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İ Ç İ N D E K İ L E R 

I. — GEÇEN TUTA
NAK ÖZETİ 

II. — GELEN KÂĞIT
LAR 

III — YOKLAMA 
IV. — BAŞKANLIĞIN 

GENEL KURULA SUNUŞ
LARI 

A) Tezkereler ve Önergeler 
1. — Portekiz'e gidecek olan 

Millî Savunma Bakanı İsmail Sa
fa Giray'm dönüşüne kadar Mil
lî Savunma Bakanlığına, Devlet 
Bakanı Recep Ercüment Konuk-
man'ın vekillik etmesinin uygun 
görüldüğüne ilişkin Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/899) 

2. — Fransa'ya gidecek olan 
Devlet Bakanı Kâmran İnan'm 
dönüşüne kadar Devlet Bakanlı
ğına, Devlet Bakanı Cemil Çi-
çek'in vekillik etmesinin uygun 
görüldüğüne ilişkin Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi <3/898) 

3. — Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyetini ziyaret edecek 

Sayfa 

153 

154 
155 

155 
155 

155 

155 

Parlamento heyetine Doğru Yol 
Partisini temsilen katılacak olan 
Bursa Milletvekili Abdülkadir 
Cenkçiler'in yerine, Bursa Millet
vekili Beytullah Mehmet Gazioğ-
lu 'nun katılacağına ilişkin 
Başkanlık tezkeresi (3/900) 

B) Öneriler 
a) Danışma Kurulu Öne

rileri 
1. — Altıncı Beş Yıllık Kal

kınma Planı üzerindeki görüşme
lerin 22.6.1989 Perşembe günü 
bitirilmesine ve bu amaçla, gerek
tiğinde perşembe günü saat 
20.00'den sonra da çalışmalara 
devam edilmesine ilişkin Danışma 
Kurulu önerisi 

b) Siyasî Parti Grubu Öne
rileri 

Sayfa 

155;156 
156 

156 

156 

156 

1. — Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin 27.6.1989 Salı günün
den başlamak üzere tatile girme
sine ilişkin ANAP Grubu önerisi 156;158 
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V. — PLAN GÖRÜŞME
LERİ 154 

1. — Altıncı Beş Yıllık (1990-
1994) Kalkınma Planının Sunul
duğuna Dair Başbakanlık Tezke
resi ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (3/853) (S. Sayısı : 268) 1 5 9 : 2 1 8 

VI. — SORULAR VE 
CEVAPLAR 

A) Yazılı Sorular ve Ce
vapları 218 

1. — Diyarbakır Milletveki
li Fuat Atalay'ın, TEMSAN Fab
rikasının özelleştirileceği iddiası
na ve bu amaçla yaptırılan etüt
lere ilişkin Başbakandan sorusu 
ve Devlet Bakanı Işın Çelebi*nin 
yazılı cevabı (7/657) 218:221 

2. — Diyarbakır Milletveki
li Fuat Atalay'ın, Güneydoğu 

Anadolu Bölgesine yapılacak ya
tırımlarla ilgili projelerin ne za
man gerçekleştirileceğine ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Devlet 
Bakanı Işm Çelebi'nin yazılı ce
vabı (7/658) ' ' 221:225 

3. — Diyarbakır Milletveki
li Fuat Atalay'ın, Diyarbakır Si
gara Fabrikasının yatırım progra
mından çıkarılmasının nedenleri
ne ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Devlet Bakanı Işın Çelebi'nin ya- - . K.997 
zıh cevabı (7/661) 

4. — Diyarbakır Milletveki
li Fuat Atalay'ın, ülkemize sığı
nan Iraklıların iskân sorununa 
ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Bayındırlık ve İskân Bakanı Cen
giz Altınkaya'nm yazılı cevabı 
(7/698) 227:228 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 14.00'te 
açıldı. 

Altıncı Beş Yıllık (1990 - 1994) Kal
kınma Planının ikinci tur görüşmelerine 
devam olundu. 

21.6.1989 Çarşamba günü saat 
14.00'te toplanmak üzere birleşime saat 
20.05'te son verildi. 

Başkan 
Ytldtrtm Akbulut 

Kâtip Üye . Kâtip Üye 
İstanbul Kırklareli 

Mustafa Sarıgül Cemal Ozbilen 
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I I . — GELEN KÂĞITLAR 
21 . 6 . 1989 Çarşamba 

Tezkere 

1. — Siirt Milletvekili Zeki Çeliker'-
in Yasama Dokunulmazlığının Çaldırıl
ması Hakkında Başbakanlık Tezkeresi 
(3/897) (Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 20.6.1989) 

YazüıSoru Önergeleri * 
1. — Kütahya Milletvekili Mehmet 

Korkmaz'm, Kütahya İli Gediz İlçesi Ak
saklar Köyünde mujıtemel heyelan tehli
kesine karşı ne gibi tedbirler alındığına 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/744) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 20.6.1989) 

2. — Erzincan Milletvekili Mustafa 
Kul'un, 1986 - 1988 yılları yatırım prog
ramlarına alınan sağlık ocakları ve sağlık 
evlerinden bir kısmının ihale edilmeme
sinin nedenine ilişkin Sağlık Bakanından 
yazılı soru önergesi (7/745) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 20.6.1989) 

3. — Erzincan Milletvekili Mustafa 
Kul'un, olağanüstü hal uygulaması kap
samına giren iller nüfusunda kayıtlı olan
ların, bu bölgelerde çalışamayacakları ko
nusunda bir genelge bulunup bulunma
dığına ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/746) (Başkanlığa geliş tarihi : 
20.6.1989) 

4. — Kırklareli Milletvekili Gürcan 
Ersin'in, Toprak Mahsulleri Ofisinin 
Trakya'daki alım merkezlerinde çalışan iş_-
çüerin kiüe halinde işten çıkarıldıkları id
diasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/747) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 20.6.1989) 

5. — Kars Milletvekili Mahmut Alı-
nak'ın, televizyon yayınlarının Posof İlçe
sinde ne zaman izlenebileceğine ilişkin 
Devlet Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/748) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.6.1989) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Yıldırım AJtbulut 
KÂTİP ÜYELER : İsmail Üğdül (Edirne), Mustafa Sarıgül (İstanbul) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 106 ncı Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle Erdem Bayazıt'a kadar yoklama yapıldı) 
yoklama yapılacaktır. BAŞKAN — Toplantı yetersayısı var-

(Kahramanmaraş Milletvekili Adil dır, gündeme geçiyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) TEZEKERELER VE ÖNERGE
LER 

1. — Portekiz'e gidecek olan Millî Savun
ma Bakanı İsmail Safa Giray'tn dönüsüne kadar 
Milli Savunma Bakanlığına, Devlet Bakam Re-' 
cep Ercüment Konukman'm vekülik etmesinin uy
gun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezke
resi (3/899) 

BAŞKAN — Cumhurbaşkanlığının 
iki tezkeresi vardır; okutup bilgilerinize 
sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Bağımsız Avrupa Program Grubu
nun (IEPG) Altıncı Resmî Bakanlar Top
lantısına katılmak üzere, 26 Haziran 1989 
tarihinde Portekiz'e gidecek olan Millî Sa
vunma Bakanı I. Safa Giray'ın dönüşü
ne kadar; Millî Savunma Bakanlığına, 
Devlet Bakanı Ercüment Konukman'm 
vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üze
rine uygun görülmüş olduğunu bilgileri
nize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

2. — Fransa'ya gidecek olan Devlet Baka
nı Kâmran İnan'tn dönüsüne kadar Devlet Bakan
lığına Devlet Bakanı Cemil Çiçek'in vekillik et
mesinin uygun görüldüğüne ilişkin Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi (3/898) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 
24 Haziran 1989 tarihinde Fransa'ya gi
decek olan Devlet Bakanı Kâmran İnan'-
ın dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, 
Devlet Bakanı Cemil Çiçek'in vekillik et
mesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uy
gun görülmüş olduğunu bilgilerinize 
sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunul
muştur. 

3. —Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini zi
yaret edecek Parlamento heyetine Doğru Yol Parti
sini temsüen katılacak olan Bursa Milletvekili Ab-
düUoadv Cenkçiler'in yerine Bursa Milletvekili Bey-
tullah Mehmet Gazioğhı'nun katılacağına ilişkin 
Başkanlık tezkeresi (3/900) 
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BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır, 
okutup bilgilerinize sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Genel Kuruluna 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini 
ziyaret edecek olan Parlamento Heyetine 
Doğru "Vbl Partisini temsilen katılacak olan 
Bursa Milletvekili Abdülkadir Cenkçiler 
yerine Bursa Milletvekili Mehmet Gazi-
oğlu'nun katılacağı Doğru Yol Partisi 
Grup Başkanlığınca bildirilmiştir. 

378 sayılı Kanunun 1599 sayılı Ka
nunla değişik 1 inci maddesi uyarınca Yü
ce Meclisin bilgisine sunulur. 

Yıldırım Akbulut 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunul
muştur. 

B) ÖNERİLER 

a) Danışma Kurulu Önerileri 

1. — Altına Beş Yıllık Kalkınma Planı üze
rindeki görüşmelerin 22.6.1989 Perşembe günü bi
tirilmesine ve bu amaçla, gerektiğinde Perşembe gü
nü saat 20.00'den sonra da çalışmalara devam edil
mesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi 

BAŞKAN — Danışma Kurulunun 
bir önerisi vardır; okutup bilgilerinize su
nacağım. 

Danışma Kurulu Önerisi 

Danışma Kurulunca aşağıdaki öne
rinin Genel Kurulun onayına sunulması 
uygun görülmüştür. 

Yıldırım Akbulut 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

ANAP Grubu Başkanvekili 
Raşit Daldal 

SHP Grubu Başkanvekili 
Hikmet Çetin 

DYP Grubu Başkanvekili 
Koksal Toptan 

Öneri : 
1. Genel Kurulun 13 Haziran 1989 

tarihli 100 üncü Birleşiminde onaylanan 
32 numaralı Danışma Kurulu önerileri 
esaslarına göre yapılmakta olan, Altıncı 
Beş Yıllık Kalkınma Planı üzerindeki gö
rüşmelerin 22.6.1989 Perşembe günü bi
tirilmesi ve bu amaçla gerektiğinde Per
şembe günü saat 20.00'den sonra da ça
lışmalara devam edilmesi önerilmiştir. 

BAŞKAN — Öneriyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

b) Siyasî Parti Grubu Önerileri 

1. — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
27.6.1989 Salı gününden başlamak üzere tatile gir
mesine ilişkin ANAP Grubu önerisi 

BAŞKAN — Anavatan Partisi Gru
bunun, içtüzüğün 19 uncu maddesinin 
son fıkrasına göre verilmiş bir önerisi var
dır, okutup onayınıza sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Danışma Kurulunun 21.6.1989 Çar
şamba günü yaptığı toplantıda siyasî parti 
grupları arasında görüş birliği sağlanama
dığından, grubumuzun aşağıdaki önerisi
nin Genel Kurulun onayına sunulmasını 
arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımla. 
Raşit Daldal 

Anavatan Partisi 
Grup Başkanvekili 

Öneri : 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin 

27.6.1989 Salı gününden başlamak üzere 
tatile girmesi önerilmiştir. 
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HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Aleyhte konuşmak üzere söz istiyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Aleyhte konuşmak üze
re, Sayın Hikmet Çetin; buyurun efen
dim. (SHP sıralarından alkışlar) 

HİKMET ÇETİN (Diyarbakır) — 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, he
pinizi saygıyla selamlıyorum. 

Aslında, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi, bu yıl, geçmiş yıllardan çok daha uzun 
süreli çalıştı; geçen yıl haziran ayı başın
da tatile girmesine karşı, bu yıl da hazi
ran ayının sonuna yaklaşmış olmamıza 
rağmen henüz tatile girmedik. Bu, bir an
lamda son derece doğal bir öneri olarak 
görülebilir; ancak, günlerdir, Türkiye'de, 
Parlamentoda çok önemli bir konu; ülke
nin, gelecek beş yıllık ekonomik, toplum
sal ve kültürel kalkınmasını planlayan Al
tıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı görüşülü
yor; ama, hep beraber gözledik, gördük; 
Hükümet ilgisiz, iktidar ilgisiz, Parlamen
to ilgisiz. Bu belki hepimizin özeleştirisi, 
hepimiz kabul edelim; ama, bunun bir ge
rekçesi var, biraz sonra ona değinmeye ça
lışacağım. 

Plan, böylesine önemli bir konu ol
masına karşın, günlerdir, çok az kişinin 
katıldığı görüşmelerle tartışılıyor. Gün
demde -daha önce çok kere kürsüde dile 
getirildi- aylardır, hatta birbuçuk iki yıl
dır bekleyen önemli araştırma önergele
ri, genel görüşme önergeleri var. Çok ke
re gündeme getirildi; sözlü sorular XVIII. 
Dönemde âdeta gündemden çıktı; 392 ta
ne sözlü soru gündemde bekliyor. Bunla
rın bir kısmı güncelliğini yitirmiş, anla
mı kalmamış; ama, burada, Parlamento
da konuşamadığımız, görüşemediğimiz 
için gündemi işgal etmeye devam ediyor. 

Yine bunun yanında bazı önemli ya
sa öneri ya da tasardan var. Bunlardan bir 

tanesi şu : Anayasa Mahkemesi, kamu 
bankalanmn ve fonlann bugüne kadar ya
pılan denetiminin Anayasaya aylan oldu
ğunu görerek, partimizin başvurusu üze
rine yasayı iptal etti ve Parlamentoya altı 
aylık bir süre tanıdı. Bu altı aylık süre geç
miş olmasına karşın, biz henüz Türkiye'
de kamu fonlarının, kamu bankalanmn ne 
şekilde denetleneceğini bir kurala, bir ka
rara bağlayamadık. 

Bunun yanında, gazetelerden oku
duk; gündeme geldi, İktidar Partisine 
mensup bazı arkadaşlarımız Türk Ceza 
Kanununun 141, 142 ve 163 maddeleri ile 
ilgili bir öneri getirdiler. Biz, parti olarak, 
programımıza inanarak koyduğumuz gi
bi ve seçim bildirgemizde de belirttiğimiz 
üzere, bu 141, 142 ve 163 üncü maddele
rin Türk Ceza Kanunundan tümüyle çı
karılmasından yanayız. Bu konudaki öne
rimiz aylardır hazır; fakat İktidar Partisi
nin bu konuda bir yeşil ışığı, desteği ol
madan bunun çıkarılması mümkün değil; 
ancak, yeterli görmemekle birlikte, ANAP 
Grubuna mensup arkadaşlarımızın, 141, 
142 ve 163 üncü maddelerle ilgili verdik
leri öneriye parti olarak katılmak ve des
teklemek istiyoruz; bunun da, mümkün
se Parlamento tatile girmeden, kısa süre
de bitirilmesinden yanayız. 

Değerli arkadaşlarım, bu kadar 
önemli konular neden görüşülemedi? Ül
kenin geleceğini ilgilendiren plan gibi bir 
konuda, Hükümet, İktidar, Parlamento 
neden ilgisiz? Bunun bir tek nedeni var : 

Değerli arkadaşlarım, bu Parlamen
to güven tazeleme ihtiyacı içindedir; çün
kü, halkımız, bu Parlamentonun erken se
çim karan vermesini bekliyor. Ne dersek 
diyelim, aslında, bu sıralarda oturan ar-
kadaşlanmız da bu Parlamentonun güven 
tazeleme gereğine içtenlikle inanmaktadır
lar. Belki de bunun içindir ki, plan gibi 
çok önemli bir konuya gerekli ilgi göste-
rilemiyor. 
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Değerli arkadaşlarım, Parlamento, 
hepimizin çok önem verdiği bu Yüce Ku
rum daha fazla yıpratılmadan, Meclis, er
ken seçim kararını almadan dağılmama
lıdır. Bu, Parlamentonun geleceği için, 
Parlamentonun yıpranmaması için gerek
lidir. Bu, 26 Mart seçimlerinden sonra or
taya çıkan bir gerekliliktir. Bu nedenle, 
Parlamentonun, özellikle yukarıda saydı
ğım konuların görüşülmesiyle birlikte er
ken seçim kararı almadan dağılması ha
linde, öyle sanıyorum ki, toplumun, hal
kımızın sesine, oyuna ve isteğine gerekli 
dikkati göstermemiş oluruz. 

Bu nedenle bu öneriye karşı çıkıyor 
ve hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Teşekkür ederim değerli arkadaşla
rım. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Lehte konuşmak üzere, 
Sayın Raşit Daldal; buyurun efendim. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

RAŞİT DALDAL (Niğde) — Sayın 
Başkan, değerli milletvekilleri; biraz ön
ce verdiğimiz öneriye katılmadıklarını be
lirten Sayın Hikmet Çetin'in de belirttiği 
gibi, yoğun bir çalışma dönemi geçirmek
teyiz. Daha önceki yıllarda haziran ayın
da tatile giren Parlamentomuz, bu yıl, Al
tıncı Beş Yıllık Planın görüşülmesi nede
niyle, çalışmalarını uzatmıştır. Parlamen
to, elbette planı görüşecektir ve bu planın 
süratle gerçekleşmesini,, onaylanmasını 
sağlayıcı çalışmaların içinde olacaktır. Da
nışma Kurulunun kabul ettiği öneri üze
rine de, yarın (perşembe günü) geç saat
lerde de olsa Altıncı Beş Yıllık Kalkınma 
Planımız, Yüce Parlamentonun onayın
dan geçecektir. 

Sayın Çetin'in belirttiği gibi, erken 
seçim arzusu samimî değildir. 

EROL AĞAGİL (Ankara) — Sami
mî, samimî; öyle samimî ki... Gel 
mindere!.. 

RAŞİT DALDAL (Devamla) — De
ğerli arkadaşlarım, erken seçimin şartları 

zuhur ettiğinde, elbette, Parlamento erken 
seçim kararı almakta tereddüt etmeyecek
tir. Çünkü, mahallî seçimlerin akabinde 
parlamentonun yenilenmesi veya parla

mento seçimlerinin akabinde mahallî se
çimlerin yenilenmesi gibi kısır bir döngüye 
girilmesi, bize göre, demokrasinin kural
larına oldukça aykırıdır. Üstelik, seçimler 
bugün yapılsa, yarın yapılsa, bir de baş
ka gün yapılsa ayrı ayrı sonuçlar alınır. 
Her gün, bu sonuçlara göre bir yeni seçi
me gitme arzusu, bir yeni seçime gitme 
isteği de, elbette, demokrasinin kuralları
na uymaz. 

İşte, yıllanmış, eski bir ilçe olan Şar
köy'de belediye seçimi yapıldı. "Bitti, 
tükendi" dendi; alınan sonuç ortada. Bu 
neticeyi görüp de, "Falan parti yok oldu, 
tükendi" diyebilmek, vicdandan uzaktır. 

Değerli arkadaşlarım, aslında... 

EROL AĞAGİL (Ankara) — Sem
ra Hanım öyle diyor. 

RAŞİT DALDAL (Devamla) — İn
sanların gıyabında konuşmanın, Yüce 
Meclisin üyelerine yakışmayacağı inan
cındayım. 

Değerli arkadaşlarım, şartlar oluştu
ğunda seçimler de yenilenir, hepsi yerine 
gelir; ancak bir şey kaybolursa yerine gel
mez; Yüce Parlamentoya gölge düşürücü 
davranışlarda bulunulursa, onun telafisi 
imkânsızdır. 

Bu duygularla, verdiğimiz önerinin 
kabul edilmesini ve geçtiğimiz çalışma yı
lının ve önümüzdeki çalışma yılının Yü
ce Meclisimize ve büyük milletimize ha
yırlı olmasını diler, öneriye müspet oy ver
menizi arz ve talep ederim. 

Sağ olun. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Öneriyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
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v. — PLAN GÖRÜŞMELERI 

1. — Aütnct Beş Yıllık (1990 -1994) Kal
karıma Plamnm Sunulduğuna Dair Başbakanlık 
Tezkeresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(3/853) (S. Sayısı : 268) (1) 

BAŞKAN — Altıncı Beş. Yıllık Kal
kınma Planı ve Plan ve Bütçe Komisyo
nu raporunun tümü üzerindeki ikinci tur 
görüşmelere kaldığımız yerden devam 
ediyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini al
mışlardır. 

DEVLET BAKANI IŞIN ÇELEBİ 
(İzmir) — Sayın Başkan, söz istiyorum. 

BAŞKAN — ikinci turda şahısları 
adına söz alan arkadaşlarımız var. Siz on
lardan evel mi Hükümet olarak söz isti
yorsunuz? 

DEVLET BAKANI IŞIN ÇELEBİ 
(İzmir) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Peki, buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI IŞIN ÇELEBİ 
(İzmir) — Sayın Başkan, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin değerli üyeleri; planın 
Genel Kurulda tartışıldığı üçüncü günde, 
ikinci tura ilişkin soru ve cevaplan ve gö
rüşleri cevaplandırmak ve düşüncelerimizi 
açıklamak üzere huzurunuza gelmiş bu
lunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, ilk günkü ko
nuşmamda da belirttiğim gibi, planın bi
rinci görevi, ekonomide, sosyal ve kültü
rel hayatta büyümeyi, bölüşümü, istihda
mı, fiyat istikrarını, dış ticareti ve dış borç
lanmada, hedeflerin, iç ve dış koşullar çer
çevesinde dikkate alınarak ve bir uzlaşma 
içinde belirlenmesini amaçlamaktır. 

(1) 268 S. Saydı Basmayazı 19.61989 tarihli 
104 üncü Birleşim Tutanağına eklidir. 

Planın ikinci işlevi ise, sosyoekono
mik düzenin yapısı, oyunun kuralları ve 
politika araçları konusunda açıklık getir
mesidir ve politika araçlarının bu anlam
da ele alınması, kurumsal, niteliksel ve ki
mi hallerde niceliksel yönleriyle değerlen
dirilmesidir. 

Kalkınmanın hedefleri ve araçları bir 
bütün olarak belirlenmektedir. 

Planın üçüncü işlevi ise, kamunun, 
özel kesimin yerini, rolünü, ağırlığını net 
biçimde belirlemeyi hedef almış olmasıdır. 

Kamu sektörü, vergiler, harcamalar 
yoluyla bir taraftan makro ekonomik per
formansı etkilerken, diğer yandan sosyal 
dengeleri geliştiren bir rol oynama gücü
ne sahipliği ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

Planın, ekonomik anlamda kaynak 
bulma ve kullanma biçimlerine açıklık ge
tirmesi ve öncelikleri belirlemesi gerek
mektedir. 

Planın, bu temel işlevlerini yerine ge
tirebilmesi için, planlama sürecinde mak
ro sektörel düzeyde geliştirilen öneriler ve 
sayısal çerçeve özel bir önem taşımakta
dır. Piyasa ağırlıklı ekonomilerde, nispî fi
yat yapısı ile, teşvik koruma sisteminin ise 
önemi büyüktür. 

Değerli arkadaşlarım, bu tanımları 
yapmanın nedeni, plan üzerine dün bu
rada yapılan tartışmalarda, planın mode
line, hazırlanışına ilişkin son derece ilginç 
görüşlerin ileri sürülmüş olmasıdır. Bu an
lamda, bu görüşlere tek tek cevap verme
den önce, bu konuda çok uzman olan bir 
değerli öğretim üyesinin dün ve evvelki 
gün Cumhuriyet Gazetesinde çıkan, "Or
ta Vadeli Planlama ve Altıncı Plan" ko
nusundaki makalelerinden satırlar oku
mak istiyorum. 

Gerçekten, görüşlerine ve eleştirile
rine değer verdiğim Profesör Sayın Merih 
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Celasun'un bu orta vadeli plana ilişkin ko
nuşması ve demeci önemlidir. Dün bura
da planın modeli, imput-output'u üzeri
ne söz eden arkadaşlarıma cevabı buradan 
vermek istiyorum. Diyor ki, Sayın Cela-
sun : "Altıncı Planın matematiksel modeli 
daha önceki resmî plan modellerine göre 
daha ileri ve kapsamlı bir yapıyı içermek
tedir. Modelin en büyük yeniliği, sektör 
girdi-çıktı ilişkileri üzerinde kamu fınan-
samı, ödemeler dengesi, sermaye hareket
leri ve Merkez Bankası rezerv para hesa
bı arasındaki bağları içeren ciddî bir mu
hasebe sistemi oluşturmasıdır. Bu çaba, 
planlama sisteminde önemli bir boşluğu 
doldurmaktadır. Plancıların bu konuda 
kutlanması gerekir." 

Uluslararası düzeyde plan modelleri 
ve plancılık konusunda saygıdeğer bir isim 
olduğu için refere ediyorum ve kendisinin 
eleştirilerine ve görüşlerine de çok ciddî 
saygı duyuyorum. 

Gene, bir başka paragrafta şunu söy
lüyor : "Plan modelinin bir yeniliği de, 
enflasyon denklemi içermesidir. Ancak, bu 
denklem, reel faiz-para talebi ilişkisini ve 
döviz kurunun maliyet etkilerini kapsama
maktadır.' ' 

Burada, enflasyon denklemini içerdi
ğini söylemektedir. Yani, burada dün an
latılan ve konuşulanlara şunu söylemek is
tiyorum : Biz size bütün dataları en ince 
detayına kadar verelim, her türlü bilgiyi 
aktaralım; ama bu konuda her türlü tar
tışmayı da lütfen bir başka yerde yapalım. 
Bunu özellikle Sayın Celasun'un makale
sine dayanarak söylemekten büyük onur 
duyuyorum. 

Sayın Celasun, gene Altıncı Beş Yıl
lık Plana ilişkin birtakım eksiklikler görü
yor, birtakım önemli bulgular yakalıyor ve 
burada geçmiş beş yıllık planların eleşti
rilerine dönük görüşleri var. Üçüncü dör
düncü ve beşinci planların hazırlanışına 

ait de görüşleri var. Buradan, bizim de, • 
hepimizin de alması gereken, istifade et
mesi gereken birtakım görüşler olduğu ka
naatindeyim. 

Bu nedenle, üzerinde çalıştığımız bu 
plan, gerçekten, Türkiye'nin planıdır; 
Türkiye'nin potansiyelini ve imkânlarını 
vurgulayan bir plandır. Bu anlamda, cid
dî önem taşımaktadır. Burada, Türkiye'
nin geleceğine ait hazırlanan planı arka
daşlarımızın eleştirmeleri, 1987 yılında 
Türk halkından beş yıllığına aldığı yetkiyle 
Türkiye'yi yönetme hakkını elde etmiş bir 
Hükümetin, Anayasadan aldığı talimatı ve 
Anayasa hükümlerini yerine getirmesi gö
revini bugün Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin işleyişi içinde uygulamaya koyma
sının sonucudur ve bu plan, kabul edildi
ği takdirde, Türkiye Büyük Millet Mecli
sinin planı olarak yürürlüğe girecektir. 

Değerli arkadaşlarım, burada önemli 
olarak vurgulamak istediğim bir nokta 
var. Dün burada bir arkadaşımız, espri 
anlamında "155 trilyonluk sabit sermaye 
yatırımını 55 milyona böleriz, herkese 3 
milyon veririz, bu meseleyi çözeriz" de
diler. Doğru; ama, ben, demokrasiye çok 
saygılı bir insan olarak, demokrasiye ve 
özgürlükçü demokrasinin tüm kurum ve 
kurallarıyla çalışması ve bu anlamda 
Türkiye'de demokrasi içinde kalkınmanın 
temel felsefe olduğuna inanan bir kişi ola
rak, yatırım ödeneklerini nüfus başına da
ğıtarak yatırım yapmamayı öngören böy
le bir düşüncenin, espri de olsa, yatırım 
yapmama mantığına sahip olan böyle bir 
düşüncenin, lütfen, altının çizilmesini ve 
objektifin altına konularak, tarihe ve ge
leceğe dönük olarak incelenmesini sizden 
rica ediyorum. (ANAP sıralarından alkış
lar) Yatırım kaynaklarını böyle çok ucuza 
harcamanın, Türkiye'nin geleceğini ye
mekten başka bir işe yaramayacağını be
lirtmeyi de bir görev addediyorum. 
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Değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin 
plan geleneğinde, plan taslağı, Plan ve 
Bütçe Komisyonunda tartışılmaktadır. 5 
planda da böyle olmuştur. Komisyonun 
hazırladığı taslak, Komisyon raporuyla 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde görüşül
müştür. 5 plan döneminin geleneğinde 
böyle olmuştur. 

Hiçbir planda, gerek Plan ve Bütçe 
Komisyonunda, gerekse Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Genel Kurulunda imput-
output tablosu, tüketim parametreleri ve
ya teknik parametreler tartışılmamakta-
dır; ama bu konuları da, her yerde, her 
zaman sizlere bilgi olarak aktarmayı gö
rev addediyorum. Bu konularda bilgi ver
meye; plan modellerini, teknik katsayıla
rı, davranışsal parametreleri sizlere bilgi 
olarak aktarmaya, müzakere etmeye de 
kendimizi görevli addediyoruz. Bu konu
da da her türlü bilgiyi vermeye hazırız. 

Sayın Celasun gibi, dünyada sayılı 
planlama teknisyenlerine, bu model, bu 
teknik çalışmalar takdim edilmiş, görüş
leri de alınmıştır. Bunu da antrparantez 
belirtmek isterim. 

FUAT ATALAY (Diyarbakır) — Bu, 
zayıflığınızı gösteriyor. 

DEVLET BAKANI IŞIN ÇELEBİ 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım, bu
rada tüm eleştirilere saygım var. Bu eleş
tirilerden maksimum ölçüde yararlanma 
gayreti içindeyiz. Elimizdeki tüm bilgi ve 
belgeleri, plan Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Genel Kuruluna gelmeden önce, tüm 
parlamenter arkadaşlara takdim etmeye ve 
görüşlerini almaya gayret ettik. Burada, 
plan tartışmalarının yapıldığı üçüncü gün
de -ben burada iki bütçe görüşmesi 
izledim- plana olan ilginin özellikle bütçe 
müzakerelerine olan ilgiden çok daha fazla 
olduğunu görüyorum. Dördüncü ve Be
şinci Beş Yıllık Planların Parlamentodaki 
tartışmalarını da hatırlıyorum. Bu teknik 

tartışma bize önemli güç katmaktadır. 
Tüm konuşmacı arkadaşlarımızın plan ko
nusunda görüşleri bize ışık tutmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, burada hep, 
"Niçin Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Pla
nının, 1989 yılı programıyla (baz yılı prog
ramıyla) farklılığı var?" dendi. Birinci gün 
akşamüstü yaptığım konuşmada da belirt
tim; 1989 yılı programı, 1989 yılı hazırlı
ğı, 1988 yılının ilk üç aylık gerçekleşme
lerine göre, tahmin olarak yapılmaktadır 
ve 1989 yılı, yani baz yılı, ilk dört aylık ger
çekleşmeler dikkate alınarak ortaya kon
maktadır. Arasında farkın olması doğal
dır. Bununla ilgili olarak beş planı da in
celedim ve her planın -bugün sabah- prog
ramını, bir önceki baz yılının programını 
ve baz yılını aldım; benzer konular gün
demde. Bu konuda bazı uzman arkadaş
larla konuştum, dünyada da, baz yılının, 
bir önceki programla bu farklılığının ol
masının gayet doğal olduğu söylendi. 

Bunları, şunu söylemek için anlatıyo
rum. Yıllık programlarla zaten planlar re-
vize edilmektedir. Program-plan mantığı 
ve program-bütçe mantığı bu yapının da
ha iyi işleyebilmesi için ortayaIconmuş bir 
süreçtir; ama şu yapılabilir : Bu bir öne
ridir. Program, bütçeyle birlikte Parla
mentoda tartışılabilir, yıllık programlar, 
bütçeden önce, Komisyonda ve Genel Ku
rulda tartışılabilir ve program-bütçe iliş
kisi ve plan-program-bütçe ilişkisi o za
man daha net olarak gündeme gelebilir, 
planın, yıllık programlarla revizyonunu 
çok daha net gözden geçirme şansımız or
taya çıkabilir. Bu, sadece bir öneridir. 

"Ödemeler dengesi neden cari işlem
ler fazlası vermektedir ve bu fazla niçin net 
kaynak transferi olarak dışanya yapılmak
tadır?" denmiştir. Burada bu konuda hep 
bilgi vermeye çalıştım. Turizm gelirlerini, 
ödemeler dengesinin kalemlerini inceledi
ğimiz zaman net olarak görüyoruz ki, 
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ciddî emniyet supapları oluşmuştur ve bu 
cari işlemler fazlası, Türkiye'de, kaçınıl
maz bir gelişme trendi izlemektedir. Bi
raz sonra da burada detayına gireceğiz; 
örneğin, turizmde -ilk günkü konuşmam
da da söyledim- 125 bin yatakla ve yüzde 
50-55 doluluk oranıyla 2,5 milyar dolar 
düzeyinde bir turizm geliri elde edilmek
tedir ve bu 125 bin yatak kapasitesine ek 
olarak 250 bin yatak daha yapılmaktadır. 
Türkiye, turizmde altyapısını, insan gü
cü eğitimini tamamlayarak bir noktaya 
gitmektedir ve bu sektörün sorumlu insan
ları daha çok turizm geliri elde edilebile
ceğini söylemektedirler. Burada, Türkiye'
nin dış müteahhitlik hizmetlerinden diğer 
kalemlerine kadar bu sorun vardır ve dün 
burada, turizm gelirlerine ilişkin sorulan 
soruda, ' ' Bu turizm gelirleri niçin banka 
hesaplarıyla hesap edilmedi veya bu tu
rizm gelirleri acaba doğru hesap ediliyor 
mu?" dendi. 

Bunu, bütçe görüşmelerinde de tar
tıştık; Dünyada iki yöntem var; biri, ban
ka hesaplarına giren ve bunların kontro
lünden geçen yöntem, ikincisi de, turizm 
gelirlerinin anket yoluyla hesaplanması. 
Dünyanın birçok ülkesi de anket yolunu 
seçiyor ve Yunanistan bu yıl ankete dön
dü; ancak, şunu söyleyeyim, Merkez Ban
kası hesaplarında, bilançolaştırıldığında, 
Türkiye'nin, bugün, turizm gelirlerini sa
nıyorum ki az hesap ettiği ortaya çıkmak
tadır. Çünkü, ödemeler dengesinde, net 
hata ve noksanda Türkiye'nin bugün için, 
haziran ayı itibariyle 500 milyon dolarlık 
bir fazlalığı gözükmektedir. Geçen sene 
de, ödemeler dengesinde, bu net hata nok
sanında bir fazlalık söz konusuydu; çün
kü, ihracat kayıt sistemiyle olmaktadır, 
gümrük çıkış beyannamesinin kapanışına 
göre kaydedilmektedir. Bu soru, Irak için 
de cevap vermem gereken sorudur; ama 
konuyu karıştırmamak için Irak'ı bilgi 
olarak biraz sonra vereceğim. Turizm ge

lirlerinden veya diğer görülmeyen işlem
lerden dolayı Türkiye'nin döviz gelirlerin
de bir fazlalık olduğu ve bunun ihracat ve 
ithalat dengelerinin ötesinde, net işlem ha
ta ve noksanında bir fazlalık olduğunu 
görmekteyiz. 

Önemli olan soru şudur, Altıncı Beş 
Yıllık Planda yapmamız gereken şudur : 
Dış borçları acaba ödemeli miyiz? 38 mil
yar dolardan 31 milyar dolara düsürmeli 
miyiz? Ama geçen sene bu kürsülerden, 
bu Parlamentodan -çok iyi hatırhyorum-
dış borçları ödeyemeyeceğimiz, ödemedi
ğimiz için ciddî eleştiriler aldık. Bunu öde
yelim, aşağıya çekelim diye ödeme prog
ramı yaptık; bu sefer de "Niçin ödeme 
programı yapıyorsunuz?" diye eleştiri 
aldık. 

Değerli arkadaşlarım, tekrar belirti
yorum, biz tüm eleştirilere saygılıyız. Bu 
konunun da üzerinde düşünmemiz gere
kebilir. Türkiye, acaba, net kaynak trans
feri yapmalı mıdır, yapmamalı mıdır? Yıl
lık programlarda bunun üzerinde dura
biliriz. 

Değerli arkadaşlarım, Irak'la ilgili 
konuya gelince : Irak konusunda cari iş
lemler fazlasıyla ve ödemeler dengesiyle 
ilişki kurularak, Irak hesaplarının realize 
olmadığı; bu döviz girişi olmadan bunun 
cari işlemler fazlası gösterdiğinden söz 
edildi. 

Değerli arkadaşlarım, bu, tamamen 
teknik bir bilgi olduğu için ve bir teknis
yen olarak şunu söyleyeyim : Irak, dışa 
açılan kredi kalemi altında muhasebeleş-
tirilmektedir ve ihracat, bir kayıt sistemi
dir, gümrük çıkış beyannamelerinin kapa
tılmasıyla geçen bir işlemdir. Bu nedenle, 
bedeli o yıl içerisinde gelsin gelmesin, tüm 
dünyada, ihracat kredileriyle ihracatın ge
liştirilmesi, önemli bir araç olarak kulla
nılmaktadır ve bu sistemde gümrük çıkış 
beyannamelerinin kapatılmasıyla, ihracat 
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geliri kaydedilmektedir. Bu anlamda, 
Irak'a yapılan ihracat gelirleri de, ihracat 
içerisine alınmıştır; ama, Irak'la olan sis
temimiz ve borç-alacak yapısı, dış kredi 
kalemi altında muhasebeleştirilmiştir. 
1988'de yapı budur; ama, 1989'da Irak, 
borçlarını geri ödemeye başlamıştır. 1 mil
yar 900 milyon dolar borcu üç taksitte ve 
üç yılda öde'mesi karar altına alınmıştır ve 
bu yıl ödemesi başlamıştır. Irak, bu yıl 700 
milyon dolar borç ödeyecektir. Yani, Tür
kiye'nin bu yıl ödemeler dengesi 700 mil
yon dolar daha fazla verecektir; ama, ih
racatı artmayacaktır; çünkü, o ihracat, ge
çen yılın hesabında gösterilmiştir. Bunu 
bilgi olarak sizlere takdim ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, dış borç stoku
nun düşürülmesi konusu, üzerinde dikkat
le durmamız gereken bir konudur. Bizim 
kanaatimiz : Kısa vadeli dış borç stoku
nu orta ve uzun vadeliye çevirmek ve bel
li oranda bir miktar aşağıya çekmekte ya
rar olabilir. Burada kritik nokta, iç tasar
ruf oranını artırmak noktasıdır. 

Bir soru da o noktada yöneltildi: 
"Siz özel kesim tasarruflarının gayri safî 
millî hâsıla içindeki payını yüzde 26'dan 
yüzde 30.7'ye nasıl çıkaracaksınız?" diye 
soruldu. Bu, kurum tasarrufudur, yani kişi 
tasarrufu değildir. Burada buna açıklık ge
tirmek isterim. Yani, büyüme hızının ve 
gelirinin artışıyla birlikte, kurum gelirle
rinin artması ve ona bağlı tasarrufun art
masını içermektedir; artı, buna bağlı malî 
sektörde politika kararları vardır ve buna 
bağlı diğer kararlar oluşturulmuştur. 

Değerli arkadaşlarım, ihracatın .ve ih
racat içerisindeki sanayi payının artması
nın sanayileşmede önemli bir bulgu oldu
ğunu söyledik; fakat, "sanayileşme konu
sunda yeterli olmadığı" söylendi. Görü
yoruz ki, VVorld Economik Autlook'un Ni
san 1988 - 1989 raporlarında, Türkiye, ih
racatı gelişmekte olan ülkeler grubu içine 

dahil edilmiş ve önemli bir performans 
olarak nitelenmiş ve Türkiye'nin sanayi-
leşmesindeki bir ciddî gelişme sonucu ola
rak ortaya konmuştur. Burada sanayileş
mede gerçekten önemli olan bir nokta : 
"Türkiye'nin yaptığı yatırımların ne 
olduğu" soruldu. Burada Türkiye'nin, 
geçmiş beş yıllık dönemde elde ettiği so
nuçlan ve bu üretim artışını nasıl realize 
ettiği konusu tartışıldı. 

Burada şunu söylemek istiyorum : 
İmalat sanaytide üçüncü ve dördüncü 
planda yapılan yatırımların üretime geç
me sürelerinin çok uzadığını görüyoruz. 
Sermaye-hâsıla katsayılarının büyüklüğü, 
yani 12 birim yatırım yapılmış, 1 birim 
üretim alınmış. Beşinci Planda, imalat sa
nayiinde bu oran düşmesine rağmen, üre
timde artış var. Yani, sermaye-hâsıla kat
sayısı 5 olmuş; mevcut, yapılan yatırım
lar üretime alınmış, kapasite kullanımla
rı artırılmış ve Beşinci Beş Yıllık Plandan 
sonra Altıncı Beş Yıllık Planda, imalat sa
nayiinde sabit sermayelerin sektörel dağı
lımı beşinci plan gerçekleşmesinin üzerin
de tutulmuş. En önemlisi de, burada, 
sermaye-hâsıla katsayısının geliştirileceği 
konusu var. 

Efendim, rakamlara girmek isteme
diğim ve bu rakamları herkes de bildiği 
için bunları tek tek detaylı olarak vermek 
istemiyorum. Dün, bir görüş olarak, "Ya
bancı sermaye, Türkiye'ye son beş yılda 
getirdiğinden çok daha fazlasını kâr trans
feriyle geri götürmektedir" denildi. Bu ko
nuyu incelettik. Görüyoruz ki, fiilen ge
len yabancı*sermaye, 1985 yılı ile 1989 yı
lının ilk üç ayı arasında 748 milyon do
lar, dışarıya yaptıkları kâr transferi 
201 milyon dolar. Burada, yabancı serma
ye konusunda, Türkiye'nin sanayiinin ge
lişmesi ve teknoloji düzeyinin yükseltilme
si konusunda kriterlerin planda yer aldı
ğını dikkatinize sunmak istiyorum. 
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Değerli arkadaşlarım, dün, bir baş
ka görüş olarak, "Yüksek faiz, sürekli de
valüasyon politikası devam ediyor. Bu po
litikalarla nasıl sanayi teşvik edilecek, na
sıl enflasyon indirilecek?" dendi. 

