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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te 
açıldı. 

Portekiz'e gidecek olan Millî Savun
ma Bakanı İsmail Safa Giray* m dönüşü
ne kadar Millî Savunma Bakanlığına, 
Devlet Bakanı Recep Ercüment Konuk-
man'ın, 

Fransa'ya gidecek olan Devlet Baka
nı Kâmran İnan'm dönüşüne kadar Dev
let Bakanlığına, Devlet Bakanı Cemil Çi
çek'in; 

Vekillik etmelerinin uygun görülmüş 
olduğuna ilişkin Cumhurbaşkanlığı ve 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni 
ziyaret edecek Parlamento heyetine Doğ
ru Yol Partisini temsilen katılacak olan 
Bursa MilletvekürAbdülkadir Cenkçiler'-
in yerine Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun katılacağına iliş
kin; 

Başkanlık tezkereleri Genel Kurulun 
bilgisine sunuldu. 

Genel Kurulun 13 Haziran 1989 ta
rihli 100 üncü Birleşiminde onaylanan Da
nışma Kurulu önerileri esaslarına göre ya
pılmakta olan Altıncı Beş Yıllık Kalkınma 
Planı üzerindeki görüşmelerin 22.6.1989 
Perşembe günü bitirilmesine ve bu amaç
la, gerektiğinde Perşembe günü saat 
20.00'den sonra da çalışmalara devam 
edilmesine ilişkin Danışma Kurulu ve 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
27.6.1989 Salı gününden başlamak üzere 
tatile girmesine ilişkin ANAP Grubu; 

Önerileri kabul edildi. 
Altıncı Beş Yıllık (1990-1994) Kalkın

ma Planının (3/853) (S. Sayısı: 268) İkin
ci tur görüşmeleri tamamlandı; üçüncü 
tur görüşmelerine devam olundu. 

Haziran 1989 Perşembe günü saat 
14.00'te toplanmak üzere birleşime saat 
20.05'te son verildi. 

Başkan 
Ytldtrtm Akbulut 

Kâtip Uye 
Edirne 

İsmail Üğdül 

Kâtip Üye 
İstanbul 

Mustafa Sarıgöl 
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II. — GELEN KÂĞITLAR 
22.6.1989 Perşembe 

Yazdı Soru Önergeleri 
1. — Edirne Milletvekili Mehmet Fu

at JSrçetin' in, zorunlu göç nedeniyle Bul
garistan'dan gelen soydaşlarımıza yapıldı
ğı iddia edilen aşıya ilişkin Sağlık Baka
nından yazılı soru önergesi (7/749) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 21.6.1989) 

2. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'm, Siirt İli Eruh ilçesi Ormaniçi 
Köyünden iki vatandaşın kaybolduğu id
diasına ve yörede bulunan bir cesede iliş
kin içişleri Bakanından yazılı soru öner

gesi (7/750) (Başkanlığa geliş tarihi: 
21.6.1989) 

Medis Arasttrmast Önergesi 
1. — Hatay Milletvekili Mehmet Dö

nen ve 31 arkadaşının, demir-çelik işyer
lerindeki grevin nedenlerini ve grevden 
kaynaklanan sorunları tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/71) (Başkanlığa geliş tarihi: 
22.6.1989) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati: 14.00 

BAŞKAN : Yıldırım Akbulut 
KÂTİP ÜYELER: Mustafa Sarıgüf (İstanbul), İsmail Üğdül (Edirne) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin 107 nci Birleşimini açıyorum. 

Toplantı yetersayısı vardır. 
Gü ndeme geçiyoru z. 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, 
MECLÎS SORUŞTURMASI VE MECLÎS 
ARAŞTIRMASI ÖNERGELERİ 

1. — Hatay Milletvekili Mehmet Dönen ve 
31 arkadastnm, demir-çelik işyerlerindeki grevin ne
denlerini ve grevden kaynaklanan sorunları tespit 
etmek armayla Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/71) 

BAŞKAN — Bir Meclis araştırması 
önergesi vardır, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Türkiye Demir-Çelik İşletmeleri Ge
nel Müdürlüğü tarafından oluşturulan iş
veren sendikası faaliyette iken, Bakanlar 
Kurulunun 27.6.1985 tarihli toplantısında, 
Kamu İşveren Sendikalarının yeniden dü
zenlenmesi ile ilgili çalışmaların Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca sonuç
landırılması kararlaştırılmıştır. Bu karar 
ve çalışmalar çerçevesinde Türkiye Demir-
Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve 
müesseselerinin üyesi bulunduğu ve biz
zat Türkiye Demir-Çelik İşletmeleri Ge
nel Müdürlüğü bünyesinde kurulan 
"Demir-Çelik Sanayii Kamu İşverenleri 
Sendikası", Türk Taşıt Kamu İşverenleri 
Sendikası (TUTİS) ile birleşme karan ala
rak birleşme gerçekleştirilmiş ve Makina 
Kimya Kurumu İşverenleri Sendikasının 
da katılması ile "Türk Ağır Sanayii ve 

Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri 
Sendikası" (TUHİS) adı ile yeni bir sen
dika oluşturulmuştur. 

Ancak, Başbakanlığın 6.2.1986 gün 
ve 986/1 sayılı Genelgesi ile kamu kurum 
ve kuruluşlarının sayısı üçe indirilen ka
mu işveren sendikalarından hangilerine 
üye olacakları saptanarak ilan edilmiştir. 

Türkiye Demir-Çelik İşletmeleri Ge
nel Müdürlüğü söz konusu listelerden 
(TUHİS)'e ait olanda yer almış olmakla 
birlikte, "metal işkolu hariç" denilerek bu 
liste dışına çıkartılmıştır. 

Başbakanlıktan alınan 14.2.1986 ta
rih ve 19-383-04239 sayılı yazı ile kurulu
şun üye olacağı sendika konusunda Çalış
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına mü
racaat edilmesi gerektiğinin bildirilmesi ve 
anılan Bakanlıkla yapılan temaslar sonu
cu Türkiye Demir-Çelik İşletmeleri Genel 
Müdürlüğü Merkez, Karabük ve İsken
derun (METAL İŞKOLU) işyerlerinin 
"Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası" 
(MESS)'e üye olması kararlaştırılmış ve 
bu konuda gereği yapılmak üzere yönetim 
kurulunun 18.2.1986 tarih ve 9/101 sayıl. 
kararı ile o günkü genel müdür yetkili k > 
İmmıştır. 

Bunun üzerine 4.3.1986 tarihinde 
Türkiye Demir-Çelik İşletmeleri Gt-nel 
Müdürlüğü TUHIS'ten istifa ederek 
5.3.1986 tarihinde MESS'e başvurmuş ve 
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5.6.1986 tarihinde üyeliği kesinleşmiştir. 
MESS yönetiminde ağırlık özel sek

tördedir. 
Özel sektör demir ve çelik fabrikala

rı ile kamu sektörü olan demir-çelik fab
rikaları rekabet halindedir. 

Bilindiği gibi, özel sektör, demiri it
hal edilen hurdadan üretirken, kamu ku
ruluşu olan fabrikalar, demiri yerli cevher
den üretmektedirler. 

Bu yıl hükümetin konut kredilerin
de kısmaya gitmesi, iç piyasada demir ta
lebini düşürdü, ihracatta da beklenen ar
tış sağlanmayınca özel sektörün elinde 
stoklar oluştu. 

Bu aşamada kamu kuruluşu olan 
Demir-Çelik İşletmeleri, özel sektör 
Demir-Çelik Fabrikalarına ve ithalatçıla
ra adeta yem olarak sunuldu ve işçiler bi
linçli olarak greve alet edildiler. 

ÇELİK-İŞ Sendikası ile MESS ara
sında devam eden toplu pazarlık görüşme
lerinde MESS hiçbir olumlu öneri getir
memiştir. 

Yukarıda kısaca belirtilen nedenler
den dolayı; 

1. 24 bin çelik işçisi 40 gündür grev
dedir. Çoluk çocuğuyla birlikte sefalet 
içindedir. 

2. İskenderun, Dörtyol, Erzin, Pa-
yas, Karabük gibi ekonomisi büyük ölçü
de demir-çelik fabrikasına dayalı olan böl
gelerde esnaflar dükkânlarını kapatmaya 
başlamıştır. 

3. Türkiye'de pik, inşaat demiri ve 
kok kömürü ithaline gidilerek ülke ekono
misine büyük zarar verilmiştir. 

4. Bakanlar Kurulu sanki demir-
çelik işletmelerinin greve gideceğini bili
yormuş gibi; 17.3.1989 tarihinde iki ay sü
reyle demir-çelik ithalatında gümrük mu
afiyeti getirdi. 

iki aylık süre 27 Mayıs'ta sona erme
si gerekirken, 17*Mayıs'ta şeker ithali ile 
igili Bakanlar Kurulu Kararının altına bir 
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madde eklenerek sıfır gümrükle demir it
hali süresiz olarak uzatılmıştır. 

Buradan da görülüyor ki, hükümet, 
kamu malını MESS'e yağma ettirmekte
dir. 

İşçiler, esnaflar, küçük ve orta boy sa
nayiciler büyük sıkıntılar çekerken, bu 
olaydan bazdan milyarlar kazanmaktadır
lar. 

Demir-çelik fabrikalarının ürettiği 
demirin fiyatı ortalama 750 lira iken, özel 
sektör demir-çelik fabrikalarının ürettiği 
ve ithal ettiği demir piyasada 1000 liradan 
işlem görmektedir. 

Demir-Çelik fabrikalarının ürettiği 
pik 400 lira iken, şimdi ithal edilen pikin 
fiyatı 700 liradır. 

Halen fabrikada binlerce ton pik 
stokta beklemektedir. İçerde üretilen kok 
240 liraya satılırken, ithal edilen kok 500 
liraya satılmaktadır. 

Özel demir-çelik fabrikaları ve itha
latçılar büyük paralar kazanırken, kamu 
demir-çelik fabrikaları günde ortalama 8 
milyar lira dolayında zarar etmektedirler. 

Bütün bu nedenlerle Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 ncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılması
nı saygılarımızla arz ederiz. 

Mehmet Dönen 
Hatay 

Eşref Erdem 
Ankara 

Gürcan Ersin 
Kırklareli 

Yüksel Çengel 
İstanbul 

M. Kemal Duduoğlu 
Hatay 

İ. Önder Kırlı 
Balıkesir 

Hasan Fehmi Güneş 
İstanbul 

Abdulkadir Ateş 
Gaziantep 
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Hüsnü Okçuoğlu 
İstanbul 

Salih Sümer 
Diyarbakır 

Mehmet Moğultay 
İstanbul 

Cemal Seymen 
Nevşehir 

Ali Haydar Erdoğan 
İstanbul 

A. Rıza Sirmen 
Kocaeli 

Birgen Keleş 
İzmir 

Tayfur Ün 
Bilecik 

Turhan Hırfanoğlu 
Hatay 

Ali Şahin 
Kahramanmaraş 
Ekrem Kangal 

Sivas 
Kâzım Ulu soy 

Amasya 
İrfan Gürpınar 

Kırklareli 
Mahmut Keçeli 

Adana 

Ayhan Arifagaoğlu 
Artvin 

Neccar Türkcan 
İzmir 

Kamer Genç 
Tunceli 

M. İstemihan Talay 
İçel 

Erol Ağagil 
Ankara 

Rüştü Kurt 
Giresun 

Kâzım Özev 
Tokat 

Mehmet Kahraman 
Diyarbakır 

Aytekin Kotil 
İstanbul 

Hilmi Ziya Postacı 
Aydın 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuş
tur. 

Önerge, gündemdeki yerini alacak ve 
Meclis araştırması açılıp açılmaması ko
nusundaki görüşme, sırasında yapılacak
tır. 

IV. — PLAN GÖRÜŞMELERİ 

1. — AltmctBes Yıllık (1990-1994) Kal
kınma Plamnm Sunulduğuna Dair Bafbakanltk 
Tezkeresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(3/853) (ŞSaytst : 268) (1) 

BAŞKAN — Altıncı Beş Yıllık Kal
kınma Planının ve Plan ve Bütçe Komis
yonu raporunun tümü üzerindeki 
üçüncü tur görüşmelerine kaldığımız yer
den devam ediyoruz. 

Komisyon ve Hükümet burada. 

(1) 268 S, Saydı Basmayazt 19,6.1989 tarihli 
104 üncü Birlesin Tutanağına eklidir. 

Söz sırası, Anavatan Partisi Grubu 
adına Sayın Tuzcu'da, buyurun efendim. 

ANAP GRUBU ADINA ŞADAN 
TUZCU (Rize) — Sayın Başkanım, sa
yın milletvekilleri; Altıncı Beş Yıllık Kal
kınma Planındaki bazı sektörlerle ilgili gö
rüşlerimizi açıklamadan önce, Yüce Mec
lisi Grubum ve şahsım adına saygıyla se
lamlarım. 

Anavatan Partisi olarak, ülkemizin 
hür, demokratik, insan özgürlüklerine say
gılı bir toplum olarak gelişmesi temel ama
cımızdır. Bu plan ile, büyüme ve refah 
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artışını sağlayarak, enflasyon konusunda 
tam bir mücadele vererek, arzın artırılma
sı, sanayiinin optimum kapasitede çalış
tırılması, verimlilik ve kararlılığın ön pla
na alınacağı, istikrar içinde bir kalkınma
nın gerçekleştirileceğini açıkça söyleyebi
lirim. 

Geçen beş yıl içinde Anavatan Parti
si İktidarı, Türkiye'nin sorunlarına yep
yeni bir bakış açısı getirmiş, ekonomik, 
sosyal sorunlara getirilen çözümler geç
mişten tamamen farklı olmuştur. Türki
ye, büyük bir gelişmenin, her anlamda bir 
yapısal değişmenin içine girmiştir. Yıllar 
boyunca yapılamayan ekonomik, sosyal ve 
idarî reformlar son beş yıl içerisinde ger
çekleştirilmiştir. İleri ve modern sistemin, 
hemen hemen bütün şartları düşünülmüş 
ve oluşturulmuştur. Anavatan Partisi İk
tidarının Türkiye'yi nereden alıp nereye 
getirdiği ortadadır. Hangi alana bakarsa
nız bir ilerleme, hangi sektöre bakarsanız 
bir gelişme olduğunu rahadıklâ tespit ede
bilirsiniz. 

Enerji sektöründe bu açıkça görül
mektedir. Şehirlerimiz ışıklandırılmış, 
elektriksiz köyümüz kalmamış, elektrik ke
sintileri mazide kalmıştır. 1984 yılında 
33,3 milyar kilovat/saat olan toplam elek
trik üretimi, 1988 yılında 48,4 milyar ki
lovata ulaşmıştır. Beşinci Plan dönemin
de ortalama her yıl, 1 500 megavat güç ila
ve olmuş ve 1984 yılı sonunda 8 459 me
gavat olan elektrik santralları kurulu gü
cü, 1988 yılında 14 429 megavata ulaşmış
tır. Termik santrallarımn da bir bir peşi 
sıra açıldığı hepinizce bilinen bir gerçek
tir. Ben, vaktinizi almamak için hangi 
santralların açıldığını söylemekten imtina 
edeceğim, ama 1984-1988 yılları arasında 
devreye giren termik santralların bazıla
rının isimlerini burada zikretmek istiyo
rum. Bu santrallar 1984 döneminde baş
lamış ve Anavatan iktidarı döneminde bit
miş olan santrallardır. 138 megavat gücün-
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de Aslantaş santralı, 540 megavat gücün
de Oymapınar santralı, 1 800 megavat gü
cünde Karakaya santralı, 700 megavat gü
cünde Altınkaya santralı, Kapıkule, Ter
can, Köklüce, Zeynek santralları da bun
lara ilave edebileceğimiz santrallardır. 
1984-1988 döneminde devreye giren hid
roelektrik santrallahnın toplam kurulu gü
cü 3 306 megavata ulaşmış bulunmakta
dır. Anavatan Partisi iktidarı, ne bu sant
ralları bitirirken yoruldu, ne de diğer alan
larda eserlerine eserler katarken yoruldu 
ve yoluna da devam etmektedir. 

1983 yılında elektrik santralı kurulu 
gücü 6 935 megavat, 1988 yılında elektrik 
santrallarının gücü de 14 429 megavata 
ulaşmıştır. 

Altıncı Beş Yıllık Plan döneminde ise, 
ortalama yüzde 7 bir kalkınma hızı hedef
lenmiş olup, bu hedefin gelişmesi çerçe
vesinde elektrik santrallarının kurulu gü
cü, 1994 yılında 22 650 megavata yükse
lecek ve elektrik üretimimiz de 88,5 mil
yar kilovat/saata yükselmiş olacaktır. Bu
nun için Altıncı Plan Döneminde, enerji 
sektöründe 1988 yılı birim/ıyatlarıyla 16.9 
trilyonluk bir yatırım öngörülmektedir. 

Atatürk Hidroelektrik Santralı bu dö
nemde bitirilecek ve buna ilave olarak, yi
ne bu dönemde ithal kömürüne dayalı bir 
termik santral da işletmeye açılacaktır. 

Değerli milletvekilleri, enerji sektö
ründe görülen bu hedeflerin gerçekleşmesi 
için altıncı plan, tutarlı, dengeli, birbirin
den güzel politikalar geliştirmiştir. Gelin 
birlikte okuyalım, bakın Planda ne yazı
yor: "Enerji sektöründe altıncı plan dö
neminde temel amaç, ekonomik, sosyal 
kalkınmanın sağlıklı bir tarzda desteklen
mesi için bütün kullanıcı kesimlere, yerin
de, zamanında, güvenilir, ucuz ve kaliteli 
enerji sağlanmasıdır." Bu amacı gerçek
leştirmek için, ekonomik olmak kaydıyla, 
yerli ve ithal bütün enerji kaynakları de
ğerlendirilecek yurt içi ve yurt dışı kamu, 
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özel, bütün fınans imkânlarından istifade 
etmeye çalışılacaktır. Başta hidroelektrik 
olmak üzere, jeotermal güneş enerjisi gi
bi, yenilenebilir enerji kaynaklarından da
ha büyük oranda yararlanma yollarına gi
dilecektir. 

Üretim, tüketim kadar bütün safha
larda, enerji kaynakları uygun teknolojiy
le, enerji tasarrufuna yönelik projeler de 
teşvik edilecektir. Enerji sektöründe du
rum böyle iken diğer sektörlerde farklı mı
dır, sırası geldikçe bunlara kısaca deline
ceğim; ama madencilik sektörüne iki cüm
le ile değinmek istiyorum. 

Madencilik sektöründe, Altıncı Beş 
Yıllık Kalkınma Planında, yıllık ortalama 
üretim artış hızı 6.3 olarak hesaplanmış, 
imalat sanayiinde de bu hız 8.3 olarak be
lirlenmiştir. Altıncı Beş Yıllık Kalkınma 
Planında imalat sanayii ortalama artış hızı 
8.3 olmasına rağmen, imalat sanayii için
de yatırım malları sektörünün Plan Dö
nemi boyunca yıllık ortalama artış hızı 
10.4 olarak hesap edilmiştir. Linyit üreti
mi 1984 yılında 36 milyon ton iken, 1994 
yılında 66.6 milyon tona ulaşacaktır. Bu 
üretim sektörlerindeki artışları burada sı
ralayabilirim; ama bundan imtina ederek 
daha başka sektörlerdeki gelişmelere kısa
ca değinmek istiyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Türkiye geçen beş yıllık dönemde cehale
ti, karanlığı yenmiş; otoyolları, köprüleri, 
telefonları, ışıl ışıl yanan şehir ve köyle
riyle medeniyete doğru, artan bir ivme ile 
koşmaktadır. 

Köprü, baraj gibi tesislerin gelir or
taklık senedi çıkarılarak, gönüllü tasarruf
lar teşvik edilmiş; sermaye piyasası, ban
kalar arası para piyasası, döviz ve altın pi
yasaları gene Anavatan döneminde cesa-
rede alınan kararlar neticesinde kurulmuş
tur. 

Toplu Konut Fonu, Kamu Ortaklığı 
Fonu, Savunma Sanayii Geliştirme Fonu, 

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teş
vik Fonu gibi fonlar kullanılarak, önemli 
kaynak artırıcı tedbirler alınmıştır. Böy
lece, konut, baraj, köprü, enerji santral-
ları, savunma sanayii yatırımlarında bü
yük atılımlar gerçekleştirilmeye çalışılmış
tır. 

Dünyada ilk defa olarak Türkiye'de 
altyapı projelerinde yap-işlet-devret mo
deli gerçekleştirilmiştir ve Türkiye'de bu 
modeli ilk defa gerçekleştiren Anavatan 
Hükümeti bundan haklı bir gurur ve kı
vanç duymaktadır. 

Kamu yatırımları ağırlıkları artarak 
altyapıya yönlendirilmiştir. Bunda da ba
şarılı sonuçlar alındığı kanaatindeyiz. Bu
nun belirgin örneklerini şöylece sıralaya
bilirim: 1984/88 döneminde ulaştırma sek
töründe 1988 yılı, sabit fiyatlarda toplam 
8.3 trilyonluk yatırım yapılmıştır. Buna 
ilave olarak, 2.2 milyar dolarlık dış kredi 
alınarak, otoyollarımızın yapılmasına dış 
finansman temin edilmiştir. Bu sektörün 
altyapısındaki dağılımı incelersek, toplam 
ulaştırma yatırımlarının yüzde 46'sı kara
yollarına -ki, rakama otoyolları dahil 
değildir- yüzde 18'i demiryollarına, yüz
de 10'u denizyollarına, yüzde 15'i hava
yollarına, yüzde 11'i de boru hattı taşıma
cılığına ayrılmıştır. 

1988 yılı sonunda karayollarında ya
pılan yurt içi yolcu taşımaları yüzde 93.2 
civarında gerçekleşmiş ve yolcu taşımala
rındaki oran, karayollarında büyük ağır
lık göstermiştir; ama yurt dışı taşımaların
da havayollarına ağırlık verilmiş ve yurt 
dışı yüktaşımalarında denizyollarının pa
yının arttığını müşahade etmekteyiz. 

Altıncı plan döneminde, ulaşım, alt
yapı, taşımacılık sistemlerinde dengeli bir 
şekilde gelişme temin edilerek, toplam ka
mu yatırımlarının yüzde 22'sinin ulaştır
ma sektörüne ayrılması planlanmıştır. 
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Bu cümleden olarak, demiryolu ulaştırma 
alanında altıncı plan döneminde altyapı
nın geliştirilmesine ve modernizasyonuna 
ağırlık verileceği şayanı dikkat bir husus
tur. 

Altıncı plan döneminde, yine bu sek
törün kombine taşımacılık ve konteyner 
taşımacılık gibi pazarlarda gelişmeleri ya-
kinen izleyen modern taşımacılığa önem 
verilmektedir. Bu gelişmeleri sağlamak 
için, 2 bin kilometre yol yenilenecek ve 
elektrik hat uzunluğu da 2 400 kilometre 
civarında gerçekleşecektir. Böylece kapa
site kullanım oranının artması ile, daha 
sağlıklı ve sıhhatli bir taşımacılığa ulaşı
lacağına inanıyoruz. 

Denizyolu limanlarında ise, altıncı 
plan döneminde, ithalat ve ihracatın gös
terdiği gelişmelere paralel olarak, liman
larımızda önemli gelişmeler olacak ve kon
teyner terminallerinin geliştirilmesine 
ağırlık verilecektir. Şu anda 5 milyon 
dw/tona ulaşan gemilerimizle yapılan dış 
ticaret taşımacılığı yüzde 11 artış göster
miştir. Denizyoluyla yapılan toplam dış ti
caret taşımalarımızın yüzde 43'ü, bayra
ğımızı taşıyan kendi gemilerimizle yapıl
maktadır. 

Altıncı plan döneminde, limanları
mızda yükleme-boşaltma faaliyetleri 130 
milyon tona ulaşacaktır. Bunun yüzde 
60'ını dış ticaret ve transit taşımacılığının 
oluşturacağı tahmin edilmektedir. Deniz 
ticaret filomuz ise, 6.5 milyon dw/tona 
yükselecek ve filoyla 200 milyon ton/kilo
metre dış ticaret yükü taşınacaktır. Ayrı
ca, transit taşımaların üçüncü ülkeler ara
sındaki taşımacılığa ve böylece de döviz 
kazandırıcı hizmetlere de önem verildiği 
müşahede edilmektedir. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; bu nok
tada karayolları olayına da kısaca değine
rek, bu sektördeki gelişmeleri de anlatmak 
istiyorum. 

Dördüncü plan döneminde karayol

larında başlayan otoyol çalışmaları netice
sinde 1983 yılında mevcut otoyol uzunlu
ğumuz 41 kilometre civarındayken, son 
yapılan teşviklerle bu proje büyük boyda 
geliştirilmiş ve 1987 yılında otoyol 91 ki
lometreye ulaşmış ve bu plan dönemi ba
şında da 1 192 kilometreye ulaşacağı dü
şünülmektedir. Her şeyden evvel, otoyol
ların yapımının daha ziyade dış finansman 
desteğiyle olması öngörülmüş, iç finans
man desteği daha ziyade sosyal içerikli yol
lara ayrılmış ve böylece sosyal devlet zih
niyeti içerisinde altyapı sektöründe önemli 
gelişmeler kaydedilmeye çalışılmıştır. 

Bu plan döneminde büyük gelişme
ler müşahade ettiğimiz bir diğer sektörde 
kara, taşımacılığı sektörüdür. 

Uluslarararası karayolu taşıma filo
muz, 1980-1984 yılları arasında alman teş
vik tedbirleri, bedelsiz ithalat uygulama
larıyla 18 bin araca ulaşmıştır. Karayoluy
la gerçekleştirilen ihracat taşımalarında 
Türk plakalı araçların payı yüzde 80'lere 
ulaşmış; ithal taşımalarındaki payı da yüz
de 45'i bulmuş ve bu oran Türk plakalı 
araçlarla gerçekleştirilmiştir. 

Havayollanndaki aşamayı da kısaca 
açıklamak istiyorum. Şu anda 12 aırbus 
uçağı filomuza dahil edilerek, filomuzda-
ki uçak sayısı 1990 ve 1992 yıllarında alı
nacak uçaklarla birlikte 34'e ulaşacaktır. 
Şunu iftiharla söyleyebilirim ki, şu anda 
dış taşımacılıkta ulaştığımız nokta sayısı 
50 civarında olmaktadır. 

Geliştirdiğimiz politika ve aldığımız 
tedbirler neticesinde millî kuruluşumuz 
olan Türk Hava Yolları daha ziyade dış 
hatlara teksif edilmiş olup, iç taşımacılı
ğımız da, yeni başlayan sivil havacılık şir
ketlerine yavaş yavaş devredilmektedir ki, 
bu cesur ve istikrarlı bir kararın neticesin
de oluşturulmuştur. 

Geçen beş yıllık dönemde haberleş
me hizmetlerinde titizlik ve nicelik olarak 
da büyük gelişme sağlanmıştır. Telefon 
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şebekesi yılda yüzde 20 oranında büyü
müş olup, Türkiye'deki gelişme hızı dün
ya ülkeleri arasında birinci sıraya yüksel
miş durumdadır. 1984 yılının başında 3 
milyon 946 bin olan santral kapasitemiz 
5 milyon 854 bin hatta ulaştırılmış ve mev^ 
cut santrallarımızda otomatikleşme oranı 
yüzde 91 civarında gerçekleştirilmiştir. 
1984 yılı başında köylerimizden sadece 
yüzde 28'inde telefon varken, şu anda 
37 247 köy ve mezramıza telefon ulaştı
rılmış ve çok şükür, telefonsuz köyümüz 
kalmamıştır. 

Bu plan döneminde de kurulu sant
ral kapasitemizin 9 milyon 800 bine ula
şacağını görmekle iftihar duyuyoruz. Bu 
noktada dikkatinizi çekmek istediğim bir 
husus var: Altıncı plan döneminde, yani 
1994 yılında, nüfusumuz 61 milyon 800 bi
ne ulaşacağına göre, ülkemizde 5 kişilik 
bir aile yapısından oluşan gene takriben 
12 milyon civarında bir aile mevcudu bu
lunacaktır. 10 milyon santral kapasitesie-
nin bulunması, bir kaba hesapla, mevcut 
6 aileden 5' inin telefona sahip olacağını 
gösterir; yani 1994 yılında mevcut ailele
rin yüzde 83,5'una telefon verilecek du
ruma geleceğiz ki, bu da Avrupa ülkele
rindeki gelişmişlik standartlarına çok ya
kın bir değerdir; bunu da burada iftihar
la söylemek istiyorum. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; benden 
sonraki konuşmacı arkadaşlarıma da ko
nuşma imkânı tanıyabilmek için, konuş
malarıma burada son vermek istiyorum; 
ama konuşmalarıma son vermeden evvel 
büyük özveri ile hazırlanmış olan bu al
tıncı planın hazırlanmasında emeği geçen 
bütün kamu kuruluşlarımıza Yüce Mec
lisin huzurunda teşekkür ediyor, Altıncı 
Beş Yıllık Planın milletimize ve devletimi
ze hayırlı olmasını diliyorum. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (Al
kışlar) 
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BAŞKAN — Üçüncü tur görüşme
lerde şahıslan adına Enis Tütüncü ve Ali 
Eser söz istemişlerdir. 

Sayın Enis Tütüncü, buyurun efen
dim. 

Süreniz 10 dakikadır efendim. 
ENİS TÜTÜNCÜ (Tekirdağ) — Te

şekkür ederim Sayın Başkan. 
Değerli milletvekilleri, sözlerime baş

larken, hepinizi en derin saygılarımla se
lamlıyorum. 

Şahsım adına yapacağım bu konuş
mada, sosyal güvenlik konusuna değinmek 
istiyorum. Kanımca, Altıncı Beş Yıllık 
Kalkınma Planının, aynı zamanda Ana
vatan İktidarının yumuşak karnı: Sosyal 
güvenlik. 

Beşikten mazara tüm insanlarını sos
yal güvenlik şemsiyesi altına almak duru
munda olan, sosyal devlet ve sosyal ada
let ilkelerini savunan Anavatan İktidan, 
acaba sosyal güvenlik uygulamalarının ne
resindedir? Öncelikle bir durum saptama
sı yapmak istiyorum. Çünkü, çağ atlama
nın en önemli kıstaslarından biri, en 
önemli ölçütlerinden biri, sosyal güvenlik 
uygulamalarının düzeyidir. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
çağdaş ülkelerde sosyal güvenlik harcama
larının ulusal gelir içindeki oranına bakı
yoruz; OEGD ülkeleriyle bir karşılaştırma 
yapalım. Bunu, planın destek dokümanın
dan alıyoruz, bu karşılaştırmayı yaparken 
planın destek dokümanına dayanıyoruz. 
Almanya'da sosyal güvenlik harcamaları
nın ulusal gelire oranı yüzde 19,5, Belçi
ka'da yüzde 22, Danimarka'da yüzde 19, 
İngiltere'de yüzde 24, Portekiz'de yüzde 
13, Yunanistan'da yüzde 12, Türkiye'de 
yalnız ve yalnız yüzde 3,7. Yani biz, sos
yal güvenlik açısından Avrupa Topluluğu 
ülkelerinin bu kadar arkasında, bu kadar 
gerisinde kalmışız. 

Yine, çağdaş ülkelerde sosyal güven
lik sistemi finansmanına devletin katılması 
önemli bir ölçüttür, önemli bir gösterge
dir 
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Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Belçika'da sosyal güvenlik sisteminin fi
nansmanına devletin katkısı yüzde 33, 
Danimarka'da yüzde 78, Almanya'da yüz
de 26, İngiltere'de yüzde 42, İrlanda'da 
yüzde 64. Dikkat ederseniz, Belçika ve Al
manya dışında sosyal güvenlik sistemi fi
nansmanına devletin katkısı yüzde 50'nin 
çok üstünde. Türkiye'de nedir? Sıfır. 
Türkiye'de devlet, şimdiye kadar sosyal 
güvenlik harcamalarının finansmanına 
katılmamış durumda ve Altıncı Beş Yıllık 
Planda da maalesef bu konuda herhangi 
bir gelişme yok; sosyal güvenlik finansma
nına devletin katılabileceği konusunda 
herhangi bir belirti yok. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
çağ atlamanın göstergeleri dedim.. Çağ at
lamanın göstergelerine baktığımızda, 
Anavatan'm bu durumda ne kadar hafif 
kaldığını açık ve seçik olarak görüyoruz. 
Ondan da öte, insan şunu arzu ederdi: 
Evet, ülkenin gelişmişlik düzeyiyle sınırlı 
ve olanaklarıyla paralel olarak, belki bun
lar belirli ölçüde makul görülebilir; ama 
planda olmayan bir şey var ki, "ulusal sos
yal güvenlik sistemi nedir?" 

Biz gerçekten, Beşinci Beş Yıllık 
Planda bunu aradık; "Türkiye'nin ulusal 
sosyal güvenlik sistemi nedir; nasıl bir sis
tem çerçevesinde Türk insanı sosyal gü
venlik şemsiyesi altında toplanacaktır?" 
Bulamadık. 

Altıncı Beş Yıllık Plan için gerçekten 
ciddî bekleyişlerimiz vardı; ama şunu gö
rüyoruz ki, Altıncı Beş Yıllık Plan, Tür
kiye'deki ulusal sosyal güvenlik sisteminin 
nasıl olacağı konusunda en ufak bir ipu
cu dahi vermemektedir. 

Değerli arkadaşlarım, aslında, vakit 
olmuş olsaydı; bize, Türkiye koşullarına 
uygun nasıl bir sosyal güvenlik sisteminin 
yarayacağını ve tümyaşayan insanlarımı
zı (emeklisiyle, duluyla, yetimiyle, çocu
ğuyla, korunmaya muhtaç insanlarıyla) 

sosyal güvenlik sistemine almak için, en 
az masrafla, en az maliyetle neler yapıl
ması gerektiğini burada anlatmak isterdik; 
ancak, vakit yok. 

Vurgulamak istediğim bir konu da, 
sosyal güvenlik alanındaki, sosyal hizmet 
ve sosyal yardımlardaki eksikliktir. Sosyal 
güvenlik sistemi iki ayrı program çerçeve
sinde yürütülüyor. Birisi biliyorsunuz, ça
lışan kişilerin sosyal güvenliğini sağlayan 
sosyal sigorta programlarıdır. Bunda 
Türkiye belirli ölçüde bir aşama kaydetti; 
a.. cak, ikinci bir alan vardır ki, sosyal hiz
met ve sosyal yardım alanıdır; tamamen 
yürekler acısı, tamamen terk edilmiş bir 
alandır. Bu alanın ne kadar önemli oldu
ğunu dikkatlerinize sunmak istiyorum. 

Şu anda Türkiye'de, sosyal hizmet ve 
yardımlar alanında iki milyon civarında 
korunmaya muhtaç çocuk vardır; ama 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, 2000'li 
yıllara doğru giden Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti, iki milyon dolayındaki korun
maya muhtaç çocuğun yalnız ve yalnız 21 
bin adedini korumaya alabilmiştir. Çok 
ciddî bir açıklık vardır ve yürekler acısı bir 
durumdur. Plan rakamlarr arasında, özel 
ilgiyi gerektiren çocuk nüfusu da yazılıdır. 

Cezaevlerinin durumu gerçekten yü
rekler acısı bir manzara gösteriyor. Ceza
evlerinin, her birinin bir okul olması ge
rekiyor; ama cezaevlerinin şu ya da bu ne
denlerle oraya düşmüş insanları topluma 
yeniden kazandıracak bir işleve nasıl ka
vuşturulacağı, bu konuda neler yapılaca
ğı, maalesef planda yer almamıştır. 

Yaşlılara hizmet veren kuruluşlar, ge
lişme açısından tamamen ihmal edilmiş
tir. Tabiî ki, Anavatan iktidarının da şim
diye kadar ki bu gecikmelerde belirli öl
çüde kusuru vardır; ama bütün bu açıklı
ğı, bütün bu eksikliği Anavatan iktidarı
na bağlamanın da doğru olmadığına ina
nıyoruz. Ancak, şunu görmek isterdik ki, 
bu konuda çağ atladığı iddia edilen bir 
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ülkede, sosyal adaleti ağzına sakız eden bir 
iktidarın, yılların ihmali bu soruna, daha 
ciddî bir şekilde, daha tutarlı bir şekilde, 
daha samimî bir şekilde yaklaşması gere
kirdi. İşte bizim vurgulamak istediğimiz 
bu. Bu konuda herhangi bir şey göremi
yoruz. Bu konuda, kreş gereksinmesinden 
tutun da, özel ilgiyi gerektiren çeşitli özür
lü yurttaşlarımıza, çocuklarımıza kadar 
varan milyonlarca muhtaç kişiye herhan
gi bir şey götürülmemiş. 

Bu arada ilginç bir konuya da değin
mek istiyorum. Yaşlılık aylığı, biliyorsu
nuz, halk arasında da 65 yaş yasası ola
rak bilinen 2022 sayılı Kanunla yapılan bu 
uygulama bakınız nerelere gelmiş... 1977 
yılında bu yasa çıkarıldığı zaman, 1977 yılı 
fiyatlarıyla 65 yaş yasasından yararlanan
lara, 750 lira civarında bir maaş bağlanı
yordu. Şu anda ne kadar bağlanıyor?.. 
1977 yılı fiyatlarıyla, 1989'da 57 lira veri
yorsunuz... 750 lira nerede 57 lira nere
de?.. İşte Anavatan iktidarının insanına, 
yaşlısına, korunmaya muhtaç insanına 
vermiş olduğu değer budur. Bu zihniyet, 
beş yıldan bu yana resmî olarak iktidar
da; on yıldan bu yana da Türkiye'yi şu ya 
da bu şekilde götürmeye çalışıyor; ama 
sosyal güvenlikte hiçbir iyileşme yok, sos
yal hizmet ve sosyal yardım alanında hiç
bir iyileşme yok. Yaşlılara bağlanan aylı
ğın 1977'ye göre satın alma gücü açısın
dan, 750 liradan 57 lira düşmesinin ne an
lama geldiğini düşünebiliyor musunuz?.. 
Derhal bir master plan, bir ana plan çer
çevesinde konuya yaklaşmak gerekmekte
dir. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
diğer bir konuya, kırsal alana götürülen 
hizmetlere kısaca değinmek istiyorum. Bu, 
planın en can alıcı noktalarından birisi
dir. Burada en hafif noktalardan biri, kır
sal alana götürülen hizmetlerin yetersiz
liğidir. Bu plan, çiftçilere, yani tarımda ça

lışan aileleriyle birlikte 26 milyon kişiye 
neler götürüyor?.. Her zaman çiftçi dostu 
olduğunu iddia eden Anavatan İktidarı, 
acaba tarım kesimine neler götürüyor?.. 
Bakıyorsunuz hiçbir şey yok. Kırsal ala
na götürülen hizmetlerde, geçmiş planlar
la karşılaştırıldığında, herhangi bir fark
lılık olmadığı ortaya çıkıyor. 

Kooperatifçilik tamamen ihmal edil
miştir. Türkiyede, mevcut kooperatifçili
ğin artık zamanını yitirdiğini, geçerliliği
ni yitirdiğini biliyoruz, 26 milyon insanın 
yaşadığı bu alanda neler yapılması lazım
dır?.. 

Değerli arkadaşlarım, tarımsal ürün 
planlamasından vazgeçilmiyor. Amerika'
yı yeniden keşfetmeyelim. Dünyaya bakı
nız, kapitalist ülkeler başta olmak üzere, 
tarımını planlamayan hiçbir ülke yoktur; 
ama 55 milyon insanın 26 milyonunun, 
yani Türkiye'de çalışan nüfusım yüzde 
55'inin istihdam edildiği tarım sektörün
de tarım planlaması yoktur. Bu ne demek
tir?.. Bunu anlamak mümkün değildir. Av
rupa Topluluğu 1980'li yıllarda tarımını 
öyle bir destekledi ki, çiftçisi, tarımsal tek
nolojisini yeniledi; Avrupa'da tarımsal alt
yapı yenilendi. Avrupa Topluluğu, ABD 
ve Kanada gibi kapitalist ülkelerle, tarı
mın desteklenmesi konusunda, neredey
se siyasî birtakım sıkıntılara girecekti. Ka
pitalist ülkeler, dünya ülkeleri kendi tarım
larını, kendi çiftçisini destekleme yarışın-
dayken; biz, tarımdan, çiftçiden tamamen 
desteği çektik. Bunu kabul etmek müm
kün değildir. Sabit sermaye yatırımları açı
sından, tarıma ayrılan paya bakıyorsunuz 
yüzde 7.9'dur. Beşinci Beş Yıllık Planda, 
yine Anavatan İktidarının yapmış olduğu 
bu planda, tarıma ayrılan pay yüzde 11.4 
idi. O günden bu yana, acaba Türk çift
çisinin sorunları çözüldü mü? Türk tarı
mının sorunları azaltıldı mı da, şu anda 
bir önceki plana göre, yine sizin siyasî ik
tidarınızın yapmış olduğu plana göre, ta-
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nmdaki sabit sermaye yatın mları azaltıl
maktadır? 

Sayın Başkan, öyle sanıyorum ki, 
hoşgörünüzü biraz aştım, birtakım arka
daşlarım işaret ediyorlar; ancak, şunu söy
lemek istiyorum: Bakınız, Avrupa Toplu
luğu ülkeleri, 1980'li yıllarda tarıma des
tek verme sonucu, nereye geldiler? Şu an
da Avrupa Topluluğu ülkeleri, süt ve süt 
mamullerinde dünya ihracatında birinci
dir, sığır eti ihracatında dünya ikincisidir, 
buğday başta olmak üzere, hububat ürün
lerinin ihracatında dünya üçüncüsüdür. 
Türkiye, Avrupa Topluluğuna nasıl gire
cektir?.. Eğer bu şekilde giderse ve Ana
vatanın zihniyetiyle Türkiye bu şekilde 
idare edilecek olursa -ki, ona Türk halkı
nın izin vermeyeceği* açık seçik bellidir-
Türkiye, tarım ürünleri açısından da Av
rupa'nın pazarı olacaktır. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
sözlerime son verirken hepinizi en derin 
saygıyla selamlıyorum. Sağolunuz. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ali Eser, buyu
run efendim. 

ALİ ESER (Samsun) — Sayın Baş
kan, kıymetli arkadaşlar; bugün üçüncü 
tur görüşmelerini bitirdiğimiz Altıncı Beş 
Yıllık Kalkınma Planının, özellikle gemi 
inşaatı, denizyolu ulaştırması ve enerji 
sektörleri üzerinde, çok özet olarak, bazı 
görüşlerimi bildirmek için söz aldım, he
pinizi bu vesileyle en derin saygılarımla se
lamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, gemi inşaat 
sanayiinin de, dün bir nebze bahsetmeye 
çalıştığınız sanayi kesimindeki çarpık ge
lişmelere, geçmiş yıllardan beri, daha da 
ileri safhalarda maruz kaldığını üzülerek 
söylemek istiyorum. 

Zira, planın, gerek Beşinci Beş Yıl
lık, gerekse görüşmekte olduğumuz Altın
cı Beş Yıllık Planın, gemi inşaatı ve deniz
yolu taşımacılığıyla alakalı bölümlerinde, 

ne hedefler, ne de bu hedeflerin gerçek
leşmesi için gerekli kaynaklar, tespitler; ta
lep, üretim, kapasite gibi büyüklükler, geç
miş dönemin neticelerini referans alırsak, 
maalesef hiç de gerçekçi ve samimî görül
memektedir. 

Şunu da belirtmek istiyorum. Özel
likle 1985'ten itibaren süratle yaşlanan ve 
modernizasyona büyük çapta ihtiyacı olan 
filo; yine 1985'ten beri, özellikle özel sek
tör yatırımcılarının bu alana sıfır yatırım 
yapmaları nedeniyle gittikçe zayıflamış; 
Beşinci Beş Yıllık Plan dönemi sonunda, 
plan dokümanlarında bahsedildiği gibi, 
kapasitede 5 milyon deat weight ton de
ğil, bana göre, 4 milyon deat vveight to
nun da altına inmiştir. 

Kaldı ki, Altıncı Beş Yıllık Planda, fi
lonun 6,5 milyon deat vveight tona çıka
rılması hedeflenirken, mevcut filonun 1 
milyon deat vveight tonunun da bu artış 
içinde yenilenmesi öngörülüyor. Yani, 
mevcut filonun yenilenmesi için 1 milyon 
deat vveight ton, filonun 5 milyon deat vve
ight tondan 6,5 milyon deat vveight tona 
çıkarılması için de 1,5 milyon deat vveight 
ton olmak üzere, netice itibariyle, 2,5 mil
yon deat vveight tonluk bir kapasite ilave
si gerekiyor demektir. 

Konunun teknik detayına fazla gir
mek istemiyorum; ama tabloların bu şe
kilde değerlendirilmesi neticesinde görü
lecektir ki, plan hedefleri, büyüklükleri, 
bize göre, denge itibariyle de tam değil
dir. Kaldı ki, gemi ithalinde birim fiyat te
spiti, geminin yaşma, tipine göre çok yük
sek oranlarda değişeceği için alınan yahut 
tahmin edilen birim fiyatlar dahi gerçek
lerin çok uzağındadır. 

Bu konuyla ilgili olarak şu görüşleri
mizi de söylemek istiyorum. Planın ana 
hedefi, tüm tasarrufların, yatırımlarda 
kullanılacak tasarrufların çoğunun özel te
şebbüs tasarrufları ile karşılanmasıdır. 
Kaldı ki, gemi inşaatında, demin de ban-
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settiğim şekilde, bu hedef veya bu felsefe 
tümüyle ters çalışır örneklerle doludur. Ya
ni, kamu yatırımları haddinden fazladır, 
en küçük proje dahi, bugün itibariyle, dört 
ila beş yıl gecikmiş vaziyettedir. Buna mu
kabil, özel kesim yatmmcılan vasıtasıyla 
milyarlarca liralık kredi kullanılarak ya
pılan yatırımlar boş ve muattal vaziyette 
durmaktadır. Bu ise, içler acısı bir durum
dur. 

Değerli üyeler, iki yıldır bu parla
mentonun çatısı altında söylemeye çalış
tığımız bu gerçeği, son kez Altıncı Beş Yıl
lık Planın görüşmeleri fırsatıyla ilgililerin 
dikkatlerine sunmak vicdanî bir sorumlu
luk idi ve bunu da burada yerine getirmiş 
oluyorum. 

Gemi inşaatı ve deniz yollarıyla ala
kalı diğer tespitlerimiz ise şunlardır: 
1983-1984 yılları arasında dış ticaretten 
yüzde 50'ye yakın pay alan bu sektörümü
zün, 1988 yılında payının, maalesef yüz
de 37,5 seviyelerine düştüğünü ve hele ge
lirlerine çok bel bağladığımız turizmle ala
kalı olarak kruvaziye yolcu gemisi proje
leriyle ilgili hiçbir gelişme ve öngörünün 
de planda yer almadığını üzülerek söyle
mek istiyorum. 

Bilindiği gibi, bugün dünyada aşağı 
yukarı 300-320 milyon kişi turizm faali
yeti içinde bulunuyor, yani turizme har
cama yapıyor.. Tahmin edilen yıllık dünya 
turizmi geliri 140 milyar doların üzerin
dedir. Ülkemizin gerek deniz şartları, ge
rekse coğrafyası, kültürü ve tarihî zengin
liği karşılığında, bu 140 milyar dolarlık tu
rizm payından sadece 2-2,5 milyar dolar 
gibi münakaşalı rakamlarla yetinilmesini 
ben şahsen haklı bulmuyorum. Ayrıca, bu 
kruvaziye deniz taşımacılığı yolcu sayısı
nın da plan döneminde de 4 milyon 500 
bin ya da 5 milyon kişiye ulaşacağını yine 
tahminlerden görüyoruz. Buna göre ge
rekli tedbirlerin ve düzeltmelerin yapıla
cağını ümit etmek istiyorum. 

Değerli milletvekilleri, enerji sektö
rüyle ilgili olarak da birkaç kelime söyle
mek istiyorum. 

Öncelikle, yine planın genel amaçlan 
olarak; kendi kaynağımızı kullanmak ve 
dışa bağımlı kaynaklardan sakınmak 
prensibini göz önüne alırsak, doğal gaz, 
kömür ve petrol gibi ithal kaynaklara da
yalı enerjilerden ziyade; hidroelektrik, ter
mik veya kendi kömürümüzle çalışabile
cek olan ve son aşamada da nükleer ener
ji santrallerinin düşûnülmesıyle, enerji 
açıklanmızm veya taleplerinin karşılanma
sını tavsiye etmek istiyoruz. 

Doğal gazın -fizikî manada söylemek 
istemiyorum- siyasî ve ekonomik olarak 
Çok tehlikeli bir oyuncak olduğunu örnek
leriyle belgelemek mümkündür. Bu konu
da, süre itibariyle söyleyeceğim; bunun 
Rusya'ya bağlı olmasının dışında, öngö
rülen kapasiteler itibariyle de doğal gazın 
sıvı şekliyle de ithalatı mecburiyeti vardır. 
Bunun depolanabilmesi için de sonunda 
başımıza bela olacak olan yüzlerce milyar 
lira ya da birkaç milyar dolarlık yatırım
ların, kaçınılmaz olacağını burada, bu 
kürsüde yetkililerin ve ilgililerin dikkati
ne sunmak istiyorum. 

Hedefimiz, 2000'li yıllarda 200-250 
milyar kilovat/saat enerji üretimidir. Kay
naklanınız bunlara müsait olacak kadar
dır. 

