir ve özel sektör, bu yatırımla-1 

ri gerçekleştirecektir. 

Dikkatimi çeken iki nokta var: Ön
ceki beş yıllık planda mevcut olan özkay-
nak kullanımı mecburiyeti, Altıncı Plan
da yer almamış. Sayın Başbakan burada, 
göğsünü gere gere "Villalarını satsınlar, 
özkaynaklarını değerlendirsinler" demişti. 
Boğazdaki Villalar satılmadı, tesisler satıl
madı. Çünkü bu işin doğasına aykırı idi. 
O halde, özkaynak kullanımı niçin Altın
cı Beş Yıllık Plandan çıkarılmıştır? ANAP 
felsefesi özel sektörün yanında olmada 
-yanlış anlaşılmasın, özel sektörü küçüm
ser anlamda kullanmıyorum; ama, millî 
kaynakların dağılımı bahis konusu oldu
ğu için bunu vurguluyorum- acaba Ana
vatan İktidarı özel sektörü takviye etme
de, teşvik etmede, 1983'teki zihniyetinin, 
bize göre, gerisine mi düşmüştür? 

Acaba ne zaman bu iktidar, "Özel 
sektörde bıraktığımız vergi, yatırıma 
gider" zihniyetinden kurtulacak, ne za
man bu kpnuda iktidarın gözü açılacaktır? 

Nihayet, 1989 yılı tablosu içerisinde, 
sanayideki büyüme hızı İ984'te 10,1 iken, 
1988'de 2,05'e düşmüş ilden ve imalat sa
nayii yatırımları Dördüncü planda, 1979 
-1983 yılları arasında ortalama yüzde 26,5 

iken, süratli bir şekilde 1988'de yüzde 
14,8'e düşmüş iken ve özel sektörün ima
lat sanayii yatırımları 1988 yılının soıi üç 
ayında, bir yıl önceki son üç aya göre yüz
de 11,1 azalma gösterirken, bu iktidar aca
ba özel söktörden sanayileşmeyi nasıl bek
lemektedir? 

Sayın Başkan, planın dayandığı var
sayımlardan bir tanesi de cari işlemlerin 
sürekli ve sağlıklı fazla vermesi konusudur. 
Sağlıklıyı ben ilave ettim; "Sürekli" de
yimi var. Temennim, sağlıklı fazla verme
sidir. Arkadaşlarımız bu konuyu açıkladı
lar, ancak, bir noktaya değinmek is
tiyorum. 

İthalatı azaltarak, sanayileşmeyi kı
sarak eğer bu fazla elde edilmişse ve 
1994'teki 2,172 milyon dolarlık fazla, bu 
politika ile elde edilecekse, bu, memleket 
haynna bir birikim değildir. Yine rakam
lar iyi niyetle veya maksatlı olarak şişiril-
mişse, ki, turizm gelirleri yine söylendi; 
ama, turizm gelirlerinde önemli olan nok
ta, Merkez Bankasının, dış finans kurum
larına verdiği bilgilerin değerlendirilme
sidir. Hükümetin, Turizm Bakanlığının 
anket yoluyla tespit ettiği turizm gelirleri 
2,4 milyon dolardır; ama Merkez Banka
sı verilerinin, dış finans çevrelerince de
ğerlendirilmesi sonunda bulunan 1988 yılı 
Türkiye turizm geliri 1,7 milyon dolardır. 
Aradaki fark önemlidir ve bunun açıklı
ğa kavuşturulması gerekir. 

Sayın Başkan, planın ekonomik ama
cı, içte ve dışta kaynak aktarmaktır. İçte, 
özel sektöre kaynak aktarmak, dışta, ya
bancı sermaye çevrelerine kaynak ak
tarmak. 

Planda yer alan çok önemli bir mad
de var: "Dış borçlar konusunda kısa va
deli borç yapısının değiştirileceği..." 

Tabiî, akılcı bir tedbir; ama akla ge
liyor ve insan soruyor: Beşinci Beş Yıllık 

— 112 — 



T.B.M.M. B : 105 20. 6 . 1989 O : 1 

Planda böyle bir tedbir yok. Hükümetin 
hiçbir belgesinde, Altıncı Beş Yıllık Plan 
dışında Hükümetin, ANAP İktidarının 
hiçbir belgesinde böyle bir tedbir yok. O 
halde siz, kısa vadeli borçları, orta ve uzun 
vadeli borçlara intikal ettirmek, daha doğ
rusu dış borç yapısını orta ve uzun vadeli 
borç ağırlıklı hale getirmek tedbirini ni
çin bu Altıncı Planda öne sürmek zaru
retini hissettiniz? İşte bu, sizin bir itirafı-
nızdır; İktidarın bir itirafıdır ve borç ya
pısı bu iktidar tarafından bozulmuştur, bu 
iktidar zamanında bozulmuştur ve bu ik
tidar, kısa vadeli borçlara yönelmekle, gü
nü gün etmek politikasını gütmüştür. 

Sayın Başkan, özelleştirme konusu
na, değinilen açıdan başka bir yaklaşımla 
değinmek istiyorum. Beşinci Planı ve Bi
rinci Özal Hükümetinin Programını in
celediğinizde, kendi ekonomik yaklaşım
larının sonucu olarak özelleştirmenin, çok 
masumane bir kategori içerisinde, çok ma
sumane kelimelerle yer aldığını görürsü
nüz. Burada sınaî tesislerin, KİT'lerin 
-ama, tabiî tüm KİT ' le r değil, 
"İşletmeler" diye geçer, bağlı işletmeleri 
tek tek satmayı düşünmüşlerdi- önce işçi
lere, sonra yöre halkına, sonra yurt dışın
daki işçilere, sonra Türk halkına satılma
sı amacı vardı. Hiçbir zaman, Altıncı 
Plandan önce ve Beşinci Plana aykırı bir 
uygulamayla, Beşinci Planın son ytllarin-
da yapılan tatbikatlardan önce, iktidarın 
fikrinde ve iktidarın Türk Milletine karşı 
taahhütlerinde, yabancı sermayeye KİT'
lerin satışı asla ve kat'a yoktu arkadaşla
rım. Hatta geçen dönemde bu özelleştir
me konusu burada görüşülürken sormuş
tuk; "İşçiler parayı nereden bulacak?" de
miştik; "İşçilerin zaten günlük geçim der
di var. Bu hisse senetlerini satın alacak pa
rayı nereden bulacak; siz sermayeyi taba
na yaymak istiyorsunuz, onlara hisse se
nedi satmak istiyorsunuz?" demiştik ve 
hiç unutmuyorum Sayın Başbakan ve za

manın bakanları şu kürsüde, yine göğüs
lerini gere gere, "Onlara borç veririz, 
aldırırız" demişlerdi. Ne oldu?.. İşçi aldı 
mı arkadaşlarım veya politika, işçinin hisse 
senetlerini almaya yönelik olarak mı yü
rütülüyor? Yine, "Blok satış" diye bir ku
rum, "Blok satış" diye bir uygulama, bu 
Hükümetin önceki belgelerinde mevcut 
muydu? 

Her konu gündeme geldiğinde, bize 
İngiltere'den, bize Avrupa'dan misaller 
verilir. Acaba niçin bu konuda bize İngil
tere misal olarak, emsal olarak gösterilmi
yor? Acaba İngiltere, KİT'lerini, blok ola
rak tümünü, yabancı sermayeye satıyor 
mu? Acaba İngiltere'de yabancı sermaye
nin bunlardan hisse senedi alma yetkisi 
yüzde 10, yüzde 15 gibi bir oranla sınır
lanmış mı? Hükümet bunu niçin açık
lamıyor? 

Değerli arkadaşlarım, Hükümeti bir 
noktada ikaz etmek istiyoruz; bunu Plan 
ve Bütçe Komisyonunda da söyledim: Fa
tih Sultan Mehmet, kapitülasyonları Fran
sa Kralı I. Fransuva'ya lütfederken, torun
larının o belanın altından çıkmak için bir 
Kurtuluş Savaşı mücadelesi vereceğini ak
lına getirmemişti. İşte bugün Hükümet, 
o yılların birikimi olan, Türk halkının di
şinden tırnağından keserek, hatta Osman
lı'dan bu yana dişinden tırnağından ke
serek biriktirdiği bu temel kaynaklan ya
bancılara peşkeş çekemez arkadaşlar. 
SHP'nin programında vardır; bugün pa* 
rasal kaynak açısından sıkıntıya düşen ve 
sırf programındaki felsefeden ayrı olarak 
parasal kaynak yaratabilmek için bu satı
şa giren hükümetin yaptığı satışları, SHP 
iktidarında biz geri alacağız dedik, diyo
ruz ve programımızda bunu halka temi
nat olarak söylüyoruz arkadaşlarım. 

Sayın Başkanım, Altıncı Planın sos
yal yönü nedir? Yine, geçen dönem ben, 
bu iktidara, "siz bir çarpım tablosusunuz. 
Sizde rakam var, sizde yüzde var, topla-
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ma çıkarma var, logaritma var, bütün 
bunlar var; ama sizin politikanızda insan 
yok" demiştim. Acaba bu planın sosyal 
yönü, insana yönelik yönü nedir? Hoş 
öbür tedbirler de insana yönelik; ama va
tandaşın doğrudan doğruya günlük yaşan
tısına yönelik tarafları nedir? Acaba bu 
plan, gelir dağılımını düzeltmek, bekleni
len düzeye getirmek tedbirlerini öngör
mekte midir? Kendisine bakarsanız, "Ge
lir dağılımını iyileştirmek" şeklinde bir 
ifade kullanılır ve bunun sağlanacağı 
söylenir. 

Değerli arkadaşlarım, şu iyi bilinme
lidir ki, bir parti, bir siyasî kuruluş, "Sos
yal adaletçiyim" dedi diye sosyal adaletçi 
olmaz. Yine bir siyasî kuruluş, "Komşu
su aç yatarken tok uyumanın kötülüğü 
vardır, zihniyeti bize hâkimdir" dedi di
ye de sosyal adaletçi olmaz. Önemli olan, 
sosyal adaleti dudaklarda telaffuz etmek 
değildir; önemli olan, sosyal adaleti doku
larınızda; önemli olan, sosyal adaleti fikir
lerinizde ve dimağınızda hissetmektir, 
duymaktır. 

İşte, Anavatan İktidan, beşbuçuk yıl
lık uygulamasıyla, Türkiye'de gelir dağı
lımını gittekçe kötüleştirmiş ve klasik de
yimiyle halkı "Fakiri daha fakir̂  zengini 
daha zengin'' diye sınıflandıran bir ayırı
ma kadar getirmiştir. 

Anavatan İktidarının gelir dağılımı
nı düzeltmedeki ana araçları sosyal poli
tikadır; bunu her noktada vurgulamakta
dırlar. Gerek, halkın "Fak-Fuk Fon" de
diği, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma
yı Teşvik Fonunun gerekçesinde, gerekse 
bu planda sosyal politikalara öncelik ve
rileceği yazılıdır; ama Sayın Başkan, dü
şünülmesi gerekir: 1981 ve 1984 yıllan mu
kayese edildiğinde, yüzde 24'ten yüzde 
15,8'e düşen maaş ve ücretlilerin millî ge
lirden aldıkları payı, yüzde 23'ten yüzde 
14'e düşen tarımda geçinenlerin millî ge

lirden aldıkları payı, siz, bu politikalarla 
düzeltebilir misiniz? Siz, vergi politikanı
zı, siz diğer politikalarınızı, ekonomik po
litikalarınızı getirmedikten sonra, bu pay
lan yükseltebilir misiniz? Ve siz, 1981'de 
yüzde 52 iken, uyguladığınız'politikalar 
sonucu yüzde 70'e çıkan kâr, faiz ve rant 
gelirlerini bir makul ve adil düzeye çeke
bilir misiniz? 

Sayın Başkanım, son günlerde işçile-
re verilen zamlar Hükümetin dilinde. İş
çilere zamlan verdiniz; iki sebeple verdi
niz ve mecburdunuz: Birincisi; işçi gelir
leri enflasyonla aşınmış, aşınmış, aşınmış 
ve bir utanç noktasına gelmişti. İkincisi, 
işçinin elinde, kısıtlı da olsa, bir grev sila
hı vardı. Verdiğiniz yeterli değil; ama mec
bur oldunuz ve verdiniz. Acaba memura 
ne vereceksiniz? 

Yetkililerin bu konuda değişik mesaj
ları ve beyanları var. Gariban memur; 
grev hakkı yok ve devlet memuru olma
nın haysiyetiyle bazı hareketlere bir nok
taya kadar belki girişemez. Onlar, yasa
lar elini, kolunu, dilini bağladı diye, hak
kı olan bir maaş zammından acaba uzak 
mı tutulacaklar? Bunu merakla bekliyoruz 
ve Hükümeti, bürokrasinin, Türk toplu
munun siyasî kaderi üzerindeki gücünü 
gözden uzak tutmamasını kendisine yeğ
leyerek, temmuzdaki zamlan, enflasyonun 
yaptığı aşınmayı giderici düzeye getirme
ye davet ediyoruz. 

Sayın Başkanım, bir "Orta direk" 
edebiyatı var. Birkaç gün önce bizlere Sa
yın Başbakanın ve Sayın Bakanımız İlhan 
Aşkın'm konuşmaları dağıtıldı, okudum. 
Bakıyorum, Sayın Başbakan orta direği, 
Türkiye'deki nüfusun yüzde 90'ının üze
rine çıkarmış; orta direk, nüfusun yüzde 
90'ının üzerinde bir grubu kapsıyor, öyle 
bir havaya girmiş. Çok şükür ki, öyle de
ğil; toplumun ezilen katmanı yüzde 90 de
ğil tabiî. 
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Sayın Başkan, orta direk konusu Al
tıncı Planda yer alıyor. Bunu okuduğum 
zaman irkildim, korktum. Kafamda bir 
mazi, geçmiş candandı; eski filmlerden bi
rini seyrettim. Anavatan Partisinin ilk se
çim bildirgesinde, programında ve hükü
met programında altı ana mesele vardı, te
mel mesele. İşte, bunlardan biriydi orta di
reğin güçlendirilmesi... Baktım, Altıncı 
Planda aynen şöyle diyor Hükümet: 
"Toplumumuzun en önemli bölümünü 
oluşturan çiftçi, memur, esnaf, işçi ve 
emeklilerden oluşan orta direği, ekonomik 
ve sosyal yönden güçlendirmek..." 

Biliyorsunuz, Rahmetli Cahide Son-
ku'nun meşhur bir filmi vardı. Orada, ona 
aşık olan ve onu seven, yanılmıyorsam, 
baş roldeki Ertuğrul Muhsin, Cahide Son-
ku'ya olan aşkı nedeniyle her şeyini kay
beder, nihayet o gazinoda yerleri paspas
layan bir işçi haline gelir ve Cahide Son-
ku bir başka aşığı ile konuşurken, onlara 
kulak misafiri olur, vaktiyle kendisine söy
lediği sözleri duyar -lisede iken seyretmiş
tim; ama bugün gibi kulağımda- "Yalan, 
yalan! Vaktiyle bana da söylemişti" der. 

İşte arkadaşlar, ben de, "Yalan 
yalan'' diyorum. Vaktiyle Anavatan İkti
dan aynı sözleri söylemişti ve orta direği, 
bugün sadece Hükümetin resmî belgele
rinde mevcut olan, daha doğru bir deyim
le, Hükümetin resmî belgelerinde yaşayan 
bir düzeye indirmişti. 

Sayın Başkanım, sağlık ve eğitim ko
nusu: Bu Hükümetin altyapı anlayışı, pa
rayla ölçülebilen, paraya vurulabilen alt
yapıdır; yoldur, elektriktir, telefondur. 
Onun için, ben bir konuşmamda "Ampul, 
telefon iktidan" dedim de, Sayın Yusuf 
Bozkurt Özal o söze sinirlenmişti. Paraya 
vuruldu mu, o altyapıdır bunlara göre... 
İftihar ederler tabiî: "Yol yaptık, telefon 
yaptık, otoyol yaptık..." diye. 

Şu otoyol konusunda da bir saplama 
yapmak istiyorum. Sayın Safa Giray yok 

burada, keşke burada olsaydı. Her zaman 
buraya çıkardı, "İste, Pozantı Otoyolu" 
derdi. 

Arkadaşlar, onbeş yirmi gün önce o 
Pozantı Otoyolundan geçtim. Tabiî sizler 
çok geçtiniz sayın ANAP milletvekilleri, 
dikkatinizi belki çekmedi; çünkü şartlan
ma var. Bir otoyolda "Yavaş" levhası 4 ke
re konur mu arkadaşlanm? Onun neresi 
otoyol olur?.. Otoyolda hızlı gitmek gere
kir. Bir otoyolda "Tehlikeli eğilim" levhası 
ne zaman, nasıl konur? Bu nasıl otoyol 
olur? Neyse o ayn bir konu, bir saplama 
olarak onu arz ettim. 

Esas arz etmek istediğim nokta şu: 
Bu iktidarın altyapı anlayışı, paraya vu
rulan altyapıdır, parayla... Hani, "Öbür 
dünyaya gider misin?" demişler, "Maaş 
kaç?" diye sormuş ya. Para yani, ne var
sa paraya vurmak... Sağlık ve eğitim gi
bi, toplumun sosyal altyapıları, toplumun 
yannını kuran altyapıları, şu plana kadar 
bu iktidann ölçüsünde altyapı değildi... 

ABDURRAHMAN BOZKIR 
(Konya) — Parasız olduğu için... 

M> TURAN BAYAZIT (Devamla) 
— Parasız olduğu için tabiî olması gerek
tiği için. 

Şimdi ne diyorlar arkadaşlar? Yine 
bir itiraf... Hani Ziya Paşa'yı hatırlıyoruz 
ya, şecaat arz etme gibi bir itiraf... Şimdi 
diyorlar ki, "Eğitim ve sağlık, bu plan dö
neminde '•hükümet programında da var, 
diye- en önem vereceğimiz iki konudur." 
Sormazlar mı insana, "Bundan önce ne
redeydin?" diye... 

Sayın Başkanım, "Hükümetin sağ
lık politikası var mıdır, yok mudur?" mü
nakaşa ediliyor. Millî bir sağlık politikası 
olmalı mıdır, olmamalı mıdır? Benim, 5 
yılda 5 bakan değiştiren Sağlık Bakanlığı 
ile olan irtibatımda, o konudaki konuşma-
lanmda bakanlarla ihtilafa düştüğüm nok
ta, millî sağlık politikasıdır. 
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Olamaz arkadaşlar!.. Nasıl olur bir 
mili! sağlık politikası? Siz, sağlığı, paray
la alınan, satılan bir hizmet olarak görür
seniz; biz, sağlığı, insan varlığının; toplu
mun varlığının temel unsuru görerek, 
"Herkese parasız sağlık hizmeti dersek, si
zinle nasıl bir noktada birleşebiliriz? Ama 
sizin sağlık politikanız, sadece paralı ol
ma dışında -çok ciddî vurguluyorum-
mevcut değildir Anavatanlı arkadaşlarım. 

Sizin sağlık politikanız nasıl yönlen
dirilir, bilir misiniz, dikkatinizi çekti mi? 
Sayın Başbakanın, Amerika'ya her teda
viye gidiş gelişinde bir sağlık politikası esa
sı getirilir buraya; çok açık bu. 

İşte Sağlık Temel Yasası.., Açın Birin
ci Özal Hükümetinin Programını... Birin
ci özal Hükümetinin Programında, Sağ
lık Temel Yasasında Mevcut unsurlardan, 
işletme esası -ki, ana ruhu odur burada-
sadece döner sermayelerin ıslahı için var
dır. Sağlık Temci \asasmm öngördüğü bir 
işletmecilik yoktur Birinci Özal Hüküme
tinin programında. Yine sözleşmeli per
sonel esası yoktur. Bir sağlık yasası çıka
rıldı. Hiç unutmuyorum, Sayın Kalem
li,''Acelemiz var, zamana karşı koşuyoruz, 
Türk halkı bunu bekliyor'' dedi komisyon
da ve burada; çıkarıldı üç sene önce o Sağ
lık Yasası. Ne oldu arkadaşlar?.. 

Ha, deniyor ki, "SHP Anayasa Mah
kemesine gitti, iptal ettirdi." 

SHP, sadece sözleşmeli personeli ip
tal ettirdi. Siz, yönetmeliklere bağlı kıldı
nız o yasanın yürürlüğe girmesini. Böyle 
yapmayın, dedik; şu yönetmelikleri hazır
lamak için hiç değilse bir süre koyun, de
dik, onu da koymadınız işte. Bugün çıka
rın sağlık kütüğünü, yapın. Sağlıkta ge
nel sigortayı niçin yapmıyorsunuz? O hü
kümler yürüyor; niçin onun yönetmeliği
ni üç yıldır çıkaramıyorsunuz? Çünkü, bu 
sizin yapabileceğiniz ve yapmayı samimi
yetle arzu ettiğiniz bir uygulama değildi 

de, ondan. 

Sayın Başkanım, yine bir aile hekim
liği çıktı; ki, bu sosyalizasyonun esasıdır. 
Ha, bir de şunu vurgulayayım: Birinci 
Özal Hükümetinin Programında ve özel
likle Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planın
da, "Sosyalleştirmenin, iyiliştirilerek de
vam edeceği" hükmü vardır. Yani sizin 
sağlık politikanızın zamana ve yaşanılan 
olaylara göre değiştiğini vurgulayan yine 
bir maddî vakıa. Sağlığa önem vermedik
lerini kendileri ikrar ediyorlar, ben niye ra
kam söyleyeyim; ama, bir iki rakamı za
bıtlara geçireceğim. 