Öncelikle şunu söylemek istiyorum : 
Gerçekten, enflasyon bugün Türkiye'nin 
önemli problemlerinden biridir ye Türki
ye orta dönemli program içinde ve bir sü
reç içinde, enflasyonunu, üretim artışıyla 
birlikte, aşağıya indirmek zorundadır. 

Dün, bir sayın sözcü tarafından, 
"Üretimi artırmak için enflasyonu düşür
mek istemiyoruz" şeklinde bir söz söyle
diğim iddia edildi. Ben böyle bir sözü hiç
bir zaman söylemedim. Ben daima şunu 
söyledim : Türkiye'de talebin kontrolü ya
nı sıra, enflasyonu aşağı çekmek için üre
timi artırmak, sanayileşmeyi ve sanayideki 
dinamizmi geliştirmek; arzı artırarak, enf
lasyonu tedricî aşağı indirmek gerekir; bu
nun bir bütünlüğü vardır. 

Şimdi, yüksek faiz ve sürekli devalü
asyon politikasına gelince. Altıncı Beş Yıl
lık Planda, kur politikası, reel anlamda, 
kesinlikle devalüasyon öngörmemektedir. 
Türk Lirasının, 1993 ve 1994 yıllarında 
yüzde 1 ve yüzde 2 oranında değer kaza
nacağı hedeflenmiştir ve bence, Altıncı 
Plan döneminde yüksek faiz politikasının 
uygulanacağı doğru değildir; faiz politika
sının, ekonomide malî tasarrufları artırı
cı, spekülatif döviz talebini sınırlayıcı, kay
nakların etkin dağılımını sağlayıcı yönde 
sürdürüleceği de açıkça belirtilmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, kamu kesimi 
borçlanma gereğini aşağı indirmek için, 
vergi gelirlerindeki aşırı yükselmeyi, he
def olarak değil, kamu yatırım ve tüketim 
harcamalarının nispî olarak daraltılması 
öngörülmektedir. Bu anlamda, belirli ve
rimlilik artışına bağlı olarak kamu yatırım 
ve tüketim harcamalarının dengeli dağı
lımı, kamu kesimi borçlanma gereğini aşa

ğı çekici bir başka politikanın ana nokta
sı olacaktır. 

Burada şunu da ilave etmek istiyo
rum. Kamu kesiminde, hem tüketim hem 
de diğer harcamalarında nominal talep ge
nişlemesi ele alındığında, kamu kesiminin 
marjinal katkısının düştüğünü de dikkate 
alırsak, kamu kesimi borçlanması gereği
nin belirli bir süreç içinde aşağı ineceğini 
ve bunun belirlenen bir hedefe doğru re-
alize olabileceğini de belirtmek istiyorum. 

Özellikle bu sermaye-hâsıla katsayı
larını, rakamlarını vermek istemedim; 
ama, izninizle, tutanaklara ve tarihe geç
mesi açısından, kesin rakamları -altını 
çizerek- vermek istiyorum. 

Sermaye-hâsıla katsayısı, birinci plan 
döneminde 3,27; ikinci plan döneminde 
3,73; üçüncü plan döneminde 5,17; dör
düncü plan döneminde 12,4; beşinci plan 
döneminde 4,82'dir, altıncı plan dönemin
de ise bu 3,71 olarak hedeflenmiştir. Bu 
husus, bütün uluslararası raporlarda da 
bu niteliktedir. 

Bunun anlamı, Türkiye'nin bir şey 
üretmeden nasıl bir noktaya geldiğinin ve 
o noktadan da nasıl çıktığının rakamıdır. 
Tekrar şunu belirtmek istiyorum ki, bu ra
kamların üzerinde ileride (20 - 30 yıl son
ra) iktisat tarihini yazacak insanların bu 
günü değerlendirirken, bu tutanakları 
okuyarak, ellerinin altında önemli bir bel
ge ve gösterge olacağı düşüncesiyle tuta
naklara geçmesinin doğru olacağını dü
şündüm. 

Değerli üyeler, diğer bir önemli ko
nu, planın reel dengeleri ve nispî fiyat ya
pısının sabit olacağı varsayımından hare
ket edilerek hazırlanmıştır. Tutarlı model
lerin gereği de budur. Bu nedenle, iç tica
ret hadlerinde herhangi bir düzeltme ve
ya bozulma öngörülmüş değildir. Bu fiyat 
artışlarının plan dönemindeki seyrine ve 
sektörel farklılıklarına göre expost olarak 
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ortaya çıkacaktır. Önceden bunu söylemek 
ise, model açısından mümkün değildir. 

Dış ticaret hadleriyle ilgili olarak dün 
gene burada farklı bir bilgi verildiği için 
ve gene, tutanaklara geçmesi açısından şu 
bilgiyi vermek istiyorum : Dış ticaret had
leri 1984'te 103,43; 1985'te 101,24; 1986'da 
112,03; 1987'de 99,64; 1988'de ise 
101,43'tür. 100 'ün üzerindeki rakamlar, 
dış ticaret hadlerinin lehimize geliştiğini 
gösteren rakamlardır. 

Değerli arkadaşlarım; burada, "Oto
motiv sanayiindeki kapasite sorunu için 
öngördüğünüz tedbirler nelerdir?" diye 
soruldu. 

Birinci : Otomotiv sanayiinde yüzde 
92'lik koruma oranları, İspanya, Portekiz 
ve Yunanistan'ın, AET'ye tam üyeliğe 
geçmeden önceki koruma oranlarına ge
tirilmiştir. Bu arada, rekabete daha açık 
bir otomotiv sanayiini, geçiş süresince de 
destekleyeceğimizi belirtmek isterim; ama, 
CKD parçalarında, belli ölçüde, uluslara
rası standartlara göre, gümrük oranları,. 
yine uluslararası düzeye getirilecektir. 

Bu arada, otomotiv sanayiinin ulus
lararası ölçekte kurulması teşvik edilirken, 
dünya piyasalarına açılmaları da öngörül
mektedir. Bu anlamda, rekabete daha açık 
bir yapı, kalite ve ölçek önemli bir konu 
olarak gündeme gelmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, özellikle tanm 
ve buğday üretimi konusunda komisyon
da ve burada yaptığımız görüşmelerde, bi
ze, "Sizin bugünkü buğday üretim ra
kamlarınız niçin yüksektir de, Amerika'
da uzaydan tespit edilen buğday üretim 
rakamları daha düşüktür?" diye soruldu. 

Bu seri, geçmişten bu yana Devlet İs
tatistik Enstitüsü Başkanlığında toplanan 
Ürün Tahmin Komitesince tespit edilmek
tedir ve biz bu seriyi değiştirenleyiz. Önü
müzdeki dönemde de bir seri ve bir stan
dart takip etmemiz lazımdır. Bu anlam

da, bu, devletin verdiği resmî bilgilere da
yanılarak yapılmaktadır. 

İkincisi, "Türkiye'de gelir dağılımı
na ilişkin politikaların Altıncı Beş Yıllık 
Planda yer almadığı" belirtildi. Oysa, Al
tıncı Beş Yıllık Planda önemli olarak şu
nu söyledik : İktisat politikasının hedefi 
insandır ve gelir dağılımına ilişkin politi
kalar buraya getirilmiştir. Bizatihi, yüzde 
7 gibi bir büyüme hızı, işsiz kitlesini azal
tarak, bir gelire kavuşturacak ve gelir da
ğılımını olumlu etkileyecek bir faktördür. 
Aynca, "Teşvik Politikası" bölümünde, 
bölgelerarası dengesizliği gidermek ve kal
kınmada öncelikli yörelerde, toplam esnaf, 
sanatkâr ve küçük sanayicinin 1/3' ünün 
çalıştığını belirterek, Burada çalışan esnaf, 
sanatkâr ve küçük sanayiciyi enflasyondan 
koruyacak olan yeniden değerlendirmeye 
tabi tutmak, yatırım indiriminden yarar
landırmak ve devlet ihalelerinde öncelik 
vermek* gibi, birtakım, günlük ama, 
önemli olan kararların da alınacağını be
lirtmek isterim. 

Ayrıca, tasarruf ve finansman politi
kaları için de "Malî Sektör Politikaları" 
başlığında Ziraat Bankasının ziraî kredi
leri ve tarıma dayalt sanayi teşebbüsleri, 
Halk Bankasının kredi kullandınnunda 
küçük sanayi işletmelerine dönük politi
kaları, önemli araçlardır. Ayrıca, "Mali
ye Politikası" başlığı altında, vergi kayıp 
ve kaçağının önlenmesi için tedbirlerin ge
tirilmesi, vergilemede yatay ve dikey ada
let ilkelerinin dikkate alınarak, vergi ta
banının yaygınlaştırılması hedef alınmakta 
ve bu suretle, gelir dağılımının iyileştiril
mesi amaçlanmaktadır. 

Onun ötesinde, "Enflasyonla müca
dele, fiyat ve tarımsal destekleme 
politikalan" bölümünde, "Tarımsal Des
tekleme Politikası" başlığı altında, tarım
sal gelirde istikrarın korunacağı esas alın
makta, fiyat politikası yanında ucuz ve ye-
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terli girdi, kredi, tarımsal eğitim, tarım
sal teşkilatlanma ve teknolojik gelişme im
kânlarının artırılması gibi, fiyat dışı des
tekleme araçlanna da ağırlık verileceği be
lirtilmektedir. 

"Sosyal Ekonomi" bölümünde, 
"Çalışma Hayatı" başlığı altında, çalışan
ların, gelirden adil pay almaları ilke ola
rak benimsenmekte, sosyal güvenlikle il
gili olarak, sosyal güvenlik kapsamındaki 
oranın yüzde 50'den yüzde 75'e çıkarılma
sı öngörülmektedir. Ayrıca, Beşinci Beş 
Yıllık Kalkınma Planında gelir dağılımı ve 
refah artışına* ilişkin yapılan çalışmalar çok 
açık biçimde anlatılmıştır ve Altıncı Beş 
Yıllık Planda da bu çalışmaların sürdürü
leceği öngörülmektedir. 

Burada, bu planın Avrupa Toplulu
ğuna geçiş konusunda önemli bir belge ol
duğunu, orta dönemli bir program oldu
ğunu belirttim. 

Değerli arkadaşlarım, bu cümlemin 
de tutanaklara geçmesinin önemi vardır. 
Türkiye'nin orta dönemli bir programa 
ihtiyacı vardır ve AT'a tam üyelik yolun
da Türkiye'nin hazırlıkları önem taşımak
tadır. Burada, Avrupa Topluluğuna tam 
üyelik koşullarına uyum sağlamak için ge
nel tedbirlerin dışında, bellibaşlı sektör
ler itibariyle 22 tedbir öngörülmüştür. Bu
nu da huzurlarınızda takdim etmek 
isterim. 

Dün burada, özellikle, "Kalkınma
da öncelikli yörelerdeki yatırımların ve 
kalkınmada öncelikli yöreler meselesinin 
gündeme getirilmediği ve bu konuda bir 
çalışma yapılmadığı" belirtildi. Bugün, 
1988 yılı fiyatlarıyla, revize program öde
neği, 67 ilimizin 39'unda 3 trilyon 
562 milyar, 28'inde ise 1 trilyon 134 mil
yardır. Ayrıca, kalkınmada öncelikli yöre
lerde yürütülen, GAP kapsamındaki pro
jeleri sayabilirim : Kralkızı, Batman I 
merhale, Aşağı Fırat I merhale, Karaka-

ya, Çınar, Göksu, Batman, Garzan, De
rik, Silopi... Böyle projeleri size saymam 
mümkündür ve GAP'm, kapsamındaki 
projelerle birlikte entegre bir proje oldu
ğunu, Türkiye için önemli olduğunu söy
ledim. Kalkınmada öncelikli yörelerde ta
rım için yapılan projeleri de biraz sonra 
sayacağım; ama 3 binden fazla uzmanın 
150 özel ihtisas komisyonuyla hazırlanmış 
olduğu bu projeyi, geniş bir tabana yayı
larak hazırlanan GAP'ı yeterli görmedi
ğinizi biliyorum. GAP'la ilgili olarak son 
derece ciddî çalışmalar yapılmaktadır. 
GAP'ın master planı ve Hükümetin 
GAP'a ilişkin çalışmalarıyla bunların re-
alizasyonunu da tüm üyelere ayrıca tak
dim etmek isterim. Bu çalışmaları, GAP'
ın alt dokümanları olarak sizlere sunmak 
istiyorum; bunları size takdim edeceğim 
efendim. Yani, bu plan, özel ihtisas komis
yonlarının yanı sıra, alt master planlarla 
desteklenerek, alttan gelen bilgi birikimiy
le zenginleştirilerek hazırlanmış -biraz ön
ce Sayın Celasun'u da refere ederek- mo
deliyle, tutarlılığıyla Türkiye'nin planıdır. 

Dün, burada, değerli bir arkadaşımın 
demir-çelik konusunda bazı soruları oldu. 
Bu konuda şunu söylemek istiyorum : 

Türkiye'nin, önümüzdeki dönemde 
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikalarını tevsi 
etmesi mutlaka gereklidir. Ereğli'nin yassı 
mamul üretimini artırmak veya yassı ma
mul talebini bir başka yassı demir-çelik te
sisinden karşılamak kaçınılmazdır; ancak, 
şu anda yapılan çalışmalar ve benim bil
gilerim çerçevesinde Ereğli'nin üretiminin 
5 milyon tona çıkarılması önem taşımak
ta ve aciliyet kespetmektedir. Ereğli'nin bu 
anlamda kaynak yaratır hale gelmesi ve 
yatırımlarını artırması gerekmektedir. Bu
gün, Ereğli'nin 1988 ve 1989'da 400 mil
yar lira kâr etmesi bence yanlıştır; çünkü, 
Ereğli'nin 400 milyar kâr etmesi, amor
tisman ayırmamasından ve yatırıma kay
nak ayırmamasından kaynaklanmaktadır. 



T.B.M.M. B : 106 21 . 6 . 1989 O : 1 

Ereğli'nin, ciddî bir yatırım yapılması ve 
üretiminin 5 milyon tona ulaşabilmesi 
için, mümkün olduğu ölçüde hızla tevsi 
edilmesi gerekmektedir. Bunun için de, 
Ereğli'nin.teknoloji transferi ve tevsii için 
yeterli kaynakları bulmak durumundayız. 

ikincisi, Sivas Demir-Çelik ile ilgili 
olarak, arkadaşlarımız dün burada, "Si
vas Demir-Çelikte niçin 1 milyon tonluk 
entegre tesis yapılmadı da, bugün 400-500 
bin tonluk bir haddehane yapılıyor ve son
ra çelikhane yapılacak?" dediler. Değerli 
arkadaşımın bu sorusu -kendisi aynı za
manda meslektaşımızdır- şu ihtiyaçtan 
kaynaklandı : Bunu daha önce de belirt
miştim; 1980 fiyatlarıyla, bu, 225 milyar 
liraydı, bugünün fiyatlarıyla herhalde 
2 trilyon lira eder ve bu tesisin üretim ma
liyetleri fizibilitede o günkü İskenderun 
Demir-Çelik üretim maliyetlerinin 4-5 
misline mal oluyordu. Bu nedenle, o en
tegre tesis yerine, daha ekonomik olan bir 
tesis düşünüldü ve dünyadaki genel kura
lı uygulayıp, haddehaneden başlayarak ve 
İskenderun'dan kütük getirip işlemek su
retiyle kendi kendini finanse ederek sıvı 
çelik üretecek çelikhanesini kurması dü
şünülmüştür. Hadise bundan ibarettir ve 
işin teknik olarak gereği ve doğrusu budur. 

Diğer bir konu, sosyal politikalarla il
gili olarak, "Sağlık yatırımlarının payı ne
dir?" dendi. Sağlık yatırımlarının payı 
1984'te toplam yüzde 0,91 iken, 1989'da 
yüzde 1,40'a çıktı; bu oran dördüncü plan
da yüzde 1,06 idi, Beşinci Planda yüzde 
1,02 oldu, Altıncı Planda yüzde 1,57 ola
rak öngörülmüştür. 

Öğrenci yurtları sayısıyla ilgili ola
rak, "1985'ten sonra düşüş var" dendi. 
Gerçekten, 1985 ve 1986 yıllarında prefab
rik olarak anormal büyük sayıda öğrenci 
yurdu yapılmış; Türkiye'de 1983 - 1984'e 
kadar yapılanların ötesinde yapılmış, 1986 
ve 1987'de düşme var; ama o, yapılanla

rın devreye alınması ve işletmeye konul
ması sürecidir; yenisini yapmak yerine, 
mevcutları kullanılır hale getirme dönemi
dir ve 1988'de yine yükseldiğini gö
rüyoruz. 

Diğer bir konu, "Eğitim yatırımları 
konusunda ne olmuştur? Eğitim ödenek
leri gittikçe düşmektedir" dendi. Bu ko
nuda da bilgi vermek istiyorum. Dördün
cü plan döneminde eğitim yatırımlarının 
kamu yatırımları içindeki payı yüzde 
2,8 'dir. Bu pay, beşinci plan döneminde 
yüzde 4,8 olmuştur; altıncı plan dönemin
de ise yüzde 8,1 olması öngörülmüştür. 

Değerli arkadaşlarım, istihdam seri
lerine ilişkin tartışmalar vardır. İstihdam 
serisi, ILO'nun ve OECD'ninkiyle birlik
te, uluslararası standartlarda yeniden dü
zenlenmiştir. Bizim, "Temel Ekonomik 
Göstergeler" kitabında, eski seriye göre de 
istihdam serisi verilmektedir. Bu seri, es
ki seriden daha sağlıklı bir seri olduğu ve 
hane halkı işgücü anketine dayandığı için 
ve de yılda iki kez yapıldığı için, bu plan 
döneminde, 1977'ye kadar geriye uzatıla
rak gündeme getirilmiştir; yoksa, rakam
ları eğip bükmek veya gerçekleri değiştir
mek kaygısıyla yapılmamıştır, Uluslararası 
standarttaki serilere uyum sağlama ama
cıyla hazırlanmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, teknik olarak 
bu bilgileri vermek gereğini hissettim. Siz
lere, özellikle bu plan döneminde, üçün
cü tur konuşmalara başlayacak iki arka
daşımızdan sonra ve o konuşmalar sıra
sındaki müzakerelerde de son derece ya
rarlı eleştiriler alacağımızı ve bu eleştiri
lerden maksimum ölçüde yararlanacağı
mızı belirtirim. 

Tüm arkadaşlarıma saygılar sunanm 
efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Şahısları adına, Sayın 
Turan Bayazıt?.. Yok. 

Sayın Hilmi Ziya Postacr, buyurun 
e f e n d i m , 
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HİLMİ ZİYA POSTACI (Aydın) — 
Saym Başkan, sayın milletvekilleri; Altıncı 
Beş Yıllık Planın ikinci turunda şahsım 
adına söz aldım, hepinizi saygıyla selam
lıyorum. 

Aslında, biraz önce İktidar Grubu
nun getirdiği tatil kararı ile ve bu karara, 
tahmin ediyorum, Hükümetin ve Komis
yonun katılmasıyla, bir hafta için bile ya
pılmış planın, programın uygulanamadı
ğını ve sıkça değiştiğini görmekten üzgü
nüm; ama Altıncı Beş Yıllık Planla ilgili 
ve özellikle Sayın Bakanın da bu kürsü
den en yüksek perdeden savunmasını yap
tığı turizm konusunda görüşlerimi açık
lamak istiyorum. Tabiî, Altıncı Beş Yıllık 
Plan sonunda varılacak hedefleri, Beşinci 
Beş Yıllık Planın son günlerinde vardığı
mız noktaları da gözlerinizin önüne sere
rek konuşmamı sürdürmek istiyorum. 

Kıymetli arkadaşlarım, planın gerek 
hazırlanış ve gerekse ülke gündeminde yer 
alışı, bir masal havası içinde görülüyor. En 
azından, ülke geleceğinin beş yılını çizen 
bu plan; hedefleri, kaynakları ve yapılan
masıyla en azından kendi içerisinde bile 
tutarlı olamıyor. Ana hatlarıyla özelleştir
meye bel bağlayan bu plan, halen özel 
olanları bile koruyamamakta ve bu konu
da gerekli titizliği göstermemektedir. Özel
likle, net döviz geliri en yüksek olan tu
rizmi bu yüzden sizlere anlatmak is
tiyorum. 

Bacasız sanayinin gelişmesi ve daha 
ileriye gitmesi için, bildiğiniz gibi, 1983 yı
lından sonra Hazine arazileri ve orman 
arazileri bir yağma havası içerisinde da
ğıtılmıştır. Bu tahsisleri incelediğimiz za
man görüyoruz ki, çoğu, birtakım kişile
re yakın insanlar, inşaat şirketleri veyahut 
Finans şirketleri. Bunların içerisinde ger
çek turizmciyi bulmak, hemen hemen im
kânsız. Bu oluşumun arkasından ikinci bir 
sonuç da, yabancı sermayenin ülkemize 

girişindeki oranda görünüyor 
Yabancı sermayenin Türkiye'ye en 

yoğun yatırımda bulunduğu sektörlerden 
birisi, bankacılık ve finans hizmetleri, di
ğeri de turizm ve ticarettir. 

Kıymetli arkadaşlarım, 22 Kasım 
1988 tarihi itibariyle söylüyorum, ülkemiz
de faaliyette bulunan yabancı sermayeli 
kuruluşların sayısı, o tarihe göre, 1054. Bu 
kuruluşların 70 tanesi turizmle ilgili ve 
bunların toplam yabancı sermaye içerisin
deki payları da yüzde 9,6. Bu şirketlerin 
toplam sermayesi de 134 milyar lira. Bu 
sermaye içerisinde yabancı sermayeyle 
yerli sermaye oranı, klasik 49/51. Sayıca 
az olmalarına rağmen, yabancı sermaye
nin giriş kapasitesi içerisinde, hemen he
men en önde görülen bu sektörde ve bu 
sektöre tanınan teşvik ve indirimler de göz 
önünde bulundurulursa, kaynaklarımızın, 
ülkemiz aleyhine kullandırıldığı açıkça gö
rülmektedir. Çünkü, bu yağma içerisinde, 
yerli ortaklar ve arazi paylaşımına katılan
lar, tahsislere katılanlar, yatırdıklarını çok 
kısa bir zaman içerisinde, geri almak ama
cına yönelmişlerdir ve 1989'un haziran 
ayındayız, haziran ayının sonlarına geli
yoruz, turizm sektörünün en canlı olması 
gereken dönemde, patlayan turizmin, pat
layan iptallere dönüştüğünü görüyoruz. 

Bütün iyi niyetli yaklaşımlara rağ
men ve bugün 120 bin yatak kapasitesin
de bulunan turizm tesislerimizin bir ço
ğunda, yataklar, daha doğrusu kapasite, 
yüzde 50 bile kullanılmıyor. Şimdi, 1989 
yılının haziran ayında 1990-1994 yıllarına 
turizmdeki patlamayı ve en büyük girdi
yi sağlayacağını iddia ettiğiniz turizmde 
beş yılda neler olacak, onu da dikkatle iz
lemek zorundayız. 

Kıymetli arkadaşlarım, dolar bazına 
bağlı yatak ücreti tespit edilmesi, Türk tu
rizminin idam fermanıdır. Bugün ilan edi
len fiyatlardan, daha geçen haziranda 
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Sayın Başbakanca benim ilimde açılıŞı ya
pılmış bir beş yıldızlı otelimiz, kapasitesi
nin dörtte birini bile kullanamamaktadır 
ve buna benzeyen tüm bu tip kuruluşlar, 
Haziran 1989'da fiyatlarını yarı yarıya in
dirmelerine rağmen, dış turizmde bağlan
tıyı kuramamakta, kendi ülkemiz halkına 
da kapılarını açamamaktadır, açmak iste
mektedir belki de, ama iç turizmin sahibi 
olan halkımız oraya gitme gücünü kendin
de bulamamaktadır. 

Mayıs ayındaki ilanlara bakiniz, ni
san ayındaki ilanlara bakınız, haziran so
nundaki ilanlara bakınız... Döviz fiyatla
rı 2 200 liraya tırmanırken bile, haziran 
ayının sonlannda, bu tesislerimiz, nisan, 
mayıs fiyatlarının yansına inmek mecbu
riyetinde kalmışlardır ve hâlâ da bu tesis
lerimiz boştur ve yürekler acısı bir olaydır. 

Bu tesislerimizin yöneticileri, üst dü
zey yöneticileri (managementler) özellik
le yabancılardan seçilmektedir. Gidiniz in
celeyiniz, bütün bu tesislerde hep yöneti
ciler bu kategoridedir. İşin yine üzücü ya
nı, bu kişiler, anlaşmalarını yurt dışında 
yapmamaktadırlar ve döviz, vergi, KDV 
kayıplarına sebep olmaktadırlar. 

Bir de, ayrı bir sıkıntı var : Her otel
deki üst düzeydeki beş yöneticinin altına 
300'e, yakın yerli personel konmaktadır; 
bir uyumsuzluk söz konusudur. 

Bir de, Altıncı Beş Yıllık Planda, tu
rizm konusunda özellikle göz önüne alın
ması gereken bir olay var : 1 Ocak 1992'de 
Avrupa, birleşik bir devlet haline gelecek 
ve gümrük duvarları kalkacak. Bugün, 
Türkiye'ye tur düzenleyenler, yann birle
şik Avrupa ortaya çıkınca, önce kendi ül
kelerindeki büroları birleşik devletler içe
risine taşıyacaklar; taşımacılık konusun
da da kimseye pay bırakmak istemeyecek
ler ve en sonunda da acenteler veya ortak
lıklarla en son halka olan otellere kendi
leri sahip çıkmak isteyeceklerdir. Eğer bu

na bir engel koyamazsak, bütün yaptığı
mız teşviklere ve kaynak aktanmlarına 
rağmen, sonunda hüsranla karşılaşmamız 
mukadderdir. 

Planın 733 üncü maddesinde, "Bu 
gelişme, küçük ve orta yatınmcıları korun
maya yönelik" deniyor. Eğer böyle gider
se -bugün büyüklerin nasıl kaybolduğu
nu yaşıyoruz- küçük ve orta yatırımcılar 
hiç ortada kalmayacaktır. 

İzlenen politikalann bir diğer yanlı
şı da, Türkiye'nin, yalnız plaj turizmine 
elverişli olarak lanse edilmesidir. Türkiye, 
sahip olduğu kültür değerleriyle, Anado
lu turlan ve Anadolu turizmini çekici ha
le getirmelidir. Bu tür turizm, daha fazla 
sektöre; kara ve demiryol taşımacılığına, 
restoran ye otel işletmeciliğine ve hepsin
den önemlisi, yerel esnafa yeni iş alanı ya
ratması yönünden önemlidir. 

Bakınız kıymetli arkadaşlarım, mü
ze ve ören yerlerinde uygulanan fiyat po
litikası 1989 yılı başında aniden değişik
lik göstermiştir; 2 000 lira olan girişler, bir
denbire 10 000 liraya çıkmıştır. Bu uygu
lamaya geçildiğinde, yerli turizm işletme
lerimiz veyahut da dış turizm şirketleriy
le anlaşma yapan firmalar, 2 000, liralık fi
yata göre tur fiyatlannı belirlemişlerdir. 
Yapılan incelemelere göre, bir turist en 
azından 10 giriş yapıyor, 100 000 lira eder. 
2 000 liralık giriş ücretine göre broşürü
nü bastırmış, anlaşmasını, bağlantısını 
yapmış bir işletmecinin -2 000 liranın beş 
katı, 10 000 lira olduğu zaman giriş fiyatı-
bu konudaki zararı herhalde göz ardı edil
memelidir. 

BAŞKAN — Sayın Postacı, süreniz 
tamamlandı efendim... 

HİLMİ ZİYA POSTACI (Devamla) 
— Bitiriyorum Sayın Başkan. 

Kıymetli arkadaşlarım, turizm olayı
nın en büyük kalemi ulaşımdır. Bu konu-
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da ülkemizde ilk akla gelen, Türk Hava 
Yollarıdır. Türk Hava Yolları demek, se
nede üç dört kez zam yapmak demektir, 
her zam, yeni bir broşür basmak, yeni bir 
uygulama demektir. Bütün dünya ülkele
rinde bu tip broşürler yılda bir kez ve bir 
yıllığına basılmaktadır. Şimdi, Avrupa ve 
dünya ülkeleri 1989-1990 sezonunun kış 
turizmi broşürlerini hazırlamaktadırlar. 

Affınıza sığınarak belirtmek istiyo
rum : Turizmle ilgili olarak yurt dışına gi
dip gelen arkadaşlarımız, Avrupa'da Türk 
Hava Yollarına takılan ismin "They Ha-
te You" (Sizden nefret ediyorlar) olduğu
nu söylediler. 

Bunların hiçbirinin olmaması ve tu
rizm zabıtasının da çok iyi bir konumda 
yeniden yapılanması gerekir. 

Kıymetli arkadaşlarım, yılın ilk beş 
ayında, teşvik pastasından en büyük pa
yı, yine turizmin aldığını görüyoruz. Gö
rüyoruz; ama üzülerek söylemek gerekir 
ve bu kürsüden açıklamak da lazım : 
TURBAN işletmeleri, özelleştirme kapsa
mına alınmış ve satışa çıkarılmış. 31 Tem
muza kadar başvurular yapılacak. Kim
lere? Toplu Konut ve Kamu idaresi Baş
kanlığına, Morgan Greenfield ve Tekstil 
Bank A.Ş.'ye. 4 Ağustosta bu alıcıların kı
saltılmış bir listesi hazırlanacak ve 
25 Ağustosta TURBAN A.Ş. ve yan ku
ruluşlarının şartnamelerinin oluşması sağ
lanacaktır. 13 Eylül 1989, tekliflerin son 
teslim tarihi, 29 Eylül 1989 tarihi de, uy
gun tekliflerin ilan edilme tarihidir. 

4 marina, 2 sosyal tesis, 1 ticaret mer
kezi ve 16 otel, sahil kenarında, şehir mer
kezinde ve Anadolu içindedir. Bu otelle
rimizin yıllık cirosu 21 milyar Türk Lira
sının üzerindedir. 

Aklınızda kalması için söylüyorum, 
Antalya'da 50 teknelik Antalya M arma
sının ilan edilen satış bedeli, daha doğru
su 49 yıllığına kiralama bedeli 361 milyon 
lira. 49 yıl içinde kim öle, kim kala... 

BAŞKAN —- Tamamlayınız efendim. 
HİLMİ ZİYA POSTACI (Devamla) 

— Tamamladım Sayın Başkanım. 
Bu gerçekler ışığında, Sayın Başba

kanın en başarılı olduğu bir konuya bile, 
plan ve onu hazırlayanlar sahip çıkama
mışlardır. Yaptığı açılışların ve attığı te
mellerin en büyüğü, turizm sektöründe, 
otellerdedir. 

Türk turizmiyle en ilgili kişi Sayın 
Başbakan olmasına rağmen, 210 sayfalık 
metin içerisine 1 sayfaya sıkıştırılmış bu 
turizm politikasıyla, Altıncı Beş Yıllık Pla
nın sonunda bu şekliyle hedeflerine ula
şamayacağını görüyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Böylece, ikinci tur gö
rüşmeler tamamlanmıştır. 

Üçüncü tur görüşmelere başlıyoruz. 
Üçüncü tur görüşmelerde grupların 

söz sırası şöyledir : İlk olarak SHP Gru
bu, ikinci olarak Doğru Yol Partisi Gru
bu, üçüncü olarak Anavatan Partisi Gru
bu sözcüleri konuşacaklardır. 

Söz alan arkadaşların isimlerini oku
yorum : SHP Grubu adına konuşacak 
olan arkadaşlarım : 1. Enis Tütüncü, 
2. Hasan Fehmi Güneş, 3. Hüsnü Ok-
çuoğlu, 4. İsmaiT Hakkı Önal, 5. Kâzım 
Özev. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına söz 
alan arkadaşlar : 1. Aykon Doğan, 2. Ali 
Eser. 

Anavatan Partisi Grubu adına söz 
alan arkadaşlar : 1. Mehmet Aydın, 
2. Ömer Günbulut, 3. Şadan Tuzcu. 

Şahsı adına söz alan arkadaş : Sayın 
Enis Tütüncü. 

SHP Grubu adına söz alan, Sayın 
Enis Tütüncüye söz veriyorum. 

Buyurun efendim. 
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SHP GRUBU ADINA ENİS TÜ
TÜNCÜ (Tekirdağ) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; Altıncı Beş Yıllık Kal
kınma Planının görüşmelerinde Sosyalde-
mokrat Halkçı Parti Grubu adına söz al
mış bulunuyorum. Sözlerime başlarken, 
hepinizi en derin saygıyla selamlıyorum. 

İstikrarsızlık, belirsizlik ve tutarsızlık 
içinde bocalayan bir Türkiye ve biz, plan 
için tartışma yapıyoruz bu koşullarda. As
lında, planlama üzerinde değerlendirme 
yapmanın anlam ve önemini en çok yitir
diği bir zamanda, plan üzerinde konuşu
yoruz, plan üzerinde tartışıyoruz. 

Söze neden böyle başladım? Çünkü, 
son yıllarda ekonominin yönetimine ba
kınca, ülke sorunlarının kamuoyuna su
nulmuş biçimine bakınca, sorunların tar
tışılma biçimine bakınca, tartışmalann 
düzeyine bakınca, Türkiye'nin öyle veya 
böyle ciddî bir planlama ile plan anlayışı 
ile hiçbir ilgisinin olmadığı ortaya çıkıyor. 
Bu koşullarda, plandan vazgeçtik, bütçe 
ve yıllık program uygulaması dahi ciddî
ye alınmıyor, bunlar dahi yapılmıyor. 

Şimdi ben burada Sayın Hükümet
ten öğrenmek istiyorum; planı bir yere bı
raktık, içinde bulunduğumuz 1989 yılı için 
birtakım konularda açıklama istiyorum. 

1989 yılı ortalarında, hatta haziran 
ayı sonundan itibaren, para arzında çok 
büyük bir artış olacak. Bu para arzının 
enflasyon artışına yol açmaması için ne
ler yapılacak? 

Yine, 1989 yılında \ maliyetlerde 
önemli bir yükselme meydana gelecek; 
maliyetlerin fiyatlara baskısı, yani maliyet 
enflasyonunun önlenmesi için neler ya
pılacak? 

Çiftçiye para veriliyor, işçiye para ve
riliyor; daha da fazla verilmesi gerekir; 
ama söylemek istediğim şu : İç talepte hız
lı bir artış meydana gelecek, özellikle 1989 

yılının ikinci yarısında, ihraacat talebin
deki artışı da buna eklersek, bu artışı kar-
şılacak üretim artışı nereden gelecek? 

1989 yılının ikinci yansına giriyoruz, 
bu konularda hâlâ bir netlik yok. Yani, 
Hükümet burnunun ucunu göremiyor; 
beş yıl sonrasını göreceğim, beş yıl son
rasını planlayacağım iddiasıyla ortaya çı
kıyor, bunun ciddiyetle bağdaşır hiçbir yö
nü yoktur. 

Beşinci Planın uygulaması ortada; 
yıllardır, Hükümetin plan anlayışını gör
dük. Doğrusu, şimdi bu planı inceleyin
ce, bu anlayışa yakışan bir plan yapıldığı 
ortaya çıkıyor. Plan stratejisi dahi, islim 
arkadan gelsin usulünde tespit edildi. 

Dikkatimizi çeken bir nokta var Sa
yın Başkan, değerli arkadaşlarım : Plan 
bir yana, bütçeyi, programı dahi ciddiye 
almayan bir siyasî iktidann, aniden pla
na böyle sarılması karşısında sorarlar in
sana, "Hangi dağda kurt öldü" diye. O 
kadar acele ediyorsunuz ki, iki ayağınızı 
bir pabuca sokuyorsunuz; bu kadar ace
leye gerek yok, zaten, yüzde 21.80' le, gi
dicisiniz. Yoksa bu koşullarda Hükümet 
kendisine bir kurtuluş planı mı hazırlıyor? 

Bu planı ciddî bir şekilde incelediği
mizde şu ortaya çıkıyor : Bu plan, plan
lama bürokrasi dinlenmeden yapılmış, ku
sura bakılmasın, çok aceleye getirilmiş; 
plan, olmamış; gerçekçi değil. 

Planın gerçekçi olabilmesi için ne ge
rekiyor? Başlangıç koşullarının, konjonk
türün çok sağlam değerlendirilmesi gere
kir. Bu planın makro ekonomik hedefle
rinin altındaki başlangıç koşulları nedir, 
Türkiye'de sosyal ve ekonomik konjonk
tür nasıl bir manzara gösteriyor, önce bun
ları bilmek, ondan sonra plana başlamak 
gerekir. Bunları görmüyorsunuz ve Türk 
halkına da birçok konularda -bağışlayınız 
beni- yalan söylüyorsunuz, ondan sonra 
da plan yapmaya kalkıyorsunuz!.. 
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Nedir söylenenler? Bu planın makro 
ekonomik hedefleri altında yatan, aslında 
gözlerden saklanan gerçekler nedir? 

Denilmektedir ki, "Ekonomide yapı
sal bir değişiklik olmuştur, Türkiye bir sa
nayi ülkesi durumuna gelmiştir, sanayide 
devrim yaratılmıştır." Bunların gerçekle 
ilgisi yoktur. 

Sayın Çetin, ilk günkü konuşmasın
da, Türkiye'nin, sanayileşmenin neresin
de olduğunu, bu kürsüden ifade etti, ona 
girmeyeceğim; ancak, Türkiye'de yapısal 
değişiklik olmuştur iddiasına açıklık getir
mek istiyorum. Yapısal değişiklik olma
mıştır; keşke olsaydı. Bu durum çok önem
li; çünkü Planın finansmanı, önemli ölçü
de, efendim yapısal değişiklik olmuştur, 
bundan sonra, yapısal değişiklik açısından 
Türkiye'nin fazla bir gayret sarf etmesi ge
rekmez varsayımına dayanmaktadır. 

Mili! gelirin sektörel dağılımına ba
kıyorsunuz, geçmiş 10 yıllık dönemde -
sabit fiyatlarla bakmak lazım- herhangi bir 
değişme yok. Tarımın payı yüzde 23 do
layında; 1978'de yüzde 22,7 iken, 1988'de 
yüzde 21 dolayında; sanayinin payı 10 yıl 
önce yüzde 24 iken, yüzde 25,88'de olmuş 
yani ekonomide yapısal bir değişiklik 
olmamış. 

Ekonomide yapısal bir değişiklik ol
saydı, istihdam edilen nüfusun sektörlere 
göre dağılımında çok önemli değişiklikler 
olurdu. Türkiye'de, çalışan nüfusun yüz-: 
de 50'si hâlâ tarım sektöründe çalış
maktadır. 

Yapısal değişikliği gerçekleştirmiş ül
kelere bakıyorsunuz, örneğin italya'da, ta
rım istihdamı yüzde 10, Fransa'da yüzde 
8, Almanya'da yüzde 4, ingiltere'de yüz
de 2, İspanya'da dahi yüzde 13. Yani, ya
pısal değişiklik olmamıştır. 

ikinci konuya geliyorum; Türk hal
kından, gözlerden saklanan ve de Planın 
finansmanıyla yakından ilgili asıl konu. 

Deniyor ki, "Efendim, geçmiş beş yılda, 
Türkiye, altyapı yatırımlarını tamamladı. 
Artık, bu iş bitti. Şimdi, buradan artacak 
fonlar, gelir dağılımının iyileşterilmesi ve 
imalat sanayii yatırımlarıyla, bu kesimin 
üretiminin artırılmasında kullanılacaktır." 
Yani, planın, makro ekonomik hedeflerin 
altında böyle bir varsayım var. Bunun da, 
gerçekle hiçbir ilgisi yoktur; çünkü Tür
kiye'de, altyapı sorunu bitmedi. Altyapı 
sorununun bitmediğini, işte burada pla
nın destek dokümanı açık ve seçik bir bi
çimde anlatıyor. Yarım saatlik bir konuş
ma süresi olduğu için, bunların ayrıntıla
rına giremiyorum; ama Hükümet altya
pıyı, sadece telefon, hem de kullanılma
yan telefonla, borç nedeniyle kapatılmış 
telefonla, elektrik direğine, elektrik ampu
lüne bağlıyorsa, altyapı anlayışı bu ise, ona 
diyecek bir şeyimiz yoktur. 

Bu gerçek karşısında, gelir dağılımı
nın iyileştirilmesi ve imalat sanayiinde 
üretimin hızla artırılmasının kaynağı, fi
nansmanı nereden gelecek? Burada açık
lanmasını istiyorum; nereden gelecek bu 
finansman? Çünkü, Sayın Bakan, Plan 
Meclise sunulmadan önce dahi yapmış ol
duğu birtakım basın toplantılarında, açık 
ve seçik olarak, "altyapıyı yaptık, bitirdik, 
bundan sonra elimizde kaynak var, altya
pı yapmayacağız, bu kaynakla gelir dağı
lımını düzelteceğiz, bu kaynakla imalat sa
nayiindeki üretimin finansmanını 
sağlayacağız'' demişti. 

Bu makro ekonomik hedeflerin altın
da Gelir dağılımındaki bozukluk, nihayet 
itiraf edildi. Biz, yıllardır; işçiyi, memu
ru, çiftçiyi bu kadar ezmeyin diyorduk, 
"Ezmiyoruz" deniyordu. Nihayet itiraz 
edildi, ama yine hafife alınmış. Biraz son
ra değinmeye çalışacağım. Gelir dağılı
mındaki olağanüstü bozukluk, olağanüs
tü adaletsizlik, yine hafife alınmış ve işçi
nin, memurun, çiftçinin, emekli dul ve ye
timin tasarruf gücü olacağı var sayılmıştır. 
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Lütfen, insafla düşünelim; yıllardır 
-10 yıla yakın bir süredir- devam eden hızlı 
enflasyon altında, geniş halk yığınlarının 
tasarruf gücünün olduğunu iddia etmek 
mümkün müdür? Bunun öne sürülmesi 
gülünç bir iddiadır. Yani, yatırımların fi
nansmanı için, gerekli tasarrufun kayna
ğı da kuru. Geniş halk yığınlarının gelir 
dağılımı o kadar bozuldu ki, tasarruf ede
cek güçte değil. Ne oluyor? Bu plan, ar
tan gelirin yüzde 42* sini tasarruf edeceği 
varsayımına göre hazırlanmış. Teknik de
yimle, marjinal tasarruf oranı, yüzde 42. 
Nereden gelecek bu değirmenin suyu? Bu
nun açıklanmasını, ciddî bir şekilde is
tiyorum. 