Son olarak, Sayın Enerji Bakanının 
bir tercihiyle, Sivas Kangal kömür işlet
melerinin özel teşebbüs vasıtasıyla işletil
mesinde üç misli ucuz maliyet temin edi
lebildiğini de gördüğümüze göre, bu ko
nuda biraz daha samimî yaklaşımların 
gösterilmesini; sanayicimize ve kullanıcı
lara, pahalı enerji yerine, ucuz enerji va
at ettiğimize göre, bunların da gerekçele
rini ve kaynaklannı ucuz almanın, plan 
mantığıyla da bağdaşacağını vurgular, he
pinizi saygı ve sevgilerimle tekrar selam
larım. (DYP sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Üçüncü tur görüşme
ler tamamlanmıştır. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
SÖZCÜSÜ İSMAİL ŞENGÜN (Deniz
li) — Hükümet var Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Söz istediklerinin far
kında değilim. 

Konuşmak istiyorsanız buyurun 
efendim. 

DEVLET BAKANI IŞIN ÇELEBİ 
(İzmir) — Sayın Başkan, değerli üyeler; 
bugün, Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Pla
nının tartışılmasının son gününü ve üçün
cü turu tamamlamak üzereyiz. Görüyo
rum ki, bu tartışmalarda sorular ve yönel
tilen eleştiriler, belli odak noktalarında 
toplanmaktadır. Bugün bu noktalarda bel
li açıklamalar yapmak ve sorulara belli ce
vaplar vermeden önce geçmiş üç plan dö
nemine ilişkin gerçekleşmeleri kısaca açık
lamak ve durum değerlendirmesini de 
yapmak istiyorum. 

1973-1977 dönemini kapsayan Üçün
cü Beş Yıllık Plan, hedefleri itibariyle yük
sek bir büyüme hızını ve sanayileşmeyi he
def almıştı; fakat bu planda yüksek oranlı 
bir iş tasarrufu ve çok sınırlı bir dış borç
lanma eğilimi dikkate alınmıştı. Döviz re
zervlerinin rekor bir düzeye ulaştığı bu dö
nemde (1973 yılında) hazırlanan bu pla
nın gerçekleşmesinde, ortaya çıkan petrol 
bunalımı, Türkiye ekonomisinin içine gir
diği şartlar ve bu şartlara göre, dış ticaret 
ağırlıklı olan planın yenilenmesi tartışma
ları, o dönemde hükümetlerin döviz re
zervlerini tüketmesi ve dış borçlanma yo
lunu seçmeleri ile orta vadede bu petrol 
krizinin yarattığı etkilerin dikkate alınma
ması gibi hususlar, altı çizilen önemli nok
talar olarak işaret edilmektedir. 

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Pla
nı, 1979-1983 dönemini kapsamaktadır. 
Bu dönemin altı çizilen önemli noktaları, 
döviz bunalımının ve büyüyen kamu açık
larının boyutları ve bu yapı üzerine otu

ran bir büyüme hedefidir. 1980 sonrasın
da ise, 1980-1984 döneminde, Türkiye eko
nomisinde fiilen orta vadeli bir plana baş
vurulmadan yönetim ve daha sonra hazır
lanan Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı... 
Bu planın özellikle gerçekleşmeleri ve re-
alizasyonunu, burada uzun boylu tartış
tık. 

Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planına 
dönük sorularda temel eleştirilerin özel
likle, "Neden cari işlemler fazlasını Tür
kiye'de dış borç servis oranını aşağı çek-
mekte-kullanıyorsunuz? Türkiye'de bu ta
sarruf oranını nasıl temin edeceksiniz; bu 
yatırımları nasıl realize edeceksiniz?" nok
talarında toplandığını görüyoruz ve sos
yal politikalarda da yapılan bazı temel 
eleştiriler var. 

Burada planın, özellikle bürokrasi 
dinlenilmeden yapıldığı yolundaki eleşti
rileri ve planm nasıl hazırlandığı konusun
daki sorulan yeniden cevaplama ihtiyacın
dan hareketle şunu belirteyim: Plan çalış
maları özellikle birbuçuk iki yıl gibi bir sü
reyi kapsamıştır ve bu plan çalışmaların
da merkez teşkilatı ekonominin, ekonomik 
ve sosyal potansiyelini belirlemiş, planın 
veri bazını hazırlamıştır. Devlet İstatistik 
Enstitüsü, Merkez Bankası, Maliye Ba
kanlığı, Hazine ve özel ihtisas komisyon
larının hazırladığı bu veri tabanına göre 
makro ekonomik modelin kurulması ve 
matematiksel çözümler alınmış, çözüm so
nuçları Yüksek Planlama Kurulu ve Ba
kanlar Kurulunda görüşülmüş; hedef, 
strateji ve sektörel kaynak tahsisleri, sek-
törel detay planları yapılmış ve Bakanlar 
Kurulunda görüşülmesinden sonra Tür
kiye Büyük Millet Meclisine sevk edilmiş 
ve bu dönemde de tüm üyelere dağıtılmış
tır. 

Burada dünkü tartışmalarda dile ge
tirilen, plan modelinde kullanılan enflas
yon denkleminin, özellikle bir para talebi 
denkleminden çekilerek elde edildiğini 
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belirtmek isterim. Bu çerçevede, fiyatlar 
genel düzeyindeki değişme, reel gayri sa
fi millî hâsıla, nominal parasal genişleme, 
bir dönem önceki reel para arzı, bir-iki dö
nem önceki fiyatlar genel düzeyi vebir-
iki dönem önceki reel faiz oranıyla üişki-
lendirilmiştir. Enflasyon denkleminin tah
min edildiği dönemde, 1968 ve 1988 para 
talebi, döviz kuru gelişmesine hassasiyet 
göstermektedir. Bu nedenle enflasyon 
denkleminde döviz kuru, açıklayıcı bir de
ğişken olarak kullanılmamıştır. Modelin, 
ilk sunumunda reel faiz denkleminde bu
lunmaması, sadece bir denemenin sonu
cudur; nihai çözümlerde, biraz önce be
lirttiğim şekil uygulanmıştır. 

Değerli arkadaşlarını, özellikle altıncı 
plan döneminde enflasyonun ara* yıllara 
dağıtılmasından bahsedilmiş ve son yılı 
hesap ettiniz mi, enflasyonun ara yıllara 
dağıtıldığı görüşü ileri sürülmüştür. Oy
sa, altıncı plan döneminde enflasyon yıl
lar itibariyle hesaplanmakta ve 1989 yılın
da 58,2 olan gayri safi millî hâsıla defla-
törü 1994 yılında 13,5'a düşmektedir ve fi
yatlar genel düzeyi kamu kesimi ve malî 
sektör politikalarıyla tutarlı olarak yıllar 
itibariyle tespit edilmiştir; bunu da belirt
mek isterim. 

Bir başka konu: "Yapısal değişiklik 
olmamıştır. Sabit fiyatlarla, 1968 yılı fiyat
larıyla yapısal değişikliğe bakmak gerekir" 
denmektedir. 

Burada Türk planlama pratiğinde 
yapısal değişiklikten bahsedilen, gayri sa
fi yurt içi hâsılanın faktör fiyatlarıyla de-
ğişmesidir ve 1968 yılının nispî fiyat ya
pısına göre gayri safi yurt içi hâsıla faktör 
yapısının incelenmesi yanlış olur; gayri safî 
yurt içi hâsılanın faktör yapısının cari fak
tör fiyatlarıyla takip edilmesi doğrudur. 
Bu yapıda da görüyoruz ki -tabloyu tak
dim edebiliriz- ekonominin yapısında 
önemli bir değişim söz konusudur ve ta
rımın yüzde 32'den yüzde 17'ya indiği, sa-
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nayinin de yüzde 19'dan yüzde 33'lere çık
tığı bir yapı görülmektedir. 

"İmalat sanayiine kaynağı nereden 
bulacaksınız, bu yatırımları nasıl realize 
edeceksiniz?" sorusu vardır. 

Bunun da cevabı, imalat sanayiinin 
ve tüm planın kaynaklan, Altıncı Planın 
makro ekonomik dengeleriyle ilgili tablo
larında mevcuttur ve Altıncı Planın 1 ile 
10 nolu tabloları incelendiğinde bu soru
nun cevabı görülmektedir. 

Diğer önemli bir soru, marjinal ta
sarruf oranının ve özel tasarruf oranının 
gayri safi millî hâsıla içindeki payının yük
seltilmesi konusundadır. Burada da görü
yoruz ki, Altıncı Beş Yıllık Planda marji
nal tasarruf oranının, özel kesimde yüz
de 36, kamu kesiminde yüzde 69 gibi bir 
oranda gerçekleşmesi öngörülmektedir. 
1982-1988 döneminde özel kesimin mar
jinal tasarruf oranı yüzde 35 olarak reali
ze edilmiştir ve kamu kesiminin ise 1985'te 
yüzde 65 gibi bir noktaya geldiği dikkate 
alınırsa, bu hedeflerin realize edilebilece
ği görülmektedir. 

Diğer önemli bir soru, özellikle, "Dış 
âleme malî transfer yapılmıştır. İthalat ar
tırılırsa daha doğru olur" görüşü vardır. 
Gerçekten, bu cari işlemler fazlasının kul
lanımını özel olarak dikkate almak ve bir 
programa bağlamak gerekliliği vardır; 
ama bugün hazırlanan planda bir bütün 
ifade etmektedir ve bu fazla olmazsa, ih
racat istenen düzeyde artırılamaz, ihracat 
istenilen düzeyde artırılamazsa büyüme 
dış talepten yoksun kalır ve bu, büyüme
yi aşağıya çeker; daha düşük büyüme, it
halat gereklerini azaltır. Bu büyüklükler, 
birbirleriyle yakın bağlantı içindedir. 

Ayrıca, dış borçların orta ve uzun va
deli bir yapıya kavuşturulması, toplam 
borçlann gayri safi millî hâsılaya oranının 
azaltılması ve borç servisi ve ithalat için 
yeterli rezerv artışı yapmak Altıncı Beş Yıl-
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lık Planın temel tercihlerini ifade etmek
tedir. 

Diğer önemli bir soru da "Bu plan 
ihracatın dinamizmini nasıl sağlayacak
tır?" dendi. 

ihracatın dinamizmi, özellikle sana
yideki üretim artışı ve imalat sanayiine 
kaynak tahsisi ile temin edilecektir. Bu ge
lişme ve insan gücü eğitiminin ve organi
zasyonun bir noktaya gelmesi ve üstüne 
üretim artışı ile beraber ihracatta, önem
li bir şekilde uluslararası düzeyde takip 
edilerek, belli bir dinamizm sağlanacağı 
sektör bazında görülmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, cari işlemler 
fazlası kullanımı, dış borç servis oranının 
belli ölçülerde aşağıya indirilmesi planda 
öngörülmektedir. Bu, programlarla revi-
ze edilebilecek bir durumdur. Ancak, ca
ri işlemler fazlasının* dış borç servis ora
nını belli oranlarda aşağıya çekmesinde; 
geçen yıl yaptığımız tartışmalar da dikkate 
alınırsa, özellikle gayri safî millî hâsıla 
içinde dış borç servis oranının belli mik
tarlarda aşağıya inmesinde yarar görmek
teyiz. 

Bir başka önemli soru da, tam istih
damı sağlayıcı bir çalışmanın yapılması 
gerekliliği belertildi. Yanlış anladığımı tah
min ediyorum; fakat notlarıma baktım. 

Tam istihdamı sağlamak, temel he
deftir; ama altıncı planda bunu sağlama
nın mümkün olmadığını görüyoruz. Çün
kü tam istihdamı sağlamaya dönük bir bü
yüme hızı, yaklaşık hesaplarda yüzde 
10,4'lük bir büyüme hızını gerekli kılmak
ta ve bunun gerektirdiği marjinal tasar
ruf oranı ise yüzde 65 olmaktadır. Bu ne
denle, tam istihdam konusunda başarılı 
bir çalışmanın Türkiye'de şu an için ya
pılması mümkün görünmemektedir. 

Değerli arkadaşlarım, toplumsal ku
rumsallaşmada devletten lütuf beklemek 
konusundan söz edildi. 

Sosyal güvenlik kapsamının genişle

tilmesi, yüzde 50'den yüzde 75'e çıkarıl
ması, sendikal hakların genişletilmesi Al
tıncı Beş Yıllık Planın önemli temel ilke
lerindendir. Kırsal alanda yeni organizas
yon ve birliklerde, kırsal alanın, özellikle 
kaynak kullanımı açısından uygulamala
rına (ki, bu eskiden beri süren bir uygu
lamadır) yeni perspektifler kazandıracak
tır. 

Bir başka önemli soru ise, "Altıncı 
planda emek verimliliği göz önüne 
alınmamış" denmektedir. 

Oysa, altıncı planda büyüme yüzde 
7, istihdam artışı yüzde 2,6 olduğuna gö
re, global olarak verimlilik artışının yüz
de 4,3 olduğu ortadadır. Yatırımların 
emek verimliliği üzerindeki etkisi de, plan 
dönemi olarak yüzde 1,8, yıllık olarak da 
yüzde 0,4 olmaktadır, işgücü verimliliği
nin artışında kapasite kullanımı, eğitim ve 
teknolojik etkinin de yüzde 3,9 olduğu he
saplanmaktadır. 

Diğer bir husus, gelir dağılımı konu
sunda ücretlerin düşük kalması ve reel ola
rak gerilemesi, planın değerlendirme do
kümanında objektif bir biçimde ortaya 
konmuştur. 1989 yılında ücretlere yapılan 
ve prensip olarak yüzde 142 olarak gerçek
leştirilen işçi kesimindeki zam oranının, 
enflasyonun yüzde 58,2 oranında gerçek
leşeceği düşünülürse, ücretlerin millî ge
lir içindeki payını önemli ölçüde, dört pu
an kadar yukarı çektiği görülmektedir ve 
bu anlamda reel ücretlerdeki gerilemenin 
1989 yılında pozitife geçtiğini, 1985-1989 
yıllarının tümünü etkilediğini ve nominal 
artışı kamuda 54,7; reel artışı 3,4'e geçir
diğini ve ücretlerde özel nominal artışın 
58,2 olduğunu (1985-1989 için) ve reel ar
tışın da 5,8 olduğunu belirtmek isterim. 

Değerli arkadaşlarım, işçi kesiminde 
yapılan yüzde 140' lık yeni toplu sözleşme
lerle, Beşinci Beş Yıllık Plandaki reel üc
retlerdeki gerileme, pozitife dönmektedir. 
Bunu, özellikle dikkatinize sunmak iste
rim. 
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Bir başka konu: Çalışma hayatı mev
zuatının, Avrupa Topluluğuna uyum şart
lan ile dikkate alınması konusunda 891 in
ci paragrafta gerekli çalışmalar öngörül
mektedir ve bu yönde çalışmaların yapı
lacağı belirtilmektedir. 

Gelir dağılımına dönük politikalar 
hususunda ise, özellikle Altıncı Beş Yıllık 
Kalkınma Planında, daha önce de belirt
tiğim gibi, "Enflasyonla Mücadele, Fiyat 
ve Tarımsal Destekleme Politikaları" baş
lığında bağımsız bir bölüm bulunmakta 
ve fiyat politikasının temelini teşkil etmek
tedir. 

Aynca, yüzde 7'lik ortalama büyüme 
hızı, işsiz kitlesini azaltarak, belli bir ge
lire kavuşturacak ve gelir dağılımını olum
lu etkileyecektir. 

Teşvik politikası-, bölgelerarası teşvik 
konusunda; tasarruf ve finansman politi
kaları ve maliye politikası, enflasyonla mü
cadele konusundaki tedbirler ve sosyal 
ekonomi bölümündeki çalışma hayatı ve 
sosyal güvenlik, bizatihi gelir dağılımını 
düzeltici politikalardır. 

Değerli arkadaşlarım, planın öncelik
leri konusunda sorulan sorularda plan, be
lirtilen tutarlılık ve bütünlük içinde önce
liklerini tespit etmiştir. Çünkü plan, biza
tihi öncelikleri tespit etmeye yöneliktir ve 
enflasyonun tedricen düşünülmesi, kay
nakların, artan oranda imalat sanayiine 
yönlendirilmesi ve sosyal politikalara ağır
lık verilmesi, planın temel özellikleridir. 

Enflasyonun, orta vadeli bir program 
içinde ele alınması, özellikle çok yüksek 
oranlı enflasyon durumları dışında, enf
lasyonla mücadelenin orta vadeli program 
içinde sürdürülmesi ise, dünyadaki prati
ğinde de görülen ve doğru olan bir yön
temdir. Ancak, enflasyon konusunun önü
müzdeki iki yıl içinde önemli bir sorun 
olarak Türkiye'nin gündeminde buluna

cağını görmekteyiz ve bu konuda da, pla
nın 1990 ve 1991 yıllarında, enflasyona dö
nük orta dönemli bir programın ilk iki yı
lında önemli çalışmalar yapılacağını be
lirtmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım, ben, sözlerimi 
fazla uzatmak istemiyorum. Dün burada 
özellikle yöneltilen sorulara ve görüşlere 
kısaca cevap vermeye çalıştım. Ancak bir 
hususu da belirtmekte yarar görüyorum: 
Buradaki tüm sorulara ve tüm görüşlere, 
teknisyen düzeyinden başlayarak tutarlı, 
açık ve net cevaplar vermeye, tüm eleşti
rileri son derece ciddî biçimde değerlen
dirmeye gayret ettik; dün buradaki konuş
mamızda da, çeşitli platformlarda yaptı
ğımız konuşmalarımızda da, maksimum 
ölçüde sorulara cevaplar verme gayreti 
içinde olduk. Bu konuyla ilgili tutanakla
rı baştan aşağı gözden geçirdiğimizde, 
tüm sorulan büyük ölçüde cevaplamış ol
duğumuzu görüyoruz. Bununla birlikte, 
sorulara yeterince açıklık getirememtşsek, 
aynca dördüncü turda bu sorulara yeni
den tek tek cevap vermeye hazır olduğu
muzu belirtir, eleştirilerinizi, görüşlerini
zi almaya ve dördüncü turda da müzake
renin plana yeni katkılar getireceği inan
cıyla hepinize saygılar sunarım. (ANAP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Üçüncü tur görüşme
ler tamamlanmıştır. 

Dördüncü tur görüşmelere baş
lıyoruz. 

Grupların bu turdaki sıralarını oku
yorum: 

Birinci sıra Doğru Yol Partisi Grubu
nun, ikinci sıra Anavatan Partisi Grubu
nun, üçüncü sıra Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti Grubunundur. 

Söz alan arkadaşlarımızın isimlerini 
okuyorum: 
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Doğru Yol Partisi Grubu adına Mah
mut Öztürk; Anavatan Partisi Grubu adı
na Hilmi Özen, Mehmet Akdemir, Ülkü 
Güney; Sosyaldemokrat Halkçı Parti Gru
bu adına Onur Kumbaracıbaşı; 

Şahıslan adına ise, Kamer Genç, 
Mustafa Şahin ve Enis Tütüncü söz iste
mişlerdir. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına Sa
yın Mahmut Öztürk; buyurun efendim. 
(DYP sıralarından alkışlar) 

Kalan süreniz 30 dakikadır efendim. 
DYP GRUBU ADINA MAHMUT 

ÖZTÜRK (Niğde) — Sayın Başkan, Yü
ce Meclisin sayın üyeleri; görüşülmekte 
olan Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planının, 
bence en önemli bölümü olan sosyal he
def, ilke ve politikalarını Yüce Meclisin 
huzurunda tartışacağız. Bu konuda DYP 
Grubunun görüşlerini belirtmek üzere söz 
almış bulunuyorum. Hepinizi saygı ile se
lamlarım. 

Sayın üyeler, şu ana kadar, cılız da 
olsa, gerek çeşitli platformlarda, gerek 
Plan ve Bütçe Komisyonunda gerekse Yü
ce Mecliste planın tümü üzerinde görüş
ler belirtildi; "Pembe plan" denildi. "Ka
ra Plan" denildi, "Gelecek beş yıl içinde 
şunu getirecek, bunu götürecek" denildi; 
tartışıldı. 

Sayın üyeler, bu plana söylenen söz
lere bir şey ilave etmek istiyorum: Bu pla
nın adı, olsa olsa "İlgisiz plan"dır. Çün
kü, gerek Plan ve Bütçe Komisyonunda, 
gerek Yüce Mecliste ve gerekse basın ve 
diğer ilgili çevrelerde bu plana ilgi uyan
dırılmadı. 

Plan ve Bütçe Komisyonunda sayın 
ANAP'lı üyeler zor bela toplantı yetersa
yısını buldular, komisyon toplandı ve he
men bir iki kişi nöbetçi bırakılarak sayın 
ANAP milletvekilleri-Plandan önemli ne 
var ise- Komisyonu terk edip gittiler. Biz
ler yukanda, boş sıralara, Planlama uz

manlarına ve zabıtlara konuştuk. Burada 
da aynı manzarayı görüyoruz. 

Sayın üyeler, her halde Türk basını, 
üniversiteler ve ekonomi ile ilgili çevreler, 
bu planı ciddî bulmadılar ki, "Sayın 
Özal'ın elinde, plan yapsan ne olacak, 
yapmasan ne olacak; değişen bir şey 
olmayacak" gibisinden ilgi göstermediler. 

Yine, bu plan hakkında sayın ANAP 
milletvekilleri ve TRT öyle bir şey düşün
müş olacaklar ki, bu planı fazla tartışma
ya açıp da kamuoyunun dikkatini çekme
mek için, "Hiç kimse bu planın muhte
vasını anlamasın" diye konuyu alelacele 
geçiştirmeye çalıştılar ve başardılar da... 

Her halde TRT Sayın Genel Müdür 
Vekili, bu çabasıyla Sayın Özal'dan bir 
"Aferin" alıp, asaletini tasdik ettirir ve 
TRT'nin aslî genel müdürü olur. 

Sayın üyeler, aslında bugün Altıncı 
Planın gerçek hedeflerini tartışıyoruz. 
Çünkü, bütün ekonomilerin en önemli he
defi sosyal hedeflerdir, yani, insandır. Di
ğer ekonomik sektörlerin hedefi ise, onla
rın iyi bir şekilde kullanılıp, sonuçta sos
yal şartların iyileştirilmesini sağlamaktır. 

Şayet, bir ekonomide insan ve onun 
sosyal ihtiyaçları bir kenara atılırsa, insan, 
ekonomik göstergelerin sadece bir parça
sı olur ve giderek ekonomideki payı kü
çülür; ekonomi insana sıkıntı verir ve in
san, ihtiyaçlarıyla birlikte ekonominin 
içinde yok olur. 

Bir ekonomi, amaç olarak kalkınmayı 
hedeflerken, bu arada sadece ekonomik 
sektörleri değil, onun nihai hedefi olan in
sanı düşünmek zorunda olmalıdır. Bunun 
diğer adı "Topyekûn kalkınma"dır. Top-
yekûn kalkınmada tarım ve sanayileşme, 
insanın refahını artırma doğrultusunda 
kullanılmalı; dinamizmi için ise, ileri tek
noloji bilgisi ile donatılmış ve yetişmiş in
san gücü sağlanmalı, esas hedef bu olmalı. 
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Herhalde Türk kamuoyu, geçen Be
şinci Beş Yıllık Planda gerek ekonominin, 
gerekse sosyal göstergelerin Özal'm elin
de ne hale geldiğini gördüğünden, basın, 
TRT ve ilgili kuruluşlar plana fazla ilgi 
göstermeyerek, ANAP milletvekilleri de 
komisyonlara ve Yüce Meclisin Genel Ku
ruluna devam etmeyerek, sessiz ve mana
lı tepkisini gösterdiler. 

Sayın üyeler, sosyal hedeflerin başın
da Altıncı Plan, beşerî kaynaklar olarak 
nüfusu almış; hedef, ilke ve politikaları or
taya koymuştur. 

Hedeflere baktığımızda pek iç açıcı 
manzaralar görmüyoruz. Özellikle ekono
mik kalkınmanın göstergelerinden biri 
olan bebek ölüm oranlarının gelecek 5 yıl 
içinde binde 51,33'e düşürüleceği hedef 
alınmıştır. Halbuki bu oran AET ülkele
rinde binde beş-on civarındadır. Her işte 
olduğu gibi, saman alevi gibi parlayıp sö
nen aşı kampanyaları sonucu çocuk ölüm 
oranlarının düşürülemeyeceği anlaşılmak
tadır. 

Sayın üyeler, çağ atlayan bir Türki
ye'de, "Dışarıya borç veriyoruz" diye 
övünülen bir ülkede, "Carî işlemler açığı 
pozitif veriyor" denilen bir Türkiye'de hâ
lâ bir aşı fabrikasının bulunmamasını çok 
büyük bir eksiklik olarak görüyoruz. Zi
ra aşı olayı, en stratejik konulardan biri
sidir. 

Ülkemiz, genç nüfusa sahip bir ülke
dir. 0-25 yaş grubu arasının genel nüfusa 
oranı yüzde 50; 0-24 yaş grubu arasının 
genel nüfusa oranı yüzde 57; yine çocuk 
artı 24 yaşma kadar olan genç nüfusun ge
nel nüfus içindeki yeri yaklaşık yüzde 50. 

Şimdi, Altıncı Beş Yıllık Kalkınma 
Planında bu yüzde 50 nüfus için ancak 
yüzde 3,5'luk bir kaynak ayrılmıştır. Bu
nunla eğitimi, istihdamı ve sağlık sorun
larını çözmek mümkün değildir. 

Yine bu yüzde 3,5'luk kaynakla, dev

letin ve ilgili kuruluşların, Anayasanın 
amir hükmü olan 41 ve 58 inci maddele
rindeki görevleri yerine getirmesi müm
kün değildir. 

İşte, planın bu açmaz tutumuna gön
lü elvermeyen ANAP milletvekilleri, "Hiç 
olmazsa, göz görmez, kulak duymazsa, 
gönül katlanır'' diye bu plana ilgi göster
miyorlar. 

Sayın üyeler, sosyal politikaların ikin
ci paragrafı, aile, kadın ve çocuk konula
rını ihtiva ediyor. Söz konusu bu parag
raf, sanki bir plan hükmü değil, birtakım 
vaat manzumesi görüntüsünü taşıyor. 

Plan ve Bütçe Komisyonunda işaret 
ettim, burada da söylüyorum; Devletin bir 
aileye yapacağı en iyi yardımlardan birin
cisi, istihdama katılan aile fertlerinin sa
yılarını artırmaktır. Ülkemizde hâlâ her 
ailede 1 veya 1,5 kişi çalışıyor. Devlet bu
nu 2 veya 3 kişiye çıkardığı zaman, aileye 
en iyi yardımı yapmış olur. Bu durum 
planda yok, gözükmüyor. 

ikincisi; devletin aileye yapacağı en 
iyi yardım, aile çocuklarına iyi bir eğitim 
vermesi ve eğitimde fırsat eşitliği sağlaması 
olmalıdır. 

Üçüncüsü; devletin, çocukların sağ
lığı sorununa çözüm getirmesidir. 

İşte biz, bu üç önemli faktörü Altın
cı Planda göremiyoruz. Aileye götürüle
cek istihdam ve gelir politikası nedir, eği
tim hedefi nedir? Bunlar planda yok, gö
rülmüyor. 

Yine, ülkemizde çocuk politikamızı 
belirleyecek 0-6 yaş grubu arasında 8 mil
yon çocuk var. Bu çocukların beslenmesi
ne, eğitimine devletin katkısı ne olacak? 
Planda yok, belli değil. 

Yine, nüfusumuzun yüzde 36'sı 59 
yaş grubunun altında. Bunlar için aktarı
lan pay nedir? Bu payın yüzde 2,8'den 
3,5'a çıkarılmasını küçük ve mahcup edi
ci bir pay olarak görüyoruz. 
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Ülkemizde aile yapımızın eğitim se
viyesinin yüzde 80'i ilkokul, yüzde 4'ü or
taokul, yüzde 7,5'u lise ve yüzde 4'ü de 
yüksek okul seviyesindedir. Bu oranlar iç 
açıcı rakamlar değildir. 

Bir aileye devletin yapacağı en iyi 
yardım zorla nüfus planlamasına gitmek 
değil, onun hayat seviyesini yükseltecek 
tedbirleri almak olmalıdır. Çünkü, hayat 
seviyesi yüksek toplumlarda doğum ora
nı zaten kendiliğinden düşük oluyor. 

Sayın üyeler, altıncı plandaki 
"Gençlik" paragrafında gençlerle ilgili 
tedbirlere katılmak mümkün değildir. 
Çünkü, planda bu konuya ayrılan kaynak 
belli, aile gelir seviyeler belli; hele hele, 
gençlerin gelece ̂ ni ilgilendiren eğitim im
kânları belli. TRT'nin bu konudaki olum
suz yayın politikası belli iken, söylenen 
sözlerin gerçekleşeceğinden şüpheliyiz. 

Sayın üyeler, sosyal politikaların en 
önemlilerinden birisi olan sağlık üzerin
de biraz durmak istiyorum. 

Türkiye'de son 5 yıldır uygulanan 
sağlık politikalarının geldiği sonuçlar şu 
görünümü arz ediyor; yani Beşinci Beş Yıl
lık Kalkınma Planının bitimine 6 ay kala 
Türkiye'deki sağlık görünümü şu manza
raları arz ediyor. 

1. Devlet, senet almadan fakir fuka
rayı hastaneden bırakmıyor. 

2. Hastane yetkilileri, şu makine bo
zuk, bu aletin parçası yok, filmi falan yer
de çektir, tomografiyi şurada yaptır, tah
lilleri için falan laboratuvara git, diye yol 
gösteriyorlar. 

3. Acil gelen hastaya veya ameliyat 
olacaklara, hasta sahibine, git şu ilacı ge
tir, bunu götür, diye eline reçete tutuştu
ruluyor. 

4. Devletin 1989 yılı içinde sağlık 
sektörüne ayırdığı ödenek yılın ilk 5 ayın
da bitmiş; Bakanlık çaresizlik içerisinde 
kıvranıyor. 

5. Her şeyden önemlisi ve vahimi, ta
sarruf tedbirleri uygulayacağız, diye sağ

lık gibi çok acil ve hayatî konularda bü
tün yatırımlar durdurulmuş. 

6. Sağlık sektöründe çalışanlar (ge
çinemiyoruz) diye sokağa dökülmüş. 

7. Devlet hastaneleri, kurum hasta
neleri ve askerî hastanelerde çalışanlar 
arasında korkunç ücret sıkıntısı doğmuş; 
herkes huzursuz ve sokağa dökülüyor. 

8. Artık, üst düzey görevliler ve üst 
düzey gelir seviyesine sahip olanlar, Ata
türk'ün bile, "Beni Türk hekimlerine 
emanet ediniz" dediği hekimlerimize ve 
hastanelere güvenmeyip, soluğu yurt dı
şında alıyor. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; Beşinci 
Beş Yıllık Kalkınma Planı sonucu geldi
ğimiz bu acı neticeleri, altıncı planda kal
dıracak hükümleri göremiyoruz ve hatta 
daha da kötüye gideceği endişesini taşıyo
ruz. Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planının 
sağlık sektörüne yaklaşım tarzı Beşinci Beş 
Yıllık Plandan farksız, hatta tutarsız. Şöyle 
ki: Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planında, 
plan sonu itibariyle yıllık doktor yetiştir
me imkânımız 5 200 kapasite/yıl olarak 
belirlenmiş iken, bu oran altıncı planda 
yılda 3 bine düşürülüyor. Bir taraftan, 
doktor açığı var deniliyor; diğer taraftan, 
kapasite düşürülüyor ve üniversitelerimiz
de âtıl kapasite yaratılıyor... 

Sayın üyeler, burada Hükümete açık
ça soruyorum: Sizin sağlık politikanıza 
DPT verileri mi, Sağlık Bakanlığı ihtiyaç
ları mı, Türk Tabipler Birliği mi, yoksa 
YOK'ün görüşleri mi hâkim? Bakılırsa, 
DPT verileri esas alınmış, YOK'ün dedi
ği olmuş gibi gözüküyor. 

Sayın üyeler, altıncı planda yine nü
fusun yaklaşık yüzde 40-45'i sağlık güven
cesinden yoksun gözüküyor. Buna tedbir 
getirilmemiş. Genel sağlık sigortası kav
ramı bu plana alınmamış. Bu demektir ki, 
gHecekte 25-30 milyon kişi açıkta kabı < ak
tır. 

Sayın üyeler, altıncı planda sağlık 
sektörüne ayrılan yüzde 1,57 payla, bira-
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kın hastanelerimizin etkin bir hizmet ver
mesini; hastanelerimiz, özel hastanelere 
hasta şevki yapmaktan öteye gidemeyecek
tir. 

Özellikle belirtiyor ve altını çiziyo
rum; devlet hastaneleriyle özel vakıf has
taneleri arasındaki tehlikeli ilişkiye bu 
Meclis mutlaka ' îdur" demelidir. Sağlık 
sektörümüzde mutlaka ihtisaslaşmaya gi
dilmeli; her yere dağınık hizmet yerine, ih
tisaslaşmaya yönelik belirli yerlere iyi hiz
met verilmelidir. Artık hastanelerimizde, 
tıbbî hizmetler yanında, işletmecilik hiz
metleri de geliştirilmelidir. Şimdiye kadar 
ön planda tutulan tedavi hizmetlerinin ye
rine, koruyucu hizmetler de ön plana alın
malıdır. 

Sayın üyeler, eğitimin bugün içinde 
bulunduğu durumu ve Altıncı Beş Yıllık 
Kalkınma Planında eğitime bakış açısını 
belirtmeden önce, millî eğitimde gelmiş ol
duğumuz acı sonucu belirtmek istiyorum. 
Bu sonuç, sağır, duygusuz ve gününü gün 
etme, millî olaylar karşısında umursamaz 
bir tutum takman bir nesil oluşturmuştur. 

Sayın üyeler, Bulgar zulmü karşısın
da Türkiye'de suskun bir üniversite, sus
kun bir lise gençliği görmek, bizleri çok 
üzdü. Rektörlerimizden bazılarının, Yahu
di kutlama cemiyetlerinde gorev almayı 
kendisi için puı. kaynağı sayarken, Bul
gar zulmü karşısında suskun kalmalarını 
Yüce Meclisin huzurunda kınıyorum. 

Kıbrıs meselesine, önce Türk gençli
ği, üniversite gençliği sahip çıktı, sonra 
hükümetler sahip çıktı. Bunu hepimiz bi
liyoruz. Nerede bu Bulgar zulmü karşısın
da Türk gençliğinin sesi?.. Tabiîki bunda 
12 Eylülcülerin ve Sayın Doğramacı'nın 
payı büyük oldu; amaçlarına ulaştılar. 
Millî meselelere artık politikacılar sahip çı
kıyor. Üniversite gençliği susuyor. Bu ola
ya sahip çıkan, yine 12 Eylülcülerin beğen
mediği politikacıları burada kutluyorum. 

Sayın üyeler, üzüntümü belirttikken 

sonra, Altıncı Beş Yıllık Plan, Türk millî 
eğitiminde şu çarpıklıkları ortadan kaldı
racak mı, sormak istiyorum. Bunlar: 

1. İlköğretimde ve ortaöğretimde 
(devlet okulları, köyde, kasabada, şehirde, 
büyük şehirde; doğuda, batıda, güneyde 
ve kuzeyde olsun, İçanadolu'da olsun, ne
rede olursa olsun) okullarımızdan mezun 
olanlar, bir ekstra kursa muhtaç olmadan 
bir imtihanı kazanabilecek duruma gele
bilecekler mi? 

2. Devlet okullarına, en azından özel 
kurs ve özel okullar kadar iyi eğitim ve
rir, inancı geri gelecek mi? 

3. Devlet imtihanlarına giriş için ha
zırlanan sualler, özel okullar ve özel kurs 
seviyelerine göre mi düzenlenecek, yoksa, 
devlet okulları seviyesine göre mi düzen
lenecek? 

4. Her şeyden önce, devletin her ka
demesindeki memur ile diğer vatandaşla
rımızın kafasında, benim evladım özel 
kurs almadan veya özel okullara gitmeden 
de imtihan kazanır imajı yaratılacak mı? 

5. Herkese eğitimde fırsat eşitliği 
sağlanacak mı? 

Sayın üyeler, bu suallerin cevabını in
şallah Sayın Bakandan alabiliriz. 

Şimdi de, Altıncı Beş Yıllık Planda 
eğitim sektöründe gördüğümüz eksiklik
lere değinmek istiyorum. Bunlar: 

1. Ödenek çok yetersiz. Beşinci Beş 
Yıllık Planda eğitimin payı yüzde 2,82 
iken, Altıncı Beş Yıllık Planda bu oran 
yüzde 3,58'e çıkmış; yani 0,70'lik bir ar
tış. Bu artış oranı esef vericidir. 

2. Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Pla
nında hedef vardı. Altıncı Beş Yıllık Kal
kınma Planında eğitimin hedefi belirtil
memiş; nasıl bir eğitim istendiğini, Altıncı 
Planda 'göremiyoruz. 

3. Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Pla
nında eğitim sektörünün alt sektörlerine 
ayrılan kaynak belli değil. İlk, orta, yük-
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sek ve yaygın eğitimi ne kadar kaynak ay
rılacağı gösterilmemiş. 

4. Planda gösterilen okullaşma oran
larının artışıyla sabit sermaye artışı birbi
rini tutmuyor. Bu kaynaklarla okullaşma 
oranları gerçekleşemez. 

5. Okullaşma oranları neye göre he
deflendi?; kaynak dağılımı tablosu nere
de, gösterilmemiş. 

6. Meslek! teknik eğitimde sadece in
san yetiştirilmesine önem verilmiş. Bun
ların doğru yerde istihdamı konusu yok; 
bunların diploma yetki ve statüleri belli 
değil. 

7. Planın 832 nci maddesindeki ko
nunun Beşinci Beş Yıllık Planda bitmesi 
gerekirdi. Niçin henüz daha bitmedi? 

8. Altıncı planda mühendislik, hu
kuk ve sosyal bilimlerin nispf payları ni
çin küçültülüyor? 

9. İlkokullarda 20 bin, ortaöğretim
de 75 bin, yükseköğretimde 17 bin öğret
men açığı varken, öğretmen yetiştirme ko
nusu da planda yer almamış. 

10. YÖK'le Millî Eğitim Bakanlığı 
arasında öğretmen yetiştirme konusunda 
ihtilaf var; birisi öğretmen yetiştiremiyor, 
diğeri istihdam edemiyor. Bu kadar açı
ğın olduğu yerde, bir tedbir öngörülme
miş. 

Sayın üyeler, millî eğitim üzerinde 
daha çok durulması gerekirdi; ama, vak
tin kısalığı sebebiyle görebildiğimiz ciddî 
eksiklikleri belirtmeye çalıştık. 

Sayın üyeler, istihdam konusunda il
ke ve rakamlar tartışma konusudur. İşgü
cüne katılma oranları nedir? Bu rakam 
1988'de 19 milyon iken, planda bu hedef 
18 milyon olarak gösteriliyor. Bu rakam 
nereden çıktı? Türkiye'de çalışan nüfus 
başına düşen bakmakla yükümlü olduğu 
nüfus nedir, belirtilmemiştir; bu konuda 
belirgin bir hedef de gösterilmemiştir. 

AET'ye girmeye çalıştığımız bir dö

nemde, tarımdaki nüfusun sanayiye kay* 
dırılmasıyla ilgili açık bir hüküm yoktur. 

İstihdam artışı için, millî gelir artışı 
beklentisi dışında başka bir beklenti var 
mı, belirtilmemiştir. 

Yaklaşık 5,5 milyon işsiz hakkında ya
pısal değişme yok; işsizlik bölgeleri için 
tedbir yok; özel projeler yok; işgücü verim
liliği artışı için tedbir yok. İstihdam ve üc
retler birbiriyle bağlantılı değil. İşsizlik si
gortası yok. Bunlar Altıncı Planda belir
tilmemiştir. 

Sayın üyeler, Altıncı Planda sosyal 
güvenlik meselemizde de ciddî bir deği
şiklik olacağını görmemekteyiz. Planda, 
nüfusumuzun yaklaşık yüzde 30'unun 
sosyal güvenlik meselesiyle ilgili bir hü
küm yok. Günü gününe çalışan sosyal gü
venlik kuruluşlarımız hakkında bir tedbir 
getirilmemiştir. Sosyal güvenlik sistemi
mizde bir kapitalizasyon yokken, bunla
rın fonlarının sermaye kuruluşlarına devri 
nasıl gerçekleştirilecektir? Sosyal güvenlik 
kuruluşlarımızın açıkları nelerdir? Nasıl 
kapatılacak, nasıl ödetilecek, belli değil. 
Emekli gelirleri ne seviyeye »çıkacak, be
lirtilmemiştir. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; bir eko
nominin temel hedefi, nihaî hedefi gelir
dir; yani, toplumdaki sosyal grupların, 
sosyal dilimlerin millî gelirden, gayri safî 
millî hâsıladan ne alacağını belirtmesidir. 
Altıncı Planda -altını çizerek söylüyorum-
Hükümetin bir gelir politikası yoktur. Pla
nın en eksik kısmı buradadır. Gelir poli
tikası olmayan plan olmaz. Ekonomik fa
aliyetler sonucu millî gelirden hangi kesi
min ne alacağının belirtilmesi lazımken, 
bu altıncı planda yer almamıştır. 

Biz, Sayın Bakanın söylediği sözlere 
katılmıyoruz. Son beş yıldır uygulanan 
ekonomik politikalar sonucu Türkiye'de 
çeşitli kesimlerin yaptığı araştırmalar ür
kütücüdür, korkutucudur. Bu araştırma
lar hakkında, sadece gelir dağılımı üzerin-
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de bir iki cümle söylemek istiyorum. Mil
lî gelir içerisinde çalışanların payı, 1977'de 
yüzde 50 iken, bu oran 1988'de yüzde 
16'ya düşmüştür. Bu rakamın, hiçbir sa
vunulur ve tutarlı yanı yoktur. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; planda 
sosyal hedefler içerisinde gösterilen konut 
sektörü hakkında bulduğumuz eksik nok
taları belirtmek istiyorum. Planda, yıllık 
konut ihtiyacımız nedir, bunun belli olma
sı lazım iken, bu hususta tedbir yer alma
mıştır. Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planın
da inşaat politikasıyla konut politikası bir
birine karıştırılmıştır. Konut politikası ay
rı, inşaat politikası ayrıdır. Şimdiye kadar 
"Konut politikası" adı altında inşaat po
litikası geliştirilmiştir. Bir ev alan, en azın
dan iki üç ev sahibi olmuştur. Koopera
tiflerin başlatmış olduğu yaklaşık 300 bin 
konutun bitirilmesi için yaklaşık 25-30 tril
yon lira paraya ihtiyaç vardır. Bu, planda 
gösterilmemiştir. 

Sayln üyeler, bölgesel ve yöresel ge
lişmelerle ilgili konulara daha dikkadi bak
mak gerekmektedir. Bölge ve yöreyi, sa
hip olduğu kendi potansiyeli içinde değer
lendirmek gerekir. Özellikle, kalkınmada 
öncelikli yörelerde işsizliğin, düşük gelir 
düzeyine sahipliğin, geri kalmışlığın en 
büyük sebebi olan, yörede yaklaşık onbeş 
yirmi yıldır estirilen teröre ciddî bir çare 
bulunması gerekir. Halkın huzursuzluğu 
şimdiye kadar giderilememiştir. Özel sek
törün ciddî yatırımcıları buralara çekile-
memiştir. Bölgedeki cılız sermaye biriki
mi ve diğer faktörler buraların kaderini 
değiştirecek yapıda değildir. Devlet, Be
şinci Beş Yıllık Kalkınma Planı dönemin
de hiçbir ciddî projeyi buralarda başlata-
mamıştır. 

Sayın üyeler, son mahallî seçimde 
mahallî idareleri kaybeden ANAP İktida
rı, mahallî idareleri cezalandırmak için ye
ni bir metot geliştirerek, mahallî idarele
re altıncı planda yeni görevler yüklemeyi 

amaçlamaktadır. Nitekim, anlaşılmakta
dır ki, eğitim ve sağlık gibi konulan ma
hallî idarelere bırakma gibi bir düşünce, 
planda hâkimdir. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; planın en 
önemli kısımlanndan birisi olan kültür ko
nusunda da görüşlerimi belirtmek istiyo
rum. Anayasamız, "Plan kavramı, ekono
mik, sosyal ve kültürel kalkınma esasına 
dayanır" diyor. Halbuki Hükümet, 210 
sayfalık planın sadece 3 sayfasında kültü
re yer ayırmıştır. Bu durumda bu plan, 
Anayasayla kendisine verilen görevi yeri
ne getiremez. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; kalkınma 
fikrinin, kalkınma azim ve heyecanının te
melinde birlik ve bütünlük duygusu yat
maktadır. Birlik ve bütünlük ise, ancak ve 
ancak millî kimliğin korunması, geliştiril
mesi, zenginleştirilmesiyle mümkündür. 
Millî kültürümüzün ve dolayısıyla temel 
değerlerimizin yozlaşması veya çatışır du
ruma gelmesi, bütünlüğümüz ve kalkın
mamız açısından ciddî güçlüklerin orta
ya çıkmasına sebep olmaktadır. Yıllardan 
beri Türk insanının üzerine bir karabu
lut gibi çöken ve günümüzde yüzde 80'ler 
seviyesinde seyreden enflasyon, bizi biz 
yapan değerleri devamlı bir şekilde kemir
mekte; yozlaşma, çatışma ve yabancılaş
ma olaylarının günbegün daha da artma
sında etkili olmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, millî kimliğimi
zin ve değerlerimizin tahribinde sadece 
enflasyon etkili olmamaktadır. Enflasyo
nun yanında, bu milletten toplanan ver
gilerle faaliyette bulunan ve bu milletin 
inançlanna, değerlerine ve nihayet bu mil
letin geleneklerine uygun hizmet yapmak
la mükellef olan televizyon idaresi, bizi biz 
yapan ne kadar değer varsa, bunlarla alay 
etmektedir. Türk ahlâk ve aile yapısıyla 
bağdaşmayan filmler maalesef, televizyon 
ekranlarında insanlarımıza zorla seyretti* 
rilmektedir. 
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
mili! kültür değerlerimizi her geçen gün 
daha da kemiren bu uygulamalar sonu
cunda, başta aydınlarımız olmak üzere, 
insanlarımızın çeşitli tabakalanna kadar 
dalgalar halinde yayılan bir kollektif aşa
ğılık duygusu yerleşmektedir ve yabancı 
hayranlığı, kendimize olan güven duygu
muzu sarsmakta, kalkınma azim ve heye
canımızı çok ciddî bir şekilde engellemek
tedir. 

Sayın Başkan, sayın üyeler, TRT ko
nusunu bitirmeden önce sunu da söyle
mek istiyorum: TRT, gelecek beş yıl içe
risinde yapım için, Türk örf, kültür ve 
âdetini geliştirecek -onu da yaparsa- ya
pım için, sadece yüzde 2 kaynak ayırmak
tadır. Bu demektir ki, TRT, gelecek beş 
yıl içerisinde, dünyanın her tarafından, 
özellikle Avrupa ve Amerika menşeli, 
Türk toplum yapısına aykırı ne kadar film 
vana, bunları alıp seyrettirecektir. Bu yüz
de 2'lik yapımla TRT, kültür yozlaşması
na, kültür yabancılaşmasına resmen alet 
olmaktadır. Bu konuya mutlaka dikkat 
çekmek istiyorum. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; sözleri
me, son vermeden önce, Kültür Bakanlı
ğından, özellikle geçmiş devirlerde başla
nıp sonradan durdurulan 1000 Temel Ese
rin tekrar yayın hayatına geçirilmesi hu
susundaki samimi dileklerimi belirtir, bu 
planın Türk Milletine hayırlı ve uğurlu ol
masını dilerim. 

Saygılarımla. (DYP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Anavatan Partisi Gru
bu adına Sayın Hilmi Özen; buyurun 
efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA M. HİL
Mİ ÖZEN (İstanbul) — Sayın Başkan, 
Yüce Meclisin değerli üyeleri; Altıncı Beş 
Yıllık Kalkınma Planında yer alan "Be
den eğitimi ve spor" konusunda Grubu
mun görüşlerini açıklamak için huzurla

rınızda bulunuyorum. Hepinizi saygıyla 
selamlıyorum. 

Bilindiği gibi spor, bir milletin işle
yen ve işledikçe ışıldayan fizik gücüdür, di
namiğidir. Milletimizin bütün fertlerini, 
Cumhuriyetimizin Kurucusu Atatürk'ün 
görüşleri doğrultusunda, bedenen ve ru
hen sağlıklı birer insan olarak yetiştirmek, 
temel amacımızdır. 

Beş Yıllık Kalkınma Planında, hükü
met programlarında ve Anayasamızda, 
bedenen ve ruhen sağlıklı bir toplumun 
yetişmesinde ve gelişmesinde beden eğiti
mi ve spor faaliyetlerinin önemli bir un
sur olduğu belirtilmiştir. Çünkü, spor fa
aliyetleri, milletin, hem millî, hem de mil
letlerarası münasebetlerinde büyük önem 
taşımaktadır. Spor etkili bir sosyal faali
yettir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
sporda basan, öncelikle altyapının hazır
lanmasıyla başlar. Tesis, araç ve gereç ih
tiyacı bunun basında gelmektedir. Bundan 
sonra teşkilatlanma ve yönetim gelmekte
dir. Sporun kitlelere yaygınlaştırılmasının, 
başarılı sporcu yetiştirilmesinin temeli bu
dur. Son yıllarda sportif eğitim konusun
da da meseleye açık ve net bir şekilde ba
kıldığı görülmektedir. Her spor dalında 
antrenör, monitör, spor yöneticisi ve ha
kemlerimizin yetiştirilmesi için seminer ve 
kurslann yapıldığını görmek memnuniyet 
vericidir. 