1984 yılında sağlık ödenekleri -Sakın, 
fonlar vardır, şu içkiden miçkiden verilen 
fonlar, demeyin; bunlar bütçe gerekçele
rinde sağlık giderleri olarak yer alan şey
lerdir, tümünü kapsar- yüzde 3,1 iken, 
1989 yılında yüzde 2,8'e düşmüş. Daha 
kötüsü, harcamaya baktığınızda, 1§86 yı
lında bütçe ödeneği 2,9 iken 0,7'ye; 
1987'de 3 iken 1,6'va düşmüş. Yani siz, 
sağlığı o kadar umursamamışsmız ki, si
ze bu Meclis yüzde 3,0 oranında ödenek 
verdiği halde, siz bunun yansını harca
mışsınız. 

Değerli arkadaşlarım, millî eğitim de 
aynı şekilde. Ödeneklere baktığımızda, ge
ne demin verdiğim oran aynı şekilde de
vam ediyor. Hiçbir zaman fırsat eşitliği 
kurulamadı, Anavatan Hükümetinin 
programında ve parti programında mev
cut olduğu halde. Kimler arasında fırsat 
eşitliği kuruldu? Parası olanlar arasında. 
Özel dershanelere, özel mekteplere gide
bilecek güçte olanlar arasında fırsat eşit
liği kuruldu; ama Hakkâri Lisesinden me
zun bir gençle; ama Kars Lisesinden me
zun, Edirne Lisesinden mezun bir gençle 
ötekiler arasında bu fırsat eşitliği kurula
madı. Fırsat eşitliği tabandan gelir, ilko
kuldan başlar. Siz bir sınıfa 50 tane gen
cecik çocuğu tıkacaksınız, köylerde bir öğ-
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retmene iki sınıf, üç sınıf vereceksiniz ve 
ondan sonra tutacaksınız "Fırsat eşitliği
ni kurdum" diyeceksiniz!.. Rahmetli İs
met Paşa buna, "Hadi canım sende" 
derdi. 

Sayın Başkanım, yükseköğretimde de 
büyük bir talep fazlası var; ama karşıla
namıyor. Ne yapıyor bu iktidar gene? Açı-
köğretimle durumu, zevahiri idare etme
ye çalışıyor. Bakın açıköğretimde büyük 
bir gelişme var. Açıköğretim öğrenci sa
yısının -bunlar YÖK'ün verdiği beyaz ki
taptaki rakamlar- yükseköğretim toplam 
öğrenci sayısına oranı 1982 -1983 yılında 
yüzde 10 iken, bu rakam 1987 - 1988'de 
•yüzde 26'ya çıkmış; ama örgün eğitimde 
böyle değil. Bakın, örgün eğitimde öğrenci 
sayısı aynı süreç içerisinde 1,4 kat artmış, 
açıköğretim 4,5 kat artmış. 

Elimde, öğrenci rakamları var, bun
ları söylemek istemiyorum, bilinen şeyler, 
ama öğrenci yurtları, konusuna gelmek is
tiyorum. 

Öğrenci yurtları, gene bu Hüküme
tin çok övündüğü bir konu. 

NECAT TUNÇSİPER (Balıkesir) — 
Bize bir şey bırakmadınız ki... 

M. TURAN BAYAZIT (Devamla) 
— Gerçeği söylüyorum, yaptığınızı ikrar 
ediyorum, yaptığınızı ortaya koyuyorum; 
yaptığınızı saklamıyorum ki... Yaptınız di
yorum da, ben işin gerçek yüzünü ise gös
termek istiyorum değerli hemşerim. 

Arkadaşlar, öğrenci yurtlan yatak ar
tış oranı istatistikleri, 1982 - 1983 'te yüz
de 26,3. Bu Hükümetin ilk yılında aynı. 
1985 - 1986'da yüzde 32,7 artmış. Neden 
artmış?.. Dünya gençlik yılı dolayısıyla. Ve 
neden artmış? Prefabrik inşaatlarla bu 
hızlandırılmış. Bunu inkâr etmiyoruz, art
mış; ama sonra ne olmuş? 1986 - 1987'de 
3,9; 1987- 1988'de 2,1. 

Bir sayın rektörün, dünkü veya evvel

si günkü gazetelerin birinde, iki kişilik, 
dört kişilik odalarda, altı kişinin yattığı, 
şeklinde bir beyanatı vardı. İşte bunun ce
vabını verin değerli arkadaşım. 

NECAT TUNÇSİPER (Balıkesir) — 
Şimdi öğrenci sayısı arttı da ondan 
kardeşim. 

M. TURAN BAYAZIT (Devamla) 
— Niçin yüzde 32'den, niçin 2,1'e 
düştünüz? 

Sayın Başkan, sağlık ve eğitim konu
sunda özetle şunu söylemek istiyorum: Bu 
iktidar zamanında Türk halkının ölüsü, 
dirisinden daha itibarlı hale gelmiştir. 

İSMET TAVGAÇ (Bursa) — Aman 
ttrabbi!.. 

M. TURAN BAYAZIT (Devamla) 
— "Aman" deme, gerçek bu... 

Bilirsiniz, büyük şehirlerde icra ta
kipleriyle uğraşan özel icra daireleri var
dır, kambiyo senetlerinin tahsiliyle uğra
şır. Bu iktidar zamanında hastaneler, sanki 
birer özel icra dairesi haline gelmiştin Bu 
iktidarın millî eğitim politikasında, Türk 
Devleti -halk yardımını küçümsemiyo-
rum, değerini takdir ediyorum; yardım 
edenlere teşekkür ediyorum- kaymaka
mından, en üst mertebedeki kişisine ka
dar mendil açar hale gelmiştir. 

Sayın Başkanım, Avrupa Topluluğu 
konusu... 

ADİL KÜÇÜK (Konya) — Gözlü
ğünü değiştir de, öyle bak. 

M. TURAN BAYAZIT (Devamla) 
— Avrupa Topluluğu, bizim, SHP prog
ramında yer alan yaklaşımla, entegre ol
mayı girmeyi istediğimiz ve istenilen bir 
kuruluş. Bunun mücadelesini, bunun ça
lışmasını hep birlikte vereceğiz. 

Sayın Başbakanın -bundan önce ce
saret edemediler, ceplerine mektup koy-
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dular, onu veremediler- yaklaşımlarını bir 
tarafa koyuyorum ve yine, Avrupa Toplu
luğu Türkiye'siz yapamaz, şeklindeki yak
laşımlarım da, ne göz ardı etmek istiyo
rum, ne de pek önem vermiyorum; ama 
bir önemli nokta var: Altıncı Planda uyum 
konusunda ekonomik tedbirler öngörül
müş; ama Avrupa Topluluğu, siyasal ted
birleri bundan daha önce mütalaa eder. 

Sayın Başkanım, zaman kısıtlaması 
olduğundan bu konuyu geçiyor ve sonuç 
olarak şunu arz etmek istiyorum: Komis
yonda da söyledim. Hükümet, siyasî tak
dirini kullanmış, planlamaya bazı rakam
lar vermiş; yani, ölçüyü almış, planlama
ya "Bir elbise dik" demiş; Planlama bir 
elbise dikmiş. Ben bunun iyi veya kötü ol
duğunu münakaşa etmiyorum; iyi oldu
ğunu kabul etmek istiyorum, kabul edi
yorum... Vitrine koyarsanız, bir manke
nin üzerinde gustosu çok güzel bir elbise 
belki; ama acaba gerçek hayatta bu, Türk 
halkının üzerine uyacak mı? Önemli olan 
mesele bu. 

Hükümeti uyarmak istiyorum: Be
şinci Plan döneminde ithal enflasyon yok 
iken; Beşinci Plan döneminde hampetrol 
fiyatlarında düşme varken, kaçırılan fır
satları bir daha Türk toplumunun başına 
getirmesinler, diyorum ve Osmanlı padi
şahlarının, sadrazama bir görev verdiği 
zaman o görev yerine getirilmezse, o sad
razamı en azından sürdüğünü hatırlata
rak, Türk halkının 26 Mart devriminde-
ki işaretini değerlendirmesini Hükümet
ten ve Sayın Başbakandan özellikle rica 
ediyorum. 

Saygılar sunuyorum. (SHP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Etem Cankurta
ran; buyurun efendim. 

SHP GRUBU ADINA ETEM 
CANKURTARAN (İçel) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri; Altıncı Beş Yıl
lık Plan üzerinde Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti Grubunun görüşlerini açıklamak 
üzere söz almış bulunuyorum. Yüce Mec
lisi saygıyla selamlıyorum. 

Bu plan, geçmiş beş plan gibi, ülke
mizin gelecek beş yıllık sürecinde ekono
mik, sosyal, siyasal açıdan nerelere gelme
miz gerektiğini, nerelere gelebileceğimizi, 
verileri öne koyarak planlama görevini 
yapmak üzere hazırlanmış bir plan. Plan, 
böyle yapılması gerekirken, hazırlanış tar
zı açısından bunu içerip içeremeyeceği ko
nusunda önemli kuşkuları taşımaktadır. 

Toplumun çeşitli kesimlerinin istek
lerinin plan içerisinde yer alabilmesinin te
mel koşulu, toplumun örgütlenebilmiş 
olan kesimlerinin, örgütleri aracılığıyla bu 
palana katkılarını sağlamaktan geçer. Ül
kemizde son 9 yıldan bu yana uygulan
makta olan siyasal rejimin tıkadığı örgüt
lenme alanına rağmen, örgütlenebilmiş 
kesimlerin isteklerinin ve taleplerinin bu 
planda yer almayışı, Türkiye'nin beş yıl
lık geleceğiyle ilgili düşüncelerini bu pla
na katamayışları, en temel eksiklik olarak 
ortada durmaktadır. 

Plan, henüz taslak aşamasındayken, 
kamuoyuna sunulabilmiş olsaydı; işçiler 
sendikaları aracılığıyla, meslek odaları ih
tisas grupları olarak kendi meslekleriyle il
gili konularda, bilimsel özerkliği olmasa 
da üniversitelerimiz, bilim adamlarımız 
ülkemizin geleceğiyle ilgili konularda kat
kılarını koyabilmiş olsalardı, bu plan en 
azından kamuoyuna sunulabilecekti ve ilgi 
toplayacaktı. Şu anda görüşmekte olduğu
muz planın ilgi çekmeyişinin temel gerek
çelerinden birisi budur. Türkiye'nin gele
cek beş yılı planlanıyor, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde görüşülüyor; ama ka
muoyu habersiz, kamuoyu ilgisiz, sivil 
toplum örgütleri ilgisiz, hatta Türkiye Bü
yük Millet Meclisi üyeleri ilgisiz. Sayın 
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Hükümetimizin yetkililerini acaba bu il
gisizlik hiç ilgilendirmiyor mu? 

Ülkemiz ekonomik ve politik belirsiz
liklerin dorukta olduğu bir noktadadır. 
Böylesi zamanlarda planlama yapmanın 
ne kadar güç olduğu; ama ne kadar ge
rekli olduğu da ortadadır. Bu ekonomik 
ve politik belirsizliklerden, sorunlardan 
kurtulabilmenin temel yolu, ciddî planla
ma yapmaktır, ciddî bir biçimde de bu 
plana uymaktır. 

Ülkemizde enflasyon yüzde 75'le 
yüzde 100 arasında, dış borcumuz 50 mil
yar dolar civarında dolaşıyor, iç borcumuz 
25 - 26 trilyona ulaşmış. Bunların gay r̂i 
safi millî hâsıla içirisindeki payları belli. 
işsizlik çok yüksek boyudara ulaşmış. Her 
ne kadar rakamlarla saklansa bile, millet
vekilleri günlük yaşamlarında hissediyor
lar bunu. Denetlenebilecek alanlardaki bu 
daralma ve bu belirsizlik, planla ilgili ko
nuda ne kadar ciddî çalışmaların yapılma
sı gerektiğini bir kez daha ortaya koy
maktadır. 

Ekonomik, sosyal ve siyasal belirsiz
likler, sorunlar bunca yoğun olduğu za
man planlamayla ilgili konuda çok geniş 
bir eşgüdüm, çok geniş bir işbirliği, çok 
geniş bir anlayış birliğine gerek olduğu or
tadayken, Hükümetin alelacele, bir "İc
raatın İçinden" programı gibi, Altıncı Beş 
Yıllık Planı hazırlayıp Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin önüne getirmiş olması, on
ların içinde bulunduğu siyasal açmazın so
nucudur. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik ve 
sosyal sorunlarımız hangi noktadadır? 
Geçtiğimiz dönemde uygulanması gere
ken; ama hiçbir zaman uygulama olana
ğı bulamamış olan beş yıllık planın sonu
cunda Türkiye hangi noktaya gelmiştir? 

Ekonomik konularla ilgili olarak bu
rada çok değerli arkadaşlarımız, dün gru

bumuz adına konuşma yapan sayın grup 
başkanvekilimiz söylenecek çok şeyi söy
lediler. Ben, konuya sosyal politikalar açı
sından bakmak istiyorum. 

Ekonomide ve sosyal politikada den
gesizlikler doruk noktasına ulaşmışsa, eko
nominin de sosyal şartların da yaşama ka
biliyeti kalmamışsa, bu sorun son derece 
büyük bir sorun demektir. Bir ülkede, eko
nomik politikalarla sosyal politikalar tam 
anlamıyla birbirleriyle çelişiyorlarsa, o ül
kede parlamenter demokrasiyi ayakta tut
mak, onu sürdürmek olanaksızdır. Bugün 
içinde bulunduğumuz durum bu manza
rayı göstermektedir. 

Beşinci Beş Yıllık Plan dönemi so
nunda Türkiye'deki sosyal sorunlanmızı 
temel olarak şöyle görebiliriz: Nüfusumuz 
hızla artıyor, işsizlik buna paralel olarak 
daha çok artıyor. Enflasyon, yüksekliğini 
koruyor. Gelir dağılımının nasıl bozuk ol
duğunu hepiniz biliyorsunuz... Son toplu 
iş sözleşmeleriyle gelir dağılımının düzel
tildiği yolunda Sayın Hükümet yetkilile
rinin açıklamaları var, konuşmamın sonu
na doğru ona da değineceğim. Kamu 
açıkları ve finansmanların bir §orun Tür
kiye'de. Sağlık, gerek koruyucu, gerek te
davi hizmetleri açısından tam bir skandal. 
Eğitim ise yetersiz; parası olanın çocuğu 
okula gidebiliyor, parası olmayanın çocu
ğunun okuma şansı yoktur. Yükseköğre
timde tam bir kaos yaşanıyor; önemli bir 
yönetim sıkıntısı var; ama bu yönetim sı
kıntısının giderilmesi için hiçbir çare ara
mak söz konusu değil. 

Bu sosyal manzara, Beşinci Beş Yıl
lık Planan uygulandığı politikaların sonu
cunda ülkemize dayatılmış manzaradır. 
Bu sosyal manzara, ANAP İktidannın 
geçmiş dönemde, "Beşinci Beş Yıllık Pla
nı uyguluyorum" diye, uyguladığı politi
kaların sonucudur ve bu sosyal politika, 
"Ucuz işçi cenneti" diye, tüm dünya ül
kelerine lanse edilen bir ülke durumuna 
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getirilmiş olan Türkiye'nin ANAP İktida
rında vardığı yerdir. 

Bunların, Altıncı Beş Yıllık Planda 
hepsinin düzeltileceği iddia edilmektedir; 
ama, nasıl düzeltileceği, kiminle düzelti
leceği belli değil. Hangi politikaları, nasıl 
uygulayarak gelir dağılımının düzeltilece
ği; hangi politikaların, nasıl uygulanarak, 
çalışan insanların örgütlenebileceği; han
gi politikaların, nasıl uygulanarak, eğitim
de ve sağlıkta düştüğümüz bunalımdan çı
kılacağı gösterilmemiş. 

Planın ekonomik dengeleri, sosyal 
amaçlarıyla çeliştiği gibi, planın ekonomik 
araçları da, sosyal amaçlarına uygun de
ğil. Bu politikalarla nereye varabileceği
mizi kestirmek kolay. 

Vergi politikaları açısından da sosyal 
amaçlara yönelik bir politika söz konusu 
değil. 1981 yılında yüzde 18,2 olan orta
lama vergi yükü yüzde 16'ya düşerken, as
garî ücretin vergi yükü 11,82'den yüzde 
19,16'ya çıkmış; Altıncı Beş Yıllık Planda 
da nereye çıkacağı belli değil. Çünkü, ver
gi politikalarıyla ilgili yeni bir iyileştirme
nin plan içerisinde hedefi yoktur. 

Devletin özelleştirilmesi diyebileceği
miz politikalar terk edilmeden, bu sosyal 
politikaları, Altıncı Beş Yıllık Planın koy
muş olduğu hedeflere vardırma mümkün 
değil. Devleti özelleştirerek, devleti özel 
sektöre teslim ederek, halkın sosyal ihti
yaçlarının karşılanamayacağını geçtiğimiz 
dönemde hep birlikte yaşadık ve gördük. 

Halkın üretken çalışma hakkını, ve
rimini yükseltmesini araç olarak almayan 
bir politikanın, sosyal devletle ilgisi, ala
kası yoktur. Bunu yapamadığımız sürece, 
planlara ne yazmış olursak yazalım, on
ların gerçekleştirilmesini de sağlayama
yacağız. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
plan, sosyal politikaların gerçekleştirilme

sinin temel tarlası kabul ettiğimiz domek-
rasiyi hedef seçmemiştir. Demokrasinin 
hedeflenmediği, onun tüm kurum ve ku
rallarıyla işletilmediği bir düzende, sosyal 
politikaların ciddî sonuç vermesi olanak
sızdır. O nedenle, ANAP İktidarının önü
müzdeki dönemdeki uygulamalarında da, 
1983' ten bu yana millî iradenin sonucu 
sandıktan sivil olarak çıkmış olmasına rağ
men, 12 Eylül rejiminin bütün kalıplarını 
sürdürmekte ısrar etmesi buraya getirdi 
bizi; önümüzdeki dönemde de -ki, inşal
lah kalmayacaktır- daha kötü noktalara 
götüreceğinden kuşku duymaktayım. 

Çalışma yaşamımız dokuz yıldan bu ya
na tam bir felç içerisindedir. Örgütlenme 
özgürlüğü ayaklar altındadır. Toplusözleş
me yapma özgürlüğü, zorunlu tahkimle sı
nırlandırılmıştır. Grev hakkının önünde 
binbir türlü engel vardır. Devlet o alanda 
da kendisini özelleştirdiği için, sonunlar 
dal budak sararak büyümekte ve geliş
mektedir. 

Değerli arkadaşlarım, geçtiğimiz 
günlerde Türkiye'de önemli olaylar yaşan
dı. 26 Mart Yerel Seçimlerinden önce 
demir-çelik işçilerinin, işveren sendikası 
MESS'le anlaşamayarak grev aşamasına 
gelmelerini hep birlikte ilgiyle takip ettik. 
Sonuçta Hükümet, bir yerel seçim önce
sinde grevi erteleme kararı aldı. Özünde, 
mevcut Grev Yasasına göre grevi ertele
mek, grevi yasaklamak demektir; ama 26 
Mart günü Türkiye halkının, 9 yıldan bu 
yana uygulanmakta olan ekonomik ve sos
yal, siyasal politikaya başkaldırısı, ANAP'-
ın yerel yönetimlerden uzaklaştınlışı son
rasında aniden bir politika değişikliği be
nimsemeye başladı Hükümet. Benimse
nen bu politika değişikliği, yollara yalına
yak düşmüş, sakallarını aylık uzatmış, 
haklan verilmezse evdeki karılarından bile 
ayrılacakları eylem biçimlerini benimse
meyi gündeme getirmiş olan işçilerin toplu 
iş sözleşmelerinin çözümüne yönelikti. O 
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çözümle ilgili çalışmalar yapıldı; sendika
larla işverenler arasında yapılması gereken 
toplu iş sözleşmeleri, Hükümetin müda
halesi sonucu bağıtlandı. Sözleşmelerin 
bağıtlanmış olmasından memnun olduğu
mu ifade etmek istiyorum; ama, bu toplu 
iş sözleşmeleriyle, Türkiye'de yaşanmak
ta olan, çalışan insanların bunalımlannın 
giderildiğini söylemenin doğru olmadığı
nı, biraz sonra rakamlarla size ifade 
edeceğim. 