Sayın Başkanım, izninize sığınarak 
söylüyorum; Bakan Sayın Çelebi'nin tu
haf bir davranışı var. Bunu, Plan ve Büt
çe Komisyonunda da gördük ve kendisi
ne söyledik. Soru soruyoruz; kürsüye çı
kıp söze başladığında, şöyle bir meydan 
okumayla diyor ki, "Bütün sorularınıza 
tek tek yanıt vereceğiz." Bir bakıyorsunuz, 
hiçbir şey söylemiyor. Biz, şimdi burada 
sormuş olduğumuz sorularımıza -za
bıtlara girecektir- ciddî bir şekilde yanıt 
istiyoruz. Eğer yanıtını alamazsak, gerçek
ten, üzüntümüzün çok, ama çok büyük 
olacağını söylemek isteriz. 

Dördüncü olarak şunu sormak isti
yorum. Bu planın varsayımları nereye da
yanıyor, makro ekomnomik hedefler ne
reye dayanıyor, hereye oturuyor? Özel sek
tör yatırım yapacak. İmalat sanayiinde ça
lışan özel sektör, üretim potansiyelini öy
le bir kullanacak ki, neredeyse gecikme
siz bir şekilde üretim artışı öngörülüyor. 
Kim iddia edebilir; bugün özel sektörde, 
hangi girişimcide, bırakın yatırım yapma 
isteğini, yatırım yapma gücü kalmıştır? 
Bunu, İstanbul Sanayi Odasının yapmış 
olduğu anketler iddia etmiyor. İstanbul 
Sanayi Odasının yapmış olduğu anketler 

ve araştırmalar, binlerce, hatta onbinler-
ce işadamının, firmanın hızlı bir biçimde 
çöküş sürecinde olduğunu gösteriyor. 

Yine, İstanbul Sanayi Odasının an
keti şunu gösteriyor. 1988 yılında İstanbul 
çevresindeki büyük, küçük ve orta boy sa
nayi işletmelerinde, üretim, yaklaşık yüz
de 2 düşmüş, —2 dolayında gerçekleşmiş. 
Bu, daha 1988 yılındaki millî gelir hesap
larına da yansımadı. 

Planın varsayımı -az önce dediğim 
gibi- enflasyonun olmaması için, özellik
le imalat sanayiinde üretimin hızlı bir bi
çimde artırılması gereğine dayanıyor. Ka
muyu da sanayiden çekmişsiniz; imalat 
sanayiinde üretim nasıl artacak? Bunun 
yanıtını istiyorum. Her şeyden önce, bu 
yatırımların finansmanı nasıl olacak? 
Gökten zembille mi gelecek, yoksa petrol 
fiyadarında çok büyük bir düşüş mü bek
leniyor? Çünkü, Türkiye, geçmiş dönem
de (1980-1988 yıllarında) petrol fiyatları
nın -petrol faturasının- düşüklüğünden 
dolayı, 8,7 milyar dolarlık bir kaynak kul
landı. Bunun tartışmasını başka zaman 
yaparız. Ancak, geçenlerde Economist'te 
bir yazı okudum, henüz kontrol etme ola
nağını bulamadım. 1988 yılı ortalarında
ki petrol fiyatları, reel dolar cinsinden in
celendiğinde, hesaplandığında, birinci pet
rol şoku öncesindeki düzeyde. Yani, reel 
göreli olarak bu kadar düşmüş. Şimdi böy
le bir kaynak da olmayacak. 

Projeler nerede? Kamuda herhangi 
bir projenin olduğunu sanmıyorum; var
sa görelim. Zaten, kamuda proje yapma 
gücü bitti, gitti, öldü; eldeki projeler de 
fizibilitesini tamamen yitirdi, gerçekliliğini 
yitirdi. İmalat sanayiinde hızlı bir şekilde 
üretim artacak; ama projeleri nerede?.. 
Hangi projeler var?.. Bunların gerçekleş
me sürelerini -daha evvel verdiler, aldım-
yine zabıtlara geçmesi için burada soru
yorum; neredeyse, bir gecikmesiz yatırım 
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ve üretim sürvecUvar; 8 ayda, 9 ayda, 11 
ayda, Türkiye koşullarında sanayi tesisi
ne yatırım yapıyorsunuz ve üretime alıyor
sunuz... Zabıtlara geçmesi için, imalat sa
nayiinin 20 alt sektöründe, yatırımların 
üretime geçiş sürecinin burada açıklanma
sını istiyorum. Çünkü, varsayım budur. 
Aksi halde enflasyonu tutmak mümkün 
değildir. Biraz sonra söyleyeceğim; bu pla
nın enflasyonla ciddî bir şekilde mücade
le etme amacı da yoktur, aletleri de ona 
göre seçilmemiştir. 

Beşinci olarak şunu belirtmek istiyo
rum : Merkez Bankası bilançosu aktifle
rine bakıyorsunuz, yüzde 70'i bloke du
rumda. Ayrıntılara girmiyorum; ama söy
lemek istediğim şu : İstediğiniz kadar, pla
na parasal programı dahil edin; i>u du
rumda Türkiye'de etkili bir parasal ope
rasyonu yapmak mümkün değildir. İddia 
ediyoruz, her yerde de tartışırız; Merkez 
Bankası para basmaya devam edecektir; 
emisyon hacmi şu anda dahi 6 trilyonu aş
mıştır. 

Maliye politikası iflas etmiştir; Hü
kümet vergi gelirini toplayamıyor. Toplam 
vergilerin gayri safî millî hâsılaya oranı 
1980 öncesinde yüzde 20-21 dolayında 
iken, 1988'de yüzde 14'lere inmiş. Vergi 
adaletsizliği almış başını gidiyor. Vasıtalı 
vergiler yüzde 60'lar dolayında. Bir vergi 
reformu düşünülmüyor. Gelir Vergi oran
larına bakıyorsunuz, vasıtalı vergiler oran
larına bakıyorsunuz, bir vergi reformu 
yok. Peki, kamu harcamalarının finans
manı nereden gelecek? Sayın Bakan Çe
lebi, zaman zaman ifade ediyor; "Efen
dim, biz bütçeye bir teşvik kalemi koya
cağız ve bütçedeki bu teşvik kalemiyle özel 
sektör yatırımlarını finanse edeceğiz." Ne
reden gelecek bu değirmenin suyu? Vergi 
reformu yapmıyorsunuz, yalnız yergileri 
daha iyi kullanacağım amacıyla yola çıkı
yorsunuz. Yani, bunun, ciddiyetle bağda

şır hiçbir yönü yoktur. 

Emek verimliliği çok önemli. Biraz 
sonra, sanıyorum, eğitim konusunda Sa
yın Hasan Fehmi Güneş buna değinecek
tir. Emek verimliliği, nispî emek verimli
liği, göreli emek verimliliği 1989'la 1994 
arasında değişmiyor; aynı. Emek verim
liliğini hesaba katmayan bir planda -
bakınız bu çok ciddî bir olaydır- ne tasar
ruf dengesi ne' yatırım potansiyeli ne tü
ketim gücü, yani kısaca, hiçbir dengenin 
anlamı kalmaz. Neden anlamı kalmaz? 
Şunun için kalmaz : Toplumun refah dü
zeyi, temelde, emek refahının artmasıyla 
artar; bu ise, her alanda makine kullanı
mını, en modern teknolojilerin kullanıl
masını gerektirir. Türkiye'de şu andaki 
manzara şudur : Türk sanayicisi yüzde 70 
oranında; belki yüzde 80'e dahi varabilir; 
ama en az yüzde 70 oranında geri tekno
lojiyle çalışıyor. 

Yine plan öyle yazılmış ve hazırlan
mış ki, konjonktür nedir, gerçekler nedir, 
plan hangi temele oturuyor bilemiyoruz. 
Az önce söylediğim gibi, birtakım varsa
yımlar yapılmış, bu gerçekler Türk top
lumunun gözünden kaçırılmış, sanki her 
şey güllük gülistanlıkmış gibi plan yapıl
mış. On yıldan beri süren bir enflasyonun, 
ülkedeki tüm ekonomik dengeleri altüst et
memesi düşünülebilir, mi? 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
burada, enflasyonu düşüren, özel tüketi
mi artıran, tasarruf oranını yükselten, 153 
trilyonluk yatırım yapan, 1 300 dolarlık bir 
gelir düzeyinde dışarıya borç veren bir 
Türkiye tablosu çiziliyor. Bu söylediğimi 
biraz daha açmak istiyorum. Makro eko
nomik hedeflere bakıyorsunuz, şunları gö
rüyorsunuz : Ekonomik büyüme hızı yüz
de 7 artacak, enflasyon yüzde 13.5'e dü
şecek; ikisi aynı anda olacak. Bundan ön
ce farklı söyleniyordu. Yakın zamana ka
dar, Sayın Başbakan, "Bu enflasyon, eko-
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nomik büyümenin bedelidir" diyordu; 
şimdi, plan, öyle olmadığını kabul ediyor, 
ama söylemek istediğimiz şu : Ekonomik 
büyüme hızı yükselirken, enflasyon düşü
yor, özel tüketim yükseliyor. Ne kadar 
yükseliyor? Hem de, 1988'de özel tüketim 
artışı yüzde 2.2 iken, yani nüfus artışının 
dahi altındayken, Türk insanı aslında ge
rilemiş, yoksullaşmış. Bir göstergede, bu, 
birdenbire, 1990'da yüzde 5'e çıkartılıyor 
ve 1994'te yüzde 7, ortalama olarak yüz
de 6'ya yakın, özel tüketimde artış var. 

Şimdi, kemerleri gevşetirken, özel tü
ketimi artırırken toplam tasarruflar artı
yor; 1989'da yüzde 26; 1994'te yüzde 30.7. 
Az önce söyledim, millî gelir artışlarının 
yüzde 42' si tasarruflara yönelecek varsa
yımı var. Verilere bakıyorsunuz -az önce 
zaman zaman söyledim- gelir dağılımının 
durumu belli, enflasyon oranı belli, altya
pının durumu belli... \atırım malları it
halatını inceliyorsunuz, bütçe gelirlerine 
bakıyorsunuz, banka mevduatlarını ince
liyorsunuz, 1989 yılındaki bu yüzde 26'lık 
tasarruf oranının doğru olmadığı ortaya 
çıkıyor. 

Makro ekonomik hedeflerde ne söy
leniyor?.. "İstihdam, toplam olarak 2 mil
yon 300 bin dolayında artacak." 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
bu ne demektir?.. Keşke olsa; ama konu
ları bilen bir arkadaşınız olarak, özür di
leyerek söylüyorum; bu, tek kelimeyle, 
haddini bilmemek demektir. Beni bağış
layınız... 2 milyon 315 bin kişi, yani yılılk, 
ortalama olarak 463 bin kişiye, Türkiye 
ekonomisi, Altıncı Beş Yıllık Plan döne
minde istihdam olanağı yaratacak... 
Mümkün müdür bu? Ekonominin enflas
yonsuz büyüdüğü birinci, ikinci, üçüncü, 
plan dönemlerinde -hadi dördü de 
katalım- Türkiye ekonomisi, 20 yıllık bir 
dönemde, ortalama çjarak, yılda 140-145 
bin kişiye istihdam olanağı yaratmıştır, ya-

ratabümiştir. Hem de, teknoloji geri idi bu 
dönemlerde, ileri teknolojinin kullanılma
sı, işgücünden tasarruf anlamındadır. 
Hem "İleri teknoloji kullanacağım" di
yorsunuz, hem de "Yılda 463 bin kişiye 
-yani 20 yılılık dönemden 3 kat fazla 
oranda- istihdam yaratacağım" diyorsu
nuz... Daha da ilginci, tarım istihdamı 440 
bin dolayında artıyor; tarımsal istihdam 
artıyor Türkiye'de... İknmda gizli işsizlik 
yok, tarımda mevsimlik işsizlik yok; tarım 
tam istihtamda... Yani, "Hadi canım sen 
de..." derler. Sayın Başkan, bağışlayınız... 
Böyle gayri ciddf şey olmaz. Lütfen... Ya
ni, her şeyi tartışılabilir; ama -
bilemiyorum- Sayın Bakan yine buraya çı
kıp, "Bütün sorularınıza tek tek yanıt 
vereceğim" deyip de, hiçbir şey söyleme
den acaba buradan inecek mi? Ben me
rak ediyorum; bu soruma yanıt istiyorum. 

Çok tartışıldığı için, cari işlemler faz
lasına da biraz değineyim. 

Sayın Bakan burada, Sayın Celasun'-
un yazmış olduğu bir makaleden alıntılar 
yaptı. Aslında, benim siyaset üslubumda, 
bu kürsüde, bir akademisyenin bir maka
lesi üzerine konuşmak yoktur; ama Sayın 
Bakanın üslubunda varmış. Ancak bir 
yanlış anlamayı önlemek için, kısa da ol
sa, bu ilkem, siyaset üslubumu bir kena
ra atarak değinmek istiyorum. 

Sayın Bakan burada, Sayın Merih 
Celasun'un konuşmalarından bir parag
raf aldı. Tabiî, yani hep böyle yapılıyor; 
ama ne diyor?.. Sayın Celasun diyor ki, 
"Bu nedenle, modelde gelir bölüşümü ir-
delenememektedir ve gelir bölüşümü so
rununun 2000'li yıllara uzanan bir per
spektifte, istihdam, verimlilik ve büyü
meyle birlikte ele alınması gerekmekte
dir." Yani, orta vadeli planlama üzerine 
yazmış; ama orta vadeli planlamada da
hi, uzun vadeli planlamanın gereğine de
ğiniyor burada; ama Sayın Bakanımız 
bunlara, hiç, ama hiç değinmiyor; alıyor, 
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işte Planlamaya teşekkürlerini filan söylü
yor. Biz de Planlamaya teşekkür ediyoruz. 
Plancıların ciddiyetini, Plancıların ne ko
şullarda çalıştığını biz biliyoruz; ikide bir 
buraya çıkıp Planlamaya teşekkür 
edilmez. 

Sayın Bakan bir de şunu diyor -
Zabıtlara geçmesi için söylüyorum- "Bu 
altıncı plan, Türkiye'yi Avrupa Toplulu
ğuna, tek pazara hazırlamak için yapılmış
tır." 

Burada çok övgüler yağdırdığı Cela-
sun ne diyor?., bakınız, diyor ki, "Planın 
önemli bir eksikliği, Ortak Pazarın yeni 
koşullarına uyum yöntemlerine açıklık ge
tirmemiş olmasıdır ve bunun için Türk 
imalat sanayicilerine yeterli perspektif ve
rilmemiştir." Yani, böyle bir makaladen 
bir bölümü alıp, burada gerçekten, ama, 
gerçekten çok önemli bir konumda, çok 
önemli bir zamanda, "Meclis zabıtlarına 
geçsin" diye birtakım şeyleri saptırarak ve 
yamultarak söylemek, herhalde devlet 
adamlığı ciddiyetiyle bağdaşmaz. 

Bu plana aslında ne demek lazım? 
Matematiksel açıdan fevkalade tutarlıdır 
tabiî; teknisyen namusu ile hazırlanmış
tır tabiî; ama, bu böyle savunulmaz. Pla
nın matematiksel tutarlılığının olması baş
ka şeydir, bunun uygulanabilir olması baş
ka şeydir. Bütün planlar matematiksel açı
dan tutarlıdır; aksini düşünmek mümkün 
değildir. Planın matematiksel tutarlılığı, 
bunun realist olma, uygulanabilme nite
liği ile özdeşleştirilemez. Sayın Bakan Çe
lebi'nin yapmış olduğu yanlışlık burada
dır. Bu, olsa olsa, kusura bakılmasın ama, 
çok kaba bir şark kurnazlığıdır. 

Sayın Başkan, aslında, sosyal planla
ma ile ilgili birtakım konulara değinmek 
istiyorum; ancak, Sayın Grup Başkanve-
kilimiz, sürekli olarak bana "bitir" me
sajını veriyor. 

Bu kadarlık da olsa, beni dinlediği

niz için hepinize teşekkür ediyorum, say
gılar sunuyorum. (SHP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın Hasan Fehmi 
Güneş, buyurun efendim. (SHP sıraların
dan alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA HASAN 
FEHMİ GÜNEŞ (İstanbul) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; Altıncı Beş Yı-
lılk Planın-, özellikle eğitim bölümüne iliş
kin eleştirilerimizi sunmaya çalışacağım. 
Benim, çerçeve olarak sunmak istediğim 
bölüm, eğitim bölümü olacaktır. 

Konuşmama başlarken, planın yapıl
masına siyasal anlamda, bürokratik an
lamda emeği geçen bütün ilgililere teşek
kür ediyorum. Biz planı eleştiriyoruz, eleş
tireceğiz; ama, bir belgedir, ciddî bir ça
lışmadır, bir devlet görevidir. Emeği ge
çenlerin bu çalışmalarını anmak is
tiyorum. 

Değerli milletvekilleri, Sosyaldemok-
rat Halkçı Parti olarak biz, eğitim görevi
ni, kavram olarak eğitim görevini son de
rece ciddiye almaktayız, bu göreve önem 
ve öncelik vermekteyiz. Çünkü, bizim 
amaçladığımız hedeflerden birisi, demok
ratik, çağdaş, sivil toplumdur. Biz inanı
yoruz ki, bu hedefe ulaşmada, eğitim gö
revi, birinci derecede önemli bir araçtır. 
Çünkü, kişinin özgürleştirilmesi, kişinin-
toplumsallaştırılması, demokratik örgüt
lenme olanaklarının artırılması, siyasal ka
tılım pratiğinin yaygınlaşması hep eğitimle 
sağlanabilecek avantajlardır ve bu, bizim 
hedeflediğimiz demokratik, çağdaş, sivil 
toplum modelinin öğelerini oluştur
maktadır. 

Kuşkusuz, insan boyutu ihmal edil
miş toplumsal bir planlama son derece 
noksandır, Hatta anlamsızdır. Toplumun 
yapı taşı olan bireyi, özgür, üretken, 
başarılı, mutlu kılmadan, bunu eğitimle 
güvence altına almadan, toplumsal bir 
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program, bir planlama yapmak, hazırlan
mamış toprağa tohum atmak gibidir. Öy
leyse, çağdaş insanı yaratmadan çağdaş 
toplumu yaratmak, çağdaş toplum hede
fine ulaşmak mümkün değildir. 

Ayrıca, inanıyoruz ki, yine hedefle
diğimiz çağdaş sanayi toplumu yapısının 
oluşmasında da, eğitim belirleyici bir öğe
dir. Bir bireyin çağdaş sanayi toplumu 
içindeki rolü tespit edilmeli, bu role uy
gun bir eğitim sürecinden geçirilmelidir 
ki, çağdaş sanayi toplumunun önkoşulu 
yerine getirilebilsin. Kişinin yetenekleri
ni geliştirmeden, onu daha yüksek bir tek
nolojiyi kullanacak beceriye kavuşturma
dan; bunu, doğru programlanmış bir eği
timle yerine getirmeden sanayi toplumu 
kavramına ya da düzeyine ulaşmamız 
mümkün değildir. 

Tabiî, burada eğitim, sanayi toplu
munda önemli bir konu olan emek üret
kenliğinin artırılmasında ciddî bir araç 
olarak da karşımıza çıkmaktadır. Emek 
üretkenliğinin artırılması, emek üretken
liğinin çoğaltılması ciddî, boyutlu bir eği
tim sorunudur. Bunu eğitimle çözümle
mek zorundayız. 

Görüyoruz ki, eğitim sürecinden geç
memiş ya da yeterli eğitim sürecinden geç
memiş ya da bilgi, beceri ve daha yüksek 
teknolojiyi kullanma açısından yeterli eği
tim düzeyinden geçmemiş kesimlerdeki 
emek üretkenliği son derece düşüktür. Bi
zim yapabildiğimiz bir hesaplamaya gö
re, tarım kesimindeki emek üretkenliği, 
bir başka deyişle, çalışan başına düşen kat
ma değer hesaplandığında, onu 1 kabul 
edersek, sanayi kesiminde bunun 7,5 ka
tma yakın bir üretkenlik söz konusu ol
maktadır; diğer kesimde, hizmetler bölü
münde 4,5 kata yakın bir üretkenlik söz-
konusudur. Ancak, burada hemen söyle
meliyim ki, bu hesaplama 1989 yılı ile 
1994 yılları arasında yapıldığında çok 

önemli bir gelişme göstermemektedir; ya
ni, aşağı yukarı aynı oranları korumakta
dır. Bu da, planlama açısından, planlama
daki eğitim bölümü açısından ciddî bir 
noksanın ya da bir noktanın gözden kaçı
rıldığının göstergesi olarak değerlendiril
melidir. 

Kitlenin insiyatif ve yaratıcılığının 
yükselmesi ya da bunun yükseltilmesi hem 
siyasal ve toplumsul hem de ekonomik açı
dan ciddî bir hedeftir. Kidenin insiyatif ve 
yaratıcılığı yükseltilmelidir. Bu da bir eği
tim hedefidir; eğitimle gerçekleştirilebile
cek bir hedeftir. Böylece, eğitim, hem bi
rey açısından, hem kitle ve toplum açısın
dan çok önemli bir araç konumundadır. 

Sayın milletvekilleri, gerek çağdaş, 
demokratik, sivil toplum hedefinde, gerek 
sanayi toplumu hedefinde eğitimin önemi
ni sunmaya çalıştım. Ancak, daha ileri bir 
hedef için de eğitimin çok önemli değeri 
vardır. Çağdaş bir kavram haline gelmiş 
olan, çağdaş bir düzey olarak sunulmaya 
çalışılan bilgi toplumu düzeyine gelmede 
de, eğitim çok önemli bir araçtır. Üçüncü 
devrim de denilen bu düzeye ulaşmada, 
bu kavrama ulaşmada, sanayi toplumun
dan bilgi üretmeye geçiş öngörülmektedir. 
Öyleyse, böyle çağdaş bir hedef amaçlan
dığında eğitimin boyutunu ve yoğunluğu
nu artırmak gerekmektedir. 

Özet olarak sunmaya çalıştığım bü
tün bu nedenlerle biz, eğitime önem ve 
öncelik veriyoruz. Buna bağlı olaraktır ki, 
eğitimin tüm aşamalarını bir devlet göre
vi olarak kabul ediyoruz. Yani, eğitim, 
tüm aşamalarında devlet görevi olarak ye
rine getirilmelidir. Sonra, bu görevin, çağ
daş ulusal bir eğitim politikasına bağlan
ması ve onunla gerçekleştirilmesi gereği
ne inanmaktayız. Ayrıca, eğitimin, tüm 
insanlarımıza tam bir fırsat eşitliği orta
mında bilgi, beceri ve yeteneklerini geliş
tirme ve yükselme koşulları hazırlaması 
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gereğine inanmaktayız ve eğitimin, yaşam 
boyu sürecek bir süreç olarak devam et
mesinden yanayız. 

Bizim, parti olarak, böyle bir görüş
mede, eğitimle ilgili ilkelerimizin sunabi
leceğimiz bölümleri bunlardır. Eğitim, tü
müyle bir devlet görevidir; çağdaş ulusal 
bir eğitim politikasına bağlanarak yürü
tülmelidir, fırsat eşitliğini sağlamalıdır ve 
insanımıza, yaşam boyu sürecek bir süreç 
ile bu görevi yerine getirmelidir. 

Şimdi, bu noktada altıncı planın eği-' 
tim bölümüne bakmak istiyorum. Altıncı 
plandaki bakış açılarından ilk göze çar
pan, iyileştirme görülmüyor olmasıdır. Ya
ni, altıncı plan, eğitimde ciddî bir iyileş
meyi öngörmemektedir. Bunu nereden çı
karıyoruz? Buna aşama aşama bakmak is
tiyorum. 

Değerli milletvekilleri, okul öncesin
de (ki, planda sadece 5-6 yaşı kapsamak
tadır. Halbuki daha önceki yaşlarla ilgili 
de okul öncesi eğitim planlaması müm
kündür, olmalıdır, gelişmiş toplumlarda 
böyledir) okullaşma oranı yüzde 4,2'dir; 
bunu 11,5'e çıkarılması hedeflenmiştir. 
Plan döneminde yaratılacak ek kapasite 
230 bin kadardır. Bizim gibi, nüfusu hız
la artan, doğurganlık oranı yüksek; yani 
rakamları küçük göstermeye çalışsak da 
doğurganlık oranı yüksek bir toplumda, 
kuşkusuz, bu son derece yetersizdir. 

İlköğretimde okullaşma oranının 
yüzde 100'e ulaştığı gibi bir ifade kulla
nılmaktadır. Ancak, bizim tespit edebildi
ğimiz -kaldı ki, başka belgelerde kabul edi
liyor, kırsal kesimde okullaşmanın tam 
sağlanamadığı- bu oran yüzde 96 civarın
dadır. Yani, okullaşma oranı ilköğretim
de yüzde 100 değildir. Plan döneminde 
633 bin ek kapasite öngörülmektedir. 

Değerli milletvekilleri, ortaokul bölü
müne geldiğimizde ciddî bir kanamayla 
karşılaşıyoruz. Çünkü, ilkokulu bitirenle

rin ancak yüzde 57 kadarı ortaokula de
vam etmektedir; yani, yüzde 43 kadarı 
üretime yönelmektedir. Bu, daha çok kır-
sıl kesimlerde oluyor olabilir. Ortaokuldan 
itibaren üretime kayan bu yüzde 43, kuş
kusuz, üretimi yükseltecek, emeğin üret
kenliğini artıracak hiçbir beceri ve nitelik 
kazanmamaktadır. Bu nedenledir ki, az 
evvel vermeye çalıştığım, son derece dü
şük bir üretkenlikle karşılaşıyoruz. Bu in
sanların, tarımdaki katma değerin artması 
için ya daha yüksek teknoloji kullanması 
lazım ya da daha iyi eğitilmesi lazım. Kuş
kusuz, daha yüksek teknoloji kullanmak 
için de daha iyi eğitilmesi lazım. Çünkü, 
daha yüksek teknolojiyi kullanmak için 
eğitimden geçmek gerekir. 

Bu kesime yönelik emeğin verimlili
ğini yükseltecek bir eğitim noksanlığı, cid
dî bir noksanlıktır. Çünkü, çağın nüfûsu
nun yarısına yakındır şu anda, yüzde 43. 
Gerçi, plan, plan döneminin sonunda bu
nun yüzde 20'ye ineceğini öngörmektedir; 
ama, şu andaki sayı yüzde 43'tür ve ciddî 
bir sayıdır. 

Ortaokuldan sonra liselere geçerken, 
liselerde bir sıkıntı görülmüyor. Ancak 
orada, ilkokuldan bu kademeye geçerken 
önemli olan ciddî bir baraj var. O barajı 
biraz sonra söyleyeceğim. Lise düzeyinde 
okullaşma oranı şu anda -genel lise ve 
meslekî teknik eğitim olarak ikisini birlikte 
sunuyorum- yüzde 35,2; plan dönemi so
nunda yüzde 45,2'ye çıkarılması hedeflen
miş ve 460 bin civarında da bir ek kapasi
te yaratma söz konusu. 

Yüksekokullara gelince : Açıköğretim 
dahil, okullaşma oranı yüzde 12,4; yüzde 
15 hedeflenmiş. Kabul etmemiz gerekir ki, 
bu, son derece düşüktür. Çağ nüfusunun 
da, bizim hesaplarımıza göre, şu anda an
cak, liseden gelip üniversiteye baş vuran
ların da ancak yüzde 20 kadarının talebi
ni karşılamaktadır. Açıköğretim buna 
dahil. 
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Bizde, ilkokuldan sonra öğrenime de
vam etmeyi motive eden tek unsur, yük
seköğrenim yapma özlemidir. İnsanları
mız, yükseköğrenim yapmak için ortaoku
la, liseye gidiyorlar. Bu aslında pozitif bir 
özlemdir; yükseköğrenim yapma özlemi 
Türk toplumunda pozitif bir özlemdir, 
ama, eğitimdeki engeller, bu özlemi du
yan insanların yüzde 80'nin önüne, yük
seköğretime girme manisi çıkarmaktadır, 
bu özlemin -gerçekleşmesini önlemektedir. 

Bu konuda öngörülen ek kapasite (ki, 
üniversitelerde plan dönemi içindeki ek 
kapasite 230 bindir) nüfus artışımıza, o 
günkü nüfusumuza ve genç nüfusumuzun 
yoğunluğuna göre, hiç kuşkusuz son de
rece yetersizdir. Bu tablo bize, bugünkü 
sıkışıklığın, çarpıklığın plan boyunca de
vam edeceğini göstermektedir. Aslında, ek 
kapasiteler, artışlar, doğal gelişmemizin 
önüne geçecek, doğal nüfus artışının önü
ne geçecek, onu massedecek, onu karşıla
yacak önlemleri getirmemektedir. Bir ke
re, bu açıdan iyileştirme görülmüyor. 

Bir başka açıdan daha iyileştirme gö
rülmüyor : ek kapasiteler için aynlan ve 
genel olarak ayrılan meblağ 5,5 trilyon ci
varında; yani yüzde 3,58. Beşinci Planda 
bu, yaklaşık 3,5 trilyondu; gerçekleşme 
2,82 idi. Şimdi hedeflenen 3,58; fark 0,76. 
Bir kere, parasal olarak ayrılan bu kaynak 
yetmez, gerçekçi değil. 

Bizim hesapladığımız; yani, ilkokul
da 633 bin ek kapasite yaratıyoruz; öğren
ci basma yapılması gereken yatırımı uzun 
araştırmalarla arkadaşlarımız hesapladı 
onları bulduk; ortaöğretimde, genel lise
de, meslek! lisede bu rakamları bulduk; bi
zim, ek kapasiteler için bulabildiğimiz ra
kam, 15-16 trilyon lira civarındadır. Yani, 
planda öngörülen, rakamın 3 katı kadar
dır. Bu kadar ayrılırsa, yüzde 10 kaynak 
tahsis edilmiş olacak; 155 trilyona göre, 
bu, yüzde 10 demektir. 1964 yılında eği

tim yatırımlarına ayrılan pay yüzde 8'dir. 
Yani, şimdi 15 trilyon tahsis edersek yüz
de 10'u tutturacağız; 1964 yılında ayrılan 
miktardan 2 puan yüksek miktarı tuttur
muş olacağız. Onu bile tu Kuramıyoruz, 
onun üçte biri oranında bir kaynak ayrı
lıyor ki, bu kaynakla bu sorunu çözmemi
zin mümkün olmadığına inanıyoruz. 

Değerli milletvekilleri, sorunlar çö
zülmüyor; az evvel sunduğum hem kapa
site artımı nedeniyle yetmiyor hem de ay
rıca kaynak yetmiyor. Tabiî ki, orada ka
lite yükseltme, nitelik yükseltme konula
rına henüz hiç girmiyorum. Diğer sorun
lar da çözülmüyor. İlkokuldan sonra, or
taokula geçerken bir baraj var, daha nite
likli okullara geçişi sağlamak için, devre
de, özel dershaneler, özel dersler vesaire 
var. Bir önemli baraj da liseyle üniversite 
arasında var. 

Bu iki barajda özel dershanelere, özel 
derslere ödenen toplam yıllık para mikta
rı -Ben plancı değilim, uzmanı değilim, 
onun için cesaretle söyleyemiyorum; ama 
çok yetkili arkadaşlarımın bana verdiği 
rakam- 1 trilyon liraya yakın. Ben yanm 
trilyon diyeyim; bu, çok önemli bir para. 
Varlıklı olmayan insanlar için, yoksul in
sanlar için, bu,-önemli bir baraj. Bu ba
rajlar duruyor. Bu barajları kaldıracak bir 
önlem geliştirilmemiş. 

Eğitim açısından bu planın bir baş
ka özelliği: Biz, eğitim görevini kamu gö
revi kabul ediyoruz. Devletin, devlet ola
rak vatandaşlanna mutlaka sunması ge
reken bir görevdir diyoruz. Devlet, vatan
daşını eğitmeli, geliştirmeli, yeteneklerini 
artırmaya imkân vermeli ve bunu bir fır
sat eşitliği ortamında yapmalı, diyoruz. Bu 
plan öyle demiyor, ticarî bir konu olarak 
da görüyor; yani, "Eğitim aynı zamanda 
özel kuruluşlar tarafından da verilebilir" 
diyor. Biz bu konuda, kesinlikle, planın bu 
görüşüyle mutabık değiliz, bu görüşüne 
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karsıyız. Plan, fırsat eşitliği kavramına 
özen göstermiyor. Az evvel sunmaya ça
lıştığım barajlar nedeniyle, özel okullar, 
özel liseler, paralı liseler nedeniyle varlık
lıların yarışacağı, varlıklılara fırsat yara
tan, varlıksızlar için yolu kapayan bir mo
del sunmaktadır. 

Bizim üzerinde durduğumuz bir baş
ka konu : Laik devletin kamu görevlerine 
din adamı nitelikli eleman yetiştirme çar-

- ptklığf bu plan döneminde de devam ede
cek. O konuda da ciddî bir önlem yok. Bu 
konunun yanlış anlaşılmaması gerekir. 
Kuşkusuz, din adamı yetiştiren müessese
ler, eğitim kurumları olacaktır ve onlar din 
adamı yetiştireceklerdir. Bu amaçla kurul
muş müesseselerde yetiştirilen insanları, 
kamu görevinin diğer kademelerine yer
leştirmeye yönelmek, aynı zamanda kay
nak israfıdır da. Onun için, her şeyi doğ
ru, yerli yerinde yapacak bir düzenleme
yi göremiyoruz. 

Eğitimin çağdaşlaşması konusunda 
da bir özlem yok, planda. İnsan gücünün 
planlanmasına dayalı bir eğitim öngörül
memiş. Üniversiteler bölümünde gördü
ğümüz; işte, fakültelerden, bölümlerden 
mezun olan insanların o fakültelerdeki, o 
bölümlerdeki sayıları verilmiş. Bu, bir ih
san gücü planlaması değil. Önce yapıla
cak bir planlamaya göre üniversitelerde 
eleman yetiştirilmesi öngörülmemiş. 

Plan, bu görüntüsüyle, eğitimi ken
di haline bırakmış; kendi haline, ne kadar 
gelişebilirse gelişsin, demiş. Ne kadar ge
lişeceğinin de projeksiyonu yapılmış, o da 
Plana yazılmış, böyle gelişecek, denmiş. 
Yani, biz o işe çok fazla karışmayacağız, 
demeye getirilmiş. Ancak, tam da öyle de
ğil. Planda, sanıyorum 821 inci maddede, 
bizim için daha dikkat çekici bir ifade var; 
aynen şöyle diyor : ' 'özel kesimin okul aç
ması ile, vakıfların özel üniversite kurma
ları teşvik edilecek, eğitim metot ve tek-
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nolojilerinin geliştirilmesinde ve eğitim 
araç ve gereçlerinin üretiminde bu kesi
min daha fazla rol alması desteklenecek.'' 
Devlet, kendi haline bırakmıyor, diyor ki, 
"Ben seyredeceğim. Özel kesim okul aç
mak isterse, onu teşvik edeceğim. Vakıf
lar özel üniversite açmak isterse onu da 
teşvik edeceğim. Eğitim metotlarımız, tek
nolojilerimiz geri tabiî, çok geri: onların 
gelişmesini de ben onlardan bekleyeceğim, 
o işe de ben karışmayacağım. O geliştirirse 
iyi olur. Ayrıca, bu eğitim etkinliğinde 
araç-gereç de lazım, o araç-gerecin üreti
mini de ben o kesime bırakacağım, ona da 
karışmayacağım; ben onlarla ilgilenmeye
ceğim..." 

Değerli arkadaşlarım, bir devletin 
eğitim görevine böyle bakması, en liberal 
devletlerde bile mümkün değildir. Eğiti
min bu kadar, devletin elinden ihale edil
mesi görülebilecek, kabul edilebilecek bir 
şey değildir. Şunu gözönünde tutmalı
yız : Biz, eğitimimizin temel sorunlarını 
çözmüş bir toplum değiliz; ekonomik, sos
yal, çağdaşlaşma ortalamalarını aşmış bir 
toplum değiliz; yapılaşmamızı tamamla
mış bir toplum değiliz. Öyle toplumların, 
o düzeye gelmiş toplumların koşullarında 
düşünülebilecek düzenlemeleri, özenerek, 
taklit ederek, kopya ederek uygulamak çok 
yanlıştır. Biz, bu planda böyle bir özenti
yi, böyle bir taklitçiliği, böyle bir kopya
cılığı görmekteyiz. Bu, bize göre değil; bi
zim toplumumuza yabancı ve bizim so
runlarımızı çözmez. 

Değerli Başkan, sayın milletvekilleri 
ve Planlama Örgütünün değerli eleman
ları; bu plan, bize göre, çağdaş toplum ya
ratmamıza yönelik çağdaş eğitimin ipuç
larını vermemektedir. 20 nçi Yüzyılın top
lumunun bireylerini bu sistemle yetiştire
meyiz. Eğitim bölümüne, en azından eği
tim bölümüne, yeni baştan, ciddi ve bu 
perspektifle bakmak zorundayız; kim ik
tidarsa, kim görevliyse bakmak zo
rundayız. 
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Teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. 
(SHP sıralanndan alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Hüsnü Okçuoğ-
lu; buyurun efendim. (SHP sıralanndan 
alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA HÜSNÜ 
ÖKÇUOĞLU (İstanbul) — Sayın Baş
kan, saygıdeğer milletvekilleri; üç günden 
beri müzakereleri devam etmekte olan Al
tıncı Beş Yıllık Kalkınma Planıyla ilgili 
olarak, özellikle sosyal politikalar ve gelir 
dağılımının getirdiği sosyal, ekonomik ve 
politik sonuçları, Sosyaldemokrat Halkçı 
Partinin görüşleri doğrultusunda değer
lendirerek, Grubum adına, siz saygıdeğer 
milletvekillerine aktarmak istiyorum. 

Biraz önce, Sayın Bakan, plan ile il
gili, planın modeliyle ilgili olarak, çok say
gı duyduğum bir üniversite hocamızın re
feransını ve yorumunu aktardılar. O ya
zıyı ben de okumuştum. O yazının ikinci 
bölümü de var. İkinci bölümde, "Başlan
gıç beklentileri" adıyla andığı ve kuşku
lan bulunduğu bazı temel doğrulan da 
koymaktadır, özellikle bu konuda genel 
makrolar açısından endişelerini dile getir
mektedir ve bunu rakamlarla ifade etmek
tedir. Kalkınma hızının 7 olduğu; dönem 
sonunda enflasyonun yüzde 15'lere indi
ği; dönem sonunda döviz fazlalığının 9,5 
milyar dolar olduğu; özel sektörün ve ya
bancıların 6 milyar dolar yatırım yapabi
leceği..." Bu temel varsayımlar esas alına
rak plan beklentileri saptanmıştır. İşte, 
kuşkular buradan başlıyor. Bu temel doğ
ruların gerçekleşme şansının olamayaca
ğı ve bu dengelerin sağlanamadığını bu 
saygıdeğer hocamız endişeyle belirtiyor. 

Şimdi ben, bu makro doğrulan, bu 
temel doğruları esas alan yaklaşımlar içe
risinde özellikle iki konuya değinmek is
tiyorum : Birincisi, gelir dağılımıdır. Ge
lir dağılımının önemi bir toplumda, özel
likle çağdaş toplumlarda, özellikle kaynak

ları kıt olan toplumlarda, planlamayı ge
rekli gören toplumlarda temel öğedir sa
yın milletvekilleri. Yani, o ülkede eğer ge
lir dağılımı dengelenmemişse, toplumun 
geniş katmanlarına yayılmamışsa, o top
lumun gelişmesi, kalkınması, çağdaş de
ğerlere varması mümkün değildir, görül
memiştir. Hatta ve hatta, son dönemler
de gelir dağılımıyla ilgili olarak bu faktö
rün içine eğitim gibi ilginç bir öge de da
hil edilmektedir. Yani, "Gelir dağılımı yo
luyla eğitim gerçekleşmez, eğitimin ger
çek anlamda yapılmasıyla gelir dağılımı 
dengelenebiliniz' deniliyor ve bununla il
gili olarak kalkınmış ülkelerde, bu iddia, 
bu sav ciddî bir şekilde de kanıtını bul
maktadır. Yani, eğitim düzeyi yüksek, eği
timin işgücüne, teknolojiye katılımı yük
sek, kültür düzeyi yüksek olan toplumlar
da gelir dağılımı göstergesi, çalışanlann le
hine göstermiştir, ibresini onlardan yana 
koymuştur. Özellikle, İskandinav ülkele
ri, özellikle Avrupa Ekonomik Topluluğu 
ülkeleri bunun tipik örnekleridir. 

Dolayısıyla, biraz önceki konuşmacı 
arkadaşımız, eğitimin önemine dokundu; 
ben de diyorum ki, gelir bölüşümünün 
sağlanabilmesi, kalıcı olabilmesi ve gide
rek yaygınlaşabilmesinin tek yolu, eğitimin 
sağlıklı yapılmasından geçer. Bir başka 
türlü, gelir dağılımını sürekli kılmanın ye 
çalışanlann lehine dönüştürmenin kalıcı
lığı ve olumluluğu görülmemektedir. 