Sporun okullarda ve kurslarda yapıl
dığını görmek memnuniyet vericidir; kü
çük yastaki çocuklardan başlamak, gere
ği bilinen bif gerçektir. Öyle inanıyorum 
ki, gençlerimizi de böylelikle her türlü aşın 
cereyan ve kötü alışkanlıklardan korumuş 
olacağız. Okullararası sportif faaliyetler ye 
Türkiye birinci ligleri kademesindeki or
ganizasyonlar fevkalade iyi sonuçlar ver
mektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
şimdi size arz edeceğim bir başka konu ise, 
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geçmişteki kalkınma planları karşısında 
sporun durumudur. 

1963-1967 Birinci Beş Yıllık Kalkın
ma Planında spora ilişkin bölüm yok; ya
ni, kapsam dışı kalmıştır. 

1968-1972 İkinci Beş Yıllık Kalkınma 
Planında sporun plan içine alındığı, ilke
lerinin tespit edilmiş olduğu ve sporun bir
çok sorununa çâre arandığı görülmekte
dir. 

1973-1977 Üçüncü Beş Yıllık Kalkın
ma Planında, "İlkeler ve Tedbirler" bö
lümünde, sporun daha da ayrıntılı ele 
alındığını, uzun dönemde sporun gelişme
si yönünde incelemeler yapıldığını gör
mekteyiz. 

1979-1983 yıllarını kapsayan Dördün
cü Plan ile 1985-1989 yıllarını kapsayan 
Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planında spo
ra daha geniş yer verilmiş ve tesis, sağlık 
ve beden eğitimine önem veren, gençliğe 
ve spora daha fazla yaklaşım içinde olan 
hükümler yer almıştır. 

Yukarıdan beri arz ettiğim veçhile, 
spor ve gençlik, artık dinamik ve geniş 
kapsamlı olarak, 1982 Anayasası ve kalkın
ma planlarına girerek, icra organlarını 
zorlamaya başlamıştır. "Beden Terbiyesi 
Genel Müdürlüğü, spor ve gençlik" kav
ramları son yıllarda, devletin sair kuruluş
ları kadar ehemmiyet kespetmiş ve müf
redat programlarına girerek, okullarda be
den eğitimi ve spor layık olduğu mevkie 
getirilmiştir. 

Beşinci Beş Yıllık Plan döneminde, 
spor tesisi sayılarında ve uluslararası mü
sabakalarda kazanılan basanlarda önem
li gelişmeler olmuştur. Semt sahaları ola
rak adlandırılan, basit, düşük maliyetli te
sisler, özel idareler ve belediyelerin katkı
larıyla köylere kadar süratle yaygınlaştırıl
mış ve 1987 yılı sonunda sayıları 7 580'e 
ulaşmıştır. Türkiye genelinde bütün stad-
lar, Avrupa standartlarını bile geride bı
rakmış, bunun semeresini de fazlasıyla 

görmüşüzdür. 
Ülkemizde sporu desteklemek ve ge

lişmesini sağlamak amacıyla 1982 Türki
ye Cumhuriyeti Anayasasının 59 uncu 
maddesi aynen şöyle demektedir: 

"Devlet, her yaştaki Türk vatandaş-
lannın beden ve ruh sağlığını geliştirecek 
tedbirleri alır, sporun kitlelere yayılması
nı teşvik eder. 

Devlet başarılı sporcuyu korur." Gö
rüldüğü gibi, 1982 Anayasası, spora bü
yük önem verilmesi ve sporun kalkınma
sı için gerekli tedbirlerin alınması gerek
tiğini belirtmektedir. 

Anavatan İktidan, günümüz şartla
rında sporun gelişmesini sağlamak için, 
spor ile ilgili 1938 tarih ve 3530 sayılı Ka
nunu, 1986 tarih ve 3289 sayılı Kanun ile 
yeniden düzenleyerek, vatandaşın fizik, 
moral ve güç yeteneklerini geliştirmek, be
den eğitimi ve spor faaliyetlerini yürütmek 
görevini Gençlik ve Spor Genel Müdür
lüğüne vermiştir. Bu arada, Türkiye Fut
bol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında Kanun yürürlüğe girmiş, Fut
bol Federasyonu özel bir yapıya kavuştu
rulmuştur. 

Akaryakıt Tüketim Fonu, Türk Spo
runu Geliştirme ve Destekleme Fonu ve 
3418 sayılı Eğitim Gençlik Spor ve Sağlık 
Vergisi Kanunu ile spor alanında yeni kay
naklar sağlanmıştır. 

Sporun yaygınlaştırılması için tesis 
yapımına önem verilmiş; bu amaçla bele
diyelerin ve üniversitelerin spor tesisleri
ne katkıları artırılmış, kamu ve özel sek
tör kuruluşları ile fabrikaların yapmakla 
mükellef olduklan spor tesisleri uygulama
sına başlanılmıştır. Kendi spor tesislerini 
yapmak isteyen belediye ve üniversitelerin, 
fonlardan yardım yapılmak suretiyle teş
vik edilmesi yaygınlaştırılmıştır. 300 bele
diye ve üniversitelerin spor tesisine öde
nek tahsis edilmiştir. 
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Türk güreşini geliştirme çalışmalan 
bir'program dahilinde devam etmektedir. 
Öğrencilere, 1988 yılından itibaren karşı
lıksız olarak burs verilmekte, özel sağlık 
ve beslenme ortamı içinde güreş eğitimi 
yaptırılmaktadır. Bu çerçevede 176 öğren
ciye, bütün ihtiyaçları karşılıksız sağlan
mak üzere, orta öğretim kurumlarında pa
rasız yatılı öğrenim imkânı verilmiştir. 

Hizmet içi eğitime önem verilmiş, bu 
çerçevede düzenlenen 56 antrenör kurs ve 
semineri ile 1 042 yeni antrenör yetiştiril
miş, 544 antrenör de gelişim seminerleri
ne alınmıştır. Spor kulüplerinin yönetici
leri için, sevk ve idare seminerleri düzen
lenmiştir. Üniversitelerin beden eğitimi ve 
spor bölümü mezunlarından 197'sine ant
renör belgesi verilmiştir. 

Sporun geniş kitlelere yaygınlaştırı-
labilmesi için, "Herkes için spor" projesi 
hazırlanmıştır. Başta spor tesisleri olmak 
üzere, sağlık, araştırma, sosyal güvenlik ve 
mevzuat gibi altyapıyı oluşturan unsurla
rın geliştirilmesi ve ülke çapında süratle 
yaygınlaştırılması, spor yarışlarındaki ba
sanlarımızı olumlu yönde etkilemiştir. 
1988 yılında katıldığımız uluslararası ya
rışmalarda Türk sporculan 196 altın, 182 
gümüş, 194 bronz olmak üzere, toplam 
572 madalya kazanmışlardır. 

İlk defa bir Türk futbol takımı, 1989 
Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupasında 
yarı finale kadar yükselme başarısını gös
termiştir. 

1989 Avrupa Serbest Güreş Müsaba
kasında güreşçilerimiz, takım halinde Av
rupa ikincisi olma başarısını elde etmiş
lerdir. 

Ayrıca okul-spor faaliyetlerine de 
önem verilmiştir. 1988 yılında 1,5 milyon 
gencimiz okul-spor faaliyetine iştirak et
miştir. 1987-1988 öğretim yılı sonunda dü
zenlenen orta dereceli okullar dünya kros 
şampiyonasında Ağrı Ortaokulu Kız Ta

kımı 2 nci, erkek takımı 4 üncü olmuştur. 
Hollanda'da yapılan Dünya Liseler 

Voleybol Şampiyonasında Üsküdar Kız 
Lisesi dünya birincisi olmuştur. 

Çocukların ve gençlerin beden eğiti
mi ve spor eğitimine önem verilmiştir. 
Spor meslek liseleri açılmış ve ortaöğre
tim haftalık ders programlarında beden 
eğitimi ve spor dersleri 2 saatten 4 saate 
çıkarılmıştır. 

Geleneksel sporlarımızdan güreşin 
geliştirilmesi için, seçme müsabakaları so
nucu başarılı olan öğrenciler güreş okul
larına alınmışlardır. 

Yaz aylarında illerde açılan yaz spor 
okulları, beşinci plan döneminde bütün yıl 
boyunca faaliyet gösterecek şekilde mev
zuat düzenlemesi yapılarak, il spor okul
larına dönüştürülmüştür. Bu kurslann ga
yesi, 6-18 yaş grubundaki çocuk ve genç
lerimizi spora kanalize etmek ve spor dal
larında bilimsel eğitim görmüş antrenör
ler ve diğer eğitimciler yoluyla, yetenek
lerine ve isteklerine uygun spor dalların
da yetiştirmektir. 1988 yılında 67 il ve 60 
ilçede 24 spor dalında 1 344 eğitici neza
retinde yapılan il spor okulları uygulama
sından 140 bin öğrencimiz faydalanmıştır. 

Beden eğitimi ve spor alanında, eği
tim, sağlık, bilim ve teknolojik yenilikle
rin takibi ve uygulanması konularına ön
celik verilecektir. 

Spor tesisleri çok yönlü kullanılabi
lecek şekilde yapılacak ve bütün tesislerin 
tam kapasite ile kullanılmasını sağlayacak 
düzenlemeler gerçekleştirilecektir. Özellik
le şehir imar planlarının yapılmasında, ye
şil alan, spor tesisleri ve çocuk oyun alan-
lan için kişi başına düşen alan büyüklü
ğünün, gelişmiş ülkeler standartlanna uy
gun olması sağlanacaktır. 

Spor yapmak isteyen herkese açık ol
mak kaydıyla, basit ve düşük milayetli spor 
tesislerinin özel idareler ve mahallî idare
lerin katkılanyla semtlere ve köylere kadar 
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yaygınlaştırılması' çalışmalarına devam 
edilecektir. 

Geleneksel spor dallarının daha da 
geliştirilmesi için gereken tedbirler alına
caktır. 

Ülkemizde tabiî alt yapısı mevcut 
olan su sporlarının yaygınlaştırılmalı ve 
geliştirilmesi konusunda özel programlar 
uygulanacaktır. 

Sporla ilgili mevzuat yeniden düzen
lenecek, profesyonellik eğilimi olan dallar
da profesyonellik teşvik edilecektir. 

Spor, eğitim, sağlık ve araştırma mer
kezleri, arşiv ve dokümantasyon bölüm
leri ile de desteklenerek, yaygınlaştırılacak; 
bu merkezlerde kullanılacak araç ve gereç
lerin standardizasyonu sağlanacak, spor 
malzemelerinin milletlerarası standartla
ra uygun olarak Türkiye'de üretilmesi teş
vik edilecektir. 

Özürlülerin spor faaliyetlerine daha 
aktif olarak katılmasını sağlayacak tedbir
ler alınacaktır. 

Üniversitelerin beden eğitimi ve spor 
bölüm programlarının, okul seviyelerine 
göre öğretmen yetiştirecek şekilde düzen
lenmesi sağlanacaktır. 

Spor dalları itibariyle ana plan çalış
maları yapılacaktır. 

Spor istatistiklerinin düzenli hale ge
tirilmesi de bu arada sağlanacaktır. 

Gelişmiş bazı Avrupa ülkeleriyle, 
Türkiye'deki spor tesis sayılarını karşılaş
tırdığımızda, beşinci plan dönemindeki 
hızlı gelişmeye rağmen, bu alanda henüz 
istenilen seviyeye ulaşılmadığı görülmüş
tür. 

Değerli milletvekilleri, Hükümetimiz 
spora verdiği önemi Altıncı Beş Yıllık Kal
kınma Planında açıkça sergilemektedir. 
1985 yılında 803 adet olan faal tesis sayı
sı, 1988 yılında 1 212 adete çıkarılmış; bu
nun yanısıra, semt sahalarına ağırlık ve
rilerek, bu yılın ortalarında 9 bin saha, 
gençlerimizin hizmetine verilmiştir. 

Kıymetli arkadaşlar, kalkınma pla
nından da anlaşılacağı gibi, beden eğiti
mi ve spor önemli bir yer tutmaktadır. Ha
zırlanan plan, hedefine ulaşacak; gençle
rimiz ve sporcularımız başarıdan başarı
ya koşacaktır. 

Planın hazırlanmasında emeği geçen 
cüm kuruluş ve kişilere yürekten teşekkür 
eder, Yüce Meclise saygılar sunarım. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Akde
mir; buyurun efendim. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA MEH
MET AKDEMİR (Gaziantep) — Sayın 
Başkan, değerli milletvekilleri; Altıncı Beş 
Yıllık Kalkınma Planında yer alan sosyal 
güvenlik, gelir dağılımı, çalışma hayatı, tü
keticinin korunması ve istihdamla ilgili il
keler, politikalar ve hedefler hakkında 
Anavatan Grubunun görüşlerini özet ola
rak sunmak üzere söz almış bulunuyo
rum. Bu vesileyle Yüce Heyetinizi derin 
saygılarımla selamlıyorum. (ANAP sıra
larından alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, bilindiği üze
re sosyal güvenlik, hiçbir ayırım gözetil
meksizin herkesin ekonomik ihtiyaçlarının 
da göz önünde tutularak, bugün ve yarın
larının teminat altına alınmasıdır. Bugün 
için Sosyal Sigortalar Kurumu toplam 15 
milyon 33 bin 210 vatandaşımıza, Türki
ye Cumhuriyeti Emekli Sandığı 6 milyon 
991 bin 600 vatandaşımıza, Bağ-Kur top
lam olarak 9 milyon 502 bin 523 vatan
daşımıza sosyal güvenlik hakkı sağlamak
tadır. Üç ana sosyal güvenlik kuruluşumuz 
kapsamında olan sigortalı, emekli, dul ve 
yetim ile aile fertlerine ek olarak banka ve 
sigorta sandıkları sosyal güvenlik sözleş
meleriyle, diğer ek sosyal yardım kanun
larıyla sağlanan hakları da ilave etmek ge
rekirse, bugün için ülke nüfusumuzun 
yüzde 65'i sosyal güvenlik şemsiyesi altın
dadır. 
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Çiftçilerimize uygulanan sosyal sigor
ta sisteminin genişletilmesi, ek sosyal gü
venlik programlarıyla diğer kitlelerin des
teklenmesi halinde 2000' li yılların başın
da Türkiye nüfusunun tamamı her türlü 
güvenlik hakkından yararlanacaktır. 

Bugün ülke nüfusumuzun yüzde 
65,34'ü sosyal güvenlik şemsiyesi altında
dır. Bu oranın, önümüzdeki beş yıl içeri
sinde yüzde 7 5'e çıkarılması hedeflenmiş 
bulunmaktadır. Planın, sosyal güvenliği 
daha büyük oranda nüfusa yaygınlaştır
ması yanında, halen bu imkândan yarar
lanmakta olan kimselere götürülmesi is
tenen hizmetlerin, daha da iyileştirilmesi 
gibi bir karakteri de bulunmaktadır. Bu 
amaçla, sigorta kurumlarından aylık ve 
gelir almakta olan emeklilerin aylıklarının, 
onları enflasyonun etkisinden kurtaracak 
bir seviyeye çıkarılması da hedeflenmiş 
bulunmaktadır. 

Tarım kesiminde halen 28 ilde uygu
lanmakta olan sigorta sistemi, plan döne-

. mi sonunda tarımda çalışanların tümünü 
kapsayacak şekilde yaygınlaştırılacaktır. 
Gerek sanayi ve gerekse tarım kesiminde, 
esasen kanun kapsamında olmalarına rağ
men, çeşitli nedenlerle sigortalanmayan 
nüfusun, yaygın bir denetim ve kişileri bi
linçlendirme suretiyle, sigortasız çalıştırıl
ma uygulamasına son verici tedbirler alı
nacaktır. 

Yine bilindiği üzere, bugün ülkemiz
deki üç sosyal güvenlik kuruluşun, üyele
rine uyguladıkları norm ve standartlarda 
birlik ve beraberliğin bulunmayışı, kesim
ler arasında ayrıcalıklar yaratmakta, bu
nun da sonucu olarak devamlı sızlanma
lara meydan vermektedir. 

Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı dö
neminde, işte bu norm ve standartlarda 
mümkün olduğu kadar paralellik sağlan
ması başlıca hedefi teşkil etmektedir. 

Esas itibariyle, Sosyal Sigorta siste
mi primli sistem olup, toplanan fonların 

değerlendirilmesi, belli riskler ortaya çık
ması halinde, bu risklere maruz kalanla
ra hizmet ve yardımlar halinde yeniden 
dağıtılması şeklinde yürütülmektedir. 
Bundan da anlaşılacağı üzere, toplanan 
kaynakların ve fonların güvenirlilik, ve
rimlilik, likidite esaslarına göre değerlen
dirilmesi gerekmektedir. Bu amaçla, kay
nakların en önemli bölümünü teşkil eden 
prim tahsilat oranlarının en üst düzeye çı
karılması ve fonların gelir getirici kaynak
lara yönlendirilmesi hedeflerimiz arasın
dadır. Bu hedeflerin gerçekleştirilmesinde, 
prim karşılığı olmaksızın yapılan yardım
lardan kaçınılması gerekli görülmektedir. 

Bu noktada değinmek istediğim 
önemli bir konu da, devletin sosyal sigor
ta programlarına belirli ölçüde katkıda bu
lunmasıdır. Bugün ülkemizde uygulan
makta olan sisteme göre, primler, sigor
talılar ve işverenler tarafından karşılan
makta, devletin primlere veya yapılan yar
dımlara katkıda bulunmadığı görülmek
tedir. Bu hususta da, önümüzdeki plan 
döneminde araştırma faaliyetlerine hız ve
rilmesi gerektiği inancındayım. 

Planın, kanaatımızca önemli nokta
larından birisini de, çalışırken işsiz kalan
lar için "işsizlik sigortası" bulunması 
oluşturmaktadır. Gerçekten, gelişmiş ül
kelerde gördüğümüz bu sigorta kolunun, 
ülkemizde de uygulamaya geçilmesinin za
manının geldiği kabul edilmelidir. 

Yukarıda da kısaca arz ettiğim üze
re, sosyal güvenlikte amacımız, bir yan
dan nüfusun tümünün bu hizmetten ya
rarlandırılmasını sağlamak, öte yandan 
da, verilmekte olan hizmetlerin daha iyi 
düzeye getirilmesidir. Altıncı Beş Yıllık 
Kalkınma Planının da, bu ilke, politika ve 
hedefler üzerine inşa edildiğini görmekte
yiz. 

Değerli milletvekilleri, bütün gelişen 
ülkeler gibi, Türkiye de, uzun yıllardan 
beri medenî ülkeler seviyesine ulaşmak 
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için kalkınma çabaları içine girmiştir. 1963 
yılından bu yana da, bu çabasını planlı bir 
şekilde sürdürmektedir. Gelir dağılımı ile 
kalkınma çabalarının çok yakın bir ilişki
si içinde olduğu muhakkaktır. Nitekim, 
Beşinci Plan döneminde gelir dağılımını 
iyileştirmeye yönelik yeni uygulamalar 
başlatılmış, hane halkının gelir ve refahı
nı artırmak üzere, toplu konut uygulama
sıyla düşük faizli kredi temin edilerek, dö
nemin konut ihtiyacı büyük ölçüde karşı
lanmaya çalışılmış, memurlara konut 
edindirme yardımı yapılmıştır. 

Zorunlu tasarruflar için devlet katkı
sıyla destek sağlanmış, ücretlilere vergi ia
desi yoluyla belirli miktarda transfer ger
çekleştirilmiştir. 

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma
yı Teşvik Fonu uygulaması sonucunda, 
muhtaç olanların bakımı ve sağlığı ile il
gili sorunların hafifletilmesine özen gös
terilmiştir. 

Vergi dilimleri ve oranları düşük ge
lirliler lehine yeniden düzenlenmiş, özel 
indirimler artırılmıştır. 

Bunun yanında imar affı ile tapu tah
sis uygulamasına geçilmiş, özellikle sağ
lanan yeni mâli imkânlar sonucunda, ma
hallî idareler tarafından gerçekleştirilen ıs
lah imar planları sayesinde de, düşük ge
lir gruplarının yaşadığı bölgelerde yoğun
laşan ruhsatsız yapılaşmış alanların dü
zenlenmesi yanında, teknik, sosyal, alt ya
pı hizmetlerinin iyileştirilmesi yoluyla, 
nispî bir refah artışının sağlanmasına ça
lışılmıştır. 

Tohum, gübre, damızlık hayvan, yem 
ve yem nakli sübvansiyonları, ziraî ilaç ve 
süt primleri yanında, ucuz kredi uygula
masıyla tarım sektörü önemli ölçüde des
teklenerek, sektörel gelir dağılımı düzel
tilmeye çalışılmıştır. 

Refah artışına yönelik köye götürü
len su, yol, elektrik ve haberleşme hizmet
leri de yaygınlaştırılmıştır. 

İzlenen bu politikalara rağmen, ge
lir dağılımında amaçlanan ölçüde iyileş
me sağlanamamıştır. Altıncı Beş Yıllık 
Kalkınma Planında, bu husus gözardı 
edilmeyerek, ilk paragrafla, gelir dağılımı
nı iyileştirmenin planın başlıca amaçları 
arasında olduğu zikredilmiş, 24 üncü pa
ragrafla da, gelir dağılımını iyileştirici po
litikaların ağırlıkla uygulamaya devam 
edileceği belirtilmiştir. 

Çalışma hayatıyla ilgili olarak, önem
li sayılabilecek düzenlemelerin Beşinci 
Plan döneminde yapıldığını görmekteyiz. 
Beşinci Plan dönemi, ücret politikalarının 
rasyonelleştirilmesi, işyeri ve işletme sevi
yesinde ücret sistemlerinin iş değerleme
si, verim, liyakat ve kıdem değerlendirmesi 
gibi, teknikleri bütünleştiren bir yapıya 
kavuşturulması, işletmelerde verimlilik 
ölçme tekniklerinin uygulanmaya başla
ması bakımından bir geçiş dönemi olmuş
tur. Ayrıca, çalışma hayatı mevzuatında 
Uluslarararası Çalışma Teşkilatı ve Avru
pa Topluluğu sosyal yükümlülük anlaşma
sı normlarına uygun değişiklik yapılması 
konusundaki çalışmalar sürdürülmüştür. 

Sanayileşmeye ve kentleşmeye bağlı 
olarak, ücretli kesimin istihdamı artmış
tır. Genel nüfus sayımı sonuçlarına göre, 
toplam sivil istihdamı içinde ücretli kesi
min payı; 1985 yılında yüzde 36,2 olmuş
tur. Ücretlilerin artan fiyatlar karşısında 
korunabilmesi ve üretim veya satışlara 
bağlı primli ücret sistemlerinin tesis edil
mesi önem kazanmıştır. Asgarî ücretlileri 
fiyat artışlarına karşı korumak amacıyla, 
iki yıllık sürelerin dolmasını beklemeksi
zin 1985; 1987 ve 1988 yıllarında asgarî üc
retler yeniden değerlendirilmiştir. 1987 yı
lından itibaren kamu kesimi işçi ücretleri 
de, memur maaşları gibi yılda iki defa ar
tışa tabi tutularak, ücretlilerin fiyat artış
ları karşısında korunmaları sağlanmaya 
çalışılmıştır. 
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Ücretlilerin tasarruflarını artırmak 
gayesiyle 3417 sayılı Çalışanların Tasarrufa 
Teşvik Edilmesi ve Bu Tasarrufların De
ğerlendirilmesine Dair Kanun ile konutu 
olmayan memur, işçi ve bunların emekli
lerinin konuta kavuşturulması gayesiyle, 
devletçe ve işverenlerce katkıda bulunul
masını öngören 3320 sayılı Memurlar ve 
İşçiler ile Bunların Emeklilerine Konut 
Edindirme Yardımı Yapılması Hakkında 
Kanunlar yürürlüğe konulmuştur. 

Bunun yanında Altıncı Beş Yıllık 
Planda, ekonomide yüksek verimin ger
çekleştirilmesi, çalışma şartlarının iyileş
tirilmesi, çalışanların gelirden adil pây al
maları ve iş barışına yönelik olarak "dev
let, işçi ve işveren kesiminin" devamlı di
yalogunun sağlanması esas alınmıştır. 

Beşinci Plan döneminde, kamu ve 
özel kesim ücretlerinde bazı yıllarda reel 
olarak bir miktar gerileme olduğu açıktır; 
ancak 1989 yılı içinde bunu telafi etmeye 
yönelik çalışmalar hızlandırılmış bulun
maktadır. Şimdiye kadar yapılan toplusöz
leşmelerde, işçilere sağlanan artışlar yüz
de 150'leri bulmakta, hatta aşmaktadır. 
Bunun sonucunda, ücretlilerin millî gelir 
içindeki paylarını önemli ölçüde artıracak
larını söylemek yanlış olmayacaktır. Altın
cı Beş Yıllık Kalkınma Planında, ayrıca 
ücretin iş, liyakat, verim ve kıdemin kar
şılığı olarak artması, ücretlilerin fiyat ar
tışlarına karşı korunması ve ücret sistem
lerinin istihdamı geliştirme ve büyüme po
litikalarıyla birlikte yürütülmesi esas alın
mıştır. Bunun yanında, esas ücretiyle yan 
ödemeler arasında mevcu,t olan ve esas üc
ret aleyhine işleyen parkenin, esas ücret 
lehine değiştirilmesi ilke olarak benimsen
miştir. 

AT* ye giriş hazırlıklarının söz konu
su olduğu bu günlerde, çalışma hayatı 
mevzuatının AT'ye uyum şartları da dik
kate alınarak ve Uluslararası Çalışma Teş
kilatının normlarına uygun olarak geliş

tirilmesi yönündeki çalışmaların sürdürül
mesi benimsenmiş ve ücret istatistiklerin
de, buna paralel olarak uluslararası tanım 
birliği sağlanması ilke olarak kabul edil
miştir. 

Toplu iş sözleşmelerinin sağlıklı ola
rak yürütülebilmesi için, ücretliler kesimi 
tüketici fiyatları endeksi hesaplama çalış
maları için gerekli hazırlıklar yapılarak, 
plan dönemi içinde bitirilecektir. Toplu
mun refah seviyesinin yükseltilmesi için 
bir yandan gelirin artırılması ve daha adil 
dağılımı, öte yandan tüketicinin korunma
sı önem taşımaktadır. Tüketicinin korun
ması 20 nci Yüzyılın başlarından bu ya
na giderek önem kazanmaya başlamış ve 
günümüzde en çok tartışılan konulardan 
biri olmuştur. 

Tüketicinin korunması, sadece tüke
ticilerin kendi aralarında teşkilatlanmala
rı, sosyal bir güç olmaları ve çeşitli kuru
luşların etkinlikleri biçiminde anlaşılma
malıdır. Tüketicinin korunması kavramı, 
sadece tüketiciyi korumayı değil, tüketi
ciye yardımı da içine almalıdır. Gelişen bir 
ülke olan Türkiye'de, tüketicinin korun
ması, son derece önemli ek«nomik ve ya
sal sorunlar arasında yer almaktadır. Hızlı 
nüfus artışı ve üretim seviyesinin düşük ol
ması yanında, satış geliştirme teknikleriy
le, tüketicinin tercihlerini yönlendirme ça
balarının artırılmaya çalışılması, Türkiye'
de tüketicinin korunması sorununu önem
li bir duruma getirmektedir. Özellikle, 
Türkiye'nin kalkınma çabalarıyla birlik
te yürütülen dış dünyaya açılma süreci içe
risinde, uluslararası rekabet gücünün ar
tırılması ve AT ülkelerinin ekonomik ve ti
carî ilişkilerine uyum sağlayabilmesi için 
yeni teknolojiler, standart ve kalite norm
larına verilen öneme paralel olarak, tüke
ticinin korunması için, sınırlı da olsa, TSE 
bünyesinde yeni uygulamalara başlanmış
tır. Diğer yandan, tüketici birliklerinin ku
rulması ihtiyacı da devam etmektedir. 
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Özellikle, 1982 Anayasası ile tüketi
cilerin korunması, devletin anayasal bir 
yükümlülüğü haline getirilmiş ve bu ko
nu, Anayasanın 172 nci maddesinde dü
zenlenmiştir. Bunun yanında, tüketicinin 
pazarlık gücünü artırmak ve daha ucuza 
kaliteli mal satın almasını sağlamak üze
re, tüketici kredisi uygulaması başlatılmış
tır. Bu konuda, Altıncı Beş Yıllık Kalkın
ma Planında tüketicinin korunması konu
sunda, ilgili kuruluşlar arasında sağlıklı 
bir koordinasyon sağlanması amacıyla~ge-
rekli mevzuat düzenleme çalışmalarının 
yapılması ve tüketicinin hakkını hızla ara
yabilmesi için tüketici birliklerinin kurul
masının desteklenmesi öngörülmüştür. 
Aynı zamanda tüm ihtiyaç maddelerinin 
bol ve çeşitli, hizmetlerin kaliteli ve aksak
sız şekilde temini için üretim, pazarlama 
ve tüketim şartlarının serbest piyasa ilke
leriyle oluşturulması esas alınmıştın 

Tüketicinin can güvenliği ve sağlığıy
la ilgili mallar için kalite ve standart zo
runluluğu getirilmiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 
şimdi de istihdam konusuna kısaca değin
mek istiyorum: "Çalışma, herkesin hak
kı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat 
seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını ge
liştirmek için çalışanları korumak, çalış
mayı desteklemek ve işsizliği önlemeye el
verişli ekonomik bir ortam yaratmak için 
gerekli tedbirleri alır. Devlet, işçi-işveren 
ilişkilerinde çalışma barışının sağlanma
sını kolaylaştırıcı ve koruyucu tedbirleri 
alır.'' Anayasamızın 49 uncu maddesinde 
yer alan bu hükümler çerçevesinde gerekli 
çalışmalar sürdürülmüş:ve sürdürülmek
tedir. 

Planlı dönem boyunca hızlı bir eko
nomik büyümeyi gerçekleştirerek yeni iş 
alanları açmak ve istihdamı geliştirmek 
hedef alınmıştır. Hızlı nüfus artışı ve iş
gücü niteliğindeki eksikliklere rağmen, 
olumlu gelişmeler sağlanmıştır. İstihdamı 

artırmak ve öncelikle genç işsizliğini azalt
mak, Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı
nın temel amaçlanndan biri olarak belir
lenmiştir. Kalkınma hızının yükseltilme
siyle birlikte, işgücüne katılanların istih
damının mümkün kılınması, işsizliğin 
azaltılması için mevcut imkânların daha 
rasyonel şekilde kullanılması yollarının ge
liştirilmesi, işgücü arz ve talep piyasala
rında istihdam artırıcı düzenlemelere gi
dilmesi, istihdamı geliştirmenin teknoloji 
ve teşvik politikalarıyla uyumlu olması, 
gençlere yaygın eğitimle beceri ve meslek 
kazandırılması ve teşebbüs gücünün ge
liştirilmesi, Beşinci Beş Yıllık Kalkınma 
Planının istihdam politikasının başlıca he
defleriydi. 

Hükümet Programında istihdam ko
nusu önemle ele alınmış ve tasarrufların 
teşviki, tasarrufların ve kaynakların verim
li ve syratli bir şekilde kullanılması, yatı
rım ve üretim artışlarının sağlanması ve 
istihdam imkânlarının geliştirilmesi, gayri 
safî millî hâsıla artışını hızlandırarak, iş
sizliği azaltma politikasının ancak yurt içi 
tasarrufların artırılmasıyla istikrarlı bir şe
kilde uygulanabileceği ve bu bakımdan ta
sarruf artırıcı uygulamalara devam edile
ceği, kaliteli işgücü yetiştirme seferberli
ğine devam edileceği, istihdamın gelişme
sinde önemi büyük olan küçük teşebbüs
lerin, esnaf ve sanatkârlann ihtiyaç duy
duğu teşvik ve desteklerinin sağlanacağı 
vurgulanmıştır. 

İstihdam konusunda hükümet stra
tejisi, dışa açık ve serbest piyasa ekonomisi 
içerisinde potansiyel ekonomik güçleri ha
rekete geçirerek yeni iş alanları yaratıp, is 
tihdamı artırmak, istihdamın gelişmesini 
sağlayacak ortamı idame ettirmek, serl>est 
ve en iyi işleyen bir işgücü piyasası tesis 
etmek ve işgücünün niteliğini yükseltmek 
olarak özetlenebilir. 
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İstihdamı artırmada aslî unsur olan 
yatırımların teşviki, genişletilerek sürdü
rülmüştür. 1985-1988 arasındaki dört yıl
lık dönemde teşvik belgesi alan yatırım 
projelerinin direkt istihdam kapasitesi top
lamı, 694 bin kişidir. Beşinci plan döne
minde, 1985 yılında bir Devlet Bakanlığı, 
istihdamı geliştirme faaliyetlerinin koor
dinasyonundan sorumlu kılınmıştır. Bu 
bakanlığın başkanlığında, İstihdamı Ge
liştirme Yüksek Koordinasyon Kurulu 
oluşturulmuştur. İstihdamı Geliştirme 
Yüksek Koordinasyon Kurulunun tasvi-
biyle, Geliştirme ve Destekleme Fonundan 
finanse edilen bir dizi program uygulama
ya konmuştur. Bu çerçevede, genç işsizle
re beceri kazandırma eğitimi verilmesi, 
kendi işini kuracaklara ve küçük teşebbüs
lere çok yönlü destek hizmetleri de sağlan
ması ve özel istihdam projeleri çalışmala
rı yürütülmüştür. 

Teşebbüs destekleme ajanslarının teş
kili sağlanmış, küçük teşebbüslere eğitim, 
finans, teknik yardım ve danışmanlık hiz
meti verecek olan bu ajanslar faaliyete ge
çirilmiştir. Genç işsizlere, piyasada geçerli 
bir beceri kazandırarak onların işgücü pi
yasasına girişimlerini kolaylaştırmayı 
amaçlayan beceri kazandırma eğitimi 
programı tüm illere yaygınlaştırılmış, yak
laşık 150 dalda yürütülen kurslar sonucun
da 66 bin kişi eğitimden geçirilmiştir. Be
ceri eğitimini tamamlayanların yüzde 
80'inden fazlası bir işe girmiş veya kendi 
işini kurmuştur. 

Tüm dünyada olduğu gibi, gelişme 
süreci içerisinde istihdam konusu, sayısal 
boyutunun ötesinde, nitelik boyutunu da 
kapsamaktadır. Bu açıdan, nitelikli işgü
cü yetiştirilmesine yönelik politikalar ve 
uygulamalar, beşinci plan döneminde 
ağırlık kazanmıştır. 1986 yılında 3308 Sa
yılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu 
çıkarılarak, meslekî eğitim alanında 
önemli bir adım atılmış ve okul-işyeri iliş

kisi, daha sağlıklı bir yapıya kavuşturul
muştur. 

Sakatların İstihdamı Hakkında Tü
zük, Eski Hükümlülerin İstihdamı Hak
kında Tüzük, Özel İstihdam Danışman
lığı ve İşgücü Yetiştirme Hizmeti Yönet
meliği, İş ve İşçi Bulma Kurumu İşgücü 
Yetiştirme Yönetmeliği çıkarılarak, mev
zuattaki eksiklikler giderilmeye çalışılmış
tır. 

İş ve İşçi Bulma kurumunun, işgücü 
piyasasının gereklerine uygun ve işgücü 
piyasasının işleyişinde etkinliği artıracak 
biçimde reorganize edilmesi çalışmaları 
başlatılmış, enformasyon hizmetlerini ge
liştirmek ve işgücü seyyaliyetini kolaylaş
tırmak amacıyla, İş ve İşçi Bulma Kuru
munun bilgi iletişim sistemi geliştirilmiş 
ve İş Gazetesi çıkartılmaya başlanmıştır. 
Kuruma telefonla başvuru uygulaması 
başlatılmış ve çeşitli üniversitelerde "İs
tihdam Danışmanlığı Büroları" faaliyete 
geçirilmiştir. İşgücü yetiştirme hizmetle
rine ağırlık verilmiş, bu hizmetler yaygın
laştırılmıştır. 

Diğer yandan, istihdamın değerlen
dirilmesinde büyük önemi olan, ekonomi
deki konjonktürel dalgalanmalar karşısın
da esnekliği ve mukavemeti di£er ülkeler
de de kabul edilen, küçük ve orta ölçekli 
teşebbüslerin desteklenmesi önemle ele 
alınmıştır. 

Küçük sanayinin gelişmesini sağlaya
cak fizikî şartların yaratılmasına ağırlık ve
rilerek, bu yöndeki çalışmalara devam 
edilmiştir. "Sorunlara çözüm bulma" di
ye, bünyesinde küçük bir teşebbüs kuru
lu oluşturulmuş, kendi işini kuracakların 
ve küçük teşebbüslerin karşılaştıkları bü
rokratik engellerin kaldırılması ve bürok
ratik işlemlerin azaltılması için kanun 
hükmünde kararnameyle yeni düzenleme
ler yapılmıştır. Kalkınmanın motoru ni
teliğini taşıyan teşebbüs gücünün gelişti
rilmesi ve desteklenmesi büyük önem arz 
etmiştir. 
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Sayın milletvekilleri, altıncı plan dö
nemi sonunda, sivil işgücü 20 milyon 937 
bin kişi, sivil istihdam ise 19 milyon 117 
bin kişi olacaktır, işsizlik oranının yüzde 
8,7 olarak gerçekleşmesi öngörülmektedir. 
Sivil istihdamın sektörel dağılımda tarı
mın payı yüzde 46,2; sanayinin payı yüz
de 17,5 ve hizmetlerin payı yüzde 36,3 ola
caktır. İstihdamın gelişmesini sağlayacak 
ortamın yaratılması ve idamesi esastır. 

Bu çerçevede, genel hedefler doğrul
tusunda yatırımların teşvik edilmesi, mü
teşebbislik ruhunun ve teşebbüs gücünün 
geliştirilmesi, küçük ve orta ölçekli teşeb
büslerin desteklenmesi, nitelikli işgücü ge
liştirilmesi ve mevcut işgücünün niteliği
nin yükseltilmesi, işgücü piyasasında kar
şılaşılan ve istihdamın gelişmesini olum
suz şekilde etkileyen unsurlann ve aksak
lıkların oıtacjan kaldırılması, istihdam po
litikasının temel ilkeleridir. 

Yatırımların teşvikinde istihdam ya
ratma ile teknolojik gelişme boyutu genel 
hedefler doğrultusunda değerlendirilecek
tir. Geniş istihdam imkânları olan hizmet 
sektörlerinin potansiyelinden azamî ölçü
de faydalanılacak ve bu sektörlerin geliş
tirilmesine yönelik tedbirler alınacaktır. 

Küçük ve orta ölçekli teşebbüslerin 
geliştirilmesi için, mevzuatta ve uygula
mada karşılaşılan güçlükler ortadan kal
dırılacak, bu teşebbüslerin gelişmesi des
teklenecektir. 

Kendi işini kuracaklara sağlanan çok 
yönlü destek hizmetleri artırılacak ve yay
gınlaştı rılacaktı r. 

Eğitim sistemi içinde ve dışında, her 
seviyede nitelikli işgücü yetiştirilmesine 
ağırlık verilecek, örgün ve yaygın meslek! 
teknik eğitim, beceri kazandırma eğitimi, 
iş öncesi eğitimi, işbaşı eğitimi ve yeniden 
eğitim programları ve hizmetleri destek
lenerek yaygınlaştırılacaktır. 

işgücü piyasası berraklaştırılacak ve 
işgücü seyyaliyetini kolaylaştırıcı enfor

masyon hizmetleri geliştirilecek; İş ve İş
çi Bulma Kurumu işgücü piyasasında et
kinliği artacak biçimde reorganize edile
cek; işgücü eğitimi, istihdam rehberliği, 
mesleğe yöneltme ve benzeri istihdamı ge
liştirme faaliyetlerine, kamu kuruluşlarıyla 
özel istihdam kuruluşlarının aktif katılım
ları sağlanacaktır. 

İşgücü piyasasına girişte zorluklarla 
karşılaşan özürlüler ve eski hükümlülerin 
problemlerini giderici tedbirler mutlaka 
alınacaktır. 

Kısmî zamanlı yeni iş alanlarının 
açılmasına ve bu tür istihdamın geliştiril
mesine önem verilerek, gerekli mevzuat 
düzenlemeleri yapılacaktır. 

İşgücü piyasası verilerinin, uluslara
rası standartlara uygun mukayeselere im
kân verir nitelikte ve süreklilik arz eden 
biçimde temini sağlanacaktır. 

Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planının 
hazırlanmasında emeği geçen tüm bürok
ratları, Hükümetimizi ve hepinizi saygıyla 
selamlar, bu -planın ülkemize ve Yüce 
Türk milletine hayırlı ve uğurlu olmasını 
dilerim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ülkü Güney, bu
yurun efendim. 

ANAP GRUBU ADINA ÜLKÜ 
GÜNEY (Gümüşhane) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; ülkemiz, beş yıllık 
plan dönemi boyunca, sosyal alanda 
önemli gelişmeler kaydetmiştir. Geçtiğimiz 
beş yıl içerisinde, toplumumuzun nüfusu, 
istihdamı, insan gücü potansiyeli, sağlık 
ve eğitim imkânları artmıştır. Bu gelişme
ler, genelde sağlanan ekonomik gelişme ve 
dönüşümün bir sonucu olarak ortaya çık
mıştır. 

Ekonomik alanda sağladığı gelişme
lerle, kalkınmış ülkelere yetişmeye çalışan 
Türkiye, sosyal alanda da ileri ülkelerin sa
fında yer almayı, kendisine temel bir he
def olarak seçmiştir. 
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1989 yılında Türkiye, 55 milyon nü
fusuyla dünya nüfusunun yüzde 1'inden 
fazlasını teşkil etmekte, genç nüfus oranı
nın yüksek olması dolayısıyla da, önemli 
ve dinamik bir gelişme potansiyeline sa
hip bulunmaktadır. 

Altıncı Beş Yıllık Plan, ülkemizin sa-
•hip olduğu beşerî potansiyeli değerlendir
meye, refahın yaygınlaşmasına, eğitim ve 
kültür düzeyinin yükseltilmesine, sağlık 
hizmetlerinin geliştirilmesine, işsizliğin 
azaltılmasına katkıda bulunacağı gibi, bu 
alanlarda sağlanacak maddî gelişmeler ya
nında, nitelik yönünden de iyileştirmeler 
sağlanmasına yönelik hedef ve politikalar 
ihtiva etmektedir. Burada önemleri dola
yısıyla, sırasıyla, sağlık ve eğitim sektör
leri üzerinde durmaya gayret edeceğim. 

Sayın milletvekilleri, beş yıllık plan 
döneminde, toplumumuzun genel sağlık 
koşullarında ve sağlık hizmetlerinde 
önemli gelişmeler sağlanmıştır. Bu geliş
melerin daha çok kamu eliyle gerçekleşti
rildiği anlaşılmaktadır. Özellikle fizikî alt
yapı yetersizliklerini gidermeye yönelik 
harcamalar sonucunda, kamu sabit ser
maye yatırımları içerisinde sağlık yatırım
larının payı, sabit fiyatlarla 1984 yılında 
yüzde 1,3 iken 1988 yılında yüzde 1,9 ol
muştur. Kamunun, planlı dönem boyun
ca sağlık sektörüne tahsis ettiği kaynakla
rın ortalama yüzde 20'sinin koruyucu, 
yüzde 80' inin ise tedavi ve rehabilitasyon 
hizmetlerine harcandığı gözlenmektedir. 

1986-1989 döneminde Temel Sağlık 
Kanunu, Eğitim ve Sağlık Vergisi Kanu
nu, bazı sağlık personeline ait hizmet yü
kümlülüğü getiren kanun ve Bağ-Kur si
gortalılarına sağlık hizmeti verilmesiyle il
gili kanunlar yürürlüğe konularak, bu 
alandaki yasal yetersizlik ve eksiklikler gi
derilmiştir. 

Sağlık sektörünün mevcut durumu
nu, ihtiyaçlarını ve hedeflerini belirlemek 
amacıyla bir Sağlık Ana Planı hazırlan

masına ilişkin çalışmalara 1988 yılında 
başlanmıştır. 

Sağlık hizmetlerinin mevcut duru
munu şöylece özetleyebiliyoruz: Halen ül
kemizde 3205 sağlık ocağı, 10 450 sağlık 
ve verem savaş dispanseri mevcuttur. Bu
ralarda vatandaşlarımıza koruyucu sağlık 
hizmetleri verilmektedir. 1985 yılında il
gili kuruluşlar arasında koordinasyon ku
rularak başlatılan kampanya ile bugüne 
kadar çocukların yüzde 75' i bulaşıcı has
talıklara karşı aşılanmıştır. 

Doğurganlık oranı yüksek 28 ilde, 
ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması hiz
metlerinin bütünleştirilmesi ve güçlendi
rilmesi projesi uygulamaları sürdürülmek
tedir. Ülkemizde halen çeşitli kuruluşlara 
ait 813 hastanede 131 130 hasta yatağı, 32 
Hızır Acil Merkezi, 13 kamu sağlık mer
kezi ve 104 SSK dispanseri mevcuttur. 10 
bin kişiye 24,4 yatak düşmektedir. Bu ko
nuda 10 bin kişiye 26 yatak olan Beşinci 
Plan hedefinin bir miktar gerisinde kalın-
mışsa da, esasen mevcut yataklar yüzde 57 
gibi düşük bir kapasite ile kullanılmakta
dır. Özellikle 50 ve daha az yataklı kamu 
hastanelerinde uzman hekim yetersizliği
ne paralel olarak, kapasite kullanım ora
nı yüzde 25-30 dolayındadır. 

1988 yılı sonu itibariyle 1 290 kişiye 
bir hekim, 5 283 kişiye bir diş hekimi, 
3 780 kişiye bir eczacı, 2 881 kişiye bir 
sağlık memuru teknisyeni, 877 kişiye bir 
hemşire ebe düşmektedir. Hekimlerin 
yüzde 45'i pratisyendir. Bir hekime düşen 
ebe sayısı 1,3'tür. Sağlıkta insan gücü açı
sından sağlanan olumlu gelişmelere rağ
men, nitelik ve sayı yönünden bazı yeter
sizlikler ve dengesizlikler devam etmekte
dir. Belirli uzmanlık dallarında yığılma
lar olurken, diğer bazı alanlarda da uzman 
hekim ihtiyacı mevcuttur. 

Tedavi hizmetlerinin çeşitli kuruluş
lar tarafından farklı norm ve standartlarla 
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verilmesi sonucunda, yurt düzeyinde sağ
lık hizmet ve imkânlarının dağılımında 
dengesizlikler mevcuttur. Mevcut ^takla
rın yüzde 37'sinin, hekimlerin ise yüzde 
57'sinin 3 büyük ilde toplanması, bunun 
göstergesidir. Bu durum, personel, araç, 
gereç ve bina imkânlarının etkin kullanı
mını engellemektedir. 

Birinci basamak sağlık hizmederinin, 
koruyucu ve ayakta teşhis-tedavi, mobil ve 
evde bakım hizmetlerinin geliştirilememe-
si, uygun bir hasta sevk sisteminin kuru
lamamış olması, hastane hizmetlerine olan 
talebi artırmakta ve buralara gereksiz yı
ğılmalara yol açmaktadır. 

Tıp eğitimi müfredat programların
da ve hekim istihdam politikasında pra
tisyen hekimliğin teşvikinin yeterli olma
ması nedeniyle, uzman hekimliğe olan ta
lep halen devam etmektedir. 

Halen ülkemizde ortalama insan öm
rü 65 yıl, 0-1 yaş arası bebeklerin ölüm 
oranı ise binde 65'dir. 

1988 yılı sonu itibariyle, nüfusun yüz
de 52,2'si sağlık açısından sosyal güven
lik kapsamında bulunmaktadır. Kapsam 
dışında bulunan kesimin önemli bir kıs
mı, sağlık giderlerini kendisi karşılamak
ta, ödeme gücü olmayanların faydalandık
ları sağlık hizmetlerinin bedeli ise devlet
çe karşılanmaktadır. 

OECD ülkelerinde, sağlık hizmet ta
lebinin yüzde 90' ı ilk basamak hizmet bi
rimlerinde karşılanırken, Türkiye'de yüz
de 90'ı ikinci ve üçüncü basamak birim
lerinde, yani hastanelerde karşılanmakta
dır. 

OECD ülkelerine oranla, diğer bazı 
göstergeler bakımından ülkemizin duru
mu şöyledir: Bu ülkelerde hekimlerin yüz
de 70'i pratisyenken, Türkiye'de bu oran 
yüzde 45'dir. OECD ülkelerinde hekim 
başına ortalama 500 kişi, Türkiye'de ise 
1 290 kişi düşmektedir. Yatak başına has
ta sayısı bu ülkelerde 100 kişiyken, Türk

iye'de 409 kişidir. Hekim başına hemşire, 
ebe oranı ise OECD ülkelerinde 3, Türk
iye'de 1,3'tür. Doğuşta yaşam beklentisi 
OECD ülkelerinde ortalama 75 yıhn üze
rindeyken, -yukarıda da söylediğim gibi-
Türkiye'de 65 yıldır. 

Sayın Başkan, muhterem milletvekil
leri; ülkemizin sağlık göstergeleri bakımın
dan OECD ülkeleriyle karşılaştırması ve 
bu alanda yapılması gerekenler hakkında 
bilgi vermek istiyorum. Altıncı Beş Yıllık 
Kalkınma Planıyla getirilen tedbirler, bu 
hedeflere ulaşmayı amaçlamaktadır. 

Altıncı planın sağlık konusundaki ge
nel hedeflerini şöyle özetlemek mümkün
dür: Planın 783 üncü paragrafında ifade 
edildiği üzere, plan dönemi sonunda, do
ğuşta hayatta kalma ümidi 68 yıla yüksel
tilecek, bebek ölüm oranı binde 50'nin al
tına düşürülecektir. Sağlık hizmeti talebin
de bulunanların taleplerinin, genellikle ilk 
basamak sağlık birimlerince karşılanma-' 
sı ve 1 011 kişiye bir hekim, 4 845 kişiye 
bir diş hekimi, 3 655 kişiye bir eczacı, 736 
kişiye bir hemşire ve ebe, 2 838 kişiye bir 
sağlık memuru ve teknisyenin düşmesi he
deflenmiştir. 