Değerli arkadaşlarım, kamu kesimin
de çalışan 495 bin işçinin toplu iş sözleş
meleri, 24 bin eksiği ile imzalandı; ama 
bu 24 bin işçinin toplu iş sözleşmesi im
zalanmadı. 26 Mart depreminden sonra, 
demir-çelikte çalışan, işçilerin grevlerine 
yemden fırsat verilmiş olması nedeniyle 
grev sürdürülüyor. Bu grevin neden sür
dürüldüğü ile ilgili konuda Hükümet yet
kililerinden ciddî bir açıklama göremedik. 
Ancak, demir-çelik işvereninin de üyesi 
bulunduğu Maden! Eşya İşverenleri Sen
dikası yetkililerinin, bu konularla kısmen 
sorumlu olan devlet bakanına yönelttikleri 
eleştirileri bugün basından okuyunca, ger
çekten hayretler içerisinde kaldım. Nede
ni şudur: Biraz önce ekonomik konular
daki özelleştirme ile ilgili söylediklerim bu
rada, sendikacılığın özelleştirilmesine dö
nük çarpıcı bir örneği yaşamaktadır. Ma
denî Eşya İşverenleri Sendikası, bir özel 
sektör işveren sendikasıdır; ama, bu sen
dikaya demir-çelik işvereni de üyedir. 
Demir-çelik işvereni, bu sendikaya aidat 
ödemektedir. Bû sendika, demir-çelik iş
vereninin ödediği aidatla demir-çelikte ça
lışan işçilerin karşısına dikilmiş, onlarla 
toplu iş sözleşmesi imzalamamakta diren
mektedir. Çünkü, imzalanmayan her top
lu sözleşme günü için, özel sektör hadde
hanelerinin milyarlara ulaşan kârları var
dır, çıkarlan vardır. Hatta, bu özel sektör 
işveren sendikası, "Bizim işimize Hükü
met neden"karışıyor?" diye, Sayın Işın Çe

lebi'ye de tarizde bulunmaktadır. Halbu
ki, devletin bir kuruluşu olan demir-
çelik'te sürdürülmekte olan grev artık eko
nomimize büyük zarar verir noktaya gel
miştir. Bugüne kadar grevin işletmeye ver
miş olduğu üretimden kaynaklanan zarar, 
işçilere verilecek paranın çok üstündedir. 
Hükümet, özel sektöre karşı öylesine acz 
içindedir ki, MESS'ten demir-çelik işve
renini bir yazıyla "Aynldım" dedirtemi
yor. MESS, özel sektörün haddaheneleri-
nin büyük para kazanabilmesi için bu gre
vin uzamasında gördüğü yaran, her gün 
kamuoyuna anlatarak sürdürüyor; ama 
Hükümet, demir-çelik işvereninin 
MESS'ten ayrılmasını sağlayamıyor, ka
mu kesiminde bağladığı toplu iş sözleşme
lerine bir yenisini ekİeyemiyor, eklemek
te de güçlük çekecektir. 

Değerli arkadaşlanm, çalışma yaşa
mıyla ilgili engelleri bu kürsüden çok za
man dile getirmeye çalıştık; ama, bir tür
lü bu engellerin kaldırılmasından yana po
litikalar Hükümet tarafından üretilmedi. 
Nedense Hükümet, çalışan insanlann ör
gütlenmesinden, onlann bir araya gelme
sinden korkmaktadır. 

Türkiye, 55 milyonluk bir ülkedir, 
ama, sendikalaşabilmiş çalışan insan sa
yısı, bugünkü rakamlarla iki, ikibuçuk 
milyon civanndadır. Bu, son derece gü
lünç bir rakamdır Türkiye için. Halbuki, 
Türkiye'de çalışan insan sayısı 10 milyo
nun üzerindedir, kesin rakam, 12-15 mil
yon arasındadır. Çalışan insanlann örgüt
lenebilmeleri için, o örgütlülük alanının 
yasal olanaklarla donatılması gerekir. O 
örgütlülük alanının, öncelikle Anayasadan 
başlayarak, yasalarda tıkanmış olan yer
lerinin açılması,. Uluslararası Çalışma Ör
gütünün normlarına uygun hale getirilme
si gerekir. O getirilebilmelidir ki, çalışan 
insanların örgütlenebildiği bir Tür
kiye yaratılmış olsun. 
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ILO toplantıları yeni bitti. Sayın Ba
kanımızı bugün toplantıda gördüm. ILO'-
da yine çeşitli tartışmalar gündeme geldi; 
Türkiye'de örgütlenme özgürlüğünün ol
madığından söz edildi; toplu sözleşme 
hakkının kullanılamadığından söz edildi; 
demir-çelik grevinden söz edildi... 

Bütün bunlar Türkiye için bir zuldür, 
bir eksi puandır. Avrupa Sosyal Şartını tar
tışıyoruz burada; ama çeşitli çekinceler ko
yarak tartışıyoruz. Ne zaman biz, "Açık 
toplum" diye göğsümüzü gere gere pla
na yazdığımız devletin işletmelerini özel 
sektöre satma politikasını, çalışanlar için 
de, emeği ile geçinenler için de açık top
lumdur, buyurun örgütlenin diye onlara 
açacağız? 

Bu plan, önümüzdeki dönemde, bu 
hedefleri de muğlak olarak gösteriyor ol
masına rağmen, geçmiş uygulamaların 
buna dönük olmayacağını hepimiz bildi
ğimiz için bunlara kuşku ile bakıyoruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
işçilerin günlerce sürdürdükleri eylemler 
sonucu, ANAP İktidarının zorlanarak, sı
kıntıya düşerek kabul etmek zorunda kal
dığı ve imzaladığı toplu iş sözleşmelerinin 
sonunda, gerek Başbakan, gerek konuyla 
ilgili bakanlar çeşitli açıklamalarda bulun
dular, bu açıklamalarıyla, güya emeğin 
hakkını tam anlamıyla verdikleri, onları 
insanca yaşayabilecek bir duruma getir
diklerini iddia etmeye çalıştılar. 

Elimde bir araştırma var, kamu ke
simiyle ilgili bir araştırma. Bu işyerimi-
zin, bu yıl toplu iş sözleşmesi yapıldı. 1981 
yılında Karayollarında çalışan bir işçinin, 
günlük brüt yevmiyesi ile 0,72 gram altın 
alması mümkündü. Bu miktar 1982'de 
0,62 grama, 1983'de 0,41 grama, 1984'de 
0,42 grama, 1985'de 0,40 grama, 1986'da, 
0,35 grama, 1987'de 0,29 grama ve 1988 
yılında 0,27 garama düşmüştü. 

Bu çarpıcı rakamlar, yıllarca ANAP 

İktidanna bir türlü bunu anlatmaya yet
medi; bir türlü bu noktayı göstermeye fır
sat bulamadı bu rakamlar; ama işçiler 
kendi aralarında bütünleşerek ve örgütle
nerek, sendikalarıyla birlikte yol alarak, 
1989 yılında bu sonucu değiştirebilecek 
işaretler vermeye başladılar. 1989 yılında 
yapılan toplu iş sözleşmeleriyle, 1988 yı
lında 0,27 grama düşmüş olan işçilerin 
günlük brüt ücreti karşılığı altın miktarı 
ancak 0,43 garama çıkarılabildi. Halbuki 
işçilerin 1981'de kaybetmeye başladıkları 
dönemdeki alım güçleri 0,72 gramdı. Bu 
örgütlülük, Türkiye'nin geleceğinde, ina
nıyorum ki, sosyal siyasal politikalara da 
ağırlıklarını ciddî bir biçimde koyarak, ye
niden, haklan olan bu miktarlara, işçile
rimizi, çalışanlarımızı ulaştıracaktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
bu plan ne yazıyor olursa olsun, uygula
maya konulmasıyla ilgili konuda beni mil
letvekili olarak ve ilgisini çekmediği hal
kımızı da hiç ilgilendirmiyor. Buraya is
terse, "Çalışanları bir ay içinde Türkiye'
nin en müreffeh insanları yapacağız" di
ye yazsanız bile, Japonya'da "Türkiye'de 
emek ucuzdur" dediğinizi tersine çevire-
mezsiniz. 

Bu plan, Türkiye'nin siyasal kon
jonktürünün son derece bunalımlı oldu
ğu bir dönemde gündeme gelmiştir. Ben
ce bu planı burada görüşmekle.sanıyorum 
Türkiye Büyük Millet Meclisi, bir şekil 
şartını yerine getiriyor. Yoksa bu plan, 
Türkiye'nin geleceğinde uygulanabilecek 
ciddî bir plan olmaktan uzaktır. 

Türkiye, siyasal bunalımlarından an
cak bir erken genel seçimle çıkabilir. Si
yasal bunalımların, sosyal bunalımların ve 
ekonomik bunalımların dorukta olduğu 
ülkemizde, Türkiye'yi düzlüğe çıkarabile
cek yapı, ancak yeni bir yapılaşmayla sağ
lanabilir. Bunun Bağlanabilmesinin yolu
nu, inanıyorum ve güveniyorum ki, Tür-
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kiye Büyük Millet Meclisi, Türk halkının 
da desteğiyle vakit geçirmeden kısa süre
de bulacaktır. 

Bu düşünce ve duygularla yüce Mec
lisi saygıyla selamlıyorm. (SHP sıraların-
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Doğru Yol Partisi Gru
bu adına Sayın levfik Ertüzün, buyurun 
efendim. (DYP sıralarından alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA TEVFİK 
ERTÜZÜN (Zonguldak) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; Altıncı Beş Yıl
lık Kalkınma Planı hakkında partimiz 
Meclis Grubunun görüşlerini arz etmek 
üzere huzurlarınızdayım. Yüce Heyetini
zi saygıyla selamlayarak sözlerime baş
lıyorum. 

Kalkınma planları, belli bir dönem 
zarfında ülkenin belirli hedeflere ulaşma
sı için yapılır. Plan, bir yandan hedefleri 
tespit ederken, bir yandan da bu hedefle
ri nasıl, hangi araçlarla ve hangi dengeler 
içinde ulaşılacağını gösterir. 

Bendeniz, Altıncı Beş Yıllık Kalkın
ma Planının makro ekonomik hedefleri ve 
dengeleri hakkındaki partimizin görüşle
rini takdim etmeye çalışacağım. 

Aslında bir kalkınma planını, plan 
niteliğine kavuşturan da onun makro he
defleri ve makro dengeleridir. Her plan
da bulunması gereken ve Atıncı Beş Yıl
lık Planda da yer alan makro ekonomik 
hedefler şunlardır: 

Üretimin, gelirin, yahut da büyüme hı
zının gerçekleştirilmesi. 

Üretimin yapısının oluşumunun de
ğiştirilmesi. 

Bu hedef, büyümeyi kalkınmaya çe
viren hedeftir. Fiyat istikrarının, bir baş
ka ifadeyle, iç dengenin sağlanması. Öde
meler bilançosu dengesinin sağlanması ve 
tam istihdam dengesine varılması yahut 
da işsizliğin azaltılması. Bütün bu hedef-
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lere bağlı olarak ülkede gelir dağılımı ada
letinin sağlanması. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
bu hedefler her planda yer alır. Plana si
yasî yaklaşımın damgasını vuracak olan 
ise, bu hedeflere verilen öncelikler ve Ön
celiklere verilen dozlardır, bir başka ifa
deyle hedeflerin ağırlığıdır. İşte, hedef ön
celiklerinin siyasî yaklaşımlara göre deği
şik olması, planı, bir iktisadî ve teknik do
küman olmanın ötesinde, bir siyasî dokü
man haline getiren unsurdur. 

Hedeflerin ve hedeflere verilen ağır
lıkların gerçekleştirilmesi, ekonomide 
makro dengelerin tuttürulmasma bağlıdır. 
Bu makro dengeler de şunlardır: Ülkenin 
toplam kaynaklarıyla toplam harcamala
rı arasındaki denge -ve bu temel denge, 
aynı zamanda planın tutarlılığını verir-
bunun yanında tasarruf - yatırım denge
si, bir başka ifadeyle sermaye piyasası den
gesi; bunun yanında, yatırımların sektö-
rel dağılımı dengesi, ödemeler bilançosu 
dengesi, kamu finansman dengesi ve emek 
arztyla, emek talebi dengesi yahut da 
emek piyasası dengesi... İşte, eğer bu den
geler çerçevesinde plan hedefleri gerçek-
leştiriliyorsa, bu plan tutarlı olma niteli
ğini kazanır. 

Bu şartın yerine gelmesi için, hedef 
ve dengelerin uyumlu olması şarttır. Bu
nun yanında iktisadî tutarlılığın olması ge
rekir. Yani, ülke imkânlarını aşan, ülke 
gerçeklerini çarpıtan hedefler vererek den
geleri tutturmak ve matematik tutarlılığı 
kâğıt üzerinde sağlamak her zaman müm
kündür; ancak, konulan hedefler gerçek
çi değilse, o takdirde planın iktisadî tutar
lılığından bahsetmek mümkün olmaz. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; bu önü
müzdeki Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Pla
nı, Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planının 
üzerine oturmaktadır.-Yani, 1989 Türki
ye'sinin şartlan, 1989 Türkiye'sinin kon-
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jonktürü, ekonomik imkânlan ya da im
kânsızlıkları dikkate alınmak zorundadır. 
Ancak ülke şartları dikkate alınırsa, plan, 
bir iktisadî tutarlılık üzerine oturabilir. Bu 
itibarla bendeniz, makro hedef ve denge
ler üzerindeki görüşlerimi ve eleştirileri
mi, iktisadî tutarlılık açısından ortaya koy
maya çalışacağım. 

Hemen işaret etmek gerekir ki, ger
çekçi olmadığımız takdirde, plancılık yap
mıyoruz demektir; hatta gerçekçilikten 
vazgeçersek, iktisatçılık da yapmıyoruz de
mektir. İktisadî hayatta hayalciliğe hiç yer 
yoktur. İmkânlarımızı, hayal gücümüzü 
artırarak genişletenleyiz. O zaman hayal 
taciri olmaktan öteye geçmek mümkün 
değildir. Bu söylediklerime hemen bir ör
nek vermek istiyorum. Beşinci Beş Yıllık 
Kalkınma Planını açıp, 1989 hedeflerine 
bakacak olursanız, ondan sonra da 1989 
programına aynı hedefler itibariyle baka
cak olursanız ve 1989 yılının beşinci ayın
da, bu hedeflerde yapılmak zorunda kalı
nan revizyona bakacak olursanız, plancı
lığımızın ne halde olduğunu açık seçik gö
rürsünüz. 

Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planın
da 1989 yılı için ihracat hedefi 14,5 mil
yar dolar öngörülmüş. 1989 yılı progra
mında 12,5 milyar dolara inmiş ve 1989'un 
beşinci ayında da 12 milyar dolara inmiş. 

Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planın
da 1989 yılı için ithalat hedefi 18 milyar 
300 milyon dolar öngörülmüş, 1989 prog
ramında 16 milyar 300 milyon dolara in
dirilmiş ve nihayet yapılan revizyonla 15 
milyar 200 milyon dolara düşürülmüş. 

Burada cari işlemler dengesi üzerin
de çok konuşuldu, ben de konuşmam sı
rasında, özellikle cari işlemlere ağırlık ve
receğim. Beşinci Beş Yıllık Plana baktığı
nız zaman, 1989 yılı cari işlemler dengesi 
için 1 milyar 383 milyon dolar açık öngö
rülmüş, 1989 yılı programına 235 milyon 

dolar açık konmuş ve 5 inci ayda yapılan 
revizyonda 1 milyar dolar fazla konmuş. 

Beşinci Beş Yıllık Kalkınma BJanı ya
pılırken turizm gelirleri için denmiş ki: 
"1989 yılında 540 milyon dolar öngörü
yoruz." 

1989 yılı programına 2 milyar dolar 
konmuş, yapılan revizyonla 2 milyar 900 
milyon dolara getirilmiş. 

Beşinci Beş Yıllık Planda büyüme hı
zı yüzde 7 konulmuş, programda yüzde 
5'e düşürülmüş ve nihayet yapılan reviz
yonda yüzde 3,7'ye getirilmiş. 

Enflasyon hızı, Beşinci Beş Yıllık Kal
kınma Planının 139 uncu tedbir madde
sinde, 1989 yılı için yüzde 10 öngörülmüş, 
1989 yılı programına yüzde 38 konmuş ve 
revizyonla yüzde 50'ye getirilmiş. 

Gayri safi millî hâsıla deflatörü, plan
da yok. 1989 yılı programına yüzde 49 
konmuş, revizyonla yüzde 58 yapılmış. 

Bunlan niçin söyledim? Türkiye, 
önündeki 1 yılı bırakınız 6 ayı göremiyor, 
6 ayı tahmin edemiyor; 5 yılı nasıl plan
layacak t ir?! 

Enflasyon hızını yüzde 10 olarak ko
yuyorsunuz, beş misli hedef haline geliyor; 
gerçekleşme, muhtemelen bunun da üs
tünde olacak. 

İthalat ve ihracat hedeflerini önemli 
ölçüde düşürüyorsunuz; cari işlemlerde 
açık hedeflerken, şimdi fazla hedefli
yorsunuz. 

Ekonomi bu kadar değişikliğe nasıl 
ayak uyduracaktır? Bunu, bir planda ol
ması gereken fleksibiliteyle izah, etmek 
mümkün değildir. Fleksibilitenin makul 
ölçüleri vardır. Beş misli hedef saptı mı, 
bunu fleksibiliteye sığdırmak mümkün 
olmaz. 

Bunların daha da ötesinde, 1989 yılı 
programını ne zaman yaptık? 1988 yılının 
sonunda, bütçeyle beraber. 1988 yılının 
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sonunda denmiş ki: "1988 yılında cari iş
lemler dengesi 555 milyon dolar açık ve
recektir."; 1989 yılı programına böyle kon
muş. Ne olmuş? Belki aradan iki ay geç
miş geçmemiş, 1,5 milyar dolar fazla ver
miş; yani, 2 milyar dolar sapmış. Yüzde 
olarak, yüzde 400 sapmış, hem de iki ay 
içinde. 

Eğer, herhangi bir yılın sonuna gel
diğimizde, o içinde bulunduğumuz yılın 
sonuçlarını dahi hesaplayamıyorsak yahut 
da yıllık program hedeflerini yıl içinde bir, 
iki hatta üç defa revize ediyorsak revize 
etmek zorunda kalıyorsak, kusura bakma
yınız ama, bu plancılığa, plancılık dene
mez. Plancılık denirse, plancılık adına çok 
yanlış olur. Ne denmesi gerektiğini bura
da söylemek istemiyorum... Tabiî ki, Dev
let Planlama Teşkilatını, siz, aslî fonksi
yonlarından soyutlayıp da, bir uygulamacı 
kuruluş haline getirirseniz, bu sonuç ka
çınılmazdır. O takdirde, "Ekonometri di
ye bir bilim vardır; kantitatif iktisat diye 
onun bir uygulama dalı vardır. Forecas-
ting probabilite metotlarını anlatan dal
lar vardır. Bunları siz hiç kullanmıyor mu
sunuz?" diye sorarlar. 

Yani çağdaş Türkiye, çağ atladığı id
dia edilen Türkiye, hiç ihtimal hesapları
nı, tahmin metotlarını kullanmıyor mu 
acaba? Yani, "Olsa olsa" metoduyla plan
cılığın yapıldığr ülke yoktur ve biz planla
manın başında değiliz; beş tane beş yıllık 
plânı geride bırakmışız, altıncı plana geç
mişiz. Pakistan, Hindistan plancılıkta biz
den çok ilerde!.. 

Tabiî ki, bu sapmaların bir gerçek se
bebi vardır, bunlar sebepsiz olmamıştır; 
o sebep de şudur: Ülkeyi yöneten zihni
yet, plan fikrine ve disiplinine yatkın de
ğildir, inanmamaktadır. Ülke ekonomisi
nin yönetimini ciddiye almamaktadır. İk-
tisatı, ticaretten ibaret saymaktadır ve gü
nübirlik kararlan, köklü ve kalıcı çözüm-
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lere tercih etmektedir. İşte böyle bir yak
laşım, bizi bu sonuçlara getirmiştir ve ben 
çok samimî olarak inanıyorum ki, eğer 
Anayasanın 166 ncı maddesi, planı bir 
devlet görevi saymasaydı, Anavatan İkti
darı sureti katiyede plan yapmazdı. 

. Sayın Başkan, değerli üyeler; o hal
de, planda başarı arıyorsak, onun şartla
rını yerine getirmemiz lazımdır. Bu başa
rı şartları da, bir kere, hedeflerin gerçek
çi konmasıdır; bu hedeflerin imkânlarla 
uyumlu olmasıdır ve makro dengelerin tu
tarlı olmasıdır. Eğer makro dengeleriniz, 
gerçekçi olmayan hipotezlere, varsayımla
ra dayanıyorsa, dengeler bir anda, altı ay
da altüst olur ve hedeflere varılması müm
kün olmaz. Bunun en çarpıcı örneğini, 
Beşinci Beş Yıllık Plan döneminde ülke 
olarak, millet olarak yaşadık. 

Şimdi, asıl üzerinde durmak istedi
ğim konuya geliyorum: Altıncı Beş Yıllık 
Kalkınma Planının makro dengesi ve he
defi. Büyüme hızı hedefini Altıncı Beş Yıl
lık Kalkınma Planı, Yıllık ortalama yüz
de 7 olarak öngörmüş. Burada bir düzelt
me yapmak istiyorum; tablolarda ortala
ma yıllık hız verilirken "1989/1994" ola
rak yazılmıştır. Bu dönem 1989 değildir; 
1990'da başlıyor; 1990/1994 olması lazım. 
4 üncü, 7 nci, 9 uncu ve 27 nci tabloların 
bu şekilde düzeltilmesinde fayda mülaha
za ediyorum. 

Bu yüzde 7Tik büyüme hedefine 
ulaşmak için, global 3,71'lik sermaye - hâ
sıla katsayısıyla ülkenin her yıl millî hâsı
lasının ortalama yüzde 26'sını yatırıma 
dönüştürmesi gerekiyor ve yüzde 26 kay
nak bulabilmek için yüzde 29 civarında ta
sarruf yapması gerekiyor. Geriye kalan 
yüzde 3 nedir? Biraz sonra, cari ödeme
ler dengesini anlatırken üzerinde duraca
ğım cari işlem fazlası tarzında, Türkiye'
nin her yıl dışarıya yapacağı net kaynak trans
feridir. Bu yüzde 3'ü tasarrufa oranlarsanız 
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bu, yüzde 10'dur. Yani Türkiye her yıl, 
yaptığı tasarrufun yüzde 10'unu, net kay
nak transferi olarak ülke dışına, ülke sı
nırlarının dışına taşımak mecburiye-

• tindedir. 
İşte bu şart yerine gelirse yüzde 7'lik 

büyüme gerçekleşecektir; ama dikkatini
zi şu noktaya çekmek istiyorum: Yüzde 
29'un altında oluşacak her tasarruf ora
nı, büyüme hızını aşağıya doğru çekecek
tir. Tabiî, bu büyüme hızı hedefini koyar
ken, Türkiye bugün hangi noktada, ora
ya bakmamız lazım. 1988'de ancak yüz
de 3,4'lük bir büyüme gerçekleştirebilmiş, 
1989'da da revize edilen hedefle yüzde 
3,7'yi öngörüyor; yani yüzde 3,5'lardan 
yüzde 7'lere çıkacaksınız, bunu ikiye kat
layacaksınız. Bugünkü şartlarda fevkala
de iddialı bir hedeftir. Kaldı ki, bildiğiniz 
gibi, Türk ekonomisinin bugünkü tarih 
itibariyle 12 aylık global büyüme hızı ne
gatif yüzde 1,5 - 2' ler arasındadır. Şimdi, 
negatiflerde seyreden bir ekonomiyi ala
caksınız ve bunu yüzde 7'lere doğru geti
receksiniz. Olmaz değil, olabilir; ama çok 
ciddî tedbirleri gerektirir, çok ciddî uygu
lamaları gerektirir. 