Şimdi, gelir dağılımının bölüşümü-
nü özellikle bozan faktörlerin başında hü
kümet politikalan gelmektedir. Özellikle 
vurgulayarak belirtmek istiyorum, Altın
cı Beş Yıllık Kalkınma Planında, vasıta
sız vergilerin plan dönemi sonunda yüz
de 7'ye düşürüleceği öngörülmüştür. Ya
ni, bu şu demektir : Kazanç üzerinden 
vergilerin alımının 1994 yılında yüzde 7 
civannda olacağı varsayımı ile bu plan ya
pılmıştır. Bunun başka bir manası da, ka
zanç üzerinden yergi alma nispeti kamu-
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da yüzde 7'ye düşecektir. Bu durum şu
nu gösterecektir : Bu dönem içerisinde, 
karma ekonomik yapı içinde, ağırlıkla fon 
ekonomisi işleyecektir; yani, dolaylı ver
gilere ağırlık verilecektir; yani, tüketim ve 
kullanım üzerinden vergi alınma yöntemi 
esas kabul edilecektir. Durum böyle olun
ca da, hükümet politikaları, gelir dağılı
mını ciddî bir şeklide, belli bir kesimin 
aleyhine, belli bir kesimin de lehine dö
nüştürmüş olacaktır. 

Geçmişteki beş yıllık kalkınma planı 
döneminde ve onun öncesi olan 12 Eylül 
sonrası görülmüştür ki, (Bu, basında da 
mevcuttur; hatta hatta sağduyulu iktidar 
partisi milletvekillerince de artık kabulle
nilmiştir, kanıksanmıştır) gelir dağılımının 
bölüşümü ciddî bir şekilde bozulmuştur. 
Nasıl bozulmuştur? Kaynak yaratanlar, 
toplumda değer yaratanlar ve özellikle üc
retliler, bu yaratılan değerlerden pay ala
mamıştır. Nasıl olmuştur? Vergi politika
ları ile fon ekonomisi ile ciddî bir şekilde, 
ücretlilerden pay alınmış, bunun karşıtı 
olan rant, faiz ve kira gelirlerine, Kâr pay
larına aktarılmıştır. Bir tahmindir, çok 
yanlış değildir, doğruya son derece yakın
dır; bunun, son 10 yılda 108 trilyon oldu
ğu söylenmektedir. Eğer son 20 yılı ala
cak olursak, bunun 200 küsur trilyon ol
duğu söylenmektedir. Dolayısıyla, Türki
ye'de, son 10 yılda ciddî bir şekilde, belli 
bir sektörden, belli bir kesimden, toplu
mun ciddî bir kesiminden bir kaynak alın
mıştır ve belli, ciddî bir kesiminden bir 
kaynak alınmıştır ve belli, ciddî bir kesi
mine kaynak aktarılmıştır. Şu anda, Altın
cı Beş Yıllık Kalkınma Planının temel he
deflerinde de, bu geçmişteki yaklaşımın 
devamı ve onun sonucunda doğacak sos
yal politikaların endişesini taşımaktayız. 

Sayın milletvekilleri, özellikle gelir 
dağılımının bozulması, gelir dağılımının 
bozulmasıyla birlikte toplum kesitlerine 

servetin dağılımındaki dengesizlik, toplu
mun belli değerlerini ciddî şekilde altüst 
etmiştir. Bunu belki kısa sürede görmenin 
olanağı yoktur; belki, somut, elle tutulur, 
müşahhas bir şey görmek şu anda zor bir 
olaydır; ama endişem odur ki, bu konu
nun uzmanları da çok ciddî bir şekilde id
dia etmektedirler, söylemektedirler, on yıl 
sonra, yirmi yıl sonra, bu gelir bölüşümü-
nün, bu sosyal adalet yapısının bozulma
sından dolayı ortaya çıkacak olan ileride 
telafisi zor, sağlıkla ilgili, toplumumuzda, 
belli beslenme bozukluklarını, belli sosyal 
sorunları, tahmin edemeyeceğimiz kalite
siz bir eğitimin, seviyesiz bir eğitimin ve 
yoz bir eğitimin sonuçlarını ciddî bir şe
kilde görmüş olacağız. 

O nedenle, gelir dağılımının bölüşü
mü ve sosyal politikalara yansıması ve bu 
planda da. sosyal hedeflerin özellikle dış
lanmış olmasının, özellikle insan unsuru
nun, geçmişteki ANAP İktidannda oldu
ğu gibi, ikinci plana itilmiş olmasının ciddî 
belirtilerini görmekteyiz. O nedenle, ge
rek geçmişteki beş yıllık planda, gerekse 
geçmişteki bütçe görüşmelerinde şunu 
gördük; Hükümet, sağlığı ve eğitimi ih
mal etmiştir, gelir bölüşümünü kaderine 
terk etmiştir; yani, sosyal devlet anlayışı
nı dışlamıştır demek istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, sosyal devlet an-
layışr lafı gerek iktidar Partisinin Hükü
met Programında, gerekse Altıncı Beş Yı-
lılk Planda kullanılmakta ve partimizce de 
temel esas kabul edilmiş olmasına rağmen, 
iktidar Partisince, maalesef, sosyal politi
kalar hayatiyete geçirilmemektedir. 

Tipik bir örnekle belirtmek istiyo
rum : Özellikle, ücretlinin ücretini alabil
mesi, hakkını alabilmesi, bugünkü mev
cut düzende, işçi sınıfı açısından sendika
lar yoluyla olabilmektedir; yani, toplu pa
zarlıkla olabilmektedir; memurun böyle 
bir yaptırım gücü yoktur; ama sonuçta, 
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hükümet politikaları yoluyla 200 trilyon
luk bir kaynak bu kesimden alınmıştır, ser
maye kesimine aktarılmıştır. Neden?.. 
Çünkü, sermaye kesimi örgütlüdür, ikti
dar partisinin politikaları buna yakındır. 
Ücretli kesim (memur) örgütsüzdür; işçi
nin örgütlülüğü ve sendikal hak ve özgür
lükleri sınırlıdır; toplum kesiminin geniş 
yığınları, tüketici kesim ciddî bir şekilde 
örgütlenmemiştir ve dolayısıyla bölüşüm 
konusunda etken olabilecek bir güce sa
hip değildir. 

Bu olay, 12 Eylülden sonra çok daha 
ciddî bir şekilde kendini hissettirmiştir. 
Hatta, şunu söylersek insafsızlık etmemiş 
oluruz : 12 Eylülün oluşumu planı orta
dan kaldırmıştır ve planın uygulaması ola
yı gündemden çıkmıştır. Sonradan, 
ANAP İktidarı, bunu bir fırsat kabul et
miş, bir baz kabul etmiş, kolay bir yol ka
bul etmiş ve maalesef, plan ilkelerini bile 
gerçekleştirememiştir. Örneğin, sağlıkta ve 
millî eğitimde tasarlanan yatırımlar bile 
gerçekleşmemiştir, onun altında kalmıştır. 

Şimdi, özellikle gelir dağılımının top
lum üzerindeki tahribatını vurgularken, 
gene hükümet politikalarının bir sonucu 
olarak, enflasyon karşımıza çıkmaktadır. 
Enflasyon, hepimizin malumu, hepimizin 
karşı çıktığını zannettiğim; ama bir tür
lü, on yıllardır başımızda olan bir bela gibi 
ve öyle bir hal aldı ki, enflasyon, bir nevî 
kronik bir hastalık gibi ülkemizin bünye
sine girdi ve öyle oldu ki, tıpkı bir şeker 
hastalığı gibi, bir şeker hastasının kanık
sar hale geldiği gibi... Ama, o da yetme
di, bunun zıddı olan durgunluk ekonomisi 
de hâkim oldu; yani, öyle bir şey oldu ki, 
sanlıkla şeker aynı yapıya girdi. Bir taraf
tan, enflasyonu önleyeyim derken, belli 
parasal politikaları gündeme getirmeye ça
ba harcarken, bir bakıyorsunuz, onun he
men akabinde, durgunluk feryatları baş
ladı. Bunu halletmek için piyasaya biraz
cık para sürerek üretimi artırmaya başla

dığınız zaman, bir bakıyorsunuz enflasyo
nu körükler oluyorsunuz... 

Ben şunu söylemek istiyorum : Enf
lasyon, Hükümetin kendi politikasıdır. 
Enflasyonu istiyor; çünkü, enflasyonu is
tememiş olsa, gelir dağılımının bölüşümü-
nün sonuçlarını gördüğünde, başka poli
tikalar uygulamak ve izlemek zorunda 
olurdu; ama görüyoruz ki, Altıncı Beş Yıl
lık Planda hâlâ bundan vazgeçmemekte
dir. Örneğin, son yapılan bir tespitte 1 tril
yon küsur milyar liralık kazanç elde eden 
bankalar, holdingler ve büyük kuruluşlar
dan alınan vergi miktarı, 110 milyar lira; 
yani yüzde 7'ler nispetinde. 

Sayın milletvekilleri, böyle bir hükü
met politikası, bilfiil bu sonuçları doğur
muştur. Bilinmeden bunlar ortaya çıkma
mıştır; teşvik vermiştir, muafiyet vermiş
tir; ihracat yapsın diye belli oranda kazanç 
muafiyeti tanımıştır ve sonuçta, dediğim 
gibi, bu sonucu elde etmiştir. 

Şunu söylemek istiyorum : Bu politi
kalar, sosyal devlet anlayışını gerçekleştir-
mez. Bu plan, insan unsurunu, sosyal den
geyi sağlayacak unsuru dışlamıştır. O ne
denle, Sayın Hasan Fehmi Güneş Beyin 
bahsettiği gibi, sosyal politikalar kısmının 
mutlaka ve mutlaka ciddî bir şekilde ele 
alınmasında yarar görüyorum. 

Bu vesileyle, hepinize teşekkür ediyo
rum, saygılar sunuyorum. (SHP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın İsmail Hakkı 
Önal (SHP sıralarından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA İSMAİL 
HAKKI ÖNAL (İstanbul) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; Altıncı Beş Yıl
lık Kalkınma Planının istihdam ve çalış
ma hayatıyla ilgili bölümleri konusunda 
düşüncelerimi söylemek istiyorum. 

Önce şunu belirteyim : Bu plan, için
de bulunduğumuz koşullar gereği, elbet
te ki, emredici rolde bir plan değil, yol gös-
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terici felsefeyle hazırlanmış bir plan; ama, 
yol gösterici felsefeyle hazırlanan bu plan, 
maalesef, toplumun tüm kesimlerini kav
rayan; toplumun, özellikle, çalışan kesimi
ni, emekçi kesimi kapsayan insanları için 
değil, sermaye ve holdingler için, tekeller 
için yol gösterici nitelikte bir plandır. Bu
nu vurguladıktan sonra, eleştirilerimi sun
maya çalışacağım. 

Değerli milletvekilleri, sağlıklı işleyen 
bir ekonomik toplumsal düzenin başta ge
len göstergelerinden biri, çalışma çağın
daki nüfusu, istikrarlı iş olanakları içinde 
istihdam edebilmektir. Üyelerine iş yara
tamayan bir toplum, kendisini yeniden 
üretemez. 

Hangi nedenle olursa olsun, işsizlik, 
insanın birey olarak gelişmesini olduğu 
kadar, toplumun kalkınmasını da engel
leyen, köstekleyen bir hastalıktır. Üretim 
faaliyetlerinin ana faktörü olan emeğin atıl 
kalması, gerçekte toplumsal üretimden 
vazgeçmeyle eşanlamlıdır. Kalkınma ça
bası içindeki bir ülkenin en büyük üretim 
potansiyelini oluşturan işgücünün ekono
mik etkinlikteki yerini alamaması, daha 
başında kalkınma yarışını yitirmesi de
mektir. İşte bu nedenledir ki, ekonomik 
planlama, öncelikle ulusal istihdam soru
nuna çözüm getirmek ve bu çalışmayı ana 
hedef olarak almak zorundadır. 

Ulusal işgücünü, özel kâr dürtüsüy
le biçimlenen piyasa koşullarının dalgalan
masına terk etmek ve işsizliği, bireylerin 
tek tek çözeceği bir sorun şeklinde gör
mek, modası geçmiş bir vahşet kapitaliz
mi anlamına gelir. Böyle bir anlayış, sa
dece insanî değer açısından değil, ekono
mik kalkınma olgusunun kavranması ba
kımından da ilkeldir. Çünkü, tam çalışma
yı göz ardı eden ve işsizlik sorununu top
lumsal boyutu içinde ele alamayan hiçbir 
ekonomi politikası başarılı olamaz; öteki 
alanlarda olumlu sonuçlar elde etse de, ba

şarılı sayılamaz. İşsizler ordusu, ulusal 
kaynak ve olanakların kötü kullanıldığının 
en açık göstergesidir. İşsizlik, emeğin ve 
onun sahibi olan insanın israf edilmesidir. 

Kalkınma, planları, en kalın çizgile
riyle ifade edilirse, ulusal kaynakların, ön
görülen hedeflere ulaşabilecek biçimde 
tahsis edilmesi, yönlendirilmesi ve etkin
likle kullanılmasıdır. İşgücü planlaması, 
ekonomik planlamanın omurgasını teşkil 
etmektedir. Bu açıdan bakıldığında, ülke
mizde uygulanagelen ekonomi politikala
rı büyük bir fiyaskoyu simgelemektedir. 

İşsiz sayısı, çalışma çağındaki nüfu
sa oranla gün geçtikçe artmaktadır. Ya
bancı ülkelerde, Avrupa'da, Avustralya'
da, Libya, Suudi Arabistan ve Irak'ta ek
mek arayan milyonlarca insanımızı ve sa
yıları milyona ulaşan silah altındaki genç
lerimizi bu hesaba katmasak dahi, resmî 
verilere göre bugün 2,5 milyona varan 
yurttaşımız işsizdir. Ciddiyeti tartışılama-
yacak kadar büyük olan işsizlik sorunu
na, özel bir ilgi ile yaklaşmak ve şimdiye 
kadar uygulanagelenlerin ötesinde, radi
kal önlemler getirmek şarttır. Ancak, tar
tışmakta olduğumuz Altıncı Beş Yıllık 
Kalkınma Planı, konunun önemini kav
ramaktan da, çözüm yolları önermekten 
de bütünüyle uzaktır. Planın, istihdam ko
nusunda ortaya koyduğu hedefler ortada
dır. İşsizlik oranının plan dönemi sonun
da (1994'te) yüzde 8,7'ye düşeceği öngö
rülmektedir. Yüzde 8,7 'lik oran yine de 
yüksek bir işsizliği simgelese dahi, eğer bi
zi, bunun gerçekçi bir hedef olduğu ko
nusunda ikna ederlerse, biz buna da razı 
oluruz; fakat, ne yazık ki, yüzde 8,7'lik iş
sizlik oranının, istatistiklerle oynamak su
retiyle elde edilmiş bir kandırmacaya da
yandığı görülmektedir. Öylesine bir kan
dırmaca ki, planı hazırlayanlar bize, Tür
kiye'nin, istihdam bakımından, örneğin 
Belçika'dan, Fransa'dan, İngiltere'den, 
Hollanda'dan, İtalya'dan daha iyi bir nok-

— 184 — 



T.B.M.M. B : 106 21. 6 . 1989 O : 1 

taya ulaşacağını söylüyorlar. Hatta, o ka
dar ki, Federal Almanya'da yüzde 8 işsiz
lik olduğunu göz önüne alırsak, Alman 
ekonomisinin istihdam potansiyeli ile ya
rışabileceğimizi iddia ediyorlar. Türkiye'
nin, işsizlik problemini bu denli hızlı bir 
biçimde nasıl çözebileceği, sihirli değne
ğin ne olduğu belirtilmiyor planda; ama, 
resmî veriler incelendiğinde görülüyor ki, 
bu sihirli değnek, rakamların keyfî bir bi
çimde çarpıtılmış olmasından başka bir 
şey değildir. 

Bu çarpıtmayı, yine Hükümet tara
fından hazırlanmış belgeler yardımıyla 
açıklamak istiyorum. 1989 yılı programı
na göre sivil işgücü arzı, 1989 yılı için 19 
milyon 370 bin olarak tahmin edilmiştir. 
Oysa, görüşmekte olduğumuz Planda, si
vil işgücü arzı 18 milyon 680 bin olarak 
görülmektedir. İki tahmin arasında 690 
binlik bir fark vardır. 

Diğer taraftan, sivil işgücü arzının 
1994'te 20 milyon 937 bine ulaşacağı tah
min edilmektedir. Eğer 1989 yılı program 
tahminini baz olarak alır ve Plandaki ar
tış hızının doğru hesaplandığını kabul 
edersek, 1994 yılı sivil işgücü arzının 20 
milyon 937 bine değil, 21 milyon 694 bin 
400'e ulaşması gerektiğini görürüz. İkisi 
arasındaki fark 757 bin 400'dür. 

Plan, sivil işgücü arzını 1989 yılı için 
690 bin azaltarak, işsizlik oranını yüzde 
13,26'dan, yüzde 10,01'e; 1994 yılı için de 
aynı sayıyı 754 400 azaltarak, işsizlik ora
nını yüzde 11,9'dan, yüzde 8.7'ye indir
miştir. 

Sivil işgücü talebiyle ilgili iyimser 
tahminlerin bir an için doğru olduğunu 
kabul etsek bile, resmî belgelere yansımış 
hükümet tahminleri arasında ciddî fark
lar vardır. Öylesine farklar var ki, bu pla
nın inandırıcılığını toptan yok eden cins
ten. Aynı yıl içinde hazırlanmış iki belge 
arasında bu denli büyük oran farklılıkla

rı bulunması karşısında hangisinin doğru 
olduğunu anlamaya olanak yoktur. İşsiz
liğin azalacağı imajını bu denli keyfî bir 
rakam hilesiyle yaratmak, kalkınma plan
larının işi olmasa gerekir diye düşü
nüyoruz. 

Gerçekte, planın istihdam öngörüle-
rindeki sahteliğini ve güdüklüğünü sade
ce planı inceleyerek de görmek mümkün
dür. Plan, "1989'da işsiz oranının yüzde 
10,1 olduğunu ve bunun 1994'te yüzde 
8,7'ye indirileceğini" yazmaktadır. Böy
lece, beş yıl sonunda, işsizlik, mutlak sayı 
olarak 58 bin, oran olarak da 1,4 puan 
azalacaktır. Bu hedeflerin bugünkü soru
na çare olmadığı ve son derece güdük kal
dığı açıktır. İstihdamın iyileştirilmesi ko
nusunda, plan, istatistikî manipülasyon-
la saptanan yüzde 8,7'lik oran dışında, 
gerçekte hiçbir umut verici hedef koyama
maktadır. Örneğin, tüm dünyada uygula
nan işsizlik sigortasıyla ilgili tek bir cüm
le bile planda yoktur. 

Öte yandan, istihdamdaki bu yeter
sizlik, iyileşme ile öngörülen kalkınma hızı 
ve yatırım artışı arasında da bir bağlantı 
yoktur. Nitekim, plan yüzde 7'lik bir kal
kınma hızı ve yüzde 9,2'lik yatırım artışı 
öngörmektedir. Eğer yatırımlar yılda yüz
de 9,2'lilc bir hızla, gayri safi millî hâsıla 
ise ortalama yüzde 7'lik bir hızla artacak 
ise, bu artışların işsizliğin azaltılmasına 
beş yıldaki katkısı bu denli düşük olma
malıdır diye düşünüyoruz. Halen var olan 
işsiz sayısı yine aynen korunacak ise, bu
nun bir tek anlamı vardır, Hükümet, iş
sizliği, bir başka ifadeyle, ülkenin emek 
potansiyelinin değerlendirilmesini göz ardı 
etmektedir. Bu plan, işsizliğe çözüm ara
yan bir plan değildir diyoruz. 

İstihdamın sektörlerarası dağılımı in
celendiğinde ise, bugünkü durum ve plan 
dönemi sonunda öngörülen hedefler şöy
ledir : Devlet Planlama Teşkilatının tah
minlerine göre, 1989 yılında, çalışan nü-
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füsun yüzde 55,1'i tarım, yüzde 30,7'si 
hizmetler ve yüzde 14,2'si de sanayide ça
lışmaktadır. Yine Devlet Planlama Teşki
latının hesaplamalarına göre, 1989 yılı 
için, bunlar, sırasıyla; yüzde 53,9, yüzde 
31,6 ve yüzde 14,5'tir. 

Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı, dö
nem sonunda, yani 1994'te sivil, ist ihda-
mın dağılımında, tarımın yüzde 46,2'ye 
gerileyeceğini. Sanayi payının ise yüzde 
17,5'e yükseleceğini öngörmektedir. Hiz
metler sektörü ise, sivil istihdamın yüzde 
36,3'ünü kapsayacaktır. 

Bu öngörülerin, ekonomik gelişme 
doğrultusuyla uyum içinde olduğunu iti
raf etmek durumundayız. Ancak, sanayi
nin, 1994 yılında, çalışan nüfusun ancak 
yüzde 17,5'ine iş verebilecek düzeye ula
şacağı göz önüne alınırsa, gelişmenin, he
nüz çok yetersiz kaldığı ve pek çok ülke
nin gerisine düşüldüğü açıkça anlaşıla
caktır. 

Nitekim, 1980 ve 1986 yılı verilerine 
göre, sanayinin istihdamdaki payı, örne
ğin Mısır için yüzde 20, Irak için yüzde 
22, Yunanistan için yüzde 28,1 ve Porte
kiz için ise yüzde 34,1'dir. 

İstihdamın sektörel dağılımında sa
nayi ve hizmetler sektörünün yoğunluk 
kazanmasının, gelişmişliğin göstergelerin
den biri olduğu hususu gözden uzak tu
tulmamalıdır. Altıncı Beş Yıllık Plan so
nunda dahi, bu planın uygulanması ha
linde, Türkiye henüz bir tarım ülkesi ol
maktan kurtulamayacak demektir. Bu ba
kımdan da, plan, güdük hedefler koy
maktadır. 

Diğer taraftan, plan, 1989'dan 1994'e 
kadar, sanayinin, toplam 776 bin kişiye ye
ni iş yaratacağını; aynı yıllar için sayının, 
hizmeder sektörü için 1 milyon 109 bin ci
varında olacağını öngörmektedir. 

Bu sayılar, işsizlik probleminin çözü
münde, yeni plan döneminde köklü bir 

atılımın yapılamayacağını, sorunun çözü
müne köklü bir yaklaşımın olmayacağını 
ortaya koymaktadır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
planın istihdamla ilgili bu bölümünden 
sonra, zamanın darlığı nedeniyle, kısaca, 
çalışma yaşamıyla ilgili bölümüne değin
mek istiyorum. 

Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı, 
özellikle 1980'den sonra altüst olan çalış
ma hayatını yeniden düzenlemek konu
sunda, soyut ve basmakalıp sözler dışın
da hiçbir ilke ve politikaya sahip değildir. 

Planda, ekonomide verimliliğin yük
seltilmesi, ücretin hesaplanması, iş değer
lendirme tekniklerinin geliştirilmesi, iş ta
nımlan ve iş değerlendirmeleri, esas üc
ret ile yan ödemeler arasındaki dengenin 
ücret lehine değiştirilmesi; ücret istatistik
lerinin uluslararası standartlara uydurul
ması, ücretliler kesimi tüketici fiyatları en
deksinin hazırlanması gibi, gerçekte işlet
me iktisadı alanına giren mikro düzeyde
ki konuların ötesinde, hiçbir ciddî ilke ve 
politikaya yer verilmemiştir. 

Planda çalışma hayatıyla ilgili olarak 
yer alan 10 paragraftan 7'si iş idaresi tek
nikleriyle bağlantılıdır. 

Ülkemizde, çalışma hayatıyla ilgili 
sorunlar, iş değerlendirme teknikleri ya da 
ücret istatistikleri gibi marjinal nitelikte
ki teknik eksikliklerden doğmamaktadır. 
Çalışma hayatımızın bugün içinde bulun
duğu koşulların nedeni, örneğin iş değer
lendirme tekniklerinin mevcut olmayışı ya 
da yetersizliği değildir. Konuyu bu denli 
tali önemdeki noktalara kaydırarak asıl so
runu perdelemekte hiçbir yarar yoktur. 

Gerçekte, yukarıda saydığım işletme
cilik ve iş idareciliğiyle ilgili konulann, Beş 
Yıllık Kalkınma Planında yer alması dahi 
gerekmez. Bunlar, devletin, ekonomik ve 
sosyal hayata yön vermek üzere hazırla
dığı uzun vadeli planlarda değil, işletme-
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lerin yıllık ya da günlük is programların
da bulunması gereken marjinal ve mikro 
ölçekteki konulardır. 

Oysa, bugün, "Çalışma hayatı" de
yince akla gelmesi ve ciddî biçimde ele alı
narak çözümlenmesi gereken temel sorun
lar vardır. Bu temel sorunlann basında, 
alabildiğine bozulmuş olan gelir dağılımı, 
isçileri âdeta köleliğe iten is hukuku dü
zeni gelir. Gelir dağılımı ve is mevzuatı ko
nusunda Altıncı Beş Yıllık Planın somut 
ve inandırıcı hiçbir ilkesi mevcut değildir. 

Gelir dağılımıyla ilgili olarak söyle
nen tek şey, "...çalışanların gelirden adil 
pay almaları temel ilkedir..." cümlesidir. 
Bu ifade, bugün Türkiye'nin içinde bu
lunduğu çalışma yaşamım ve köleliğe itil
miş olan işçilerin iş düzenini düzeltmeye 
yeterli değildir. 

Sayın milletvekilleri, acaba, bu cüm
ledeki "adil pay" deyimi nedir? Bu payın 
ne olduğu, bugünkü ücret düzeyinin adil 
sayılıp sayılmadı ğı ve eğer sayılmıyorsa, 
ücret gelirlerinin ulusal gelir içindeki pa
yının nereye çıkarılacağı ve bunun meka
nizmalarının neler olacağı belirtilmemiş
tir. Bu soruların cevabına, sadece "Çalış
ma Hayatı" başlıklı bölümde değil, pla
nın hiçbir yerinde değinilmemiştir. O ka
dar ki, ulusal gelirin, ücretin, üretim fak
törleri arasındaki dağılımını gösteren hiç
bir bilgi yoktur. Bu plan içinde, devlet, 
kendisini âdeta gelir dağılımı probleminin 
dışında görmektedir. 

Gerek işçi ücretlerinde ve gerekse 
memur maaşlarında yıllardır süren reel 
kayıplar sonucu, bugün, ülkemizde son 
derece adaletsiz bir gelir bölüşümü orta
ya çıkmıştır. Enflasyon, emek gelirlerini, 
asgarî yaşam koşullarının altına çekmiş
tir; buna karşılık, sermayenin ulusal ge
lirden aldığı pay hızla yükselmiştir. Çalı
şan halk kitleleri, hayat pahalılığının kıs-
kacmdadır. Toplumun bir numaralı soru

nu, hayat pahalılığı ve hızlı yoksullaşma
dır. Bu gerçekleri bilmeyen de kalmamış
tır. Bunu Hükümet de bilmektedir; ama 
bir çözüm yolu da önermemekte ve getir
memektedir. 

Durum bu iken, gelecekteki beş yıl
lık dönemin ekonomik ve sosyal gelişme 
hedeflerini ve politikalarını saptamak id
diasındaki Altıncı Plan, soruna çözüm yol
lan önermek şöyle dursun, sorunun var
lığını bile kabullenmekten kaçınmaktadır. 
Plan, bu konuda toplumu aydınlatıcı ve
rileri dahi içermemektedir. 

Özetle söyleyecek olursak, Altıncı Beş 
Yıllık Planın, sosyal politikası yoktur ya da 
daha doğru bir ifadeyle, sosyal devlet il
kesi tümüyle terk edilmiş, kalkınmanın 
sosyal boyutu yok edilmiştir. 

Altıncı Beş Yıllık Planın, iş hukuku 
alanındaki öngörüleri de aynı mahiyette
dir. Bu konuda, tek bir paragraf içinde bi
ze, "Çalışma hayatı mevzuatının Avrupa 
Topluluğuna uygun şartlan da dikkate ala
rak ve uluslararası çalışma örgütünün 
normlanna uygun olarak geliştirilmesi yö
nündeki çalışmalar sürdürülecektir" 
deniyor. 

İş Yasası, Toplu Sözleşme, Grev ve 
Lokavt Yasası, Sendikalar Yasası ve bu'ko-
nularda Anayasada yer alan hükümler 
hakkında ne düşünüldüğü, neyin nasıl de
ğiştirileceği ve yapılacak çalışmalarla, ya
pılacak değişikliklerin zamanı öngörülme
miştir. Öyle anlaşılıyor ki, eğer, Türkiye'
nin gündeminde Avrupa Topluluğuna gir
me olmasaydı ve eğer, Uluslararası Çalış
ma Örgütünün dıştan baskısı bulunma-
saydı, Hükümetin, ülkemizdeki antide
mokratik çalışma mevzuatıyla ilgili hiçbir 
düşüncesi ve niyeti olmazdı. 

Salt, Avrupa Topluluğu ve ILO ne
deniyle çalışma mevzuatının ele alındığı
nı söylemek, yıllardır işçilerin ve sendika
ların bu konudaki yakınmalarını hiçe say-
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mak, kendi yurttaşlarının sesine değil, ya
bancı ülke ve kurumların zorlamalarına 
kulak vererek, hiçbir soruna ulusal bir çö
züm getiremeyiz. Oysa, ulusal bir yöne
tim, öncelikle kendi halkının istemlerine 
uymak zorundadır. Halk istediği için de
ğil, yabancılar istiyor diye iş yapmak, onur 
kırıcı olduğu kadar, ulusal iradeyi de mut
laka ve mutlaka zedeler diye düşünüyoruz. 
Oysa, ülkemizdeki grev, toplusözleşme ve 
sendika düzenini çağdışı zincirlerden kur
tarmak, bu alanda demokrasiyi kurmak ve 
işçilere de en doğal haklarını vermek için, 
yabancı kuruluşların baskısına gerek yok
tur. 1989 yılı bahar girişiminin sadece bir 
günlük sahnesi bile, Türkiye'de işçi sını
fının içinde bulunduğu koşulları apaçık 
görmeye yeter. "Açız" diye yürüyen işçi
lerin kararlılığı ye sınıf dayanışması, en ka
tı yüreklere bile, çekilen çilelerin ağırlığı
nı sergilemeye yeterlidir. Yıllar yılı bastı
rılan, hor görülen, karalanan ve yozlaştı-
rılmaya çalışılan işçi sınıfı istemlerinin ve 
işçi sınıfı ideolojisinin, ölmediğini, yok edi
lemediğini ve aksine, güçlendiğini anla
mak için, yabancı bir kurum ya da ülke
nin anımsatmasına lüzum yoktur. Bugün, 
işçi sınıfı ve sendikalar özgürlük istiyor; 
grev yasaklarının, toplusözleşme barikat
larının, sendikal örgütlenme önündeki tu
zakların kaldırılmasını istiyor. Sendikal 
haklarından yoksun bırakılan milyonlar
ca emekçi, işçi, Türkiye'de artık, sendikal 
hak ve özgürlüklerin çağdaş anlamda yer
leştirilmesini istiyor. 

Halkın, bunca baskı, terör ve saptır
maya karşın, yeniden konuşmaya başladığı 
bir dönemin başında, Altıncı Planın bize 
vaat ettiği şey, çalışma hayatı mevzuatının 
geliştirilmesi yönündeki çalışmaların sür
dürüleceğidir. Şimdi, sormanın tam sıra
sıdır : Bu çalışmalar ne zaman yapıldı ki, 
sürdürülecek?.. Türkiye'de, çalışma yaşa
mını, emekçi katmanların, emekçi sınıfla
rın hak ve özgürlüklerini yeniden düzen

leyecek, onları yeniden hak ve özgürlük
lerine kavuşturacak bir çalışma yoktur ki, 
geliştirilsin! 

Bu nedenle, diyoruz ki, Altıncı Beş 
Yıllık Plan, çalışma yaşamıyla da, sosyal 
yaşamla da, hiçbir biçimde, Türk halkı
nın sorunlarına, ihtiyaçlarına cevap ver
meyen bir plandır. Bu planın sadece gös
termelik bir belge olduğunu vurgulamak 
istiyor, hepinize saygılar sunuyorum. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Kâzım Özev, bu
yurun efendim. (SHP sıralarından al
kışlar) 

SHP GRUBU ADINA KÂZIM 
ÖZEV (Tokat) — Teşekkür ederim. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı üzerin
de Sosyal demokrat Halkçı Partinin görüş
lerini açıklamak üzere söz almış bulunu
yorum. Yüce Heyetinizi, Grubum ve şah
sım adına saygıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, plan, ülke kal
kınmasının belli bir düzeyde ve eşit bir şe
kilde yapılması için gerekli ve lüzumlu 
olan bir araçtır. Tam İstihdam hedef alın
madığı takdirde, yapılacak planın da hiç
bir anlam ifade etmeyeceği bir gerçektir. 
Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planında -
sanki Türkiye'nin tüm sorunları çözülmüş 
gibi- gerçekçi bir yaklaşım mevcut değil
dir. Bu beş yıllık plan da, enflasyonun dü
şürülerek, "Ortadirek" diye tarif edilen 
dar gelirli kişilerin durumlarının düzelt
mesini sağlayacak gerçek anlamda bir ön
lem getirmemektedir. Halbuki, planda, 
tüm ünitelerin planlanmasının yanında, 
ülkede yaşayan insanların insanca, yaşa
masını düzenleyecek bir sistemin getiril
mesi gerekmektedir. Bu plan, sanki, enf
lasyondan medet uman bir görünüm arz 
etmektedir. Plan, bir yandan ülke kalkın
masının hedefini saptarken, öte yandan da 
insanların refah seviyesini artırıcı tedbir-
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ler içermelidir. Tabiî, bu konu birçok baş
lık içermektedir ve dolayısıyla, her başlı
ğın da kendine göre önemi vardır. Ben, 
burada sadece sağlıkla ilgili konuya değin
mek istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, bu bölüm, insan 
refah ve mutluluğunun temelini oluşturan 
bir bölümdür. Planın 784 üncü maddesi
ne bakıyorum; " Sağlıklı bir toplum için 
sağlık hizmetlerinden vatandaşlann en iyi 
şekilde faydalanmasını sağlamak amacıy
la sağlık hizmetlerini eşit olarak, sürekli, 
dengeli ve yeterli bir şekilde herkese ve her 
yere ulaştırmak temel ilkedir. Bu amaçla 
sağlık ana planı hazırlanacaktır" denil
mektedir. 

Değerli arkadaşlarım, sağlık gibi çok 
önem arz eden bir konuda, altı yılda, İk
tidarın yeni mi aklı başına geldi? Bunu an
lamak mümkün değildir. Burada anlaşı
lacağı gibi, ANAP İktidarının, sağlık ko
nusunda, net ve saydam bir politikası 
mevcut değildir. Sadece, Hükümetin bu 
konudaki belirsizliği değil, sık sık değişen 
sağlık bakanlarının da birbirlerinden çok 
farklı politikalar izlediği tarafımızdan göz
lenmektedir. Bir bakanın bir konudaki gö
rüşü, diğer bakanınkini tutmamaktadır. 
Halbuki, sağlık bir sistem meselesidir, ulu
sal bir politikadır; her hükümet veya her 
bakan kendince bir değişim yapmamalı
dır. Bugün, ülkemiz, temel sağlık ölçütle
ri bakımından, en geri ülkeler arasında sa
yılmaktadır. Son on yılda uygulanan eko
nomik politikaların yansıması olan sağlık 
politikaları, toplumun umutsuzluğunu ar
tırmaktan başka bir işe yaramadığı gibi, 
sağlık çalışanlarını da yaşama ve çalışma 
koşullarına dayanmaz hale getirmiştir. 

Aslında, sağlıkta yanlış olan, politi
kadır. Hükümetin sağlık politikası yanlış
tır. Konuların önemi ve çalışma düzeni, 
istatistiklerin sağlıklı olmasıyla meydana 
çıkar. Sağlık Komisyonunda şahit oldu

ğum ve orada da dile getirdiğim gibi, Sağ
lık Bakanlığı yetkililerinin söylediği ista-
tistikî rakamlarla Planlamanın ortaya koy
duğu rakamlar birbirinden çok farklılık 
arz etmektedir. Eğer, bu plan hedefini ta
şıyan istatistik! rakamlar da, Komisyon
da şahit olduğum gibiyse çok üzücüdür ve 
plan, hedeflerine ulaşmayacak demektir. 

Plan, bebek ölüm oranlarının binde 
50'nin altına düşürülmesini hedef almak
tadır. Tabiî, bu, sevindirici olur; ama bu 
ekonomi ve sağlık politikasıyla, bu oranın 
gerçekleşme nispeti, ihtimali zayıf bir ol
gu gibi görünmektedir bana. Bebek ölüm 
oranının düşmesi, insanların ekonomik ve 
sosyal düzeylerinin yükselmesiyle orantı
lıdır. Nasıl ki, Avrupa ülkelerinde bebek 
ölüm oranı binde 9 ise ve binde 9 olma
nın, ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan 
yükselmenin neticesi ortaya çıktığını ka
bul edersek, Türkiye de bu düzeye çıktığı 
zaman, tabiî ki binde 65'lerdeki çocuk 
ölüm oranı, plan hedefine ulaşacak de
mektir; aksi takdirde, sadece lafta kala
caktır. 

Yine, planda, hayatta kalma yaşının 
68'e yükseltileceğinden bahsediliyor. İn
sanlarımız, ülkemizdeki dengesiz gelir da
ğılımı ile mi bu seviyeye çıkacaktır? Bir 
yandan, kapı kapı iş arayıp bulamazken, 
öbür taraftan, iş bulma şansını yakalayan
lar, aldığı maaşla, evine insanca yaşama 
koşullarını veremezken mi hayatta kalma 
yaşı yükseltilecektir? Bunu anlamak zor. 

Sağlık ödeneklerine baktığımızda, 
1984'te yüzde 3,1 olan bu oranın, 1989 
bütçesinde yüzde 2,8'e indiğini görüyoruz. 
Yatırım ödeneklerinde durum daha da kö
tü. Öyle ki, İktidarın yatırım için aldığı 
ödenek miktarı hem düşüktür, hem de tü
münü harcayamamıştır. Örneğin, 1985'te 
sağlık yatırımları ödeneğinin tüm yatırım 
ödeneklerine oranı yüzde 2,1 iken, bunun 
ancak yüzde 0,6'sı harcanabilmiş; 1987'de 
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bu oran yüzde 3 iken, ancak yüzde 1,6'sı 
harcanabilmiştir. Zaten, bir konuşmasın
da Sayın Sağlık Bakanı da, hastane yapım
larını durduracağını, yeni hastane yapıl
mayacağını . vurgulamıştır. 

Yine, Altıncı Beş Yıllık Kalkınma 
Planında, 1 011 kişiye 1 hekim hedeflen
mektedir. 1988 yılı sonu itibariyle kişi ba
şına düşen hekim miktarına baktığımız
da, Adana İlimizde 1 802, Adıyaman İli
mizde 4 675, Bingöl İlimizde 5 608, To
kat İlimizde 5 460, İstanbul İlimizde 532, 
İzmir İlimizde de 634 kişiye 1 hekimin 
düştüğü görülmektedir. 

Yine 4 845 kişiye 1 diş hekimi, 3 655 
kişiye 1 eczacı, 736 kişiye 1 hemşire ve ebe, 
2 838 kişiye 1 sağlık memuru ve teknis
yen hedeflenmektedir. 

YÖK, mevcut tıp fakültelerindeki öğ
renci kontenjanını 5 000'den 3 806'ya dü
şürmüştür. Eğer, plan hedefi, tıp fakülte
sindeki, az önceki öğrenci alımları göz 
önüne alınarak yapılmış ise, gerçekleşme
yecek demektir. Bu arada, yardımcı sağ
lık personeli, hemşire, sağlık memuru, ebe 
ve teknisyenler de ülke ihtiyaçlarına cevap 
veremeyecek durumdadır. Hükümet, bu
nu sağlık meslek liselerinin sayısını artı
rarak kapatacağı yerde, lise mezunlarını 
kursa tabi tutarak bu açığı kapatmaya ça
lışmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, sağlık meslek li
seleri, ortaokuldan sonra dört yıllık teo
rik ve pratik meslekî eğitim yapan okul
lardır. Dolayısıyla, yetiştirdiği hemşire, 
ebe ve sağlık memuru, kendi dalında uz
man olarak yetişmektedir; ama, Sağlık Ba
kanlığı, kısa bir süre kursa tabi tutarak ye
tiştirdiği kişilere, insan sağlığını emanet 
etmeye başlamıştır. İnsan hayatını bu ka
dar önemsizmiş gibi görmek, doğru bir 
düşünce değildir. 

26 Mart mahallî idare seçimlerinden 
önce, aynı amaçla, Bakanlık imtihan aç

mış, 75 binin üzerinde genç başvurmuş
tur; Fakat, imtihana giren bu gençlere bu
güne kadar bir netice bildirilmemiştir; 

^binlerce gence anlamsız bir umut verilmiş
tir. Şu bir gerçektir ki, sadece okullardan 
öğrencileri mezun edip, kâğıt üzerinde 
sağlık personeli açığını kapatmak da bir 
şey ifade etmez. Önemli olan, onların ül
ke çapındaki dağılımını da düzenli bir şe
kilde yapmaktır. 

Şimdi, bir örnek vermek istiyorum : 
Üç büyük ilde 4 101 hekim, 7 468 hemşi
re, 2 262 sağlık memuru, 3 585 ebe; kal
kınmada öncelikli 28 ilde ise 3 908 hekim, 
5 928 hemşire, 4 139 sağlık memuru, 7 655 
ebe ve diğer 36 ilde ise 7 416 hekim, 
13 352 hemşire, 8 154 sağlık memuru, 12 
769 ebe mevcuttur. 

Görüleceği gibi, Türkiye'de, sağlık ve 
yardımcı sağlık personelinin yüzde 50'si 
hemen hemen üç büyük ilde toplanmış
tır, buna çare bulmak lazımdır. Bunun ça
resi, ülke şartları göz önüne alınarak, sağ
lık personeline yeterli ücret verilmesi ve 
bunun yanında, gerekli özendirici tedbir
lerin alınmasıyla mümkün olacaktır. 