Bu hedeflerin gerçekleştirilebilmesi 
için uygulanacak ilke ve politikalar ise şöy
le özetlenebilir: Sağlıklı bir toplum yarat
mak için, herkesin sağlık hizmetlerinden 
eşit, dengeli, yeterli ve sürekli bir şekilde 
yararlanması; bu hizmetlerin, yurdun her 
yerine ulaştırılması ana ilkedir. Bu amaç
la sağlık ana planı hazırlanacaktır. 

Temel sağlık hizmetleri güçlendirile
cek, koruyucu sağlık hizmetlerine yaygın
lık, etkinlik ve süreklilik kazandırılacak
tır. 

Aile planlaması ve âna-çocuk sağlığı 
hizmetleri etkinleştirilecek ve yaygınlaştı
rılacaktır. 

Ülkemizde takriben yıllık yüzde 2,4 
veya 2,5 olan nüfus artışı, yine bu plan 
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hedeflerinde, uygun yöntemlerle, daha 
aşağıya, kademeli olarak çekilmeye gayret-
edilecektir. 

Çevre sağlığının gelişmesini sağlayan, 
bulaşıcı hastalıkların gelişmesini önleyen, 
temiz içme suyu, kanalizasyon gibi altya
pı yatırımlarına devam edilecek, belediye
lerin belirli standartta umumî tuvalet in
şa etmeleri desteklenecek, çevreden kay
naklanan risk faktörlerinin sağlık üzerin
deki olumsuz etkileri azaltılacak, halkın te
davi kurumlarına yönelik talebinin azal
tılması için tedbirler alınacaktır. 

Gıda kontrol hizmetlerini, ilaç, aşı, 
serum ve kan ürünlerinin üretimini, kali
te kontrolünü, muhafazasını, dağıtım ve 
kullanımını etkinleştirecek düzenlemeler 
yapılacaktır. 

Sağlığın korunması ve geliştirilmesi 
için kişi ve toplulukların sağlık bilincini 
geliştirici eğitim çalışmaları yapılacaktır. 
Sağlık hizmeti veren kuruluşlar arasında 
etkin bir işbirliği ve koordinasyon sağla
narak, hizmetin etkin ve rasyonel verilmesi 
sağlanacaktır. 

Birinci basamak sağlık hizmetleri ge
liştirilecek, hastanelerde gereksiz yığılma
lar önlenecek, evde bakım hizmetlerine 
ağırlık verilecektir. 

Özürlüler, yaşlılar ve akıl hastaları
na yönelik tedavi ve rehabilitasyon hizmet
leri geliştirilecek, mevcut hizmetlerin ka
pasitesi artırılacaktır. 

Sağlık alanında etkin bir insan gücü 
planlaması yapılacak, sağlık personelinin 
yurt düzeyinde dengeli dağılımı özendi
rilecektir. 

Tıp eğitimi müfredat programların
da ve hekim istihdam politikalarında, pra
tisyen hekimliği özendirici düzenlemeler 
yapılacak, açık bulunan tıp dallarında uz
manlaşma teşvik edilecektir. 

Serbest çalışanlar da dahil, bütün 
sağlık insan gücünün hizmet içi ye sürek
li eğitimleri sisteme bağlanacaktır. 

Sağlık alanında bilimsel araştırma fa
aliyetleriyle, gelişme gösteren yeni tıp dal
ları ve modern tıp teknolojisinin izlenme
si için gerekli destekler sağlanacaktır. 

Sağlık hizmetlerinin finansman kay
nakları çeşitlendirilecek, hizmet talebinin 
karşılanmasında özel kesimden de yarar
lanmayı temin edici teşvikler sürdürüle
cektir. 

Sağlık sigortasının kapsamı genişle
tilecektir. 

Sağlık kuruluşlarındaki biyomedikal 
mühendislik hizmetleri etkinleştirilecektir. 

Ülke şartlarına uygun ve fonksiyonel 
sağlık yapıları için tip projeler gerçekleş
tirilecektir. 

Sağlık mevzuatı günün şartlarına gö
re yeniden düzenlenecektir. 

Sayın Başkan, muhterem milletvekil
leri; kısaca eğitim konusuna da temas et
mek istiyorum: Sağlanan ekonomik ve sos
yal gelişmelere paralel olarak, beş yıllık 
plan döneminde, her kademede eğitime 
olan talep artmış, eğitim kurumlarında, 
programların, toplumun ve ekonominin 
değişen, gelişen ihtiyaçlarına cevap vere
bilecek bir seviyeye getirilmesi çalışmala
rına hız verilmiştir. Eğitim talebindeki ge
lişmeler çerçevesinde, eğitim arzının ge
nişletilmesi ve eğitim altyapısının iyileşti
rilmesi çalışmaları sürdürülmüştür. Bu 
yönde alınan tedbirler sonucunda, 
1984-1989 döneminde öğrenci sayıları il
kokullarda yüzde 8,6, ortaokullarda yüz
de 53,3; lise ve dengi okullarda yüzde 45,5 
ve yükseköğrenim kurumlarında -açık-
öğretim dahil- yüzde 36,6 oranında artış 
göstermiş; üniversite sayısı ise 2 7'den 29'a 
çıkarılmıştır. 

Kurumlar ve bölgeler arasındaki 
mevcut dengesizlikler tamamen giderilme-
miş olmakla birlikte, öğretmen ve öğretim 
üyesi sayısında önemli artışlar olmuştur. 
1984-1989 döneminde bir öğretmen ve bir 
öğretim üyesine düşen öğrenci sayısı, Tür-
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kiye genelinde ilkokullarda yüzde 31,1'den, 
yüzde 31,3'e; ortaokullarda yüzde 
37,4'den, yüzde 47,4'e, lise ve dengi okul
larda yüzde 10,5'den, yüzde 12,4'e; yük
seköğretim kurumlarında ise yüzde 
17,2'den, yüzde 19,3'e yükselmiştir. 

Aynı dönemde okullaşma oranların
daki iyileşmeler devam etmiş ve ilkokul
larda öğrencilerin tamamına yakını okul-
laştırılmıştır. Okullaşma oranı ilkokullar
da yüzde 44,8'den, yüzde 57,1'e; ortaokul
larda yüzde 44,8'den, yüzde 57,1'e; lise ve 
dengi okullarda yüzde 27,1'den, yüzde 
35,2'ye ve yükseköğretimde yüzde 
8,3'den, yüzde 12,4'e yükseltilmiştir. 

Sağlanan olumlu bu gelişmelere rağ
men,. genel eğitimin her kademesinde, öğ
rencileri düşünmeye ve derslere aktif ka
tılmaya teşvik edecek yöntemler, istenilen 
ölçüde geliştirilememiştir. Özellikle kent 
kesimindeki okullarda sınıfların kalabalık 
oluşu, kalitenin düşmesine ve başarısızlık 
oranlarının artmasına yol açmıştır. 

Öğretmenlik mesleğinin geliştirilmesi 
ve öğretmen niteliğinin yükseltilmesine 
yönelik çalışmalar sürdürülmüş; ancak, bu 
konuda sağlanan gelişmeler yeterli düzey
de olmamıştır. Özellikle öğretmen ve öğ
retim üyelerinin ücretlerindeki yetersizlik
ler, mesleğin cazibesini olumsuz yönde et
kilemiştir. Lise seviyeli öğretmen okulla
rından mezun 130 bin ilkokul öğretmeni
ne açıköğretim fakültesi tarafından önli-
sans eğitimi verilmiştir. 

Beşinci plan döneminde eğitimin ha
yata geçirilmesine yönelik çalışmalar sür
dürülmüş, orta öğretim kademesindeki 
müfredat programları bu amaçla gözden 
geçirilmiş, meslek ve kültür derslerinin 
ağırlıkları yeniden düzenlenmiş, öğrenci
lerin ilgi ve yeteneklerini dikkate alan 
programların geliştirilmeleri çalışmaları
na başlanılmıştır. 

Eğitim konusundaki çeşitli sorunla
rın görüşülmesi amacıyla, 1988'de 12 nci 

Millî Eğitim Şurası toplanmıştır. 3308 sa
yılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu 
1986 yılında yürürlüğe konularak, öğren
cilerin, işletmelerde uygulamak eğitim 
yapmaları sağlanmış, çıraklık eğitimi belli 
esaslara bağlanmıştır. 

Eğitim kurumlarının, araç-gereç ih
tiyaçlarının, Millî Eğitim Bakanlığı Ders 
Aletleri Yapım Merkezi, döner sermayesi 
olan meslekî ve teknik öğretim kurumla
rı, özel sektör kuruluşları ve ithalat yoluyla 
teminine devam edilerek, iyileştirilmeler 
sağlanmıştır. 

Bilgisayarın eğitimde kullanılması 
amacıyla, 1987 yılında bilgisayar destekli 
eğitim projesi, orta öğretim kurumların
da pilot uygulama olarak başlatılmıştır. 

Beşinci plan döneminde, eğitim fi
nansman kaynaklarının artırılması çalış
maları çerçevesinde, Dünya Bankası ve 
Avrupa İskân Fonundan eğitim yapıları
nın iyileştirilmesi, makine, teçhizat alım
ları ve öğretmen yetiştirme programları 
için proje kredileri temin edilmiştir. 

1988 yılında 3418 sayılı Kanunla, 
Eğitim Sağlık Hizmetleri Vergisi ihdas 
edilerek, yeni kaynaklar yaratılmıştır. 

Eğitim yapılarının halk katkısıyla 
sağlanması, bir kampanya olarak sürdü
rülmüş ve bu yolla beşinci plan dönemin
de 400 milyar Türk Lirası civarında ek 
kaynak elde edilmiştir. 

Yaygın eğitim faaliyetlerine çeşitli ka
mu ve özel sektör kuruluşlarınca devam 
edilmiş, bu kapsamda meslek öncesi, mes
lek içi, meslekî gelişme, hizmet içi ve is
tihdama yönelik beceri eğitimi uygulama
ları artırılmıştır. 

Yurt dışındaki işçilerimizin 0-19 yaş 
grubunda bulunan çocuklarının sayısı, 
1987 yılı itibariyle 787 872'dir. Bunun 
yüzde 69'u Federal Almanya'da bulun
maktadır. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Altıncı Plan döneminde eğitim alanında 
gerçekleştirilmesi planlanan genel hedef
leri şu şekilde sıralamak mümkündür: 

Altıncı Plan dönemi sonunda ana 
okulları ve ana sınıflarının yaygınlaştırıl
ması; okul öncesi eğitimde okullaşma ora
nının yüzde 11,5'e çıkarılması hedef alın
mıştır. 

Okullaşma oranı yüzde 100'e yakla
şan ilkokullarda, niteliğin yükseltilmesine 
yönelik çalışmalar sürdürülecektir, 

1988-1989 öğretim yılında 7 milyon 
59 bin kişi olan öğrenci sayısı, plan döne
mi sonunda 7 milyon 692 bin kişiye ula
şacaktır. 

Plan döneminde, ortaöğretimde 
okullaşma oranının yüzde 45,2 olması he
deflenmiştir. 

Okullaşma oranı, genel olarak, orta
öğretimde yüzde 24,9; meslekî ve teknik 
eğitimde ise yüzde 21,2 olacaktır. 

Meslekî ve teknik eğitimde, endüstri 
meslek liseleriyle otelcilik ve turizm mes
lek liselerine ağırlık verilecek, kız meslek 
liseleri fonksiyonel hale getirilecektir. 

Plan dönemi sonunda yükseköğretim 
okullaşma oranı, açık öğretim dahil olmak 
üzere, yüzde 15 olarak hedeflenmiştir. 

Dönem boyunca, 12 bin kişinin, dok
tora öğrenimini tamamlayarak öğretim 
üyesi arzına katılması beklenmektedir. 

Plan dönemi boyunca, yaygın eğitim 
daha fazla önem ve ağırlık kazanacak, yay
gın eğitime ayrılan kaynaklar artırılacak; 
çıraklık eğitimi ve yaygın eğitimin, kamu 
ve özel kesim işbirliği içinde sürdürülme
si sağlanacak, bu konuda, gönüllü kuru
luşlardan da yararlanılacaktır. 

Konsolide bütçeden eğitime ayrılan 
kaynakların en az yüzde 7,5'i yaygın eği
time tahsis edilecektir. 

Altıncı Beş Yıllık Planın eğitim konu
sunda öngördüğü hedeflerin gerçekleştiril
mesi için kullanılacak genel ilke ve politi

kalar ise şunlardır: 
Eğitimin her kademesinde, kalitenin 

yükseltilmesi, imkân ve fırsat eşitliğinin 
sağlanması esas amaçtır. 

Müfredat programlarının, bilimsel 
araştırmalara dayalı olarak, günün ihti
yaçlarına. cevap verecek şekilde hazırlan
masına özen gösterilecektir. 

Eğitimin fizikî altyapısının, şehirleş
me hızının yüksek olduğu yerleşim birim
lerine öncelik verilerek, ihtiyaçlarla daha 
tutarlı hale getirilmesi sağlanacaktır. 

Plan döneminde, sınıf mevcutlarının, 
özel okullarda azamî 30, resmî okullarda 
da azamî 40 olması esas alınacaktır. 

Okullarda, görsel, işitsel araçlar ve 
bilgisayar destekli eğitim gibi yeni eğitim 
teknolojilerinin kullanılması yaygınlaştırı
lacaktır. 

Eğitim sistemi, meslek kazandırıcı 
yaygın eğitim, ara insan gücü ve yüksek 
nitelikli insan gücü yetiştiren eğitim olmak 
üzere, üç boyutlu bir yapıda ele alınarak, 
kalkınmanın temel araçlarından birisi ola
rak etkinleştirilecektir. 

Fiziksel altyapıyla insan gücü kay
naklan, müfredat programlan ve modern 
eğitim teknolojileri gibi, eğitim altyapısı
nın iyileştirilmesi için, program-büıçe tek
nikleri, maliyet-fayda ve maliyet-etkinlik 
analizlerine dayalı yatınm -programları 
düzenlenecektir. 

Her eğitim kademesi için, illerde, eği
tim birimlerinin sorun belirleme ve çözüm 
arama becerilerini geliştirmek amacı esas 
alınacaktır. 

Eğitim sisteminin bütününü kapsa
yan bir eğitim-insan gücü planlaması sis
temi kurulacak ve öğretmenlerin eğitim 
ihtiyaçları standart biçimde saptanarak, 
bunlara uygun hizmet öncesi ve hizmet 
için eğitim programları uygulanacaktır. 

Yetenekli kişilerin öğretmenlik mes
leğine ve üniversite öğretim üyeliğine cez-
bedilmesi için, mahallî katkılar da dahil 
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olmak üzere, gelir artırıcı eğitim yöneti
mini iyileştirici düzenlemelere gidilecek
tir. 

Öğretmen liseleri, amaçları doğrul
tusunda geliştirilecektir. 

Özel eğitim gerektiren üstün yetenek
lilerle, zihni, konuşma ve ortopedik özür
lüler, uyumsuzlar ve sürekli hastalığı olan 
çocukların eğitimi için gerekli altyapı ge
liştirilecektir. 

Ortaöğretim kurumlarının kendi 
içinde ve yaygın eğitimle yatay ve dikey ge
çişlere imkân tanıyacak bir yapıya kavuş
turulması için gerekli düzenlemeler yapı
lacaktır. 

Büyük ölçüde kaynak ve zaman isra
fına sebep olan, okulda başarısızlık ve sı
nıfta kalmaların asgariye indirilmesi için 
etkili tedbirler alınacak, öğrenci başarısı
nın artırılmasında ve öğrencilerin ilgi ve 
yetenekleri doğrultusunda meslekî yönlen
dirilmelerinde önemli bir yeri olan rehber
lik faaliyetlerinin etkinleştirüerek yaygın
laştırılmasına yönelik düzenlemeler ger
çekleştirilecektir. 

Yaygın ve meslek kazandırıcı eğiti
min, görsel ve işitsel araçlarla geniş kitle
lere hitap eder hale getirilmesinde ve et-
kinleştirilmesinde radyo ve televizyondan 
yararlanılması belli esaslara bağlanacak
tır. Ayrıca, yeni bir televizyon kanalı eği
tim faaliyetlerine tahsis edilecektir. 

Özel kesimin okul açması ile, vakıf
ların özel üniversite kurmaları teşvik edi
lecek, eğitim metod ve teknolojilerinin ge
liştirilmesinde ve eğitim araç ve gereçle
rinin üretiminde bu kesimin daha fazla rol 
alması desteklenecektir. 

Eğitim ve öğretimin çeşitli kademe
lerinde uygulanan parasız yatılılık ve burs 
verme sistemi ıslah edilerek, öncelikle üs
tün yetenekli; fakat maddî imkânları sınır
lı öğrencilere yöneltilmesi amaçlanacaktır. 

Bilgisayar destekli eğitim, gerekli ya

zılımların ve nitelikli elemanların sağlan
ması suretiyle mutlaka yaygınlaştırılacak
tır. 

Sayın milletvekilleri, Altıncı Beş Yıl
lık Planın, hazırlanmasında emeği geçen 
bütün bürokratlara ve önümüzdeki beş 
yılda ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını 
dileyerek Yüce Meclisi saygıyla selamlıyo
rum. (ANAP sıralarından "Bravo" sesle
ri, alkışlar) 

BAŞKAN — SHP Grubu adına Sa
yın Onur Kumbaracıbaşı. 

Buyurunuz efendim. (SHP sıraların
dan alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA ONUR 
KUMBARACIBAŞI (Kocaeli) — Sayın 
Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 
Sosyal demokrat Halkçı Parti Grubu adı
na hepinizi saygıyla selamlıyorum., 

Plan müzakerelerinin son gününde, 
daha önce konuşan ve emeğe doğal ola
rak saygı duyan arkadaşım Birgen Keleş 
gibi, ben de, burada bulunan Devlet Plan
lama Teşkilatının bürokratlarını ve uz
manlarını selamlamak istiyor ve kendile
rine takdirlerimi de sunuyorum. Çünkü, 
ne kadar büyük bir sıkıntı içerisinde ne ka
dar özveriyle ve zorluklara göğüs gererek 
bu planı hazırlamış olduklarını biliyorum, 
tahmin ediyorum; bu çabalarının takdire 
şayan olduğunu ifade etmek istiyorum. 

Tabiî, takdirle karşıladığımız bir di
ğer husus da, burada sabırla oturmaları
dır. Böylece, Anamuhalefet Partisi sözcü
leri olarak bizler, Hükümetin sunmuş ol
duğu ve ANAP Grubunun oylarıyla ge
çecek olan bu planı eleştirirken, hiç olmaz
sa bu eleştirilerimizi dinleyen bir dinleyi
ci topluluğuna da sahip olmuş bulunuyo
ruz. Tabiî, bunu ciddî bir eleştiri olarak 
da ANAP Grubuna yöneltmiş değilim. 
Arkadaşlarımızın burada çok az bir sayıy
la temsil edilmelerini, ben, belki birçok ki
şinin düşündüğünün tersine, olumlu yo
rumluyorum; millî iradeye, demokrasiye 
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saygının bir sonucu olarak görüyorum; 
içeride bulunurken, 21.80 oranını hiç aş
mamaya çalışıyorlar. (SHP sıralanndan 
alkışlar) 

Bundan dolayı üzülmeyiniz; gerçek
ten bunu bu anlamda söyledim. Basında 
çıkan yazılara bakın; Yunanistan'da seçim 
yeni bitti, orada iktidar partisi seçimi kay
betti ve basın diyor ki; "Yüzde 39'la pe
rişan oldular." 

Çok şükür, Türkiye için geçerli de
ğil; İktidarımız ve Hükümetimiz, yüzde 
21.80'le, kilo bile kaybetmedi. 

ÜNAL AKKAYA (Çorum) — Sizin 
temsil gücünüz nedir? 

ONUR KUMBARACIBAŞI (De
vamla) — Değerli arkadaşlar, tabiî biliyo
rum, bu planı hepiniz çok iyi okudunuz; 
gerçi plan, çok fazla okunan bir belge de
ğildir, hiçbir zaman öyle olmadı. Öyle 20 
bin, 30 bin satan kitaplar vardır Türkiye'
de, onlar gibi bir müşterisi ve alıcısı yok
tur, ilgi çekmez; ama, sizlerin bize takdim 
ettiğiniz bu planı, kendi planınız olduğu 
için ciddiyetle okuduğunuzu biliyorum ve 
eleştirilerimizi de aynı ciddiyetle dinleye
ceğinize inanıyorum. 

Bakın, içeriğine girmeden önce, eko
nomik analizinden evvel, bu planın psiko-
analizini yapmak lazım. Çünkü, prema
türe bir planla karşı karşıyayız.' Karşımız
da, erken doğmuş, aceleye gelmiş bir plan 
var; onun gerekçesi belli: iktidar, 26 Mart 
\ferel Seçimlerinin şokunu atlatamamış ve 
zannediyorum planla ilgili hazırlıkları, uz
manların iki ayağını bir pabuca sokacak 
şekilde kısıtlı bir süre içine sığdırmaya ça
lışmış. Bu, perspektif hazırlığında, strateji 
hazırlığında olmuş, planın hazırlığında da 
olmuş; gayet net görünüyor, size biraz son
ra örneklerini vereceğim. 

İHSAN NURİ TOPKAYA (Ordu) 
— İş bitiriyor da, onun için öyle oluyor. 

ONUR KUMBARACIBAŞI (De
vamla) — Çok doğru söylüyor arkadaşım; 

gayet iş bitirici bir tarzda hazırlanmış. Bu 
nedenle, bugüne kadarki planlardan farklı 
olarak, bırakınız bu planın uluslararası 
düzeyde tartışılmasını, ulusal düzeyde bile 
böyle bir tartışma ortamı yaratılamamış, 
girilememiş; çünkü, zaman yok, planı bir 
an evvel geçirmek lazım. Oysa, bu Hükü
metin plana öyle çok fazla bir önem at
fetmediğini de biliyoruz. Bu, kendi beyan
larıyla bellidir; ama, Anayasa gereğidir, 
plan yapılmalıdır. Böyle bir zorunluluk ol
duğu için dç, plan süratle yetiştirilmek is
tendi. Şokun içinde de geldiği için, plana, 
hemen başka bir hava verilmesi de düşü
nülmüş. Bu planla, hem bir anayasal ge
rek yerine getirilir, hem de belki sarsılmış 
ve gerçekten bozulmuş Anavatan İktida
rının moralini düzeltici bir etki sağlana
bilir; bu düşünülmüş. 

Tabiî, böyle hızlı bir çalışma sonucu, 
demokratik bir tartışma ortamına da gö
türülemediği için, demokratiktik iddiası da 
plandan çıkartılmış. Sanıyorum, o nedenle 
de Sayın Bakan burada planla ilgili konuş
malarında -galiba ilk gündü- konuşmacı
larımıza yanıt verirken, gayet hoşgörülü ve 
zarif üslubuyla, "Burada hep beraber bu 
planı revize edeceğiz" dedi. Tabiî, plan
lar burada revize edilmez. Plan, gereki
yorsa, tartışıldığı o sempozyumlarda, se
minerlerde revize edilir; bir plan burada 
revize edildiği zaman, artık iktidar değiş
miş demektir. Kaldı ki, revizyonun önce
sinde yapılması gereken işler var bu plan
da; evvela bir redaksiyona ihtiyacı var pla
nın. Çok hassas bir model olduğu ifade 
edilen bu planda, maalesef bir hayli hata 
var. 

Şimdi, planda bir belirsizlikler bütü
nü var; bu, doğal bir sonuç olarak ortaya 
çıkıyor, çünkü planın hangi baza oturdu
ğuna ilişkin bilgiler, en azından bizim eli
mizde yok. Modeli sadece ismen burada 
konuşuluyor, arkadaşlarımız kendisini gö
remediler; hatta bir konuşmacımızın ifade 
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ettiği gibi, bir yetkili, "Bunu size vermek 
zorunda değiliz" demiş; talimat almıştır 
muhakkak; çünkü böyle bir şeyi bir bü
rokrat söylemez bir milletvekiline. Planın 
gizli, ama ünlü bir modeli var; varsayım
ları da belli değil. Varsayımları da belli ol
madığı için, bazı konuları irdelemek, Dev
let Planlama Teşkilatı içinde çalışmayan 
insanlar için mümkün değil; bu, buradan 
kaynaklanıyor. Zamanınızı fazla almadan 
bir iki küçük örnek vereyim: Örneğin, bu 
sene uygulamada ve planda gördüğümüz 
bir cari dolar-sabit dolar hesaplamaları 
mevcut. Stratejiyle birlikte elimize gelen 
"Başlıca ekonomik göstergeler" tablosu
na bakınca, bu konuda çeşitli versiyonlar 
olduğunu görüyoruz. 1994 yılı için; yani 
planın son yılı için size bir iki rakam söy
lüyorum: Sajrijt dolarla ifade edilmiş ra
kamla, cari dolar rakamı arasındaki fark, 
bazı kalemler için yüzde 26, bazılarında 
yüzde 9,9 bazılarında yüzde 19, bir tane
sinde yüzde 98'dir. Bunun, belki makul 
bir izahı vardır, inanıyorum; ama bura
daki konuşmacılar, planı denetlemek, eleş
tirmek ve oylamakla yükümlü olan Mil
let Meclisinin üyeleri, bu makul izahı an
cak telepati yoluyla elde edebilirler; öyle 
gözüküyor. (SHP sıralarından alkışlar) 

Bu belirsizliklerin dışında, plandaki 
hatalar yine şekil olarak iki bölümde özet
lenebilir. Birincisi, fark edilmiş hatalar bö
lümü; yani plan, Plan ve Bütçe Komisyo
nuna geldiği zaman, Hükümetimiz, bu 
planın içindeki hataların bir bölümünü 
fark etmiş ve aceleyle de düzeltmiş. Planı 
sunanlar, planın 11 tablosunda ve 2 me
tin içerisinde hata saptamış ve bize 12 say
falık bir ek vermişler; bu eklerin içinde de
ğiştirilmiş olan rakamlar var. Bunu şunun 
için söylüyorum: Tabiî, bunu küçümseye-
bilirsiniz, "Ne var, yanlış yazılmış, düzelt
mişler" diyebilirsiniz. Doğrudur tabiî, 
olur bu; ama biz planda böyle şeylere alı
şık değiliz. Devlet Planlama Teşkilatı gibi 
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son derece titiz çalışan bir kuruluş, bu ha
taları ancak iki ayağı bir pabuca girdiği 
zaman yapar; ama bu hataları fark ede
rek derhal düzeltmişler ve o tabloları bil
gimize sunmuşlar; bu da, acelenin net bir 
kanıtıdır. 

Yine hatalara ilişkin bir bölüm daha 
var; o bölümdeki hatalar, zannediyorum 
henüz şimdilik fark edilmemiş. Şimdi 
bunlarla ilgili bir iki örnek vereyim: Ba
kınız, planın 83 üncü sayfasında tablo 67 
yer alıyor ve içki sanayii ile ilgili bilgileri 
içeriyor bu tablo. Bu tabloda milyon Türk 
Lirası olarak verilmiş 1 280 442 rakamı 
var içki sanayii talebi olarak; yani 1 tril
yon 280 milyar 442 milyon. Şimdi bu tablo 
düzeltilmiş bir tablo, düzeltmede de aynı 
rakam var 1 280 442; ama bizim planı ir
delememiz için elimize verilen bir diğer 
araç olan "Altıncı Beş Yıllık Plan Öncesi 
Gelişmeler" isimli bir kitap var; onun 190 
ncı sayfası bu konuda farklı bir rakam ve
riyor; o 1 280 422 diyor; ufak bir farklılık 
var. Bunu da tabiî yine arkadaşlarımız 
önemsemeyebilir; ama plan olayına böy
le bakmamak gerekiyor. Plan olayı, çok 
büyük titizlik isteyen bir olay; nasıl ana
yasada bir kerecik ihlaller(!) bile çok 
önemli ve affedilmez ise, planda da böyle 
ufak gözüken hatalar, hele gözden kaçtığı 
tespit edilmişse, çok ağır eleştiri alır, uz
manlar arasında. 

Bir başka küçük örnek, süt tüketimi 
ile ilgili: Sayfa 51. Kişi başına yılda 135 
kilo süt tüketimi rakamı veriyor plan. Plan 
belgesinin kendisinde bu, yardımcı dokü
man da değil. Aynı planın 74 üncü sayfa
sı da diyor ki: "Kentli nüfus için 5,5 kilo 
olan kişi başına yıl süt tüketiminin 12,7 ki
loya çıkartılması için gereken tedbirler alı
nacaktır vesaire... 

Şimdi, tabiî bunu insan okuduğu za
man şöyle bir düşünceye kapılıyor: Demek 
ki, kentte süt içilmiyor. Kişi başına 135 ki
lo süt tüketimi olan bir ülkede, kentte 
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5,5 kilodan 12,5 kiloya çıkacak... Orada, 
bir süt içmeme olayı var; bunu geliştirme
ye gayret ediyor plan. Herhalde kırsal 
alanda da vatandaşlar süt banyosu yapı
yor, geri kalan kısım. Bu da, basit gibi 
gözüken bir hatadan kaynaklanıyor. Birin
cisi çünkü, süt tüketimi değil; kişi başına 
düşen, muhtemelen üretim. Ben bunun 
hesabını yaptım; Türkiye'de 7 milyar kü
sur litre süt kullanılıyor; bu, 1 milyon ton 
işlenmiş süt haline geliyor vesaire... Ra
kamlar belki üç aşağı, beş yukarı doğru; 
ama tabiî böyle oturup herkesin planı 
okurken, sürekli hataları düzeltmesini 
beklemek doğru değil. Bilhassa milletve
killerini gerçekten üzer bu; belki de bir-
kısım hesap yapıyor şimdi koridorlarda 
"Acaba tüketimde kişi başına ne kadar süt 
düşüyor, bir hata mı yapmışız?" diye. 

Süt olayı zaten başlı başına bir âlem; 
yani sütle ilgili talep rakamı ile, sütle ilgi
li üretim rakamı tutmuyor, ithalat ve ih
racat, bu farklılığı gideremiyor; oralarda 
bir atlama olmuş. 

Sayfa 125'de civa rakamları var. Cı
va üretimi 1988 yılı gerçekleşme rakamı
nı veriyorum; 115 ton, aynı yılın ihracatı 
233 ton. Bakıyorum ithalat yok; herhalde 
büyük bir civa rezervi var(!) oradan yapı
yoruz bu ihracatı; bilemiyorum ama, 
onunla ilgili plan metninde bilgi de mev
cut değil. 

Bakın, bunları şunun için söyledim: 
Şekil olarak bu plan hemen bize bir şey 
gösteriyor; ' 'Aceleye geldim, ben erken 
doğdum" diyor; bunu açık açık ifade edi
yor; ama burada Sayın Bakan, aşağı yu
karı her kürsüye gelişinde son derece za
rif, son derece hassa, çok detaylı bir ma
tematiksel modelin çözümlemesi ile pla
nın hazırlandığını ifade ediyor; biz de za
ten buna inanıyoruz. Bunu, bir profesör 
meslektaşımın gazetede yazdığı makale ile 
de destekledi dün Sayın Bakan; " O da 
modeli beğeniyor" diyor. 

Evet beğeniyor; ben dahasını söyle
yeyim; Dünya Bankası ile Planlama ara
sında bir proje «anlaşması yapıldı. O an
laşmaya göre, ilerlemiş, tekâmül etmiş 
modeller için, Dünya Bankasıyla, Planla
ma uzmanları birlikte çalışacaklar. Proje 
başladı; o proje içindeki IBM makinele
rini de herhalde aldılar ve altıncı planda 
belki o makine üzerinde oynadılar. Bu ar
kadaşımız da bu proje için zaten önerilen 
bir arkadaşımız; belki bu modele katkısı 
da oldu, bilemiyorum, olmuştur ve o mo
deli biliyor, iyi olduğunu söylüyor, biz de 
inanıyoruz; ama biz başka bir şey söv'" 
yoruz, o da başka bir şey söylüyor. O, mo
deli beğeniyor, planı beğenmemiş. 

Bakın, bu model işi şöyle bir olay: 
Hanımların baktıkları dergilerin içinde 
modeller vardır... O modeller son derece 
şık ve güzel modeller... Her hanımın üze
rinde, dergideki modellerin üzerinde dur
duğu gibi durmaz. Bunu, mesela Türk 
Kadınını Güçlendirme Vakfı üyeleri bilir
ler; bilirler ki, oradaki modeldeki görün
tü kiloyla ilgilidir, kumaşla, dikişle ilgili
dir. İşte, bu planın dikişi sakat, kumaşı 
doğru değil, modele uygun değil; dikişte 
sakatlıklar var ve biz, "Bu vücuda 

' olmuyor" diyoruz. Aradaki fark bu. 
Değerli arkadaşlar, plan olayı, aslın

da ülkçmizini yabancısı olduğu bir olay 
değildir; bunu biliyorsunuz. Dünyada 
Sovyetler Birliği 1928'de plan uygulama
sına başladığı zaman, hemen arkasından 
Türkiye geldi. 1933-1937 Planı, Türkiye'
nin bugüne kadar uyguladığı en başarılı 
plan, uygulanmış İlk Beş Yıllık Planımız 
-hazırlanmışları var da, uygulanmış İlk 
Beş Yıllık Planımız- çok başarılı oldu. Bu
gün satmaya çalıştığınız o kamu kuruluş
ları (KİT'ler) o dönemlerde temellendiril-
miştir, o dönemlerde ortaya çıkarılmıştır. 
O planın hiç modeli falan yoktu; plana du
yulan inanç vardı ve onun sonucunda ba
şarıya ulaşılmıştı. 
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Kendimizi uzmanlık duygusuyla za
man zaman tekniğin ve rakamların sini
rine kaptırabiliriz, ama olay onunla çözül
mez. Çünkü, her şey varsayımlar üzerine 
oturtulmuştur; Sayın Başbakan da bunu 
bilir. Bilirsiniz, değil mi efendim? 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (İs
tanbul) — Evet, bilirim. 

ONUR KUMBARACIBAŞI (De
vamla) — Sayın Başbakan da bilir ki, var
sayımlar yanlışsa, modelin iyi olması hiç
bir mana ifade etmez. Ama şimdi Türki
ye'de, hiç olmazsa bu kürsüden ifade edil
diğine göre, plan olayına bakış ciddî bir 
değişikliğe uğramıştır. "Plan değil, pilav 
istiyoruz" diyen zihniyetten, "Dünyanın 
en liberal ve serbest ekonomisini 
uyguluyoruz" diyen zihniyete kadar her
kes buraya çıkıp planın ne kadar gerekli 
olduğunu ifade etti. Bundan dolayı biz se
vindik, nihayet bizim görüşümüze katıl
maya başladılar diye. Sanırım bundan 
sonra Sosyaldemokrat Halkçı Parti, "Biz 
ekonominin planlanmasının Türkiye ko
şullarında zorunlu olduğuna inanıyoruz" 
dediği zaman, arkadaşlarımız, eskisi ka
dar gelişigüzel eleştirilere kendilerini kap
tırmayacaklar. 

Şimdi gelelim planın içeriğine. Bu 
plan için buradaki eleştirilerde ortak nok
talar şunlardı: Planın tutarsızlığı dile ge
tirilmiştir, gayriciddiliği dile getirilmiştir; 
hatta eleştirilere biraz siyasî bir renk ve
rilerek de "21.80'lik plan da bu kadar 
olur" denmiştir. 

Bu düşünceler, politikacıların teknik 
bir dokümanı kendi dilleriyle tercüme 
ederek ifade etmelerinden başka bir şey 
değil. Bundan dolayı kimse alınmamalı; 
çünkü bunların hepsi doğru, bu sözler 
doğru. Bu belge ne yazıkki, Türkiye ko
şullan na uyan bir plan belgesi olarak, ha
zırlanmamış. "Hazırlanamamış" demi
yorum... Hazırlanabilirdi; hazırlanması is
tenmemiş; çünkü özde, bu bir plan değil; 

bu, başta da söylediğim gibi, 26 Mart şo
kundan kurtulma çabası içinde hazırlan
mış bir tür hükümet programı; ama, hü
kümet olayı, tabiî artık sisler arkasına doğ
ru gittiği için, geleceğin bir seçim bildir
gesi gibi gözüküyor, insanlar bunu ciddî 
bir şekilde okuduğu zaman, hemen "Se
çim acaba hangi tarihte yapılacak?" diye 
sormaktan kendini alamıyorlar. Tam bir 
seçim bildirgesi üslubu içinde tutulmuş 
plan. 

Zaten, son günlerde, biliyorum ki, 
ANAP Grubunun içinde de erken seçimin 
gereğine inananların sesleri yükselmeye 
başladı. 

MÜMTAZ GÜLER (Uşak) — Ev
vela kendiniz inanmıyorsunuz. 

ONUR KUMBARACIBAŞI (De
vamla) — Bu seçim bildirgesi havası ne
reden kaynaklanmış ve nasıl yaratılmış; bu 
konuya izninizle kısaca bir göz atmak is
tiyorum. Bunun için planın stratejisine 
bakmak yeterli; ama tabiî, stratejinin bir 
tanesine bakarsanız, belki çok çarpıcı ola
rak bunları göremeyebilirsiniz; planın iki 
stratejisine birden bakmak lazım. 

"İki strateji'' diyorum; biliyorum ki, 
iktidardaki arkadaşlarımıza da, stratejinin 
sadece bir tanesi verildi; ama bir de, ka
bul görmeyen, Yüksek Planlamada poli
tikacıları kızdırmış olan, fazla eleştirisel 
ifadeler kullanıldığı için hoşlarına gitme
yen ve değiştirilmiş olan ilk metin var. 
Onu da alıp karşılıklı bakarsanız, o zaman 
bu tabloyu daha iyi görmek ve eğlenceli 
bir şekilde izlemek mümkün oluyor. İzni
nizle size bir iki örnek vereceğim, her iki 
stratejiden örnekler. İlk metin diyor ki; 
"Sermaye piyasasında maalesef beklenen 
gelişmeler olmadı." Yayınlanmış olan met
ne bu cümle şu şekilde ve âdeta bir seçim 
propagandistinin ağzından düzeltilerek 
girmiş; "İstanbul Menkul Kıymetler Bor
sası 1985'te hizmete sokulmuştur." 
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Bir diğer örnek: Plan stratejisinin ilk 
metni; uzmanlar diyor ki -kendi bilgileri
ni buraya aktarmışlar- "Özel kesimin ya
tırımları, konut ve turizm üzerinde yoğun
laşmıştır; özel sektörün imalat yatırımla
rı yetersiz kalmıştır." Üzücü tabiî, ama, 
böyle. Fakat, propagandist, olayı düzelt
miş; yayınlanan metne bu şöyle geçiyor: 
"Özel kesimin imalat sektöründeki yatı
rımları, dış rekabet gücünü artırıcı yön
de olmuştur." Yetersiz olan yatırımlar, dış 
rekabet gücünü artırıcı yönde olmuş!.. 

Yine birinci stratejiden bir başka 
cümle alıyorum sizlere: "Vergilendirme
de, dolaylı vergilere ağırlık verilmesi, ay
rıca enflasyonun da bir nedeni olmuştur." 
Propagandist burada bir şey yapamamış, 
olduğu gibi geçirmiş buraya. 

İlginizi çekiyorsa, bir örnek daha ve
reyim; bu da gübre konusunda. Diyor ki 
plan stratejisinin ilk müellifi: "Gübre üre
timimiz 1984 yılında 3,8 milyon ton oldu." 
1988'de bu rakam 3,9; yani artmamış; 
ama, iktidar burada hep savunuyor, 
"Gübre tüketimi artıyor; çünkü, tarımda 
üretim artıyor" diyor. Bu konuda hepimiz 
çok iddialı konuşmalar dinledik. Hatırla
yacaksınız değerli arkadaşlar, bunu söyle
yenler belki burada içinizde; fakat, durum 
o değil; hiç artış yok dört senede. Basit bir 
operasyonla metinden çıkarılmış. 

Elektrikle ilgili bir örneği vermek is
tiyorum. Birinci metinde; 1984 yılında 
30,6 milyar kilovat saat üretim, yılda or
talama yüzde 12 artarak 1988'de 48,2 mil
yar kilovat saate çıkmış. Güzel... Bunu be
ğenmemişler; bu, kulağa Igüzel gelmemiş. 
Tabii ben elektrik mühendisi olmadığım 
için, anlamıyorum aradaki farkın ne oldu
ğunu; ama Sayın Bakan açıklama yapa
caktır umarım veya Sayın Başbakan, elek
trik mühendisi olarak açıklarlar. 

Yayınlanmış resmî metin; "1984 yı
lında 8 459 megavat olan elektrik üretim 
gücümüz, ortalama yılda yüzde 14,3 ar-
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tarak (diğerinden biraz daha fazla artıyor 
megavata çevrilince nedense) 1988 yılın
da 14 429 megavat olmuş" diyor. Tabiî, 
daha sevindirici bir görüntü bu. Ben de 
doğrusu bunu daha çok beğendim; itiraf 
edeyim. Anlayamadığım nokta, aynı elek
trik artışının, farklı birimlerle ifade edil
diği zaman, oransal değişmesindeki deği
şiklik. Ya gözden kaçtı ya da hakikaten sa
dece bunun sımnı elektrik mühendisleri 
biliyorlar! 

Eğer sıkılmadıysanız, sizlere, işgü-
cüyle ilgili bir iki örnek vermek istiyorum. 
İlk metindeki planlama uzmanı, "1983'te 
sivil işgücü miktarı ülkemizde 17,8 milyon 
kişi idi ve 1988'de de bu 19 milyon oldu" 
diyor. Yayınlanan metne bakıyoruz; 
1984'te sivil işgücü miktarı 17 milyon kişi 
olarak belirlenmiş. 800 bin kişi yok; aynı 
yılın rakamı değil bu, 1984 yılının raka
mı. 

Dikkatinizi çekmek için bir daha söy
lüyorum, birinci rakam, yani ilk metinde 
diyor ki: "1983'te 17,8 milyon kişi vardı." 
Şimdi, propagandist değiştirmiş, 1984 yı
lını alarak bir yıl kâr ediyor bir defa; is
tihdam olayı gelecek çünkü, önemli; ama 
ilginç bir durum çıkıyor; 1984'te, 1983 yı
lında 17,8 milyon olan işgücü, 17'ye düş
müş. Fakat, bunun belki komplike bir iza
hı düşünülse bile, 1988'le ilgili her ikisin
de verilen rakamlar net olarak birbirinden 
farklı, aynı yıl rakamları. Birinde 19 mil
yon, öbüründe 18,4 milyon. Demek ki, bu
rada da gene bir 600 bin kişi yok edilmiş 
vaziyette. 

Bu rakamları okuyunca insan, "Bul
gar göçmenleri için de böyle bir şey mi dü
şünüyor acaba Hükümet?" diye tereddüte 
düşüyor. Fazla gelirlerse acaba bir formülü 
filan mı var bunun; bu işe böyle kolayca 
çözüm bulunabiliyor? 

İstihdam rakamları bunun hemen al
tında: 1983*te 15,6 milyon, 1984'e 15 mil
yon olarak intikal etmiş resmî belgeye. 
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1988'de gene farklılık var; biri 16,9, diğe
ri 16,6 milyon kişi istihdam edilmiş, 

Gelelim köy elektrifikasyonuna: Ana
vatan İktidarının gerçekten çok övündü
ğü, çok sevdiği ve propogandasını nere
deyse tümüyle dayandırdığı önemli bir hu
sus. İlk metni yazan, bakınız, diyor ki; 
"1983'te 24 436 köye elektrik getirilmiş 
vaziyetteydi" -böyle devralmış iktidar-
1988'de bunun adedi 36 512 olmuş. Tele
fonlu köy ise 1983'te 10 272 iken, büyük 
bir başarıyla 1988 yılında bu rakam 
39 155'e çıkmış. Bunlar gayet güzel ve se
vindirici rakamlar; ama beğenilmemiş. Bu 
kürsüden çok farklı şeyler söylendiği için 
beğenilmemiş. Tümüyle de kaldırılmamış; 
tabii sevilen bir konu olduğu için ve şöyle 
ifade etmişler "1988'de, elektriksiz ve te-
lefonsuz köy kalmamıştır" Tabiî ki bu da
ha mutlu ediyor insanı. Yalnız arada, 1988 
yılının köy rakamları farklı; telefonlular 39 
bin, elektrikliler 36 bin. Hiçbirinde kal
madığına göre, 3 bin köy nerede? Bu so
run çıkıyor ortaya. 

Son olarak -bu işi çok uzatmak 
istemiyorum- şu ilk metinde olmayan bir 
26 Mart paragrafının da resmî methe ila
ve edildiğini söylemek istiyorum. Bu pa
ragraf, belediyelerle ilgili tabiî. O, çok do
ğal; biz de, gerçekten haklı buluyoruz. Bu
rada, Hükümetin, belediyelere bugüne ka
dar ne büyük imkânlar tanıdığı ve bun
dan böyle de ne kadar çok yardım edece
ği açık seçik bir biçimde dile getirilmiş. 
Belediye başkanlarımıza sordum; "Şu sı
radaki yardımlar, eski borçların haczi şek
linde, süratle devam ediyor" dediler. 

TALAT SARGIN (Tokat) — Bir de 
taslakla mukayese edin. 

ONUR KUMBARACIBAŞI (De
vamla) — Planın, biraz da amaçlarından 
söz etmek istiyorum; giderek, şekilden ve 
yazılış amacından, planın kendi içinde be
lirttiği amaçlara gelmek istiyorum. Bun
ların başında, bizi son derece ilgilendiren 

ve ideolojik olarak da üzerinde en fazla 
durduğumuz olaylardan bir tanesi var: 
Gelir dağılımını iyileştirmek. 

Bu, gelir dağılımı bozukluğunun, bir 
defa mevcudiyetinin, hiç olmazsa, rakam
sal olmasa bile, ifadeyle kabulüdür. Doğ
rudur; iyileştirilmesi gereken en önemli 
ekonomik sorun budur. Plan, "Bunu da 
yaparken, işsizliği azaltacağız ve bölgeler 
arası gelişmişlik farklarını da, ortadan 
kaldıracağız" diyor. 

İşsizlik üzerinde konuşmak istemiyo
rum; onu, daha sonra yatırımlardan bi
raz bahsederken göreceğiz. Demin de ra
kamsal örneklerini verdim, farklı bir bi
çimde halledilen bir konu; ama, şu gelir 
dağılımının iyileştirilmesine ilişkin araç
lar nelerdir ve nasıl kullanılacaktır; bu ko
nuya biraz daha bakmak lazım. 

Gelir dağılımı iyileştirilmesinde kul
lanabilecek olan ocı etken araç, şüphesiz 
ki, vergi politikasıdır. Vergi politikasına 
bakıyoruz: Dolaysız vergiler, vasıtasız ver
giler, direkt vergiler, 1989'da millî gelir 
içindeki yüzde 24 olan paylanm azaltıyor
lar yüzde 23,8'e; bir düşme var trend ola
rak. Dolaylı vergiler ise, gelir dağılımı üze
rindeki mevcut olan haksızlığı artıran ver
gilerdir; bunlar ise, millî gelir içerisinde 
zaten yüksek olan yüzde 44,9 'luk payla
rını, 45,6'ya doğru artırıyorlar. Bu, anla
şılmaz bir gelir dağılımı iyileştirilmesi me
todu! 

Kamu harcama paternine de bakıyo
ruz; aşağı yukarı, hiçbir değişiklik yok. 
Devletin harcamaları, bugünkü bütçede-
kinden daha farklı düşünülmemiş, daha 
farklı düzenlenmemiş. Tabiî ki, bunun ak
la getirdiği bir olay daha var. Sürekli bir 
yapı değişikliğinden söz edildiği için onu-
da söyleyeyim; çünkü, Sayın Bakan bugün 
buna değindi; yapısal değişikliğin olduğu
nu, yani sanayinin Türkiye'de büyüdüğü
nü, tanm sektörünün küçüldüğünü ve hiz-
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met sektörünün de küçüldüğünü ifade edi
yor. 

Bu görüşe, arkadaşlarımız karşı çık
mışlar, "Siz, bunu carî fiyatlardan hesap 
ettiğiniz zaman böyle çıkar. Bunu sabit fi
yatlar ile hesap ederseniz, değişikliğin, 
aşağı yukarı son on yıl içinde, çok ufak 
oranlarda kaldığını görürsünüz" demiş
ler. 

Sayın Bakan, buna cevap verdi bu
gün; "Carî fiyatlar ile hesap edilir" dedi. 
Bir ölçüde katılıyorum, doğru; ama enf
lasyon yüzde 75 ise, carî fiyatla olmaz. 
Gerçekten, enflasyonun makul bir düzey
de olduğu bir ekonomide ancak, bunu 
yapmak mümkündür. Enflasyonunuz yüz
de 70'e çıkmış, siz, carî fiyatla hesap ya
pıp, istediğiniz sektörü şişiriyorsunuz! Bu 
yanlış bir yaklaşımdır; bunu, antrparan-
tez söylüyorum. 