Sanayideki üretim gerilemesi çok da
ha vahim: İlk üç aylık sonuçlara göre sa
nayide üretim negatif yüzde 10'lar mer
tebesinde seyrediyor. Bu büyüme hızının 
gerçekleşmesi için, itici güç olarak, dış ta
lep alınıyor. Fevkalade hassas bir mesele
dir, ağırlık dış taleptedir. Halbuki, Türk 
ekonomisinde iç talebin ağırlıklı olduğu 
dönemlerde büyüme hızı daha yüksek ol
muştur; mesela 1986 yılı buna çok iyi bir 
örnektir. 1986'da dış talep düşüktür, iç ta
lep artmıştır ve o yıl yüzde 8 büyüme el
de edilmiştir. Aynı zamanda dış talep -
bilindiği gibi- dış konjonktürü fevkalade 
hassas olan bir hadisedir. Türkiye gibi pa
zar emniyeti, dış pazar güvenliği olmayan 
bir ülkenin büyümesi, dış talep ağırlıklı di
zayn edilemez; burada çok büyük risk var

dır. En önemli nihaî talep unsuru olarak 
da, büyümeyi iten faktör olarak, özel ke
sim yatırımları alınmıştır; bu da son de
rece hassas bir hedeftir. 

Bu hedefe ulaşmak için ülkenin kay
naklarına bakalım: Kaynak-harcama den
gesi, yani yüzde 7'lik hedefin gerçekleşme
si için, bir kaynak-harcama dengesinin 
gerçekleştirilmesi lazım. Ülkenin millî ge
lirin veya büyüme hızının yüzde 7 olması 
hedeflenmiştir; ama ülkenin toplam kay
nakları bu dönemde ortalama olarak an
cak yüzde 6,5 artabilecektir. Niçin? Cari 
işlem fazlasından dolayı. İşte siz, o cari iş
lem fazlasını vererek, bir miktar kaynağı
nızı transfer edeceksiniz ve toplam kayna
ğınız, elinizdeki kaynak, 6,5'larda kalacak. 

Planın 37 nci tedbir maddesinde sa
mimiyetsizlik görüyorum. Deniyor ki: 
"Plan döneminde gayri safi millî hâsıla
nın sabit fiyatlarla yılda ortalama yüzde 
7 artış göstermesinin hedef alınmasına 
karşılık, dış fazla vermesine bağlı olarak, 
ekonomide kullanılan toplam kaynakların 
yılda ortalama yüzde 6,5 oranında artması 
beklenmektedir." Yani dış fazla verdiği 
için kaynaklarımız azalıyor. Bunu düzgün 
yazmak lazımdı, bunu samimî yazmak la
zımdı. Denmeliydi ki: "Ülkenin net kay
nak transferi yapmasına bağlı olarak, top
lam kaynaklarının yılda ortalama yüzde 
6,5 oranında artması beklenmektedir." 

Sayın Başkan, değerli üyeler; şimdi 
bu cari işlem fazlasının kaynak harcama 
dengesine yansıyan tarafı üzerinde dur
mak istiyorum: Ödemeler bilançosu üze
rindeki etkisini ayrıca ele alacağım. Me
sela, 1994 yılında altıncı Plan şöyle bir 
dengeyi öngörüyor: Bu vereceğim rakam
lar 1988 fiyatlanyladır ülke, 44 trilyon 752 
milyar liralık tasarruf yapmak zorunda ka
lacak; ama ancak bunun 38 trilyon 905 
milyar liralık kısniını yatırabilecek. Geri
ye kalan 5 trilyon 847 milyar lirasını her 
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halükârda ve döviz cinsinden dışarıya 
transfer etmek zorunda kalacak. Bir baş
ka ifadeyle Türkiye, 1994 yılında yarata
cağı gelirin yüzde 30,7'sini tasarruf eder
ken, ancak yüzde 25,7'sini sabit sermaye 
yatırımına dönüştürebilecek. 

Bu itibarla artık tasarruf oranının 
Türk ekonomisinde fazlaca bir önemi kal
mamıştır. Yani, tasarrufun gayri safi mil
lî hâsılaya oranı, anlamını yitirmiştir. An
lamlı olan oran nedir? Yattnma dönüştü
rülebilir tasarruf oranı veya kısa ifadesiy
le yatırım oranı. Siz ne kadar tasarruf yap
tığınıza bakmayın; ne kadarını yatılıyor
sunuz? Çünkü size nema getirecek olan, 
çünkü sizin büyümenizi sağlayacak olan 
oran, kaynak, budur. 

Eğer plan döneminin bütününü ele 
alacak olursak, 1988 sabit fiyatlarıyla 
-1989'u da alıyorum- 1989 -1994 için top
lam kaynak transferi 23 trilyon 384 mil
yar liradır. Bu, bugünkü döviz kuru iti
bariyle, aşağı yukarı 10 milyar dolar eder. 
Şimdi, "Niçin böyle oluyor?" sorusunu 
buraya koyuyorum, cevabını biraz sonra 
arz edeceğim. Nitekim bu birbirini test 
ediyor; ödemeler bilançosunun cari işlem 
fazlasına baktığımız zaman, orada da aşa
ğı yukarı 9,5 milyar dolarlık cari işlem faz
lasının öngörüldüğünü görüyorsunuz. 

Demek ki% Türkiye, yatırımda kıstı
ğı tasarruflarıyla cari işlem fazlası veriyor 
ve cari işlem fazlası vermeye mecbur kal
dığı için veriyor. Bir başka ifadeyle, Tür
kiye, artık borç limitinin sonuna gelmiş
tir. Denmiştir ki: Türkiye'nin borç limiti 
40 milyar dolardır, 40 milyar doları aşması 
mümkün değildir ve Türkiye borçlarını 
sadece borç alarak değil, aynı zamanda ca
ri işlem fazlası vererek de ödemek zorun
dadır. Kısaca, Türkiye,1 borçlarını öde
mekte yeterli dış kaynak bulamadığı için, 
cari işlem fazlası vermeye mecbur edil
miştir. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; bu so
nuç aslında beklenen bir sonuçtur ve Be
şinci Beş Yıllık Kalkınma Planı dönemin
de -hatta bunu 1980 sonrasına kadar 
götürebilirsiniz- 1980 sonrasında yaşadı
ğı dış kaynaklı büyümenin bedelini, Al
tıncı Planda ödemeye hazırlanmaktadır. 
Yani, Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 
döneminde dış kaynakla büyüyen Türki
ye, Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planında 
bunun bedelini ödeyecektir. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; makro 
ekonomik dengenin harcama tarafına bak
tığımız zaman toplam tüketin harcamala
rının, yılda yüzde 5,6 oranında artması
nın öngörüldüğünü görüyoruz. Beşinci 
Beş Yıllık Kalkınma Planında da yüzde 5,5 
civannda bir hedef konulmuş olmasına 
rağmen, ancak gerçekleşme ortalama yıl
lık artış hızı olarak yüzde 4'ler civannda 
kalmıştır. Tüketimin millî hâsılaya oranı 
ise 1989 yılında yüzde 74 iken, 1994 yı
lında yüzde 69'a düşürülecektir. Bu ne de
mektir? Bunun açık ifadesi, Türkiye Al
tıncı Beş Yıllık Plan dömeninde kemer sı
kacaktır demektir. Daha çok kemer sıka
caktır ve yaptığı tasarruflarla, büyüttüğü 
tasarruf hacmi ile borçlannı ödemeye ça
lışacaktır. Bu tasarrufun genişlemesinde 
de ağırlık özel kesime veriliyor, yani özel 
sektör yüksek bir tasarruf yapma zorun
luluğu ile karşı karşıya bırakılıyor ve özel 
sektör yapacağı bu yüksek oranlı tasarruf
larla bir bakıma sıkacağı kemerle, bir yan
dan kamunun finansman açığını, kamu
nun tasarruf açığını kapatırken, diğer yan
dan da cari işlem fazlasını finanse etmek
le başbaşa bırakılıyor. 

Tasarruf hedefi gerçekten yüksek 
konmuş bir hedeftir ve toplam yurt içi ta
sarrufların artış hızı yüzde 10,6 olarak ön
görülmüştür. Beşinci Beş Yıllık Kalkınma 
Planında bu oran yüzde 9,9 öngörülmüş 
iken, gerçekleşme yüzde 8'ler civannda 
olacaktır. Yani, bu planın makro dengesi 
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o kadar hassastır ki, eğer bu tasarruf ora
nı gerçekleşmezse, Türkiye'nin yatırım 
oranı gerçekleşemez; yatırım oranı gerçek-
leşemeyince de, öngörülen büyüme hızı ve 
diğer makro hedefler gerçekleşemez. 

Bir noktaya daha dikkatinizi çekmek 
istiyorum: Yurt içi marjinal tasarruf ora
nı yüzde 42,4 gibi fevkalade yüksek bir se
viyeye çıkarılmıştır. Beşinci Planda* bu, 
yüzde 37'ler civarındaydı. Yüzde 42*lik bir 
marjinal tasarruf oranını, Türkiye'nin bu
günkü şartlarda gerçekleştirmesi mümkün 
değildir. Ancak bir şartla gerçekleştirilen 
bilir; o da, gelir dağılımını daha da boza
rak. Eğer gelir dağılımını daha da bozma
yı göze alıyorsanız, ve ciddî ölçüde boz
mayı göze alıyorsanız bu marjinal tasar
ruf oranının, bu yüksek oranı gerçekleş
tirebilirsiniz. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; gayri 
safı yurt.içi hâsılanın yapısına gelince: Bi
raz önce de işaret ettiğim gibi, büyümeyi 
kalkınmaya dönüştüren hadise, ekonomi
nin yapısında, sanayi lehine, sanayi ağır
lıklı olarak meydana gelen değişmedir. 
Plan böyle bir değişmeyi öngörüyor; ama 
bu, kuvvetli bir değişme değildir. Bir ke
re, mukayaseyi sabit fiyatlarla yapmak la
zım. Cari fiyatlarla gayri safi yurt içi hâ
sılanın dağılımı çok anlamlı olamaz. 

Sabit fiyatlarla değerlendirdiğimiz 
zaman, gerçekte 1984 ile 1988 arasında 
çok önemli bir yapısal değişmenin oldu
ğunu söyleyemeyiz. 1968'de de aşağı yu
karı aynı sonuç çıkıyor. 1988 fiyatlarıyla 
baktığımız zaman, tarımın payı 1984'te 
yüzde 18 iken, 1988'de yüzde 17,2'ye; sa
nayiin payı 1984'te yüzde 31 iken, 1988'de 
yüzde 32,6 ya; hizmetlerin payı ise yüzde 
51 iken, 1988'de yüzde 50,2'ye gelmiş. Ya
ni, beş yıl içinde sanayiin payını yüzde 
31'den yüzde 32'ye getirmekle, herhalde 
ülkede bir yapısal değişmenin olduğu, ger
çekleştiği iddia edilemez. 

Sektörel büyüme hızlarına baktığı
mız zaman, bunların da oldukça iyimser 
öngörüldüğünü söyleyebiliriz. Tarım yüz
de 4,1; sanayi 8,1 ve hizmetler 6,7. Bu he
defler, Beşinci Beş Yıllık Plan itibariyle 
gerçekleştirilemeyen hedeflerdir. Beşinci 
Beş Yıllık Planın hedefleri daha mütevazı 
olmasına rağmen, gerçekleşmemiştir. 

Belki de gerçek yapısal değişmeyi 
gösteren imalat sanayiinin yapısındaki de
ğişme üzerinde bir ölçüde durmak istiyo
rum: Beşinci Beş Yıllık Plana baktığımız 
zaman, 1984'te tüketim mallarının yüzde 
45,7 olan payının 44'e getirilmesinin, ara 
mallarının yüzde 40,9 olan payının yüz
de 41'e getirilmesinin ve yatırım malları
nın da yüzde 13,4 olan hedefinin yüzde 
15'e çekilmesinin öngörüldüğünü görüyor
sunuz. 1989 gerçekleşme tahminlerine ba
kılınca daha iyi bir sonuç görülüyor. Yani 
öngörülen hedefin ilerisinde bir netice el
de edilmiş, yatırım mallarının ve ara mal
larının lehine olarak. Ara mallarında ön
görülen yüzde 41 rakamı 45'e gelmiş; ya
tırım mallan yüzde 15'ten 16'ya çıkmış ve 
tüketim malları da yüzde 44'ten 38'e 
düşmüş. 

Bu gelişmeye güvenerek Altıncı Beş 
Yıllık Plan, imalat sanayiinin yapısındaki 
değişmeyi bir adım daha ileriye götürmüş, 
demiş ki, tüketim mallarının payı 37'ye çe
kilecek, ara malları 43 civarında kalacak, 
yatırım malları da 18,7'ye çıkarılacak. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 1989'da 
elde edilen ve plan hedeflerinin üstüne çı
kan bu gelişrneler tamamıyla tesadüfidir. 
Nasıl tesadüfidir? Çünkü, tüketim malla
rında öngörülen yatırımlar yapılmamıştır, 
ara mallarının payı da nispî olarak yük
selmiştir. Bakınız -Beşinci Beş Yıllık Plan 
için söylüyorum- tüketim mallarında yüz
de 6,4 artış öngörülürken, ancak yüzde 5,3 
artış elde edilmiştir. Ara mallarında yüz
de 7,3 öngörülürken, ara malları 8'e gel
miştir. Yatırım mallarında 9,7 öngörülür-
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ken, ancak artış hızı, yıllık, ortalama 3,5 
olmuştur. 

Şimdi, bu iş nasıl oluyor? Yani, hem 
yatırım mallarında yüzde 9,7 yıllık artış 
öngörüyorsunuz; ama gerçekleşme yüzde 
3,5 oluyor, buna rağmen, yatırım malla
rının imalat sanayii içindeki payı plan he
deflerinin üzerine çıkıyor. 

Sayın üyeler, işte, biraz önce açıkla
maya çalıştığım gibi, sadece ve sadece tü
ketim mallarında öngörülen hedefin ger
çekleşmemesi dolayısıyla, nispî kompozis
yonda meydana gelen bir değişiklikten 
ibarettir ve tamamıyla tesadüfen elde edi
len bir neticedir. 

Beşinci Beş Yıllık Planda imalat sa
nayiinin bütünü için yüzde 7,3 artış he
deflenmiş, yüzde 6 civarında gerçekleşme
si bekleniyor. Altıncı Plajnda da yüzde 8 
hedefleniyor. Bu fevkalade iyimser bir 
beklentidir ve ayrıca, özellikle planın ilk 
yıllarında yapılacak imalat sanayii yatı
rımlarının da 12 • 18 ay arasında gerçek
leşmesi bekleniyor, yani bu yatırımları 
12-18 ay arasında gerçekleştirirseniz bu so
nuçları alabileceksiniz. 

Sayın üyeler, Türkiye'de 12-18 ayda 
konut dahi yapılamıyor. Konutun yapıla
madığı bu sürede, hangi imalat sanayii ya
pılacak ve üretime sokulacaktır?.. 

Altıncı Beş Yıllık Planda yatırım mal
larında ortalama yıllık yüzde 11,2'lik ar
tış öngörülüyor. Bütün bunlar planın za
fiyetleridir. Beşinci Beş Yıllık Planda ya
tırım mallannı ortalama yüzde 3,5 büyüt
müşsünüz; Altıncı Planda hangi güç ge
lecek de bunları yılda yüzde 11 büyüte
cek?.. Bunu da özel sektör öncülüğünde 
bekliyorsunuz. Yatırım mallan sanayiinin, 
imalat sanayii içindeki payının artması 
olumlu bir hedeftir, olması gereken bir he
deftir, ama hem hedef büyük tutulmuştur, 
hem de Türkiye'nin bugünkü konjonktü-
rel şartlarında bu hedefin gerçekleşmesi 

mümkün değildir. Biraz önce işaret etti
ğim gibi, 1989'un ilk üç ayında sanayi üre
timi yüzde 10 gerilemiştir. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; imalat 
sanayiine girmişken, bir iki noktada da, 
sanayileşme politikası üzerinde durmak is
tiyorum: Bu planda sanayileşme politika
sı açık değildir, belirgin değildir. Türkiye 
nasıl bir sanayileşme politikası izleyecek; 
yatay .mı sanayileşecek, dikey mi sanayi-
leşecek, dinamik mukayaseli üstünlükle
re mi öncelik verecek?.. Biz Komisyonda 
bu soruyu sorduk ve bize dendi ki, dünya 
ortalama maliyetleri dikkate alınacak. 
Eğerdünya ortalama maliyetlerini dikka
te alırsanız -kusura bakmayın- bu planın 
dinamik tarafı yok demektir ve sosyal ve
rimlilik ölçüsünden tamamen vazgeçmiş
siniz demektir. Dışsal istifadelerden, dış
sal tasarruflardan vazgeçmişsiniz de
mektir. 

Bu planda selektivite yoktur, bu plan
da lokomotif sektörler, sürükleyici sektör
ler belli değildir. Hemen işaret etmek is
terim ki, konutun sürükleyici vasıfta oldu
ğu, dünyanın hiçbir ülkesinde kabul 
göremez. 

Sektörler arası ileri geri bağlantılar 
yoktur. Zaten elimizde input autput tab
loları olmadığı için de onları göremiyoruz. 
Sanayileşme politikasıyla dış ticaret poli
tikasının nasıl bağlandığı, nasıl kenetlen
diği belli değildir ve nihayet, Beşinci Beş 
Yıllık Planda iyice çarpılan, üretken yatı
rımlarla altyapı yatırımları arasındaki ve 
altyapı yatırımlarının kendi arasındaki 
dengenin nasıl düzeleceğine dair hiçbir 
işaret de yoktur. 

Daha önce de işaret edildi, ama yine 
üzerinde durmak istiyorum; çünkü fevka
lade önemli bir husustur; Türkiye'de sü
rükleyici sektörler tanm ve sanayidir. Ta 
fizyokratlardan beri bu sarsılmayan bir 
inançtır; çünkü, doğurgan olan, üretken 
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olan, üretim yapan, toprak ve sanayidir. 
Hizmetin doğurgan olduğu söylenemez. 
O itibarla, Türkiye, daha uzun yıllar ta
rıma ve sanayie öncelik yermek zorunda
dır; ama, gelin, görün ki, öyle mi olmuş? 

Birinci plan döneminde, imalat sana
yiinin sabit sermaye yatırımları içindeki 
payı yüzde 20, ikinci planda yüzde 26, 
üçüncü planda yüzde 28 -bunlar 
ortalamadır- dördüncü planda yüzde 25,6 
ve beşinci planda imalat sanayi yatırım
larının sabit sermaye yatırımları içindeki 
payı yüzde 20'lik hedefe rağmen, ortala
ma yüzde 17,5'dur, hatta 1988 yılında yüz
de 14,8 olmuştur. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; bir ül
ke düşününüz ki, kalkınmak zorundadır, 
sanayileşmek'zorundadır ve sanayileşme 
iddiası vardır; ama, yatırılabilir kaynak
larının ancak yüzde 14'ünü sanayie ayı
rabiliyor. Bu ülkenin sanayileşmesi müm
kün değildir. Bunu en az iki misline çıkar
mak lazımdır. 

Tarıma gelince; birinci planda tarım 
yatırımlarının sabit sermaye yatırımları 
içindeki payı -bunlar gerçekleşmelerdir-
yüzde 13, ikinci, planda yüzde 11; üçün
cü planda yüzde 12; dördüncü planda 
yüzde 10 ve beşinci planda yüzde 7'dir. Al
tıncı Beş Yıllık Kalkınma Planına hedef 
olarak ne konmuştur? Altıncı Plana ima
lat yüzde 20, tarım ise yüzde 7,9 olarak 
konmuştur ve öncelikli birinci sektör, ko
nut sektörüdür. Sabit sermaye yatırımla
rının yüzde 21,5'i konuta ayrılacaktır. İş
te böyle bir yatırımın sektörel distribüs-
yonu dağılımı içinde Türkiye'nin kalkın
ması ve sanayileşmesi mümkün değildir. 
Bunlar çok güzel ve politik cazibesi olan 
laflardır. Türkiye böyle bir yatırım dağı
lımıyla ne uluslararası entegrasyon içeri
sinde yer alabilir, ne de AT entegrasyonu 
içerisinde olabilir. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; konuş

mamın geri kalan bölümünde de ödeme
ler bilançosu dengesi üzerinde durmak is
tiyorum. Bu önümüzdeki planın 52 nci 
tedbir maddesinde şöyle bir ifade var; 
"Cari işlemler hesabinin, Plan dönemin
de fazla vermesi öngörülmektedir. Böyle
ce ödemeler dengesi, büyümeyi olumlu 
yönde etkileyen bir faktör olacaktır" de
nilmektedir. 