Hafızamızı bir yoklarsak göreceğiz 
ki, 224 sayılı yasanın sağlık personeline ge
tirdiği özendirici tedbirlerle ve yeterli üc
retle, o bölgelere sağlık personelinin git
mesi sağlanmıştır. Yoksa, bugünkü zorun
lu hizmet yasaları ile bu personelin oraya 
gitmesini sağlamak çare değildir. 

Aslında, sağlık personelinin sorunu 
sadece ücret de değildir. Ücretin yanında, 
ülke sorunlarından kaynaklanan birçok 
sorun da mevcuttur. Sağlık hizmetlerinin 
düşünülen ideal şekli ile çağımız koşulla
rına uygun yürütülmesi, aksak yürütülme-
mesi, bu hizmet ağı içindeki tüm sağlık 
elemanlarının bir bütün içinde ve hakla
rından dengeli bir şekilde yararlanarak ça
lışması sağlanabilir. 
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Günümüzde, içerisinde ilaç ve ecza
cılık hizmeti yer almadığı herhangi bir 
sağlık hizmetinin verilmesi düşünülemez. 
Bu nedenle, sağlık hizmetlerinin tam ola
rak değerlendirilmesi açısından, eczacılık 
mesleğinin yanı sıra -ifade edildiği gibi-
diğer temel sağlık sınıfı meslekleriyle bir
likte düşünülmesi gerekmektedir. Ancak, 
plan bu konularla ilgili hedeflenecek yön
temleri belirtmemektedir. 

ilaç konusunda ise, söylenecek çok 
şey olmasına rağmen, burada, zamanın 
yetersezliği nedeniyle bir iki cümleyle de
ğinmek istiyorum : 

insan sağlığı üzerinde bu kadar öne
mi olan bir maddenin yeterli kontrol ve 
denetiminin noksan olması, fiyatıyla bu 
kadar uğraşılması, bu zihniyetin insanla
ra ne kadar az değer verdiğinin kanıtıdır 
sanırım. 

Haç piyasası, kâr amacı gütmekten 
başka bir şey düşünmeyen bir avuç işbir
likçinin kâr ve spekülasyon hırsına terk 
edilmiştir. İlaç sorunu da kanayan bir ya
ra haline gelmiştir. Ancak, Altıncı Beş Yıl
lık Kalkınma Planında, ilaç konusuyla il
gili hedefin ne olacağı konusunda yeterli 
açıklık getirilmemektir. 

Ülke hastanelerindeki yatak miktarı
nın 134 binden 153 bine çıkarılacağı, ya
tak kullanma oranının 157'den 165'e yük
seltileceği hedeflenmektedir. Ancak, bu 
durumda, yatak kullanma oranı, yatay eğ
ri göstermektedir. Bu oranın yükselmesi, 
hastanelerdeki personelin yeterli korun
maları sağlandıktan sonra gerekli teçhiza
tın da bulundurulması zarurîdir. O za
man, planın hedefine ulaşması müm
kündür. 

Sayın milletvekilleri, her zaman dile 
getirdiğim gibi, Sağlık Bakanlığının 
önemli sorunlarından biri de, 67 ilimizin 
60'ına yakınında sağlık müdürü bulunma-
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yıştdır. Bu görevler, başka görevlerde bu
lunan kişilerce, "yerine bakılmakla" yü
rütülmeye çalışılmaktadır. Şunu açıkça 
söylemek istiyorum ki, ülkemizde, son yıl
larda, parti politika ve çıkarlannm, bilim
sel ve yönetsel gereklerin önüne çıkabil
dikleri sıklıkla gözlenmektedir; bu da, her 
türlü çalışmayı, verimsizliğe, başarısızlı
ğa götürmektedir, kırgın ve kızgın bir sağ
lık ordusu ortaya çıkarılmıştır. 

Sağlıkta önemli olan, insanların hasta 
olmamasını sağlamaktır. Bu dâ nasıl ola
caktır? Koruyucu hekimliğe önem ver
mekle olacaktır. 

Şu da bir gerçektir ki, insanlarımız, 
Türkiye'deki gelir dağılımının bozuklu
ğundan ve eşit bir biçimde gelire sahip ol
madıklarından, yeterli ve dengeli bir bes
lenme yapamamaktadırlar. Bunun sonu
cu olarak da, çeşitli hastalıklar ortaya çık
maktadır. Bir taraftan insanların gelir dü
zeyini yükseltirken, bir taraftan da koru
yucu hekimliğe gerekli önemi vermemiz 
lazımdır. Halbuki bugün, sağlıktaki koru
ma kaynaklarının yalnız yüzde 20'si ko
ruyucu sağlık hizmetlerine, yüzde 80'i ise 
tedavi edici sağlık hizmetlerine harcanır. 
Bu, yanlış bir tutumdur. ANAP İktidarı
nın sağlık politikasının ana hedefi, hizme
tin parayla satılan bir ekonomik faaliyet 
oluşudur. Biz, SHP olarak buna baştan 
beri karşı çıktık, çıkmaya da devam edi
yoruz. Bunun esas yönteminin sosyalleş
tirme olduğunu vurguladık. Temenni edi
yorum ki, eğer diğer konularda olduğu gi
bi, siyasî ömrü kâfi gelirse, Anavatan İk
tidarı, bir gün, sağlık hizmetlerinin paray
la ölçülmesi gerekmeyen sosyal hizmet ol
duğunun şuuruna varacaktır. Altıncı Beş 
Yıllık Planda, sağlık hizmetlerinin ekono
mik niteliği konusunda bir açıklama yok
tur. Ne olacaktır?.. Paralı mıdır?.. Eskisi 
gibi yine paralı mı devam edilecektir, yok
sa, parasız mı olacaktır, bunu anlamak 
mümkün değildir. 
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Sayın Kitapçı, Sağlık Bakanı iken 
"Hiç kimseden para alınmaması için teş
kilatlara tamim gönderdiğini, vatandaşın 
beyanına itibar edileceğini" söylemiştir, 
Sayın Şıvgın ise, "Biz beyana itibar ede
meyiz, bu konu istismar ediliyor" demek
tedir. Benim asıl endişem, ' ' Paran varsa 
tedavi ol ve yaşa'' düsturu bu plan döne
minde de sürdürüleceğe benzemektedir. 
Ancak, kısa zamanda yapılacak bir seçim
de SHP iktidar olacak ve bu planı da ye
niden düzenleyecektir. 

Şunu söylemeye çalışıyorum : Devlet 
her konuda tasarruf yapabilir; ama, sağ
lık konusunda tasarruf yapamaz. 

Sayın milletvekilleri, bu plan hedef
leri gerçekleşse bile ne, gecenin karanlığın
da sıra alabilmek için hastane kapıların
da sıralanan insanların durumu ne mua
yene olabilmek için poliklinik önünde in
sanların omuz omuza birbirlerini itip kak
ma rezaleti, ne de ülkenin dört bir tara
fından gelerek, günlerce, film, ameliyat ve 
yatak sırası beklenme sıkıntıları sona er
meyeceğe benzemektedir. 

Ayrıca, rehin bırakılan cenazelerin 
öykülerinin, bono ile taburcu edilen has
taların şikâyetlerinin de sürüp gideceği an
laşılmaktadır. 

Sağlıkla ilgili sorunların tümünü, kı
sa zaman içerisinde burada dile getirme
mize imkân yoktur; ancak önemli gördü
ğümüz konulara değinmeye çalıştım. 

Bakanlığın, kış uykusundan uyanıp, 
denizlere akıtılan sanayi artıkları ve kana
lizasyonlarla, binbir çeşit hastalığın boy 
gösterdiği açıkta satılan gıda maddeleri
nin, sinek, böcek hücumuna uğradığı, su 
yokluğunun had safhaya erip, her türlü te
mizlik işlerinin yapılamaz konuma itildi
ği bu dönemde, insanların sağlıklı yaşa
malarına olanak sağlamasını istiyoruz. 

Sağlık hizmetleri, kuşkusuz büyük 

bir bütündür. Bir noktasındaki aksaklık, 
önlem alınmadığında, zincirleme en uç 
noktaya kadar ulaşır. Sağlık kavramının 
çağdaş düzeyde tartışılmaya başlandığı yıl
lardan bu yana kat edilen mesafeler, bu 
uğurda mücadele verenlerin yaşam süre
leri içerisine sığmadığı gibi, kat edilmeye 
değen mesafeler de daha birçok insanın 
ömrü içinde sürüp gidecektir. Ne var ki, 
gelecekte ne olacağı, şu anda ne yaptığı
mıza bağlıdır. Yani, bugün, sağlık örgüt
lenmesi için koymayı planladığımız veya 
koyacağımız temel taşları, geleceğin nes
linin sağlıklı yetişmesini sağlayacaktır. İn
sanımız, yaşam bütünlüğü içerisinde, da
ha güzel yaşanılan bir dünya yaratma kav
gasının, hep umutla ve buna, acılarını, 
gözyaşlarını katık ederek sürdürmektedir. 
Sonsuzluk boyutuna uzanan evrensel ara
lıkta da bu umut, böylece sürüp gideceğe 
benzemektedir. 

Bu memleket hepimizin... Dolayısıy
la, tenkitlerimiz, eleştirilerimiz, şahıs ola
rak kimseyi hedeflememektedir. Toplumu
muz için en doğruyu, en iyiyi bulma ar
zusunu taşımaktayız. 

Hepinize teşekkür ediyor, saygılar su
nuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sa
yın Aykon Doğan; buyurun efendim. 

DYP GRUBU ADINA ABDUL
LAH AYKON DOĞAN (İsparta) — Sa
yın Başkan, yüce Meclisin saygıdeğer üye
leri; Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planının 
Yüce Meclisteki müzakeresi vesilesiyle, 
Doğru Yol Partisi Grubu adına görüşleri
mizi arz etmek üzere huzurlarınızda bu
lunuyorum. Sözlerimin başında, hepinizi 
saygı ile selamlıyorum. 

Türk toplumu, plan fikri ve planlı 
kalkınma konusunda, hepinizin bildiği 
üzere, çeşitli aşamalardan geçerek bugün-
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kü noktaya gelmiştir. Türk toplumu adı
na, geldiğimiz noktanın övünülecek bir 
nokta olduğunu öncelikle belirtmek is
tiyorum. 

Bugün, herkes, Türkiye'nin kalkın
masının demokratik yollarla ve plana bağlı 
olarak yürütüleceği konusunda fikir bera
berliği içindedir. 

Altıncı plan, planlı kalkınmada, gel
diğimiz noktayı bir defa daha göstermesi 
bakımından ve 2000 yılına yaklaşırken, 
2000 yılından önceki ikinci plan ve AET'-
ye entegrasyon bakımından da birinci 
plan olması noktalarından, Türk toplumu 
için diğer planlara kıyasla bir yenilik arz 
etmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, burada daha 
önce de ifade edildiği üzere, plan, bir yö
nüyle makro ekonomik sosyal ilkeler, he
defler, politikalar ve öncelikler demetidir. 
Bir bakıma, bunu, ekonomik ve sosyal he
defler, dengeler, tedbirler denklemi olarak 
da kabul edebiliriz; planın bir yönü budur. 

Planın ikinci yönü ise, kanaatimce, 
bugün üzerinde daha çok önemle durma
mız gereken yönü ise, planda belirlenen 
hedef, ilke ve politikaların, önceliklerin, 
kurulan dengelerin, hazırlanan dengenin 
gerçekliliği, ne aşırı iyimser ne de aşırı kö
tümser olmaması ve toplum tarafından 
benimsenip, inanılır, gerçekleştirilebilir 
bulunmasıdır. Planın ruhu bu noktada 
oluşur. 

Milletin planı beğenmesi, kalkınma 
heyecanına iştirak etmesi, plana dinamizm 
verecektir. Özellikle, konuşmamın başın
da, planın bu yönüne, biraz daha derin
likle değinmek istiyorum : 

Milletin temayül ve tercihlerini pla
na yansıtacak güç, hepimizin kabul ettiği 
üzere, çoğulcu ve temsili sistem içinde de
mokratik yollarla işbaşına gelmiş hükü
metler ve onun arkasındaki temsil 

gücüdür. 

Planda, ileriye yönelik hedef, ilke, po
litika ve tercihlerin, kurulmak istenen eko
nomik ve sosyal dengelerin isabet derece
si ise, bir yandan bu tahminlerin yapıldı
ğı ekonomik ve politik ortamın istikrar 
içinde olup olmadığına, öbür yandan da 
bu gerçeklerin samimiyetle, isabetle, ne 
kötümser ne de çok iyimser olmamak kay
dıyla, samimî bir yaklaşımla plan metni
ne yansıtılıp yansıtılmadığma bağlı bulun
maktadır. 

Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı, 
hem siyasî hem de ekonomik -vasat- ba
kımından, pek de talihli olmayan siyasî ve 
ekonomik bir ortamda hazırlanıp Yüce 
Meclisin huzuruna gelmiş bulunmaktadır. 

Gerçekten, içinde yaşadığımız ortam, 
planı hazırlayan hükümetin, çoğulcu tem
sil gücünün ve inandırıcılığının, bir erken 
seçim tartışması içinde gündeme getiril
diği bir siyasî ortam olarak görülmekte
dir. Öte yandan, uzun bir ekonomik istik
rarsızlık çizgisinin on yıl sonra doruk nok
tasına ulaştığı bir dönemde de bulun
maktayız. 

İşte böyle, siyasî ve ekonomik bakım
dan istikrarsız bir ortamda hazırlanıp Yü
ce Meclisin huzuruna gelmiş olan planın, 
millet tarafından ne derece benimsenece
ğinde, milletin desteğinin ne derece sağ
lanabileceğinde ve milletin kalkınma ko
nusundaki gücünü harekete geçirebilece
ği hususunda endişelerimiz bulunmakta
dır. Eğer, plan, millet tarafından yeterin
ce benimsenemez ve milletin, kalkınma 
heyecanına iştiraki sağlanamazsa, planın 
inandırıcılık vasfı ve toplumsal gücümü
zü harekete geçirme hedefi gerçekleşemez. 

Değerli arkadaşlarım, netice itibariy
le, plan, yazılı bir tahminler demetinden 
ve teknik bir denklemden ileri gidemez. 

Sayın milletvekilleri, Beşinci Beş Yıl
lık Kalkınma Planının hazırlandığı siya-
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sî, ekonomik ortamı, hep birlikte bir defa 
daha geriye doğru giderek hatırlamakta 
fayda vardır. 1984 yılının ekonomik ve po
litik şartları, Türkiye'nin gerçeklerini doğ
ru değerlendirmek, sağlıklı hedefler tayin 
etmek, doğru politikalar öngörmek, hedef 

. ve politikaların inandırıcı gücü ile toplum
sal güçleri harekete geçirmek açısından, 
bugün ile mukayese edilemeyecek derece
de müsaitti. O gün, dünyanın içinde bu
lunduğu ekonomik ve siyasî şartlar bakı
mından da Türkiye, önemli fırsatlarla kar
şı karşıya bulunuyordu. Demek istediğim 
özetle odur ki, gerek dünyanın içinde bu
lunduğu 1984 yılındaki siyasî ve ekonomik 
konjonktür ve gerekse 1984 yılında Tür
kiye'nin içinde bulunduğu siyasî ve eko
nomik konjonktür, bugün içinde bulundu
ğumuz siyasî ve ekonomik konjonktürden 
çok daha müsaitti. 

Bunları, özetle şöyle sıralayabiliriz : 
Başta, enflasyon oranı yüzde 28'lerde idi. 
İç ve dış borçlarımızın yekûnu bu nokta
larda değildi. Kısa vadeli dış borçlarımız 
bu kadar ağır değildi. Devletin iç borçla
rı 30 trilyon değildi. Bölgelerarası farklı
lıklar bugünkü düzeyde değildi. Sanayi
de, özellikle, kullanabileceğimiz kapasite
ler bulunuyordu. Özel sektörün sanayi 
alanında yatırım yapma heyecanı devam 
ediyordu. En önemlisi ise -değerli arkadaş
larım bu hususu kaydetmek istiyorum-
1984 yılında beşinci planı hazırlayan hü
kümetin arkasında yüzde 45 oy desteği 
vardı. Toplum, beşinci plana ve onu ha
zırlayan hükümete bugün ile kıyaslanama
yacak derecede inançla ve güvenle bakı
yordu ve ona 5 yıllık samimî bir vize ver
miş ve 5 yıllık bir hedef tayin etmişti. 

Altıncı planın hazırlandığı ve görü
şülmekte olduğu şu günlerde, politik ve 
ekonomik şartlar, 1984 yılıyla mukayese 
edilemeyecek derecede değişmiştir. Dün
yanın içinde bulunduğu siyasî ve ekono
mik şartlar, altıncı planın başarısı bakı

mından, beşinci plan kadar müsait değil
dir. Öte yandan, Hükümet, sağlıklı ve 
inandırıcı bir plan yapma ve toplumsal 
güçleri harekete geçirme bakımından da, 
beşinci plan döneminden daha uygun şart
lar içinde bulunuyordu. 

Burada, değinmek istediğim bir hu
sus daha var : Hükümet, Beşinci Beş Yıl
lık Planda öngördüğü politikalarda, geç
tiğimiz 5 yıl içinde, önemli zikzaklar çiz
miş bulunuyor. Bunu da, altıncı plan için 
bir şanssızlık olarak telakki ediyorum. 
Neydi bu zikzaklar? O zaman bir sanayi
leşme hedefi tayin edilmişti, bir enflasyon 
hedeil tayin edilmişti, bir yatırım hedefi, 
bir tasarruf hedefi tayin edilmişti. Özel 
sektöre denmişti ki, sanayi alanına yatı
rım yap, enflasyon şu noktada olacak. 
Tüccara denmişti ki, malını kısa bir za
manda ekonomik istikrar içinde alıp sa
tacaksın, ekonomik huzura kavuşacaksın. 
Beş yıllık plan döneminde, geçtiğimiz 5 yıl 
içinde, öngörülen bu hedeflerdeki sapma
lar nedeniyle pek çok tüccar ve sanayici, 
pahalı alıp ucuz satmanın, yaptığı sınaî 
yatırımların beklediği ekonomik konjonk
türün değişmesi neticesinde, isabet olacağı 
gerçeğini görmüş ve iflasa sürüklenmiştir. 
Bu da, altıncı planın inandırıcılığına göl
ge düşüren diğer bir husustur. 

Değerli arkadaşlarım, bu kesimde, 
özetle demek istediğim, bugün, Altıncı 
Beş Yıllık Kalkınma Planı tartışılırken, 
dünyamızın, süratle değişen politik ve eko
nomik şartları karşısında, Türkiye'nin, sa
dece teknik dengeleri doğru bir plan de
ğil, inandırıcı, Türkiye gerçeklerine uygun 
bir plan yapmaya; topluma güven verecek, 
dışarıya itibar, istikrar ve güç telkin ede
cek, toplumun dinamizmini harekete ge
çirecek politikalara ve hükümetlere ihti
yacımız olduğunu hepimizin kabulünde 
zaruret görüyorum. 

Sayın milletvekilleri, hepimizin ve ka
muoyunun anladığı üzere, Anayasamızın 
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öngördüğü kalkınmadaki amaç, Türkiye'
nin, ekonomik, sosyal ve kültürel alanda 
kalkınmasıdır. Konuyu, bu üç boyut içe-' 
risinde incelemek lazımdır. 

Kalkınmanın birinci boyutu ekono
mik kalkınmadır, ikinci boyutu sosyal kal
kınmadır, üçüncü boyutu ise kültürel kal
kınmadır. Türkiye, kalkınma sürecinde, 
ne ekonomik hedeflerinden, ne sosyal he
deflerinden, ne de millî kültür hedeflerin
den en ufak bir taviz veremez. Türkiye, 
muassır, gelişmiş ülkeler seviyesine gele
cektir. Türkiye, bir refah devletine, sosyal 
yönden ulaşacaktır. Türkiye, millî kültü
rünü, gelecek nesillere, gelişmiş ve ona ye
ni değerler katmış olarak devam ettire
cektir. 

Kalkınmanın birinci boyutu olan 
ekonomik kalkınmayı, genelde kalkınma 
hızıyla ölçmek ve değerlendirmek mutad 
olmuştur. Gerçekten, Türkiye, 1964'ten 
bu yana -beş plan döneminde- 4 ilâ 7 ara
sında kalkınma hızlan sağlamıştır; ama, 
değerli arkadaşlarım, Türkiye'nin bugün 
geldiği seviye, gelişmişlik noktası değildir. 
Bu itibarla, ekonomik kalkınmayı ve pla
nın ekonomik kalkınmaya yönelik hedef
lerini tartışırken, sadece kalkınma hızıyla 
yetinmek doğru değildir. 

Diğer faktörlerimiz, öncelikle, ekono
mik kalkınmanın vasatını oluşturacak eko
nomik istikrardır. Ekonomik kalkınma, 
ekonomik istikrar rayları üzerinde ilerle
yecektir. Eğer, bu raylar düzgün olmaz
sa, ekonomik kalkınmanın sürati, arzu 
edilen düzeyde olamayacak, belki de, eko
nomik kalkınma treni, yeterli bir zaman 
içinde hedefine varamayacaktır. 

Ekonomik kalkınmadan anladığımız 
ikinci husus, Türkiye'nin sanayileşmesidir, 
tarımın geliştirilmesidir, ülke kaynakları
nın yurt düzeyinde en rasyonel biçimde 
kullanılmasıdır ve Türkiye'nin, dış ticaret 
bakımından kimseye boyun eğmeden kal
kınma sürecini sağlayabilmesidir. 

Değerli arkadaşlarım, ilk önce, eko
nomik istikrara, değişik bir yönden değin
mek istiyorum. Çünkü, bu konuda, bugü
ne kadar, bu tartışmalarda önemli açıkla
malar yapılmıştır. Bu açıklamaları, biraz 
daha derinliğine inerek ve değinilmeyen 
konuları da, huzurlarınıza getirip, konu
yu daha faydalı bir noktaya çekmek isti
yorum. Hükümetin bu kürsüden açıkla
dığı üzere, gerçekten, altıncı planın yeni
liklerinden birisi, ekonomik istikrar konu
sunda, enflasyon konusunda, bir enflasyon 
denklemini içermesidir. Bu, beşinci plan
da yoktur. Hükümet, beş yıl sonra gayri 
safî millî hâsıla deflatörünün yüzde 13,5'e 
ineceğini açık seçik söylemiştir ve planda, 
bunu tedbir olarak belirtmiştir. Her ne ka
dar, Sayın Bakan, "Bu, sabit gelirlilerin 
ücretlerinde beş yıl sonra aşınma katsayı
sını ifade eder" diyorsa da, bu da aşağı 
yukarı aynı şeydir. 

Değerli arkadaşlarım, bu enflasyon 
tedbirler denklemi, iki yönden eksiktir. Bi
rincisi, enflasyon denkleminde faiz ve ma
liye politikası, dış ticaret politikası açıklıkla 
oturtulmamıştır. ikinci ve özellikle belirt
mek istediğim husus, planda yer alan enf
lasyon stratejisi, bana göre, yanlıştır. Bu 
görüşümü Komisyonda da ifade ettim. Şu
nu memnuniyetle belirtmek isterim ki, Sa
yın Bakanın burada okuduğu, Profesör 
Doktor Merih Celasun Beyin makalesin
de de yer alan ve bundan onbeş gün önce 
komisyonda ifade ettiğim husus, bir eksik
lik ve bir yanlışlık olarak kısa bir biçimde 
ifade edilmektedir. Ben bu hususu biraz 
daha açarak, Yüce Meclisin dikkatlerine 
sunmak istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, enflasyon stra
tejisi, Beşinci Beş Yıllık Planda, beş yıla 
yayılmıştı. Hepiniz biliyorsunuz ki, -beş 
yılı birlikte yaşadık geliyoruz- bu plan için
de -beş yıl içinde- enflasyonu düşürmek 
için Türk ekonomisi defalarca şoka sokul
muştur. Nedir bu şoklar?.. 4 Şubat şoku, 
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12 Ekim şoku. Her defasında görülmüş
tür ki, bu şoklar ekonomiye istikrarsızlık 
getirmiş ve enflasyonu durduracağına, az
dırmıştır. Enflasyon, beş yıl sonra, beklen
tilerin çok daha üstünde bir noktaya gel
miştir. Altıncı Beş Yıllık Planda da izlen
mek istenen enflasyon stratejisi, aynen Be
şinci Beş Yıllık Plandaki gibidir; Beşinci 
Beş Yıllık Planda Stratejik bakımdan ya
pılan hata, Altıncı Beş Yıllık Planda da ya
pılmaktadır. Dileğim odur ki, yarın bu 
strateji bu Meclis tarafından düzeltilir. 

Değerli arkadaşlanm, enflasyonla 
mücadele stratejileri dünyada denenmiş
tir; bundan iki sene önce İsrail'de denen
miştir, AT ülkelerinde denenmiştir, harp 
sonrası Almanya'da, Japonya'da ve Ame
rika'da denenmiştir. Enflasyonla mücadele 
stratejisi, altı ay olur, bir yıl olur veyahut 
iki yıl olur; bunun beş yıla yayılması ha
talıdır. Onun için, bana göre, plandaki, 
"beş yıl sonra gayri safî millî hâsıla kat
sayısının yüzde 13,5'e indirileceği" şeklin
deki hedef yerine, "iki yıl içinde indirilir" 
şeklinde bir hedefin benimsenmesi, stra
teji olarak daha doğru olurdu. Bu açıkla
malarda bulunarak, bu stratejik hatayı hu
zurlarınızda değerlendirmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlanm, "Türkiye'de, 
ekonomik kalkınmanın genel ölçüsü, kal
kınma hızıdır" demiştim. Bu planda, kal
kınma hızı yüzde 7 olarak öngörülmüştür. 
Benim inancım ve partimizin kanaati odur 
ki, Türk toplumu için yüzde 7'lik kalkın
ma hızı, gerçekleştirilemeyecek bir hız de
ğildir. Çünkü, Türk ekonomisi, tarım ba
kımından kendi kendisine yeterli bir eko
nomidir, her türlü tarımsal ürünü ihtiva 
etmektedir, her çeşit madeni ihtiva etmek
tedir. Türkiye, çok çeşitli sanayi yatırım
ları ve sanayi tesisleri kurabilecek güçte
dir ve sanayi alanında ileri derecede çe
şitliliğe sahip bir ülkedir. Ayrıca, Türki
ye'nin, tarihî ve turistik bir zenginliği de 

vardır. En önemlisi, Türk insanı çalışkan
dır, Türk insanı dürüstür, Türk inşam na
musludur, Türk insani bugün yüzde 7'lik, 
yüzde 8'lik kalkınma hızlarını gerçekleş
tirebilecek moral ve maddî değerlerle mü
cehhezdir. Bu itibarla, Türk insanından 
aldığımız, Türk toprağında ve ikliminde 
bulduğumuz bu değerlerle, yüzde 7'lik 
kalkınma hızını, gerçekleştirilebilecek bir 
hız olarak görmek istiyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, ancak, burada 
ilave etmek istediğim husus şudur. Plan
da, kalkınma hızı, neden ilk önce 1990'da 
5,7; 1991'de 6,6; 1992'de 7,1; 1993'de 7,6; 
1994'de 8,1 şeklinde kademelendirilerek 
ortalama yüzde 7 süratine ulaşılmıştır? 
Hükümetten öğrenmek istediğimiz, Tür
kiye'nin yüzde 7'lik kalkınma hızına ulaş
ması, neden 1992'ye bırakılmıştır? 
1990-1991 yıllarında bir istikrar politikası 
izlenecek, kalkınmanın ortamı oluşturu
lacaksa, bu kademelendirmeye katılmak 
mümkündür. Ancak, enflasyonla mücade
le yine beş yıla yayılacaksa, bu şekildeki 
kademelendirmeyle, sadece, Türkiye'nin 
arzu ettiği kalkınma hedefinin 1992'den 
sonraya bırakılmış olduğunu burada ifa
de etmek durumundayız. O vakit, günde
me şu gelmektedir; Hükümet, Türk top
lumunun, Türk toprağının, Türk tabiatı
nın, Türk ikliminin ve Türk doğal gücü
nün gerçekçi bir değerlendirmesini, kal
kınma hızı bakımından yeterli derecede 
yapmamıştır veyahut toplumsal güçleri 
harekete geçirme bakımından da kendisin
de yeterli güveni bulamamıştır. 

Değerli arkadaşlarım, bu kalkınma 
hızına ulaşılması konusunda iki noktaya 
dikkat edilmesi gerektiğini ve bir nokta 
üzerinde de endişeli olduğumuzu ifade et
mek istiyorum. Ortalama yüzde 7'lik kal
kınma hlzına ulaşabilmek için, birinci he
def, planda öngörülen 155,3 trilyonluk sa
bit sermaye yatırımının gerçekleştirilme-
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sidir; ikinci hedef ise, beş yıllık plan dö
nemi için öngörülen 3,5'lik sermaye-hâsıla 
katsayısının gerçekleştirilmesidir. Biz, mu
halefet olarak bunu Hükümetten temen
ni ediyoruz, beş yıllık planın uygulaması 
konusundaki yapılan taktik ve tercih ha
taları karşısında da, 3,5'lik sermaye-hâsıla 
katsayısının gerçekleşmesi konusunda da 
endişelerimizi açıklamaktan kendimizi 
alamıyoruz. 

Planın birinci günkü görüşmeleri sı
rasında Sayın Bakan burada açıkladılar; 
"Doğru Yol Partisi Sayın Genel Başkanı
nın birinci günkü açıklamasında ilk uç 
planda sermaye-hâsıla katsayısının 3 kü
sur olduğunu söylediğini ve ifademizi bir 
ölçüde de düşük bulduklarını" söylediler. 
Birinci Beş Yıllık Planda 3,1, ikincide 3 kü
sur, üçüncüde 3 küsur, dördüncü planda 
da yüksektir, yani, 5'in üstündedir. Bunu 
böyle yapacağımıza, daha uzun vadeli bir 
projeksiyon içinde sermaye-hâsıla katsayı
sına bakmanın, ekonomik olarak doğru 
olacağı kanısındayım. Elimizdeki bilgiler
den buna baktığımız zaman, 1978-1988 
arasında sermaye-hâsıla katsayısı 5,8'dir. 
Geçtiğimiz 11 yıl içinde, Altıncı Beş Yıllık 
Planda arzu edilen ve öngörülen 3,5'lik 
sermaye hâsılasının çok üstünde bir ra
kamla karşı karşıyayız. Yani, geçtiğimiz 11 
yıllık dönenide, ekonomide 6 birimlik ya
tırım yaparak 1 hâsıla elde etmişiz, Altıncı 
Beş Yıllık Planda ise ortalama 3,5 birim 
yatırarak 1 hâsıla elde edeceğimiz varsa
yımına dayanıyoruz ki, kanaatimce, bu, 
bir nebze aşırı derecede iyimser bir tah
min olarak görünüyor. Fakat, Hükümet 
planda açıkladığına göre, eğer plandaki bu 
hedeflerinde, Beş Yıllık Plandaki gibi sap
malar göstermez; devir sürati yüksek sa
nayi yatırımlarına öncelik verir, verimli
liği yüksek küçük sanayi projelerine de teş
vik verme açıklamasını yerine getirir, ka
muda, kamu yatırımlarında prodüktif ya
tırımlara ağırlık verir, teşvikleri üretim 

aşamasına kaydırır, kamu alanında azamî 
tasarrufa giderse, sermaye-hâsıla katsayı
sının, bugün Beşinci Beş Yıllık Plan için 
5'in üstünde olacağı anlaşılan sermaye hâ
sıla katsayısının daha aşağılara çekilmesi 
mümkün olur. Bu itibarla, plandaki yüz
de 7'lik kalkınma hızı, Türkiye'nin ger
çekleştirebileceği bir hızdır; ancak, bunun 
şartı, Hükümetin Beşinci Beş Yıllık Plan
daki sermaye-hâsıla katsayısını yükselten 
hataları yapmamasıdır. Maalesef, Beşin
ci Beş Yıllık Plan, bu noktada başarılı de
ğildir. 

Değerli arkadaşlarım, tasarruflar, ya
tırımlar ve sanayileşme dengeleri, Türki
ye'nin sanayileşme konusundaki hedefine 
ne şekilde varabileceğini gösteren bilgi
lerdir. 

Önce, Beşinci Beş Yıllık Plana şöyle 
bir göz atmakta yarar vardır. 

Beşinci Beş Yıllık Plan döneminde, 
117,5 trilyonluk sabit sermaye yatırımı ya
pılmış olacaktır. Bunun 62 trilyonu kamu, 
55,5 trilyonu ise özel sektör tarafından ger
çekleştiriliyor. Beşinci Beş Yıllık Plan uy
gulamasında kamu ve özel selftör toplam 
yatırımlarının sadece 20,5 trilyonu sana
yi yatırımı olacaktır. 20,5 trilyonun, sadece 
5,5 trilyonu kamu sektörüne ait sanayi ya
tırımıdır. 

Burada, huzurlarınızda, Beşinci Beş 
Yıllık Planla ilgili bir gerçeği ifade etmek 
istiyorum. 

Değerli arkadaşlanm, devlet 5 yıl 
içinde 5,6 trilyonluk sanayi yatırımı yap
mış, 1,2 trilyonluk da lojman almıştır. Bu, 
çarpıcı bir tercih hatasıdır. Aslında, benim 
inancım, gelişmekte olan bölgeler için bu 
lojman politikası doğru olabilir; fakat te
melde, Anayasamızın temel ilkelerinde ha
talı bir politikadır. Çünkü, bizim amacı
mız, Türk insanını devletin kiracısı yap
mak değil, kendi mülkünün sahibi yap
maktır. Eğer siz, memurunuzu, işçinizi 
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mal sahibi yapmaktan vazgeçmişseniz de
ğerli arkadaşlarım, bu politikaya devam 
edersiniz. İşte, Beşinci Beş Yıllık Planın 
hatası budur. 

YASİN BOZKURT (Kars) — Onu 
düzelteceğiz. 

ABDULLAH AYKON DOĞAN 
(Devamla) — Bu yatırımlara devam edi
yorum. Altıncı Beş Yıllık Planda, sanayi
de öncü, özel sektör. Güzel bir hedef; an
cak, Beşinci Beş Yıllık Plandaki hatalar ya
pılmamak kaydıyla. 

Gene burada, sizlere çarpıcı bir ör
nek vermek istiyorum : Beşinci Beş Yıllık 
Planda 14,9 trilyonluk sanayi yatırımını 
gerçekleştirmiş, 23,2 trilyon da konut sek
törüne yatırım yapmıştır özel sektör. De
ğerli arkadaşlarım, Beşinci Beş Yıllık Plan
da, Özel sektör yatırımlarının yüzde 48'i 
konut alanında toplanmıştır. Devlet, özel 
sektöre, "Sanayi alanında yatırım yap, 
imalat sanayiinde üretim yap, piyasaya 
mal arz edilsin, bu şekilde arz fazlalığı ile 
enflasyon önlensin, istikrarsızlık 
dengelensin" diyeceğine, bu alanda teşvik 
vereceğine, demiştir ki : "Ey özel sektör, 
yatırımların yüzde 48'ini konut alanına 
kaydır." Özel sektör de, yatırımlarının 
yüzde 48'ini konut alanına kaydırmıştır; 
neticede de, Beşinci Beş Yıllık Plan döne
minde, "Türk insanını sanayici" yapma 
hedefi, Türk insanını "Konut yap-satçı"" 
yapma hedefi ile değiştirilmiştir. Altıncı 
Beş Yıllık Planda da, bunun düzeltilmesi, 
Türkiye'nin, sanayileşme bakımından he
defidir. 

Değerli arkadaşlarım, Beşinci Beş 
Yıllık Plan döneminde, sanayide yatırım 
yapan müteşebbisler de, plandaki strateji 
değişikliklerinin bedelini ağır ödemişler
dir. Bugün, bunun örnekleri çoktur; da
ha önce de ifade edildi, burada tekrar et
mek istemiyorum. 

Türkiye'nin sanayileşme hamlesinin 

son yıllarda yavaşladığını, bu kürsüden 
ifade etmek yanlış olmaz. 1950'li yıllara 
dönelim; 1968 sabit fiyatlarıyla gayri safî 
yurt içi hâsıladaki sanayi gelirine şöyle bir 
göz atalım. Sabit fiyatlarla olduğu zaman, 
Türkiye'nin ne noktadan ne noktaya gel
diğini daha iyi görürüz. 1950 yılında sa
nayi gelirinin, 1968 sabit fiyatlarıyla gayri 
safî yurt içi hâsıla içindeki payı yüzde 
14'tür, l?72'de bu oran yüzde 25'tir; ya
ni, Türkiye, 1950-1970 arası, sanayiini, ne
redeyse yüzde 70 oranında büyütmüştür. 
1972 yılında, 1968 sabit fiyatlarıyla yüz
de 25 olan bu oran, 1976'da yüzde 25 ola
rak gerçekleşmiş, 1980'de yüide 22'ye 
doğru gerilemiş, 1985'te yüzde 25 olmuş, 
1988 yılında ise, 3 puan artarak yüzde 28 
olarak gerçekleşmiştir. Burada özellikle 
söylemek istediğim husus; Türkiye'nin sa
nayileşme hızı kesilmiştir, Beşinci Beş Yıl
lık planda da, sanayileşme hızında bir du
raklama vardır. Onun için, Altıncı Beş Yıl
lık Planda, bunun bir nebze hızlandırıl
ması ihtiyacını vurgulamak istiyorum. 

Tarım konusu, sadece Türkiye'nin 
sorunu değil, gelişmiş ülkelerin de soru
nudur. Bugün, AT ülkelerinde, Amerika 
Birleşik Devletlerinde, Japonya'da tarıma 
ayrı bir önem verilmektedir. Neden?.. 
Çünkü, değerli arkadaşlarım, tanm sek
törü, bir devletin kendi kendine yetebil-
mesinin ölçüsüdür. Bugün, makine kul
lanmadan yaşayabilirsiniz; ama giyme
den, yemeden, içmeden yaşamak müm
kün değildir. Bugün AT ülkelerinde yapı
lan araştırmalara göre (Amerika'da da ya
pılmıştır bu araştırma) bir sanayi işçisini 
altı ayda, bir senede yetiştirebilirsiniz; ama 
tarımda istihdam edilecek bir insanı ye
tiştirmek için onbeş yıl gerekmektedir. 

Biz, bir taraftan sanayimizi geliştirir
ken, bir taraftan da tarımsal üretimi artı
racak yatırımları yapmak ve Türk insanı
nı, tarımda doyabilecek, oradan kopup, şe
hirlere, sanayi sektörüne göç edecek de-
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ğil, tarımda mutluluğunu sağlayabilecek 
bir noktaya getirmek durumundayız. Bu
gün, Türkiye 55 milyondur yüzölçümü 
800 bin kilometrekareye yakındır, Kore 90 
bin kilometrekaredir, aşağı yukan 10 misli 
daha küçüktür; ama ikisinde de hemen he
men aynı nüfus vardır. 

Bizim bu doğal kaynaklarımızın çe
şitliliği, tarımın çeşitliliği, Türkiye'nin 
hem gelişme hedefi bakımından hem de 
Türkiye'nin büyük bir devlet olması ba
kımından şansı ve potansiyelidir. Bu ve
sileyle bunu burada ifade etmek is
tiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, tarım konu
sunda, Altıncı Beş Yıllık Plandan çok faz
la ümitvar değiliz. Tarım kesiminde fert 
başına düşen gelir, bugün Türkiye'de ge
lir ortalamasının 1/3'üdür. Altıncı Beş Yıl
lık Planda, tarımda yaşayan insanımız için 
büyük bir değişme söz konusu değildir. 

Burada en çok değinilen konulardan 
birisi, ekonomik kalkınmanın göstergele
rinden birisi de, dış ticaret dengeleridir. 
1988 yılı, ithalat-ihracat, ödemeler dengesi 
bakımından müspet olarak görülüyor. Bu
nu burada ifade etmeyi doğru buluyorum. 

Ödemeler dengesinde 1988 yılında 
görülen olumluluk, ihracatın artmasın
dan, turizm gelirlerindeki artışlardan kay
naklanıyor. 1988 yılı ihracatı 11 milyar do
lar, ithalatı ise 13,4 milyar dolardır. An
cak, burada değinmek istediğim bir hu
sus vardır, o da şudur : 1988 yılında bu 
hedeflere ulaşılmakla beraber, ihracatın 
1987-1988'deki artışında önemli bir düş
me görüyoruz. Bu artış, 1987-1988 için 
yüzde 14,4'tür. 1986-1987 artışı ise, yüz
de 36 idi. Her ne kadar, 1988 yılı ihracat 
ve ödemeler dengesi olumlu görülüyorsa 
da, bu yıl da ihracatın dinamizmi, artış 
hızı, yüzde 36'dan, 1987'ye göre, 14,4'e 
düşmüş bulunuyor. 

ithalatta da aynı durumu görüyoruz. 

1987-1988 ithalat artışı yüzde 1,3; 
1986-1987 artışı ise yüzde 27,5 idi. 1989 
yılında ihracattaki bu yavaşlamayı, Tür
kiye'deki müstakbel kalkınma hedeflerini 
etkileyecek bir tehlike olarak görüyorum. 

Burada arkadaşlanm değindiler; bir 
de, bu 1,5 milyar dolarlık cari işlem fazla
sını Türkiye için bir israf noktası olarak 
görüyorum. Çünkü, böyle, gelişmekte 
olan bir ülke için, kanaatim, cari işlemler 
dengesinin fazla olmasına gerek yoktur. 
Bunu, bir işletmeci olarak huzurlarınız
da daha basit bir örnekle açıklayayım. 

YASİN BOZKURT (Kars) - Sayın 
Ertüzün gibi olmasın. 