Hemen, bolgelerarası gelişmişliğin 
azaltılmasına geçiyorum. Anlaşılıyor ki, 
buraya devlet yatınm yapacak. Elimdeki 
bilgilere ve belgelere bakıyorum; devlet bu 
politikasını plana yazıyor, Hükümet böy
le düşündüğünü planda ifade ediyor; ama 
uygulamada daha önce başlatılmış yatı
rımlar dahil, hepsini gizli bir özelleştirme 
operasyonuyla özel sektöre devrediyor. 
Örneklerini daha önce verdim; ama bir 
kere daha anımsatayım, zaten bunlar sü
rekli basında da çıkıyor, korkarım bundan 
sonra daha da çok çıkacak. İşte, ünlü Araş 
Tekstil, işte Yerteks, işte Oskar A.Ş... Bun
lar için devlet "Ben para bulamıyorum; 
özel sektörün girişimci, bilgili, deneyim
li, verimli çalışan kişileri, al, bunu sen 
yap" demiş; devletin arazisini,yarım kal
mış tesisini vermiş -dikkat ediniz arkadaş
lar; bunlar kalkınma öncelikli yörelerde-
arkastndan, parası olmadığı halde yatırım 
kredisi de vermiş. Parayı fondan veriyor, 
bankadan almıyorlar; bankalar bu işlem
lere aracılığı bile kabul etmiyorlar, garanti 
vermeyi bile kabul etmiyorlar, kefil olmu

yorlar, ama bu parayı Toplu Konut Fonu 
veriyor... Efevlet, yatınm kredisini vermiş; 
"Yetmez" demişler, işletme kredisini ver
miş; "Yetmez" demişler, tekrar gitmiş, 
kendisi ortak olmuş. Bu kadar paran var
dı, şu işi önceden kendin bitirseydin ya... 
Bak, planda da böyle yazıyor zaten. 

Bu, zannediyorum o tarihte bir ha
taydı, bundan sonra herhalde olmaz; o za
man planı okumamış Hükümet. Şimdi, 
biz uyardığımız için, herhalde daha dik
katli okuyacak ve kalkınmada öncelikli yö
relerde bu tür gizli özelleştirmeleri yap
maktan belki vazgeçecektir. Çünkü vazge
çerse, planın ifadesine göre bolgelerarası 
gelişmişlik farkı azalacak. 

Altyapı yatırımlarına gelince: Devlet, 
tabiî altyapı yatırımlarını yapacak. Yani, 
dünyada altyapı yatırımlarını yapmayan 
devlet aşağı yukarı pek kalmadı. Onun 
için bu konu üzerinde durmuyorum. 

KİT'lere biraz değineyim. Kamu İk
tisadî teşebbüsleri verimli kılınacak; pla
nın amacı bu. Ben burada çok ciddî bir 
çelişki görüyorum. Çünkü KİT'lerle, özel
leştirme programı arasında bir uyumsuz
luk var; belki bunları farklf kişiler, farklı 
uzmanlar yazıyor. "Biz KİT'leri niçin 
özelleştirmek istiyoruz?... Devlet bunları 
verimli kılamadığı için..." Gerekçesi bu; 
verimli olmadıkları için, zarar ettikleri için 
satılacaklar. Kime satılacak?.. Özel sektö
re, Neden özel sektöre?... Özel sektör ve
rimli çalışır; özel sektör KİT'leri alacak, 
verimli bir hale sokacak. Tabiî, o zaman 
doğal mantık şu; Özel sektöre bir an ön
ce elimizdeki zarar edenlerini satalım ki, 
onlan verimli hale getirip, ekonomiye de, 
kendilerine de kâr sağlasınlar. Hayır, bu 
düşünce hiçbir zaman kabul görmedi; ben 
bunu anlayamadım. "Kâr etmeyeni niye 
alsın?" dediler. 

Bu özel sektör ilginç; demek ki Tür
kiye'ye hizmet etmek istemiyor. Hem ve
rimlilik özel sektörde, bunları düzeltebile-
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cek; hem de devletin, ülkenin, milletin bu 
derdine şifa olmayı kabul etmiyor... Böy
le bir şeyi kabul edemem, böyle bir şey dü
şünülemez; burada herhalde başka bir şey. 
O başka bir şey başlangıçta şuydu; " Efen
dim, biz önce bunların kâr edenlerini, 
sonra da yavaş yavaş kâr ediyor gibi gös
terip zarar edenlerini de satarız... Nasıl ol
sa fiyatı biz belirliyoruz, zamları biz ya
pıyoruz, biz bunu alıştırıp, sonunda özel 
sektöre böylece intikal ettiririz" diye, her
halde biraz da özel sektörü küçümseyen 
bir görüş vardı. Buna da bir gerekçe bu
lunmuştu: Sermayeyi tabana yayma. Gü
zel bir söz; ama Hükümetin bu konudaki 
politikası -planı filan bir tarafa bırakın- o 
kadar hızlı değişmiştir ki, burada konu
şan Plan ve Bütçe Komisyonu Sözcüsü bi
le izleyememiş -İsmail Bey burada değil 
galiba; ama izleyememiş- Sayın Sözcü, ko
nuşmasında hâlâ sermayenin tabana ya
yılmasını ifade etti. Bu konuda Hükümet, 
Plan ve Bütçe Komisyonumuzdan çok ile
ride. Onlar bir ara durak yaptılar, hemen 
"Blok sat ış" dediler; sermayeyi tabana1 

yaymanın mümkün olmadığı hemen an
laşıldı. Blok satış da şu anda demode ol
muştur; Komisyon üyelerine hatırlatıyo
rum, tekrar savunmaya gelinceye kadar bu 
konuda bir değişiklik olmazsa, şu anda 
blok satış artı ( + ) yabancılara var; aktüel 
olan moda bu, şimdi. Yabancılara blok sa
tış uygulaması yapıldı; " B u iktidar gidi
ci, sosyaldemokratlar gelirse geriye alır 
m ı?" diye yabancıların tereddütleri var. 
Geriye alınmamasını sağlayacak önlemler, 
anlaşmalara sokuşturuluyor; bakın, bu
nun hiç çaresi yoktur, bu geriye alınır; eğer 
alınması gerekiyorsa, bu geriye alınır. 
USAŞ'ı bilmiyorum, USAŞ'ı alıp ne ya
palım? O bir mutfak; bir mutfak daha ku
ran z, Mengenli aşçılara güveniyoruz, o işi 
bitiririz de. Çimento fabrikaları incelenir 
tabiî. Bunu söyleyeyim; Sayın Başbakanın 
deyimiyle söyleyeyim, açık söyleyeyim. 

Şimdi, geliyoruz buradan, ülkenin 
çok ciddî diğer bir ilkesine, hedefine. Plan
da da bu amaçlanmış: Sanayileşme. He
pimizi sevindiriyor ve ferahlatıyor. Plan, 
sanayileşmede kararlı ve altıncı plan sa
nayileşmede de ısrarlı. Toplam beş yılda 
bu işler için 155 trilyon kaynak düşünü
yor "Bugünkü rakamlarla sabit sermaye 
yatırımları 155 trilyon olacak" diyor; ama 
bir farklı düşüncesi var, bugüne kadar 
olandan biraz farklı. O, zaten, daha önce 
sözünü ettiğim Dünya Bankasıyla yapılan 
anlaşmanın gerekçesinde de var, çok il
ginç. Resmî Gazetede 21 Nisan 1989'da 
yayımlandı; merak eden arkadaşlarım bu
nu okurlar diye düşünerek söylüyorum; 
orada, Dünya Bankasıyla Planlama Teş
kilatının yeni bir anlayış içinde mutlu 
ufuklara doğru nasıl işbirliği içerisinde yü
rüyecekleri yazılıdır. Bu, Altıncı Beş Yıl
lık Plana hemen intikal etmiş. 155 trilyon
luk ülke kaynağını, yatırım kaynağını, özel 
sektör, aşağı yukarı 100 trilyonunu alarak 
kullanacak. Devlet, şimdilik kalanla yeti
necek; 55-56 trilyon devlet yatırım yapa
cak, diğerini özel sektör yapacak. 

Buna da bir şey demiyorum, bu bir 
düşünce; bu düşünce başarılı olursa, ya
pılacak erken seçimde bu zihniyet yine 
belki iktidara gelir; yok, kabul edilmiyor
sa, geçer muhalefet sıralarına oturur. Mü
him değil bu; demokrasilerde olur. Mü
him olan şu: Sanayileşmeyi götürecek olan 
özel sektör idiyse, Türkiye'de sanayileşme
nin ve kalkınmanın motoru özel sektör 
olacak idiyse, bu plana neden gerek duy
dunuz? Plan, özel sektörü planlayabilir 
mi? Plan, özel sektöre emir verebilir mi? 
Eğer, emir vermeye kalkarsa, serbest eko
nomi ne olur, piyasa ne olur? Özel giri
şimcilik bunu kabul eder mi? 

Özel girişimcinin özelliği şu -içinizde 
vardır özel girişimciler, bilirler- kâr nere
de ise, özel girişimci oraya gider, hesabı
nı iyi yapar. Bu nedenle de, onun nereye, 
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ne kadar yatırım yapacağını başkası dik
te etmeye kalkarsa, bu, özel sektör olmaz; 
zaten bunu kabul da etmez, buna karşı çı
kar. Onun için, planların, sadece devlet 
sektörü üzerinde emredici yetkisi ve nite
liği vardır; bizim kendi plan geleneğimiz
de de hep böyle olmuştur; Sayın Başba
kanın müsteşarlığı döneminde de böyle 
idi, şimdi de böyle. Ama, şimdi başka bir 
şey var: Devleti devreden çıkartıyoruz, 
özel sektör için plan yapıyoruz. Buna, özel 
sektör çok kızar diye korkuyorum yani. 
Diyeceksiniz ki, "Biz başka bir şey düşü
nüyoruz da, onun için böyle yazdık. Özel 
sektörü tabiî ki, emredici bir şekilde biz 
planlamaya zorlayacağız. Ya ne yapaca
ğız?.. Biz onlara yol göstereceğiz" Bu doğ
ru. Nitekim stratejiden okudum, özel ke
sim yatırımları biraz önce size söyledim. 
Turizme ve konuta gidiyor. Bu da, yadsı
namaz bir gelişme. Belki imalat sanayii
ne gitmiyor, ama konuta gidiyor. Niye?.. 
Çünkü konut, politik hayatımızda da 
önemli bir odak noktası haline gelmiştir, 
adam yatırımını tabiî konuta yapacak. 
Başka nereye yapsın?.. Konuta yatırım ya
pacak ki, nemasını oradan alsın. 

Özel sektöre yol göstermeye gelince: 
Bunun için plana lüzum yok, siz zaten yol 
gösteriyorsunuz. Yolunu bulan bunca özel 
sektör, siz olmazsanız nereden bulacaktı 
yolunu? Yol göstericisiniz; ama bunun için 
plana gerek yok; yolunu bulmak isteyen
lere plansız daha iyi yol gösterilir. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

Amaçlarla araçlar arasında, ne yazık 
ki sadece ebedî bir ilişki var. Bunu bura
da değerli Ateş arkadaşım Agatha Chris-
tie'nin romanına da benzetti galiba, ya
nılmıyorsam; edebî bir ilişki var. Bakın, 
size bir örnek vereyim: Planın önemli bir 
bölümü olan ödemeler dengesine bakıyo
ruz, Hükümetimizin her zaman iftihar et
tiği konular da, Iju "Ödemeler dengesi" 
bölümünde yer alıyor özellikle. En çok 

övünülen olay, ihracatın artması, ihraca
tın içindeki sanayi mallarının fazlalaşma
sı ve tabiî, turizm gelirlerinin çok artma
sı ve sonuçta carî işlemler dengesinde, ar
tık eskisi gibi açık değil, bir fazlanın bu
lunması. 

Şunu açıkça söyleyeyim: Tabiî ki ca
rî işlemler dengesinin açık vermemesi se
vindirici, güzel bir olaydır; ama bu olay
lar şüphe çekiyor. Şundan dolayı şüphhe 
çekiyor; kötü niyetli bakmıyoruz da plan
da, şüphe çekici konumlar var. Bir defa, 
ihracatın, o yüzde 70'i sanayi malları olan 
ihracatın -tabiî bir gelişme olmuştur- için
de motor görevi yapan üç mal grubu var: 
Dokuma, hazır giyim, demir-çelik. 
Demir-çeliğin de ithalatı ile ihracatı bir
birine eşit zaten. Bunun detayına girmek 
istemiyorum, ama bir küçük vurgulama; 
hayalî ihracat burada olur. Yani -elektrikli 
motorlarda rakamlar var elimde- nasıl ya
pıldığı, başka sanayi mallarında bu işin 
nasıl yapılmış olduğuna ilişkin rakamlar 
var; ama komisyonumuz bunları zaten 
araştırır; ben o konuya girmek istemiyo
rum. Biz diyoruz ki, evet doğru: şöyle ve
ya böyle, bu iş düzeldi. Hatta, "Supaplar 
var" dedi Sayın Bakan, "teni, "Turizm ge
lirlerini biz aslında yeterince hesap ettir
medik; biraz az tuttuk" gibi bir ifade bu. 
"Daha olur.ama ne olur ne olmaz, sürp
riz olmasın diye supaplı tuttuk.'' Doğru
dur. 

HASAN ÇAKIR (Antalya) — Doğ
ru doğru; resmî göstergeler de öyle. 

ONUR KUMBARACIBAŞI (De
vamla) — Evet evet doğru; öyle dedi. 

Şimdi, bu "Supap" nedir, buna ge
leceğim; ama daha önce şunu söyleyeyim: 
5 yılda bizim 10 milyar dolar carî işlem
ler fazlamız var. Toplamı bu; altıncı plan 
döneminde böyle. 

Gene ödemeler dengesi içinde bir 
başka kalem şunu söylüyor bize: "5 yıl 
içinde 13,5 miyar dolar da yeni borç ala-
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cağım." Hükümet böyle düşünüyor. Ar
tı, 5,6 milyar dolar da yabancı sermaye ge
lecek. Yani, burada bir döviz bolluğu gö
rüntüsü var. Bu, çok sevindirici, Yabancı 
sermaye, aslında bizim iktisatçıların an
ladığı anlamda bir yabancı sermaye değil; 
Hükümetin düşündüğü bu değil. Hükü
met bunu bir portföy yatırımı olarak dü
şünüyor; yani, bir plasman bu. "Hazır 
fabrikayı satın almaya gelen para" diye 
düşünüyor, ama her şeye "Sermaye" de
diği için, buna da "Yabancı sermaye" di
yor. Bu değil tabii yabancı sermaye yatı
rım yapandır. "Olsun; yatırım yapmıyor, 
ama para geliyor" diye düşünülüyor. Za
ten hayalî ihracat için de öyle düşünmüş
tünüz zamanında, "Olsun, ne var? Ha
yalî ihracat... Yabancıları kandırıyorlar, ne 
güzel! Paralan getiriyorlar." Bu zihniyetle 
düşünülüyor. Bu paraların geleceğini var
sayalım, o zaman ilginç bir olay var: 10 
milyar dolarlık cari işlemler fazlası neı 
transfer olarak gözüküyor, kaynaklardan 
düşüyor; Sayın Bakan bunu burada açık
ladı. Ben, tabiî artık eskimiş bir plancıyım, 
her şeyi çok iyi izleyemiyorum, onu ifade 
edeyim; çok dikkat etmeme rağmen, hiç 
anlayamadım. Metinleri getirttik, oku
dum, anlamamakta ne kadar haklı oldu
ğumu anladım. Burada, plan diliyle ifa
de edilmiş gibi gözüken olaylar, aslında 
mahcubiyetin diliyle söylenmiş olaylardı. 
Tercümesi şu: "Biz bunu dışarıda tutmaz
sak, dengeler bozuluyor." O çok hassas 
matematiksel model birbirine girecek; 
çünkü, "Bunu nerede kullanacaksınız 
şimdi? Bir ihtimal, büyümeyi artıracak
sınız. Büyüme oranını bugünkü koşullar 
için zaten büyük koymuşsunuz. Yüzde 
7'lik büyüme oranı, Türkiye için büyük 
bir oran değil; ama, bugünkü koşullarda, 
böyle batağa saplanmış, borca saplanmış, 
enflasyona saplanmış bir ekonomide, ta
biî ki yüksek bir gelişme hızıdır. "Bunu 
biraz daha artırırsak, katlarsak, belki 

ANAP Grubu bile karşı çıkar" diye en
dişe etmişler, anladığım kadarıyla. Onun 
için, bu 10 milyar lirayı kdymak mümkün 
değil. İçeride kalsa ne olacak?.. Enflasyon 
olacak. Enflasyonu, biraz daha artırmak 
da mümkün değil; düşürmek için her şey 
yapılmış; o da mümkün değil; o zaman, 
"Bunu dışarıya koyalım" diye düşünmüş
ler. Tabiî bu da, bir plancı, bir iktisatçı için 
garip bir yaklaşım: Bir taraftan borç alı
yorsunuz, yabancı sermayeyi bekliyorsu
nuz, teşvik ediyorsunuz, umutla 5,6 mil
yar lira olacağını düşünüyorsunuz; sonra 
da 10 milyar lirayı dışarıya transfer edi
yorsunuz!.. "Aman bana borç ver, şu al
dığım parayı hemen sana vereyim" demek 
gibi bir şey bu. 

Bu net transfer hikâyesi, o karışık 
izah edilen olay böyle olamayacağına gö
re, akla şu geliyor: Bu üçüncü ihtimal, 
Agatha Christie'de de hep bu üçüncü ih
timal çıkar genellikle, en az akla gelen ih
timal; galiba, yok bu cari fazla... Muhte
melen, ödemeler dengesinin rakamları öy
le şişirilmiş ki -suçlamak için söylemiyo
rum, bende bıraktığı izlenimi söylüyorum 
size- bunu yok etmek için böyle bir for
mül düşünülmüş, çıkarıp atmışlar dışarı
ya. Plan ve Bütçe Komisyonunda bunun, 
"Türk yatırımcıları da, yurt dışındaki 
borsalardan hisse senedi filan alsınlar" 
şeklinde izahı yapıldı; öyle kalmış aklım
da. 

Geliyoruz o supaplara... Supap gibi 
gözüken bir şey var; eğer supap buysa, tu
rizm geliri supabı. Bu gelirleri hesaplayan 
şirket BİAR'dı; bu şirket beğenilmemiş 
herhalde, o gitmiş, yerine PİAR gelmiş. 
Buradan bir şey umuluyorsa, bilemem; 
hesaplama şekli farklı olacak ise, bilemem. 
Çünkü, 1989 yılının baz turizm gelirlerin
de bir sıçrama yapılmış plan dokümanı 
hazırlanırken. Bu gözüküyor. Bu sıçrama
yı BİAR hesaplayamadı, belki PİAR he-
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sapladı; onu bilmiyorum, suçlamak için de 
söylemiyorum. Benim bildiğim bir şey 
var; bunların bildiği bir seçim tahmini ol
madı daha şimdiye kadar. 

GÜNEŞ TANER (İstanbul) — 
1983 'te yaptı. 

ONUR KUMBARACIBAŞI (De
vamla) — Yapmadı, yapmadı, 1983'te sa
dece sırasını bildi. 

Göze çarpan ikinci bir supap... 
"Göze çarpan" diyorum, zannetmeyin ki 
hakikaten göze çarpıyor; bu dokümanı ba
yağı araştırmak lazım, yorucu bir dokü
man. Dünya Bankasının, 1988 Eylül ra
poru var elimizde. Biz, "Plan anlayışımızı 
değiştireceğiz, artık birlikte çalışacağı
mız" yolundaki dibaceyi, gerekçeyi 1988 
yılının Temmuz ayında, Dünya Bankası ile 
birlikte yaşmışız. Elimizdeki rapor da Ey
lül ayı raporu; yani, daha sonra ortaya çı
kan Dünya Bankası raporu. Bu raporda 
çok şeyler var, bir de senaryo var; orada, 
bu plan dönemini kapsayan süreler içeri
sinde Türkiye için yüzde 5'lik bir kalkın
ma hızı öngörülüyor. Altıncı Beş Yıllık 
Kalkınma Planında öngörülmüş olan yüz
de 7'lik hedeften daha düşük bir hedef. İl
ginç bir şey var; örneğin o rapordaki it
halat değeri, bizim yüzde 7'lik orandan 
daha fazla; yani, daha çok ithal edecek o 
model, daha az büyüyebiliyor; biz, yüzde 
5'lik orana* göre çok daha hızlı bir büyü
meyi, ithalatı düşürerek yapıyoruz. Bu da 
bir supap gibi göründü bana. O Dünya 
Bankası modelinden esinlenilmiş. Rakam
lar değişmiş; rakamlar güzel olmak zorun
da çünkü bu dönemde. Tabii bu hesap iş
lemleri, bu rakamlarla oynama sonucun
da başka sıkıntılar da çıkıyor, denklemin 
orasından burasından. Öyle zannediyo
rum, marjinal tasarruf eğilimi yüzde 42'ye 
çıkıyor. Yani artan gelirinizin, ortalama 
olarak Türkiye de, her yüz lirasının 42 li
rasını tasarruf ediyorsunuz. Şimdi, büyük 
şamata kopuyor; "Milletvekilleri kendile

rine büyük, gelirler elde edecek yasa 
geçirdiler" diye. Hayret de ediyorum, Sa
yın Başkan hâlâ nasıl susuyor!.. 

AHMET ERSİN (İzmir) — Sayın 
Başkan, Meclisin onurunu korumaktan 
aciz herhalde!. 

ONUR KUMBARACIBAŞI (De
vamla) — Burada Anayasanın gereği ya
pılmış. Yani, milletvekilleri niye Genelkur
may Başkanından daha az maaş alacak
lar? Bunu anlamak mümkün değil. Basın 
bunu niçin yanlış yorumlamış, onu anla
mıyorum. Bu artışlar bile yüzde 42'lik bir 
tasarruf eğilimini zor getirir. İşçiye yüz
de 142' yi Hükümet nihayet kabul etti yıl
lardan sonra. Yeterli değil ama, bakın, 
kendi enflasyon rakamlarının üstüne çık
tı; yani, gelirlerin ne kadar düşük olduğu
nun bir kabulüdür bu. Bundan dolayı da 
eleştirmiyorum, doğru yaptı, daha fazla
sını yapması da gerekiyor. Ama bu, işçi
nin her artan bin lirasının 420 lirasını, her 
artan 10 bin lirasının 4 200 lirasını tasar
ruf etmesi mümkün müdür? Bunu man
tığınız kabul ediyor mu? Ha, "onlar et
meyecek tasarruf, tasarruf edecek başka
ları var" diye düşünüyorsanız, o tabloda 
da zorluklar giderek artıyor gibi geliyor 
bana. Bakın, Ercan Holding'in sahipleri 
mi yapacak bu tasarrufu?, İflas ettiler... 
Belki Halit Narin diye düşünebilirsiniz; 
konkordato ilan etti! Son ümit Kastelli; 
onu da içeriye almışlar!.. 

Şimdi, bu karikatürize ettiğimiz olay, 
aslında bir gerçek. Burada bu yüzde 42'lik 
marjinal tasarruf eğilimi, gene bir denge 
sorunu olarak kendisini göstermiş. 

Değerli arkadaşlarım, konuşmamın 
sonuna gelirken bir küçük noktayı aydın
latmak istiyorum. Sayın Bakan burada gö
rüşmeler sırasında dediler ki, "Sosyal pi
yasa ekonomisine ilişkin görüşleri gazete
lerde izledim, okudum; bundan da çok se
vindim." 
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Sayın Bakanın sevinmesine ben de 
seviniyorum; herhalde biraz da eski gün
leri hatırladı. (SHP sıralarından alkışlar) 
Şimdi, bu nedir, onu size kısaca ifade ede
yim. Bir trafik örneği düünün; her ülke, 
her çağdaş kent, trafiğini düzenlemek ge
reksinimi içindedir. Şöyle düşünelim: Tra
fik için bir sistem, sadece devletin toplu 
taşıma araçlan var, özel araçlara »izin yok 
ve kimin nereye, ne zaman gideceğine bir 
merkezî otorite karar veriyor. Bu, bir yak
laşımdır; buna biz, "Merkezî planlı 
ekonomi" diyoruz ve Doğu blokunda ör
nekleri var. Bir diğer şekil var: "Seruest 
trafik" diyebiliriz buna. İsteyen istediği 
araca binsin, istediği yere, istediği zaman 
gitsin, istediği şekilde gitsin; kaldırıma 
park edebilir, insanlara çarpabilir, canının 
istediği her manevrayı yapabilir, hatta (U) 
dönüşleri yapabilir; bunlar özgürlük adı
na serbest; yani bir kaos, kargaşa... Bu da 
serbest piyasa ekonomisi işte; sizin anla
dığınız. 

Şimdi, bizim "Planlı, sosyal piyasa 
ekonomisi" diye isimlendirdiğimiz de şu: 
İsteyen, devletin taşıma araçlarına, iste
yen kendi aracına biner, isteyen istediği 
yere istediği zamanda gider, ama kural
lara uyarak, işaretlere dikkat ederek, park 
levhalarına uyarak, dönme yasaklarına 
uyarak, hız tahditlerine uyarak. 

EROL AĞAGİL (Ankara) — Başba
kan 180 kilometre süratle gidiyor. 

ONUR KUMBARACIBAŞI (De
vamla) — İşte, planlı sosyal piyasa ekono
misi bu. Bunu, yeri geldi de, şöyle kısaca 
hatırlatmak ve açıklamak istedim. Bu, Av
rupa' daki savaş sonrası mutabakatın so
nucudur. Aslında siz buna imreniyorsu
nuz, farkında değilsiniz. 

BAŞKAN — Süreniz dolmuştur 
efendim, tamamlayınız. 

ONUR KUMBARACIBAŞI (De
vamla) — Teşekkür ediyorum. 

Zaten notlarımın sonuna geldim, lü-

tufkâr müsamahanızla bir iki dakika da
ha izin verirseniz, sözümü bir fıkrayla bi
tirmek istiyorum. Bu geç saatte Sayın Baş
bakan da aramızda, yorgun. 

Glasnost öncesi anlatılan bir fıkra, 
şöyle: Planlama örgütünün üst düzey bir 
yetkilisi, toplamış olduğu daha alt düzey
deki yöneticilere planı anlatıyor. Planı an
latırken, yapılan fabrikalar, yatırımları, ar
tan refahı, özellikle köye kadar girmiş olan 
sanayileşmeyi vurguluyor; ama, o arada 
huzursuz olan bir alt düzey yönetici, 'bir 
soru sorabilir miyim?' diye izin istiyor; 
yüksek rütbeli fonksiyoner ona izin veri
yor ve o alt düzey yönetici, "Siz isim isim 
kasabaları belirterek saydınız, hele bir ta
nesi hemen yakınımızda, ben daha dün 
oradan geçtim, o bahsettiğiniz fabrikayı, 
yatırımları görmedim, orada hiçbir şey de
ğişmemiş, beş yıl önceki gibi. Beşinci Beş 
Yıllık Planda ne ise, bu sefer de aynı şey
ler, hiç değişiklik yok." diyor. 

Üst düzey fonksiyonerin cevabı: 
"Siz, yoldaş, mütevazi gözlemlerinizi bı
rakıp, lütfen biraz planı okuyun; hakkı
nızda daha hayırlı olur." 

Şimdi, sanıyorum ki, Hükümet de, 
vatandaşlarımıza, çektiği sıkıntıyı unut
turmanın yöntemi olarak, akşamları ken
di ıstıraplı günlük yaşamlarını unutarak 
şöyle uykuya dalmak için, bu güzel tatlı 
planı okumalarını öneriyor! 

Beni sabırla dinlediniz, teşekkür edi
yorum. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Evet, bu konuda ben iki 
gün evvel bir açıklama yapmıştım, ama 
bir yazılı açıklama daha yapma gereğini 
duyuyorum; onu da yarın yapacağım. 
(ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, al
kışlar) 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Sayın Başkan, şimdiki açıklamanızın kı
saca özetini alabilir miyiz? 
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BAŞKAN — Açıklama, bilindiği üze
re, Anayasadaki hükmün, Milletvekili 
Ödenek ve Yollukları Hakkında Kanun
da da yer almasından ibarettir; yani, mil
letvekilleri, Anayasada düzenlenen, Ana
yasada kendilerine tanınan miktar kadar 
ödenek ve yolluk alacaklardır, anayasal bir 
haktır, çerçevesi Anayasa tarafından çizil
miştir. Anayasanın üstünde, Anayasa dı
şında bir yolluk ve ödenek almaları söz ko
nusu değildir ve şimdiye kadar da kanun
lar hilafına kendilerine herhangi bir öde
me yapılmamıştır. Özü bundan ibarettir. 

YAŞAR YILMAZ (Ankara) — Sayın 
Başkan, basma bir açıklama yapın. 

BAŞKAN — Evet, bu şekilde bir 
açıklamayı daha evvel yapmıştım, yine de 
yapacağım efendim.' 

KÂZIM ÖZEV (Tokat) — Danıştay-
dan ne mütalaası istiyorsunuz? 

BAŞKAN — O, geçmiş tatbikatla il
gili bir konu. 

Şimdi Hükümet adına Başbakan Sa
yın Turgut Özal söz istemiştir, buyurun 
efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (İs
tanbul) — Sayın Başkan, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin çok değerli üyeleri; söz
lerimin başında hepinize en derin sevgi
ler, saygılar sunuyorum. 

Sayın muhalefet sözcüleri, konuşma
ları sırasında, tahmin ettiğimiz gibi, son 
seçimle ilgili biraz taşlamada bulundular. 
Tabiî, ona özel bir cevap vermek icap eder, 
ilk önce onunla başlayacağım. 

Efendim sözün kısası, açık seçik 
-benim tabirimle- erken seçim yok. 
(ANAP sıralarından alkışlar; SHP ve DYP 
sıralarından "Sizce öyle" sesleri) 

MUSA GÖKBEL (Muğla) — Size 
öyle geliyor. 

ABDURRAHMAN KARAMAN 
(Adıyaman) — Kendileri de istemiyor Sa
yın Başbakan. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Çok memnun oldukları anla
şılıyor... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Erken 
seçime gidelim de, memnun olmayalım.. 

BAŞKAN — Dinleyin efendim. Lüt
fen... Lütfen efendim... 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Erken seçim isteyenler, teklif
lerini verirler ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisi bir karar verir. Zaten erken seçim 
kararını bizler değil, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi verecek. Öyle talebi olanlar 
varsa, teklifi hazırlarlar, Türkiye Büyük 
Millet Meclisine verirler. Benim söyleye
ceğim bundan ibaret. (ANAP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

Şunu da söyleyeyim. Bizim grubun 
genel eğilimi, erken seçimin yanında de
ğildir, onu da bilmenizi istiyorum, sonra 
bir yanlışlık olmasın. (ANAP sıralarından 
"kendileri de istemiyor" sesleri) 

EROL AĞAGİL (Ankara) — Gru
bunuzda çok isteyen var. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Lüt
fen dinleyelim... 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Sonra önemli bir konu daha 
var. Tabiî, bu seçimlerle yanlış bir anane 
meydana getirmeyelim. Türkiye'de istik
rarın kurulması lazım; istikrar içerisinde 
kalkınmanın gerçekleşmesi lazım. Geçti
ğimiz yıllara bakıyorum, çok istikrarsız 
yıllardan geçmişiz., Onun için, birkaç ke
re tekrar ettim, yine tekrar edeceğim: 
Anayasamız,- seçim süresini 5 sene olarak 
koymuş; eskiden 4 sene idi. Neden 5 sene ı 
olarak koymuş? İktidarlara daha fazla im
kân verebilmek için bu süreyi koymuş. 

Anayasamızda, Genel mahallî seçim
lerdeki neticelere göre seçimler yenilenir" 
diye bir hüküm de yok. Kaldı ki, dünyada 
böyle hiçbir anane yok. Nitekim Alman
ya'da, mahallî seçimler yapıldı ve iktidar 
partisi kaybetti, arkasından Avrupa Parla-
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mentosu seçimleri var, bildiğim kadarıy
la; ingiliz muhafazakârları kaybetti, işçi 
partisi kazandı, herhalde orada da Sayın 
Thatcher'e "Gi t" diyen kimse yok; arka
sından, zannediyorum, Fransa'da sosya
listler öbür partilere göre seçimi kaybetti
ler, kimse, sosyalistlere "Git" demiyor, 
böyle bir düşünce orada da yok. Şimdi kal
kıp, böyle bir ananeyi ortaya koyarsak, 
acaba bu, Türkiye için iyi olur mu? Her 
iki senede bir değişikliğe doğru gidersek, 
millete verdiğimiz istikrar sözünü nasıl tu
tarız? Mantığı yoktur. Birinin tabiriyle, 
bu, biraz abesle iştigal etmektedir. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

Sonra arkasından bir Şarköy seçim
leri gelir, iki taraf kuvvetini birleştirir, 
mağlup olurlar; ne olur yani? Şimdi biz 
Şarköy seçimlerini aldık diye -büyük bir 
kamuoyu yoklaması, 6 bin kişilik, fena da 
değil- biz kalkıp da erken seçim istiyoruz 
mu diyeceğiz? Yok. 

Hakikaten ilk defa bir şeyi müşaha-
de ettik; Şarköy'de karşımızda iki parti bir 
araya geldi, onu da çok güzel müşahade 
ettik; ama, iki partinin birleşmesi de bir 
şey ifade etmedi. 

ALİ ESER (Samsun) — Erken seçi
me buyurun Sayın Başbakan, lütfen 
buyurun... 

MUSA GÖKBEL (Muğla) — Size 
öyle geliyor. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Sayın Başbakan, büyük söz söylemeyin; 
Bitlis ve Hakkâri var. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Olabilir, orada da siz kazanır
sınız, öbür tarafla biz kazanırız. Bunların, 
o kadar önemli, karar verilecek, memle
keti genel seçime götürecek hadiselerin ol
madığını söylüyorum. Benim iddiam bu; 
siz de bana iştirak ediyorsunuz. 

EROL AĞAGİL (Ankara) — Sen ye
rel seçimi kazansaydın böyle konuşmaz
dın Sayın Başbakan. 

BAŞBAKAN TURGUT OZAL (De
vamla) — Efendim, Altıncı Beş Yıllık Pla
nı müzakere ediyoruz. Burada, planın ilk 
devresinden beri Planlama Teşkilatında 
çalışan arkadaşlarımız var; Planlamanın 
nasıl kurulduğunu, nasıl geliştiğini, ne gi
bi problemlerden geçtiğini bilen çok ar
kadaşımız var. Şunu kabul etmek lazım ki, 
plan, ister vaktiyle düşünüldüğü gibi bi
raz fazla merkezî plana yakın bir plan di
ye düşünülmüş olsun, isterseniz bir endi-
katif plan diye düşünülmüş olsun, plan 
fikrini reddeden bir parti değiliz; onu, 
programımızda çok açık bir surette gös
termişiz. Bizim için plan, devletin hesa
bının verildiği, aynı zamanda da yol gös
terici ve devletin neler yapacağını göste
ren -tabiatıyla yıllık programlar halinde-
bir dokümandır. Kabul etmek lazım ki, 
bugünkü dünyada beş Yıllık plan yapmak 
kolay bir hadise değildir. Arkadaşlarımı
zın bize verdiği bilgilere göre, Birinci Beş 
Yıllık Planla, şu içinde bulunduğumuz Be
şinci Beş Yıllık Plan ve hazırlanan Altıncı 
Beş Yıllık Plan arasında hazırlama tekni
ği bakımından çok büyük farklılıklar var
dır. Yani, gerek donelerin toparlanması, 
gerekse planlama teknikleri, en son bilgi
sayarların kullanılması, modeller gibi, ha
kikaten bu sahada Türkiye'nin çok önemli 
gelişmeler gösterdiğini, yaptığını açıkça 
ortaya koymuştur ve Planlama Teşkilatı
nı da bu bakımdan tebrik etmek lazımdır. 
Tabiî ki, üzerinde durulacak nokta şudur: 
Hükümetler strateji yapar, Planlama Teş
kilatı strateji yapmaz; Hükümetlerin ver
diği stratejiye göre, Planlama Teşkilatı pla
nı hazırlar. Bunlar, karşılıklı görüşülen, 
konuşulan hususlardır. Netice itibariyle, 
ortaya çıkan doküman, Hükümetin istika
metinde, hükümetin gösterdiği istikamette 
hazırlanmış bir dokümandır. Bunu böyle 
kabul etmek icap eder. 

Aslında, şu geçtiğimiz dönemdeki ba
zı yıllara şöyle bir baktım; muhalefetin bir 
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sözcüsünün konuşmalarının bir noktasın
dan başlayacağım. "Tarım ihmal ediliyor, 
tanma ayrılmış paralar Birinci Beş Yıllık 
Planda yüzde 15'in üzerinde idi. Yani, ya
tırımların yüzde 15'i tarıma gidiyordu. Bu 
planda bu rakam yüzde 7'nin biraz üze
rindedir/' denildi; ama, şurada bir haki
kat var: 1961-1965 döneminde -elimde tam 
plan dönemi de var- tarımın millî gelir
deki hissesi yüzde 37.6'dir; sanayinin his
sesi aynı dönemde yüzde 16.7'dir. Yani, 
1961-1965 döneminde Türkiye bir tarım 
ülkesidir, bir sanayi ülkesi değildir. Sana
yileşmeye gayret eden; ama ağırlığı tarım
da olan bir ülkedir; rakamlar bunu böyle 
gösteriyor. Son plana geldiğimiz zaman, 
bu rakamın 1994 senesinde tarımın plan 
içerisindeki ağırlığının, yani millî gelirdeki 
nispetinin yüzde 13.9'a düşeceğini görü
yoruz. 37.6 ile 13.9'u mukayese ederseniz, 
yatırımların hangi nispette olmasının doğ
ru olacağı tabiatıyla kendiliğinden çıka
caktır. 

Buna mukabil, enteresan bir şey da
ha var. Bu kürsüde muhtelif zamanlarda 
her muhalefet sözcüsü tarafından, "Ana
vatan İktidarı, sanayileşmeyi durdurmuş
tur, sanayileşmeyi yapmıyor" şeklinde id
dialar yapılmıştır. 

Peki, bunu nasıl ölçeceğiz? Gelin ba
kalım... 1961-1965 döneminde sanayinin 
millî gelirdeki hissesi 16,7; 1966-1970 dö
neminde yüzde 19,5. Bu 19,5, daha çok 
ikinci Plan dönemini kapsıyor; ama, ta
nm hâlâ 31,4. 1971-1975 döneminde sanayi 
19,5'dan 20,1'e gelmiş, fazla bir artış yok. 
Yani, büyük sanayi yatırımlarının yapıl
dığı söylenen dönem, işte bu dönem; sa
nayi 20,1, tarım 28,7. 1976-1980 dönemi, 
20,1'den geldiği nokta 22,2'dir. Buna mu
kabil, tanm hâlâ 25,6'dır. Yani, 1980 se
nesine geldiğimizde tarım hâlâ sanayiden 
fazladır ve ülkenin karakteri, bir tanm ka
rakterini haizdir. Zaten bu, ihracatta da 
kendiliğinden gözüküyor. 1979 ihracatına 

bakın, 1980 ihracatına bakın... İhraç edi
len ürünlerin neredeyse yüzde 60'ı tanm 
ürünleridir, sanayi ürünleri 30-35 civann-
dadır. 

1981-1983 dönemi (12 Eylül dönemi), 
tanmın payı 20,8, sanayiinin payı 27,3. Dk 
defa bu dönemde, sanayi, tanmı geçiyor; 
ilk defa Türkiye, sanayileşen bir ülke man
zarasına geçmeye başlıyor. 1984-1988 dö
nemi: Tarım 18,4; böyle olması icap eder; 
sanayi 31,5 ve inşallah altıncı plan sonun
da bu trend devam edecek tanm yüzde 14 
civanna inecek ve sanayi yüzde 39'a yük
selecektir. 

Muhterem arkadaşlarım, tabiî, şu 
söylediğim rakamlar,' Türkiye'de sanayi
leşmenin durduğu, Türkiye'de sanayileş
me yapılmadığı iddialarını tamamıyla bo
şa çıkarmaktadır, bunlar genel rakamlar
dır, millî gelirdeki rakamlardır; ama, bu
na mukabil, gerideki yılları incelediğiniz
de esas sanayinin 1965'ten 1980'e gelin
ceye kadar 19,5'ten ancak 22,2'ye çıktığı
nı gösteriyor. Yani, "Sanayide gelişme 
durdu" derseniz, şu söylediğim 1966 ile 
1980 arasında bir ciddî gelişme olmadığı 
gözüküyor. 

Size bir enteresan tablo daha vere
yim: Sermaye-hâsıla katsayıları. Bunun 
manası-'şu: Yatırdığınız her 1000 liraya 
karşı ne alıyorsunuz veyahut da 1000 lira 
alabilmek için kaç bin lira yatırmanız la
zım? 1966-1970 arasında imalat sanayiin
de 1000 lira alabilmek için 4 680 lira ya
tırmak lazım; 1971-1975 döneminde 1000 
lira alabilmek 6 100 lira yatırmak lazım; 
1976-1980 döneminde -ki Türkiye'nin en 
kritik dönemidir- 1000 lira alabilmek için 
36 bin lira yatırmak lazım. \ani imalat sa
nayiinde yatırımların ne kadar kötü kul
lanıldığını, şu söylediğim rakamlar göste
riyor. 36 bin lira yatırıyorsunuz; ancak 
1000 lira alıyorsunuz! Bu, ne kadar veremsiz-
liktir!.. Zaten, niçin Türkiye büyük bir cnf-
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lasyon bunalımına düşmüştür^ Ana se
bepleri, bu gerideki yanlış politikalarda 
yanlış uygulamalarda görmek lazım. 

1981-1983 rakamlarını söyleyeyim; 
4 500 lira yatırıp, 1000 lira alırsınız ima
lat sanayiinde, 36 bin liraya değil, 4 500 
liraya mukabil 1000 lira alırsınız. 

1984-1988 dönemi, Türkiye'nin ima
lat sanayii bakımından en randımanlı dö
nemidir. 2 900 lira yatırıp, 1000 lira alı
yorsunuz; 36 bin lira değil, 2900 lira yatı
rıp 1000 lira alıyorsunuz. Bunun manası 
şudur: Biz devlet olarak sanayi yatırımı 
yapmadık veya yapmışsak, sadece mevcut
ları tamamlamaya çalıştık; sizlerin, bizden 
evvelkilerin yarım bıraktığı, yıllarca süren 
tesisleri tamamlamaya çalıştık. İşte, odur 
yaptığımız. 

Biz, serbest bir ekonomik sistem içe
risinde, şu memleketin insanlarının gücü
nün nelere kadir olduğunu göstermeye ça
lıştık. Bunlar, vatandaşın gücüyle yapılan 
işlerdir. Sanayiyi kuran da vatandaştır, ge
liştiren, ihracat yapan da vatandaştır. Söy
lediğimiz budur. Başkaca bir sistemin de 
Türkiye'de hiçbir zaman gideceğini söy
leyemem. 

Bakınız, bu kelimeyi ben de bir kere 
kullanayım: "Sosyal piyasa ekonomisi". 
Bu kelimeyi ilk önce kim kullandı, bilir 
misiniz? Almanya'da Profesör Erhard kul
landı. Profesör Erhard serbest ekonomik 
sistemin en büyük mimarlarından biridir. 

ONUR KUMBARACIBAŞI (Koca
eli) — İlk defa Profesör Müller Armack 
kullandı efendim. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Kullandığı kelime budur; söy
lediği de budur. Bunu kulnanan, Alman
ya'da muhafazakâr bir parti olan Hıristi
yan Demokrat Partiye mensup, sonradan 
da Başbakan olmuş, tanınmış bir zattır. 
Söylemek istediği şudur: Sosyal piyasa 
ekonomisinin aslı, serbest piyasa ekono-
misidir; ama o günkü şartlar içerisinde 

sosyalistlere karşı, biraz sosyal tadını ve
rebilmek için ismi böyle kullanmıştır. 
Çünkü aslının serbest piyasa ekonimisi ol
duğunu biliyoruz. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Sizin, sosyal adaletçiliğiniz gibi. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Şimdi gelelim muhaliflerimizin 
görüşlerine... Acaba nasıl? Efendim ora
da karışıklık var. Onur Kumbaracıbaşı'
yı dinledik; güzel anlatıyor. Tabiî, hoca
dır, iyi, güzel şeyler anlatacak... 

EROL AÖAGİL (Ankara) — Ken
dileri "sayın"dır. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Sayın Onur Kumbaracıbaşı'yı 
güzel güzel dinledim; bu tarafta da olsa, 
yine aynı güzellikte konuşacağını zanne
derim. (Gülüşmeler) 

ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) 
— Bazı kişilerle karıştırıyorsunuz. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Hayır, hayır; bir davet bahis ko
nusu değil; yanlış anlamayın. (Gü
lüşmeler) 

Söylemek istediğim şu: Programını
za bakıyorum, programda, "Sanayinin te
pe noktaları devletin elinde olmalıdır" di
yor. Yani, "Demir-çelik, petrokimya, ra
fineriler -artık neyi münasip görüyorsanız-
belki motor sanayii, belki gemi inşaat 
sanayii- artık bir parça da adama göre de
ğişecek tepe noktaları devletin elinde 
olmalı" diyor; SHP'nin görüşü bu; prog
ramda böyle. 

Öbür taraftan, DYP'nin görüşüne 
gelince: DYP karma ekonomiden yana. 

ALİ ESER (Samsun) — Hayır, hiç
bir zaman karma ekonomi demedik. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Karma ekonomi ne? Efendim, 
devletle özel sektör, aynı anda, aynı işler
de bulunabilir, bir; ortaklık yapabilir, iki. 
Bu da başka bir modeldir. Arkasından şu 
söyleniyor, deniliyor ki: "Sakın ha, bu 
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önemli sanayii -yani SHP'nin söylediği te
pe noktalardaki sanayii- yabancılara sat
mayın, ne olur ne olmaz'' Onu da sizler 
söylüyorsunuz; ama benim duyduğuma 
göre, temsilcileriniz gidiyor, Bussines In-
ternational'da (Dünya Ekonomik Foru
mu) şöyle konuşuyorlar "Yabancı serma
yeye kucağımız açık. Hiçbir şeyimiz yok. 
Gelin, sizi çok seviyoruz". Bundan baş
ka, özelleştirme konusunda da, "Biz özel
leştirmenin karşısında değiliz" diyorlar; 
ama buraya geldikleri zaman, "Şu sizin 
özelleştirdiklerinizi biz devletleştireceğiz" 
diyorlar. 

Şimdi, bu ne perhiz, bu ne lahana 
turşusu! Orada öyle söyleyeceksin, bura
da böyle söyleyeceksin!.. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

inanmayanlar -tercüme de ettik-
Bussines International'm son sonuç rapo
runu okusunlar. Neler söylenmiş, neleri 
anlamışlar, neleri kabul etmişler, orada 
vardir. 

Muhterem milletvekilleri, biz serbest 
bir ekonomiden yana olduğumuzu defa
larca söyledik. Öyle bir ekonomik sistem 
ki, vatandaşımızın gücü ortaya çıksın, 
önündeki engeller kaldırılsın, bürokrasi 
asgariye insin. Devlet, geniş, büyük bir 
devlet! her şeye müdahale eden bir devlet 
değil. Devlet, güçlü, parası bol; ama her 
şeye! müdahale eden bir devlet değil; yol 
gösteren, destekleyen bir devlet olsun. Bu
nu, oldukça büyük tarzda realize ettik; 
ama tabiî daha epey eksiğimiz var; beş se
nede hepsini yapmak mümkün değil, ama 
bu memlekette tahminlerin üzerinde icra
at yaptık. 

BEYTULLAH MEHMET GAZİ-
OĞLU (Bursa) — Millet takdir etmiyor!.. 

M. ERDOĞAN YETENÇ (Manisa) 
— Nankör millet, nankör!.. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, 
lütfenr. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De

vamla) — Yaptığımız en önemli işlerden 
bir tanesi! Demin ifade ettiğim gibi, Tür
kiye'de uzun yıllardır, hatta bir asırdır ya
pılamayan bir sanayi devrimini realize et
tik. (SHP ve DYP sıralarından alkışlar(!)) 
Tabiî, iyi dinleyin, "sanayi devrimi" de
yince... 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — 
Fabrikaları kapattık!.. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — "Sanayi devrimi" deyince, si
zin gibi, sizlerin devrinde olduğu gibi, 
"Ne yaparsam, satarım" düşüncesiyle de
ğil; çarık çürük bir sürü şeyler yapan, ama 
dış dünyaya çıktığı zaman hiçbir şey sa
tamayan sanayiden bahsetmiyorum. O, es
ki devirdeydi... (ANAP sıralarından alkış
lar) Öyle, bizim halkımızı kazıklayan sa
nayi müesseseleri varsa, zaten gümrükle
ri aşağıya çektiğimiz için, hepsi kapanma
ya mecburdur; belki kapananlar bunlar
dır; siz hâlâ onları özlüyorsunuz! (ANAP 
sıralanndan alkışlar) 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — MAN 
Fabrikası ne oldu, siz açmıştınız? 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Lüt
fen dinleyelim, lütfen... 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Şirketler serbest bir ekonomi
de kurulurlar... (DYP sıralarından 
"Batarlar" sesleri) Gelişirler?.. Bazıları da 
batar.. Devletin kimseyi kurtarmak için 
garanti vermesi mümkün değildir. (ANAP 
sıralarından alkışlar) Yalnız, bir şey duy
dum: "Biz özel teşebbüsü teşvik 
edeceğiz" dediniz; öyle değil mi? "Hatta 
şirket bazına kadar" dediniz; siz söyledi
niz bunu. Siz, gidin o şirketleri kurtarın. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Açan 
sizdiniz de... 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Şimdi, söylemek istediğim şu.. 

BAŞKAN — Lütfen dinleyelim efen
dim, lütfen... 
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YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Sizin aç
tıklarınız ne oldu? Burtrak ne oldu, Burt-
rak? 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Kapanabilir, hiç önemli değil. 
Mühim olan, memleketin genel ekonomi-
sidir. Rakamlara bakın... 

BEYTULLAH MEHMET GAZİ-
OĞLU (Bursa) — Enflasyon yüzde 100..: 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Biz bu memleketi 70 sente 
muhtaç etmedik, dövizsiz bırakmadık. 
Bunların hepsini söylemek lazım, hakikat
ler böyledir; hoşunuza gitmediği için böyle 
cevap veriyorsunuz... 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Dolar 2 
bin lira... 