Şimdi ben bir an için, Türkiye'nin 
gerçekten cari işlem fazlası verdiğini var
sayıyorum; demiyorum ki, turizmde kat
lamalı hesaplar vardır, ihracatta hayalî ih
racat vardır, şu vardır, bu vardır; görül
meyen işlemler, özellikle hizmetler fevka
lade yüksek tutulmuştur vesaire... Bunla
rın bir an için hepsinin doğru olduğunu 
kabul ediyorum ve Türkiye'nin Altıncı 
Plan döneminde cari işlem fazlası verece
ğini de kabul ediyorum. Bakınız durum 
ne olacak? 

Türkiye, eğer bu cari işlem fazlasını 
vermese de, tasarruflarını yurt içinde kul
lansa ve yüzde 30,7'lik tasarrufunu, 
-dışarıdan kaynak almadan ve tasarruflar
da bir dış tasarruf ilavesi olmadan- bu ya
rattığı tasarrufun tamamını ülkede yatı
rıma dönüştürse; 1994 yılında aynı serma
ye hâsıla katsayısıyla 8,1 değil de 9,3 bü
yüyecektir. Şimdi, şunu söylemek istiyo
rum: Cari işlemler fazlası, Türkiye'nin 
büyümesinin önündeki engelleri kaldıran 
değil, tam tersine, Türkiye'nin büyüme
sini engelleyen bir unsurdur. Türkiye gi
bi bir ülkenin cari işlem fazlası vermesi 
düşünülemez. Zaten, gelişmekte olan ül
keler arasında, Türkiye dışında cari işlem 
fazlası veren de yoktur. Biraz önce arz et
tim ve biraz sonra tekrar vurgulayacağım; 
Türkiye bu cari işlem fazlasını vermek zo
runda kalmıştır, buna mecbur edilmiştir. 
bu ne demektir? Türkiye'nin, büyüme he
definin yüzde 15 gibi bir ölçüde geri kal
ması demektir. Şurası da önemlidir ki, 
Türkiye, cari işlem fazlası vermek için it-
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halatını ciddî ölçüde sınırlamak zorunda 
kalmıştır. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; bildiği
niz gibi, geçen yıl ithalatımız, ancak yüz
de 1 artmıştır. Bu seneki, ilk üç aylık so
nuçlara göre, Türkiye'nin ithalatı yüzde 
6 geriliyor. Yani, eğer Türkiye'nin ithala
tını geriletirseniz, bu cari işlemler fazlası 
daha da büyük olur. Ama, Türkiye büyü-
mez, Türkiye kalkınmaz, Türkiye'de re
fah artmaz, refah yaygınlaşmaz, Türkiye 
kalkınma iddiasında olamaz. 

Demek oluyor ki, Türkiye'nin bu cari 
işlemler fazlası disponibl değildir, bu cari 
işlemler fazlası kullanılabilir değildir. Bu
nun niçin kullanılabilir olmadığını biraz 
sonra arz edeceğim. Bunlar bağlıdır; ya
ni, aynen Düyun-u Umumiye gibi, 
Düyun-u Umumiye idaresi gibi cari işlem 
fazlası daha elinize geçmeden, birileri on
ları kapmaya hazırdır, kapacaktır. Plan 
onu öngörüyor, zaten "Kapsın" diyor. 

Şimdi, cari işlemler fazlası artı veri
yor da onun altında bir de sermaye hare
ketleri dengesi var, ona baktığınız zaman, 
o hep eksi gidiyor, Altıncı Plan dönemi bo
yunca. Hep cari işlemler fazlasına dikkat
ler çekiliyor, hep "Oraya bak" deniyor, 
ama bir de sermaye hareketlerine bakmak 
lazım. 

Sermaye hareketleri bugüne kadar, 
Beşinci Plan dahil, hep neydi? Hep pozi
tifti. Yani bu ne demektir; Türkiye dışarı
dan kaynak ithal eden bir ülkeydi. Niçin? 
Yattnm yapmak, kalkınmak için. Kaynak
larımız yetersizdi, onlara ilave kaynaklar 
arıyorduk, o yatınmları gerçekleştirmek 
için ve sermaye hareketleri pozitif ve
riyordu. 

Şimdi, Türkiye'nin sermaye hareket
leri dengesine bakınız; yukarıda cari iş
lemler pozitif, hemen onun altında, onu 
denkleştiren sermaye hareketleri negatif. 
Ama, hangisi hangisine bağlı? Yani, aca

ba cari işlem fazlası olduğu için mi öbürü 
negatiftir? Hayır. Sermaye hareketlerini 
Türkiye artık negatife getirmek zorunda 
olduğu için -altını tekrar çiziyorum- dışa-
ndan yeterli ölçüde kaynak bulamadığı 
için sermaye hareketleri negatif vermek 
zorunda kalmıştır ve onun dengesini sağ
lamak için de,, onun fonksiyonu olarak, ca-' 
ri işlemler fazlası verilmesi öngörülmüş
tür. Tabiî, daha ortada da olan biten bir 
şey yoktur, öyle öngörülüyor. 

Cari işlemler fazlasına gelmek için 
bazı kalemlerde birtakım değişmelerin ol
ması lazım, önemli gördüğüm kalemler 
üzerinde kısaca durmak istiyorum; itha
lat, ihracat ve görünmeyen işlemler. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; aslında, 
Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planına bak
tığınız zaman, 1989 yılı için 18 küsur mil
yar dolarlık ithalatın öngörüldüğünü gö
rürsünüz. Türkiye nerelerde kalmış? 14 
milyarlarda... Aslında, Türkiye 1989'da o 
hedefe varsaydı, ithalat hedefinin, Altıncı 
planda öngörüldüğü gibi, cari fiyatlarla 28 
milyar değil, en azından 36 milyar dolar 
olması gerekirdi. Yani, Altıncı Beş Yıllık 
Plan dönemi boyunca Türkiye, Beşinci 
Beş Yıllık Planın hedeflerine, trendine gö
re, Altıncı Beş Yıllık Plan döneminde 20 
milyar dolar civan nda eksik ithalat yapa
caktır. Bu ne demektir? Bu, Türkiye'nin 
kalkınmasında ciddî ölçüde frene basıldı
ğını gösterir, ithalat yapmayan, yatınm 
malı ve ara malı ithal etmeyen gelişmekte 
olan bir ülkenin, gelişme sürecinde yol al
ması mümkün değildir. 

Turizmde ise 5 milyar dolar gibi 
önemli bir hedef konmuştur; ama turiz
min ne olacağı belli olmaz. 1989 yılının ilk 
üç aylık belirlemelerine göre, geçen yılın 
ilk üç ayına göre turizmde yüzde 14 civa-
nnda gerileme vardır ve bu yıl yatak kul
lanım oranlan da yüzde 50'ler civarında
dır. O itibarla, turizm konusunda çok ih
tiyatlı olmak gerekir. 

1 — 
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Değerli üyeler, planda, ihracatın ca
ri fiyatlarla yüzde 13 artırılması öngörü
lüyor. Bir an için bunun doğru olduğunu 
kabul etsek dahi, Türkiye, bu ihracat po
litikasıyla (Yani, planın öngördüğü poli
tika şudur: ihracata dönük yatırımlar teş
vik edilecektir) ne kadar katma değer ve 
ne kadar net döviz girdisi sağlayacaktır? 
Yani, bir yerde Türkiye'nin şu kadar ve
ya bu kadar ihracat yapması önemli de
ğil; önemli olan, o ihracat sonucunda ül
kenin net olarak döviz kazancı ne olacak
tır? Yoksa, Güney Kore modeli gibi bir ih
racat politikasıyla, ihracat rakamını bü
yütmek mümkündür. Biraz sonra arz ede
ceğim gibi, aynen demir-çelikte olduğu şe
kilde; bu, rakamları şişirmekten ibarettir. 
"1994 yılında Türkiye 2,2 milyar dolarlık 
demir-çelik ihraç edecek'" diye hedef kon
muş; ama bunun yanında da 2,7 milyar 
dolara da demir-çelik ithal edecek!.. Yani 
aslında Türkiye, net, demir-çelik ithalat
çısı bir ülkedir. Bu ise, rakamları şişirmek
ten başka bir işe yaramaz. Önemli olan, 
sizin, ihracata yönelik yatırım politikasıy
la, ülkede ne kadar net katma değer ve ne 
kadar net döviz kazandığmızdır. 

Sayın milletvekilleri, o itibarla, bura
da yeri gelmişken söyleyeyim; biz komis
yonda, ithalat ve ihracat oranlannı da sor
muştuk. Ayrıca, diğer sorularımıza da bu
güne kadar cevap gelmedi. Onları da ar
kadaşlardan rica edelim, en kısa zaman
da bizim sorduğumuz soruların cevapla
rını lütfetsinler. 

Değerli üyeler, bir noktaya daha dik
katlerinizi çekmek istiyorum: Mademki 
Türkiye, giderek daha fazla oranda sana
yi ürünü ihraç ediyor da, niçin Türkiye'
nin dış ticaret hadleri geriliyor? Bu soru
yu lütfen cevaplandırın. 

Sanayi malı ihraç eden ve sanayi malı 
ihracatının, ihracat içinde payının arttığı 
ülkelerde, dış ticaret haddi lehe değişir. 

Benim bildiğim kadarıyla, bunun istisnası 
da yoktur. Buna rağmen Türkiye'de dış ti
caret hadleri aleyhe gelişiyor!.. 

Ayrıca, bu ihracatın dağılımı da 
önemlidir. İmalat sanayi? ihracatında 
önemli hedefler konmuş; ama bir de bu
nun dağılımı nedir, ona bakalım. 1989'da 
imalat sanayiî ihracatının yüzde 54'ü tü
ketim mallarıdır ve bu miktar 1994'te de 
yüzde 54,8 olacaktır; yani aynı kalacak. 
İmalat sanayiî ihracatı içinde ara malları 
İhracatının payı ise 1989'da yüzde 36,6'dır 
ve bu miktar 1994'te yüzde 32,4'e gerile
yecektir. Yatırım mallarının payı da yüz
de 9,47'den, yüzde 12,72'ye yükselecektir. 

Demek ki, Türkiye'nin ihraç ettiği 
sanayi mallarının yüzde 55'i tüketim ma
lıdır. Bunun içinde, düşünebileceğiniz bü
tün tüketim malları vardır. Bunun mik
tarı, plan dönemi boyunca aşağı yukarı 10 
milyar dolardır. Yani 10 milyar dolarlık tü
ketim malı ihraç edeceğiz, bunun da sa
dece 4 milyar doları dokumadır. 

Şimdiki rakamları 1994 yılı için ve
riyorum; 1994'te 6 milyar dolarlık ara malı 
ihraç edeceğiz -biraz önce söyledim- bu
nun 2,2 milyar doları demir-çelik; ama, 
Türkiye 1994'te 2,7 milyar dolarlık da 
demir-çelik ithal edecek. 

Nihayet, asıl sanayi malı olması ge
reken yatırım mallarına baktığımızda şun
ları görüyoruz : 1994'te ihracatın yakla
şık 2,3 milyar doları yatırım mallarıdır. 
Bunun içinde 623 milyon doları elektrik
siz, 776 milyon doları da elektirikli maki
nedir. Yani, Türkiye'nin 1994'te yapaca
ğı ihracat 22 milyar dolar, sabit fiyatlarla 
20,4 milyar dolar ve bunun sadece 1,4 mil
yar dolan makine, geri kalanı da sair mal
lardır. 

Yani, böyle bir ihracat kompozisyo
nu içinde Türkiye'nin sanayi malı ihracat
çısı olduğunu, Türkiye'nin sanayileşmiş 
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olduğunu falan iddia etmek mümkün de
ğildir. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; görün
meyen işlemlere geliyorum. Görünmeyen 
işlemler içinde dış borç faiz ödemeleri fev
kalade önemli bir kalemdir. 1989'da Tür
kiye, 3,1 milyar dolar dış borç faiz ödemesi 
yapacak -bu kadar öngörülüyor- ve' 
1994'te de bu, 2,4 milyar dolara inecek; 
ama, beşinci planda "1989'da 1,5 milyar 
dolar dış borç faiz ödemesi yapılacak" 
denmiş. 3 milyar dolar gerçekleşmiş; ya
ni dış borç faiz ödemesi olarak 1,5 milyar 
dolar öngörülmüş, 3 milyar dolar gerçek
leşmiş. 

Dolayısıyla, altıncı plan döneminde 
konan dış borç faiz ödemeleri, hele Tür
kiye'nin kısa vadeli borçlanma prosesini 
ve pahalı borçlanma operasyonlarını dik
kate alırsak, inandırıcı olmaktan uzaktır. 
O itibarla, görünmeyen işlemlerde 1989 
yılı için öngörülen 3,2 milyar dolar ve 1994 
yılı için öngörülen 6 milyar dolarlık faz
laların gerçekleşmesi fevkalade zordur. Za
ten, cari işlem fazlası olarak da 1989'da 
800 milyon dolar hedef konmuştur. 

Burada sormak istiyorum : Türkiye, 
1988'de 1,5 milyar dolar cari işlem fazlası 
verirken, niçin 1989'da bu fazla 800 mil
yon dolara iniyor? Demek ki, buna kalıcı, 
güvenilir bir fazla olarak bakılmıyor. 

Bu planın birtakım hedefleri, aynı za
manda korkak hedeflerdir, şüpheli hedef
lerdir. Dolayısıyla, görünmeyen işlemler
de 1994 için öngörülen 6 milyar dolarlık 
hedef, fevkalade yüksek bir hedeftir. He
le, bunun içinde son derece yüksek turizm 
hedefi, son derece yüksek navlun hedefi 
olduğunu da düşünecek olursak, şüphe ve 
endişelerimiz daha da büyür. 

Bildiğiniz gibi, Türkiye'nin deniz ta
şıma filosu son iki yıldan beri küçülme eği
limi içine girmiştir ve eğer tedbir alınmaz

sa, bir iki yıl içinde önemli tonaj kayıpla
rına uğrayacaktır. Deniz taşıma filosu, ki 
fevkalade yaşlı bir filodur, yaş ortalaması 
18 civarındadır. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; işte, dış 
ticaret dengesi ve görünmeyen işlemler 
üzerindeki görüşmelerimizi arz ettikten 
sonra, bunlann nihai sonucu olarak cari 
işlemler dengesine ve ortaya konan cari iş
lemler fazlasına geliyorum. 

Bu cari işlemler fazlası -açık olursa 
demiyorum-̂  eğer. gerçekleşmezse ne olur? 
Cari işlemler fazlası denk olsun; bir an için 
cari işlemler dengesinin denk olduğunu, 
sıfır olduğunu düşünelim. Denk olduğu
nu dikkate alırsak, o takdirde altıncı plan
da öngörülen, yıllık, ortalama 2,5 - 3 mil
yar dolarlık ek kaynak ihtiyacı, 3,5-4 mil
yar dolara çıkar. 

Bu altıncı plan, bir de sermaye hare
ketleri içinde 500 milyon dolardan 1,5 mil
yar dolara kadar yabancı sermaye girişini 
öngörmüştür. Bu hedef de fevkalade iyim
ser bir hedeftir. Eğer bu yabancı sermaye 
girişi de sağlanamazsa, o takdirde Türki
ye'nin yıllık kredi ihtiyacı 4 ila 5,5 milyar 
dolara çıkar. 

Şimdi biraz önce, "Bu cari işlem faz
lası disponibl değildir" dedim. Aslında, 
cari işlem fazlası, çok arzu edilen bir ha
dise değildir; yoksa, birçok gelişmiş ülke 
cari işlem fazlası verebilir. Niçin vermiyor
lar?.. Çünkü, dövizi alıp da bir yere hap
setmek akıl kân iş değildir; ta Cevdet Pa
şa tarihinden beri bu böyle biliniyor. Cev
det Paşa tarihinde deniyor ki : "Ekono
mi denen hadise, yani üretimin büyüme
si, ziyadeleşmesi, paranın ekonomide 
mümkün olduğu kadar süratle dönmesi 
demektir.'' Cevdet Paşa bunu yazmış. Bu 
paraları, bu dövizleri alıp bir yere hapset
meyeceksiniz. Ne yapacaksınız?.. Cari iş
lem fazlası verse bile, onları kullanacak
sınız; onun için, arzu edilen bir şey değil-
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dir. Sadece Almanya ve Japonya cari iş
lem fazlası veriyor; onlar da mecbur kal
dığı için veriyor, paralarının değerini da
ha fazla düşüremiyorlar; yoksa, düşürse-
İer, onlar da vermez. Dolayısıyla önemli 
olan ve istenen hadise, denkliktir; hatta, 
gelişmekte olan ülkelerde bir miktar açık 
tercih edilir daima. Cari işlemler bir mik
tar açık vermelidir ki, makul ölçülerde ve 
iyi şartlarda dışarıdan kaynak temini 
mümkün olsun ve ülke kendi imkânları
nın üstünde bir performansa ulaşsın. O 
itibarla, cari işlem fazlası, arzu edilen bir 
hadise değil; ama Almanya veya Japonya 
gibi verdiniz diyelim; bunun kullanılabi
lir olması lazım, bunu bir yerlerde kulla
nacaksınız. Nerelerde kullanacaksınız?.. 
Ya yabancı ülkelere dış yatınm yapacak
sınız, o fazlayı başka ülkelerde yatırıma 
dönüştüreceksiniz yahut diğer ülkelere 
kredi vereceksiniz yahut o ülkelere ihra
catçı kredisi vereceksiniz yahut da bir mik
tar rezervlerinizi artıracaksınız; ki, o da 
ülkenin gücünü gösterir. Şimdi, Türkiye 
cari işlemler fazlası veriyor, iyi de, rezerv
leri artmıyor. Rezervlere bakıyoruz, yılda 
zar zor 300 ila 400 milyon dolar öngörü
lüyor; o da öngörülüyor. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; bu Al
tıncı Beş Yıllık Plan dönemi boyunca 10 
milyar dolar kadar oluşacak olan cari iş
lem fazlasından rezervlere yansıyan kısım, 
beş yıl boyunca 1 milyar dolar civarında 
olacak, bilemediniz 1,5 milyar dolar civa
rında olacak. 

ADİL KÜÇÜK (Konya) — Bugüne 
kadar hiç böyle olmuş mu Sayın Ertüzün? 

TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) — 
İşte, "Olması arzu edilen hadise değil" 
diyorum; anlatamadım galiba. 

ADİL KÜÇÜK (Konya) — Biraz 
evvel söylediğiniz fazlalık, denklik bugü
ne kadar Türkiye'de hiç yaşanmış mı? 

TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) — 
O zaman ben hiçbir şey anlatamadım. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; ö za
man, Türkiye başka ülkelere yatırım da 
yapmadığına göre, -planda yatırım da 
öngörülmüyor- başka ülkelere borç kredi 
de vermeyeceğine göre, bu cari işlem faz
lası nereye gidecektir? İşte, bu cari işlem 
fazlasını siz, borçlar için ödeyeceksiniz; 
ama bu yetiyor mu?.. Yetmiyor; yani borç
lar için bu yetse iyi; yine de her yıl dışarı
dan ortalama 1 milyar dolar civarında ya
bancı sermaye girişi lazım dengenin sağ
lanması için ve 3 milyar dolar civarında 
da taze kaynak olarak kredi kullanmanız 
lazım. Dolayısıyla... 

Sayın Başkan, orada Bakanlar Kuru
lu toplantısı var herhalde. 

NECAT TUNÇSİPER (Balıkesir) — 
Efendim, zevkle dinliyoruz sizi. 

TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) — 
Sağ olun efendim, teşekkür ederim. 

EROL ZEYTİNOĞLU (Eskişehir) 
— Pek anlamıyoruz ama, olsun. 

TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) — 
Estağfurullah. Kusura bakmayın, ben an
latamadım; yani yanlış anlamayın, "Ben 
anlatamadım" dedim. Kusura bakmayın. 

Kısaca özetliyorum : o halde, cari iş
lem fazlası Türkiye'nin dış borç ödemesi 
için oluşturmak zorunda' olduğu bir ha
disedir ve bu nereden ödenecektir?.. Hal
kın yapacağı tasarruflardan ödenecektir, 
halkın yapacağı tasarruflar buraya akacak
tır. Halbuki, bu tasarrufları yatırıma dö
nüştürmek; hatta bunlar döviz olduğu 
için, ithalata dönüştürebilmek varken, 
Türkiye böyle bir zorunlulukla karşı kar
şıya kalmıştır. Ama bu nereden gelmiştir?.. 
Beşinci Beş Yıllık Plan döneminde; yani 
bundan önceki dönemde uygulanan dış 
kaynaklı büyüme politikasından kaynak
lanmıştır. 