ABDULLAH AYKON DOĞAN 
(Devamla) — Bankalara, bugün, Türki
ye'nin dış borçları vardır; 38 milyar do
lar olarak ifade ediliyor. Yani, gitmişiz, dı
şarıdan faizle para almışız; şimdi, bu pa
ranın 1,5 milyar dolarını cebimizde tutu
yoruz demektir bu. Bir işletmeci, banka
ya gidip kredi istese ve "Bu krediyi cebim
de tutacağım" dese, banka bu krediyi ver
mez. Ayrıca, bankadan aldığınız krediyi 
yatırımda veya ticarette kullanmazsanız, 
batarsınız. Aslında ben, bir işletmeci gö
züyle, ithalat-ihracat ve cari işlemler den
gesindeki bu farkı, bu şekilde değerlendi
riyorum. Bir gelişmişlik noktasına gelmiş 
ülke için bu doğru olabilir, ihracatına kre
di olarak verilebilir; ama, Türkiye için bu 
doğru değildir. Bugün bu noktada, 1,5 
milyar dolar cari işlemler fazlası veren, 
Türkiye gibi, gelişmekte olan ikinci bir ül
ke yoktur, Yalnız, Belçika 3,9 milyar do
lar, Hollanda 4,5 milyar dolar, Japonya 
78,6 milyar dolar, ingiltere 20,7 milyar do
lar fazla veriyor; ABD ise 135 milyar do
lar açık veriyor. Bu fazlalık ve açıklık, ge
lişmiş ülkelerin bünyelerine uygun bir mo
deldir. Onun için, bu cari işlemler fazla
sının yeniden gözden geçirileceğini ümit 
etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, kalkınmanın 
ikinci boyutu olan, Türkiye'nin sosyal kal
kınmasına gelmek istiyorum. Sosyal kal-
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kmma kavramını, burada biraz detaya 
inerek açıklamak istiyorum. Sosyal kalkın
ma, çağımızda görülen sosyal devlet ölçü
lerine ulaşabilme mücadelesidir. Anayasa
mızda, Türkiye Cumhuriyetinin bir sos
yal devlet olduğu açıkça ifade edilmiştir. 

Sosyal devlet nedir, önce buna bak
mak lazım. Sosyal devlet, hızlı kalkınma
yı öngören, vatandaşların sosyal durum-
larıyla,refahlarıyla ilgilenen, onlara asga
rî bir hayat düzeyi sağlamayı ödev bilen, 
devleti bu yöne sevk edecek, güçsüzleri ko
ruyacak sosyal kurumlara bünyesinde yer 
veren devlettir. 

Sosyal devlet, bünyesinde güçsüzleri 
koruyacak ve devleti bu yönde sevk ede
cek kurumlara yer vermesi bakımından, 
refah devletinden ayrılır. Refah devleti, sa
nayileşmiş, ulusal gelirini gelişmişlik dü
zeyine ulaştırmış, sosyal güvenlik sorun--
larmı çözmüş, herkese asgarî bir hayat 
standardı sağlamış devlettir. Bu refah dev
letinde hızlı kalkınma motifi yoktur; ya
ni, bugün, gelişmiş ülkelerin, refah dev
leti sayabileceğimiz ülkelerin, hızlı geliş
me sorunları yoktur; bir de, hızlı gelişme 
içinde bu hızlı gelişme suretiyle elde edi
lecek büyümeden herkese hak ettiği payı 
verme ve devleti bu yönde zorlama soru
nu yoktur. Halbuki, sosyal devlet anlayı
şında, devleti, sosyal adalete ve gelir da
ğılımının düzgün olmasına zorlayacak, o 
yönde yönlendirecek kurumlara ihtiyaç 
vardır. Eğer bu kurumlar yoksa, bu dev
leti sosyal devlet saymak mümkün de
ğildir. 

Burada ifade etmek istediğim sosyal 
devlet, sosyalist devlet değildir. Bizim an
ladığımız manada,'hepinizin bildiği üze
re, sosyalist devlet, üretim araçlarının bü
yük ölçüde kamulaştırıldığı, egemenliğin 
ise emek sınıfının elinde bulunduğu bir 
devlettir. Halbuki, bizim anladığımız ma
nada sosyal devlet, millî egemenliğin hâ

kim olduğu ve mülkiyetin esas olduğu; iş
çinin, memurun, esnafın, çiftçinin kendi 
paylarını alabilmesini teminen hükümet
leri bu yönde zorlamaları için örgütlene
bildiği, teşkilatlanabildiği bir devlettir. Bu 
teşkilatlanmanın, bir kontrasosyal, yani 
sosyal bir mukavele içinde olması gerek
tiğini de belirtmek istiyorum. 

Eğer, bir devlet, çiftçiye, esnafa, iş
çiye ve memura, beklediğini, lütfen veri
yorsa, o, sosyal bir devlet değildir; o, bir 
lütuf devletidir, o, bekleneni verme dev
letidir. Hulbuki biz, sosyal devleti, işçinin, 
memurun, esnafın, köylünün hakkını ara
yabildiği bir devlet olarak görüyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, bu açıdan, 
planda eksik gördüğüm husus, köylüyü, 
işçiyi, memuru, esnafı, devletten lütuf 
bekleyen değil, istediğini alabilecek; ama, 
devletin varlığına saygılı ve toplumsal uz
laşma içinde bir kuruUaşmaya gidebilme 
konusunda planın hedef tayin etmeyişidir. 

Şimdi, soruyorum : Bu planda, şu
nu kabul edelim; Türkiye'nin gelişmesi
ni, huzurunu daima ön planda tutmak 
kaydıyla, daha ileri bir sendikalaşmadan 
yanayız. Hepimiz; siz de bundan yana 
olursunuz, esnaf da öyle. Bugün, gelin şu
nu tartışalım : Bu planda, Bağ-Kur vası
tasıyla esnafa ne vereceksiniz? "Vbk... Köy
lüyü nasıl teşkilatlandıracaksınız ki, köy
lü, taban fiyatlarını, olması icap eden bir 
noktaya çekebilsin? Bu da yok. İşçinin, hiç 
olmazsa sendikaları var; fakat o da yeterli 
değil. Öbür tarafta, değerli arkadaşlarım, 
memur kitlesi var. Memurun da, bugün 
devletten lütuf bekleyen bir noktadan, sos
yal uzlaşı içinde, devleti, kendisine veril
mesi gerekeni vermeye sevk edecek bir ör
gütlenmeye ihtiyacı vardır. Aslında, lütuf 
bekleyen bir tpplum, dinamizmini kaybet
miştir. Onun için, değerli arkadaşlarım, 
memurun, işçinin, esnafın ve köylünün, 
devletten lütuf bekleyen bir noktadan, ör-
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gütlenebilecek bir düzeye getirilmesi, bu 
plan hedeflerinden olmalıdır. 

Değerli arkadaşlarım, gelir dağılımı
na da kısmen değineceğim. Gelir dağılı
mına dair noktayı vurgulayarak devam 
edeyim. Bir araştırmaya göre, işçinin gel
diği nokta... Bu dönemde Adalet Partisi, 
Halk Partisi, 1980 Hükümeti ve bugün
kü Hükümet var; işçi ücreti olarak 
1977'nin 100 lirası 1988'de 36,2'ye düş
müştür. Yüzde 140 zammı bugün derhal 
versek, bu rakam 86,24'e geliyor. Neden?.. 
İşçi ve memur bu noktaya gelmemeliydi. 
Köylüye uyguladığımız peşin taban fiya
tı, bugün değil, beş yıl önce uygulamalıy
dınız ve köylünün aldığı pay yüzde 16'lara 
düşmemeliydi, bugün pekçok esnaf kepen-
gini kapatmamalıydı. 

Sağlık, eğitim ve işsizlik konusunda 
planın hedeflerini yeterli bulmak mümkün 
değil. Bu konularda burada önemli açık
lamalar yapılmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, sözlerimi, plan 
müzakerelerinde değinilmeyen bir konu
ya değinerek, tamamlamak istiyorum. O 
da, kültürel kalkınmadır. Çünkü, planın 
hedeflerinden birisi de, Türkiye'nin kül
türel alanda kalkınması ve gelişmesidir. 
Anayasamız, Türk toplumu için, maddî 
refah kadar, kültürel gelişmeyi de amaç
lamıştır. Kalkınma, maddî ve moral de
ğerleri içinde dengeli bir biçimde sürdü
rülecektir ve böyle olması da doğrudur. 

Kültürden anladığım şudur : Kültür; 
okumaktır, yazmaktır, anlamaktır, görebil
mektir, görebildiğinden anlam çıkarmak
tır, ders almaktır, düşünmektir, zekâyı ve 
pozitif düşünceyi geliştirmektir. Kültürün 
esas unsuru insandır. İnsan ve kültürü 
oluşturan değerler birleştiğinde, fert, top
lum içinde vatandaş hüviyetini kazanır. 
Bugün, kişiye vatandaş hüviyetini veren, 
bu saydığım vasıflar yanında bizim millî 
kültürümüzdür. 

Değerli arkadaşlarım, pek çok düşü
nür, millî kültürü vatan olarak görür. Ben 
de bu kanaati,, burada bir defa daha be
lirtmek istiyorum. Bakınız, bugün, vatan, 
uğrunda ölünen topraktır; ama bana gö
re, aynı zamanda, millî kültür vatandır va
tan millî kültürdür. Bugün, Türk göçleri
ni hatırlayınız, bugün Bulgaristan'daki 
soydaşlarımızı hatırlayınız; onların, uğ
runda ölecekleri oralarda toprakları yok 
ve o topraklardan atılıyorlar ama, onlar, 
bugün bir şey nedeniyle ayaktalar; onla
rın vatanları var, onların vatanları, beşyüz 
yıldır devam ettirdikleri millî kültürdür. 
Nedir bu millî kültür?.. Millî kültür, mu
sikimiz, örfümüz, âdetlerimiz, mimarı
mız, güzel sanatlarımız, sözlü ve yazılı 
edebiyatımız, din ve ahlâk anlayışımız, di
nimiz, dünya görüşümüz, vatana, millete 
olan sevgimiz ve millet olarak uzlaşma-
mızdır. Ben bu değerlerin geliştirilmesi ko
nusunda, planın, bırakalım yeterli imkân
ları getirdiğini, büyük hedeflere yöneldi
ğini de göremiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye, sade
ce bugün üzerinde yaşattığı 55 milyon in
sanın ümidi değil, ondan daha fazla sayı
da ve Türk kültürünü yaşatan ve Türk 
kültürünü kendisine vatan edinmiş, Türk-
kültürü vasıtasıyla ayakta duran milyon
ların da ümididir. Ben, bu planın, sadece 
dış ülkelerde çalışan işçilerimize değil, 
Türk kültürü sayesinde ayakta duran ve 
Türk kültürünü vatan olarak görmüş ve 
Türk kültürünü yaşatma, onu ayakta tut
ma mücadelesini veren ve dışarıda 
"Türküm" diyen herkese de bir şeyler gö
türmesi gerektiğine ve planın, bu konuda 
da bir eksikliği olduğuna inanıyorum. 

Tabiî, burada, isterdim ki, planın bir
takım maddelerine tek tek değineyim. 
Bunlara değinemiyorum; ancak, dikkati 
çeken bir iki noktaya temas etmek istiyo
rum. O'da şudur : Planın maddelerinden 
birinde deniyor ki, "Sosyal güvenlik ku-



T.B.M.M. B : 106 21. 6 . 1989 O : 1 

namlarının fonları daha iyi değerlendiri
lecek," Şimdi soruyorum : Beş yıldır riiye 
değerlendirmedik? neden bugün, Sayın 
Sosyal Güvenlik Bakanı kalkıp da, "Bizim 
fonlarımız eriyor" diyor? Onun için, di
yorum ki, gelin, bunları bugünden değer
lendirmeye başlayalım, planın çıkmasını 
beklemeyelim. 

Ayrıca, deniyor ki, "Plan, özel sek
töre öncelik verecek." Bakıyoruz, geçen 
beş yılda, devlete, "Küçül" demişiz... 
Devlet nasıl küçülecekti?.. Devlet, bütçe
siyle küçülecekti; yani daha az gelir,, da
ha az borç, daha az müdahale; ama bakı
yoruz, değerli arkadaşlarım, özel sektörün 
kullanması gereken fonları da, devlet, ge
çen beş yılda kullanmış, özel sektör tasar
ruflarının yüzde 90'ını, devlet; yani, pi
yasaya sürülen menkul kıymetlerin yüz
de 90'ını kamu dataları oluşturuyor. 

Onun için, temennim şudur : Plan, 
bir yazılı metinler demetidir; planda ne 
yazılırsa yazılsın, önemli olan, uygulan
masıdır. Ben, beş yıllık planda, uygulama
da önemli sapmalar görüyorum, tabiî, 
programlarda da, bütçelerde de önemli 
sapmalar görüyorum. Bir yıl içinde vaat 
ettiklerimizi uygulayamıyoruz, program
ları uygulayamıyoruz; beş yıl planda da 
uygulayamamışız. Türk ulusu, bunun acı
sını toplum olarak, birey olarak, fert fert 
çekmiştir; çiftçisi, işçisi, memuru, esnafı 
çekmiştir. Altıncı Beş Yıllık Planın mad
deleri, hedefleri, doğru veya yanlış, iyim
ser veya kötümser, kesinleşecektir. Dile
ğim, bunların, Türkiye'nin ve dünyanın 
değişen şartları içinde büyük sapmalar 

' yapmadan uygulanmasıdır. 
Bu temennilerle sözlerime son veri

yorum ve Altıncı Beş Yıllık Planın mille
timize hayırlı olmasını diliyor, saygılar su
nuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ali Eser, buyu
run efendim. (DYP sıralarından' alkışlar) 

DYP GRUBU ADINA ALİ ESER 

(Samsun) — Sayın Başkan ve çok değerli 
milletvekili arkadaşlarım; Altıncı Beş Yıl
lık Kalkınma Planının "Ekonomik sektör
lerde gelişme hedef ve politikaları" kıs
mıyla ilgili olmak üzere Doğru Yol Parti
si Grubu adına söz aldım; bu vesileyle, he
pinizi saygıyla selamlıyorum. 

Üç gündür müzakeresini yapmakta 
olduğumuz Altıncı Beş Yıllık Kalkınma 
Planının hedefi, genelde bütün kalkınma 
planlarının hedefi olması gerektiği gibi, 
Türk Milletinin, yani bizim milletimizin 
refah seviyesini, hür ve güvenli bir ortam
da yükseltmektir; başka bir deyimle, ül
keyi ve bu ülke içinde yaşayan insanları
mızı daha zengin yapmaktır. Zenginleş
menin yolu, gayrimeşru yollar olduğu gi
bi, bizim anladığımız, rasyonel ve beynel
milel anlamda, üretimden geçmektedir; 
daha doğrusu, üretimin yılbeyıl artırılma
sından geçmektedir. İşte, plan fikri de or
taya, ' 'Artırmayı düşündüğümüz bu üre
timi hangi sahalarda, hangi ölçülerde ve 
hangi öncelik sıralarıyla yapalım?" soru
larına cevap aramaktan çıkmıştır. Bura
da, yapılacak yatırımların üretken olma
sı, sermaye-hâsıla katsayılarının küçük ol
ması, tercihlerin sıralanmasında önde gel
mektedir. Bu vesileyle, bu sermaye-hâsıla 
katsayıları meselesinin zaman zaman mü
nakaşa, hatta polemik mevzuu olması bir 
üzüntü kaynağıdır. Nitekim, Sayın Bakan, 
cevabî konuşmasında, bir dönemin 
sermaye-hâsıla katsayılarının çok yüksek 
olduğunu, hatta 12'lere kadar çıktığını 
vurgularken, bu döneme ait yatırımların, 
gayet kompleks ve Türkiye'nin sanayileş
mesinde, sanayinin startında en büyük ro
lü oynayan yatırımlar olduğunu göz ardı 
etmek gibi, bir zühul değilse, bana göre 
bir unutkanlığa saplanmıştır diyorum. Zi
ra, bu yatırımların ileri safhalarında; ya
ni gerçek manada, rantabl çalışma, fızibl 
çalışma durumlarında bir revize değerlen
dirmeyle, gayet küçük sermaye-hââıla kat-
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sayılarına ulaştığı görülecektir. Şunu da 
söylemek istiyorum ki, bu tip yatırımların, 
Beşinci ve Altıncı Beş Yıllık Planlarda hü
kümet politikası olarak görüldüğü şekliy
le, özel kesim tarafından yapılması da za
ten mümkün değildir. 

Altıncı Beş Yıllık Plan dokümanların
dan anladığımıza göre, Hükümet, bu de
fa ülke kalkınmasının sanayileşmeye bağ
lı olduğunu nihayet fark etmiş, anlamış ve 
Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planının -
kendi ifadeleriyle- belkemiğini sanayileş
meye dayandırdıklarını da ifade etmiştir. 
Bize göre de gayet iyi bir iş yapmışlardır; 
ancak, planın bir iyi niyet mektubu şek
linde olması değil de, yaşama geçirilmesi 
esastır. Yani, başka bir deyimle, plan an
layışı içinde, göze hoş görünecek rakam
lar dizisini kâğıt üzerinde görmek iste
miyoruz. 

Sayın milletvekilleri, demin de bah
settiğim gibi, Altıncı Beş Yıllık Planda kal
kınmanın yükü sanayileşmeye, sanayileş
menin yükü de, özel sektörün tasarrufla
rına dayandırılmaktadır. Tasarrufun diğer 
bir adı vergidir; yani bir nevi cebrî vergi
lendirme. Burada konuşan, gerek parti 
sözcülerimiz, gerekse diğer arkadaşlar, ko
nuyu defalarca ortaya koydular. Geçmiş 
yılların, özellikle de bu İktidarın beş altı 
yıllık döneminde uyguladığı ekonomik po
litikaların, yanlış ve çarpık uygulamaların 
getirdiği konjonktür itibariyle, toplum, ta
sarruf yapacak güçten yoksun hale gel
miştir. 

Bunu bir iddia olarak söylemiyorum; 
muhtelif zamanlarda ekonominin direksi
yonuna geçen sayın bakanların televizyon
daki ve basındaki ifadelerinden anladığı
ma ve yaptığım tespitlere göre, ekonomi
nin günlük kararlarla idare edileceği gibi 
yanlış bir uygulama, maalesef altı yıldır 
yapılagelmiştir. Zamana göre, akla gelmiş, 
fon konmuş, akla gelmiş, fon kaldırılmış; 

oranlar indirilmiş, yükseltilmiş veyahut kı
sa devreler için bazı projeler devreye so
kulmuş, bazıları kaldırılmış... Gayet istik
rarsız bu tip uygulamalarla, Türk ekono
misi ve iktisadî politikası, iktisadî hayatı 
idare edilmeye çalışılmıştır. Bu durum 
karşısında pek tabiî ki, yatırım beklediği
miz özel kesim, bu istikrarsız ortamdan, 
bu güvensiz ortamdan tedirgin olmuş, do
layısıyla geleceğe de güvenini kaybettiği 
için, yatırım yapmaktan çekinmiş, hâlâ 
da, mütereddit, beklemektedir. 

Özellikle, son yapılan 26 Mart 1989 
mahallî seçimlerinden sonra gözlemledi
ğimiz, toplantılarında bulunduğumuz 
muhtelif yatırımcı kesimlerin, siyasî istik
rar mevzuu üzerinde çok hassasiyetle dur
duklarını ve isabetle de durduklarını bu
rada belirtmek istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, sanayinin, kal
kınmanın lokomotifi olduğu bir gerçek ol
duğuna göre, sanayinin, ülke gerçekleri
ni de dikkate alarak, belli bir perspektif 
içinde korunması da -bizim partimizin fel
sefesi itibariyle- belli sektörlerde, belli sü
relerle, belli şartları yerine getirinceye ka
dar korunması da, hedefimizdir. 

Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planın
daki koruma stratejileri, bizim tespit ve 
değerlendirmelerimize göre, uygun görül
memektedir. Bu koruma kansepti, maa
lesef, sözümün başında bahsettiğim ser-
maye-hâsıla katsayısı meselesi gibi, zaman 
zaman, çok ciddî ağızlardan, çok ciddî 
yerlerde, yine, "ceffelkalem" dediğimiz, 
gelişi güzel anlamda ve yaş ile kuruyu bir
birine karıştırarak, söylenegelmektedir. 

Bizim ifade etmek istediğimiz mana
da koruma, bugün serbest piyasa ekono
mi politikalarını tam manasıyla uygulayan 
ve kendimize en iyi örnekler diye göster
diğimiz ileri Batı ülkelerinde, Amerika 
Birleşik Devletlerinde ve Japonya'da uy-
gulanagelmektedir. Birkaç misal vermek 
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suretiyle bu konuya açıklık getirmek 
isterim. 

Mesela, Almanya ve ingiltere, Japon 
otomotiv sanayiinin, gerçekten dayanıl
maz rekabetine karşı, otomotiv ürünleri
nin ithalinde, kendi üretimlerinin belli bir 
yüzdesini geçmeyecek derecede kısıtlama
lar koymuşlardır. Bunlar, resmen de sir-
küle edilmiştir. Almanya'nın koyduğu sı
nır, kendi üretiminin maksimum yüzde 
23'ü, İngiltere'nin koyduğu sınır ise, kendi 
yıllık üretiminin maksimum yüzde 
22'sidir. 

Bir örnek daha vermek isterim. Bu
gün, Japon Toyota Firması, şubat ayında, 
hatta ocak ayının son çeyreğinde, Avrupa 
Topluluğu ülkelerinde ve özellikle İngilte
re'de 1,5 milyar dolara varan bir yatırım 
isteği ile ankete çıkmış ve aldığı cevap, 
"Eğer, yapacağın yatırımda yüzde 85 ora
nında Avrupa menşeli yatırım malı kul
lanırsan, bu yatırımına izin verebiliriz" ol
muştur. Bu politikayı, diğer ülkelerin teks
til ve sair ürünlerimizde yaptığı uygula
malarda açıklıkla görebiliriz. Bugün, 
Amerika ve Avrupa Topluluğu ülkelerinin 
pek çoğu, gerek tekstil ürünlerimize, ge
rek deri sanayimize ve gerekse bazı sana
yi ürünlerimize açık açık kotalar tatbik et
mekte; yani, kendi sanayilerini açık seçik 
korumaktadırlar. Öyleyse, kalkınma ve sa
nayileşme stratejisinin bu noktasında, 
planla uyuşmamız mümkün değildir. Ül
kenin, özellikle küçük sanayicilerini, orta 
sınıf sanayicilerini gerçekten ayakta tut
mak, onların şevkli yatırım arzularını di
ri tutmak istiyorsak koruma felsefesini ger
çekçi bir şekilde ve selektif bir şekilde pla
na monte etmemiz, herhalde uygun ola
caktır kanaatindeyiz. 

Tabiî arkasından, kimler ne derece 
korunacak, nasıl takip edilecek, kalite ve 
fiyat kontrolü rekabet şanlarına nasıl ge
tirilecek ye bütün bu konuları gerçekleş^ 
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tirecek hangi kurumlara sahibiz; bunları 
da gündeme getirmemiz gerekiyor. Bu
gün, bu iddiaların tek sahibi, bize göre, 
Sanayi Bakanlığı olmalıydı. Ancak, Sanayi 
Bakanlığının ve diğer ilgili bakanlıkların, 
kurumların, günlük kararnamelerle içeri
leri boşaltılmış, muhteviyatı kalmamış ve 
maalesef, bu mümtaz yerlerinden yoksun 
kılınmışlardır. 

Felsefemizin ikinci entegre unsuru 
ise, korunacak sanayilerin korunmasına ve 
yol göstericiliğine yarayacak bakanlıkların 
veya kurumların da ciddî bir şekilde teş
kilidir. Sanayinin teşviki ve yönlendirilme
si, bu kapsam içinde kendiliğinden zaten 
gündeme gelecektir. 

Sayın milletvekilleri, benden önce ko
nuşan Sayın Doğan'm da belirttiği gibi, 
ülkemizin ağırlıklı bir tarım ülkesi oldu
ğu gerçeğini yadsımamız yersizdir. Tarım 
ülkesi olmak veya toprağa bağlı olmak, 
utanılacak bir konu da değildir bize göre. 
Bu noktada, şahsen benim yıllar yılı göz
lediğim bir tespitim var; o da, hep, 1 ton 
buğdayın daima 1 ton ham petrolden pa
halı olmasıdır. Bu ilkeyi, sürekli bir şekil
de, bütün uygulamalarımızda; ekmek is
rafından tutun da, tarlada biçerdöver is
rafına, harmanda kalan tane miktarına ve
yahut tarım mekanizasyonunda seçilen ta
rım alet ve iş makinelerine kadar gözden 
kaçırmamamız yerinde olur diyorum. 

Sektörün tarım alet ve makinelerine 
ilişkin kısmına geldiğimde; gene, maale
sef, güdülen yanlış politikalar neticesi, 
traktör fabrikalarımız kapanır; hatta İs
tanbul'da bir tanesi İstanbul Belediyesi
ne çöp kutusu yapar duruma getirilmiş
tir. Türk çiftçisi, traktör alamaz bir konu
ma gelmiştir. Nitekim, gene Altıncı Beş 
Yıllık Kalkınma Planının alt komite rapo
rundan aldığım birkaç rakamı söylemek 
istiyorum. 1975-1976 yıllarında 33-34 to
na 50 beygir gücünde bir traktör alabilen 
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çiftçimiz, 1981-1982 yıllarında 65-70 ton 
buğdayla bu traktörü alabilmiş, 1988 yı
lına geldiğinde ise, buğday miktarı 88-90 
tona çıkmıştır; yani 1975-1976 yıllarından 
1988 yılına kadar geçen 12-13 yıllık süre 
içinde, Türk çiftçisi, 3 defa daha yoksul-
laşmıştır ve pek tabiî, bunun neticesi, 
Türk çiftçisi, ihtiyacı olan tarım mekani-
zasyonunu da gereği gibi yapamaz duru
ma gelmiştir. 

Beşinci Beş Yıllık Planda (nakıs) -6,3 
gibi bir ilerleme (yani, gerileme) gösteren 
bu sektörün Altıncı Beş Yıllık Planda 12,7 
gibi bir (zait) + gelişmeye kavuşturulma
sı, yani yüzde 300'lük bir değişime tabi 
tutulması, inşallah gerçekçidir diyoruz. 
Aslında, bu şekilde bir gelişmeyi, zaten 
herkesin kapıp kaçmaya uğraştığı GAP 
projesi için de gerekli görüyoruz. Zira, 
GAP Projesi, bugün, demin söylediğim iki 
konuda; sermaye-hâsıla katsayısı ve diğer 
mevzuda olduğu gibi, karıştırılmış. Muh
telif ağızlardan muhtelif hedefler, muhte
lif rakamlar konuşuluyor. Yine, devletin 
en yetkili komisyonlarının hazırladığı bir 
rapordan aldığımız özet bilgileri vermek 
suretiyle, belki biraz istifade edilir naçi
zane kanaatiyle, bazı rakamları bilgileri
nize sunmak istiyorum. 

GAP, öncelikle, Gaziantep, Adıya
man, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin ve Si
irt illerimizde olmak üzere, 7'si Aşağı Fı
rat üzerinde, 6'sı da Dicle üzerinde 13 ta
ne baraj -santral içeren; bu baraj- santral-
lardan yüzde 60'mı sulama işlerinde, yüz
de 40'mı da enerji üretiminde kullanmak 
üzere kurulan; yılda toplam 24 - 25 mil
yar kilovat/saat enerji üretilmesi planla
nan; bugün, Türkiye çapında, Türkiye 
sathında aşağı yukarı 23 milyon hektar, 
yani 230 milyon dönüm olan ekilebilir'ala
nımızın da yüzde 10'unu kapsayan, baş
ka bir deyişle, 2 milyon 265 bin hektar sa
hayı kapsayan bir projedir. Bugün, Çuku

rova'nın 950 bin hektarlık bir sahayı kap
sadığını düşünürsek, mukayese bakımın
dan, 2,5 misli Çukurova'yı içeren bir 
projedir. 

Bazı üretim hedefleriyle de meseleyi 
biraz daha vurgulamak istiyorum. Tür
kiye'de bugün üretilen pamuk, aşağı yu
karı, yıllık ortalama 600 bin ton civarın
da; biraz altında, biraz üstünde olabilir. 
GAP'ta düşünülen üretim 680 bin ton, ya
ni Türkiye üretiminin üstündedir. Türki
ye'de bugün yağlı tohum üretimi 1 mil
yon 807 bin ton, GAP'ta 1 milyon 330 bin 
ton; tütünün Türkiye'de üretimi 180-200 
bin ton, GAP'ta 20 bin ton kadar; Türki
ye'de meyve-sebze üretimi 1 milyon 300 
bin tonken, GAP'ta 660 bin ton üretim 
planlanmıştır. Bunlar optimistik rakamlar 
değildir, gerçekleşecek rakamlardır. 

Öyleyse, potansiyeli bu denli yüksek 
olan GAP'la, geçmiş beş yılda ne gibi bir 
uğraşma olmuş, kısaca ona da değinelim. 
Tarım alet ve mekanizasyon meselesini 
söyledim; bugün, GAP bölgesinde, Türk
iye ortalamasının ancak yüzde 40'ı kadar 
tarım aleti bulunmakta traktör ve diğer 
ekipman olarak. 

Geçen beş yılda, köy nüfusu yüzde 
67,3'ten yüzde 46'ya inmiştir. Acaba, bu, 
yerleri baraj sahalarına vesaireye gitmek 
suretiyle yok edilen köylülerimizin, şehre 
gelen köylülerimizin, mecburî istihdama 
tabi tutulan köylülerimizin, iş ve istihdam-
larıyla alakalı ne gibi gelişmeler vardır?.. 
Bunları da, geçmiş beş yılın işsizlik ve is
tihdam noksanlığı neticeleriyle görüyoruz. 

Değerli Başkan ve sayın milletvekil
leri; planlamanın gereğini bütün konuşa 
macılar ve Sayın Bakan, yani Hükümet 
anlattı; ancak, bizim Altıncı Beş Yıllık 
Planda tuttuğumuz stratejilerden birisi de, 
ileride entegre olmayı düşündüğümüz Av
rupa Topluluğu ülkelerine ulaşma. Plan
da bu hedef de var. Bu, gelişmenin hedefi 
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ve amaç olarak dâ görülüyor. O zaman, 
bazı göstergelerle, bu yaklaşımın neresin
deyiz ve daha neler yapmamız lazım ge
lir; bunlar hakkında da dikkatlerinizi çek
mek istiyorum. 

Planın asıl gayesi, sanayileşme, dola
yısıyla sanayide çalışan kesimin nispî ola
rak artırılması olduğuna göre, herhalde, 
yakın bulduğumuz İspanya, Yunanistan 
vesaire gibi, bizim de sanayi kesimine, 
yüzde 40'lara yakın bir istihdam sağlama
mız lazım. Bu oran yüzde 14'ler seviye
sindedir. Avrupa Topluluğu ülkelerinin 
toplam ortalaması, 12 ülke olarak baktı
ğımızda, 849-850 milyar ECU'dur; yani, 
fert başına 2 645 ECU düşüyor. Türkiye'
nin/ bu mukayesedeki rakamı 204-205 
ECU civarındadır. ' 

Enflasyon ve büyüme hızlarını defa
larca söyledik; yüzde 2,5-3,5 enflasyonla 
yüzde 3-4 civarında büyüme var, Türki
ye'de ise yüzde 3,5 büyüme ile yüzde 
75-78 enflasyon var. Bunun gibi, diğer 
göstergeler; örneğin otomobil, telefon, çe
lik üretimi vesaire, hepsinin ortalaması 
aşağı yukarı 6 ilâ 7 kat geride olduğumu
zu göstermektedir ve en çarpıcı olarak da 
şunu söylemek istiyorum : Ülkemiz, Av
rupa Topluluğu ülkeleri toplam nüfusu
nun yüzde 18'ine sahip, fakat Avrupa Top
luluğu gayri safî millî hâsıla toplamının 
ancak yüzde 2,5'ini alabiliyoruz. Burada 
da aşağı yukarı 7 misli olan oran, kendi 
kendini göstermektedir. 

Sayın milletvekilleri, söylemek istedi
ğimiz şu : Konunun diğer sektörlerinde 
fırsat bulursak konuşuruz; ancak, planın 
uygulaması, muhakkak ki, ehliyetli ve gü
venli eller istemektedir. Bizim tespitimize 
göre plan ve bundan önce uygulanan, ya
pılan beş yıllık kalkınma planı, Türkiye'
yi tanımayan ellere teslim edilmiştir. Tes
pitimiz budur. Aksi olsaydı, herhalde, ne
ticeleri böyle olmayacaktı ve bizim işçimiz 
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1983'te 4 saat 20 dakika çalışarak aldığı 
1 kilo eti, 1988'de 7 saat 36 dakika çalışa
rak almazdı. 1 kilogram ekmek için 1983 
yılında 23 dakika çalışan işçimiz, 1988 yılı 
sonunda 45 dakika çalışmazdı ve çok övü
nülen beyaz eşya alımında, 1986, 1987 yı
lı itibariyle, 1 adet 56 ekran televizyonu 
1983'te 290 saat çalışarak alabilmekteydi, 
bugün 1 593 saat çalışmakla almaktadır. 

Arzumuz planı uygulayacak siyasî ik
tidarın, yine en büyük kuvvet olan mille
tin takdiriyle ve hâkimiyetin kayıtsız şart
sız millette olduğuna yürekten inanan 
Doğru Yol Partisinin arzusu veçhile, en kı
sa sürede yapılacak olan bir genel seçim
le belirlenmesidir. Gerçek hamiyetle olu
şacak bir siyası iktidar, inşallah planı uy
gulamaya gelecektir ve ülke yararının da 
bu yönde olacağını bütün parti grupları
nın takdirine bırakıyoruz. 

Hepinizi saygı ve sevgilerle tekrar se
lamlıyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim 
efendim. 

Söz sırası, Anavatan Partisi Gru
bundadır. 

Sayın Mehmet Aydın; buyurun efen
dim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA MEH
MET AYDIN (Samsun) — Sayın başkan, 
Yüce Meclisin değerli üyeleri; altıncı pla
nın sağlık sektörü üzerinde görüşlerimizi 
arz etmek üzere huzurlarınızda bulunu
yorum. Sözlerime başlamadan önce, he
pinize saygılar sunarım. 

Geçmiş birçok hükümet -bizimki 
dahil- sağlık sorunları konusunda bir hayli 
gayret göstermişler ve sağlık sorunlarının 
çözümü için çalışmışlardır; ancak, buna 
rağmen, sağlık sorunları her zaman gün
demde kalmış, önemini muhafaza etmiş
tir. Bunun sebebi nedir? 
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Sağlık, insanın en aziz ve en değerli 
varlığıdır. O itibarla sağlımızda bir bozul
ma meydana geldiği zaman, her türlü va
rımızı yoğumuzu verip, çaresine bakma
nın peşine düşeriz. Meselenin sansasyo
nel tarafları vardır, hissî tarafları vardır ve 
polemiğe girer. Meselenin, siyasîlerin elin
de malzeme olma tarafı da vardır; bu ne
denle, sağlık sorunları gündemde kalmak
tadır. Çoğu kez, sağlık sorunlarını tartışı
yoruz, şikâyetçi oluyoruz, bir türlü de 
memnun olduğumuz yoktur. Gerçekten, 
karşımızdaki bu sorunlara baktığımız za
man, sağlık hizmetlerinin pahalı oluşun
dan şikâyet ediyoruz; hastanelerde, poli
kliniklerde yığılmalardan şikâyet ediyoruz, 
sağlık hizmetlerinin kalitesinden şikâyet 
ediyoruz, fukaraların ve birtakım sosyal 
grupların sağlık hizmetlerinden yeteri ka
dar istifade edemediğinden vesair konu
lardan şikâyet edip duruyoruz. 

Tabiatıyla, bu sorunlar ve bu sorun
larla ilgili şikâyetler sadece Türkiye'ye 
mahsus değildir. Bugün, dünyanın bütün 
ülkelerinde sağlık sorunu mevcuttur. Bu
nun şekli ülkeden ülkeye değişebilir; an
cak her ülkede sağlık sorunları olduğunu 
unutmamak gerekmektedir ve bunlar da, 
bu ülkelerin her zaman gündeminde olan 
meselelerdir. 

Bu hadise, bilfarz, Amerika'da, sağ
lık hizmetlerinin çok pahalı oluşu şeklin
de tezahür edebilir, başka ülkelerde ise, te
sislerin yokluğu, hekim sayısının az olu
şu vesaire şeklinde kendini gösterebilir. 
Ama, bakıyorsunuz, gazetelere, "Ameri
ka'da sağlık krizi'' şeklinde manşetler atı
lıyor. Daha bu sabahleyin televizyonda -
Amerika CNN programını izlemiş olan 
arkadaşlar varsa görmüş olacaklardır-
Amerika'daki sağlık krizi ve sağlık hizmet
lerinin faturaya ve birtakım azınlık grup
larına, zencilere yeteri kadar gitmediği ko
nusunda bir yayın mevcut idi. 

Bunlar neden meydana geliyor konu
suna bakacak olursak, şunu görme duru
mundayız : Sağlık sorunları, çoğu kez, 
doğrudan bu sektörle meşgul olması ge
rekli olan bakanlık ve ilgili birtakım mer
cilerin dışından kaynaklanmaktadır. Bun
larda da, teknolojide meydana gelen ve bir 
yarış durumunda olan gelişme sonucun
da ilaç ve sağlık cihazları endüstrisinde 
mevcut olan rekabet ve mütemadiyen ge
lişme durumunda olan cihazların piyasa
ya sürülmesi, sağlık sektöründe, bunları 
kullanan insanların onlardan kurtulama-
yıp, bir nevi, onların elinde sağlık hizmet
lerinin pahalı hale getirilmesiyle ilgilidir. 

Direkt ilgili bu bakanlık ve mercile
rin dışında sağlık sorunlarını etkileyen bir
takım faktörlere şahit oluyoruz. Yani, sağ
lık sorunları, bir tek bakanlığın sınırları
nı aşan sorunlardır. Bunlardan birkaç ta
nesini zikredeceğim. 

Bir defa, sağlık sorunlarının rahat bir 
şekilde çözümü için, evvela, siyasî arzu ve 
iradenin bunu istemesi lazımdır; yani, 
sağlık sorunlarının üzerine gitmesi ve bu
nunla ilgili çözümü mutlaka samimî ola
rak istemesi lazımdır. 

Bu konuda, Türkiye'de, belki karışık, 
çeşitli düşünceler vardır; ama şu kadarını 
söyleyeyim, Türkiye'de siyasî arzu ve ira
de, oldukça olumlu bir şekilde tezahür et
miştir, etmektedir ve bu sorunların çözü
mü için müspet davranışlar, her zaman bi
zim gözümüze çarpmıştır. Aşı kampanya
larında ve diğer birtakım faaliyetlerde, bil
diğiniz gibi, Sayın Başbakan ve Sayın 
Cumhurbaşkanı her zaman desteklerini 
ortaya koymuşlardır. Bunların yeterli ol
madığından bahsedilebilir; ama, burada 
zikredeceğim maddeler, literatüre geçmiş 
biraz klasik maddelerdir ve bu arada ben, 
bunların-Türkiye'deki durumunu sizlere 
arz etmeye çalışacağım. 

ikinci bir faktör, yeterli finansman 
kaynaklarının sağlanmasıdır. Tabiatıyla, 
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yine, Türkiye'de bu kaynakların yeterli ol
madığı söylenebilir, ancak, bazen şuna şa-' 
hit oluyoruz ki, burada herhangi bir mik
tar üzerinde fazlaca hassasiyetle durulma
dan, fonların tahsis edilmesi de istenmek
tedir. Ancak, unutmamak lazımdır ki, sağ
lık sektörü, netice itibariyle bir milletin 
millî gelirini sınırları içerisinde ayrılabi
lecek paralarla finanse edilecektir. 

Üçüncü husus, sektörlerarası işbirli
ği meselesidir. Sağlıkla ilgili olan çok çe
şitli sektörler vardır. Bayındırlık hizmet
leri ve buna bağlı kanalizasyon işleri ve
saire, hepsi sağlığa etki yapan faktörler
dir. Eğer bu kurumlarda birtakım yeter
sizlikler var ise, Sağlık Bakanlığının bu 
meselenin üstesinden tam olarak gelmesi 
mümkün değildir. Bilfarz, televizyonun, 
halk eğitimi ve halkı bilinçlendirme konu
sunda, Sağlık Bakanlığıyla çok sıkı bir iş
birliği yapması gerekir. Eğer, televizyon, 
bunu Sağlık Bakanlığıyla ilişkili yapmaz
sa, o zaman orada birtakım boşluklar do
ğacak demektir. Bu nedenle, kalkınma 
planlarına bu gibi hususlarda birtakım 
müeyyidelerin konması zorunludur. Altın
cı Beş Yıllık Kalkınma Planında bu husus
ta birtakım boşlukların olduğuna işaret et
mek isterim. Planın bağlayıcı hükümleri 
arasında yer alacak olan bu tedbirlerin bu
lunmaması, Türkiye'de zaten yeteri kadar 
mevcut olmayan sektörler arası işbirliğini 
biraz daha zayıf hale getirecektir. O itibar
la, bu gibi eksikliklerin yıllık programlar
da ikmal edilmesi gerektiği düşünce
sindeyim. 

Değerli milletvekilleri, bu ön şartlar
dan bir diğeri de toplumun katılımı ve so
rumluluğu hadisedir. Sağlık sorunlarının 
tümü artık tam anlamı ile tek bir bakan
lığın halledebileceği sorunlardan değildir. 
Buna, dışarıdan birtakım kesimlerin biz
zat el atması, daha sorumlu ve bilgili ha
le gelmesi zorunlu olmaktadır. Öyle bir

takım davranışlar var ki, örneğin, halk, al
kol tüketimi ya da sigara alışkanlığının za
rarları konusunda yeteri kadar bilgili de
ğildir ve bu husus sağlık sorunlarının mü
temadiyen büyümesine ve çoğalmasına yol 
açmaktadır. İşte, bu kesimlerin de bu hu
suslarda sorumlu hale getirilmesi, ön şart
lardan birini teşkil etmektedir. Aynı za
manda, halkın sağlık konusunda eğitimi 
de zorunlu bulunmaktadır. 

Değerli üyeler, şimdi biraz da, Altıncı 
Beş Yıllık Plandaki, sağlıkla ilgili hedefle
re göz atmak istiyorum. Bu hedeflerden 
bir tanesi, bebek ölümlerinin yüzde 50'nin 
altına düşürülmesi konusudur. 