BAŞKAN — Lütfen efendim, 
lütfen... 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Bir memleketin en önemli ta
rafı, genel ekonomidir; bu gidişe bakın... 

İRFAN DEMİRALP (Samsun) — 
Millet sizin kıymetinizi anlayamadı! 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Madem istiyorsunuz, size bir
kaç rakam vereyim... 

BEYTULLAH MEHMET GAZİ-
OĞLU (Bursa) — Enflasyon rakamları
nı istiyoruz. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 
dört gündür görüşmeler devam ediyor. 
Her hatip -Genel Kurulca çok güzel bir 
şekilde dinlendi. Şimdi Sayın Başbakan 
Hükümet adına konuşuyor; lütfen dinle
yelim. Fikirlere iştirak edip etmemek si
zin kendi bileceğiniz iştir; ama Genel Ku
rulda bu görüşmeleri inkıtaa uğratmaya
lım efendim. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — 1975 senesinde Türkiye'nin carî 
işlem açığı 1 milyar 648 milyon dolardır. 
Bu rakam 1976 senesinde 2 milyar dolar, 
1977 senesinde 3 milyar 140 milyon dolar, 
1978 senesinde 1 milyar 300 milyon do-
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lar, 1979 senesinde 1 milyar 400 milyon 
dolar ve 1980 senesinde de 3 milyar 400 
milyon dolardır. Bu rakamları devam et
tirirsek; 1981 senesinde 1 milyar 919 mil
yon dolar, 1982 senesinde 1 milyar dolar, 
1983 senesinde 1 milyar 893 milyon do
lar, 1984 senesinde 1 milyar 407 milyon 
dolar, 1985 senesinde 1 milyar dolar, 1986 
senesinde 1,5 milyar dolar, 1987 senesin
de 982 milyon dolardır ve 1988 senesinde 
de 1,5 milyar dolar fazlalık vardır, tersi
ne. 

Şimdi, birçok arkadaşımız bahsetti, 
bir zamanlar da bahsettiniz, muhalefet de 
bahsetti, devamlı olarak söyledi, "Türki
ye'yi borç tuzağına düşürüyorsunuz" 
diye. 

Bu gerideki carî işlemler açığının fi
nansmanı için borç alınır; yani Türkiye 
1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 
1982 ve 1983 senelerindeki carî işlemler 
açığını kapatmak için borç almıştır, bunun 
için borçlanmıştır. Garî işlemler açığı sı
fıra geldiği zaman, o memleketin borç al
maya ihtiyacı kalmaz... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Bu se
ne almadınız mı? 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Artıya geçtiğiniz zaman da bor
cunuzu ödeme şansınız meydana gelir; he
sap bu kadar basittir. 

Şimdi, bir taraftan, "Efendim, mem
leket 50 milyar dolar borç tuzağına düştü" 
diyeceksiniz; bir taraftan da, "Kim bunun 
müsebbibi?" diye sorulmasını beklemeye
ceksiniz! Bir geriye bakın bakalım, kim 
bunun müsebbibi?.. Neticesi gayet açık su
rette gözüküyor... Anavatan iktidarı olma
sa, bu meselenin düzeltilmesi de mümkün 
değil. (ANAP sıralarından "Bravo" ses
leri, alkışlar) Anadolu'da bir tabir var 
"Yavuz hırsız ev sahibini bastırır" diye... 
Hem yapacaksın, ondan sonra da suçu 
başkasının üzerine atacaksın!.. 
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ABDULKADIR ATEŞ (Gaziantep) 
— Dış borcun 50 milyar dolar olduğunu 
mu ifade ediyorsunuz Sayın Başbakan? 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — 50 milyar olduğunu onlar id
dia ediyorlar; yok öyle şey. 

ABDULKADIR ATEŞ (Gaziantep) 
— Siz söylediniz Sayın Başbakan. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) -*- Hayır, "50 milyar dolar diye id
dia ediyorlar" dedim... 

ABDULKADIR ATEŞ (Gaziantep) 
— Siz kabul etmiyor musunuz? 

BAŞKAN — Lütfen efendim.. Din
leyelim... 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Bir önemli konu daha var; bü
tün planlar için çok önemlidir, bununla il
gili sual de sorulmuştur! "Altıncı Beş Yıl
lık Planda tasarruf oranı yüzde 30' un üze
rine çıkacak deniliyor. Nasıl çıkaracaksı
nız bunu?" Sual bu. 

Peki, şu eski yıllara bakalım, tasar
ruf oranı ne olmuş: 1975'te 19,1, 1976'da 
22,3, 1977'de 19,4 -ondan sonra kaymaya 
başlıyor- 1978'de 17,2, 1979'da 15,3, 
1980'de 16,1981'de tekrar yükselmeye baş
lıyor ve 18,6 oluyor, 1982'de 15,9, 1983'te 
16,1, 1984'te 16,5, 1985'te 18,9, 1986'da 
21,8, 1987'de 23,9 ve 1988'de 26,2. 

EROL AĞAGİL (Ankara) — Onlar 
Kastelli'nin tasarrufları. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla)— Yani, Anavatan devrinde, beş 
senede 16'dan 26'ya çıkmış. Geriye kalan 
beş senede, Anavatan devrinde bu, rahat
lıkla 30'un üzerine çıkar da, mazallah bir 
başkası gelirse tekrar 15'e düşü verir. 
(ANAP sıralarından alkışlar) Zaten ra
kamlar gösteriyor, tarih var burada, 
tarih... 

BEYTULLAH MEHMET GAZİ-
OĞLU (Bursa) — işiniz çok zor Sayın 
Başbakan. 

İRFAN DEMİRALP (Samsun) — -
Millet sizin kıymetinizi anlayamadı Sayın 
Başbakan! 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Türk ekonomisi, geçirmekte ol
duğumuz Beşinci Beş Yıllık Plan devrin
de büyük çapta dışa açılmıştır, ihracat 12 
milyar dolar seviyelerine yaklaşmış ve bu 
ihracatın yüzde 77'si sanayi ürünlerinde 
olmuştur. En önemli tarafı da, bu sanayi 
ürünlerinin yönünün artık, özellikle kal
kınan ülkelere, OECD ülkelerine doğru 
yönelmesidir. Bugün Türkiye ihracatının 
yüzde 65'i OECD ülkelerine, yüzde 25'i 
Ortadoğu ülkelerine, gerisi de.sosyalist 
bloka yapılmaktadır. 

Müsaade ederseniz, bir parça daha 
döviz gelirleri üzerinde duracağım; çün
kü, bu konuda yanlış birtakım telakkiler 
var. 1987 senesinde Türk ekonomisi 987 
milyon dolar cari işlem açığı verdi. Bunun 
yanında, takriben 400 milyon dolar kadar 
da net hata noksan rakamı eksiydi. Aslın
da bu iki rakam toplanır. Demek ki, eko
nominin fiil! açığı 1 milyar 900 milyon do
lardır. 1988 senesinde 1,5 milyar dolar faz
lalık verdi. Net hata noksan Akamı da (+) 
400'dü. Bu suretle 1 milyar 900 milyon 
dolar kadar bir fazlalık bahis konusudur. 

Şimdi, suallerden biri şu: Acaba bu 
devamlı mıdır? 

Devamlıdır. Nitekim, elimizde ilk dört 
ayın rakamları var; ilk dört ayın rakam
ları, geçen senenin ilk dört ayı rakamla
rıyla mukayasa edildiği zaman, değişimin 
ne olduğunu size söyleyeyim: 1988 senesi 
ocak - nisan ayları arasında cari işlemler 
açığı 425 milyon dolardır. Bu sene 60 mil
yon dolar fazlalık vardır; ama bunun ya
nında geçen sene net hata noksan rakamı 
63 milyon dolardır. Demek ki, geçen sene 
380 milyon dolar açığımız vardı. Bu sene 
net hata noksan rakamı 955 milyon dolar
dır. 955 milyon dolar, 60 milyon dolarla 
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toplandığı zaman, 1 milyar doların üze
rin çıkar. Demek ki, dört ay içinde, geçen 
senenin eksi 400 milyon dolarına muka
bil, bu sefer ( + ) 1 milyar dolar var. 

Zaten şunu hemen söyleyeyim: Dö
vizi serbest bıraktık, kuru serbest bırak
tık, altını serbest bıraktık, fazileri serbest 
bıraktık; sizin söylediğiniz gibi, faizler in
meye başladı... (ANAP sıralarından "Si
lah kaçakçılığı önlendi" sesleri) 

ABDÜLKADİR ATEŞ (Gaziantep) 
— Devleti de lağvettik!.. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Bugün Türkiye'ye, bilmem bi
liyor musunuz değerli arkadaşlarım, haf
tada ne kadar altın resmen ithal ediliyor? 
Eskiden bu Bulgaristan üzerinden kaçak 
olarak geliyordu. Haftada bir ton... Tür
kiye şu anda haftada bir ton altın ithal 
ediyor. 

TEVFİK KOÇAK (Ankara) — Ya
sal yollardan mı Sayın Başbakan? 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Evet, Merkez Bankası ithal edi
yor ve satıyor, böylece 400 doları da Bul-
gara, kaçakçıya kaptırmıyor. (ANAP sıra
larından alkışlar) 

Bütün bunların hepsi çok rahat ya
pıldığı halde, her türlü mal Türkiye'ye çok 
rahatlıkla girdiği halde, döviz dengemiz
de en ufak bir problem yoktur. Türkiye ge
çen sene borç ve faiz olarak 7 milyar do
lar ödedi. Hiçbir ülkenin başaramayaca
ğı işleri yaptık. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Kaç milyarını dışarıdan aldınız Sayın 
Başbakan?.. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (de
vamla) — Bugün Türkiye'nin gelirleri ne
den artıyor? ihracat bir taraftan artıyor. 
Türkiye bugün Akdeniz'de, Akdeniz için
de gezen en geniş ufak filoya sahiptir, kos-
ter olarak tabir ediyorum. Avrupa'da en 
büyük TIR filosuna sahiptir, milletlerarası 

en büyük otobüs gruplarına sahiptir. Dün 
akşam Budapeşte'ye bir iş için telefon et
tim, sordum, "Durum nedir?" diye. Se
faretimiz bugünlerde orada günde dört 
bin vize veriyor; dört bin vize... Nereye ge
liyor bunlar? Macarlar Türkiye'ye geliyor. 
Dedim ki, niye geliyor bunlar, ne için ge
liyor? "Alışverişe geliyor" dediler. "Ne 
alıyorlar?" dedim; deri eşya, konfeksiyon, 
altın, ziynet eşyası... Sonra, tuttum, ra
kamları, istettim;' büyük rakamlar Yugos
lavya'dan var, çok büyük rakamlar... Po
lonya'dan var, Yunanistan'dan var; 80 bi
nin üzerinde, üç dört ay içinde gelmiş. 

EROL AĞAGİL (Ankara) — Peki, 
turistik tesisler niye boş? 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) -*• Keşke sizin zamanınızda da bi
raz turistik tesis yapılsaydı... 

Bu sene inşallah Türkiye'nin turizm 
gelirleri 3 milyar doların üzerine çıkacak; 
kim ne derse desin. Bir şey daha söyleye
yim, herkes çok iyi bilsin; kur ayarlaması 
bizim elimizde değildir, kur ayarlaması pi
yasa şartlarına göre yapılır. Piyasa şartla
rına göre de, işte, gördüğünüz gibi, son 
altı ay içerisinde çok önemli bir kur ayar
laması yapılmamıştır. Demek ki, Türk pa
rası kendi kendine yerine oturmuştur. 

Şimdi, arkadaşlarımız bazen, çıkıyor, 
diyorlar ki, Türkiye'nin fert başına millî 
geliri 1 200 - 1 300 dolardır, dünyanın en 
sondaki 10 ülkesi kadar gelir dağılımı var... 

Biraz insafla konuşmak lazım. Yani, 
ya o ülkeleri görmediler ya Türkiye'yi bil
miyorlar; ikisinden biri. Buna inandira-
bilmek için, bakınız, her seferinde rica edi
yorum, diyorum ki, muhalefetten de ar
kadaşlarımız seyahat ettiğimizde, gelsin
ler... Geliyorlar, görüyorlar, Türkiye ile 
mukayese ediyorlar, düşünceleri değişiyor; 
ama burada, bu atmosferin içine girince, 
tekrar dönüyorlar! Ne yapayım yani? On 
kere mi götürelim?!. Hep gezenler aynı ka-
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naatte değil; ben çok iyi biliyorum. Bir mi
sal vereceğim: En son Tunus'a gittik, ar
kadaşlarım şahittir, bizim aleyhimize ya
zan bir gazeteci arkadaşımız -umumiyetle 
aleyhimizde yazar- Tunus'tan dönerken 
geldi, dedi ki, "Ben buraya 11 sene evvel 
de davet edildim. "Hamamet" denilen 
çok güzel turistik bir yer var, orayı da gös
termişlerdi; şimdi oraya tekrar gittik, 11 
sene evvel geldiğimde üç gün için gelmiş
tim, o kadar hoşuma gitti ki, 15 gün kal
dım; ama, bir şeyi itiraf edeceğim, Tür
kiye'deki tesisler bunu öyle sollamış ki, ne 
dizaynı, ne servisi, artık bizimkilerle mu
kayese bile edilemez.'' Kendisi itiraf etti, 

, sizin arkadaşlarınız da dinledi, bize her
halde yağ çekmek için böyle bir şeyi söy
lemeye ihtiyacı yok; kendileri bizi her gün 
de tenkit ediyor. Ne yapalım?.. 

Bu bana neyi hatırlattı, biliyor mu
sunuz?.. Vaktiyle islamiyet ilk çıktığı za
man, müşrikler dinlerlermiş, ondan son
ra, tabiî görüntü olarak, fevkalade şedit iti
razlarda bulunurlarmış, sonra kendi ara
larında toplanırlarmış, yahu söyledikleri 
galiba doğru falan derlermiş, ona benzet
tim. (ANAP sıralarından "Bravo" sesle
ri, alkışlar) 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Sayın Başbakan, benzetmenizi doğru ya
pınız; müşrik yoktur burada. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Hayır, sizler için demedim. 

Yine eğer kızmazsanız birkaç şey da
ha söyleyeceğim. Elektrik meselesi bura
da yine konuşuldu -yine Anamuhalefet de
ğil de, öbür muhalefet partisinden, onlar 
galiba elektrikten daha fazla anlıyorlar-
burada denildi ki: "Bizim zamanımızda 
da elektrik istihsali çok fazla arttı. Siz gi
din ikinci Plana bakın, ondan çok daha 
fazla elektrik artışı var." 

Ben 1965 - 1970 arasında baktım: 4,9 
milyar kilovat/saatten 8.6 milyar kilo-
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vat/saate yükselmiş. 1965 - 1970, 1983 -
1988; ikisi de beş sene. Orantıladık, iki
sinde de yüzde 75.5 artış var, her ikisin-
dede aynı miktarda ama, arada-şöyle bir 
fark var: Birisinin 27'den 48'e çıkması, 21 
milyar kilovat/saat ilave edilmiş demektir. 
Öbür tarafta 4 milyar kilovat/saat bile de
ğil, yani demek ki, bizim devremizdeki ila
ve edilen miktar 5 mislidir... 

ALİ ESER (Samsun) — Böyle mu
kayese yapılmaz Sayın Başbakan. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Böyle mukayese olur tabiî; yok
sa, öyle nispetle mukayese mi olur? Yani, 
sizin şu devirdeki 4.9 milyar kilovat/saa
tinizi biz bir senede yapıyoruz. (ANAP sı
ralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

ALİ ESER (Samsun) — Maya olma
dan hamur olur mu Sayın Başbakan? Ev
vela maya yapılır. 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — 
Sayın Başbakan, barajlar konusuna da 
gelin. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Efendim, barajlar konusuna da 
gelelim; madem sordunuz, söyleyelim. 

Türkiye'de 1950 yılı başına kadar ya
pılan baraj sayısı 3 tanedir, üçünü de sa
yabilirim: Çubuk Barajı, Porsuk Barajı, 
bir tanesi de Niğde'de bir barajdır. O 
kadar... 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — 
Baraj değil, su bendi. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — .<Ufak bentler, yani ismine 
"Baraj" denmiş. 1950 ile 1960 arasında 
daha büyükleri vardır, toplam 6 tanedir. 
O meşhur, "Büyük Barajlar yapıldı" de
nilen devirde yapılan 6 tane baraj vardır. 
1960 ile 1965 arasında 7 tane, 1965 ile 1970 
arasında 19 tane -fena değil, memnun ol
manız lazım; çünkü, 19 tanedir- 1970 ile 
1975 arasmud 19 tane, 1975 ile 1980 ara-
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sında 12'ye düşüyor -zaten en kötü devre 
burasıdır- 1980 ile 1984 arasında, yani üç 
senelik askerî dönemdir 18 tane, 1984 ile 
1988 arasında 38 tane. (ANAP sıraların
dan "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Şimdi bir sözüm var... 
M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 

Sayın Başbakan, Allah aşkına, şu 38 ba
rajın ismini açıklar mısınız? 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
Lütfen... 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Açıklayın da, zabıtlara geçsin. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
Lütfen... 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — 38 tane; istiyorsan liste halinde 
hepsini verebilirim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De

vamla) — Başka bir şey daha söyleyece
ğim, dikkatle dinleyin; şu anda 62 tane ba
raj inşa halinde, içinde -biraz sonra 
bahsedeceğim- Atatürk Barajı da var. 
Ümit ediyorum ki, bu 62 barajın, bizim 
dönemimizde, yani 1992 seçimlerine ka
dar 50'den fazlası tamamlanacaktır ve 
Türkiye'de bir iktidar -Anavatan İktidarı-
bir rekor daha kıracaktır. (ANAP sırala
rından alkışlar) Baraj sayısı, asgarî 88'e 
yükselecek. Devraldığımız zaman, Tür
kiye'de bütün cumhuriyet devrinde yapıl
mış baraj sayısı 84... 

HALİL ÇULHAOĞLU (İzmir) — 
Kapasiteden bahset... 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Eğer kapasiteleri ölçersek, ta
biî ki, onun iki misli. Kapasiteleri ölçme
ye kalkınca, işte onun altından kalkamaz
sınız. Çünkü, bakınız, bir Atatürk Barajı 
-misal olarak veriyorum- Keban'ın tam 6 
misli büyüklüğünde gövde dolgu hacmi
ne sahiptir. Keban'ınki 14 milyon metre

küp, Atatürk Barajı'nınki 84 milyon met
reküp. Şimdi her giden görüyor, ondan 
sonra sesi kesiliyor. Sevenler, hakikaten 
yüreğinde bir şey olmayanlar çok hoşla
nıyorlar; fakat biraz kıskananlar oluyor, 
onların da sesi kesiliyor... 

EROL AĞAGİL (Ankara) — Yani, 
bundan sonra "Barajlar Kralı" siz olacak
sınız Sayın Başbakan!.. 

TEVFİK KOÇAK (Ankara) — Sa
yın Başbakan, bundan sonra anahtar par
tisi olacaksınız... 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Biz memlekete hizmet ediyoruz; 
hizmetimizi de böyle övünmek için değil; 
yani krallık iddiaları falan bizde değil... 

İBRAHİM GÜRDAL (İsparta) — 
Hanedan varken, krallık olur mu? 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Muhterem arkadaşlarım, Gü
neydoğu Anadolu Projesi üzerinde de su
aller oldu. Güneydoğu Anadolu Projesi, 
üzerinde 22 tane barajın olduğu bir pro
jedir. Gene şunu açıkça ifade edeyim: Biz
den evvelki dönemde bu barajlardan hiç
birisi yapılmamıştır, tamamlanmamıştır, 
yani ikmal edilmemiştir. 22 projeden şu 
anda bizim devrimizde, 2 tanesi tamam
lanmıştır, 6 tanesi de inşa halindedir. De
mek ki, geriye 14 proje kalıyor. Yalnız, bu 
6 tanenin içerisinde tamamlanan büyük 
Karakaya Barajıdır ve önce tamamlanma
ya namzet de Atatürk Barajıdır. 

Atatürk Barajı, dünyanın en büyük 
barajlarından biridir. Urfa tünelleriyle 
Haran Ovasına, Urfa ile Mardin arasın
daki ovalara su getirecektir. Bu ovalara su 
getirecek tünel sistemi de tamamlanacak. 
Önümüzdeki sene baraj tamamdır, yani 
gövdesi inşaatı tamamdır. Zaten şu anda 
120 metrenin üzerine çıkmıştır, çok az bir 
kısım kalmıştır. Bu baraj tamamlandıktan 
sonra kapaklar kapanacak, su tutmaya 
başlayacak. Tabiî ki, aşağıya belli bir su 
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verme mükellefiyetimiz de var. Onun için, 
barajın su tünellerine geleceği seviye, eğer 
iyi bir su senesi yakalayamazsak veya or
talama bir su senesi gelmez ise, gecikebi
lir; yoksa, normal şartlarda, hesaben, 1992 
senesinde bu tünellerden su akıtılabilece-
ği düşünülüyor, suyun iyi gelmesi, orta
lama gelmesi halinde. Ama ortalama gel
mez, düşük gelirse -ki bu sene öyle- o tak
dirde, santral 1991'de çalışmakla beraber, 
suyun tünellerden sulama kanallarına akı
tılması 1992 veya daha sonraki yılları bu
lur. Ümit ederim ki, 1992 senesinde ora
ya -çünkü tüneller bitmiş olacağı için- su 
verilebilir. Tünellerle beraber şu anda 145 
bin hektarlık bir sulama projesi üzerinde 
çalışılmaktadır. Bunun, aşağı yukarı 25 -
30 bin hektarı tamamlanmak üzeredir. Bir 
kısmı ihale edilmiş vaziyette, kalan kısmı
nın ihaleleri de yapılacaktır. 

Aslında, Urfa tünellerinden gelecek 
olan suyla, zaman içerisinde 700 bin hek
tar (7 milyon dönüm) arazi sulanacaktır. 
Bunların bir kısmı pompajla olacak, bir 
kısmı ta Mardin ovalarına kadar gidecek 
olan kanallarla yapılacaktır; ama her za
man söyledim; sulama işi, gelişmesi kolay 
olan bir şey değildir. İşte 1954 yılında bi
ten Seyhan Barajı projesini ele alın; hâlâ 
Seyhan'da daha sulanacak yerler vardır. 
Yani sulama, uzun zaman isteyen, eğitim 
isteyen; aynı zamanda su kullanmayı da 
öğretmek isteyen bir iştir. Olaya birden bi
re bütün her yer sulanacak diye bakma
mak lazım. O da, zaman içerisinde yeri
ne gelecektir. Tabi! ki, yatırımları da ona 
göre yapmak lazım; yani lüzumsuz yatı
rım yapmamak lazımdır. 

Şu anda Kralkızı (Dicle) -bunlar Di
yarbakır'dadır ve Diyarbakır ovalarını 
suluyor- ve Batman Barajı üzerinde çalış
malar vardır. Hemen şunu ifade edebili
rim ki, bu mıntıkalarda ilk defa bu baraj
lar yapılıyor. 

Gene bir muhalefet lideri, konuşma-
— 291 
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smda, bizim Doğu ve Güneydoğu Anado
lu'ya önem vermediğimiz gibi laflar söy
ledi; ben de oturdum bir liste çıkardım. 
Cumhuriyet devrinden 1983'e kadar bü
tün mıntıkada; yani Doğu ve Güneydoğu 
anadolu'da 7 tane Baraj yapılmıştır. Bun
lardan bir tanesi, yani Keban Barajı bü
yük olup, diğerleri çok ufak barajlardır. Şu 
anda, 1989 yılı sonuna kadar bitecek ba
rajlar da dahil olmak üzere 9 tanesi bizim 
devrimizde tamamlanmış oluyor. Yani 
7'ye mukabil 9 baraj ve halen de 13 tane
si inşa halindedir. Bunların finansmanla
rının mühim bir bölümü kısmen kamu or
taklığı sisteminden, kısmen de Avrupa İs
kân Fonundan temin edilmiştir. Türkiye, 
bilhassa bu sulama işlerinde ve barajlar
da en büyük ağırlığını Doğu ve Güney
doğu Anadolu'ya vermektedir; Erzurum'
da, Ağrı'da, Van'da ve Erzincan'da bir
çok projeler bu şekilde tamamlanmakta
dır. Eski yıllarda bu bölgeler hakikaten 
onun söylediği gibi, maalesef ihmal edil
miştir, ama Anavatan döneminde, özellik
le Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya Ata
türk Barajının haricinde de oldukça önem
li hizmetler götürülmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım, Beşinci Beş 
Yıllık Plan döneminde köylere götürülen 
hizmetler de çok önemlidir. Köylere giden 
hizmetleri basit hizmetler olarak göreme
yiz. Ben, bazı arkadaşlarımla konuşuyo
rum. Özellikle yol yapımı konusunda o 
bölgeyi, yani kendi bölgesini çok iyi bilen 
milletvekillerimiz var ve onlar, "Daha ev
velki dönemlerde bizde, bütün ilde ya bir 
tane ya da iki tane dozer vardı'' diyorlar. 
Şimdi ise aynı illerde 10, 15 ve hatta 20 
tane dozer ve greyder var. Bu kadar çok 
makine getirilmiştir. Sadece bir yere de
ğil; eskidendi onlar... Yani seçim zamanı 
şuradan al, şuraya götür... Yok öyle şey; 
ihtiyacımız yok ki... 

EROL AĞAGİL (Ankara) — Çok 
gördük, çok... 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Her tarafta dolu dozer var, 
greyder var. (ANAP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar) 

ALİ ESER (Samsun) — Şimdi o do
zerler için mazot alamıyorlar Sayın Baş
bakan, mazot alamıyorlar. 

ALİ ŞAHİN (Kahramanmaraş) — 
Şimdi o dozerler yatıyor. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Lüt
fen dinleyelim. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Demek ki, çok fazla dozer ve 
greyder almışız. 

Telefon sistemi bütün köylere gö
türüldü. 

Doğrudur, demin sayın sözcü bura
da, "Rakamlarda bir fark var. Birinde 39 
bin telefon, diğerinde de 36 bin elektrik 
diyor" dedi. Rakam farklılığı şuradan 
kaynaklanıyor zannediyorum. Esâs elek
triğin rakamı, köy sayısıdır, 36 bin küsur
dur; telefon gittiğinden bazı mezralar da 
ilave edilmiştir ve öyle sayılmıştır; aslın
da elektriğin rakamı 36 bindir, artı 20 bin 
mezraya da elektrik verilmiştir. Mukaye
se ederseniz, 50 küsur binle 39 bin demek 
daha doğrudur. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Elek
triksiz çok köy var canım. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — 1980 senesini hatırlıyorum, 
1981'i de hatırlıyorum, hatta Bulgaristan'a 
1981'de gittim. Trakya'yı görenler bilir; 
büyük bir hava hattı gider, 380 kilovolt-
tur. Bu hat, Bulgaristan'dan elektrik al
mak için yapılmıştır. O tarihlerde Bulga
ristan'dan yılda 2-2,5 milyar kilovat/saat 
elektrik'alıyorduk. Demin bahsettiğim 4 
milyar kilovat/saatin yarısı kadar ve parası 
da epey fazlaydı. 100 milyon dolara kadar 
borcumuzun biriktiğini, ödeyemediğimi
zi hatırlarım. Tabiî ki, adam da bize ho
rozlanıyordu; "Borcunuzu ödeyemiyorsu-
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nuz", şudur budur. Şimdi o hat boştur; 
Bulgaristan'dan herhangi bir şekilde elek
trik almaya ihtiyacımız yoktur. Hatta faz
lasını söyleyeyim, bugün Türkiye'de 
önemli bir su azalması vardır. Yani, için
de bulunduğumuz sene sularda büyük 
çapta azalma var. Aslında hidroelektrik 
santralları, bu sulardaki azalmayı aşağı çe
ker. Eğer eski seneler gibi olsaydı, bizim 
en asgarisinden günde 5 - 6 saat elektrik 
kesmemiz lazımdı; ama gerek gaz çevrim 
santrallarımn yapılması, gerekse yarım 
kalmış birçok diğer santralların, termik 
santrallarm süratle tamamlanması, bugün 
Türkiye'de hiçbir zaman elektrik kesilme
sine ihtiyaç bırakmamıştır. 

Ayrıca, bir şey daha söyleyeyim: Ka
ranlık olan şehirler vardı, "Üç lambadan 
birini söndürün" diyorlardı; bunu herkes 
hatırlar, "Tasarruf edelim" diyorlardı. 
Şimdi, biz tam tersini yaptık, aydınlattık. 
Her tarafta güzel sokak aydınlatmaları 
var. (ANAP sıralarından alkışlar) İstan
bul, Ankara, İzmir... Bütün şehirler pırıl 
pırıl. Birer helikopter mi, uçak mı olur, 
şöyle sizleri bir gezdirelim Türkiye'nin 
üzerinden, pırıl pırıl ülkeyi bir görün, fi
kirleriniz biraz değişir. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Biz gi
diyoruz. Bir de gidelim, Tunceli'yi geze
lim Sayın Başbakan. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Orada da öyle, orada da öyle, 
Elektriksiz köy var mı? lelefonsuz köy var 
mı? 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Bir gi
dip gezelim, görün. Var; elektriksiz köy de 
var, yolsuz köy de var, susuz köy de var. 

BAŞKAN — Dinleyelim efendim, 
dinleyelim. Lütfen... 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Değerli arkadaşlarım, Beşinci 
Plan döneminde önemli yenilikler getir
dik. Bu yeniliklerden bir tanesi, savunma 
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sanayiidir. Hakikaten, Anavatan iktidarı
nın getirdiği ve şimdiye kadar kimsenin 
aklına gelmeyen, düşünülmesi de müm
kün olmayan, bize has bir yenilik getirdik, 
Savunma Sanayii Fon İdaresini kurduk. 
Bugün göklerde uçmasından iftihar etti
ğimiz, tatbikadarda gördüğümüz, yurt dı
şında birçok hava gösterilerinde izlediği
miz F-16'lann yapıldığı tesis, yani Mür-
ted'deki tesis, bu Savunnia Sanayii Fonu
nun desteğiyle realize olmuş, yapılmıştır. 
Eğer Savunma Sanayii Fonu olmasaydı, 
bu tesisler, vaktiyle başka tesislerin bası
na geldiği gibi, yıllar yık sürerdi. 

M. ERDOĞAN YETENÇ (Manisa) 
— Biz bu filmi seyrettik Sayın Başbakan. * 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Çankırı'daki radarlı hava mü
dafaa toplan da gene aynı şekilde, savun
ma sanayiinin eseridir. Bugün Gölcük'te 
yapılan firkateynler, denizaltılar, savun
maya verdiğimiz önemin işaretleridir. Ta
biatıyla, bunlar için bütçeden ve Savun
ma Sanayii Fonundan birtakım imkânlar 
aktarılmaktadır. 

Bakın, bir şey söyleyeyim: Helikop
terler çok sayıda kullanılıyor. Bugün bil
hassa Kara Kuvvederinde helikopterin 
önemi fevkalade fazla; muhtelif harekât
larda gezilerde aynı zamanda Güneydo
ğudaki harekâtlarda çok sayıda kullanılı
yor ve tabiatıyla yedek parçalan önemli
dir. Genelkurmay Başkanımız geçenlerde 
bana, "Yedek parça sıkıntımız var" de
di. "Nedir sıkıntınız?" diye sorduğumda, 
4,5 milyon dolar olduğunu söyledi; 
''Türkiye için hiçbir şey değil; yarın yazı
yı yaz, ertesi gün para elinde" dedim. 
(ANAP sıralarından alkışlar) Evet, 5 mil
yon dolarr bunlar bu kadar basittir, ama 
vaktiyle bin dolan bulamayan bir ülke ta
nıyorum: O, Türkiye'dir. 

ALİ ŞAHİN (Kahramanmaraş) — 
Siz o zaman müsteşardınız. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Biz müsteşardık da, düzeltme
ye geldik. 

Değerli arkadaşlanm, sanayi konu
sunda bize devamlı olarak, "Sanayi tesisi 
yapmadınız" vesaire deniliyor; ama de
min gösterdim, Türkiye'nin rakamlan, o 
söylenenleri doğrulamıyor, aksine, bizim 
devrimizde çok geniş sanayi tesisleri ya
pılmıştır. Aksi takdirde, bu sanayi ihracatı 
mümkün değildi. 

Sanayi ihracatı, 700 milyon dolardan 
9 milyar dolara çıkmıştır ve tabiatıyla ar
tık Türkiye, eski devirlerde olduğu gibi, 
filan yerde filan sanayii, falan yerde falan 
sanayii takip edecek durumda değildir. 
Demin rakamlan söyledim; 1950 ila 1960 
arasında 6 tane baraj yapılmış, ismen sa
yarsınız; Cumhuriyetin başından 1950'ye 
kadar 3 tane yapılmış, ismen sayarsınız; 
ama beş senede 38 tane yaparsananız, sa
yamazsınız. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) -
Sayamaz misiniz? 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Gayet tabiî, sayamazsınız. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Zabıtlara geçirtin Sayın Başbakan. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Yalnız, listeyi veririm. 

M.'ERDOĞAN YETENÇ (Manisa) 
— 5 tanesini sayın. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Yatni, o devirler geçti artık; bir 
tane baraj yaptım, iki tane baraj yaptım, 
büyük iş yaptım diyemezsiniz. 

Şimdi aynı şeyi söyleyeceğim; sanayi 
tesislerini incelettirdim. "Beş senede ne 
kadar sanayi tesisi yapılmış?" diye sorup 
duruyorlar; 1 000 taneden fazla yapılmış. 
Şimdi ben kalkıp bunu sayacak mıyım? 
Bunlar eski devrin işleri. 
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AHMET RÜŞTÜ KURT (Giresun) 
— Kapananlan say, kapananları. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Efendim, şuraya şeker fabrika-

. sı yaptım, çimento fabrikası yaptım... Söy
lerim, gayet basit, söylerim. Erciş Fabri
kasını birbuçuk senede tamamladık. 

İRFAN DEMİRALP (Samsun) — 
Yüzde 21,75 nasıl oldu Sayın Başbakan? 

BAŞKAN — Lütfen dinleyelim 
efendim. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Ondan sonra Ereğli'ye geldik. 
Onu da yirmi ayda tamamladık. 
Buyurun... 

ÜLKÜ GÜNEY (Gümüşhane) -
Onaltı ayda. , 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Onaltı ayda. Çorum'u da iki se
nede tamamlayacağız; bir şey değil. Ama 
sizin attığınız temeller var, yani sizden ev
velki, devamı olduğunuzu iddia ettiğiniz 
partilerin attığı temeller var... Biz hâlâ o 
temeller üzerine inşa ediyoruz; orada kal
mış öyle, beş sene beklemiş... 

ABDÜLKADİR ATEŞ (Gaziantep) 
— MSP'nin temelleri onlar. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Atmayın, "MSP'nin temelleri" 
falan demeyin; Ecevit atmış, vallahi öyle. 

ABDÜLKADİR ATEŞ (Gaziantep) 
— Erbakan'ın attıkları. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Erbakan'ın attıkları da var, Sü
leyman Demirel Beyin de var, onlar da 
var, hepsi var. 

ABDÜLKADİR ATEŞ (Gaziantep) 
— Herkes atıyor. 

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) 
— En fazla siz atıyorsunuz. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Lüt
fen dinleyelim. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Biz, attığımız temellerin hepsi
ni yapmışızdır; bizim atıp da yarım bırak
tığımız veyahut da başkalarının taşıyaca
ğı temel yoktur, öyle arabanın arkasına ko
yup taşıyacağı temel yoktur. (ANAP sıra
larından, "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, küçük sanayi 
bizim devrimizde çok önemli gelişmeler 
gösterdi. Aşağı yukarı ondokuz seneye 
mukabil, bir işi biz beş senede tamamla
dık; 24 bine yakın işyerini açtık. Ondokuz 
senede de o kadar yapılmış. Şu anda kü
çük sanayi sitelerindeki işyeri sayısı, inşa 
halinde olmak üzere 80 binin üzerindedir. 

* Biz bunlara bütçeden, Toplu Konut Fo
nundan ve aynı zamanda Avrupa İskân 
Fonundan önemli miktarlarda finansman 
temin ediyoruz. İstanbul'da İkitelli bölge
sinde 36 bin tane işyeri var. Bu insanlar 
kendi gayretleriyle yapıyorlar mühim bir 
kısmını; ama biz devlet olarak, bu esnaf 
ve sanatkârımızın yanındayız. Onlara her 
türlü yardımı yapacağız, bundan hiç kim
senin şüphesi olmasın. 

ÖNER MİSKİ (Hatay) — Ameliyat 
için para bile vermediniz. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Değerli arkadaşlarım, bakınız 
elli altmış senedir, otuz - kırk senedir dü
şünülen, düşünüldüğü için de yapılama
yan bir türlü, Katma Değer Vergisini biz 
getirdik. Şu Serbest Muhasebecilik Kanu
nunu da biz getirdik. Kavga edip duru
yorlardı elli senedir. Yani ne kadar, Tür
kiye'nin çözülemeyen problemleri varsa, 
hepsi şu devirde çözülmüştür. İnsafla söy
lemeniz lazım... (ANAP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Halk niye mutlu değil Sayın Başbakan, bi
raz da onu anlatın. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Canım onu 1992'de göreceğiz, 
1992'de göreceğiz. 
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M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Halk niye mutlu değil? 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Göreceğiz bakalım, sizi mi, bi
zi mi? 1992'de göreceğiz. 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
1992'yi değil, şimdiki nedenini anlatın. 

MUSA GÖKBEL (Muğla) — Bele
diye seçimlerinde, ekimde demiştiniz! 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — 1992, 1992. (SHP sıralarından 
gülüşmeler) 

BAŞKAN — Lütfen... Lütfen dinle
yelim efendim. 

MUSA GÖKBEL (Muğla) — Bele
diye seçimlerinde 17 nci dönemde... (SHP 
sıralarından gürültüler)« 

BAŞKAN — Lütfen dinleyelim efen
dim, lütfen... Sayın milletvekilleri, lütfen 
efendim, lütfen... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — TRT 
Genel Müdürü ne zaman belli olacak? 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Lüt
fen efendim... Lütfen... 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Değerli arkadaşlarım, karayol
ları, otoyollar... Bu devirde büyük çapta 
otoyollara girilmiştir. Ben şöyle görüyo
rum: Türkiye'de yol hamlesi, bir, Demok
rat Parti zamanında yapılmış; ondan son
ra statüko muhafaza edilmiş, işte üzerine 
biraz ilaveler, asfaltlama işleri, geometrik 
standardı değiştirme... Şimdi düşünüyo
rum: Bir tek otoyola başlanmış İzmit'le 
Gebze arasında. Biz geldiğimizde, yarım 
kalmış, bekliyor, 10 senedir yapılıyor, 12-13 
senedir. Hepsi topu topu 50-60 kilomet
re, o kadar; tamamladık biz bunu. 

1985 senesinde, hatırlayacaksınız, Fa
tih Sultan Mehmet Köprüsünün temelini 
attık, 1988'de açtık, 3 senede. Onunla be
raber, Kınalı'dan Adapazarı'na kadar 236 

kilometre veya 216 kilometrelik bir otoyol 
var; şimdi peyderpey o otoyolu açıyoruz; 
sizleri de davet edeceğim. Herhalde önü
müzdeki ay içerisinde bunun önemli bir 
kısmını hizmete sokacağız. Bir seneye kal
maz İzmit'e kadar, hatta daha ilerisine ka
dar bir sene içinde açacağımızı tahmin 
ediyorum. Bunlar paralı yollardır; ama 
hakikaten Türkiye ilk defa ciddî bir oto
yola kavuşuyor. 

İşine başladığımız, temelini dahi ata
madığımız; ama fiilen işler başlamıştır. Bir 
tanesi İzmir - Aydın yolu; Edirne - Kınalı 
yolu... Yani, insanlarımız Edirne Kapıku
le'den girecek, ta Ankara'ya kadar otoyol
da gelecek. Şehir olarak, İzmir, İstanbul 
ve Ankara'nın çevre yolları da bu sistemin 
içindedir, büyük çevre sistemleri. O za
man Türkiye'de bu şehirlerimize otoyol
larımızla, modern, Avrupaf görünüme ge
leceklerdir; hepimiz bunu beraberce gö
receğiz. Öyle uzun, eskiden olduğu gibi, 
on sene, 'onbeş sene almıyor, işte üç, dört 
senede bu işler yapılabiliyor. Türkiye bu 
hale nasıl geldi? 

Tabiî ki meseleyi görürken, şöyle söy
lememiz lazım: Bir Kamu Ortaklığı Sis
temi kurduk. Gerçi bugün bazı arkadaş
larımız, "Efendim, biz gelirsek fonları kal
dıracağız, gibi laflar söylüyorlarsa da hu
zurunuzda iddia ediyorum, kaldıramazlar. 
Bu zabıtlara geçsin; kaldıramazlar. 
(ANAP sıralarından "Gelemezler" 
sesleri) 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Hayır, gelseler bile kaldıra
mazlar. 

M. ERDOĞAN YETENÇ (Manisa) 
— Geleceğimize siz de inandınız. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Gelip gelmeyeceğinizi bilmiyo
rum. Gelirsiniz günün birinde... 

M. TURAN BAYAZIT (İzmir) — 
Geldik bile Sayın Başbakan, geldik, 26 
Martta geldik. 



T.B.M.M. B : 107 

MEHMET ZEKİ UZUN (Tokat) — 
Ham hayal bunlar* gelemezler. 

BAŞKAN — Lütfen dinleyelim 
efendim. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Vallahi çok hayalperestsiniz, çok 
hayalperestsiniz. Hayaliniz çok zengin, bir 
şey diyemiyorum. Biraz daha hayalinizi 
çalıştırın. 

Değiştirilemez; çünkü doğru yapılan 
işler değiştirilemez. Kamu Ortaklığı sis
temi, Güneydoğu Anadolu Projesini, ya
ni Atatürk Barajını, Şanlıurfa tünellerini 
yaptıran fondur. Gene aynı fon, bugün 
otoyolları yaptırıyor; gene aynı fon birçok 
baraja destek sağlıyor. Eğer bunlar olma
saydı, yani bu imkânlar olmasaydı, bizim 
dar bütçe imkânlarımızla bunların» yapıl
ması hiçbir zaman mümkün olmazdı. 

Geçtiğimiz yıllara bakın: Hangi ba
raj başlamış; nereye gelmiş? Misali Kara-
kaya'dan vereyim: 1976'da Sayın Demirel 
temelini atmış, 1983'e geldiğimiz zaman, 
üzerinden 7 sene geçmiş; yüzde 20'si bile 
yapılmış değil. 1987'de bitmesinin tek se
bebi, bu Kamu Ortaklığı Fonudur; bura
dan 700 milyar lira para verdik. Ancak o 
şekilde zamanında tamamlanabildi. 

Atatürk Barajının bugün büyük fi
nansmanı Kamu Ortaklığı Fonundan gi
diyor. Atatürk Barajına günde 5 milyar li
ra para harcıyoruz. Bunun bütçeden har
canması mümkün değildir. Onun için bu 
konularda bütün gelişmeleri de biz sağla
dık. Bunu açıkça ifade ediyorum. 

Gene beş sene içerisinde hava mey
danlarına bakınız: İstanbul-Yeşilköy Ha
va Meydanının (Atatürk Havalimanının) 
yeni baştan tanzimi; hatta şimdi ikinci bü
yük tevsii geliyor, onun da anlaşmasını im
zaladık, onun açılışı; izmir'de Adnan 
Menderes Havalimanı bizim zamanımız- , 
da başladı ve bitirildi; Dalaman'daki ha
va meydanı, ondan sonra Antalya Hava-
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limanının tevsii, Bütün bunların yanında 
da birçok yerde... Beğenmeyebilirsiniz, 
Şanlıurfa'da ufak bir hava meydanı; ama 
iş görüyor. Kars, Erzincan, daha birçok 
yerde göreceksiniz, hava meydanlarıyla 
memleketin her noktasına ufak servisler 
koyacağız ve o servislerle memleketi bir ta
raftan bir tarafa bağlayacağız. Bunu da 
gene Anavatan İktidarı yapmıştır. 

ABDÜLKADİR ATEŞ (Gaziantep) 
— "kapacağız''diyorsunuz, "Yaptık" di
yorsunuz, Sayın Başbakan... 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Toplu Konut meselesine gelin
ce: Şu geçtiğimiz beş sene içinde 637 bin 
daireye kredi verilmiştir, 2 küsur trilyon 
liradan fazla para verilmiştir bunlara ve 
bunun şu anda teslim edilen miktarı, 317 
bindir ve zannediyorum bu sene de bir 100 
binden fazlası teslim edilmiş olacaktır. 
Yepyeni bir sistem getirdik, daha faydalı 
olacağını, zannediyorum. Halihazırda 2,5 
ayın içerisinde 200 binden fazla müraca
at yapıldı. Bu müracaatlar değerlendirili
yor, TÖplu Konut, öyle zannediyorum ki, 
önümüzdeki yıllarda dev adımlarla gene 
bu memleketin insanını ev sahibi yapma
ya devam edecektir. 

EROL AĞAGİL (Ankara) — Bele
diyelerden alıyorsunuz, oraya veri
yorsunuz. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla)— Spor sahasında herhalde Beşin
ci Beş Yıllık Planda yapılanları inkâr et
mek mümkün değildir. Dikkat ediniz, ye
şil sahalar Anavatan İktidarının eseridir. 
Avrupa kupalarında derece almak da bu 
sayede olmuştur. (ANAP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

İ. ÖNDER KIRLI (Balıkesir) — 
Malatyaspora hangi fondan para verdiniz? 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Yarın Roma'ya gidersek, o da 
gene aynı sayede olacaktır. 
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Güreşte iyi netice aldıysak, halterde 
dünya şampiyonu olduysak, gene Anava
tan sayesinde olmuştur. (ANAP sıraların
dan "Bravo" sesleri, alkışlar; SHP sıra
larından gürültüler, "Bulgarlara para 
verdin" sesleri) 

Niye kızıyorsunuz? 1 milyon dolar 
verdim... Fena mı? 

Vallahi assanız da verdim kardeşim; 
fark etmez; verdim. Çünkü, başka bir yo
lu yoktu. Türkiye'yi tanıtmak için ondan 
güzel bir firsat yoktu; evet undan güzel bir 
fırsat yoktu... Bayrağımız dalgalandı, bü
tün dünya televizyonlarında canlı olarak 
verildi. Siz, milyarlarca dolar verseniz, 
böyle bir tanıtmayı yapamazdınız. (ANAP 
sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

RIZA YILMAZ (Ankara) — Malat-
yaspor'a 1 milyon lira verdiniz; orta
ğısınız. 

EROL AĞAGİL (Ankara) — Malat-
yaspor ne şampiyonu? 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen 
dinleyelim sayın milletvekilleri. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Bakınız, vaktiyle Irak'la Tür
kiye arasında bir boru hattı yapılmıştır, 30 
milyon ton petrol taşır. Aman, ne propa
gandası yapıldı, ne propagandası yapıldı; 
işte, bağlandı falan filan diye!.. Hiç unut
muyorum ben onu. Şimdi bu boru hattı
nın yanma ikinci bir boru hattı daha ya
pıldı, mevcut boru hattı tevsi edildi; 30 
milyon ton değil, 80 milyon ton petrol akı
yor şimdi ve Türkiye oradan 250-300 mil
yon dolar para kazanıyor yılda. E, bunla
rı Anavatan iktidarı düşünür, başkası dü
şünmez. 

Altıncı Beş Yıllık Plana doğru gitti
ğimiz şu günlerde, Altıncı Beş Yıllık Planla 
ilgili olarak bazı önemli konularda biraz 
daha açıklama yapmak istiyorum. 

Bugün enflasyonla mücadelede çok 
daha güçlü hale geldiğimizi söyleyebilirim. 

M. TURAN BAYAZIT (izmir) — 
Eyvah, eyvah... 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (De
vamla) — Neden olduğunu da izah 
edeceğim. 

1. Bugün Türkiye'nin döviz fazlası 
vardır. Yani, döviz bütçesi fazla veriyor. 
Bu, Türkiye için önemli bir imkândır. İt
halatını daha fazla yapabilir. Çok daha 
fazla -ithalatla beraber- dış kredi itibarı
nın yüksekliğini kullanabilir. Bu önemli 
bir faktördür enflasyonla mücadelede. 

2. Diğer önemli bir husus: Daha ev
velki yıllarda ıverdigimiz önemli krediler, 
hatta enflasyonist baskı yapan önemli kre
dilerin geri ödenmesi başlamıştır. Bunlar 
da gene ekonomimize müspet tesir ede
cektir. 

3. Başka bir önemli imkân: Vergi 
gelirleri, özellikle Kurumlar ve Gelir Ver
gisi, son beş aylık rakamlara göre, yüzde 
70 değil -bütçe tahminleri yüzde 70'dir-
ilk defa yüzde 75 olarak realize oldu; ya
ni beş puan üzerindeyiz. 

4. Bütün bunların yanında, bugün 
banka sistemimizin çok daha güçlü bir sis
tem haline geldiğini görüyorum. Yani, bir 
parasal sistem, parasal bir ekonomi Tür
kiye'de yerleşmeye başladı. Banka sistemi
miz, bundan sonra kredilerini, daha çok 
çiftçiye, esnafa, tüketiciye; yani memuru
muza, işçimize ve küçük üreticiye, küçük 
sanayiciye doğru yönlendirecektir. Bizim, 
Altıncı Beş Yıllık Planda, esas itibariyle 
banka sistemi için öngördüğümüz kredi 
sahaları bunlardır. Büyük şirketlerin, bü
yük kuruluşların kredi alabilecekleri yer
ler daha ziyade, sermaye piyasası ve bu 
sermaye piyasasında çıkaracakları hisse se
netleri, tahviller, finansman kâğıtlarıdır. 
Bunlarla kendi ihtiyaçlarını karşılayacak
lar ve daha makul şartlarla karşılayacak
lardır. 
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5. Başka bir saha: Önümüzdeki yıl
larda, dış kredi itibarı yüksek olan Tür
kiye'nin, birçok projelerini bu yolla yap
ması, hem yabancı sermayeyi getirmesi, 
hem onunla ortaklık kurması ve hem de 
direkt kredi alması yoluyla, da olacaktır. 