Bu yabancı sermaye girişi üzerinde 
bir iki cümle ile durmak istiyorum. Yılda 
500 ila 1,5 milyar dolar Türkiye'ye yabancı 
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sermaye girişi öngörülüyor. Altıncı Beş 
Yıllık Planda, bu,, bugüne kadar mümkün 
olmadı bildiğiniz gibi. 1987'de Türkiye'
ye yabancı sermaye olarak giren rakam 
100 milyon dolardır, geçen yıl da 350 mil
yon dolardır. Şimdi, böyle bir hedefin, 
eğer özelleştirme ile gerçekleştirileceği ön
görülüyor ise, burada da ülke olarak son 
derece dikkatli ve ihtiyatlı olmamız lazım. 
"Vani, eğer biz KİT'lerimizi, biz kamunun 
sınaî kuruluşlarını, 50 senede kurduğu
muz bu tesisleri, birçok fedakârlıkla kur
duğumuz bu tesisleri, sırf yabancı serma
ye uğruna bir portföy yatırımı, mülkiyet 
değiştirmesi sonucunu getirecek olan bir 
hisse senedi devri şeklinde yabancılara sa
tacak olursak, bundan belki bir miktar dö
viz geliri sağlarız ama, bu ülkenin gele
cekte fevkalade zararına sonuçlar tevlit 
eder. Çünkü, belki bir defa kaynak yara
tırsınız; ama o orada durur. Halbuki 
önemli olan, ülkede kaynağı devamlı ya
ratmaktır. Bir defa bir giriş sağlarsınız, on
dan sonra devamlı kâr transferi olur. Ya
ni, onları alacak olan yabancı sermayenin, 
kârını bu ülkede hangi ölçüde tutacağın
dan emin olamayız. O itibarla, Petkim'in 
özelleştirilmesinin de bu Altıncı Beş Yıl
lık Planın içine alınmasını fevkalade talih
siz bir tedbir olarak gördüğümü belirtmek 

: isterim. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; birkaç 
cümle de, izin verirseniz, enflasyon ve gelir 
dağılımı üzerinde durmak istiyorum. Ni
çin enflasyon üzerinde durmak istiyo
rum?.. Çünkü planın makro dengelerinin 
sağlanması, fiyat istikrarına bağlıdır. Eğer 
fiyat istikrarını sağlayamazsanız, bu den
gelerin ve bu hedeflerin hiçbirini gerçek
leştiremezsiniz. Bu plandan anlaşılıyor ki, 
Altıncı Beş Yıllık Plan döneminde Türki
ye'de enflasyonun kontrol altına alınması 
ciddî bir biçimde öngörülmüyor; hatta 
"Planın böyle bir hedefi yok" dahi diye
biliriz. Niçin?.. Çünkü Türkiye'nin, artık 
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enflasyonda, enflasyon içinde kaybedecek 
zamanı kalmamış. Türkiye 10 yıldan beri 
bir enflasyonist konjonktür yaşıyor. Bütün 
dengeler altüst olmuş; iktisadî dengeler, 
sosyal dengeler, moral dengeler, dış den
geler, iç dengeler, hepsi perişan. Türkiye'
nin, acilen bu enflasyonu önlemesi lazım. 
Şimdi soruyorum : Sayın Başbakan Özal, 
1983'te iktidara gelirken ve ülke yüzde 28 
enflasyonda iken, "İki yıl içinde bu enf
lasyonu eğer yüzde 10'a düşüremezsek, ne 
gelir dağılımını, ne sosyal adaleti, ne kal
kınmayı, ne sanayileşmeyi başarırız" de
memiş midir? Demiştir. 

Şimdi, 1983'te öngörülen hedef, 
1994'e bırakılıyor. O zaman bu on yıl ne
reye gitti?.. Türk ekonomisi on yıl kan kay
betmiştir. Türk ekonomisindeki gecikme 
tam on yıldır. Fiyat istikrarını sağlayama
yan bir ülkenin, kalkınma sürecinde oldu
ğunu söylemek mümkün değildir. Fiyat is
tikrarını sağlayamayan bir ülkenin, sana-
yileştiğini, gelir dağılımını iyileştirdiğini, 
işsizliği önlediğini iddia etmek mümkün 
değildir. O itibarla, Türkiye'nin bugün 
içinde yüzdüğü stagflasyondan kurtulma
nın yolu da, enflasyondan bir an önce çık
maktır. 

Sayın Bakan da Komisyonda ifade et
tiler, "Üretimi artırmak gerektiği için enf
lasyonu çabuk düşürmeyi öngörmüyoruz" 
dediler. 

Bu meselenin, fevkalade yanlış kon
masıdır. Üretimi artırmak için, mutlaka 
ve mutlaka enflasyonu, Türkiye'de, düşür
mek lazımdır. Eğer bundan ders alama-
dıysak, bu tecrübeleri boşuna yaşadık de
mektir. 

Enflasyon içinde üretim artmaz. Hat
ta, onu Freedman söylüyor : Evet, makul 
enflasyon içinde işsizliğin düşmesi lazım, 
Philips eğrisinin negatif olması lazım; ama 
Freedman da hayretler içinde kalmış, "Ne 
biçim iş bu? Türkiye'de hem enflasyon ar-
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tıyor, hem işsizlik artıyor!" diyor. Bu plan, 
işsizliğin arttığını kabul ediyor arkadaşlar. 

Planın ana dokümanı olan 432 nci 
sayfaya lütfen bakınız; orada gayet açık bir 
biçimde, "Plan dönemi içinde işsizlik 
büyümüştür" diyor. İşte Freedman bu ha
le, "Eğer bir ülkede enflasyonla beraber 
işsizlik de artıyorsa, bu 'snaflation'dur ya
ni çöküntü içinde enflasyondur." diyor. 

Şimdi, Türkiye bu noktaya gelmiş; 
bu noktaya geldikten sonra, artık/'Enf
lasyonu şu vadeye yayalım, bu vadeye 
yayalım'' diyecek hali yoktur; Türkiye, bir 
an önce enflasyondan çıkmalıdır. 

"Bunun için ne yapmalıdır?" derse
niz, hemen birkaç tanesini sayayım : Ka
mu finansman açığı küçültülmelidir. As
lında, siz bunu kâğıt üzerinde küçültüyor
sunuz, rakamlar tutmuyor. Maliye Baka
nı kamu finansman açığını başka veriyor, 
altı ay sonra bir başka bakan başka şey ve
riyor. Mesela şu aldığım rakamlar, Sayın 
Maliye Bakanındandır : 1986'da kamu fi
nansman açığının millî hâsılaya oranı 6,5 
denmiştir, sonra 4,7'ye gelmiştir; 1987'de 
8,7 denmiştir, sonra 7,9'a düşürülmüştür; 
1988'de 8 denmiştir, sonra 6'ya çekilmiş
tir. Nasıl oluyorsa, Türkiye'de aradan bi
raz zaman geçtikten sonra kağıt üzerinde 
bazı düzeltmeler yapılıyor. O itibarla, ka
mu finansman açığı küçültülmeli, üretim 
mutlaka ve mutlaka artırılmalı, verimlilik 
ve teknoloji yükseltilmeli, ekonomi planlı 
yönetilmeli. Bugün Türkiye'de serbest pi
yasa, başıboş piyasa haline gelmiştir. Ser
best piyasa, başıboş piyasa demektir. İş
te, serbest piyasanın yaşandığı ülkeleri gö
rüyoruz. Öyle, her gün, her aklına geldi
ği zaman zam yapanlar olmuyor; Alman
ya'da, Fransa'da, İngiltere'de... 

Bankacılık sistemi mutlaka ve mut
laka düzenlenmeli ve serbest piyasanın ge
rektirdiği kurumlar oluşturulmalıdır. 

Altıncı Beş Yıllık Planda gelir dağılı
mını göremiyorsunuz. Sanki, Türkiye'nin 
bir gelir dağılımı sorunu yoktur; yok, bah
sedilmiyor. Gelir dağılımında Türkiye bu
gün ne vaziyettedir, 1994'te nereye gele
cektir?.. Bunu planın koyması lazım. Bu
nu komisyonda da sorduk, cevap alama
dık; geçen yıl da bütçe müzakerelerinde 
tartıştık; dendi k i : "Devlet İstatistik Ens
titüsü, hane halkı tüketici anketlerine da
yalı olarak bir araştırma yapıyor. İşte bu 
yayınlanacak vesaire..." Yayınlandı, yayın
lanmadı, alındı, geri verildi vesaire... Ne
tice itibariyle, Türkiye gelir dağılımını bil
miyor. Gelir dağılımının ne olduğunu bil
meden, ne sağlıklı sosyal politikalar, ne de 
sağlıklı gelir politikaları uygulayabiliriz. 
Ama, elimizde bazı karineler var; "Gelir 
dağılımı bilinmiyor" diyorsak, "Resmî 
olarak bilinmiyor" diyoruz. Bu işi takip 
edenler, hadisenin ne olduğunu aşağı yu
karı görüyorlar. 

Bakınız, tarımın millî gelir içindeki 
payı : 1970'de yüzde 31 ; 1980'de yüzde 
24; 1988'de yüzde 16 ve tarımdaki müfus 
ise, aşağı yukarı yerinde duruyor. 

Maaş ve ücretlerin millî gelir içinde
ki payı : 1970'de yüzde 31; 1975'te yüzde 
31,5; 1980'de yüzde 27; 1988'de yüzde 15. 

Buna mukabil kâr, rant ve faizin du
rumu ne olmuş?.. 1977'de yüzde 37 olan 
pay, 1988'de yüzde 69'a ulaşmış. 

İşte, Türkiye'de gelir dağılımının na
sıl çarpıldığını bu şekilde görüyoruz. Üs
telik, maaş ve ücretlerin payı yarı yarıya; 
yüzde 31'den yüzde 15'e düşerken, maaş 
ve ücretlilerin aktif nüfus içindeki payı bir 
ölçüde artmış olup, yüzde 32'lerden yüz
de 38'lere ulaşmıştır. 

Bunun yanında, tabiî, bir de kişisel 
gelir dağılımı var. Türkiye'de en alt gelir 
grubundaki yüzde 20, gelirden 1983'de 
yüzde 2.6 pay alıyor. Bu rakamlar Profe-
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sor Celasun'un çalışmasından alınmıştır; 
TUSIAD'ın çalışması ve aynca başka ça
lışmalar da var. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; ikinci 
yüzde 20, gelirden yüzde 6,9; üçüncü 20 
gelirden yüzde 12,5 pay alıyor; dördüncü 
yüzde 20, gelirden yüzde 21,4; beşinci yüz
de 20 de, gelirden yüzde 56.9 pay alıyor. 
Yani, en üst gelir katmanındaki yüzde 20, 
gelirin yüzde 57'sini alırken, geri kalan 
yüzde 80, gelirin yüzde 43' ünü alıyor. 
Bazı mukayeseler vermek gerekirse; tanm 
sektörü dışındaki nüfusun en fakir yüzde 
10 ile en zengin yüzde 10'u arasındaki ger-
lir farkı 19 kattır. 

Tarımdaki en fakir yüzde 10 ile, en 
zengin yüzde 10 arasındaki gelir farkı 53 
kattır ve Türkiye genelinde, en fakir yüz
de 10'la, en zengin yüzde 10 arasındaki ge
lir farkı tam 47 kattır. Böyle bir gelir da
ğılımına, düzgün bir gelir dağılımı demek 
mümkün değildir ve 1994'te Türkiye'de
ki gelir dağılımının ne olacağına dair bu 
planda hiçbir hedef yoktur. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; bize gö
re, plan nasıl olmalıdır; bir kaç cümle için
de arz etmeye çalışacağım. Bize göre, pla
nın ekseninde, sürükleyici sektör olarak 
mutlaka tarım ve sanayi olmalıdır. Oda
ğında, insan ve toplum refahı olmalıdır ve 
itici güç olarak da, eğitilmiş insan gücü
ne ve yüksek teknolojiye dayanmalıdır. İş
te, eğer böyle bir plan yaparsanız, o za
man bu hedefleri gerçekleştirmemiz müm
kün olur. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; sonuç 
itibariyle şunları arz etmek istiyorum : Al
tıncı Beş Yıllık Plan, planın gerektirdiği sa
mimiyetten, bütünlükten ve tutarlılıktan 
uzaktır. Türkiye gerçekleri bu planla sak
lanmak istenmiştir. Dayandığı var say ım-
lanyla, ilkeleriyle, hedefleriyle, politika 
araçlarıyla, güvenilirliği olmayan bir plan
dır. Toplumun, özellikle enflasyon ve ge

lir dağılımı gibi fevkalade güncel ekono
mik ve sosyal sorunlarına cevap vermeyen 
bir plandır. 1984-1989 döneminin dış kay
naklı büyüme olduğunun tescili, belgesi
dir. 

Altıncı Planın kalkınma iddiası yok
tur. Bu plan, ne kara, ne de pembe bir 
plandır. Bu plan, bir diyet planıdır. Tür
kiye tasarruf yapacak; ama bu tasarrufla
rını geçmiş dönemdeki büyümenin karşı
lığı olarak dışarıya ödeyecektir. 

"El kesesinden yiyen, kendi kesesin
den yer" sözünün doğrulandığı bir plan
dır. 

"Adama, borçlarını böyle sessiz se
dasız ödetirler" sözünün doğrulandığı 
plandır; hem de carî işlemler fazlası övün
meleri içinde. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; bütün 
bunlara rağmen, ülkemizin çok zor yıllar 
ve günler geçireceği önümüzdeki dönem
de, altıncı planın bir ölçüde de yararlı ol
masını ümit etmek isterim. 

Bu planın hazırlanmasına katkıda 
bulunan uzmanlara teşekkür ederim; çün
kü, inanıyorum ki, en kötü plan, plansız
lıktan mutlaka ve mutlaka iyidir. 

Bu düşüncelerle sözlerime son verir
ken, Doğru Yol Partisi Meclis Grubu ola
rak, Altıncı fieş Yıllık Plana ret oyu vere
ceğimizi arz eder, hepinize saygılar suna
rım. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Şinasi Altıner. 

DYP GRUBU ADINA ŞİNASİ AL
TINER (Zonguldak) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; Altıncı Beş Yıllık Pla
nın müzakeresinde "Sektörlerin Gelişme 
Hedef ve Politikaları" bölümü üzerinde
ki görüş ve düşüncelerimizi arz etmek üze
re grubum adına söz almış bulunuyorum; 
bu vesile ile hepinizi saygıyla selamlıyo
rum. 
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Sayın milletvekilleri, Beşinci Beş Yıl
lık Plan, bu Hükümet döneminde, özel
likle uygulamalar ve sonuçları itibariyle, 
vatandaşımızın çok büyük bir çoğunluğu
na mutluluk ve refah verememiş; bunun
la da kalmamış, ülkemiz insanlarını, re
fah ve mutluluk beklentisi konusunda bü
yük ölçüde ümitsizliğe düşürmüştür. Bu
nun yerine yoksulluk, pahalılık, gelir da
ğılımında görülmemiş dengesizlikler, işsiz
lik ve bunların sonucu olarak da bezgin
lik ve ümitsizlik vermiştir.-

Değerli milletvekilleri, bir kişiyi, mü
esseseyi veya kurumu değerlendirmek için, 
onun ne düşündüğüne, ne söylediğine de
ğil, ne yaptığına bakmak lazımdır. 

İşte, bu Hükümetin, beş yıldan beri 
uyguladığı ve vatandaşı mağdur eden, ona 
ıstırap veren bir plandan sonra, kamuo
yunda adına "Pembe Plan" denilen bu 
Altıncı Planın da, vatandaşın geçmişteki 
karşılaştığı mağduriyeti, ıstırabı telafi et
mesinin söz konusu olamayacağı inancın
da olduğum için, bu Hükümetin uygula
masını tasvip etmiyorum; çünkü sıkıntı
nın kaynağı, plandan ziyade onun uygu-
lanmasındadır. 

Sayın milletvekilleri, sektörler itiba
riyle Avrupa Topluluğuna entegre olması 
iddiasında olan ülkemizde, bu plan döne
minde tarım sektörü de, genel olarak yu
varlak sözlerle geçilmiştir. 

Yakın bir geçmişte tarım ürünlerini 
ithal eden Avrupa Topluluğu ülkeleri," bir
takım genetik araştırmalar ve yüksek tek
noloji sayesinde tarımda yüksek verimli
lik elde etmişlerdir ve bugün büyük ölçü
de tarım ürünleri stoklarına sahiptirler. Bu 
çalışmalar, başdöndürücü bir hızla sürdü
rülmektedir. Tabiatıyla bunun sonucun
da da, tanm ürünleri ithal eden ülkelerde 
büyük ölçüde bir pay kapma yarışı vardır. 
Bu yarışın, daha hızlı bir tempoyla sür
dürüleceği kesindir. 

Amerika Birleşik Devletleri gibi ül
kelerde ise, yüksek rakamlara ulaşan hu
bubat stoklan söz konusudur. Bu ülkeler, 
iç ve dış pazarlarda fiyat istikrarını sağla
mak; özellikle arz dengesini sağlamak için, 
üretim yapmayana teşvikler vermekte, 
sübvansiyonlardan yararlandırmaktadır
lar. Diğer yönden, hızlı nüfus artışları ve 
kalabalık nüfusları olan Çin ve Hindistan 
gibi ülkeler, bu sahada kendilerine yeter 
hale gelmeye başlamışlardır. Özellikle Çin, 
dünyanın üçüncü mısır ihracatçısı duru
muna gelmiştir. Önümüzdeki yularda çok 
daha büyüme eğilimi gösteren bu sorun 
karşısında "Türk tarımının geleceği, al
ternatif stratejileri ne olacaktır? "a, bu 
planda cevap bulmak mümkün değildir. 
Planın geneli üzerinde konuşmaları sıra
sında Sayın Genel Başkanımızın en güzel 
biçimde ifade ettikleri bu hususu, burada 
ben tekrar etmek istemiyorum. Tarım ke
siminde uğraşan, buradan karnını doyu
ran ve millî gelirden aldığı pay 317 dolar 
olan Türk köylüsü, Türk çiftçisi, Türk zi
raatçısı, nasıl olacak da, önümüzdeki beş 
yılda, bu başdöndürücü hızın neresinden 
tutacaktır? 

Türkiye'de tarımsal işgücü verimlili
ği; yani toplam hasıla, toplam işgücü oranı 
12.7'dir. Bu oran, Amerika Birleşik Dev
letlerinde 285, ingiltere'de 116, Almanya'
da 114 gibi rakamlardadır. Entegre olaca
ğımız Avrupa topluluğu ülkelerinin bile, 
tanmda ortalama işgücü prodüktivitesi, 
Türk tarımındaki işgücü prodüktivitesin
den 8-10 kat daha yüksektir. Bu durum da, 
bu sektörün pazarlama ve ileriye doğru 
bağlantı etkisini son derece zayıflatmak
tadır. 

Sayın milletvekilleri, ülkemiz, hay
vancılık açısından da önde gelen şanslı ül
kelerden biri olmasına rağmen, bu husus
ta da ciddî bir gelişme gözlenememekte-
dir. Bununla beraber, hayvan başına ve
rim de son derece düşüktür. Bu hususta, 
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geçtiğimiz plan döneminde ırk ıslahı, yem 
üretim ve fiyat dengesizlikleri, hastalıklar
la mücadelede ortaya çıkan aksaklıklar, ge
lişmiş ülkelerden tecrübe ve bilgi birikim
lerini aktarmadaki aksaklıklar gibi neden
lerle, verim düşük kalmıştır. 

Ormancılık da hemen hemen hiçbir 
şey yapılmamış ve ihmal edilmiş sektör
lerden biridir. Orman, bir ülkenin serve
tidir ve orman alanı, ülkemizin yaklaşık 
yüzde 26'sını oluşturmaktadır. Toplam or
manlık alanın yüzde 44'ü verimli, diğer 
kısmı verimsizdir. Verimli orman alanı, ül
kemiz topraklarının yüzde 11' ini teşkil et
mektedir. Avrupa ortalamasında bu ra
kam yüzde 24'tür. Dünya ortalamasında 
ise bu rakam yüzde 22'dir. Bu rakamlar 
ve göstergeler karşısında ülkemiz, bu or
talamaların ve dünya ortalamalarının al
tındadır. Orman servetini büyütmek, ve
rimsiz bölgeleri verimli yapmak şöyle dur
sun; mevcudu muhafaza etmekten endi
şeliyiz. Geçtiğimiz Beşinci Beş Yıllık Plan
da ormancılık sektörü üretiminde ortala
ma yıllık artış yüzde 0.2 gibi son derece 
düşük bir hızla seyretmiştir, hatta, 1986 
yılında sıfır hız, 1987 ve 1988 yılında ise 
eksi hız; yani azalma söz konusudur. Ay
nı planda; yani Beşinci Beş Yıllık Planda 
ormancılık sektörü talebi yüzde 2,3 ola
rak verilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, beşinci plan
da talep yıllık ortalama artış yüzde 2,3, 
buna karşılık üretim yüzde 0,2 olarak ger
çekleşmiştir. Yani talep, üretimden çok da
ha fazladır. Altıncı planda talebin yıllık ar
tışı yüzde 4,1 olarak verilmekte; buna kar
şılık, üretimin yıllık artış hızı ise yüzde 1,9 
olarak verilmektedir. Yani, başka bir ifa
de ile, ormancılık sektörünün altıncı plan
da, beşinci plana göre çok çok daha fazla 
bir yüzde ile üretim yapacağı ifade edil
mektedir. Bu hedefler güzel de, geçmiş uy
gulamalardan dolayı inandırıcı olama
maktadır. 
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Değerli milletvekilleri, orman konu
sundaki kadastro çalışmaları ise, orman
larımızın ancak yüzde 55'inde yapılmış
tır. Orman hadisesi, sadece başlıbaşına bir 
ekonomik kaynak, bir servet biçimi de de
ğildir. Orman, içinde veya çevresinde ya
şayan orman köylüsüyle bir bütünlük* arz 
eder. Bu itibarla, ormancılık, bir ekono
mik hadiseden ziyade, sosyal boyutludur. 