Muhterem arkadaşlar, biliyorsunuz, 
biz 1985 yılı kampanyasında bebek ölüm
leri konusunda büyük bir mücadele ver
dik. Millet olarak elele verip, gerçekten 
büyük işler yapmışızdır, dünyada örnek 
olan işler yapmışızdır ve 1985 yılında aşı
lanma oranını yüzde 92'ye çıkarmışızdır. 

Şimdi, planda, 1989 gerçekleşmesi 
olarak yüzde 75 gösteriliyor ve yüzde 90'a 
çıkması hedefleniyor. Ondan sonra, düşüş 
kaydeden bağışıklama düzeyinin yüzde 
90'a çıkarılması isteniyor. Buna paralel 
olarak bebek ölümleri de azalacak ve yüz
de 50'lerin altına inecektir. 

Hemen şunu arz etmek isterim ki, 
bağışıklama konusunda ve çocuk ölümle
riyle ilgili diğer hastalıklar hususunda, şa
yet, Sağlık Bakanlığı içerisinde yeniden 
kurumsal birtakım düzenlemelere gitmez
sek, bu raya konmuş olan hedeflerin ger
çekleşmesi maalesef mümkün olmayacak
tır; ama, bunları yaptığımız takdirde, 
Türkiye'de meydana gelmiş olan gelişme, 
halkın alışkanlığı ve sağlık teşkilatının bu
na yatkınlığı, bu hedefleri çok daha kolay
lıkla realize edebilecek durumdadır. 

Bir diğer hedef, yatak kullanım ora
nı yüzdesidir. Buna, halihazırdaki durum 
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olarak yüzde 57 konmuş ve plan dönemi 
sonu için de yüzde 65'lik bir yatak işgal 
oranı tespit edilmiş bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, maaesef, bu 
konuda zaman zaman karşımıza birtakım 
yanlış bilgilenmeler ve ifadeler gelmekte
dir. Bunu şöyle izah edeyim : Bir hastane 
var, çeşidi nedenlerle boş duruyor, bir has
tane de var ki, bir yatakta iki kişi yatıyor. 
Bunun ikisini topluyoruz, "İşgal oranı 
yüzde 50" diyoruz. Bu istatistik! yanılt
madır. O itibarla, benim buradaki kor
kum, tabiatıyla, böyle bir ortalamaya da
yanıyor; bu yüzde 65 oranı fevkalade ya
nıltıcı bir rakamdır. Nerede olursa olsun 
-özellikle ilçe hastanelerinde göze çarpan 
bir şeydir bu- siz doktorunu verdiğiniz an
da, o hastanenin dolması işten bile değil
dir. Geçtiğimiz Beşinci Plan döneminde 
bunun gayet güzel misalleri vardır. Hat
ta, ben, vaktiyle burada, Bakanlıkla ilgili 
bir müzakere esnasında bunu arz ettim. 
Şarkikaraağaç Devlet Hastanesinde yüz
de 5 yatak işgal oranı vardı; mütehassıs 
doktarlarım verdik, yüzde 60'a çıktı, yüz
de 65'e, yüzde 70'e çıktı. Bir misal arz edi
yorum ki, bu misali bütün Türkiye'ye teş
mil edebilirsiniz : Şavşat ve ona benzer 
Türkiye'nin fevkalade ücra ve kırsal, yak
laşılması zor. olan kesimlerinde, hastane
de uzmanınız ve diğer imkânlarınız oldu
ğu takdirde, orada büyük performans gö
rüyorsunuz, ondan sonra bir de bakıyor
sunuz ki, gazetelerde "Kâhta devlet has
tanesinin kapısına kilit vuruldu" diye bir 
haber çıkıyor. Resmini çekmiş, gazeteye 
basmışlar. Bu o kadar basit bir hadisedir. 
Bir tane operatör ve bunun yanında di
ğer doktorlar, o hastaneyi doldurmaya 
kâfidir. 

O nedenle, bunun üzerinde durma
mın sebebini arz etmek istiyorum. "Has
tanelerimiz boş duruyor, yatak işgal ora
nı düşük, yeni hastane yapmayalım" de

mek yanlış bir düşüncedir; çünkü, özellik
le bu küçük hastaneler süratle tam istih
dam haline gelebilecek durumdadırlar. 
Buna bakarak bir gelişme temposu tuttu-
rursak, bir süre sonra, birtakım darlıkla
rın ortaya çıkması mukadderdir. Bizim, 
sağlık evi, sağlık ocağı konusunda konmuş 
olan hedeflerimiz sayısal olarak maalesef 
düşüktür, bunu arz etmek istiyorum. Çün
kü, bugün, eğer Türkiye'de ana sağlığı, 
çocuk sağlığı diyorsak, mutlaka, köylere 
sağlık evi yapmak zorundayız. Köyün 
okulu var, bu alışılagelmiş; ama köyde sağ
lık evi yok... 

Muhterem arkadaşlar, bir köye bir 
sağlık evini çok görüyorsak, o zaman biz, 
Türkiye'de sağlık meselesini önemli ke
simleri, itibariyle halledenleyiz, bu müm
kün değil; çünkü, hasta insanlar, mütema
diyen, oralardan şehirlere; Ankara'ya, İs
tanbul'a gelecekler demektir. Sağlık evle
ri, özellikle köylerde, kendi binaları olma
yan birtakım müesseseler durumundadır 
ve burada gerçekten hizmet vermek isti
yorsak, bu binaların ikmal edilmesi gere
kiyor. Bu konuda plana yeterli para konul
muş mudur, şu anda ondan haberim yok; 
inşallah konulmuştur diye düşünüyorum. 

Hekim sayısı konusunda çok dikkat
li olmamız gerekiyor. Türkiye'de hekim 
ihtiyacı, bizim bugünden tahmin edeme
yeceğimiz derecede büyük artışlar göste
rir; çünkü, öyle birtakım faktörler mevcut 
ki, bunlar ileride bir patlama halinde or
taya çıkabilir. Sağlık politikalarının etki
leri vardır; herkese sağlık politikası, heki
me karşı talebi geniş ölçüde artırmakta
dır; çünkü, bu politikalar, her tarafa he
kim gönderilmesini, her tarafta hekim bu
lundurulmasını amir. Sigortanın da etki
si vardır. Daha büyük çapta sigortalı or
taya çıktınça, hekime müracaat daha çok 
artacaktır. Gelirin etkisi vardır, nüfusun 
etkisi vardır, hastanın bilgisinin ve tesis-
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lerin kurulmasının sağladığı kolaylıkların 
etkisi vardır. Mesela, bir ilçede hastane 
yokken, yapılmıştır, bunun neticesinde 
orada vatandaşın doktora gidişi daha ko
lay olacaktır. Mecburî hizmetin etkilerini 
de düşünmemiz gerekmektedir. Hekim 
ücretlerinde iyileştirmeler yapıldığı takdir
de, hekimlerimizin, bugün bulunmadık
ları yerlerde kalmaları sağlanacak ve bu 
takdirde hekime olan talep biraz daha ar
tacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, hedeflerle il
gili bu kısa girişten sonra, politikalara 
dönmek istiyorum. Vaktimin çok yeterli 
olacağını zannetmiyorum; bazı arkadaş
lar da oradan işarette bulunuyorlar, bana 
iltimas yapıyorlar, sağ olsunlar. 

Sağlığın sosyal politikaları konusun
da plandaki hükümler nelerdir, buna göz 
atmak istiyorum. 

Sağlığın sosyal politikaları dediğimiz 
zaman, sağlığın herkesin hakkı olduğu 
prensibinin, politikasının tanınması akla 
gelmektedir. Planda bu ilke hemen baş ta
rafa konulmuş bulunmaktadır. Tabiî, bu, 
geçen planda da vardı, hükümet program
larında da vardır, Bunu memnuniyet ve
rici bir hadise olarak karşılıyorum. Bu, 
planın 784 üncü maddesinde, ilkeler ve 
politikalar kısmının birinci maddesi ola
rak, sağlık hizmetinin dengeli ve yeterli bir 
şekilde herkese ve her yere ulaştırılması 
şeklinde ortaya konulmuş bulunmaktadır. 
Böylece, sağlık hizmeti, ekonomik müla
hazaların dışında, bunlara pek fazla aldı
rış etmeden her tarafa yayılacak demektir. 

Bu yayılma nasıl oluyor? Bu yayılma, 
üç hususta söz konusudur. Bir tanesi, sağ
lık hizmetlerine fiziksel erişilebilirlik; ya
ni, tesisler vesaire, ikincisi, fonksiyonel eri
şilebilirlik; cihazların olması lazımdır. Bu 
cihazlar olmadığı zaman, hekiminiz ve sa
ire imkânlar olmadığı takdirde, orada bir 
sağlık tesisinin bulunması da fazla bir şey 

ifade etmiyor. Üçüncüsü, ekonomik erişi
lebilirliktir. Bunun anlamı da, makul fi
yatlarla sağlık hizmetlerinin satın alın
masıdır. 

Türkiye'de sağlık hizmetlerinin her
kese götürülmesi konusu nasıl bir manzara 
arz ediyor?.. Buna baktığımız zaman; bu
rada arkadaşlar da ifade ettiler, çok fazla 
üzerinde durmak istemiyorum; ama bil
diğiniz gibi, hekim sayımız genelde yeter
sizdir. Bu konuda tartışmalar vardır; ama 
şunu kabul etmek lazım, Avrupa'daki sa
yılarla bunu mukayese ettiğimiz zaman, 
biz hâlâ, Avrupa'nın yarısında bulu
nuyoruz. 

Coğrafî dağılım itibariyle bir hekime 
düşen nüfus olarak İstanbul'da 500, Do
ğu Anadolu Bölgesinde 5 000; yani arada 
bu kadar fark vardır ve bu dağılım nasıl 
iyileştirilecektir konusu, plan metninde ye
teri kadar gösterilmemiştir. Ancak, ücret
lerin yeterli hale getirilmesi lazımdır. Bu, 
bir maaş şeklinde tecelli ederse, herhangi 
bir iyileştirmenin mümkün olmayacağını 
da arz etmek lazım. 

Yardımcı sağlık personeli ve yataklı 
tedavi kurumlarının yeterlilik hadisesi var
dır. Özellikle, ilçe hastanelerindeki 1983 
yılı gelişmelerini burada zikretmek istiyo
rum. Türkiye'de sadece 120 ilçede ameli
yat yapılacak bir düzen söz konusu idi. Ya
ni, hastane diyebileceğimiz bir tesis, Tür
kiye'nin 120 ilçesinde mevcut idi. Burada 
bizim elimize geçen sağlık merkezlerine -
ki iki katlı binalardı- birtakım cihazlar 
konmak, suretiyle hastane haline çevrilmiş
tir, ilave binalar yapılmış ve 2 misline çı
karılmıştır. Bunların daha da artırılması 
gerekmektedir. 

Aynı şekilde, nüfusu daha küçük il
çelerde sağlık merkezleri var. Eğer biz ana 
sağlığı yeterli hale gelsin istiyorsak, do
ğumlar sağlıklı şaıtlar altında yapılsın is
tiyorsak, bunların o tesislerde yatırılma-
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lan ve birtakım ufak hastalıkların da bu
ralarda tedavi edilmesi bir zarurettir. Bu 
nedenle, buralara da birtakım yatırımla
rın yapılması gerekli bulunmaktadır. 

Poliklinik hizmetlerinden çok şikâye
timiz var; buralarda yığılmalar var diyo
ruz. Bunun bir sebebi, poliklinikleri has
tanelerin içerisine koymuşuz. Bu, orada 
bulunan doktorlar bir parça vakit bulur
sa polikliniğe de bakacak demektir. Maa
lesef, bu, yeteri kadar olmamaktadır. 
Onun için, Türkiye'de "kamu sağlığı 
merkezleri" diye, hastanelerden ayrı ça
lışan birtakım müesseseler kurulmuştur ve 
burada, sabahtan akşama kadar, uzman
lar, mevcut bütün cihazlarla, vatandaşın 
derdine deva bulmaktadırlar. Fevkalade 
kârlı ve iyi bir sistem olarak bu iş yürü
mektedir; ama bunların sayısını arzu et
tiğimiz seviyeye çıkarmamış bulunmakta
yız. Bakan olduğum zaman kamu sağlığı 
merkezlerinin önceden kurulmuş olduğu
nu gördüm; bir müessese olarak bunları 
devam ettirdim. Onu da burada arz etmek 
istiyorum. Çünkü bizde biraz da hep ye
ni şeyler yapma hevesi vardır. Aslında, bi
rileri iyi bir şey yaptı ise, bunu ötekilerin 
devam ettirmesi gerekir. Bunların artırıl
ması lazımdır. Planda -maalesef- bu ka
mu sağlığı merkezleri adını pek görmemiş 
bulunuyorum. O itibarla hastanelerde yı
ğılma, işte bu, poliklinik ve ayakta tedavi 
müesseselerinin yeteri kadar kurulmama-
sıyla ilgilidir. Bunu yapmadığınız takdir
de, ekonomik maliyeti fevkalade yüksek 
olan bir sağlık sistemi ile iç içe yaşamak 
zorunda kalacaksınız. 

Acil tıp hizmetlerinde aynı şeyler ya
pılmıştır. Sağlık hizmetini vatandaşın aya
ğına götürmek, eğer bizim tespit ettiğimiz 
bir politika ise, geceleyin evinde hasta ol
muş bir insana bir ambulans gönderemi-
yorsanız, o zaman siz bu konuda aciz ka
lıyorsunuz, sizin sisteminiz aciz kalıyor de

mektir. Vaktiyle, bu ambulansların hepsi 
sağlık müdürlüklerine bağlı İdiler, akşam 
17.00'de kapılan kapanıyordu. Bunlar 
hastanelere verilmek suretiyle, Türkiye'
de, "Hızır Servis" dediğimiz müessese 
kurulmuştur; ama, bunun her tarafa teş
mil edilmesi lazımdır. Planda, yıllık prog
ramlarda hiç değilse birtakım hedefler 
koymak zarureti vardır. Bunları koymadı
ğımız takdirde, o zaman planın emredici 
ve hedef belirleyici fonksiyonu da yarım 
kalıyor demektir. 

Sağlığın ekonomi politikaları konu
sunda planda mevcut olan hükümlere bi
raz değinmek istiyorum. 

Tabiatıyla, ekonomi kriterleri, herke
se sağlık prensibinin, yani sosyal politika
ların dışında birtakım politikalardır. Bun
lar, Doğu Anadolu Bölgesine hastane git
miş gitmemiş, sırf oradaki insanlara hiz
met olsun diye bunu düşünmez; ancak, 
kârlılık varsa gider. Ekonomi kriterlerin
de bunlar vardır. Ancak, tabiatıyla, şim
di bizim sağlık politikalarımız bunların 
hepsini birden kapsayan politikalar olarak 
uygulanmaktadır. Bununla birlikte bir 
sağlık sistemi, işin maliyetini hiç düşün
meden yürüme imkânına da sahip değil
dir. Bu nedenle, ekonomiklik hadisesini 
buraya monte etmek zorundayız. Bazen, 
"Buraya rekabeti sokacağız, özel sektör 
buraya girsin" diyoruz. Bütün bunların 
sebebi, özel sektör ve rekabet motiflerinin 
burada daha kârlı ve meseleleri çözücü 
birtakım çareler getireceği düşüncesine 
dayanmaktadır; ama bunu sisteme tam 
olarak monte etmemiz mümkün değildir, 
yani dünyada böyle bir devir kalmamış
tır. Amerika'da 1960'lar öncesinde böyle 
bir düşünce vardı; bunlar bugün için bit
ti. Bununla beraber biz ekonomik etkin
liği olan; yani, ekonomik bakımdan kârlı 
olan bu müesseseleri -nerede- kurmak ve
yahut da bu unsurları sokma imkânımız 
varsa, bunu da düşünmek zorundayız. 
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Bunun nasıl olduğuna misal vere
yim : Mesela, Türkiye'de, diş tedavi ve 
protez merkezleri kurduk.; Diyelim ki, ora
da 20 tane diş hekimi çalıştırıyoruz; bir 
müessese yaratmışız; beri tarafla da 20 ta
ne ayrı ayrı diş hekimi var, buraya da 20 
hekim koymuşuz; fakat, burada birtakım 
"İşletme içi ekonomiler" dediğimiz tasar
ruflar dolayısıyla, diş tedavi ve protez mer
kezleri daha kârlı oluyor. Biz, Türkiye'de 
bunlan çoğaltmayacağız, bunların anali
zini yapmayacağız; ondan sonra da sağ
lıkta maliyetin yüksekliğinden, pahalılık
tan şikâyet edeceğiz... Tabi! bu, bir çeliş
ki olur. Binaenaleyh, bunlan arayıp bul
mamız gerekiyor. 

Bu analizlerin, Planlama Teşkilatı ta
rafından yapılmaması halinde, ben hemen 
şunu arz ediyorum; Planlamanın ve pla
nın performansı da -maalesef- yüksek ol
mayacaktır. O itibarla, kaç türlü etkinlik 
vardır; burada bunlar üzerinde durmak is
temiyorum; ama, hepsinin misalleri var
dır. Yalnız, sektörlerarâsı etkinlik hadise
si büyük önem arz eder. Yani, düşük ma
liyetle sağlık hadisesi. Bunun üzerinde 
durmak zorundayız. Bu da, sektörler ara
sındaki paraların tahsisi hadisesi, koruyu
cu sağlık ve tedavi hizmetleridir. Arkadaş
lar bunlara da temas ettiler. Türkiye'de 
bunun finansmanı ne derece yapılıyor; bu
na bakmamız gerekiyor. 

Öbür tarafta, ortaya atılan yeni bir 
telakki de tedavi veya sağlığı koruma ha
disesini biraz daha ortalama bir masrafla 
götürme olaya, yani çok fazla ekstrem olan 
meselelere para harcamama hadisesidir. 
Batı'da "ortalama hasta" diye bir telakki 
ortaya atılmış -ilaç endüstrisinde buna gö
re imalat yapılmaktadır- ve makul bir te
davi fikri gelişmeye başlamıştır. 

Altıncı planda, sağlıklı yaşam tarzı
na 789 uncu maddede yer verilmiştir. Bi
lindiği gibi, sağlıklı yaşam, bir ülkenin 
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sağlık hizmetlerinin gelişmesinde bir ev
redir ve en sonuncu evredir. Yani, evvela 
temel sağlık, sonra primer sağlık, sonra te
davi hizmetleri ve sonra da sağlıklı yaşam 
tarzı. Buna da misal olarak, sigara içme-
meyi örnek verebiliriz. Burada, Devlet, 
vatandaşına "Ben bu işle baş edemiyo
rum, kardeşim sen sigara içip de hasta 
olup bana gelme" diyor ya da, "Alkol alı
yor, kanser oluyorsun, geliyorsun; bunlar
dan vazgeç; çünkü para yetiştiremiyoruz" 
diyor. 

Türkiye, yavaş yavaş bu duruma ge
liyor; gelmemiz lazım. Binaenaleyh, plan
da bir tek 789 uncu maddeyi bu konuda 
görmüş bulunuyoruz. 

Sağlık sisteminin işleyişini geliştirme 
zarureti üzerinde duracağım : Altıncı 
Planda, hastanelerin rasyonalizasyonu 
üzerinde durulmuş, bu konuda bir mad
de konmuştur. Ancak, bunun ne şekilde 
olacağının da belirtilmesi gerekir. Buna 
rağmen, iyiye işarettir. Planın getirmiş ol
duğu tedbirler bakımından, daha ziyade 
parça parça iyileştirici bir yöntem ortaya 
koyduğunu müşahade ediyoruz ve böyle
ce, sağlık sisteminin reoriantasyonu konu
su ortaya gelmektedir. Bir de, buna mu
kabil, "reformasyon" dediğimiz köklü bir
takım değişmeler söz konusudur ki, artık 
bunlar, bugün dünyada gündemde olan 
sistemler değildir. Bizde, Sağlık Hizmet
leri Temel Yasası bu konuda bir gelişme
dir ve yapacağı en büyük iyilik de, hasta
nelerde primli hekim çalıştırması alanın
da olacaktır. Eğer bunda başarılı olunur
sa, bu yasa da başarılı olacaktır. 

Son olarak, ilaç konusu üzerinde bir 
nebze durmak istiyorum : 

Muhterem arkadaşlar, geçmişte ilaç 
konusunda çok icraat yapılmıştır; bunla
rın burada zikredilmesi, planın uygulan
ması açısından, usuldür; çünkü, yeni bir 
plan var ve bu Altıncı Beş Yıllık Kalkın-
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ma Planında, maalesef, ilaç konusu tek bir 
cümle olarak yer almaktadır. Bunun de
taylarının da, hiç değilse bir parça açık 
olarak konması gerekir idi. Ne konuyor 
yeni olarak?.. Evvelce ne yapılmıştır ve ev
velki planların uygulanması gibi konuları 
da burada arkadaşlar söz konusu ediyor
lar; ama biz, fevkalade bir zaman tazyiki 
içerisinde, âdeta bir yerden kaçarcasına 
bunlan aldatma rahatsızlığı içerisinde bu
lunuyoruz. 

Geçtimiz dönemde şunlar halledil
miştir : 

Bir defa, ilaçta kalite sorunu çözül
müş. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. İlaç 
fabrikalarında otokontrol müesseseleri ku
rulmuş olup, bu kurala uymayanlar kapa
tılmıştır. 

Öbür taraftan, devletin bunları kont
rol etmesi lazımdı; fakat maalesef, devlet, 
ilaç fabrikalarını kontrol edecek cihazla
ra ve elemanlara sahip değildi. Devlet, da
ha doğrusu, Bakanlık, bu cihazları şu ve
ya bu şekilde temin etti. Bir İngiliz, cihaz
larımız için, "Müzelik cihazlar" diyordu; 
bunların yerine yenileri kondu. Bu, fev
kalade önemli bir hadisedir, çünkü, ilaç 
nasıl ucuzlar hadisesinde, jenerik mesele
si vardır; bir ilacı ucuzlatma hadisesi bu
radadır. İlacın kalitesini kontrol ettiğimiz 
takdirde, jeneriklere el atamazsınız, fev
kalade teknik meselelerdir bunlar. Türki
ye'de jenerik hadisesinin ele alınması, Re
fik Saydam'da bulunan kontrol cihazları
nın tesis edilmesiyle mümkün olmuştur. 

Türkiye'de mevcut olan ruhsat tekel
ciliği önlenmiştir. 

İlaçların ters etkilerini inceleyecek 
merkez kurulmuştur. 

Ayrıca, Hızır Servis gibi ayrı bir teş
kilat halinde, Zehir Danışma Merkezi ku
rulmuş olup; bilfarz, bir adamın ne oldu
ğu bilinmeyen bir zehirle koma haline gir
mesi durumunda, 24 saat açık olan bu Ze

hir Danışma Merkezi, zehirin semptom
larına göre tedavi edecektir. 

Kusurlu ilaçların piyasadan çekilmesi 
hususu yeni sistemlere bağlanmış, ilaçla 
ilgili devlet teşkilatı reorganize edilmiş, en
düstrinin ihracata yöneltilmesi sağlanmış
tır. 

Netice itibariyle, ilaç fiyatları konu
su, insanın elini biraz yakıyor. Çok fazla 
vaktimiz de olmadığından bu konuya gi
remiyoruz; ancak, bu meselenin ele alın
ması lazımdır; yani, Türkiye'de ilaç fiyat
larının istikbali ne olacaktır ve bu konu
da nelere el atılabilir hususuna maalesef, 
girmiş değiliz. 

Bütün gelişmiş ülkelerde, ilaç fiyat
ları konusunda fevkalade kontrol tedbir
leri uygulanmaktadır, bunu hemen arz et
mek istiyorum. Bu konuda da büyük ya
nılgılar vardır. Avrupa'da her devlet ilaç 
fiyatlarını çeşitli şekilde kontrol etmekte
dir ve "menfi ve müspet listeler" dediği
miz birtakım sistemler vardır; ancak bun
lar, ilaçların direkt fiyatlarını tayin etme 
şeklinde kontrol değildir. O itibarla, bu 
sistemlerin incelenmesi ve Türkiye'de bir
takım yolların nasıl izleneceği hususunun 
araştırılıp tespit edilmesi lazımdır. 

Sözlerimi burada bitirirken, hepini
ze saygılar sunar, teşekkür ederim. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Sayın Ömer Günbulut, 
buyurun efendim. 

ANAP GRUBU ADINA ÖMER 
GÜNBULUT (Sivas) — Sayın Başkan, 
Yüce Meclisin değerli üyeleri; Altıncı Beş 
Yıllık Kalkınma Planının sağlıkla ilgili ko
nularına değinmek üzere Grubum adına 
söz almış bulunuyorum. Sözlerime başlar
ken, hepinizi saygı ile selamlarım. 

Anayasamız, herkesin hayatını beden 
ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağla
ma görevini bir devlet görevi olarak ta-
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nımlamıştır. Kanunlarımız, devletin sağ
lıkla ilgili görevlerini yürütme işini Sağ
lık Bakanlığına vermiştir. 

Toplumun, sosyal, ekonomik, fizik ve 
biyolojik çevreden kaynaklanan hastalık 
etkenlerinden korunması, erken teşhis ve 
tedavinin gerçekleştirilmesi, hastalık son
rası, kişilerin yeniden topluma uyumları
nın sağlanması için, sağlık düzeyinin iyi
leştirilmesi ve geliştirilmesiyle ilgili yapı
lan bütün çalışmalara, koruyucu sağlık 
hizmetleri denilmektedir. 

Koruyucu sağlık hizmetlerine ağırlık 
veren, koruyucu hizmetlerle tedavi hiz
metleri arasında sıkı işbirliğini zorunlu gö
ren ve sağlık hizmetlerine toplum katılı
mı ile bütün sektörlerin iştirakini ana il
ke olarak benimseyen, "temel sağlık 
hizmetleri'' adı altındaki bu görev, sağlık 
politikamızın esasını teşkil etmektedir. 

Bu maksatla, İktidarımız, sağlık hiz
metlerinin, vasıflı, güvenilir, kolay erişi
lebilir, formaliteden uzak, ülke sathında 
eşit ve dengeli bir şekilde yaygınlaştırılma 
politikasını benimsemiştir. Anavatan İk
tidarı, bu hizmet anlayışı içinde, koruyu
cu ve tedavi edici sağlık hizmetleri olmak 
üzere, iki temel başlık altında hizmeti yü
rütmektedir. 

Koruyucu sağlık hizmetleri olarak, 
çevre sağlığı, gıda kontrolü, bulaşıcı has
talıklarla savaş, trahom, sıtma, verem, 
kanser, ana ve çocuk sağlığı hizmetleri ve
rilmektedir. Ayrıca, yakın bir gelecekte Av
rupa Topluluğuna üyeliğimizin de gerçek
leşmesi halinde, üye ülkeler arasında sağ
lık hizmetleri standardına ulaşabilmek 
için, iyileştirme ve geliştirme faaliyetleri
ne şimdiden başlamanın gereği göz önü
ne alınmıştır. 

Tedavi edici hizmetler : 
Devletin en önemli hizmetlerinden 

biri olan tedavi edici hizmetler, hastane

lerimiz ve sağlık merkezlerimizce yerine 
getirilmektedir. Bu kurumlarımız, halkın, 
sağlık düzeyinin yükseltilmesinde ve has
taların muayene, bakım, teşhis, tedavi ve 
rehabilitasyonla iyilik ve mutluluğa kavuş
turulmasında önemli ve etkin bir rol oy
namaktadır. 

Bugün, ülkemizde 819 hastane, top
lam 128 910 yatakla hizmet vermektedir. 
Sağlık Bakanlığının, 66 424 yatak kapasi
teli 527 hastanesi bulunmaktadır. Kalkın
ma planlarımızda hasta yatağı hedefi, 10 
bin nüfusa 26 olmasına rağmen, yatırım 
yetersizliği ve hızlı nüfus artışı sebebiyle, 
bu hedefe ulaşılamamıştır. Günümüzde, 
10 bin nüfusa 23,7 yatak düşmektedir. 

1988 yılı için, poliklinik muayenesi
nin 30 milyona, yatan hasta sayısının da 
2 milyona ulaşması beklenmektedir. 

1984-1988 döneminde 61 ilçemiz has
tane hizmetine kavuşmuştur. Ayrıca, 54 il
çemizde hastane inşaatı devam etmekte
dir. Mevcut ilçe hastanesi inşaatlarının 
46'sı kalkınmada öncelikli bölgelerdedir. 
Halen 371 ilçede 50 ve yukarı yataklı 164 
hastane; 50'den aşağı yataklı 96 hastane, 
107 sağlık merkezi ve 4 özel dal hastanesi 
hizmet vermektedir. 

Batı ülkelerinde olduğu gibi, ülke
mizde de, kanser ve kalp hastalıkları yay
gın düzeydedir. Bu hastalıkların yurt dı
şında tedavisi nedeniyle de önemli döviz 
kayıplarımız olmaktadır. Bu alanlardaki 
hizmet açığını kapatmak amacıyla, Anka
ra ve İstanbul'da kalp-damar cerrahi mer
kezlerine ilave olarak, İzmir'de de bir mer
kez açılmıştır. 

Ağız ve diş sağlığı ile ilgili teşhis, te
davi ve protez çalışmaları, genişletilerek 
devam ettirilmektedir. Bu hizmet kapsa
mında, bir diş hastanesiyle 92 diş tedavi 
ve protez merkezi ve hastane bünyesindeki 
birimler hizmet vermektedir. 



T.B.M.M. B : 106 21. 6 . 1989 O : 1 

Sayın Başkan, değerli üyeler; simdi, 
bu konudaki hedefleri açıklıyorum : Altın
cı Beş Yıllık Kalkınma Planı dönemi so
nunda, sağlık hizmeti talebi için başvuran
ların çoğunluğunun ilk basamak sağlık 
ünitelerince karşılanması ve 1 011 kişiye 
1 hekim, 4 845 kişiye 1 diş hekimi, 736 ki
şiye 1 hemşire ve ebe, 2 838 kişiye 1 sağ
lık memuru ve teknisyen düşmesi hedef
lenmektedir. 

1989 yılı yatak sayısı, 134 bin iken, 
1994 yılında 153 bine, yükseltilmesi; 1989 
yılı yatak başına düşen nüfus 409 iken, 
1994 yılında 401'e düşürülmesi; 1989 yılı 
yatak kullanma oranı yüzde 57 iken, 1994 
yılında yüzde 65'e yükseltilmesi hedeflen
mektedir. 

İlke ve politikalar: 

Sağlıklı bir toplum için, sağlık hiz
metlerinden, vatandaşların en iyi şekilde 
faydalanmasını sağlamak amacıyla, sağ
lık hizmederini eşit, sürekli, dengeli ve ye
terli bir şekilde, herkese ve her yere ulaş
tırmak, temel ilkedir. Bu amaçla, sağlık 
ana planı hazırlanmalıdır. 

Birinci basamak sağlık hizmeti birim
leri güçlendirilmeli, bu kademeden başla
yarak, üniversite hastanelerine kadar uza
nan etkili bir hasta sevk sistemi kurulma
lı, ihtiyaçlar yerinde karşılanmalı ve has
tanelerdeki, polikliniklerdeki gereksiz yı
ğılmalar önlenmelidir. 

Sağlık hizmeti veren kuruluşlar ara
sında etkin bir işbirliği ve koordinasyon 
sağlanarak, yatak kullanımı dahil, sağlık 
hizmetlerinde rasyonellik artırılmalı; hiz
met birimlerinin modern işletmecilik an
layışıyla yönetilmesine, etkin iletişim ve 
bilgi kayıt sistemleri kurulmasına imkân 
veren düzenlemeler yapılmalıdır. 

Sağlık alanında etkin bir insan gücü 
planlaması yapılarak, sağlık personelinin 
yurt düzeyinde dengeli dağılımını sağla

mak üzere, özendirici tedbirler alınmalı
dır. 

Tip eğitimi müfredat programların
da ve hekim istihdam politikalarında, pra
tisyen hekimliği özendirici düzenlemeler 
yapılmak, uzman açığı bulunan tıp dal
larında uzmanlaşma teşvik edilmeli; ser
best çalışanlar da dahil, sağlık insangücü, 
hizmetiçi ve sürekli eğitim sistemine bağ
lanmalıdır. 

Sağlık hizmetlerinin finansman kay
naklarının çeşitlendirilmesi esas alınmalı' 
ve hizmet talebinin karşılanmasında özel 
kesimden de yararlanmak üzere gerekli 
teşviklerin sağlanmasına devam edilmeli
dir. 

Sağlık turizmine önem verilmeli; 
mevcut kaynaklar geliştirilerek, yeni ka
pasitelerin oluşturulması teşvik olunma
lıdır. 

Turistik ve diğer bölgelerde, sağlık 
hizmetlerinin etkinlestirilmesine çalışılma
lı; bu cümleden olarak, sağlık hizmeti ve
ren ekipler mobilize edilmelidir. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; simdi 
de, temel sağlık hizmetlerine değinmek is
tiyorum : 

Bulaşıcı ve salgın hastalıklar olarak 
toplum sağlığı düzeyinin yükseltilmesin
de en önemli kriteri oluşturan, bulaşıcı 
olarak nitelenen, enfeksiyöz, parazitik, zo-
onotik hastalıkların kontrol akına alınması 
ve morbilite ve mortaliletelerinin Avrupa 
ülkeleri düzeyine indirilmesi, Altıncı Beş 
Yıllık Kalkınma Planı dönemi içinde ger
çekleştirilecektir. 

ilke ve politikalar şunlardır : Etkin 
enfeksiyon hastalıkları kayıt ve bildirim 
sistemi kurulması için, mevcut sistem göz
den geçirilerek, aksaklıklar giderilecek, 
hızlı ve güvenilir bir ihbar sisteminin ça
lıştırılması sağlanacaktır. 

Aşı ile korunulabilir hastalıkların or
tadan kaldırılması için, rutin aşılama hiz-
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metlerinin sürdürülmesi, boğmaca, difte
ri, tetanos, kızamık ve çocuk felcine kar
şı, toplumda yüzde 95 oranında bağışık
lık düzeyinin sağlanması ve bunun sürek
liliğinin temini sağlanmalıdır. 

Belirli hastalıkların ortadan kaldırıl
ması, aşı ile korunulabilir hastalıkların or
tadan kaldırılması için, gerekli diğer ön
lemler de alınarak, bu hastalıklar ortadan 
kaldırılmaya çalışılmaktadır. 

Aşılama takviminin düzenlenmesi, 
gelişmiş ülkelerde kullanılan ve basan sağ
lamış, hepatit, kızamık, kızamıkçık, kaba
kulak gibi aşıların, ülkemizde uygulanan 
aşı takvimine sokulmasına çalışılmalıdır. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; şimdi 
de, sağlık ocakları ve sağlık evleri konu
suna kısaca değinmek istiyorum. Bu hu
sustaki hedefler 1984 yılında tüm yurda 
teşmil edilen sosyalleştirme hizmetlerinde 
verimliliğin artınlması için, buna ait mev
zuat günün şartlanna göre yeniden düzen
lenecektir. 1984 yılı mart ayı itibariyle, sos
yalleştirme kapsamına alınan 67 ilde, 2 
754 sağlık ocağı, 7 452 sağlık evi hizmet 
vermekteydi; 1988 yılı eylül ayı itibariyle, 
67 ilde, planlanan 3 448 adet sağlık oca
ğının 3 142'sinde 2339'u kendi binasında 
hizmet verilmektedir. Ülke genelinde, 
planlanan 10 493 sağlık evinin 2 807 ade
dinin binası yapılmıştır. 

Koruyucu sağlık hizmetlerinin yeterli 
ve dengeli şekilde yurt sathında yaygınlaş
tırılmasına çalışılacak; bunun için gerekli 
yapı, personel, araç ve gereç eksiklikleri 
giderilecektir. Her 5 bin nüfusa bir sağlık 
ocağı, 10 bin nüfuslu yerdeki sağlık oca
ğına 2 hekim, 10 bin nüfusun üzerinde 
olan yerleşim yerlerine ikinci sağlık ocağı 
planlanacaktır. 

Biraz da çevre sağlığı konusuna de
ğinmek istiyorunî : 

Altıncı Beş Yıllık Planda, çevre sağ
lığı konusunda; 

Bütün illerde hava kirlenmesi ölçüm 
ağının geliştirilmesi, 

Bütün illerde gürültü kirliliğinin öl
çüm ağının geliştirilmesi, 

Su ve deniz kirliliği kontol ağının ge
liştirilmesi ve hizmet içi eğitiminin geliş
tirilmesi, 

Ayrıca, çevre sağlığı hizmetleri altya
pısının gözden geçirilmesi ve reorgani-
zasyonu, 

Koruyucu ruh sağlığı hizmetlerinin 
temel sağlık hizmetleriyle bütünleştirilme-
siyle, perifere uçlara ulaştınlmasmm sağ
lanması için koordinasyon ve işbirliğinin 
sağlanması, 

Şimdiye kadar yapılmış bulunan ça
lışmalar ışığında, öncelikle uygulamaya 
konulabilecek öneriler içinde, genel has
tanelerde psikiyatri kliniklerinin bir prog
ram çerçevesinde açılması, özel dal has
tanelerinin birer ruh sağlığı merkezi şek
line dönüştürülmesi ve bu kurumların ko
ruyucu ruh sağlığı hizmetlerine ve eğiti
mine önem verecek şekilde çalışmalarının 
yeniden dözenlenmesi, 

Toplumun, özellikle gençlerin alkol, 
sigara, uyuşturucu maddeler, kumar ve 
benzeri zararlı alışkanlıklardan korunması 
için kurum ve kuruluşlararası işbirliğinin 
gerçekleştirilmesi, toplu iletişim araçları
nın devreye sokularak, bu hizmetin yay
gınlaştırılmasının sağlanması, kamuoyu
nun aydınlatılması, duyarlı kılınması ve 
eğitilebilmesi için gerekli materyallerin ha
zırlanması, 

Ruh sağlığı veren birimlerin ülke ça
pında standartlarının belirlenerek, dona
nımının sağlanması çalışmalarının yapıl
ması, 

Ruh sağlığı hizmetlerinin, hastane 
yanında, evde bakım ve takip yoluyla ve
rilmesinin yanı sıra, rehabilitasyon hiz
metlerinin geliştirilmesi hususlarına yer 
verilmiştir. 
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Ülkemizde, yüksek seviyede olan be
bek ve anne ölüm hızını düşürmek, ana-
çocuk sağlığı düzeyini yükseltmek ve ai
lelerin, istedikleri zaman, bakabilecekleri 
sayıda çocuk sahibi olmalarını sağlayacak 
uygun ve etkili aile planlaması yöntemle
rini sunmak ve çocuğu olmayan çiftlere de 
yardımcı olmak temel amacımızdır. 

1983 yılında binde 83 olan bebek 
ölüm hızı, 1988 yılında binde 64'e düş
müştür. 

1983 yılında, sağlık personeli eliyle 
yaptırılan doğumlar yüzde 62 iken, 
1988'de bu oran yüzde 91'e yükselmfştir. 

Aile planlaması yöntemlerinin her
hangi birini kullananlar 1983' te yüzde 62 
iken, 1988'de yüzde 77'ye yükselmiştir. 

Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı dö
neminde de, bebek ölüm hızını binde 40'a 
indirmek, doğumların tamamının sağlık 
personeli eliyle yaptırılmasını sağlamak, 
gebeliği önleyici yöntem kullananların 
oranını da yüzde 90'a çıkarmak hedefi
mizdir. 

"2000 yılında herkese sağlık" ilkesi
nin gerçekleştirilmesi yönünde, sağlık per
sonelinin eğitim seviyesinin, branşlaşma 
durumu ve sayısal kriterlerinin AET ül
keleri seviyesine getirilmesi çalışmaları 
sürdürülecektir. 

Sağlık hizmetlerinin her kademesi 
için yeterli sayı ve nitelikte insan gücü ye
tiştirilmesi; personel yetiştirilmesi ve istih
dam uygulamalarına, AET ülkeleri eğitim 
seviyesi, branşlaştırma durumu ile sayısal 
kriterleri çerçevesinde ülkemiz şartları da 
göz önüne alınarak yön verilmesi; yardım
cı sağlık personeli açığı bulunan branşlar
da, 401 sayılı Sağlık Meslek Liseleri Yö
netmeliğinin değişik 168 inci maddesi doğ
rultusunda, lise mezunlarından, isteklile
rin "Tamamlama programı" ile yetiştiri
lerek açığın kapatılmasının sağlanması; 
sağlık personelinin eğitimi yanında, hal

kın genel sağlık eğitiminin sağlanması ve 
geliştirilmesi, ilkeler ve politikalar cümle-
sindendir. 

BAŞKAN — Sayın Günbulut, bir sa
niye, efendim... 

Süremiz dolmak üzeredir; Sayın 
Günbulut konuşmasını tamamlanıncaya 
kadar çalışma süresinin uzatılmasını oy
larınıza sunuyorum: Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Günbulut. 
ÖMER GÜNBULUT (Devamla) — 

Olaya makro düzeyde baktığımızda, sağ
lık hedeflerini ve önceliklerini şu şekilde 
sıralayabiliriz: 

1. Bakanlığın merkez ve taşra, teşki
latının günün şartlarına ve ihtiyaca göre 
yeniden organize edilmesi, 

2. Hükümetin sağlık sektöründeki 
genel politikasını tespit eden 3359 sayılı 
Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa işler
lik kazandırılması, 

3. Dünya Sağlık Teşkilatının hedef
leri ve AET üyesi ülkelerin sağlık politi
kaları ile uyum sağlanması» 

4. Sağlık, nüfus, beslenme ve çev
re ile ilgili özel politikaların hedef ve ön
celikleri, 

5. Sektör içi ve sektörlerarası koor
dinasyon, Sağlık Bakanlığının buradaki 
rolü, ayrıca uluslararası kuruluşlarla olan 
ilişkilerin geliştirilmesine yönelik ça
lışmalar, 

6. Sağlık Bakanlığının ve diğer il
gili kamu ve özel kuruluşların sağlık hiz
metleri alanında görev ve sorumluluğu ve 
özellikle 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Te
mel Kanununun Bakanlığa1 vermiş oldu
ğu yetkiler nedeniyle ortaya çıkan sorun
lar ve ilişkiler. 