Önümüzdeki beş sene içerisinde üze
rinde ağırlıkla durulan konu şudur; Dev
let, kalkınmada öncelikli yöreler hariç, sa
nayiden büyük çapta peyderpey çekilecek, 
özelleştirme hızlanacak ve esas itibariyle 
insanımızın kabiliyetine ağırlık verilecek 
insanımıza destek olmaya, köylüden, çift
çiden esnafa, küçük sanayiciye ve daha bü
yüklere doğru genel bir teşvik sistemi içe
risinde -özel teşvik sistemi içerisinde değil-
ihracatın teşviki, kalkınma için sanayinin 
teşviki gibi sahalara önem verilecektir; kal
kınma bankası, (eximbank) büyük çapta 
güçlendirilecektir. Özelleştirmeden elde 
edilen fonların kullanılacağı yerler bu sa
halar olacaktır. 

Eğer bu politikayı aynı şekilde devam 
ettirirsek, inanıyorum ki, Türkiye'nin, şu 
bizim Altıncı Beş Yıllık Planda öngördü
ğümüz hedefleri kolaylıkla yakalaması, 
hatta bu hedeflerin üzerine çıkması, be
nim görüşüme göre, büyük ihtimal dahi
lindedir. 

Çünkü, bizim insanımız zekidir, ça
lışkandır. Bizim insanımız, neyin, nasıl ya
pılacağını, muhakkak kendi önsezisi, bil
gisi ve becerisiyle çok iyi bilir. 

Çalışkan olan bu insanların, benim 
bütün meslek hayatında da gördüğüm gi
bi, önlerindeki engeller, 'taşlar kaldırılar-
sa, onlar, arkadan itilirse, yani "\apin, biz 
de arkanızdayız" diyebilirsek -ki, bunun 
için de devletin güçlü olması, kendisini lü
zumsuz birtakım işlerle boğmaması, pa
rasının olması icap eder- inanıyorum ki, 
ülkemizdeki insanlar harikalar yaratacak
tır. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, 
alkışlar) 

Turizmden ticarete, küçük sanayiden 
büyük sanayi tesislerine, savunma sana
yimden daha büyük, bazik (basic) ana te
sislere kadar Türkiye'de birçok tesisler ra
hatlıkla yapılır, genişletilir hale gelecektir; 
bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. 

Tabiî ki, Hükümet Programında da 
izah ettiğimiz gibi, önümüzdeki dönem
de iki sahaya çok önem vereceğiz: Bunlar
dan bir tanesi eğitim, diğeri sağlıktır. 

. Değerli arkadaşlarım, çünkü şuna 
inanıyorum: İyi insan yetiştirmek, sağlam 
insan yetiştirmek, milletini seven insan ye
tiştirmek çok önemlidir, aynı zamanda bil
gili insan yetiştirmek fevkalade önemlidir. 

Kalkınmanın temelinde, esas unsu
run, motorun, insan olduğunu görüyoruz; 
başka bir şey değildir. Onun için, insana 
verilecek önem çok daha fazla olacaktır. 
Gençlerimizi, çocuklarımızı çok daha iyi 
eğiteceğiz; onları Avrupa ile yarışır hale 
getireceğiz. (ANAP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar) 

Tabiî ki, sağlıklı bir nesil, sağlığa bü
yük önem vermekle olur. 

" Sağlık'' deyince -planda da çok üze
rinde durduk- meseleyi sadece hastaneler 
meselesi olarak görmeyiniz. En önemli 
mesele, çevre şartlarının düzeltilmesidir; 
yani koruyucu hekimlik ve koruyucu çev
re şartlarıdır. 

Onun için, "Geçtiğimiz yıllarda 
Anavatan İktidarı niçin mahallî idarelere 
önem verdi, niçin içme suyu, niçin kana
lizasyon?" dediğimiz zaman, gerisinde 
sağlık yatar, sağlıklı nesiller yatar. Onun 
için aynı şekilde bunlara da önem vermek 
mecburiyetindeyiz. İnşallah, hakikaten 
hepsi bilgisayarla oynayacak sağlıklı bir 
nesil yetiştireceğiz ve bütün dünyada la-
yık'olduğumuz yeri inşallah asrın sonuna 
varmadan muhakkak temin edeceğiz. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 
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Anavatan İktidarı bu memlekette çok 
kısa zaman içerisinde çok şeyler yaptı. Be
nim inandığım bir şey daha var. Önümüz
deki beş sene içerisinde, biz, bu yaptıkla-. 
rınuzı katlarız, iki katına götürürüz ve çok 
daha güçlü bir ülke meydana getiririz. Bu
gün Bulgaristan'a "Gönderin gönderebil-
diğiniz kadar" deyip, korkmuyorsak, ka
pıyı kapatmıyorsak, bunun sebebi, Türk
iye'nin bugün, eskisinden çok daha güç
lü bir ülke olmasındandır. (ANAP sırala
rından "Bravo" sesleri alkışlar) Esas on
lar, geleceğin Türkiye'sinden korksunlar. 
Gelecek Türkiye çok daha güçlü olacaktır. 

Hepinize sevgiler, saygılar sunuyo
rum. (ANAP sıralarından ayakta sürekli 
alkışlar) 

BAŞKAN — Şahıslan adına Sayın 
Kamer Genç, buyurun efendim. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan, değerli üyeler, benim konuşmam
dan, nedense, ANAP'lı arkadaşlar çok ür-
küyorlar, hemen salonu terk etmek istiyor
lar. O kadar ürkütücü konuşmayacağım, 
merak etmeyin. 

Değerli milletvekilleri, evvela bir şe
yi önemle vurgulamak istiyorum: Bir de
fa, erken seçim meselesinden işe başlamak 
istiyorum. İnsanların, uyacakları birtakım 
hukuk kuralları vardır; bir de, vicdanla
rına göre'uyaçaklan bir durum vardır. Bu-. 
gün Türkiye'de ben bir milletvekili olarak, 
şu Meclis kürsüsüne çıktığım zaman, kar
şımda güçlü bir hükümet görmediğim 
için, içim ve vicdanım buruk olarak ko
nuşuyorum. Çünkü, karşımda, hakikaten, 
halkın oyuyla iktidarda kalması gereken 
bir iktidar yok. Evet Anayasa'da diyor ki, 
beş senede bir seçim yapılır; ama bir de 
yazılı hukuk kurallarının yanında, insan
ların vicdanî sorumlulukları var, vicdan
larına karşı sorumlulukları var. Bugün 
millet tarafından reddedilmiş bir hüküme
tin bir memlekette iktidarda kalması, o 

memleketin başına büyük badireler geti
rebilir. Bunu, özellikle hesaba katmak zo
rundayız. Evet, erken seçim, milletvekili 
olarak bize kişisel yönden zararlı bir olay; 
ama memleketimiz için zorunlu bir olay 
haline gelmiştir. Bu itibarla ben, memle
ketine karşı sorumluluk taşıyan her mil
letvekilinin, en kısa zamanda verilecek bir 
erken seçim kararına katılacağına ina
nıyorum. 

Değerli milletvekilleri, "Başbakan 
şurada kürsüye çıktı" deneler -bütçede ol
sun, gerek planda ve gerekse hükümet 
programında olsun- ben, Sayın Başbaka
nın ne konuşacağını size ezbere söyleye
bilirim. (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 
dinleyelim- efendim. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Ko
nuşacakları birinci konu, cari işlemler açı
ğıdır. Yılbaşından beri belki on defa bu
rada söylediler. Diyor ki, cari işlemler açığı 
1988 yılında 1,5 milyar dolar fazla verdi. 

Aynı Başbakan, Beşinci Beş Yıllık 
Planın Türkiye Büyük Millet Meclisindeki 
müzakeresinde-1984 yılında-"Cari işlem
ler açığı 1989 yılında 1 milyar 383 milyon 
dolar açık verecektir" diyor; Sayın Baş
bakan bugün de çıkmış diyor ki: "1,5 mil
yar dolar fazlalık var cari işlemler açığın
da." 

Demek ki, Sayın Başbakan hiçbir şeyi 
tahmin edemiyor. 

Yine aynı Başbakan, 1984 yılında, 
"Biz 19.89'da enflasyonu yüzde 10'a 
indireceğiz" diye kesin konuşuyor, ama 
enflasyon, yüzde 80. 7 veya 8 kat yanılma 
payı var. 

Sayın Başbakan, yine aynı tarihte, 
kamu harcamalarının 1989'daki dağıtımı
nı şöyle açıklıyor: "Cari harcama olarak, 
yüzde 33,4; yatırım harcamalarını yüzde 
41,3; transfer harcamalarını da yüzde 25 
olarak gerçekleştireceğiz." 
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1988 bütçe gerekçesine bakıyoruz: 
1989'da, devlet bütçesinin cari harcama
ları yüzde 34'de kalmış. Tabiî ki, harca
malar, personel giderleriyle diğer cariler
dir. Bunlarda, elbette ki yükselme olma
ması normal; ama yatırım harcamaları 
olarak yüzde 41,3 diye belirttiği harcama
lar, 1989 bütçesinde yüzde 16'dır. Trans
fer harcamaları da 1984'deki tahmini olan 
yüzde 25 değil, yüzde 50'ye yükselmiştir. 

Değerli milletvekilleri, görüyorsunuz 
ki, iktidarınız, olayları, en az yüzde 
200-300 değişik görüyor ve gerçek rakam
ları tahmin edemiyor. 

Sayın Bakan, planın takdim konuş
masında dediler ki, "Biz, bu planı yapar
ken, 107 özel ihtisas komisyonu, 300 tane 
de uzman çalıştırdık." 

Değerli milletvekilleri, planın evvela 
bir felsefesi bir inancı vardır. İnsanların, 
evvela yapacağı şeye inanması lazımdır. 
ANAP İktidarı, bugün plana inanmıyor; 
planı, Anayasanın bir hükmünün gereği 
olarak buraya getiriyor ve bu Planlama
daki uzmanların yaptığı çalışmalar da, bo
şa gidiyor. Aslında, Planlama, çok değer
li bir örgüttür ve kamu örgütleri içinde de, 
en üst değerde ve kararlarına uyulması ge
reken bir örgüttür; ama,Sayın Başbakan, 
"Hükümeder, stratejiyi kendisi tayin eder, 
Planlama tayin etmez" diyor. 

Bu doğru; ama hangi safhaya kadar 
doğru? Hükümet kafadan yüzde 7'lik bir 
kalkınma hızı rakamını atıyor; "Ey Plan
lama, ben yüzde 7'lik kalkınma planını 
gerçekleştiriyorum" diyor. Bu yüzde 7 kal
kınma planını gerçekleştirirken, acaba 
devletin o yılki, elindeki tasarrufu ne ka
dardır, ithalatı ne kadardır, ihracatı ne ka
dardır, yatırım tahsis edilebilir para mik
tarı ne kadardır? Bunların fiilî miktarla
rını nazarı dikkate, almadan, kendisine gö
re hayalî rakamlarla, işte Türkiye Büyük 
Millet Meclisini işgal ediyor. 
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Değerli milletvekilleri, yine Sayın 
Başbakana sormak istiyorum. Bu, 1988'de 
cari işlemler açığı niye 1,5 milyar dolar 
fazla verdi? Aslında, hedefi, ithalatta 18 
milyar dolar iken, 14 milyar dolara düşür
dünüz. İthalatta önemli olan, sanayi ya
tırımlarına, imalat sanayiine yönelik itha
lat yapmaktır. Siz, ithalatınızı kısarsanız, 
memleketi felakete sûrûklerseniz, hiçbir 
yatırım yapmazsınız, elbette ki cari işlem
ler açık verebilir. Çünkü, döviz harcamı
yorsunuz ve döviz harcanması gereken 
yerlere, -daha doğrusu, Türkiye'nin gele
ceğini tehlikeye atarak- bugünden yatırını 
yapmıyorsunuz. \atmm yapmadığınız için 
de, işsizlik çığ gibi büyüyor. Bunları yap
madığınızda, elbette ki döviz fazlanız olur. 
Eğer, döviz fazlanız varsa, niye Merkez 
Bankasında tutuyorsanız da, o yabancı 
devletlerden aldığınız borç paralara niye 
faiz veriyorsunuz? Onu da sorarlar size. 

Arkadaşlar, bunları söylemek için, ik
tisatçı olmaya gerek yok. Bunlar, basit bir 
hesaplama unsurudur. 

. Sayın Başbakana sormak istiyorum; 
sen iktidara geldiğin zaman, dış borç 13 
milyar dolardı. Bugün bu borç ise, 50 mil
yar dolardır. Bu 50 milyar dolar parayı ne
reye harcadın? 

MEHMET ALİ DOĞUŞLU (Bin 
göl) — O zamanki 13 milyar dolar öde-
nemiyordu; ama bugün 50 milyar dolar 
borcu ödeyecek güçteyiz. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Ne
reye gittiğini öğrenmek istiyorum. 

Sayın Başbakan, bir de, "Doğu ve 
Güneydoğu Anadoluya yatırım yaptık" 
dediler. 

Değerli arkadaşlar, Güneydoğu ve 
Doğu Anadolu'ya ne yatırım yapılmış; 
ben anlamıyorum. Sizden rica ediyorum; 
lütfen, gelin Doğu ve Güneydoğu Anado
lu'ya gidelim. İnanınız, yollan ve elektriği 
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olmayan çok köyler var. Başbakan bura
da diyor ki; "Bütün köylere elektrik geti
rildi." Ben burada elektriksiz köylerin 
isimlerini sayarsam, acaba Başbakan ne 
duruma düşer? 

1988'de köy okullarının yansı kapa
lıydı. Birçok köyde okul ve öğretmen yok. 
Birçok köy okullarının öğretmenleri altı-
yedi ay önce okullardan çekildi. 

Hiçbir yatırım yok; bir Keban Bara
jı yapılmış, arkadaşlar, Keban Barajı ulu
sal bir yatırımdır, Karakaya Barajı ulusal 
bir yatırımdır. Keban ve Karakaya baraj
larını yaptınız; ama oradaki vatandaşlan 
da toprağından ayırıp, getirdiniz. Onlara 
hükümet olarak kimse el atmadı. Keban 
ve Karakaya barajlarının ürettiği elektri
ği doğudaki vatandaş tüketmiyor ki; onun 
hâsılasından, onun nimeüerinden batıdaki 
vatandaş yararlanıyor. Bunu, çıkıp da bu
rada, doğuya yapılmış bfr yatınm olarak 
söyleneniz, bu sözleriniz'gerçekçi olamaz. 

SHP, doğu için öze), bir program ön
görmüştür ve bunu bir an önce uygula
mak korundayız. Bunun için özel bir prog
ram yapmamız lazım. Tahsil edilen vergi 
gelirlerinden, devletin bizatihi buraya özel 
bir fon tahsis edip, okul yapması lazım, yol 
yapması lazım, yatınm yapması lazım. Bu 
bölgede işsizlik had safhadadır. İnanınız 
ki, bu bölgede vatandaşlar açlıktan kırılı
yorlar. İnsanlara baktığınız zaman, açlık
tan avurtlan çökmüş, üzerlerindeki yamalı 
elbiselerle dolaşan, hatta çıplak insanlar 
görüyorsunuz, kışın okula yalınayak giden 
çocuklar görüyorsunuz. Türkiye'nin du
rumu budur. Bu durumu gidip kendiniz 
de yerinde tespit edebilirsiniz. 

Planlama demek, sadece ekonomik 
kalkınma demek değildir; bir memleketin 
aynı zamanda demokratik hak ve özgür
lükler yönünden de kalkınması lazımdır. 
Burada yine her vesileyle söyledik; Doğu 
ve Güneydoğudaki insanlar, hak ve özgür

lüklerinin büyük kısmı elinden alınmış ki
şilerdir. Evvela bu insanlann demokratik 
yönden haklannı iyileştireceksiniz. Bu in
sanlara eğitilmiş güvenlik kuvvetleri gön
dereceksiniz. Bu insanlann her türlü ih-
tiyaçlannı, Batıdaki insanlar hangi sevi-
yedeyse, o seviyede karşılayacaksınız. 
Memleketin Doğusu, Batısı, Kuzeyi, Gü
neyinde yaşayan insanlann hayat seviye
leri bu kadar farklı olursa; bu farklılık de
vam ederse, bu memlekette büyük olay
lar çıkar. 

Bugün Doğu ve Güneydoğu Anado-
lunun kırsal kesimlerindeki köyler boşal
mıştır. Büyük bir kesimindeki insanlar ge
rek can güvenliği sebebiyle gerekse ora
daki güvenlik kuvvetlerinin zorla gidip on-
lan yerlerinden atması sebebiyle yedi-sekiz 
çocuğundan başka hiçbir şeyini almadan, 
Batıya gidiyor. Bu insanlar orada eğitim
siz kalıyor, aç kalıyor, işsiz kalıyor. Yann 
bu insanlar memlekette büyük problem
ler yaratırlar. 

BAŞKAN — Sayın Genç, tamamla
yınız efendim. 

KAMER GENÇ (Devamla) — Bağ
layacağım Sayın Başkanım. 

Arkadaşlar, aç insan her şeyi yapa
bilir. Bakın, ben bunlan fantazi olsun di
ye söylemiyorum. Türkiye'de bunlann 
yansımalannı ileride göreceksiniz. Onun 
için diyorum ki; bu planla beraber Doğu 
ve Güneydoğu Anadolu için özel bir plan 
yapılması, öncelikle üzerinde durulması 
gereken bir konudur ve hükümetin bunu 
ihmal etmemesi lazımdır. 

Sayın Başkan ikaz ettiler, zamanım 
dolduğu için sözlerimi tamamlarken, pla
nın memlekete hayırlı olmasını diliyor, 
planı yapan arkadaşlara da teşekkür 
ediyorum. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKA*N — Sayın Mustafa Şahin. 
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Buyurun efendim. 
MUSTAFA ŞAHİN (Kayseri) — Sa

yın Başkan, sayın milletvekilleri; Altıncı 
Beş Yıllık Kalkınma Plan taslağının görüş
melerinin son bölümünde şahsım adına 
söz almış bulunuyorum. Yüce Heyetinizi 
saygıyla selamlarım. 

Bu saatten sonra konuşma yapmak 
sıkıcı olacak; ama sizlere sempatik görün
meye çalışacağım ve sizleri sıkmamak için 
sözlerimi de fazla uzatmayacağım. 

Sayın milletvekilleri, Devlet Planla
ma Teşkilatı Müsteşarlığınca hazırlanıp, 
Yüksek Planlama Kurulunda görüşülen ve 
Bakanlar Kurulu kararıyla da kabul edi
len Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı Yü
ce Meclise sevk edilmiş ve üzerinde çeşit
li görüşmeler yapılmıştır. Onun için, bu 
aşamada şahsım adına yapacağım konuş
ma fevkalade iri sâ olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar, "Plan" deyip 
geçmemek lazım; planın ruhuna sadık kal
dığımız sürece, tespit edilen hedefe ve 
amaca ulaşmak o kadar kısa zamanda ola
caktır. Bugün memnuniyetle müşahade et
miş bulunuyoruz ki, ANAP İktidarı, çık
makta ve kabul edilmekte olan bu planı, 
1992 yılında kadar uygulama şansını bu 
ülkeye verecektir. Bu plan, tam ruhuyla 
uzun yıllar içerisinde uyguladığı takdirde, 
hiç şüphesiz ki, ülkeye çok büyük fayda
lar getirecektir. 

Bakınız, Sayın Başbakanımız da bu
yurdular; iktidar döneminde 1 000'e ya
kın fabrika kurulmuş ve işletmeye geçmiş
tir; ama 1980 yılı öncesi, planımızın ru
huna uyulmadığı için, plan, hedefinden 
saptırılmıştır. Türkiye'de, muhalefetin de 
sık sık söylediği, maalesef çalışmaz du
rumda olan, çok ortaklı halka açık işçi şir
ketlerinin çalışmamasının ana sebebi, plan 
hedefinden sapmaktır. Çünkü, plan doğ
rultusunda teşvik verilmiş, yatırımlara 
başlanmış veya işletmeye geçilmiş; ama so
nunda teşvik tedbirleri kaldırılmış ve ne-
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ticede maalesef bugün hazin bir tablo ile 
ifade edilen bu şirketler çalışamaz duru
ma girmiştir. Bunda, ANAP İktidarının 
veya Hükümetimizin hiçbir kusuru yok
tur. Çünkü, o zaman verilmiş olan kur ga
rantileri, sonradan kaldırılmış ve maale
sef bugünkü durum ortaya çıkmıştır. 

Arkadaşlar, şairane hislerle, duygu
sal hareketlerle plan yürütülemez. Planın, 
şartlarına uygun olarak uygulanması la
zım gelir. Söylediğim gibi, bu dönemde 
verilen teşviklerle, yapılan altyapılarla 
1 000'e yakın fabrika işletmeye girmiş; an
cak, daha önce bu imkânları veren plan, 
sonradan hedefinden şaştığı için bunlar 
çalışamaz duruma gelmiştir. 

Ancak, ANAP İktidarı ve Hüküme
ti her zorluğu yenmiştir. Sayın Hüküme
timizden bir hususu, özellikle rica ediyor 
ve bunu bu planın kapsamı içinde temenni 
mahiyetinde söylüyorum. Herhangi bir 
imkân doğduğu takdirde, bu imkân bu işçi 
şirketlerine, halka açık çok ortaklı şirket
lere verilsin. Bu şekilde onları da Türk 
ekonomisine kazandıracağımıza inanıyo
rum. Bu samimi duygular içerisinde Hü
kümete başarılar diliyorum. 

Muhterem arkadaşlar, plana girme
yebilir; ama benim gönlümde şu geçiyor; 
Bulgaristan'da yaşayan yurttaşlarımızın 
haklannı koruyacak şartların da bu pla.-
na girmesi keşke mümkün olsaydı, keşke 
bunu da sağlamış olsaydık. Bu nasıl ola
bilirdi? Şahsım adına söz aldığım için bu
nu ifade ediyorum; Bulgaristan'daki ya
şayan insanların beşte birisi soydaşlarımız 
olduğuna göre, bu demektir ki, Bulgaris
tan topraklarının beşte biri Türk soydaş
larımıza aittir; Türk sınırına yakın, Bul
gar topraklarının beşte birinin Türk soy
daşlarımıza tahsis edilmesi yerinde ve en 
adaletli bir davranış olacaktır. (ANAP sı
ralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Bu, 
hem milletlerarası hak ve adalet kuralla
rına uygundur, hem de insan! kurallara 
uygundur. 
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Geçenlerde Kayseri İlinin Develi İl
çesinin Gaziköyü'ndeydim. Arkadaşlar, 
bu köyde 60 yaşında bir adam boynuma 
sarılarak, "60 yaşındayım, şu Bulgar ha
reketlerine karşı Türk soydaşlarımızı sa
vunmak için 20 yaş ruhu ile savaşa 
hazırım" diyor. Elbetteki, bu Türk köy
lüsünün, kendi soydaşlarına karşı göster
diği millî duyguların bir tezahürü idi. 
Türk Milletinin millî duyguları kıvılcım 
almıştır; Allah korusun, alevlenirse, önü
ne çıkacak hiçbir engeli tanımaz. Bunu ta
rih biliyor, dünya biliyor. 

22 . 6 . 1989 O : 1 

Ben de şu konuşma vesilesiyle bu me
sajımın Yunan ve Bulgar yöneticilerine 
ulaşmasını diliyor, planımızın Türk Mil
letine hayırlı ve uğurlu olması dileğiyle 
saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından, 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Plan görüşmelerinin 
dördüncü turu da tamamlanmıştır. 

Plan üzerinde verilmiş olan önerge
leri görüşmek üzere, saat 21.00'de toplan
mak üzere oturumu kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.50 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 21.00 

BAŞKAN : Yıldırım Akbulut 
KÂTİP ÜYELER : Cemal Özbilen (Kırklareli) Nurhan Tekinel (Kastamonu) 

BAŞKAN — 107 nci Birleşimin ikinci Oturumunu açıyorum. 

IV. — PLAN GÖRÜŞMELERİ (Devam) 

1. — Altıncı Bes Yıllık (1990-1994) Kal-
ktnma Plamntn Sunulduğuna Dair Başbakanlık 
Tezkeresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(3/853) (S. Sayısı : 268) (Devam) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 
geçen oturumda planın tümü üzerindeki 
görüşmeler tamamlanmıştı. Şimdi, planın 
Hükümete geri verilmesine dair gerekçeli 
önergelerin işlemini yapacağız. 

Başkanlığa 58 adet geri verme öner
gesi verilmiş bulunmakta; bunlar veriliş sı
rasına göre numaralanmış vaziyettedir. 
Ayrı ayrı okutup işleme koyacağım. 

Bir açıklama yapmak istiyorum: Geri 
verme gerekçesi üzerinde komisyon, hü
kümet ve önergedeki birinci imza sahibi 
veya onun göstereceği bir diğer imza sa
hibi konuşabilir. Konuşma süresi, Genel 
Kurulun aldığı karar uyarınca, 5 da
kikadır. 

HAYDAR KOYUNCU (Konya) — 
Sayın Başkan, mevzu aynı olduğuna göre 
tevhit yapılamaz mı? 

BAŞKAN — Efendim, bunlar ayrı 
ayrı görüşülüyor. 

HAYDAR KOYUNCU (Konya) — 
Hepsi geri verilme hakkındadır, hepsi ay
nıdır; o zaman tevhit yapılabilir. 

BAŞKAN — 1 numaralı önergeyi 
okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Altıncı Beş Yıllık 

Plan Tasarısının 318 inci maddesinin aşa

ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Fauat Atalay 
Diyarbakır 

Mustafa Çakır 
Giresun 

Halil Çulhaoğlu 
İzmir 

Neccar Türkcan 
İzmir 

Vedat Altun 
Kars 

Eşref Erdem 
Ankara 

318. Dünya madencilik piyasasının 
gereklerine uygun organizasyonları ger
çekleştirmek amacıyla stratejik madenler
de kamu kesimi yatırımları gerçekleştiri
lecek, ağır sanayinin temel girdilerini sağ
layacak entegre tesislerin kurulması sağ
lanacaktır. Önemli boyutta yatırım gerek
tirmeyen bir kısım maden alanlarında özel 
kesimin görev alması özendirilecektir. 

Gerekçe: Kamu kesiminin madenci
lik sektöründe üretime dönük yatırımlar 
içerisinde yer almaması Türkiye'nin sana
yileşme çabalarını önemli ölçüde olumsuz 
etkileyecektir. Dev tröstlerin mücadele et
tiği dünya piyasalarında yer almanın ye
gâne yolu bu sektörde kamu yatırımları
nın ağırlık kazanmasıdır. Mevcut madde
deki belirlemenin tam aksine temel ilke 
olarak bu sektörde kamu yatırımlarına 
ağırlık verilmesi, ağır sanayinin temel gir-
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dilerini sağlayacak entegre tesislerin ku
rulması, bu önerge ile amaçlanmaktadır. 

BAŞKAN — Söz almak isteyen yar 
mı? Yok. 

Gerekçenin dikkate alınmasını kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilme
miştir. 

2 numaralı önergeyi okutuyorum: 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan Altıncı Beş Yıllık 
Plan Tasarısının 333 üncü maddesinin 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve 
teklif ederiz. 

Fuat Atalay 
Diyarbakır 

Mustafa Çakır 
Giresun 

Halil Çulhaoğlu 
İzmir 

Eşref Erdem 
Ankara 

Neccar Türkcan 
İzmir 

Vedat Altun 
Kars 

333. Linyit santrallerini besleyen 
kömür ocaklarının işletilmesinde tam bir 
koordinasyon sağlanacaktır. Maden üre
timi ve işletilmesinde, mamul madde üre
timinde dış rekabet koşullarını yaratabi
lecek yasal örgütlenme modelleri kurula
caktır. Teknoloji üretimi için araştırma ça
lışmalarına gerekli finansman kaynaklan 
öncelikle sağlanacaktır. 

Gerekçe: linyit santrallerinin işletil
mesinde temel madde olarak kullanılan 
kömürün, ocaklardaki işletiminde çok 
önemli koordinasyon eksiklikleri bulun
maktadır. Ciddî bir keşmekeşliğin yaşan
dığı bu faaliyetlerin plan kapsamına alın
ması hayatî bir gerekliliktir. Ulusal ma
denlerimizin işletilmesinde, mamul mad
de üretiminde, dış* rekabet koşullarının ya

ratılabilmesi için de kendimize has tekno
loji üretim çalışmalarına girilmesi zorun
luluğu ile söz konusu önerge verilmiştir. 

BAŞKAN — Söz almak isteyen var 
mı? Yok. 

Gerekçenin dikkate alınmasını kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilme
miştir. 

3 üncü önergeyi okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan Altıncı Beş Yıllık 
Kalkınma Planı Tasarısının 623 üncü 
maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilme
sini arz ve teklif ederiz. 

Fuat Atalay 
Diyarbakır 

Mustafa Çakır 
Giresun 

Halil Çulhaoğlu 
İzmir 

Neccar. Türkcan 
İzmir 

Vedat Altun 
Kars 

Eşref Erdem 
Ankara 

623. Sektörde ekonomik olmak kay
dıyla her türlü ulusal enerji kaynaklarının 
öncelikle değerlendirilmesi; sektörün stra
tejik konumu itibariyle kamu finansman 
imkânlarından azamî ölçüde istifade edil
mesi, birincil ve ikincil enerji taleplerinin, 
güvenilir bir arz yapısı içinde karşılanması 
esastır. 

Gerekçe: Başlıbaşına stratejik bir sek
tör olan, ülke kalkınmasını çok yakından 
etkileyen enerji yatırımlannda ayrım gö
zetmeksizin yerli ve ithal kaynakların eş
değer öneme sahip kılınması çok önemli 
bir siyasal hatadır, Kamu kesimi dışında, 
özel kesimin bu sektörde önemli bir pay 
alması, bütün herkesin olan yeraltı kay-
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naldannm üretim sürecindeki kârlarının 
geniş yığınları aleyhine ayrıcalıklı kesim
lere devri anlamına gelmektedir. Yine bu 
sektörde yabancı sermayenin hâkim olma
sı ulusal bağımsızlık açısından ciddî so
runlar yaratacaktır. Doğal kaynaklar ka
munun olduğuna göre, bu kaynakların ya
ratacağı her türlü değer de, aktarmasız ka
munun olmalıdır. Değişiklik önergesi 
enerji sektöründeki böylesi temel bir ter
cihi ortaya koymak için verilmiştir. 

BAŞKAN — Söz almak isteyen?.. 
Yok. 

Gerekçenin dikkate alınmasını kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilme
miştir. 

4 üncü önergeyi okutuyorum : 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan Altıncı Beş Yıllık 
Plan Tasarısının 626 ncı maddesinin aşa
ğıda belirtilen şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

Fuat Atalay 
Diyarbakır 

Mustafa Çakır 
Giresun 

Halil Çulhaoğlu 
İzmir 

Neccar Türkcan 
İzmir 

Vedat Altun 
Kars 

Eşref Erdem 
Ankara 

626. Plan döneminde doğal gaz kul
lanımı yaygınlaştırılacaktır. Doğal gaz ön
celikle sanayi ve teshin sektörlerindeki pet
rol ürünleri tüketimini esas olarak ikâme 
edecektir. Doğal gaz kullanımının gerekli 
gördüğü her türlü çevre güvenliğine dö
nük teknik önlemler alınacaktır. Enerji 
sektöründe doğal gaz kullanımı zorunlu 
olmadıkça yapılmayacaktır. Doğal gazın 
bu sektörde kullanımındaki esas ilke, yurt 

içi kaynakların kıtlığı ve ekonomik göster
geler olacaktır. 

Gerekçe : Bu değişiklik önergesiyle 
doğal gaz kullanımında temel çerçeve çi
zilmiş, söz konusu yakıtın öncelikli kulla
nım alanları belirlenmiştir. Genel ifadeler
le doğal gaz kullanımının yaygınlaştmlma-
smdan ne anlaşıldığı açık şekilde ifade 
edilmiştir. 

BAŞKAN — Söz isteyen?.. Yok. 
Gerekçenin dikkate alınmasını kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilme
miştir. 

5 inci önergeyi okutuyorum : 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan Altıncı Beş Yıllık 
Plan Tasarısının 632 nci maddesinin aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Fuat Atalay 
Diyarbakır 

Mustafa Çakır 
Giresun 

Halil Çulhaoğlu 
İzmir 

Neccar Türkcan 
İzmir 

Vedat Altun 
Kars 

Eşref Erdem 
Ankara 

632. Plan döneminde Atatürk Hid
roelektrik Santralı işletmeye açılacaktır. 
Elektrik enerjisi talepleri doğrultusunda, 
akarsularımız üzerinde hidroelektrik sant
rallerin plan ve yapım çalışmalarına hız 
verilecektir. 

Gerekçe : Atatürk Barajı dışında, 
akarsularımız üzerinde yapılması gerekli 
diğer hidroelektrik santrallerin plan hedef
leri içerisinde yer almaması önemli bir ek
sikliktir. Türkiye'de ekonomiklik açısından 
gerçekçi ve özenli bir ormanlandırma-
ağaçlandırma politikasıyla mevcut baraj-

306 — 



T.B.M.M. B : 107 22 . 6 . 1989 O : 2 

ların göl sahaları itibariyle kullanım öm
rünün -işletme süresinin- optimuma çıka
rılmasıyla birlikte su kaynaklarımızdan 
üretilecek elektrik enerjisi 120-130 milyar 
kilovatsaat/yü olarak tahmin edilmektedir. 
Dışa bağımlılığı azaltmanın en etkili yo
lunun bu kaynaklan azamî ölçüde kullan
mak olduğu gerekçesi ile söz konusu öner
ge verilmiştir. Ayrıca, daha önce Beşinci 
Yıllık Plan hedefleri içerisinde yer alma
yan, yine 6.5 yıllık plan kapsamına girme 
gerekçesi açık olmayan, 1400 megevatlık 
Yumurtalık Termik Santralının işletmeye 
alınması hedefini gerçekçi ve ülke yararı
na görmüyoruz. 

BAŞKAN — Söz almak isteyen?.. 
Yok. 

Gerekçenin dikkate alınmasını kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilme
miştir. 

Sayın milletvekilleri, 58 önerge mev
cut bulunmaktadır. Okuma bir hayli uzun 
sürecektir. Kâtip üyenin oturarak önerge
leri okumasını oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

6 ncı önergeyi okutuyorum : 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan Altıncı Beş Yıllık 
Plan Tasarısının 638 inci maddesinin aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Fuat Atalay 
Diyarbakır 

Mustafa Çakır 
Giresun 

Halil Çulhaoğlu 
İzmir 

Neccar Türcan 
İzmir 

Vedat Altun 
Kars 

Eşref Erdem 
Ankara 

638. Nükleer enerjinin bu sektörde
ki önemi dikkate alınarak, teknoloji itha
lini ve orta vadede teknoloji üretimini he
defleyen çalışmalara en kısa sürede giri
lecektir. Ekonomiye yük getirmeyecek dü
zeyde küçük tip bir santralın kurulması 
plan döneminde hedeflenecek, bu alanda 
kendi teknolojimizi uzun dönemde ihraç 
etme yollan araştırılacaktır. 

Gerekçe : Nükleer enerji, bu sektör
de en önemli bir kaynak olarak kendisini 
göstermeye devam etmektedir. Beşinci Beş 
Yıllık Plan döneminde, varolan hedeflere 
rağmen bu konuda ciddi bir gelişme ol
mamıştır. Mevcut 638 inci madde çok ge
nel ifadelerle bu konuyu geçiştirmekte, so
mut bir plan hedefi koyulmamaktadır. Bu 
değişiklik önergesiyle nükleer enerji poli
tikamızın ne olduğu belirlenmektedir. 
Önemli değişimlerin yaşandığı bu saha
da teknolojiyi yakalayabilmek için tekno
loji üretim sürecinde de yer almamız ge
rekmektedir. Yap-İşlet-Devret yöntemle
riyle bu sahaya yaklaşılması ciddî sıkıntı
lar doğuracak, Türkiye'nin nükleer ener
ji üretim sürecinde kendi olanakları ile yer 
alma şansını yok edecektir. Bu önergeyle 
ilk etapta küçük tip bir santralın ulusla
rarası işbirliği çerçevesinde kurulması he
deflenmekte, teknoloji üretim süreciyle 
birlikte Türkiye'nin siyasî ve coğrafi ko
numu dolayı sı ile birçok üçüncü dünya ül
kelerine bu yatırımın götürülmesi hedef
lenmektedir. 

BAŞKAN — Söz almak isteyen?.. 
Yok. 

Gerekçenin dikkate alınmasını kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilme
miştir. 

7 nci önergeyi okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan Altıncı Beş Yıllık 
Kalkınma Plan Tasarısının 641 ve 642 nci 
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maddelerinin tasan metninden çıkarılma
sını arz ve teklif ederiz. 

Fuat Atalay 
Diyarbakır 

Mustafa Çakır 
Giresun 

Halil Çulhaoğlu 
İzmir 

Neccar Türkcan 
İzmir 

Vedat Alt un 
Kars 

Eşref Erdem 
Ankara 

Gerekçe : Enerji sektörü bir ülkenin 
kalkınmasında temel rol oynayan ana un
surların en başında gelmektedir. İçinde 
yaşadığımız çağın diğer bir özelliği de 
özellikle bu alanda çok önemli teknolojik 
gelişmelerin gerçekleşmesidir. Stratejik bir 
sektör olan enerjide ilk yatırımların bü
yüklüğü, işletmede rasyonellik, iletim hat
larının gerçekleştirilmesindeki yüksek bo
yutlu yatırımlar, iletim ve şebeke kayıpla
rının olası en alt düzeye indirilme zorun
luluğu ve sektörel kârlılık özellikleri bu 
sektörde ağırlıklı olarak kamu yatırım ve 
işletmesini zorunlu kılmaktadır. Yeraltı ve 
yerüstü doğal kaynakların kamuya ait ol
ması esası, bu kaynaklann'kullanımından 
elde edilen değerlerin tekrar kamu yaran 
için kullanılmasını zorunlu kılmaktadır. 
Bu sektörde özelleştirme ve sektörün ya
bancı sermaye kontrolüne kısmen de gir
mesi hem önemli bir haksızlıktır, hem de 
ulusal bağımsızlığın ekonomik alanda or
tadan kalkması sonucunu yaratacaktır. Bu 
nedenle özelleştirme çalışmalarını içeren 
641 inci madde ile, elektrik sektöründe ka
mu ve özel kesim firmalarının bir arada 
faaliyet gösterebileceği yeni bir yapılaşma
nın yer aldığı 642 nci maddelerinin tasarı 
metninden çıkarılması önerilmektedir. 

BAŞKAN — Söz almak isteyen?.. 
Yok. 

Gerekçenin dikkate alınmasını kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilme
miştir. 

8 inci önergeyi okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan Altıncı Beş Yıllık 
Plan Tasarısının 1052 nci maddesinin aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve tek
lif ederiz. 

Fuat Atalay 
Diyarbakır 

Mustafa Çakır 
Giresun 

Halil Çulhaoğlu 
İzmir 

Neccar Türkcan 
İzmir 

Vedat Altun 
Kars 

Eşref Erdem 
Ankara 

1052. Bu yörelerde imalât sanayii, ta-
nm makineleri ve aletleri sanayii, maden
cilik, tanm ürünlerine dayalı sanayilerin 
kurulmasında devlet öncülük görevini ye
rine getirir. Diğer yandan özel kesim ya
tırımlarının plan hedefleri içerisinde artı-
nlması veya yaygınlaştınlması için özel 
teşvik sistemi uygulanır. 

Gerekçe : Mevcut madde metninde, 
söz konusu yörelerde devletin öncülük gö
revine devam edeceği belirlemesi bulun
maktadır. Bunun var olan koşulları yan
sıtmadığı ortadadır. Açık bir ifade ile önü
müzdeki plan döneminde devlet geçmişin 
hatalarından uzaklaşarak, bölgede gerekli 
yatırımlara girmelidir. Ayrıca bu değişik
lik önergesiyle tarım makineleri ve aletle
ri sanayii ile tarım ürünlerine dayalı sa
nayinin kurulmasında devlete öncülük gö
revi verilmektedir. 

BAŞKAN — Söz almak isteyen?.. 
Yok. 
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Gerekçenin dikkate alınmasını kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilme
miştir. 

9 uncu önergeyi okutuyorum : 
Sayın Başkanlığa 

Görüşülmekte olan Altıncı Beş Yıllık 
Plan tasarısının 1054 üncü maddesine aşa
ğıdaki fıkraların eklenmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Fuat Atalay 
Diyarbakır 

Mustafa Çakır 
Giresun 

Halil Çulhaoğlu 
İzmir 

Eşref Erdem 
Ankara 

Neccar Türkcan 
İzmir 

Vedat Altun 
Kars 

Doğu, Güneydoğu Anadolu Bölgesi 
için kısa sürede kalkınmayı sağlayacak özel 
planlar yapılacaktır. 

Güneydoğu Anadolu projesinin böl
ge kalkınmasındaki önemini yaratabilmek 
ve geliştirebilmek için gerekli altyapı ça
lışmalarına hız verilecek, bölgede yaratı
lacak ürünlerin mamul hale gelmesini sağ
layacak sektörlerin gerekli düzenlemesi 
gerçekleştirilerek, bölgedeki nüfus artışı
nı karşılayacak gerekli altyapı hizmetleri 
plan hedeflerine uygun olarak sürdürüle
cektir. 

Gerekçe : 
Mevcut 1055 inci maddeye ek fıkra

lar eklenerek, Altıncı Beş Yıllık Plan ilke 
ve politikalarında bu bölge için belirsizlik 
ortadan kaldırılarak GAP çerçevesinde 
oluşacak gelişmelerin hedefi temel ilke ola
rak belirlenmektedir. 

BAŞKAN — Söz almak isteyen?.. 
Yok. 

Gerekçenin dikkate alınmasını kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilme
miştir. 

10 uncu önergeyi okutuyorum : 
Yüksek Başkanlığa 

Altıncı Beş Yıllık Planın 127 nci mad
desindeki "Özelleştirme ve" sözcüklerinin 
metinden çıkarılmasını arz ederiz. 

Kemâl Duduoğlu 
Hatay 

M. Turan Bayazıt 
İzmir 

Tayfur Ün 
Bilecik 

Eşref Erdem 
Ankara 

Abdulkadir Ateş 
Gaziantep 

Gerekçe : 

Yabancı sermaye girişlerinde "Millî 
menfaate uygunluk" daima göz önünde 
bulundurulması gereken bir ölçü olmalı
dır. Türk Ulusunun on yıllardır yaptığı bi
rikimlerin sonucu oluşan KİT'lerin ya
bancılara satışını millî, ekonomik ve bun
dan önemlisi siyasal çıkarlanmıza aykırı 
görmekteyiz. 

BAŞKAN — Söz almak isteyen?.. 
Yok. 

Gerekçenin dikkate alınmasını kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilme
miştir. 

11 inci önergeyi okutuyorum : 
Yüksek Başkanlığa 

Altıncı Beş Yıllık Planın 133 üncü 
maddesine "Yatırımların finansmanında 
öz kaynak kullanımı teşvik edilecektir" 
fıkrasının eklenmesini arz ederiz. 

Kemâl Duduoğlu 
Hatay 

Abdulkadir Ateş 
Gaziantep 
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M. Turan Bayazıt 
İzmir 

Tayfur Ün 
Bilecik 

Eşref Erdem 
Ankara 

Gerekçe : 
Maddeye eklenmesi önerilen fıkra 

Beşinci Beş Yıllık Planda da mevcut bir 
tedbirdir. 

Ekonomi prensiplerinin bir gereği ol
duğu gibi Hükümetin belgelerinde de yer 
almıştır. Aktiflerin yeniden değerlendiril
mesi gibi bazı hukuksal düzenlemeler bu 
amaca yönelik olarak bu İktidar zamanın
da gerçekleştirilmiştir. 

Bu nedenle, tutarlılığı sağlamak açı
sından bu önerge verilmiştir. 

BAŞKAN — Söz almak isteyen?.. 
Yok. 

Gerekçenin dikkate alınmasını kabul 
edenler... Etmeyenler... kabul edilme
miştir. 

12 nci önergeyi okutuyorum : 
Yüksek Başkanlığa 

Altıncı Beş Yıllık Planın 144 üncü 
maddesine : "Esnaf ve sanatkâra verile
cek işletme ve tesis kredisinin enflasyon 
oranının üstünde ve ucuz faizli olması 
esastır" fıkrasının eklenmesini arz ederiz. 

M. Turan Bayazıt 
İzmir 

Eşref Erdem 
Ankara 

Kemâl Duduoğlu 
Hatay 

Tayfur Ün 
Bilecik 

Abdulkadir Ateş 
Gaziantep 

Gerekçe : 
Enflasyon oranının üstünde bir faiz

le verilen kredi, esnafın sorununu halle-
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dememekte ve onu tefecinin eline düşü
rerek sosyal amacın sağlanmasını önle
mektedir. 

BAŞKAN — Söz almak isteyen?.. 
Yok. 

Gerekçenin dikkate alınmasını kabul 
edenler.,. Etmeyenler... Kabul edilme
miştir. 

13 üncü önergeyi okutuyorum : 
Yüksek Başkanlığa 

Altıncı Beş Yıllık Planın 181 inci 
maddesine; "KİT'lerde çalışanların yöne
time katılmaları sağlanacaktır" fıkrasının 
eklenmesini arz ederiz. 

M. Turan Bayazıt 
İzmir 

Kemâl Duduoğlu 
Hatay 

Eşref Erdem 
Ankara 

Abdulkadir Ateş 
Gaziantep 
Tayfur Ün 

Bilecik 
Gerekçe : Katılımcı demokrasinin ge

reği olarak ve çalışanların yönetime katıl
masının işletmenin daha kârlı çalışmasın
da önemli bir etken olacağı göz önünde 
tutularak teklif edilmiştir. 

BAŞKAN — Söz almak isteyen?.. 
Yok. 

Gerekçenin dikkate alınmasını kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilme
miştir. 

14 üncü önergeyi okutuyorum : 
Yüksek Başkanlığa 

Altıncı Beş Yıllık Planın 194 üncü 
maddesine; "Destekleme alımlarının be
deli teslim anında toptan ve peşin olarak 
ödenecektir" fıkrasının eklenmesini arz 
ederiz. 

M. Turan Bayazıt 
İzmir 
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Eşref Erdem 
Ankara 

Kemâl Duduoğlu 
Hatay 

Tayfur Ün 
Bilecik 

Abdulkadir Ateş 
Gaziantep 

Gerekçe : Destekleme alımlarında 
bedelin ödenmesi çiftçinin en önemli so
runudur. Çiftçilerin bedelini taksitle ve 
teslimden bir süre sonra almakla sosyal ve 
ekonomik sıkıntılara düşmekte ve bu sı
kıntı yüksek enflasyonun hüküm sürdüğü 
dönemlerde daha da artmaktadır. 

BAŞKAN — Söz almak isteyen?.. 
Yok. 

Gerekçenin dikkate alınmasını kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilme
miştir. 

15 inci önergeyi okutuyorum : 
Yüksek Başkanlığa 

Altıncı Beş Yıllık Plana aşağıdaki mü
kerrer 198 inci maddenin eklenmesini arz 
ederiz. 

M. Turan Bayazıt 
İzmir 

Eşref Erdem 
Ankara 

Kemal Duduoğlu 
Hatay 

Tayfur Ün 
Bilecik 

Abdulkadir Ateş 
Gaziantep 

Mükerrer 198 : Tarım Ürün Sigor
tası kurulacaktır. 

Gerekçe : İklimi ve su rejimi düzen
siz olan ülkemizde çiftçinin elverişli şart
larla oluşturulacak ürün sigortası ile ko
runması şarttır. 

Bu tedbir, Beşinci Beş Yıllık Planda 
mevcut olduğu halde her nedense Altıncı 
Plandan çıkarılmıştır. 

BAŞKAN — Söz almak isteyen?.. 
Yok. 

Gerekçenin dikkate alınmasını kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilme
miştir. 

16 net önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığına 
Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planının 

244 üncü maddesinin aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ederiz. 

Enis Tütüncü 
Tekirdağ 

Kamer Genç 
Tunceli 

Tufan Doğu 
Muğla 

Birgen Keleş 
İzmir 

Abdulkadir Ateş 
Gaziantep 

Cemal Seymen 
Nevşehir 

Neccar Türkcan 
İzmir 

Ali Şahin 
Kahramanmaraş 

Yaşar Yılmaz 
Ankara 

Madde 244. — Tarımsal üretim, et
kili bir tarımsal üretim planlaması çerçe
vesinde geliştirilecektir. Tarımsal üretim 
planlaması üreticiyi bağlamayan ve ona ne 
üreteceğini dikte etmeyen, fakat özendi
rici ve demokratik bir planlama biçimin
de yürütülecektir. 

Tarımsal üretim planlaması, makro 
plan tercihleri çerçevesinde ve tarımsal 
destekleme politikaları, tarımsal ürün des
tekleme fiyat uygulamaları ile belirlene
cektir. Söz konusu planlama üreticinin ta
rımsal örgütlerine sağlanan olanaklar ve 
tarımsal kredi ve proje destekleriyle, iç ve 
dış pazarlardaki gelişmeleri de dikkate alı-
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narak, üreticinin kısa ve orta dönemde 
hangi ürünü ve ne kadar üreteceğinin be
lirlenmesinde yönlendirici olacaktır. 