Beşinci Beş Yıllık Plan dönemi tatbi
katında, orman köylüsü, belki de cumhu
riyet döneminin en ağır şartlarını yaşamış
tır. Tarım kesimi çalışanlarının en fuka
rası orman.köylüsüdür. Bu dönemde, or
man muhafaza memurlarıyla, orman köy
lüsü, yer yer birbirlerine -husumet 
noktasında- düşmüşlerdir; çünkü memur, 
Hükümetin çıkardığı yasa ve yönetmelik
leri uygular. Memurun, burada kişisel bir 
kusuru yoktur; bunu söylemek istemiyo
rum. Orman köylüleri, ormandan ucuz 
veya pahalı tarife odun ve kerestelikten is
tifade ettirilmede ve. yasalardaki 31 ve 
32 nci maddeler ile "Orman köylüsü sa
yılanlar ve sayılmayanlar" diye ikiye ay
rılmışlardır. Orman içindeki ahşap evini 
tamir etmek için, tamir kerestesini verme
yip, onu başka yerde, bir betonarme ev 
yapmaya zorlayarak, ihtiyaç kerestesine 
dönüştürmüşlerdir ve dolayısıyla da, bu
na orman köylüsünü zorlamışlardır. 

Orman işletmeciliğinde, sürgü, kesim 
gibi işlerde, manda ve öküzleriyle çalıştı
rılan orman köylüleri, yaptıkları bu işler
den dolayı ellerine geçen paralarla araç 
olarak kullandıkları, öküz ve mandaların 
yemlerini bile karşılamaktan uzaktırlar. 

Orman ürünlerinden elde edilen ser
vetten, yanı başındaki orman köylüsüne 
hemen hemen hiçbir pay aktarılmamıştır. 
Uygulamalar, sanki orman köylüsünü or
mandan kovmak, ormandan uzaklaştır
mak biçiminde olmaktadır. Şu unutulma
malıdır ki, ormanı, sadece yasalar ve or-
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man muhafaza memurları koruyamaz. 
Ormanı, onun içinde yaşayan ve onunla 
bütünleşen, kendisini ormanın sahibi gi
bi zanneden orman köylüsüyle bütünleş
tirerek koruyabilir ve geliştirebilirsiniz. 

Değerli milletvekilleri, tarım alt sek
törlerinden su ürünleri açısından da, üç 
tarafı denizlerle çevrili olan ülkemizde ge
lişmeler tatminkâr sayılamaz. Ülkemizde 
su ürünleri açısından kişi başına üretim 
12 kilogramdır. Ülkemizin, uzun bir kıyı 
şeridi ve üç tarafı denizlerle çevrili oldu
ğu düşünülürse, böyle bir potansiyel kar
şısında, bu rakamın son derece düşük ol
duğu görülmektedir. Benzer avantajlara 
sahip ülkelerdeki kişi başına üretim, biz
dekinin on katı, yirmi katı, otuz katı ol
maktadır. 

Tarım sektörüne ve bunun alt sektör
lerine baktığımız zaman,' bu grupta işti
gal eden üretici, pazarlamacı, ithalatçı, ih
racatçı ve tüketici açısından geçmiş plan 
döneminde, özellikle tüketici ile üretici bü
yük ölçüde gadre uğratılmıştır. 

Tarım kesimi üreticileri, daha ziya
de, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı 
ile ilgili olduğu halde, kredi verecek olan 
Ziraat Bankası, başka bir otoriteye; teşvik 
verecek olan Devlet Planlama Teşkilatı 
başka bir yere; ihracatı realize edecek bü
rokratik otoriteler başka bir yere bağlı bu
lunmakta ve bunların birbirleriyle koor
dinasyonunun da çok zayıf olduğu bilin
mektedir. İşleri pratikleştirecek bir hedef, 
planda gözükmemektedir. 

Sonuç olarak, tarım, sektörünün tü
münde, beşinci plan tatbikatında, üreti
ci, için girdiler çok pahalı olmuştur. Kre
diler yetersiz ve yüksek faizlidir. Buna kar
şılık, ürün bedelleri, bu plan döneminde, 
girdi fiyatlarından daha geride seyretmiş 
ve bu durum, üreticide âdeta bir caydırı
cı unsur gibi ortaya çıkmıştır. Altıncı plan 
hedeflerinde ise, bu görüntüyü değiştire-
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cek bir tablo gözükmemektedir. 

Değerli milletvekilleri, madencilik 
sektörü, sanayi sektörü içinde sektörel pay 
itibariyle en düşük paya sahip olmuştur. 
Beşinci Plan döneminde iktidar, özellikle 
bu sektörde yatırım ve üretim yapma ye
rine, ithalatı teşvik ederek, bu kolay yolu 
tercih ederek, maden sektörünü cılız bir 
halde bırakmıştır. 

Ülkemiz, gerçekten gerek rezerv, ge
rekse çeşitlilik yönünden önemli bir ma
den potansiyeline sahiptir. Muhtelif en
düstrilere temel girdi sağlayan madenci
liğin, istihdam ve katma değer bakımın
dan bir hayli gerilerde olduğu, buna fi
nansman, teknoloji ve elemanların, yeterli 
miktarlarda tahsisin yapılmadığı biliniyor. 
Ülkemizde kömür, demir, krom, bakır, 
kurşun, çinko gibi madenlerin üretimi ya
pılmakta; bor mineralleri, krom maden
leri açısından dünya çapında önem arz 
eden rezerv ve üretim potansiyeli bulun
maktadır. 

Ancak, özellikle yeraltı maden işlet
meciliğinin çağdaş, modern teknolojiden 
istifade ettirilememesinden dolayı gelişti-
rılememesiyle, üretim seviyeleri taşkömü
ründe büyük ölçüde düşmüş, bazılarında 
yetersiz ve son derece küçük artışlar sağ' 
lanmış ve sonuçta ekonomi içindeki pay 
giderek küçülmüştür. 

1987 öncesinde, katma değer itibariy
le gayri safi millî hasıladan yüzde 2,5 ora
nında pay alan madencilik sektöründe; 
1986'da yüzde 1,9, 1987'de yüzde 1,8, 
1988'de yüzde 1,6 oranında pay alarak, 
nispî bir gerileme gözlenmektedir. 1989 yı
lında sektörler itibariyle sabit sermaye ya
tırımları içinde madencilik sektörünün pa
yı yüzde 2,6'dır. Bu pay, sağlık sektörüne 
ayrılmış yüzde 1,4'lük en düşük paydan 
bir üst sırada yer almaktadır. 

Maden sektörü içinde hampetrol ve 
doğalgaz ithalinden sonra en büyük ithal 
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taşkömürûndedir. Yılda 200 milyon dolar
lık ithalat yapılmaktadır. Beşinci Plan dö
neminde taşkömürü üretimi giderek aza
lan bir seyir göstermiş, buna karşılık itha
lat, artan bir seyir takip etmiştir. 

Değerli milletvekilleri, madencilik 
sektöründe mal gruplandırılmasında de
mir dışı metaller 19 kalemden oluşmakta
dır. Metal dışı madenler grubu ise 18 ka
lemden müteşekkildir. Bu iki gruba giren 
demir dışı metal madenleri ve metal dışı 
madenlerin, toplam 37 kalem maden çe
şidinin bir yıllık ihracatı, bir tek kalem
den teşekkül eden taşkömürünün yıllık it
halatına denk gelmektedir. Zonguldak 
Taşkömürü havzasında görünür rezervin 
1,3 milyar ton olduğu bilinmektedir. Her 
fırsatta söylemekteyiz; yılda 200 milyon 
dolarlık ithalatı bir tek kaleme tahsis ede
bilen ülke, bu kömür ocaklarını modern, 
çağdaş ve verimli bir üretim seviyesine ka-
vuşturabilecek olan, yılda 30-40 milyar li
rayı bulamaz mıydı?. Buna, sadece ihmal 
demek fazla iyimser olmaktır. 

Değerli milletvekilleri, taşkömürü it
halatında müşteri, devlettir. Taşkömürü
nün satın alınması, gemiye yüklenmesi, 
Türkiye'ye getirilmesi ve limanda boşal
tılması 15-20 günlük bir hadisedir, Bunun 
stoku filan olmaz, ithalatçı tüccar için stok 
sahası da gerekmez. Bir inşaat müteahhi
di gibi, istihkak alamamak filan söz konu
su değildir. Malınız beğenilmezse, geri de 
gönderilmez. Bu iş, sürekli bir iştir, bunu 
ülkede 8-10 kişi, bilemediniz 15 kişi yapar. 
Alıcısı belli, satıcısı bellidir. Finansman 
dönüş periyodu en fazla 15-20 günlüktür, 
bilemediniz bir aydır. Biz, "Zonguldak 
havzasına yeterli yatırım yapılmasının, en 
azından bu ihmalin sebepleri arasında, bu 
tatlı ticaretin etkisi var mıdır?" diye me
rak etmekteyiz. 

Sayın milletvekilleri, imâlat sanayii, 
sanayi sektörü içinde en önemli grubu 

oluşturur. Esasen, sanayi sektörü denin
ce, dar anlamda imalat sanayii akla gel
mektedir. Ülkede yaratılan katma değerin 
yaklaşık dörtte biri imalat sanayii tarafın
dan yaratılmaktadır. İmalat sanayiinin is
tihdamdaki payı yüzde 12.5'tur; sabit ser
maye yatırımlarının yüzde 15'inin imalat 
sanayiine ayrıldığı görülmektedir. Biz, bu
rada yatırımın kimin tarafından yapılması 
gerekliliği üzerinde kesinlikle durmayaca
ğız; ister devlet, ister özel kesim olsun, 
bunların hangisinin olmasının tartışılması 
detaydır; esas olan, bu yatırımların yapıl
masıdır. Çünkü, bizim gibi sermaye du
rumu sınırlı ülkeler için, sermaye hâsıla 
oranını en düşük seviyede tutacak olan ya
tırım grubu, imalat sanayii grubudur. 

Beşinci planda 1968 fiyatlarıyla ima
lat sanayiinin gayri safi millî hâsıla için
deki payı yüzde 23.3'ten, plan sonunda 
yüzde 24'e çıkmış; istihdamdaki payı, yüz
de 11.1'den yüzde 12.5'a yükselmiş; sabit 
sermaye yatırımları içindeki payı ise, yüz
de 21.3'ten yüzde 14.8'e gerilemiştir. İh
racat içindeki payı ise, yüzde 72'den yüz
de 77'ye çıkmıştır. Tablo, genel hatlarıyla 
budur. 

Şimdi, zamanın elverdiği ölçüde, bir 
parça daha derine inmek istiyorum. İma
lat sanayii mal gruplarına bir göz atarsak, 
bu grupta tüketim malları, ara malların 
yatırım malları vardır. Bu grupların üre
tim değerleri açısından, yuvarlak olarak 
yüzde 40'ı tüketim malları üretimi, yüz
de 44'ü ara malları üretimi, yüzde 16'sı 
da yatırım malları üretimleridir. Beşinci 
plan döneminde bu oran, hemen hemen 
sabit kalmıştır; üç beş puan oynamalar söz 
konusudur. Bu oranın mal grupları ara
sında böyle kalması, imalat sanayiinin ya
pısı açısından gelişmemişlik göstermekte
dir. Bilimsel olarak da bu böyledir. Geliş
mişliğin bariz göstergesi, imalat sanayii 
içindeki tüketim malları üretim oranları
nın payının büyük ölçüde küçülmesi, ara-
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mallan ve yatırım mallan grubunun üre
tim paylarının yükselmesi gerekir, 

Geçtiğimiz plan döneminde bu geliş
me tatminkâr değildir. Gerek ara malla-
n, gerekse yatırım malları grubuna giren 
malların, üretimlerinin ekonomik açıdan, 
istihdam açısından ileri ve geri bağlantı 
katsayıları, tüketim malları üretimine na
zaran çok daha yüksektir. 

Altıncı plan dönemi hedeflerinde tü
ketim malları grubunda ithalatta gelişme
ler, bir evvelki plana göre düşürülmekte
dir. Buna karşılık ihracat artış hızı ise bir 
önceki plana göre daha yüksektir. Bu he
def sevindirici olmakla birlikte, ara ve ya
tırım mallarında tatminkâr ifadeler bula
mamaktayız. 

Sayın milletvekilleri, altıncı plan dö
neminde de ağır sanayi grubundan olan 
petrokimya ve demir-çelik gibi sanayi dal-' 
larında; yani, ara mal üreten grupta da 
büyük bir gelişme olacağı gözlenmiyor. Bu 
plan döneminde ihracatta gelişmeler, it
halattaki gelişmelerin altında kalmaktadır. 
iktidar, özellikle ağır sanayi yatırımların
dan kaçınmaktadır. Yassı mamul, demir-
çelik üretimi, toplam demir-çelik üretim 
payı içinde yüzde 24'ler civarındadır. 

Dün ve bugün demir-çelik konusun
da çok konuşmalar oldu. Avrupa Toplu
luğu ülkelerinde bu yassı mamul üretimi 
yüzde 60'lar seviyesindedir. Türkiye'deki 
sıvı çelik üretimi tonaj itibariyle, belki bu
gün iç tüketim olmadığı için, büyük bir 
oranda ihracat yapıldığı için bununla övü-
nülmektedir. Ancak, bize göre yapısal bazı 
yanlışlıklar yapılmıştır. Yassı mamul üre
timi, ülke ihtiyacını karşılamaktan uzak
tır; Yassı mamulün yarısı ithal edilmekte
dir. Altıncı plan sonunda da görülüyor ki, 
yassı mamul üretimi, talebin ancak yarı
sını karşılayacaktır; aynen bugünkü gibi. 

Gene, altıncı plan dönemi sonunda 
demir-çelik ithalatı, ihracatından fazla ola

caktır. Bunun iki önemli sebebi vardır; bi
raz önce "Yapısal yanlışlar" dedim. Bi
rinci sebep, yassı mamul üretiminde yeni 
kapasiteler yaratmakta geç kalınmıştır. 
ikinci bir yassı mamul entegre çlemir-çelik 
tesisi kurulmamıştır; kurulmalıdır. 

ikinci sebep; entegre demir-çelik te
sisi üretim payı, hurdaya dayalı çelik te
sislerine göre küçülmüştür. Bu pay küçü-
lünce ne olmuştur? Ülkede, cevher ve kö
müre dayalı tesisler kurulmamış, hurda
ya dayalı tesisler fazlaca teşvik edilmiştir. 
Fazlaca teşvik edildiğini Hükümet de an
lamış olacak ki, "Uzun mamule dayalı ark 
ocaklı çelik üretimi teşvik edilmeyecek" 
deniyor altıncı planda. Tabiî, hurdaya da
yalı olunca, hurdanın yüzde 99'u ithal edi
liyor. Hemen hemen tek pazar, tek satı
cı... Bu, yapısal bir bozukluktu; hurdayı 
getiriyor, eritiyor, kütük yapıp ihraç edi
yorsunuz... Verilen teşvik ve fonları hesa
ba katarsanız, ülke ekonomisi açısından 
yarattığı katma değer tartışılır. Şimdi, bu 
yapısal şartlarla 20 milyon ton çelik üret-
seniz, 30 milyon ton ithalat yapmanız ge
rekir ve bu şartlarda, ithalatınız, ihraca
tınızdan her zaman büyük olacaktır. Ya
ni, hurdayı getirip, eritip, kütük sattığınız 
sürece bunun adı, sanayiden ziyade, re-
eksport ticarete girmektir. Ama, katma de
ğeri yüksek özel çeliklere ve yassı mamul
lere gidilirse, bundan memnun olur, mut
luluk duyarız. 

Bu yapısal şartlar sürdürüldüğü sü
rece, demir-çelik iç pazarında serbest pi
yasa ve rekabet şartlan gibi kavramlar asla 
gerçekleşmeyecektir. Üretimin yüzde 
50'sini ark ocaklarında özel sektör üreti
yor, devlette üretilenlerden daha ucuza sa
tamıyorlar. 

Yassı mamul üreten Ereğli Demir-
Çelik Fabrikalarının özelleştirileceğini du
yuyoruz; gerçi, planda bu konuda bir açık
lık yok. 

Sayın milletvekilleri, Ereğli Demir-
Çelik Fabrikaları özel kanunla kurulmuş, 
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devlet bürokrasisinden arındırılmış, tica
rî hükümlere göre çalışaft, piyasada hisse 
senetleri olan, zaten bir özel kurutuştur. 
Sermayedarların yüzde 25,5'u Sümer-
bank, yüzde 25,5'u Türkiye Demir-Çelik 
İşletmeleri'dir; diğerleri, Hazine, bazı 
bankalar ve bunlar gibi kuruluşlardır. Bu 
kuruluş, hem kârlı, hem verimli çalışmak
tadır; 1988 kârı 250 milyar lira civarında
dır, 1987 kân 119 milyar lira idi. Böyle bir 
kuruluşun sermayesinin el değiştirmesin-
deki amaç ne olabilir, eğer bu teşekkül 
özelleştirilmek istenirse? Bü kâr az mı bu
lunmuştur? Daha mı çok kâr etmek için 
satılması düşünülmektedir? Bunu salma
yı planladığınız kişi veya kuruluşlardır, is
ter dahilde olsunlar, isterse yabancı serma
ye sahibi olsunlar, buyursunlar bir yeni
sini kursunlar... O kuracakları da kârlı 
olur; hem de yüzde 100 Sabancı sermaye 
ile kursunlar. Bizim açımlzdan bunda bir 
sakınca yoktur; fakat bu ülkenin fevkala
de kârlı tesislerini portföy devriyle elden 
çıkarmanın anlamı ve mantığını göreme
mekteyiz. Üstelik, yüzde 51 ortağı duru
munda olan Sümerbank ve Türkiye 
Demir-Çelik İşletmeleri finansman sıkın
tısı içindeyken, Toplu Konut Kamu Or
taklığı idaresi bunlann paylarını bedel 
ödemeden devralmıştır. 

Sayın milletvekilleri, dün Sivas 
Demir-Çelilcten bahsedildi. 1980 öncesin
de Sivas'ın Divriği Kazasında üretilen de
mir cevherleri; yıllardan beri Karabük 
Demir-Çelik, İskenderun Demir-Çelik, 
Ereğli Demir-Çelik gibi tesislerde kulla
nılmaktadır. 1980'den evyel oraya bir en
tegre demir-çelik tesisi kurulması planlan
mıştı; ihtilalden sonra muhtelif safhalar 
geçirdi, şimdi oraya kurulan bir haddeha
nedir. Daha sonra, hurdaya dayalı bir çe-
likhane ilavesi düşünülmüştür. Zannedi
yorum, o da, haddehaneden belli bir süre 
sonra bitirilecektir. Sermayenin yüzde 85' i 
Toplu Konut Kamu Ortaklığı, -bu Sivas 
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Demir-Çelik'in- yüzde 13'ü Türkiye 
Demir-Çelik'in, yüzde 2'si de Sivas özel 
idaresi ve 2 adet özel sektör firmasıntndır. 
Yönetimde yüzde 2'lik hisseye sahip his
sedarlarla, yüzde 85'lik hisseye sahip his
sedarlar, hemen hemen aynı sayıda üye ile 
temsil edilmektedir. Hammadde olarak, 
Amerika Birleşik Devletleri'nden Sivas'a 
hurda demir getirilecektir. Hurda demir, 
ya İskenderun ya Samsun'a getirilecek, 
oradan karayolu veya demiryolu ile Sivas'a 
getirilecektir. 

BAŞKAN — Bir saniye Sayın Altı-
ner. 

Çalışma süremiz tamamlanmak üze
redir; Sayın Altınerin, konuşmasını biti
rinceye kadar, sürenin uzatılmasını oyla
rınıza sunuyorum : Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

SİNASİ ALTINER (Devamla) — 
Teşekkür ederim; konuşmamı 5 dakika 
içinde bitiriceğim efendim. 

Burada, toplam 500-600 kişi istihdam 
edilir. Hurdanın nakli, kömür veya cev
her gibi dökme yük nakline benzemez; ha
valeli yük olduğu için, daha zordur. Si
vas'a daha büyük bir entegre tesis kurul
ması ve o bölgedeki sosyoekonomik prob
lemlere ciddî katkıda bulunulması gerekir
di; daha önce böyle düşünülmüş idi. 

Yine de, bu tesis hiç yoktan iyidir; 
ancak, ekonomik hesapları çok seven 
ANAP iktidarı, Sivas'a kurulan demir-
çelik fabrikasını ekonomik mülahazalarla 
kurmuşsa, bu tesis ekonomik gözükme
mektedir. Eğer, sosyal mülahazalarla kur
muşsa Sivas ve yöresini bu açıdan da tat
min edeceği şüphelidir. 

Sayın milletvekilleri, »özel sektör ve 
kamu sektörü tartışmasında, "Biz her şeyi 
özel sektöre yaptırıyoruz" demek yeterli 
değildir. 

Demir-çelik konusunu konuşurken, 
bizden önce konuşan bir konuşmacı 
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demir-çelik grevine temas etti. Güncel bir 
hadise olması dolayısıyla bir iki cümle ile 
demir-çelik grevi hakkında ben de bir şey
ler söylemek istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, birbuçuk ay
dan fazla bir süredir, entegre demir-çelik 
tesislerinde grev var, uyuşmazlık var. 
Muhtelif vesilelerle, buradan, '»Politika 
yapılıyor, muhalefet destekliyor, tahrik 
ediyor'' falan dendi. Her ne olursa olsun, 
politika yapılmıştır veya yapılmamıştır, 
grev sürdüğü sürece, bu iki entegre tesis
te, özellikle kok fırınları ve yüksek fıVın-
lar kritik bir duruma girmiştir, grev dışı 
personelin buralarda çalışması yetersiz 
kalmıştır. Birbuçuk, iki aya yakın bir za-

A) YAZILI SORULAR VE CE
VAPLARI 

1. — Samsun Milletvekili irfan Demiralp'-
in, Tekel tarafından Samsun Bölgesinde satın alı
nan tütünlerin bedellerinin ne zaman ödeneceğine 
ilişkin sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakanı Ek
rem Pakdemirli'nin yazılı cevabı. (7/666) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Maliye ve 
Gümrük Bakanı Sayın Ekrem Pakdemir-
li tarafından yazılı cevaplandırılmasını arz 
ederim. 