Bunu sektörel baza indirdiğimizde, 
Sağlık Bakanlığı, YÖK, SSK ve özel sağ
lık sektörünün planlama metotları ve bun
ların analizleriyle değerlendirilmesi, 
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7. DPT'nin koordinasyon rolü, 
8. Sektörel kaynakların harekete ge

çirilmesi ve tahsisi, 
9. Başlıca demografik ve epidemi-

yolojik karakteristiklerin incelenmesi, 
10. Sağlık talep analizlerinin yapıl

ması ve bunlara uygun hizmet sunulma
sının sağlanması, ayrıca, olağanüstü hal
lerde alınacak tedbirlerin tespiti, 

11. Hasta başvuru ve sevk işlemleri, 
12. Sağlık personelinin her seviye

de dağılımının objektif kriterlere göre ya
pılması, 

13. Ücret politikalarının yeniden 
gözden geçirilmesi için personelin moti
vasyon ve üretkenliğini geliştirmek üzere 
teşvik politikalarının tespiti, 

14. İlaç üretim, tüketim ve kullanım 
durumunun incelenmesi, yurt içi ilaç üre
tim sanayiinin yatınm ihtiyaçlarının be
lirlenmesi, 

15. Sağlık tesislerinin mimarî pro
jelendirme ve inşa işlerindeki problemle
rin çözümü, 

16. Tıbbî araç ve gereçlerin yurt 
içinde üretimi imkânlarının araştırılması, 

17. Fizikî koşulların İyileştirilmesi 
ve çalışan personelin sosyal ihtiyaçlarına 

A) YAZILI SORULAR VE CE
VAPLARI 

1. — Diyarbakn Milletvekili Fuat Atalay'-
m, TEMSAN Fabrikastmn özelleştirileceği iddi
asına ve bu amaçla yaptvrlan etütlere ilişkin Baş
bakandan sorusu ve Devlet Bakam Istn ÇeUbi'nin 
yaztlt cevabı (7/657) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Anayasa ve içtüzük gereği aşağıda 
belirtilen soruların, Sayın Başbakan Tur-

yönelik önlemlerin süratle ele alınması, 
18. Sağlık personelinin hizmet içi ve 

mezuniyet sonrası eğitimlerinin yapılması, 
Bunların bir kısmı kısa vadede çö

zümleneceği gibi, bir büyük bölümü de 
orta ve uzun vadede çözümlenecektir. 

Cumhuriyetin ilanıyla birlikte, 3 sa
yılı Kanunla kurulan Sağlık Bakanlığı, 
geçmişte büyük sağlık problemlerinin üs
tesinden gelebilmiş ve Türk mucizesi ola
rak dünya tıp tarihine geçmiş, verem ve 
sıtma gibi sosyal hastalıkları ortadan kal
dırma becerisini gösterebilmiştir. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; bütün 
bu hususları, etkin, yeterli ve yol gösteri
ci biçimde kapsayan Altıncı Beş Yıllık Kal
kınma Planının sağlık sektörüyle ilgili bu 
bölümünü grubum adına uygun buluyor 
ve destekliyorum. 

Yüce Meclise en derin saygılarımı su
nuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Üçüncü tur görüşme
lere kaldığımız yerden devam etmek için, 
22 Haziran 1989 Perşembe günü saat 
14.00'te toplanmak üzere, birleşimi kapa
tıyorum. 

Kapanma Saati : 20.05 

gut Özal tarafından yazılı olarak yanıtlan
masını saygılarımla arz ederim. 

10.5.1989 
Fuat Atalay 
Diyarbakır 

1. Elektro-mekanik sanayinin ulusal 
kalkınmadaki önemi herkesçe bilinmekte
dir. Diyarbakır İlinde, bir yandan işsizli
ğin oltadan kaldırılması konusunda kat
kıları olacak, diğer yandan bölgede sana
yinin kurulmasına katkıda bulunacak 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

— 218 — 
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TEMSAN projesi Siyasal İktidarınız dö
neminde proje başlangıcındaki hedefleri
ne bir türlü ulaşamamıştır. Bunun nede
ni nedir? 

2. Bu projenin fizibilite raporlarına 
göre, hangi yıllarda ne kadar yatırım ya
pılması gerekiyordu? Proje bitiminde top
lam kaç işçi çalıştırılması hedefleniyordu? 
Şu anda çalışan işçi sayısı nedir? 

3. TEMSAN fabrikasının 1987 ve 
1988 yıllarında ulusal ekonomiye katkısı 
nedir? 

4. Böyle önemli bir fabrikanın Dev
let eli ile geliştirilmesi gerekirken, bu fab
rikanın da yabancı ve yerli özel firmalara 
devredileceği doğru mudur? Bölgede 
önemli su kaynaklarına su türbünü ima
latını yapan böyle bir fabrikanın özel sek
töre devrini niçin amaçlıyorsunuz? Gü-
neydoğu'da bütün teşvik tedbirlerine rağ
men, özel sektörün son yıllarda kayda de
ğer bir yatırım yapmadığını bildiğiniz hal
de, sayıları çok az olan birkaç Devlet ku
ruluşunun özelleştirilmesi bu projeleri atıl 
bırakacak, işsizliği giderek daha da yoğun
laştıracaktır. Söz konusu özelleştirme ile 
ilgili etütler hangi kuruluş tarafından ya
pıldı? Bu çalışma için ne kadar ödeme ya
pılmıştır? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 20.6.1989 

Sayı : 03-5/797-002 
Konu : Yazılı Soru Önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığına 
İlgi : a) TBMM Başkanlığının 

15.5.1989 tarih ve 7/657-2711/13064 sayılı 
yazısı. 

b) Başbakanlık K.K. Gn. Md.' nün 
29.5.1989 tarih ve 07/106-914/02881 sayılı 
yazısı. 

c) Başbakanlık K.K. Gn. Md.'nün 
12.6.1989 tarih ve 07/106-914/03185 sayılı 
yazısı. 

Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'-
ın Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ve 
kendileri adına tarafımca cevaplandırılma
sı tensip olunan yazılı soru önergesi ceva
bı ilişikte gönderilmiştir. 

Bilgilerini ve gereğini arz ederim. 
Işın Çelebi 

Devlet Bakanı 
Diyarbakır Milletvekili Sayın Fuat 

Atalay'ın yazık soru önergesi cevabıdır 
Soru 1. Fiektro-mekanik Sanayiinin 

ulusal kalkınmadaki önemi herkesçe bilin
mektedir. Diyarbakır ilinde, bir yandan iş
sizliğin ortadan kaldınlması konusunda 
katkıları olacak, diğer yandan bölgede sa
nayinin kurulmasına katkıda bulunacak 
TEMSAN Projesi siyasal iktidarınız dö
neminde, proje başlangıcındaki hedefleri
ne bir türlü ulaşamamıştır. Bunun nede
ni nedir? 

Cevap 1.* TEMSAN'm Diyarba
kır'daki projeleri 1978 yılında Yatırım 
Programına alınmıştır. Başlangıçta, gerek
li etüdler yapılarak türbin ve jenaratör 
üretimini amaçlayan yüksek kapasiteli 
projeler oluşturulmuştur. Ancak bu sana
yii yurt içinde başlatırken, yatırımın bü
yüklüğü, imalatın zorluğu ve belirli bir 
teknoloji transferinin gerekliliği gözönü-
ne alınarak, ilk safhada hidrolik ünitele
rin termik ünitelere göre, küçük güçlü üni
telerin de büyük güçlü ünitelere göre ta
sarım ve imalat yönünden daha uygun 
olacağı düşünülmüş, küçük güçlü hidro
lik ünitelerin yatırım ve üretimi sırasında 
elde edilecek bilgi birikimi ile daha sonra 
büyük güçlü ünitelerin üretimine başlan
ması öngörülmüştür. Bu yaklaşım çerçe
vesinde; 20 mw'a kadar küçük su türbini 
ve küçük hidrojeneratör üretimini amaç
layan iki proje sırasıyla, 1979 ve 1981 yıl
larında "Yatırım Programına alınmış ve 
TEMSAN'a ödenek tahsisinde bu proje
lere öncelik verilmiştir. 
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Bu iki projenin, yıllık yatırım prog
ramlarında sağlanan imkânlar çerçevesin
de yürütülmesi sonucu, Diyarbakır'da yıl
da 9 adet küçük su türbini ve 9 adet hid-
rojeneratör üretim kapasitesi oluşturulmuş 
ve sırasıyla 1984 ve 1986 yıllarında türbin 
ve jeneratör üretimine başlanmıştır. 

Diğer taraftan, başlangıçta benimse
nen ilke çerçevesinde büyük güçlü hidro
lik türbin ve jeneratör üretimine yönelik 
bir tevsiat projesinin de etütü tamamla
narak 1985 yılında Yatırım Programına 
alınmıştır. Bu projenin gerçekleştirilmesiy
le ilk projede öngörülen hedeflere büyük 
ölçüde ulaşılacak ve çeşitli güçteki hidro
lik santrallann türbin ve jeneratör ünite
leri yurt içinde imal edilebilecektir. 

Öte yandan, mevcut ürünlerin tek 
alıcısı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
iken, özel sektöre de hidrolik santral yap
ma imkânı getirilmiş ve bu konuda giri
şimler başlamıştır. Bu gelişmeler çerçeve
sinde, DSİ'nin mevcut imkânlarının tah
sisinde orta ve büyük güçlü hidroelektrik 
santrallarına öncelik verilmekte olduğun
dan, TEMSAN'ın mevcut tesislerinin kü
çük güçlü ünitelerin üretimine yönelik 
olan kapasitesi yeterince kullanılamamak
tadır. Gerek özel sektördeki küçük ve or
ta güçteki hidroelektrik santral girişimle
rinin artarak yatırıma dönüşmesi, gerek
se yukarıda bahsedilen tevsiat yatırımının 
tamamlanmasıyla büyük güçlü ünitelerin 
imalatına başlanması sonucu, bu tesisler
deki kapasitenin önemli ölçüde kullanıla
bileceği düşünülmektedir. 

1904 yılında yüzde 16 olan kapasite 
kullanım oranı, 1989 yılı üretim progra
mına göre yüzde 21 olarak gerçekleşecek
tir. TEMSAN projelerinde 1988 sonuna 
kadar 1988 fiyatlarıyla 80,5 milyar TL. 
harcanmış olup, 1989 yılı için 1,6 milyar 
TL. ödenek tahsis edilmiştir. Bu tahsisle, 
fabrikanın sosyal tesislerinin tamamlan

ması ve eksik olan bazı tezgahların temin 
edilmesi amaçlanmıştır. 

Soru 2. Bu projenin fizibilite rapor
larına göre, hangi yıllarda ne kadar yatı
rım yapılması gerekiyordu? Proje bitimin
de toplam kaç işçi çalıştırılması hedefle
niyordu? Şu anda çalışan işçi sayısı nedir? 

Cevap 2. Diyarbakır'da öncelikle 
yürütülmesi öngörülen su türbini ve hid-
rojeneratör üretimine yönelik projelerin fi
zibilite raporları ve uygulama sonuçlarıyla 
ilgili bilgiler şunlardır : 

a) Fizibilite raporları 
i) Küçük su türbini fabrikası 

— Hazırlanış tarihi 1978 
— Yatırım süresi 1977-1981-
— Sabit yatırım 

tutarı 202 3,06 000TL. 
— İstihdam 286 kişi 

ii) Küçük jeneratör fabrikası 
T- Hazırlanış tarihi 1980 
— Yatırım süresi 1977-1982 
-— Sabit yatırım 

tutan 726 625 000 TL. 
— İstihdam 125 kişi 

iii) Su türbini ve jeneratör fabrika
sı tevsiatı 
— Hazırlanış tarihi 1985 
— Yatırım tarihi 1985-1988 
— Sabit yatırım 

tutarı 4 733 Milyon TL. 
— İstihdam 527 kişi 

b) Uygulama : 
— Üretime başlama 
— Küçük su türbini 1984 
— Küçük-jeneratör 1986 
— 1977-1988 toplam har

caması (1988 fıy. ile) 64 milyar TL. 
— 1988 yılı istihdamı 226 kişi 

c) Değerlendirme : 
Fiilî olarak yatırım faaliyetlerine 1977 

yılında başlanan bu projelerde, fizibilite
lere göre 1988 yılı fiyatlarıyla 55,9 milyar
lık bir yatırım tutarı öngörülmüşken 64 
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milyarlık yatırım gerçekleştirilmiştir. An
cak bu karşılaştırma yapılırken, yatırım 
kapsamında yapılan bazı değişiklikler göz-
önünde bulundurulmalıdır. Mevcut prog
ramdaki su türbini ve jeneratör fabrikası 
tevsi projesiyle birlikte ele alındığında, Di
yarbakır tesislerinde yaklaşık 1 000 kişi is-
tind am edilecektir. 1988 sonu itibariyle de 
226 kişi çalışmaktadır. 

Soru 3. TEMSAN fabrikasının 
1987 ve 1988 yıllarında Ulusal ekonomi
ye katkısı nedir? 

Cevap 3. Ulusal ekonomiye katkı:: 

_1987_ J988_ 

— Üretim değeri 
(Milyon TL.) 1 560 2 535 

— İstihdam 227 226 
— GSMH'ya katkı 

(Milyon TL.) 104 1 262 
Bu tesislerde başlangıçtan bu yana, 

Kepez ıı (2x3.7 M W), Manavgat (2x30 
MW), İvriz (2x500 KVA), Tercan (3x550 
KVA), Hoşap KoçköprÜ (4x2650 KVA) ve 
Kralkızı (2x52 MVA) santralları ünitele
rinin imalatına devam edilmektedir. 

Soru 4. Böyle önemli, bir fabrika
nın Devlet eli ile.geliştirilmesi gerekirken, 
Bu fabrikanın da yabancı ve yerli özel fir
malara devredileceği doğru mudur? Böl
gede önemli su kaynaklarına su türbini 
imalatını yapan böyle bir fabrikanın özel 
sektöre devrim niçin amaçlıyorsunuz? Gü
neydoğu'da bütün teşvik tedbirlerine rağ
men, özel sektörün son yıllarda kayda de
ğer bir yatırım yapmadığını bildiğiniz hal
de, sayıları çok az olan birkaç Devlet ku
ruluşunun özelleştirilmesi bu projeleri atıl 
bırakacak, işsizliği giderek daha da yoğun
laştıracaktır. Söz konusu özelleştirme ile 
ilgili etütler hangi kuruluş tarafından ya
pıldı? Bu çalışma için ne kadar ödeme ya
pılmıştır? 

Cevap 4. Yukarıdaki bölümlerde 
bahsedildiği gibi; yeterli sipariş sağlana

mamasının yanında, TEMSAN'in bir ka
mu kuruluşu statüsünde bulunması, ida
rî ve finansal yönden esnek bir yapıya ka
vuşamamış olması ve yeterli işletme ser
mayesi temin edilememesi sonucu, mev
cut tesislerden gerekli ekonomik fayda sağ
lanamamıştır. Bu durumun giderilerek 
TEMSAN tesislerindeki mevcut kapasite
nin yüksek oranda kullanılması, daha bü
yük. güçlü ünitelerin üretimi için gerekli 
teknolojinin temini, modern işletmecilik 
ve yatırım tekniklerinin getirilmesiyle iç ve 
dış piyasalarda etkin bir rekabet gücüne 
kavuşarak devlet desteğine ihtiyaç göster
meyen bir yapıya ulaşılması gibi neden
lerle ve imalat sanayiindeki gelişmenin 
özel sektör öncülüğünde yürütülmesi po
litikası çerçevesinde, bu tesislerin yaban
cı sermaye ortaklı bir şirket tarafından yü
rütülmesi yönünde çalışmalar başlatılmış
tır. Bu yeni oluşum, bu tesisleri atıl bırak
mayıp işsizliği artırmayacak, tam tersine 
getirilen esneklik sonucu faaliyet konusu 
genişletilerek mevcut tesislerde aynı sek
törün değişik ürünleri üretilebilecektir. 

Bu şirketleşme çalışmaları için özel 
bir etüt yaptırılmamıştır ve bir ücret öden
memiştir. Çeşitli yurt dışı firmalarla yü
rütülen görüşmeler başlangıçta DPT 
Yabancı Sermaye Başkanlığınca koordine 
edilmiş olup, halen Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığınca yürütülmektedir. 

2. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay '-
m, Güneydoğu Anadolu Bölgesine yapdacak yatı
rımlarla ilgili projelerin ne zaman gerçektiştirüece-
ğint diskin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakam 
Istn ÇeUbi'nin yazdı cevabı (7/658) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Anayasa ve içtüzük gereği aşağıda 
belirtilen soruların, Sayın Başbakan Tur
gut Özal tarafından yazılı olarak yanıtlan
masını saygılarımla arz ederim. 

Fuat Atalay 
Diyarbakır 

1 — 
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1. 1989 yılı itibariyle, Mardin Ger
cüş Ayakkabı Fabrikasının yatırim prog
ramındaki durumu nedir? Bu projeye han
gi yılda başlanılmış ve yıllara göre ne ka
dar harcama yapılmıştır? Fabrika binası
nın amacı dışında kullanıldığı doğru mu
dur? Bu projeyi iptal ettiniz mi? 

2. Siirt Meyan Kökü Fabrikası, Nu
saybin Nüksetaş İplik Fabrikası, Mazıdağ 
Gübre Fabrikası, Erciş Şeker Fabrikası, 
Ştrnak Gübre Fabrikaları ile ilgili son yıl
larda hiçbir yatırım harcaması yapılma
dığı görülmektedir. Bunun nedeni nedir? 
Bu projeler ne zaman bitirilecektir? Yoğun 
olarak işsizliğin yaşandığı Güneydoğu 
Anadolu Bölgesine neden Siyasî iktidarı
nız yatırım yapmamaktadır? Yapılan har
camaların büyük bir bölümü nedçn sade
ce güvenlik amaçlı olmaktadır? 

3. Mazıdağ Süt Fabrikasının maki
nelerinin iktidarınız döneminde söküldü
ğü, ve bu projenin yatırım programından 
çıkarıldığı doğru mudur? 

4. GAP projesi kapsam itibariyle 
ulusal çapta bir projedir. Bu projeye iliş
kin yatırımları Güneydoğu Anadolu Böl
gesine yapılıyormuş gibi göstermek, bütün 
yönleri ile doğru bir yorum mudur? 

5. GAP dışında, 1988 yılı itibariy
le, Mardin, Siirt, Urfa, Adıyaman, Hak
kâri, Muş, Bitlis, Bingöl, Ağrı ve Diyar
bakır illeri 67 Vilayet içinde yatırımda 
hangi sırada yer almışlardır? 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 

Sayı : 03-5/796-002 20.6.1989 
Konu : Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi : a) TBMM Başkanlığının 
15.5.1989 tarih ve 7/658-2712/13065 sayılı 
yazısı. 

b) Başbakanlık K. K. Gn. Md.nün 

29.5.1989 tarih ve 07/106-913/02880 sayüı 
yazısı. 

c) Başbakanlık K. K. GN. Md.nün 
12.6.1989 tarih ve 07/106-913/03184 sayılı 
yazısı. 

Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'-
ın Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği ve 
kendileri adına tarafımdan cevaplandırıl
ması tensip olunan yazılı soru önergesi ce
vabı ilişiktedir. 

Bilgilerini ve gereğini arz ederim. 
Işın Çelebi 

Devlet Bakanı 
Diyarbakır Milletvekili Sayın Fuat 

Atalay'ın yazılı soru önergesi cevabıdır. 
Soru 1. 1989 yılı itibariyle, Mardin 

Gercüş Ayakkabı Fabrikasının yatırım 
programındaki durumu nedir? Bu proje
ye hangi yılda başlanılmış ve yıllara göre 
ne kadar harcama yapılmıştır? Fabrika bi
nasının amacı dışında kullanıldığı doğru 
mudur? Bu projeyi iptal ettiniz mi? 

Cevap 1. Mardin Gercüş Ayakkabı 
Fabrikası etüt-proje olarak 1976 yılından 
itibaren Sümerbank Genel Müdürlüğü
nün yatınm programında yer almıştır. 
1985 yılına kadar idarî binalar, ana fabri
ka binası ve yardımcı ünite inşaatlarının 
% 65-70'i tamamlanmış ve bu işler için 
145 milyon TL. harcanmıştır. Söz konu
su tesis 1985 yılında Köyteks isimli tekstil 
firmasına devredilmiş olduğundan proje
si yatınm programında yer almamaktadır. 

Soru 2. Siirt Meyan Kökü Fabrika
sı, Nusaybin Nüksetaş İplik Fabrikası, 
Mazıdağı Gübre Fabrikası, Erciş Şeker 
Fabrikası, Ştrnak Gübre Fabrikaları ile il
gili son yıllarda hiç bir yatırım harcaması 
yapılmadığı görülmektedir. Bunun nede
ni nedir? Bu projeler ne zaman bitirilecek
tir? Yoğun olarak işsizliğin yaşandığı Gü
neydoğu Anadolu Bölgesine neden siyasî 
iktidarınız yatırım yapmamaktadır? Yapı
lan harcamaların büyük bir bölümü ne
den sadece güvenlik amaçlı olmaktadır? 
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Cevap 2. 
a) Sistas Siirt Meyan Kökü Fab

rikası 
Siirt'de yılda 2000 ton meyan kökü 

özü üretmek üzere kurulan şirket ortaya 
çıkan teknik problemlerini de çözerek 
1987 yılında deneme üretimine başlamış
tır. 1988 'de ilk ticari üretimini gerçekleş
tirmiş olup 488 ton üretim yapmıştır. 
1987'den kalan stoklarla beraber 1988 yı
lında 520 ton satış gerçekleştirmiştir. Bu
nun 500 tonu ihracattır ve 1 009 000 do
lar döviz kazancı sağlanmıştır. 

Şirketin ödenmiş sermayesi 1 750 000 
TL.'dir. 2.2.1989'da sermayesi 3 600 000 
TL. olmuştur. Ortaklan 

Hisse oranı 
(%) 

T. Sınai Kalkınma Bankası 
Alarko Holding A $ 
Sürt h Özel İdaresi 
Diğerleri 

61.05 
21.66 
13.06 
4.23 

Fabrikada 117 kişi çalışmaktadır. 
2000 ton ürün için 20 000 ton kök gerek
mektedir. Senede 200 gün meyan kökü 
toplanabilmektedir. Fabrikada çalışanların 
haricinde en az 500-600 kişi dolaylı istih
dam edilmektedir. 

1989 Yılı Ocak-Nisan Dönemi Faali
yetleri : 
Alınan Meyan kökü miktarı 1 226 ton 
Kök alım fiyatı 195 TL./Kg. 
Meyan özü üretimi 115 ton 
İç satışlar 11 ton 
Dış satışlar 66 ton 
İhracat fiyatı 2 S/Kg. 

b) Mazıdağ ve Şırnak Gübre Fab
rikaları 

Şırnak ve Mazıdağ Gübre Fabrikaları 
sırasıyla 1982 ve 1984 yıllarından itibaren 
yatırım programlarında yer almadığından 
belirtildiği gibi son yıllarda herhangi bir 
yatırım harcaması yapılmamaktadır. Her 
iki proje için, bu tarihlere kadar idarî bi

naların bir kısmının yapımı dışında her
hangi bir harcama yapılmamıştır. Şırnak 
projesi asfaltitden amonyak ve amonyak
tan da gübre elde etmek düşüncesiyle ya
tırım programına girmiş ancak daha son
ra Türkiye'de ve Dûnya'da bu konuda 
herhangi bir teknolojik bilgi birikiminin 
olmadığı ve asfaltitden amonyak elde edil
mesinde herhangi bir proses geliştirilme-
diği anlaşıldığından 1982 yılında bu pro
jeden vazgeçilmiştir. Mazıdağı projesi ise 
sadece fosfat hammaddesi bulunan bölge
de diğer gübre hammadde kaynaklarının 
olmaması, altyapı eksiklikler ve en önem
lisi bölge hammadde kaynaklarına göre 
üretilebilecek tek gübre çeşidine (TSP) 
olan talebin giderek azalması (diğer güb
re üreticileri TSP tesislerini kapatma yo
lunu izlemektedirler) nedeniyle ekonomik
liğini yitirmiş ve yatırım programından 
1984 yılında çıkarılmıştır. Bölgede üreti
len Mazıdağ fosfatlan Akdeniz kıyısında 
yer alan gübre fabrikalan tarafından de
ğerlendirilmektedir. 

c) Van-Erciş Şeker Fabrikası 
Söz konusu fabrika 1976 yılında ya

tının programına alınmış ve 28.8.1976 yı
lında temel atılmıştır. 1981 yılında yeni
den değerlendirilmek üzere Etüt-Proje 
kapsamına alınmıştır. 1986 yılında proje
nin tamamlanmak üzere yatırım progra
mına alınmasına karar verilmiştir. 

Başlangıçtan itibaren 1989 yılı nisan 
ayı sonuna kadar yapılan harcamalar, aşa
ğıda cari fiyatlarla gösterilmiştir. 

1976—1985 
1986 
1987 
1988 
1989 (Nisan sonu) 

Toplam 

Milyon TL. 

474 
1 029 

11 293 
16 503 

516 

29815 
— 223 — 
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1988 yılı sonuna kadar, 1988 fiyatla
rıyla harcama tahmini 55 959 milyon TL. 
dir. Tesisin, 24 Ocak 1989 'da, eksikleri 
sonraki yıllarda tamamlanmak üzere açı
lışı yapılmıştır. 1989 yılı yatırım progra
mında 6 400 milyon TL. ödenek tahsis 
edilmiştir. Halen kömür hazırlama, me
las tankları, otomatik pancar boşaltma te
sisi ve pancar kantarları montajı ile ilgili 
çalışmalara başlanmış olup küspe havuzu, 
çamur havuzları, şeker ambarı, saha tan
zimi, meydan binası, işçi yemekhanesi ve 
işçi-memur lojmanları ile ilgili inşaat iş
leri sürmektedir. 

Soru 3. Mazıdağ Süt Fabrikasının 
makinelerinin iktidarınız döneminde sö
küldüğü ve bu projenin yatırım progra
mından çıkarıldığı doğru mudur? 

Cevap 3. Mardin-Mazıdağ Süt 
Fabrikası 1975 yılında yatırım programı
na alınmış, 1977 yılında inşaat işlerinin 
büyük bir kısmı tamamlanmış, ana ima
lat makinelerinin ithal ve montajı 1983 yı
lında bitirilmiştir. 

Bölgede süt hayvancılığının gelişme
miş olması, yeterli miktarda süt elde edi
lememesi ve verimli çalışılamaması nede
niyle 13.6.1985 tarih ve 324 sayılı Yöne
tim Kurulu Kararı ile işletmenin süt top
lama merkezi olarak faaliyet göstermesi 
kararlaştırılmıştır. 

İşletmenin süt toplama merkezi ha
line getirilmesi nedeniyle, mevcut imalat 
makinaları ihtiyaç duyan diğer işletmele
re nakledilmiştir. 

İşletme halen bölgenin askerî duru
mu gereği bir süre için Mardin 3 üncü 
Jandarma Komando Bölük Komutanlığı 
ikametine tahsis edilmiştir. 

Soru 4. GAP Projesi kapsam itiba
riyle Ulusal çapta bir projedir. Bu proje
ye ilişkin yatırımları Güneydoğu Anado

lu Bölgesine yapılıyormuş gibi göstermek, 
bütün yönleri ile doğru bir yorum mudur? 

Cevap 4. Güneydoğu Anadolu Böl
gesinin ekonomik ve sosyal yapısına geti
receği çarpan etkileri itibariyle entegre bir 
bölge planlama yaklaşımıyla ele alınan 
GAP projesinden amaçlanan, bölgenin 
kalkınmasını daha etkin ve yaygın bir şe
kilde gerçekleştirmektir. 

Bölge kaynaklarının mobilize edilme
siyle ortaya çıkacak; 

— Kırsal ve kentsel yerleşme doku
sundaki değişmelere yeterli duyarlılığı gös
termek, 

— Ekonomik ve sosyal faaliyetlerle 
demografik yapıda görülecek değişimleri 
dengeleyici bir anlayışla yönlendirmek, 

Amacıyla alternatif projeler üretmek, 
önceliklendirmek, programlamak, uygu
lamak ve iteratif bir planlama felsefesiyle 
değerlendirmek Güneydoğu Anadolu Pro
jesinin ana ilkeleridir. 

Bu itibarla, Adıyaman, Diyarbakır, 
Gaziantep, Mardin, Siirt ve Şanlıurfa il
lerini kapsayan GAP projesi ile ilgili yatı
rımların Güneydoğu Anadolu Bölgesi 
kapsamında mütalaa edilmesi projenin ta
bii bir sonucu olduğu gibi yapılan yatırım
ların fiilen bu bölgede gerçekleştirilmesi 
konunun bu çerçevede ele alınmasını ge
rekli kılmaktadır. 

Soru 5. GAP dışında, 1988 yılı iti
bariyle Mardin, Siirt, Urfa, Adıyaman, 
Hakkâri, Muş, Bitlis, Bingöl, Ağrı ve Di
yarbakır illeri 67 Vilayet içinde yatırım
da hangi sırada yer almışlardır? 

Cevap 5. 1988 yılı itibariyle, yuka
rıda adı geçen illerde sürdürülen yatırım
ların proje tutarları, yıl ödenekleri ve 67 
il içindeki sıraları aşağıda verilmiştir. 
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m 

Adıyaman 
Ağrı 
Bingöl 
Bitlis 
D. Bakır 
Hakkâri 
Mardin 
Muş 
Sürt 
Ş Urfa 

Toplam (1) 

Proje tutan 

GAP 
dahil 

271 344 
48 753 

303 923 
46 850 

1 915 551 
59 181 

204 613 
40 634 

300 801 
2 872 603 

6 064 253 

GAP 
hariç 

241 344 
48 753 

303 923 
46 850 

428 652 
59 181 

184 247 
40 634 

175 723 
177 457 

1 706 764 

1988 yılı 
ödeneği 

GAP 
dahil 

11292 
13 104 
14 960 
12 611 

68 793 
13 858 
29 393 
10 635 
57 615 

267 883 

500 143 

GAP 
hariç 

11291 
13 104 
14 960 
12 611 

36 882 
13 858 
27 670 
10 635 
37 376 
20 099 

198 486 

D : Milyon TL. 
Yıl ödeneğine 

göre sırası 

GAP 
dahil 

60. 
53. 
50. 
54. 
16. 
52. 
32. 
61. 
20. 

3. 

GAP 
hariç 

60. 
53. 
50. 
54. 
28. 
52. 
33. 
61. 
27. 
41. 

Not : 1. "Muhtelif İller" başlığı altın
daki yatırımlar toplama dahil değildir. 

Söz konusu 10 il'de sürdürülen yatı
rımların toplam yıl ödeneği toplam kamu 
yatırımlarının yıl, ödeneği içinde yüzde 
10,6'lık bir paya sahiptir. 

1988 yılı ödeneğinin 12 aylık nakdî 
gerçekleşme oranı toplam kamu yatırım
ları için yüzde 88,3 iken söz konusu 10 il 
için yüzde 90,6 olmuştur. 

3. — Diyarbakır Milletvekili Fuat Alalay'-
tn, Diyarbakır Sigara Fabrikastnm yattnm prog
ramından çtkartlmastnm nedenlerine ilişkin Baş
bakandan sorusu ve Devlet Bakam Iştn Çelebi'nin 
yazdı cevabı (7/661) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Anayasa ve İçtüzük gereği aşağıda 
belirtilen soruların, yazılı olarak Sayın 
Başbakan liırgut Özal tarafından yanıt
lanmasını saygılarımla arz ederim. 

Fuat Atalay 
Diyarbakır 

1. Diyarbakır Sigara Fabrikası, To
kat Sigara Fabrikası ile yaklaşık aynı dö
nemde'' planlandığı halde, niçin altı yıllık 
iktidarınız döneminde bu proje için bir ya
tırım yapılmadı? 

2. 1989 yılı fiyatları ile bu proje için 
toplam ne kadar harcama yapıldı? Bitiril
mesi için ne kadar harcama gerekiyor? 

3. Bu proje fizibilite çalışmaları so
nucuna göre rantabl bulunmuş ve inşaat 
kalemlerinin çoğu bitirilmişken, Bölgede 
tütün ekimini teşvik edecek, yaratacağı is
tihdam kapasitesi ile işsizliğe katkı vere
cek, Ulusal ekonomiye önemli bir pay ve
recek olan Diyarbakır Sigara Fabrikası ne
den yatırım programından çıkarılmıştır? 

4. Yabancı sigaraların ithali ile 
önemli bir kaynak transferi yapılırken, bu 
projenin devre dışı bırakılmasının nedeni 
nedir? 

5. Diyarbakır ve çevresinde ciddî 
hiç bir yatırım yapılamaz iken, çalışan her 
nüfustan daha fazla işsizliğin bulunduğu 
bu bölgede, niçin iktidarınız var olan ya
tırımları da iptal etmektedir? 
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T.C. , 
Devlet Bakanlığı 

Sayı : 03-5/794-002 20.6.1989 
Konu : Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi : a) TBMM Başkanlığının 
17.5.1989 tarih ve 7/661-2718/13095 sayılı 
yazısı. 

b) Başbakanlık K. K. GN. Md.nün 
29.5.1989 tarih ve 07/106-927/02964 sayı
lı yazısı. 

c) Başbakanlık K. K. Gn. Md.nün 
12.6.1989 Tarih ve 07-106-922/03212 sayı
lı yazısı. 

Diyarbakır Milletvekili Fuat Atalay'-
m Sayın, Başbakanımıza tevcih ettiği ve 
kendileri adına tarafımca cevaplandırılma
sı tensip olunan yazılı soru önergesi ceva
bı ilişikte gönderilmiştir. 

Bilgilerini ve gereğini arz ederim. 
Işın Çelebi 

Devlet Bakanı 

Diyarbakır milletvekili Sayın Fuat 
Atalay'ın yazılı soru önergesi cevabıdır 

Soru 1. Diyarbakır Sigara Fabrika
sı, Tokat Sigara Fabrikası ile yaklaşık ay
nı dönemde planlandığı halde, niçin altı 
yıllık iktidannız döneminde bu proje için 
bir yatırım yapılmadı? 

Cevap 1. 2 500 Ton/yıl sigara kapa
siteli Diyarbakır Sigara Fabrikası 1976 yı
lında, 10 000 Ton/yıl sigara kapasiteli To
kat Sigara Fabrikası 1973 yılında Yatırım 
Programına alınmıştır. 1983 yılında Di
yarbakır Sigara Fabrikası yavaşlatılmış 
projeler kapsamına dahil edilmiştir. Bu ne
denle 1984 yılından itibaren projeye öde
nek ayrılmamıştır. 

Soru 2. 1989 yılı fiyadan ile bu pro
je için toplam ne kadar harcama yapıldı? 
Bitirilmesi için ne kadar harcama ge
rekiyor? 

Cevap 2. Diyarbakır Sigara Fabri
kasına 1988 yılı fiyatları ile 48 milyar TL. 
harcama yapılmıştır. Proje tutan 78 mil
yar TL.'dir. 

Soru 3. Bu proje fizibilite çalışma-
lan sonucuna göre rantabl bulunmuş ve 
inşaat kalemlerinin çoğu bitirilmişken, 
bölgede tütün ekimini teşvik edecek, ya
ratacağı istihdam kapasitesi ile işsizliğe 
katkı verecek, Ulusal ekonomiye önemli 
bir pay verecek olan Diyarbakır Sigara 
Fabrikası neden yatmm programından çı
kartılmıştır? 

Cevap 3. Diyarbakır Sigara Fabri
kası projesi 1984 yılına kadar idari bina
lar, ana fabrika binası ve yardımcı ünite 
inşaatlannın yüzde 40-45'i, tamamlan
mıştır. 76D030250 no.'lu Diyarbakır Siga
ra Fabrikası; 1989 Yılı Yatmm Programın
da Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Al
kol işletmeleri Genel Müdürlüğünün pro
jeleri arasında yer almaktadır. 

Soru 4. Yabancı sigaraların ithali ile 
önemli bir kaynak transferi yapılırken, bu 
projenin devre dışı bırakılmasının nedeni 
nedir? 

Cevap 4. 1981 yılından itibaren 
mevcut sigara fabrikaları kapasitesinin 
kullanım oranlarındaki yükselme sonucu 
üretimde sağlanan büyük artışlar, uzun 
yıllardan beri çekilen sigara darlığını ve 
karaborsayı ortadan kaldırmıştır. Bu ne
denle programda bulunan yeni kapasite 
yaratmaya yönelik 4 adet sigara fabrikası 
projesi (Diyarbakır Sigara Fabrikası dahil) . 
yavaşlatılmış projeler kapsamına alın
mıştır. 

Soru 5. Diyarbakır ve çevresinde 
ciddî hiç bir yatmm yapılmaz iken, çalı
şan her nüfustan daha fazla işsizliğin bu
lunduğu bu bölgede niçin iktidarınız var 
olan yatırımları da iptal etmektedir? 

Cevap 5. Yukanda belirtildiği gibi 
Diyarbakır Sigara Fabrikası, yatırım prog-
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ramından çıkartümayıp, yavaşlatılmış pro
jeler kapsamına alınmıştır. 

4. — Lhyarbahr Milletvekili Fuat Atalay'-
tn, ülkemize sığman Irnkblartn iskân sorununa Uf
kin Başbakandan, sorusu ve Baymdtrttk ve iskân 
Bakam CengizAÜtnkaya'nmyazık cevabt (7/698) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Anayasa ve içtüzük gereği aşağıda 
belirtilen soruların Sayın Başbakan Tur
gut Özal tarafından yazılı olarak cevap
landırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Fuat Atalay 
Diyarbakır 

1. Kuzey Irak'tan Ülkemize sığınan 
mültecilerin bir kısmının bulunduğu Di
yarbakır Geçici Barınma yeri bilindiği gibi 
bir kısım yurttaşlarımızdan kiralanan dep
rem konutlarıdır. Soğuk iklime alışkın 
olan mültecilerin yeniden çadırlara nak
ledileceği doğru mudur? 

2. Konut sahibi yurttaşlara son dört 
ay kira ödenmediği, ödenen kiraların ra
yiç bedelin çok altında olduğu ve bundan 
dolayı söz konusu yurttaslann, konutlann 
boşaltılması için istemde bulunduğu doğ
ru mudur? Şayet doğru ise, geçtiğimiz ay
lara ait kira ödemeleri neden yapılmıyor? 
Enflasyonla orantılı olarak, kiralann ar-
tmlarak, Kuzey Iraklı mültecilerin göre
celi olarak daha iyi koşullarda olan, bu ko
nutlarda kalması sağlanacak mı? 

3. Çadırlara geçilmesi ile birlikte, 
güneş altında 70-80 santigrad derece sı
caklıkta, birçok mültecinin ve özellikle ço-
cuklann yaşamlannın olumsuz şekilde et
kileneceği ortada olduğuna göre, Hükü
metçe nasıl bir önlem alınacaktır? Aynca 
kanalizasyon şebekesinin açıkta olması da 
sağlık koşullannı olumsuz Şekilde etkile
meyecek midir* 

4. Yeniden çadırlara geçilmesi ile 
birlikte, çadtrlann temini ve iskânı için ya

pılacak tahmini harcamalar ne kadardır? 
Ek olarak yapılacak bu harcamalann ko
nut sahiplerine kısmen kira artışı olarak 
verilmesi sorunu çözmez mi? 1989 sonu 
kış koşullannda, mültecilerin yeniden ka
palı bir iskâna ihtiyaçtan olmayacak 
mıdır? 

5. Mültecilerin sık sık yerlerinin de
ğiştirilmesi, geri dönüşe zorlayıcı, Irak'ta 
banş koşullanna kadar Türkiye'de kalma
yı caydıncı olarak yorumlanmaktadır. Bu 
doğru mudur? 

T. C. 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 

Basın ve Halkla ilişkiler 
Müşavirliği 

Sayı : A-13/230/62-63-01/1894 20.6.1989 
Konu : Diyarbakır Milletvekili Fuat Ata
lay'm yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İlgi: a) T. B. M. M.'nin 26.5.1989 
gün ve Kan. Kar. Md. : 7/698-2817/13460 
sayılı yazısı. 

b) Başbakanlığın 31.5.1989 gün ve 
K. K. Gn. Md. : 07/106-960/03077 sayılı 
yazısı. 

"Kuzey Irak'tan ülkemize sığman 
mültecilerin durumlan"na dair, Diyarba
kır, Milletvekili Fuat Atalay'm Sayın Baş
bakanımıza yönelttiği yazılı soru önerge
si incelenmiştir. 

Ülkemizde bulunan Irak'lı mülteci
lerden bir kısmı Diyarbakır'daki afet ko-
nutlannda banndınlmakta olup, yeniden 
çadırlara nakledilmeleri düşünülme
mektedir. 

Konutiann kira bedelleri, ise hak. sa
hipleri adına, Bankada açtırılan ayn ayn 
hesaplara her ay düzenli olarak yatırıl
maktadır. Konutlann kira süresinin Ma
yıs 1989 da bitmiş olması nedeniyle süre 
uzatımı için gerekli işlemlere başlanıl
mıştır. 
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Irak uyruklu mültecilerin, özel du
rumlar dışında yer değiştirmeleri söz ko
nusu olmadığı gibi, geri dönüşleri için de 
herhangi bir zorlayıcı tutum ve davranış 

bulunmamaktadır. 
Bilginize arz ederim. 

Cengiz Altınkaya 
Bayındırlık ve İskân Bakanı 
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1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK 

İŞLER 

x 1. — Altıncı Beş Yıllık (1990 -
1994) Kalkınma Planının Sunulduğuna 
Dair Başbakanlık Tezkeresi ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (3/853) (S. Sa
yısı : 268) Dağıtma tarihi : 16.6.1989) 

3 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS 
ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

7 
KANUN TASARI VE 

TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN 

DİĞER İŞLER 

SEÇİM (x) Aftk oylamaya tabi isleri gösterir. 