Saygılarımla. 

İrfan Demiralp 
Samsun 

1. Samsun bölgesinde Tekel tarafın
dan mubaya edilmiş olan tütün bedelleri
nin soru tarihime kadar olan süre içeri
sinde büyük bir kısmı tüketiciye ödenme
miştir. Tütün bedellerinin tamamını ne 
zaman ödeyeceksiniz? Ödenmediği süre 
içerisinde üreticinin enflasyondan doğan 

mandır sürdürülen bu grevin ülkeye ge
tirdiği zarar, imzalanacak olan toplusöz
leşme farklarının bu süre içinde ülkeye ge
tireceği yükten daha büyük boyutta ola
caktır. Bu konuya sağduyulu yaklaşılma
sını özellikle temenni ediyorum. 

Altıncı Beş Yıllık Planın, ülkeye, mil
letimize hayırlı, uğurlu olması dileği ile 
hepinize saygılar sunuyorum. (DYP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Değerli milletvekilleri, 
ikinci tur görüşmelere kaldığımız yerden 
devam etmek için, 21 Haziran 1989 Çar
şamba günü saat 14.00'te toplanmak üze
re birleşimi kapatıyorum. 

kayıplarını karşılamayı düşünüyormusu-
nuz? 

2. Samsun ili Havza ilçesinde bir 
tütün işleme merkezi açılması konusunda 
Bakanlığınızın herhangi bir çalışması ola
cak mı? 12.5.1989 

TC. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 

Bağlı ve İlgili Kuruluşlar 
Dairesi Başkanlığı 

SAYI : BİK.40.05/4-1-1583 
KONU : Yazılı Soru Önergesi. 

19.6.1989 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İLGİ : Kanunlar ve Kararlar Daire
si Başkanlığı, Kanunlar Kararlar Müdür
lüğünün, 17.5.1989 tarih ve 
7/666-2730/13123 sayılı yazısı. 

Tarafımdan yazılı olarak cevaplandı
rılmak üzere Samsun Milletvekili Sayın 
İrfan Demiralp tarafından sorulan ilgi ya-

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 
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zıda belirtilen sorulara ilişkin cevaplarımız 
aşağıda sunulmuştur. 

1. 1988 yılı ürünü ekici tütün alım
larına Karadeniz Bölgesinde 20.2.1989 ta
rihinde başlanılmıştır. Samsun bölgesin
de, Tekerce 72.) milyar lira karşılığında 
13.252 ton, tüccar tarafından da 47.5 mil
yar lira karşılığında 6.403 ton tütün alın
mıştır. Tütün alım ve ödemeleri tamam
lanmış olup, üreticiye herhangi bir borç 
bulunmamaktadır. 

2. Havza'da tütün üretimi 1988 
ürün yılında yaklaşık 350 tondur. Bu alım 
noktasındaki tütünlerin tamamı Samsun 
Merkez Müdürlüğü işleme atölyesinde, 
bölgenin diğer tütünleri ile birlikte paçal 
olarak işlenmektedir. Bu nedenle, anılan 
mahalde yeni bir işleme atölyesi açılması 
düşünülmektedir. 

Bilgilerine arzederim. 

Prof. Dr. Ekrem Pakdemirli 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

2. — İzmir Miüetveküi Halil Çuthaoğtu'-
nun, Tutun ve Tütün Tekdi Kanununa ayktrt ha
reket eden tüccarlar hakkında ne gibi işlemler ya-
pdâiğtna üişkin sorusu ve Maliye ve Gümrük Ba
kam Ekrem îhkdemidi'ninyazûı cevabı. (7/668) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Maliye ve 
Gümrük Bakanı tarafından yazılı olarak 
yanıtlandırılmasını saygı ile dilerim. 
15.5.1989 

Halü Çulhaoğlu 
İzmir 

1177 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Ka
nununa göre 30 Nisan 1989 gününe ka
dar, tüccarların' satınalmış oldukları tütün
lerin tesellüm işlemini yapıp bedelinin 
üreticiye ödenmesi gerekmektedir. 45 gün 
geçtiği halde üreticinin mağduriyeti de
vam etmektedir. Tüccarlar sözleşmeleri ia

de etmekte ya da üreticilere sözleşmeli fi
yatlardan daha düşük bir fiyat ödemekte, 
tüccann bankadaki parasına faiz işlemek
te, üreticilerin alın terlerinin karşılığı hâ
lâ ödenmemektedir. 

1. Sözleşmeleri iade eden tüccarla
rın örneğin Yüncüler firmasının (Orhan 
Özyüncü) tütün ticaret belgeleri 1177 sa
yılı Kanunun ilgili maddesine göre iptal 
edildi mi? 

2. Yüncüler şirketi gibi 1177 sayılı 
Tütün ve Tütün Tekeli Kanunundaki hü
kümleri yerine getirmeyen şirketlere ne gi
bi işlem yapılmıştır? 

3. En geç 10 Mayıs 1989 tarihinde 
tüccar tarafından tütün üreticisine öden
mesi gereken miktar, Karagöz firması ta
rafından 40 gün geçtiği halde ödenmemiş
tir. Bu firmanın ödeme yapmadığı tara
fımdan Tekel Genel Müdürüne ve yetkili 
bölge müdürlerine iletilmiştir. 1177 sayılı 
Tütün ve Tütün Tekeli Kanununa göre 
Karagöz firmasına ne gibi bir işlem yapıl
mıştır? 

4. Karagöz firmasının bankalardaki 
parasına faiz işlerken üreticinin borcuna 
faiz işlemekte, % 85 enflasyon, % 75 faiz 
gelirinin olduğu da düşünülürse üretici
nin mağduriyeti daha belirginleşir. 

Karagöz firmasının üreticiye geç öde
diği süreler için üreticinin mağduriyetini 
giderecek ödemede bulunması sağlanacak 
mıdır? 

TC. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 
(Bağlı ve İlgili Kuruluşlar 

Dairesi Başkanlığı) 
SAYI : BİK.40.05/4-1-1601 19.6.1989 
KONU : Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İLGİ : Kanunlar ve Kararlar Daire
si Başkanlığı, Kanunlar Kararlar Müdür
lüğünün, 18.5.1989 tarih ve 7/668-13235 
sayılı yazısı. 
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Tarafımdan yazılı olarak cevaplandır
mak üzere İzmir Milletvekili Sayın Halil 
Çulhaoğlu tarafından sorulan ilgi yazıda 
belirtilen sorulara ilişkin cevaplarımız aşa
ğıda sunulmuştur. 

1988 yılı ürünü Ege Ekici Tütün Pi
yasasında tütün alımlarında buluhan bir 
kısım tütün tüccarlarının, Tütün bedelle
rini zamanında ödemedikleri, ekicilerin 
yakınmalarından ve Kamuoyundan gelen 
haberler yanında, Tekel'in yaptığı incele
meler sonucu elde ettiği bilgilerden anla
şılmıştır. 

Bunun üzerine Tekel Genel Müdür
lüğünce; 

1. Ege Tütün İhracatçıları Birliği
ne bir kaç kez yazı yazılarak, tütün tüc
carlarının, üreticilerden aldıkları tütün be
dellerini zamanında ödemeleri hususun
da uyarılmaları ve gerekli önlemleri alma
ları talep edilmiştir. 

2. Ayrıca, Türkiye Ziraat Odaları 
Birliğine yazı yazılarak; üreticilerin, Tüc-
car'a sattıkları tütünlerinin bedellerini al
madan ibra vermemeleri hususuna bilhas
sa dikkat etmeleri, satmış oldukları tütün 
bedellerini ödemeyen Tüccar hakkında ge
reğinin yapılabilmesi için de, ekicilerin bu
lundukları mahaldeki Tekel İdarelerine 
başvurmaları istenmiştir. 

3. Bu uyarılara ilaveten; 1177 Sayı
lı Kanun ile 15.10.1986 tarih ve 19252 sa
yılı Resmî Gazetede yayımlanan, "Yaprak 
Tütün Alım ve Satımıyla İlgili Esaslar" 
da yeralan hükümlere aykırı hareketleri 
saptanan Orhan Özyüncü Firması dahil 
9 tüccann tütün ticaret belgeleri iptal edil
miştir. 

4. Ekicilerden aldıkları tütünlerin 
karşılığını 25 Mayıs 1989.tarihi itibariyle 
ödememiş olan, Karagözoğlu Firması da
hil, toplam 48 tüccar hakkında ekicileri 
mağdur ettiklerinden dolayı haklarında 

gerekli işlemin yapılması için Manisa Va
liliğinden, konunun C. Savcılığına intikal 
ettirilmesi talebinde bulunulmuş, Valilik
çe de C. Savcılığına intikal ettirildiği öğ
renilmiştir. 

Üreticilerin haklarının korunması 
hususu yakından izlenmekte olup, gerek
li tedbirler zamanında alınmaktadır. 

Bilgilerinize arzederim. 

Prof. Dr. Ekrem Pakdemirli 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

3. — İzmir Milletvekili WiAksoy'un atık 
sulartnı ve kimyasal artıklarını Gediz Nehrine dö
ken sanayi kuruluşlarına ve bu nedenle oluşan çev
re kirliliğinin önlenmesi için ne gibi tedbirler alı
nacağına ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Ba
kam Ism Çelebi'nm yazılı cevabı. (7/694) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sa
yın Turgut Özal tarafından yazılı olarak 
yanıtlandırılmasını saygı ile dilerim. 

Veli Aksoy 
İzmir 

Gediz nehrine ve Gediz'e bağlı çay
lara; 

1. Atık sularını ve kimyasal artıkla
rını döken kaç atölye, kaç fabrika ve kaç 
sanayi kuruluşu vardır? 

2. Atık sularını ve kimyasal artıkla
rını döken bu kuruluşların kaç tanesinin 
arıtma tesisi vardır? 

3. Bu atık sular ve kimyasal artık
lar nedeniyle doğa ve çevrenin ekolojik 
dengesi bozulmaktadır. Bunu önlemek 
amacıyla ne gibi önlemler aldınız? Önlem 
almadınız ise, ne zaman, ne gibi önlem
ler almayı düşünüyorsunuz? 

4. Atık su ve kimyasal artıklar ne
deniyle Gediz nehrinde ölen balık mikta-
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n nedir? Balıkların ölümüne yol açan ku
ruluşlar hakkında yasal işlemlere başvu
rulmuş mudur? 

5. Atık sular ve kimyasal artıklar 
nedeniyle bu sene Gediz'den sulanan ta
rım arazilerinde üretimin düşmesi beklen
mektedir. Üretim düşüklüğü nedeniyle za
rar gören tanm işletmelerinin zararı öde
necek midir? Üretimin artırılması için ne 
gibi önlemler düşünülmektedir? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 

SAYI : 03-5/886-002 19.6.1989 
KONU : Yazılı Soru Önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İLGİ : a) TBMM Başkanlığı 'nm 
24.5.1989 tarih ve Kanunlar ve Kararlar 
Md. 7/694-2802/13384 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlık Kanunlar ve Karar
lar Genel Müdürlüğünün 31.5.1989 tarih 
ve 07/106-954/030.54 sayılı yazısı. 

İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un Sa
yın Başbakanımıza tevcih ettiği, ancak 
kendileri adına tarafımca cevaplandırılma
sı tensip olunan yazılı soru önergesi ceva
bı ekte gönderilmiştir. 

Bilgilerini ve gereğini arzederim. 

Işın Çelebi 
Devlet Bakanı 

İzmir Milletvekili Sayın Veli Aksoy'un 
Yazılı Soru Önergesi Cevabı 

1. Gediz nehri ve kollarında sıvı ar
tıkları veren atölye, fabrika ve sanayi ku
ruluşlarının dökümü aşağıda verilmiştir. 

a) Manisa ilinden Gediz nehrine 
atık veren sanayi kuruluştan : 

Kuruluşun Adı Miktan 
1. Tabakhane 40 
2. Organize Sanayi Bölgesi 40 

3. Tekstil Fabrikası 1 

b) izmir ilinden Gediz nehrine atık 
veren sanayi kuruluşları : 

Kemalpaşa ilçesinde bulunan 80 ci-
vanndaki sanayi tesisi Nif Çayı aracılığı 
ile atıklannı Gediz'e boşaltmaktadır. 

2. Atık sulannı Gediz ve Kollanna 
veren bu fabrikalardan 

a) Manisa ilinde yer alanlardan 
hiçbirinin arıtım tesisi yoktur. 

b) İzmir ilinde yer alanlardan 11 ta
nesinin arıtım tesisi mevcuttur. Bunlardan 
2'si yetersizdir. 7 tanesinin ise yalnızca çö
kertme havuzu mevcuttur. 62 tanesinin hiç 
bir arıtım tesisi yoktur. 

3. Atıksuları nedeniyle ekolojik 
dengeyi bozan sanayi kuruluşları ile ilgili 
olarak bugüne kadar alınan tedbirler : 

a) Manisa ilinde yer alan sanayiler 

1. Organize Sanayi Bölgesi : Atık-
su veren kuruluşlar atıklannı antmak 
amacı ile ortak bir antım tesisi planlamış
lar olup atıksu antım tesisi ihaleye çıkmış
tır. 

2. Şehir içinde gelişigüzel yer alan 
tabakhanelerin şehir dışında tabakhane
ler sitesi denilen yere taşınması planlan
mıştır. Bunlar için ortak antım tesisi plan
lanmıştır. 

3. Şehirde münferit olarak yer alan 
tekstil kuruluşlanna Çevre Kanunu ve Su 
Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği çerçevesin
de tedbir almaları yazılı uyarılarda bulu
nulmuştur. 

b) Nif Çayına atık veren sanayi ku
ruluşlarından arıtım tesisi olmayanlanna 
Çevre Kanunu ve Su Kirliliği Kontrol Yö
netmeliği gereğince atık sulannı arıtma-
lan için uyarıda bulunulmuştur. Bunlar
dan 17'si hakkında suç duyurusunda bu
lunulmuştur. 16 fabrika mahkemeye veril-
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miş 6 fabrika içinde muhtelif para cezala
rı verilmiştir. Ayrıca söz konusu fabrika
lardan sürekli atıksu numuneleri alınarak 
analizleri yapılmaktadır. 

4. 1985 yılının kurak geçmesi nede
niyle Gediz'de debi 1/4'e kadar düşmüş
tür. Bu nedenle Menemen ilçesi Emira
lem Bucağı mevkiinde balık ölümleri ol
muştur. Bu balık ölümü 1 defaya mahsus 
olup ölen balık miktarı hakkında kesin bir 
rakam elde edilememiştir. 

Balık ölümleri üzerinde balık ölümr 
lerinin görüldüğü yöreden su numunele
ri alınmıştır. Analizler sonunda suda yük
sek oranda fenolik maddeler, borit asit, 
yağ ve gres bulunmuştur. Çözümsüz ok
sijen eksikliği gözlenmiştir. Kirlilik kayna
ğı kesin olarak tespit edilemediği için her
hangi bir yasal işlem yapmak mümkün 
olamamıştır. 

Yağışların artması ve debinin yüksel
mesinden sonra yapılan analizlerde yuka
rıdaki maddelerin düştüğü görülmüştür. 

5. Gediz nehri ve kollarının kirlen
mesi sonucu tarımda görülen üretim 
düşmesi : 

Gediz nehrindeki su seviyesinin düş
mesi sonucu sudaki kirlilik konsantrasyo
nu artmıştır. Bunun neticesi Manisa ve İz
mir çevresinde üretim düşmesi beklen
mektedir. Ancak ürün kaybı hakkında ke
sin bir rakam vermek mümkün olmamak
tadır. Yıl sonunda rekoltenin alımından 
sonra istatistiklerle üretimdeki düşme be
lirlenecektir. 

Söz konusu yörelerde daha fazla ürün 
kaybını önlemek amacıyla çok miktarda 
artezyen açılarak telafi yoluna gidilmiştir. 

4. — Kocaeli Milletvekili Ömer Tİirkçakal'-
tn, Kocaeli Sağlık Meslek Lisesi Müdür Ydrdvm-
cısı hakkındaki iddialara ilişkin sorusu ve Sağlık 
Bakanı Halil Şıvgm'm yazılı cevabı. (7/706) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Baka
c ı Sayın Halil Şıvgın tarafından yazılı ola
rak yanıtlandırılmasını saygılarımla arz 
ederim. 

Ömer Türkçakal 
Kocaeli 

Sağlık Bakanlığına bağlı Kocaeli Sağ
lık Meslek Lisesi' nde kimliklerini gizli tu
tan bazı öğrenciler Müdür Yardımcısı En
ver Yelken hakkında çok ciddî iddialarda 
bulunmuşlar, bu iddialar 2-3 Mayıs 1989 
tarihli Kocaeli Gazetesinde de yer almış, 
kamuoyunda olumsuz tepkilere yol açmış, 
Kocaeli Valiliğince de durum Bakanlığa 
intikal ettirilerek Enver Yelken hakkında 
müfettiş gönderilerek gereğinin yapılma
sı talep edilmiştir. 

Enver Yelken'le ilgili iddialar arasın
da : 

Öğrencileri ile meşru olmayan ilişki
lere girdiği, derslerde resmî nikahın hiç
bir önem taşımadığı, her kadının en az beş 
çocuk doğurmasının gerektiğini telkin et
tiği, kendisinin ülkücü olduğunu, Sağlık 
Bakanlığında Bakan dahil tüm kadroların 
ülkücülerden oluştuğu, ülkücü olmayan
lara hayat hakkı tanınmaması, gerektiği
ni söylediği yer almaktadır, 

Bu iddiaların bir çoğuna ilişkin (fo
toğraf, gazeteye yaptığı açıklamalar gibi) 
maddî delillerde mevcuttur. 

1. Kocaeli Sağlık Meslek Lisesi Mü
dür Yardımcısı Enver Yelken hakkında or
taya atılan bu iddialarla ilgili herhangi bir 
idarî ve adlî tahkikat başlatılmış mıdır? 

2. Böylesi ciddî iddialar karşısında 
Enver Yelken'in tahkikat sonuçlanıncaya 
kadar açığa alınması düşünülmekte midir? 

3. Ülkücülük siyasal bir ideolojimi
dir? Siyasal ideoloji ise Bakan olarak bu 
ideolojiyi paylaşmaktamısmız? 
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4. Enver Yelken'in Sağlık Meslek 
Lisesinden mezun olanların memurluğa 
atanmalarında ve istedikleri illerde göre
ve başlamalarında etkinliği olmuşmudur? 

5. Gazetelerde yer alan fotoğraflar 
hoca-öğrenci münasebetlerini aşan nitelik 
taşımaktamıdır? 

6. Resmî nikahın hiçbir önem taşı
madığı, önemli planın dinî nikah olduğu, 
her kadının en az beş çocuk doğurması ge
rektiği düşüncesine iştirak ediyormusu-
nuz? 

T.C. 
Sağlık Bakanlığı 

Hukuk Müşavirliği 
Sayı: HM. 9239/892 20.6.1989 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İLGİ : 1.6.1989 gün ve Kanunlar ve 
Kararlar Dâi. Bşk. 7/706-2766/13266 sa
yılı yazı. 

Kocaeli Milletvekili Sn. Ömer Türk-
çakal tarafından Bakanlığıma yöneltilen 
Kocaeli Sağlık Meslek Lisesi Müdür Yar
dımcısı hakkında iddialara ilişkin yazılı so
ru önergesinin cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Halil Şıvgın 
Sağlık Bakanı 

Kocaeli Milletvekili Sn. Ömer Türkçakal'-
ın Yazılı Soru Önergesi Cevabı : 
Cevabımız 
Kocaeli Sağlık Meslek Lisesi Müdür 

Yardımcısı Enver Yelken hakkında Koca

eli Gazetesinin 2-3 Mayıs 1989 tarihli nüs
halarında yer alan iddialar üzerine Bakan
lığımızca soruşturma açılmıştır. 

Bilahara adı geçen Bakanlığımca Ko
caeli Sağlık Meslek Lisesindeki görevin
den alınarak 23.5.1989 gün ve 2-3622 sa
yılı kararla İzmir iline naklen tayini ya
pılmıştır. Soruşturma sonucunda 
öğretmen-öğrenci ilişkisine yakışmayacak 
şekilde çektirdiği fotoğrafları Kocaeli Ga
zetesi muhabirine vererek kamuoyuna teş
hir ettirmesi nedeniyle 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanununun 2670 sayılı Ka
nun ile değişik 125 inci maddesi gereğin
ce tecziye edilmesi müfettiş raporunda ta
lep edilmiş olup rapor gereği uygulanacak
tır. 

Diğer taraftan, Enver Yelken'in Ko
caeli Sağlık Meslek Lisesinden mezun 
olan öğrencilerin atamalarında istedikle
ri illerde göreve başlamalarında etkinliği 
sözkonusu olmayıp yatılı okuyan, hertür-
lü ihtiyaçları Devlet tarafından karşılanan, 
mezuniyetlerinde Bakanlığımıza karşı 
mecburî hizmetle yükümlü bulunan bu 
öğrencilerin Sağlık Meslek Lisesini bitir
dikleri zaman atamaları Bakanlığımız 
Merkez Teşkilatında görev yapan birim 
amirlerinden oluşan komisyon tarafından 
kura çekilerek yapılmaktadır. 

Bütün okullarımızda olduğu gibi Ko
caeli Sağlık Meslek Lisesinde de Atatürk 
ilke ve inkılaplarına bağlı gençler yetişti
rilmesi esas olup yapılan eğitim bu esas 
çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. 
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