Gerekçe : Ülkede üretilen tarımsal 
ürünlerin arz ve talebinin dengeli kılınma
sı, tarımsal ürünlerde yöresel uzmanlaş
maların geliştirilmesi, toprak ve insan kay
naklarının etkin kullanılması içih tarım
da üretim planlaması kaçınılmaz görün
mektedir. 

BAŞKAN — Söz almak isteyen?.. 
Buyurun. 

ENİS TÜTÜNCÜ (Tekirdağ) — Te
şekkür ederim Sayın Başkan. 

Değerli arkadaşlarım, tarımda üre
tim planlamasıyla ilgili bir önerge verdim. 
Gerçekten tarımda bir üretim planlama
sının gereklerini anlatmak için saatler, 
ama saatlerce konuşmak gerekir. Kısaca 
ben, Sayın Başbakanın konuşmasından 
yola çıkarak görüşümü ifade etmek is
tiyorum. 

Tarım ihmal edilmiştir. Tarımı ihmal
den kurtarmak için, tarımda çalışan 9 mil
yon kişiye, aileleriyle birlikte 26-27 milyon 
kişiye sahip çıkabilmek için, mutlaka ve 
mutlaka tanma sahip çıkmak, tanma ge
reken önemi vermek mecburiyetindeyiz. 

Sayın Başbakanımız, "Biz tanmı ih
mal etmedik" dediler. Sayın Başbakanı
mız, tanmı nasıl ihmal etmediğini söyler
ken, geçmiş plan dönemlerindeki tarımın 
gayri safî millî hâsıla içindeki payını aldı 
ve "Bu pay, yüzde 30'lar civarında idi. O 
zaman, tabiî ki yüzde 12, yüzde 13, yüz
de 14 sabit sermaye yatınmları payı verir
dik; ama şimdi tarımın göreli payı, nispî 
payı düştü. Onun içindir ki, biz tanma 
yüzde 7'ler civannda bir sabit sermaye ya
tırımı veriyoruz, ihmal etmiyoruz'' dedi. 

Açıkça söylüyorum, bunun -keşke Sa
yın Başbakan burada olsaydı- gerçekle ke
sinlikle ilgisi yoktur. Bu, tam anlamıyla 

olayı saptırmadır, tam anlamıyla gerçeği 
gözlerden saklamaktır. Olay şu : 

Sayın Kumbaracıbaşı, sektörler ara
sındaki karşılaştırmayı söyledi; "Enflasyo
nu dikkate alarak yapmak gerekiyor'' de
di. Sayın Başbakan, carî fiyatlarla tanının 
payını karşılaştırdı. Carî fiyatlarla tanmm 
payını karşılaştırmamak lazım. Carî fiyat
larla tanmm payını karşılaştırdığınız an
da, iç ticaret hadlerinin etkisini; yani sa
nayi ürünlerinin fıyatlannın hızlı artmış 
olmasının etkisini hesaba dahil etmiş olur
sunuz ki, bu doğru bir şey değildir. Enf
lasyonun faktör fiyatlannı nq,stl bozduğu
nu biliyoruz. Onun için, bir kere, "Millî 
gelir içindeki tanm sektörünün payı 
düştü" demek, kesinlikle doğru değildir. 
10 yıllık bir dönemde tanm sektörü payı
nın sabit kaldığını dünkü konuşmamın bir 
bölümünde söyledim. 

Aynca, Sayın Başbakan ne kadar çe
lişkili ve nasıl beyazı siyah, ya da siyahı 
beyaz gösteriyor, onu da burada kendi ra-
kamlanyla vurgulamak isterim. 

Tanmda yüzde 7,9 dolayında bir sa
bit sermaye yatmmı öngörülmüş. Bu, Be
şinci Beş Yıllık Plan döneminde yüzde 11,4 
idi. 

Bakınız Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım; çok ciddî; Sayın Başbakan 
Ozal'ın, rakamları nasıl büktüğünü, ra
kamlarla tek yanlı oynayarak, hem Parla
mentoyu, hem de Türk halkını nasıl ya
nılttığını size ispat etmek istiyorum. 

Beşinci Beş Yıllık Planda tarıma yüz
de 11,4 oranında sabit sermaye yatırımla
rı payı ayrılmış. Gerçekleşme ne olmuş? 
Yüzde 6,6; 8; 7,7; yani plan ortalaması 7,2 
oluyor. Ben şimdi sormak istiyorum : Ne
den Beşinci Beş Yıllık dönemde tanma 11,4 
yatırım payı ayırdınız? O zaman gerçek-
leştirmiyorsunuz demektir. Eğer carî fiyat
larla tarımın nispî öneminin, göreli 
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öneminin düştüğünü kabul ediyorsanız, 
niye 5 yıl önce tanma 11,4 yatınm payı 
verdiniz? Kaldı ki, anımsıyorum, o zaman 
bu payın dahi düşük olduğu iddia edilmiş
ti; yüzde 13, yüzde 14 çerçevesinde bir pay 
verilmesi gerekiyordu. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlanm; 
şunu söylemek istiyorum; Amerika'yı ye
niden keşfetmeyelim. Gidiniz Amerika 
Birleşik Devletleri'ne, gidiniz kapitalist ül
kelere; plan uyguluyorlar; tanmı planla
mayan hiçbir ülke yok. Tanm kesiminde 
26 milyon insanın yaşadığı Türkiye'de ta
nm planlanmıyor. Türkiye, 1970'li villa
mı başında buna hazırdı. Türkiye'nin 
dört bir yanında ürün kuşaklan var. Ör
neğin; Türkiye'de bir buğday kuşağı var. 
Eğer biz demokratik bir planlama ile ye
ni bir üretim planlaması ile bu tarım plan
lamasını yaşama geçirsek; örneğin, buğ
day kuşağında buğday ekmiş olsak, Tür
kiye'de buğdaya aynlan alanlardan yüz
de 25 tasarruf edeceğiz ve buğday üreti
mi de en az yüzde 25 artacak. Amerika'
yı yeniden keşfetmeyelim. 

Avrupa Topluluğuna giriyoruz. Yine 
bugünkü konuşmamda söyledim, Avrupa 
Topluluğu, gerçekten birçok tanm ürün
leri ihracatında dünya birincisi, dünya 
ikincisi, dünya üçüncüsü. Türkiye bir an 
önce tarımını planlamak mecburiye
tindedir. 

Teşekkür eder, saygılar sunanm. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Gerekçenin dikkate 
alınmasını kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

17 nci önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planının 
246 ncı maddesinin aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ederiz. 
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Enis Tütüncü 
Tekirdağ 

Birgen Keleş 
İzmir 

Turan Bayazıt 
İzmir 

Hüsnü Okçuoğlu 
İstanbul 

Yaşar Yılmaz 
Ankara 

Ali Şahin 
Kahramanmaraş 
Abdulkadir Ateş 

Gaziantep 
Neccar Türkcan 

İzmir 
Kamer Genç 

Tunceli 
Tufan Doğu 

Muğla 
Madde 246. — Küçük ve orta ölçek

li işletmelerin modern girdi kullanımı ve 
tanm8al ürünlerini işleme ve pazarlama-
lan üretim kooperatifleri eliyle destekle
necektir. Bu çerçevede devlet üreticilerin 
kooperatiflerde örgütlenmelerini özendi
rici etkin önlemler alacaktır. 

Gerekçe : Tanmsal potansiyelin etkin 
kullanımı ve çiftçilerin refah düzeyinin 
yükseltilmesi için üreticilerin tanmsal ör
gütlenmelerinin yeniden sağlanması ge
rekmektedir. Bugünkü tarımsal koopera
tifler kırsal kesimde çözüm bekleyen üre
timi ve verimliliği artırma, gelir dağılımını 
düzenleme, çağ dışı kalmış sosyal kurum
lan (ağalık, tefecilik) tasfiye, tanma dayalı 
sanayi geliştirme ve modern tanm tekno
lojisi kullanma gibi sorunların çözümüne 
yardımcı olamamışlardır. Bu nedenle ko
operatifleşme de tek ürüne dayalı ülke ça
pında örgütlenmiş üretim kooperatifleri 
modeli uygulamasına geçilmelidir. 

BAŞKAN — Söz almak isteyen?.. 
ENİS TÜTÜNCÜ (Tekirdağ) — 

Efendim, az önceki önergemle aynı ma-
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hiyette olduğu için, Genel Kurulun tak
dirlerine sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim 
efendim. 

Gerekçenin dikkate alınmasını kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilme
miştir. 

18 inci önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığına 
Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planının 

797 nci maddesinin aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ederiz. 

Enis Tütüncü 
Tekirdağ 

Neccar Türkcan 
İzmir 

Kamer Genç 
Tunceli 

Tufan Doğu 
Muğla 

Birgen Keleş 
İzmir 

Abdulkadir Ateş 
Gaziantep 

Cemal Seymen 
Nevşehir 

Turan Bayazıt 
İzmir 

Ali Şahin 
Kahramanmaraş 

Yaşar Yılmaz 
Ankara 

Madde 797. — Ulusal sağlık politi
kasının örgütlenme modeli sosyalleştirme 
projesidir. Sağlık alanındaki tüm uygula
malar sosyalleştirme projesi çerçevesinde 
yürütülecektir. 

Gerekçe : Sağlık sorunlarına dar kap
samlı bir biçimde salt tedavi edici sağlık 
hizmetleri açısından bakmak doğru değil
dir. Tek tek bireyleri ve toplumu öncelik
le korumayı hedefleyen koruyucu sağlık 
hizmetlerine önem verilmelidir. Sağlık hiz-
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meti bir kamu hizmetidir. Temelde ücret
siz olmalıdır. 

BAŞKAN — Söz almak isteyen?.. 
ENİS TÜTÜNCÜ (Tekirdağ) — 

Söz istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun. 
ENİS TÜTÜNCÜ (Tekirdağ) <- Te

şekkür ederim Sayın Başkan. 
Değerli milletvekilleri, gerçekten in

sanın doğuştan hakkı olan sağlıklı yaşa
ma hakkı ile ilgili olarak bir önerge ver
dim. Bu önergemi, kısa da olsa, size an
latmak istiyorum. 

Sayın Başkan, Türkiye koşullarında, 
az gelişmiş ülke koşullarında, sağlığın sos
yal ve fiziksel altyapısının olmadığı, çev
re sağlığının büyük bir tehlike oluşturdu
ğu, insanlarda sağlık bilincinin olmadığı 
bir Türkiye'de ön planda tutulması gere
ken nedir? Ön planda tutulması gereken, 
kişinin hasta olmasını önleme amacıdır. 
Kişinin hasta olmasını önleme amacı 
önemlidir, yoksa, hasta olmuş kişiyi tedavi 
etmek iş değildir. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
işte Anavatan İktidarının en önemli eksik
lerinden ve politika yanlışlıklarından bir 
tanesi budur. Sağlık sorununu Türkiye'
de, genel sağlık sigortasıyla çözmeyi amaç
lamaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'n-
de genel sağlık sigortası uygulayabilirsiniz. 
Çünkü orada, tedavi edici hizmetlere olan 
talep azdır. Orada, çevre sağlığı başta ol
mak üzere, sağlık bilinci öyle gelişmiştir 
ki, insanların hasta olma olasılığı çok dü
şüktür; ama Türkiye'de durum tamamen. 
farklı. Binlerce, on binlerce, yüz binlerce, 
milyonlarca kişi, o yetersiz sağlık altyapı
sından, yetersiz beslenmeden, yetersiz 
ana-çocuk sağlığından ve sağlık bilincinin 
olmamasından, gelişmemesinden dolayı 
hastalanıyor. 

İşte, biz diyoruz ki, sosyalleştirme 
modeli Türkiye'nin, ulusal sağlık örgüt-
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lenme modelidir. Burada amaç nedir? 
Amaç, kişileri hasta etmemektir, sağlık bi
lincini yerleştirmektir. Sağlık ocağı, sağ
lık evi, hastaneler, bölge hastaneleri zin
ciri şeklinde, ana-çocuk sağlığı ve aile 
planlaması da bu hizmetlere entegre edi
lerek, bir arada Türkiye'nin sağlık sorun
larına gerçekten kakçı, gerçekten kesin çö
züm getirebiliriz, sosyalleştirme projesiyle. 

Gelişmekte olan bir ülke, az gelişmiş 
bir ülke... Önemli olan, az önce de dedi
ğim gibi, insanını hasta etmemek... Has
ta olmuş kişiyi tedavi etmişsiniz... Bunun 
altından kalkmak mümkün değildir. Ni- , 
tekim kalkamıyoruz da. Hastane önündeki 
kuyruklan görüyoruz. Hastane parasını, 
ameliyat parasını ödeyemediği için, cena
zesini hastanede rehin bırakanları biliyo
ruz. Faturayı görünce, dikişlerini aldırma
dan hastanenin arka kapısından sıvışıp ka
çanları görüyoruz. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
sağlık sorununu çözmek istiyorsak, bu ge
nel sağlık sigortası sevdasından vazgeçe
lim. Genel sağlık sigortası, az önce de de
diğim gibi, tedavi edici hizmetlere yöne
lir. Hasta olan insanı sağlığına kavuştur
mak için uygulanan bir sistemdir. Bizim 
temeldeki sağlık sorunumuza uyan bir sis
tem değildir. 

Bakınız, uluslararası göstergeler ko
nusunda plandan kısa bir alıntı yapmak 
istiyorum. Plan da bunu saklayamıyor. 
Planın destek dokümanında, Türkiye'de 
yatak başına nüfus 423 kişi; Almanya'da 
95 kişi, Fransa'da 90 kişi... Ayrıntılara gir
mek istemiyorum. Türkiye, ulusal gelir
den ayırdığı bu payla tedavi edici hizmet
lere yönelerek, genel sağlık sigortasıyla 
sağlık sorununu çözemez. Gereksinim du
yulan hekimi, personeli, ilacı, hastaneyi 
yapamaz, yapması mümkün değildir; ay
rıca, doğru da değildir. Türkiye'nin kıt 
kaynaklarını bu şekilde heba etmenin 

yurtseverlikle de hiçbir ilgisi yoktur. Za
ten yapamıyorsunuz. 

Bakınız, Beşinci Beş Yıllık Planın he
deflediği sağlık personeli sayısı neymiş, ne 
olmuş : 56 000 hekim yetiştireceğiz demiş
siniz, 45 000 yetiştirebilmişiz Türkiye ola
rak. 26 000 sağlık memuru, sağlık teknis
yeni yetiştireceğiz demişsiniz, 18 000 ye-
tiştirebilmişsiniz. 112 000 hemşire, ebe ye
tiştireceğiz demişsiniz, 63 000 yetiştir
mişsiniz. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
saatlerce, ama saatlerce konuşulacak bu 
konuyu komprime olarak, özet olarak, sa-
tırbaşıyla size dile getiriyorum, altım çi
ziyorum : Geliniz, lütfen şu genel sağlık 
sigortası sevdasından vazgeçelim. Türki
ye bu kadar zengin değildir. Genel sağlık 
sigortasıyla sağlık sorununun çözülmesi
ni düşünmek ham hayalden başka bir şey 
değildir. İnsanımızı terk etmektir, kıt kay
naklarımızı har vurup harman savurmak 
demektir. Lütfediniz, bizim bu önergemi
ze sahip çıkınız. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan, say
gılar sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Gerekçenin dikkate alınmasını kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilme
miştir. 

19 uncu önergeyi okutuyorum : 
Yüksek Başkanlığa 

Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planının 
886 ncı maddesinin aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ederiz. 

Turan Bayazıt 
İzmir 

Kemal Duduoğlu 
Hatay 

Abdulkadir Ateş 
Gaziantep 

ilhamı Binici 
Bingöl 

Tayfur Ün 
Bilecik 
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886: Ücretin, emeğin karşılığı olma
sı; iş, liyakat, verim ve kıdemin karşılığı 
olarak artması; ücret artışlarının yıllık enf
lasyon oranının üzerinde gerçekleşmesi; 
ücret sistemlerinin, istihdamı geliştirme ve 
büyüme politikalarıyla birlikte yürütülme
si esastır. 

Gerekçe : Ücretin, emeğin karşılığı 
olması, Anayasanın 55 inci maddesinde 
yer alan bir ilkedir. Ücret artışının enflas
yonun üzerinde olması ise Hükümet prog
ramında yer alan "Sosyal adalet" ilkesi
nin gereğidir. 

Esasen planda mevcut madde metni 
bu amaçlara yöneliktir. Kaleme almış şekli 
açıklık getirmediğinden, yanlış uygulama
lara yol açılmaması için değiştirilmesi tek
lif edilmiştir. 

BAŞKAN — Söz almak isteyen?.. 
Yok. 

Gerekçenin dikkate alınmasını kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilme
miştir. 

20 nci önergeyi okutuyorum : 
Yüksek Başkanlığa 

Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planına 
aşağıdaki mükerrer 894 üncü maddenin 
eklenmesini arz ederiz. 

Hıran Bayazıt 
İzmir 

Kemal Duduoğlu 
Hatay 

Tayfur Ün 
Bilecik 

Eşref Erdem 
Ankara 

Abdülkadir Ateş 
Gaziantep 

Mükerrer 894 : işyerinde çalışanla
rın yönetime katılması sağlanacaktır. 

Gerekçe : Katılımcı demokrasinin ge
reği olarak ve işçilerin yönetime katılma
sının işletmenin daha kârlı çalışmasında 
önemli bir etken olacağı göz önünde tu
tularak teklif edilmiştir. 
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BAŞKAN — Söz almak isteyen?.. 
Yok. 

Gerekçenin dikkate alınmasını kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilme
miştir. 

21 inci önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığına 
Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planının 

907 nci maddesinin aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ederiz. 

Enis Tütüncü 
Tekirdağ 

Kamer Genç 
Tunceli 

Neccar Türkcan 
izmir 

Tufan Doğu 
Muğla 

Önder Kırlı 
Balıkesir 

Hüsnü Okçuoğlu 
İstanbul 

Ali Şahin 
Kahramanmaraş 

Birgen Keleş 
İzmir 

Abdülkadir Ateş 
Gaziantep 

Turan Bayazıt 
İzmir 

Yaşar Yılmaz 
Ankara 

Madde 907. — Çalışırken işsiz kalan
ları işsiz kaldığı sürede belli bir gelire ka
vuşturmak ve kendilerine uygun iş bulmak 
amacıyla işsizlik sigortası programı uygu
lamasına geçilecektir. 

Gerekçe : İşsizlik sorunu hızlı bir ya
pısal değişim sürecindedir. İnsanımız es
kiye oranla daha çok işsizlik tehlikesiyle 
karşı karşıyadır. İşsizlik sigortası kurulma
sına ilişkin ILO sözleşmesini de imzala
mış durumdayız. Avrupa Topluluğuna gir-
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me kararı bizi sosyal sigorta programları
mızın eksiklerini de tamamlamaya götür
mektedir. Avrupa Topluluğunun tüm ül
kelerinde işsizlik sigortası mevcuttur. Bu
nu insanımızdan esirgememiz doğru de
ğildir. 

BAŞKAN — Söz almak isteyen?.. 
ENİS TÜTÜNCÜ (Tekirdağ) -

Ben istiyorum Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Buyurun. (ANAP sıra

larından "Bırak, konuşma artık" sesi) 
ENİS TÜTÜNCÜ (Tekirdağ) — Te

şekkür ederim Sayın Başkan. 
Buraya çıkarken, "Bırak, konuşma 

artık" diyen arkadaşıma teessüflerimi bil
diriyorum. Bu kürsü özgürlüğü hiç kim
senin inhisarında değildir. Bu kürsüye çık
ma cesaretini bulamayan kişilerin, bu kür
süyü özgür bir biçimde kullanma hakkı
nı kullanan insanlara hiçbir şekilde söz 
söyleme hakları yoktur. (ANAP sıraların
dan gürültüler) 

YASİN BOZKURT (Kars) — Sen 
kendini ne sanıyorsun... 

ENİS TÜTÜNCÜ (Devamla) — 
Değerli arkadaşlarım, sözlerime başlar
ken, hepinizi en derin saygıyla selamlıyo
rum. Doğrusu, bu şekilde sinirli oluşunu
zu anlamakta güçlük çekiyorum. (ANAP 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen dinleyelim 
efendim... 

ENİS TÜTÜNCÜ (Devamla) — 
Öyle sa'nıyorum ki, 26 Mart vurgununun 
21,8'lik gölgesi arkadaşlarımızı fazla sinirli 
etmiştir. 

YASİN BOZKURT (Kars) — Hep 
aynı plak... 

BAŞKAN — Lütfen dinleyelim 
efendim... 

ENİS TÜTÜNCÜ (Devamla) — 
Değerli arkadaşlarım, çalışırken işsiz ka
lanları, işsiz kaldığı sürede belli bir gelire 

kavuşturmak ve kendilerine uygun bir iş 
bulmak amacıyla işsizlik sigortası progra
mı uygulamasına geçilecektir. Evet, ger
çekten, işsizlik konusunda, işsizlik sigor
tasının uygulanması konusunda Anavatan 
Grubunun neden bu kadar tahammülsüz 
olduğunu da anlamakta güçlük çekiyo
rum; işsizlik konusu o kadar önemli bir 
konu ki... 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Türkiye'de yapısal değişiklik olduğu iddia 
ediliyor. O kadar, daha doğrusu iddia edil
diği kadar ekonomik anlamda bir yapısal 
değişiklik yok; ama Türkiye'de gerçekten 
işsizlik sorununun yapısı değişiyor. Bunu 
dikkate alırsak, görüşlerinize katılabilirim. 

1980 öncesinde Türkiye'deki işsizlik 
sorunu : Tarımda, gizli işsizlik, mevsim
lik işsizlik şeklindeydi; tanm dışında da, 
eksik çalışma, düşük saatle çalışma, dü
şük verimlilikle çalışma şeklinde; yani ge
nelde bu şekilde, açık işsizlikten daha çok, 
noksan istihdar, eksik istihdam şeklin
deydi; ama, özellikle 1980 yılından sonra 
işsizlik sorununun yapısı değişti. Özellik
le genç insanlar arasında işsizlik sorunu 
hızlı bir biçimde yaygınlaşmaya başladı. 
Kanımca işsizlik sigortasının kurulması 
her zamankinden daha önemli bir hale 
gelmiştir. 

İkinci olarak da işsizlik sigortasının 
kurulması, Avrupa Topluluğuna entegras
yonda Türkiye'yi mutlaka ve mutlaka zor
layacak bir olaydır. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Avrupa Topluluğuna gireceğiz. Avrupa 
Topluluğuna nasıl gireceğiz?.. Avrupalı di
yecek ki, "Sosyal güvenlik sistemini de be
nim sosyal güvenlik sistemime entegre 
et..." Yani, Avrupa Topluluğuna girmeyi 
ne sanıyorsunuz?.. Türkiye'nin tüm ku
rumlarının Avrupa kurumları düzeyine -
belirli bir geçiş sürecinden sonra- getiril
mesi anlamındadır. Avrupa Topluluğuna 



T.B.M.M. B : 107 22 . 6 . 1989 O : 2 

aksi halde girmek mümkün değil. Avru
pa Topluluğuna dahil bütün ülkelerde iş
sizlik sigortası uygulanıyor. ILO'nun 102 
sayılı sözleşmesini, " işsizlik sigortasını 
kuracağız" diye yıllar önce imzaladık. İş
sizlik sigortası, sosyal sigortalar program
larının kısa vadeli sigorta dalıdır ve Tür
kiye'de mutlaka ve mutlaka kurulması ge
rekmektedir. Bunun öyle büyük bir mali
yeti de yoktur, hesabı kitabı meydandadır, 
modeli elimizdedir; hem de model, daha 
1970'li yılların başında tüm Türkiye'de 
uygulanan gerçekçi bir araştırmaya da da
yanmaktadır. Türkiye tipi, güzel bir işsiz
lik sigortası modelidir. 1988 yılı işsizlik ve
rilerine göre, 400 milyar Türk Liralık bir 
prim geleceği olacaktır. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
yani yanlış anlaşılıyor. "Efendim, 4-4,5 
milyon işsizimiz var, bunları biz nasıl iş
sizlik sigortasına sokabiliriz?" 

Öyle bir şey yok. işsizlik sigortası şu
dur : Çalışacak; çalışırken prim ödeyecek; 
işsiz kaldığı anda, o işsizlik süresinin ge
lir zararını telafi edecek bir sistem ve 
Türkiye'deki açık işsizlik verilerine göre 
bunun maliyeti 400 milyar Türk Lirası 
ediyor; 1988 yılı konjonktüründen söz edi
yorum. Yüzde 2 devlet primi, yüzde 2 iş
veren primi, yüzde 2 de işçi primiyle biz 
bunu hallederiz. Prim olarak 400 milyar 
Türk Lirası toplayacağız; vereceğimiz, 
150-175 milyar olacak; 1988 yılı sonu ya 
da ikinci ye üçüncü yarısı konjonktürüne 
bağlı olarak konuşuyorum. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlanm; 
sosyal adaletçilik, insan sevgisi, lafla ol
maz. Bu planın en yumuşak bölümü, en 
hafif bölümü, sosyal duyarlılığının pek faz
la olmamasıdır. Bir plan, işsizine kayıtsız 
kalıyorsa, bir plan, hastasına kayıtsız ka
lıyorsa; yani, şunu söyleyeceğim Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; bir ekono
mik program, insan refeh ve mutluluğu

nu artırmıyorsa, bunun ne anlamı 
vardır?.. 

Değerli arkadaşlanm, işsizlik sigor
tasıyla ilgili görüşlerimi, kısa da olsa, ba
na sunma fırsatını verdiniz. Hepinize te
şekkür ediyor, saygılar sunuyorum. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Gerekçenin dikkate 
alınmasını kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

22 nci önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planının 
908 inci maddesinin aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ederiz. 

Enis Tütüncü 
Tekirdağ 

İ. Önder Kırlı 
Balıkesir 

Abdulkadir Ateş 
Gaziantep 

Hüsnü Okçuoğlu 
İstanbul 

Yaşar Yılmaz 
Ankara 

Tufan Doğu 
Muğla 

Birgen Keleş 
İzmir 

M. Turan Bayazıt 
İzmir 

Neccar Türkcan 
İzmir 

Kamer Genç 
Tunceli 

Ali Şahin 
Kahramanmaraş 

Madde 908. — Sosyal hizmet ve yar
dımların sosyo-ekonomik gelişme ve top
lumsal refah ile orantılı, toplumun gerek
sinmeleri ile uyumlu olarak artırılması 
esastır. Sosyal hizmet ve yardımların et-
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kin ve yeterli verilebilmesi için ülke çapın
da bir ana plan hazırlanacaktır. Sosyal si
gorta programlarının eksikliklerini de ka
patacak şekilde hazırlanacak olan kamu 
desteği ve sosyal refah hizmetleri ana pla
nı Altıncı Plan döneminin son yılında uy
gulamaya konulacaktır. 

Gerekçe : Sosyal hizmet ve yardım
lara duyulan gereksinim her geçen gün 
artmaktadır. Bakıma ve korunmaya muh
taç çocuklarımız ile her yastan yetişkinle
rimizin sayısı, yaşlılarımızın durumu, ça
lışan annelerin sorunları, konunun ciddî 
ülke çapında bir ana plan çerçevesinde ele 
alınmasını zorunlu kılıyor. 

BAŞKAN — Söz almak isteyen?.. 
ENİS TÜTÜNCÜ (Tekirdağ) — İş

sizlik sigortasıyla aynı mahiyettedir. Tak
dirlerinize sunuyorum Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Gerekçenin dikkate alınmasını kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilme
miştir. 

23 üncü önergeyi okutuyorum : 

Yüksek Başkanlığa 

Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planının 
977 nci maddesinin aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ederiz. 

M. Turan Bayazıt 
İzmir 

Eşref Erdem 
Ankara 

Abdulkadir Ateş 
Gaziantep 

Kemal Duduoğlu 
Hatay 

Tayfur Ün 
Bilecik 

977 : Kıyı şeridinin faydalı ve ekono
mik kullanımını düzenlemek maksadıyla 
ve sahil şeritlerinden yararlanmada önce
likle kamu yararını gözeten bir master 
plan hazırlanacaktır. 

22 . 6 . 1989 O : 2 

Gerekçe : Anayasamızın 4-3 üncü 
maddesi, kıyıların devletin hüküm ve ta
sarrufu altında olduğunu belirlemiş ve 
ikinci fıkrasıyla da sahil şeridinden yarar
lanmada kamu yararına öncelik tanımıştır. 

Kişilerin yararlanma imkânları bu 
esası ortadan kaldırmaz. 

Bu nedenledir ki, Anayasa Mahke
mesi kıyıların kullanımı konusundaki ya
sa maddelerini iptal etmiştir. 

Önergemiz, maddenin Anayasaya 
uygun hale getirilmesini sağlamak ama
cıyla verilmiştir. 

BAŞKAN — Söz almak isteyen?.. 
Yok. 

Gerekçenin dikkate alınmasını kabul 
edenler... 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANI KEMAL AKKAYA (Samsun) 
— Sayın Başkan, bu önerge komisyonda 
verilmiş ve plana dahil edilmiştir. Müker
rer bir önergedir. Bu açıdan, reddi gerekir. 

BAŞKAN — Bunu işleme koyduk za
ten. Oylamaya da geçmemiz nedeniyle, 
pek neticede bir yanlışlık, bir farklılık yok 
herhalde. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
BAŞKANI KEMAL AKKAYA (Samsun) 
— Komisyona verildi ve kabul edildi. 

BAŞKAN — Oylamayı tekrar ediyo
rum : Gerekçenin dikkate alınmasını ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilme
miştir. 

24 üncü önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planının 
1026 ncı maddesinin aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ederiz. 

Enis Tütüncü 
Tekirdağ 

Kamer Genç 
Tunceli 

319 - . 
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Tufan Doğu 
Muğla 

Yaşar Yılmaz 
Ankara 

Hüsnü Okçuoğlu 
İstanbul 

Birgen Keleş 
İzmir 

Önder Kırlı 
Balıkesir 

Neccar Türkcan 
İzmir 

Ali Şahin 
Kahramanmaraş 
Abdulkadir Ateş 

Gaziantep 
Madde 1026. — Belediyeler öncelik

le alt gelir grupları için kiralık ve Mülk ko
nut üretimini sağlayacak gerekli düzenle
meleri yapacaklardır. Konut sorunu çözü
müyle birlikte altyapının da tamamlanma
sı için belediyelere yeni kaynak olanakla
rı sağlanacaktır. 

Gerekçe : Toplu konut uygulamasın
da en büyük eksiklik toplu konut alanla
rındaki altyapının (kanalizasyon, yol, su 
elektrik, okul, sağlık birimleri, spor ve din
lenme yerleri v.b.) bir türlü tamamlana
mamasıdır. Bu nedenle belediyelere yeni 
kaynakların ya da olanakların en kısa sü
rede tanınması gerekir. 

BAŞKAN — Söz almak isteyen?.. 
Yok. 

Gerekçenin dikkate alınmasını kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilme
miştir. 

25 inci önergeyi okutuyorum : 
Yüksek Başkanlığa 

Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planının 
1105 numaralı maddesinin metinden çıka
rılmasını ve diğer madde numaralarının 
buna göre değiştirilmesini arz ederiz. 

M. Turan Bayazıt 
İzmir 

Tayfur Ün 
Bilecik 

M. Kemal Duduoğlu 
Hatay 

Eşref Erdem 
Ankara. 

Abdulkadir Ateş 
Gaziantep 

Gerekçe : Millî kültürün Avrupa 
Topluluğu ülkelerine karşı korunmasını 
özel bir politika olarak benimsemek -Eski 
deyimiyle mefhumu muhalifinden- millî 
kültürün Avrupa Topluluğuna girmemizi 
engelleyen bir nitelik taşıdığını çağrıştı-
rabilir. 

Kaldı ki, millî kültürün korunması 
gerekirse, yalnız AT ülkelerine değil ilişki 
içinde bulunduğumuz bütün ülkelere karşı 
önlem alınmalıdır. 

Plandaki bu yaklaşım AT yerine baş
ka toplulukları arzu edenlerin görüşleri
nin ifadesidir. 

Tanıtma konusunda ise, 1117 nci 
madde yeterlidir. 

BAŞKAN — Söz almak isteyen?.. 
Yok. 

Gerekçenin dikkate alınmasını kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilme
miştir. 

26 ncı önergeyi okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planına 

aşağıdaki mükerrer 1115 inci maddenin ek
lenmesini arz ederiz. 

M. Turan Bayazıt 
İzmir 

M. Kemal Duduoğlu 
Hatay 

Abdulkadir Ateş 
. Gaziantep 
Eşref Erdem 

Ankara 
Tayfur Ün 

Bilecik 
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Mükerrer 1115: Ucuz kitap üretimi, 
yayını ve dağıtımı için gereken tedbirler 
alınacaktır. 

Gerekçe: Bir toplumun kültür düze
yinin yükselmesinde en önemli etken ki
taptır. Halkımızın okuyabilmesi için ucuz 
kitap bulunabilmesi gerekir. 

Beşinci Planda yer alan bu önlemin 
Altıncı Plana da katılması için önerilmiş
tir. 

BAŞKAN — Söz almak isteyen?.. 
Yok. 

Gerekçenin dikkate alınmasını kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

27 nci önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Baz yılı büyüklüklerinde ve büyük
lüklere dayanarak yapılan projeksiyonlar
da gerekli değişikliğin yapılmasını arz ede
riz. 

Birgen Keleş 
İzmir 

Abdulkadir Ateş 
Gaziantep 

Ali Haydar Erdoğan 
İstanbul 

Neccar Türkcan 
İzmir 

Eşref Erdem 
Ankara 

Enis Tütüncü 
Tekirdağ 

Mehmet Moğultay 
İstanbul 

Ayhan Arifağaoğlu 
Artvin 

İ. Önder Kırlı 
Balıkesir 

M. Hıran Bayazıt 
İzmir 

Cen\al Seymen 
Nevşehir 

Hüsnü Okçuoğlu 
İstanbul 

Güneş Gürseler 
Tekirdağ 

Gerekçe: Buğday üretim rakamları, 
Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planında 1989 
yılı için 18 milyon 450 bin ton olarak ve
rilmektedir. Uzaktan algılama yöntemiy
le yapılan hesaplamalar bu miktarın 15 
milyon ton olduğunu göstermektedir. 3,5 
milyon tonluk fark bazı kurum ve bakan
lıklardaki uzmanlar tarafından da doğru
lanmaktadır. Bu durum tarım sektörünün 
gelişmesini ve dolayısıyla millî gelir hesap
larını önemli ölçüde etkileyebilir. 

BAŞKAN — Söz isteyen?.. 
Buyurunuz Sayın Keleş. 
BİRGEN KELEŞ (İzmir) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; baz yılı bü-
yüklükleriyle ilgili kuşkular dile getirildi
ğinde ve 1989 yılı program rakamlanyla 
Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planının 1989 
yılına ilişkin büyüklükleri arasındaki fark 
örnek olarak gösterildiğinde, Sayın Bakan, 
üçer aylık tahminler yapıldığını ve kendi
lerinin, Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Pla
nında en son tahmini kullandıklarını ileri 
sürmektedirler. 

Üçer aylık tahminler yapıldığında, en 
son tahmini kullanmak kuşkusuz normal
dir; ancak, normal olmayan nokta şudur: 
Planlı bir ekonomide, üç aylık rakamlar 
arasında bu kadar büyük bir fark olması 
normal değildir. "Beklediğimizin üstün
de kalkındık" demek veya "yüzde 7 kal
kınma hızını bulduk" müjdesini verdik
ten bir iki ay sonra, kalkınma hızını yüz
de 3'lere düşürmek normal değildir. "Cari 
işlemler dengesi 500 milyon dolar açık 
verecek" deyip, ondan bir iki ay sonra da 
"1,5 milyar dolar fazla verdik" demek de 
normal değildir. 

Buğday üretimini 18 milyon 450 bin 
ton olarak hesaplayıp, başka ülkelerde yeni 
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yöntemlerle yapılan hesaplamaları hiç dik
kate almamak, yurt içinde yapılan bazı he
saplamaların da, yurt dışında yapılanı 
doğrular nitelikte olduğu halde, 15 milyon 
ton buğday üretimi ihtimali üzerinde hiç 
durmamak, "Biz eski hesaplama yöntemi
mizi sürdürüyoruz" demek; ama sonra, 
işine geldiği için, eski hesaplama yöntem
lerinden vazgeçip "Uluslararası tanımla
ra uyduruyorum" gerekçesiyle, istihdam 
rakamlarını 1984' lere doğru tekrar gözden 
geçirip revize etmek, 2,5 milyon issizi or
tadan yok etmek, hiç, ama hiç normal de
ğildir. 

Tabiî, rakamlar, konusunda normal 
olmayan başka şeyler de vardır: Rakam-
lardaki gerçekleri çarpıtarak yansıtmak 
normal değildir. Rakamlar açıkça aksini 
gösterdiği halde, "Sanayileşiyorum" id
diasında bulunmak, çok doğal değildir. 

Dördüncü Beş Yıllık Planda, sanayi
leşmenin en önemli göstergelerinden biri 
olan imalat sanayiine ayrılan sabit serma
ye yatırımları payı yüzde 25'tir. Beşinci 
Beş Yıllık Planda bu pay yüzde 20,82; ger
çekleşmede ise yüzde 17,5'dir. 
"Sanayileşiyorum" iddiasında bulunulan 
Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planında, 
Dördüncü Plandan çok daha geri bir ger
çekleşme sağlanmıştır. Gene, sanayileşme 
iddiasının çok olduğu Altıncı Beş Yıllık 
Planda, daha da geri bir hedef benimsen
miştir; Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Pla
nından bile geri bir hedef benimsenmiş
tir. 

Aynı şey, eğitim ve sağlık rakamları 
için de söz konusudur. Bakın, sağlık ra
kamlan dördüncü planda yüzde 1 oranın
da, beşinci planda yüzde 1 ve gerçekleş
me ise yüzde 1,2'dir, altıncı planda hedef, 
yüzde 1,57'dir. 

Eğitim rakamları dördüncü planda 
yüzde 2,36; beşinci planda yüzde 2,36; 
üçüncü planda sadece yüzde 3,58'dir. 

Gerçekler bu olduğu halde, rakam
ları saptırarak yansıtmak katiyen normal 
değildir. Bunlar sıkça yapıldığı içindir ki, 
biz, buğday rakamlan önemli olduğu için 
ve tanm üretimini ve millî gelir tahmin
lerini çok etkileyeceği için bu önergeyi ver
dik ve de buğday rekoltesiyle ilgili baz yı
lı büyüklüklerinin tekrar gözden geçiril
mesini dikkatlerinize sunduk. 

Arz ederim. (SHP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Gerekçenin dikkate 
alınmasını kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

28 inci önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planının 
tüm dengelerinin yeniden gözden geçiril
mesini arz ederiz. 

Birgen Keleş 
İzmir 

Önder Kırlı 
Balıkesir 

M. Turan Bayazıt 
İzmir 

Ayhan Arifağaoğlu 
Artvin 

Cemal Seymen 
Nevşehir 

Eşref Erdem 
Ankara 

Abdulkadir Ateş 
Gaziantep 

Güneş Gürseler 
Tekirdağ 

Ali Haydar Erdoğan 
İstanbul 

Mehmet Moğultay 
İstanbul 

Enis Tütüncü 
Tekirdağ 

Hüsnü Okçuoğlu 
İstanbul 
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5 Haziran'da dağıtılan tablolarda ya
tırım malları sanayiinin büyüme hızı ar
tırılmış ve tüketim malları sanayiinin bü
yüme hızı azaltılmıştır. Yapılan değişiklik 
yatırım mallan sektörü üretiminin yüzde 
17-18 oranında azaltılmasıdır. Söz konu
su değişiklikler, ilgili bütün talolara yan-
sıtılmadığı gibi tüm dengeleri de etkileye
cek boyuttadır. 

BAŞKAN — Söz almak isteyen?.. 
BİRGEN KELEŞ (İzmir) — Sayın 

Başkan, söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 
BİRGEN KELEŞ (İzmir) — Sayın 

milletvekilleri, 16 önergem var; ama, di
ğerlerinde konuşmayacağım. Yalnız, bun
da bir noktayı dikkatlerinize sunmak isti
yorum: 

Sayın Bakan, planın teknik çalışma
larını, Sayın Profesör Merih Celasun'un 
Cumhuriyet Gazetesinde çıkan bir yazı
sının iki cümlesine atıfta bulunarak savun
du. Tabiî, bir plan modelini bir gazete ya
zısına dayanarak savunmak ne derece 
doğrudur, onu burada tartışacak değilim. 
Bir plan modelinin gelişmiş denklemlere 
sahip olması başka bir olay, o plan mode
line işlerlik ve geçerlilik sağlayacak olan 
varsayımlann ve katsayıların anlamlı ve 
gerçekçi olması başka bir olaydır. 

Kaldı ki, söz konusu yazının olumlu 
olarak nitelendirilen iki cümlesine karşın, 
olumsuz olarak nitelendirilebilecek on iki 
cümlesi vardır. Tasarruf oranlarının fazla 
iyimser olması; ihracat, dış talep ve teş
vik arasında bağ kurulmaması; KİT fak
tör gelirleriyle, kamu tasarrufları tahmin
lerinin çok sağlıklı olmaması; üst gelir 
gruplarının vasıtasız vergi yükünün artı
rılması ve dış âleme yapılacak olan trans
ferlerin azaltılması gibi çok temel konu
ları içeren bu cümlelerin dikkate alınma
ması, herhalde çok doğal değildir. 

Sayın Celasun, gerçekten değerli bir 
profesördür, ama kendisinin bir gazete ya

zısındaki iki cümlesini onurla kullanan ik
tidar, aynı kişinin gelir dağılımı konusun
daki araştırmasını neden görmezden gel
mektedir? Birkaç yıldır, söz konusu olan 
araştırma ortadadır; buna rağmen, en yet
kili kişiler, Türkiye'de gelir dağılımı ko
nusunda hiç araştırma olmadığını ileri sü
rüp durmaktadırlar. Böylece, toplumun en 
alt gelir düzeyindeki yüzde 20'lik kesimin, 
millî gelirden aldığı payın sadece yüzde 3 
dolayında olduğunu, en üst gelir düzeyin
deki yüzde 20'lik kesimin millî gelirden al
dığı payın ise yüzde 57'ler oranında oldu
ğunu itiraf etmemiş olmaktadırlar. İşini
ze gelen iki cümleyi kullanıp, aynı yazı
daki oniki cümleyi görmezden gelme ve 
aynı kişinin çok önemli bir araştırmasını 
toptan yok sayma, çift standart değil mi
dir ve bu ne. kazandıracaktır? 

5 Haziran tarihinde, yani Altıncı Beş 
Yıllık Kalkınma Planının Plan ve Bütçe 
Komisyonunda incelemeye başlanıldığı 
gün bazı tablolar dağıtılmıştır. Yapılan de
ğişikliklerle, yatınm mallan sektörünün 
büyüme hızı artınlmış, tüketim mallan 
sektörünün büyüme hızı ise düşürülmüş
tür. Söz konusu değişiklik, yatınm malla-
n sektörü üretimini yüzde»17-18 oranın
da değiştirdiği halde, plandaki dengeleri 
etkilemediği ileri sürülmektedir. Önerge, 
bir yanlışlığa yol açmamak için plan den
gelerinin yeniden gözden geçirilmesini ile
ri sürmekte ve önermektedir. 

Arz ederim. (SHP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Gerekçenin dikkate 
alınmasını kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

29 uncu önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

AT'ye tam üye olmak için ciddî ha
zırlıklar içinde olmamız gereken bir dö
nemde kaynakları yurt dışına aktarmak 
yerine yurt içinde değerlendirecek şekil-
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de makro dengelerin yeniden kurulması
nı arz ederiz. 

Birgen Keleş 
İzmiı 

Abdulkadir Ateş 
Gaziantep 

Ali Haydar Erdoğan 
İstanbul 

Neccar Türkcan 
İzmir 

Eşref Erdem 
Ankara 

Enis Tütüncü 
Tekirdağ 

Mehmet Moğultay 
İstanbul 

Ayhan Arifağaoğlu 
Artvin 

Önder Kırlı 
Balıkesir 

Turan Bayazıt 
İzmir 

Cemal Seymen 
Nevşehir 

Hüsnü Okçuoğlu 
İstanbul 

Güneş Gürseler 
Tekirdağ 

Gerekçe: 
Kişi başına geliri çok düşük olan 

ve dış borcu hızla artan bir ülkenin 
yurt dışına kaynak aktarmayı beş yıl 
gibi bir süre için öngörmesi anlamlı 

değildir. 
BAŞKAN — Söz almak isteyen?.. 

Yok. 
Gerekçenin dikkate alınmasını ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
memiştir. 

30 uncu önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İşgücünün sektörlere dağılımı ye
niden ele alınmalı ve daha gerçekçi bir 
şekilde düzenlenmelidir. 

Arz ederim. 
Turan Bayazıt 

İzmir 
Birgen Keleş 

İzmir 
Abdulkadir Ateş 

Gaziantep 
Ali Haydar Erdoğan 

İstanbul 
Mehmet Moğultay 

İstanbul 
Güneş Gürseler 

Tekirdağ 
Eşref Erdem 

Ankara 
Enis Tütüncü 

Tekirdağ 
Ayhan Arifağaoğlu 

Artvin 
Cemal Seymen 

Nevşehir 
Hüsnü Okçuoğlu 

İstanbul 
Gerekçe: 
Tanm sektöründe 500 bin kişiye is

tihdam yaratılacağı ifade edilmektedir. Ta
rımda gizli işsizliğin varlığı ve tarım sek
töründe bulunanların çaresizlik içihde 
kentlere göç ettikleri düşünüldüğünde 500 
bin kişiye tarım sektöründe ek iş olanağı 
yaratılması çok gerçekçi görülmemektedir. 

BAŞKAN — Söz almak isteyen? Yok. 
Gerekçenin dikkate alınmasını kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

31 inci önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığına 
Millî gelirin dağılımında nasıl bir de

ğişiklik düşünüldüğü bir tablo ile belirlen
meli ve uygulanacak politikalar açıklan
malıdır. 

Arz ederiz. 
Ayhan Arifağaoğlu 

Artvin 
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Birgen Keleş 
İzmir 

Abdulkadir Ateş . 
' Gaziantep 

Haydar Erdoğan 
İstanbul 

Mehmet Moğultay 
İstanbul 

Neccar Türkcan 
İzmir 

Eşref Erdem 
Ankara 

Enis Tütüncü 
Tekirdağ 

Güneş Gürseler 
Tekirdağ 

Hüsnü Okçuoğlu 
İstanbul 

Turan Bayazıt 
İzmir 

Önder Kırlı 
İzmir 

Cemal Seymen 
Nevşehir 

Gerekçe: 
Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı 

"Gelir dağılımını iyileştirme"yi amaçla
rı arasında saymaktadır. Bir yandan da 
"Gelir dağılımını iyileştirme politikaları 
ağırlıklı uygulanmaya devam edilecektir" 
demektedir. Beşinci Beş Yıllık Planda uy
gulanan gelir dağılımını iyileştirici politi
kalar açık değildir. Açık olan bu politaka-
ların çok başarısız olduğudur. Çünkü, Be
şinci Beş Yıllık Kalkınma Planı dönemin
de gelir dağılımı iyileşmemiş tam tersine 
çalışan kesimlerin aleyhine bozulmuştur. 

BAŞKAN — Söz almak isteyen?.. 
Yok. 

Gerekçenin dikkate alınmasını kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

32 nci önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

122 nci maddenin Altıncı Plan met
ninden çıkarılmasını arz ederiz. 

Güneş Gürseler 
Tekirdağ 

Birgen Keleş 
İzmir 

Önder Kırlı 
Balıkesir 

Turan Bayazıt 
İzmir 

Neccar Türkcan 
İzmir 

Cemal Seymen 
Nevşehir 

Mehmet Moğultay 
İstanbul 

Abdulkadir Ateş 
Gaziantep 

Eşref Erdem 
Ankara 

Enis Tütüncü 
Tekirdağ 

Ayhan Arifağaoğlu 
_ Artvin 

Hüsnü Okçuoğlu 
İstanbul 

Gerekçe: 
Yabancı sermaye ancak ileri teknoloji 

getirdiği, dışsatıma dönük olarak ve opti
mum kapasitede kurulduğu takdirde teş
vik edilmelidir. 

BAŞKAN — Söz almak isteyen?.. 
Yok. 

Gerekçenin dikkate alınmasını kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

33 üncü önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

127 nci maddenin Plan metninden çı
karılmasını arz ederiz. 

Haydar Erdoğan 
İstanbul 
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Birgen Keleş 
İzmir 

Önder Kırlı 
Balıkesir 

Turan Bayazıt 
İzmir 

Eşref Erdem 
Ankara 

Cemal Seymen 
Nevşehir 

Mehmet Mogultay 
İstanbul 

Abdulkadir Ateş 
Gaziantep 

Güneş Gürseler 
Tekirdağ 

Hüsnü Okçuoğlu 
İstanbul 

Ayhan Arifağaoğlu 
Artvin 

'Enis Tütüncü 
Tekirdağ 

Gerekçe: 
Mevcut tesislerin el değiştirmesi ve 

yabancılar tarafından satın alınması yeni 
teknoloji getirmeyecektir. Ülkeye yeni bir 
tesis kazandırmayacaktır. Kâr transferle
ri nedeniyle ödemeler dengesi üzerinde ek 
bir baskı yaratacaktır. Transfer fiyatları 
kanalıyla yapacağı aktarmalar da dikkate 
alınırsa mevcut tesislerin yabancı serma
ye tarafından satın alınmasının topluma 
pahalıya mal olduğu görülecektir. 

BAŞKAN — Söz almak isteyen?.. 
Yok. 

Gerekçenin dikkate alınmasını kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

34 üncü önergeyi okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

136 ncı maddenin "Yabancı ülkeler
den yatırım yapacak müteşebbislerin" ifa
desi çıkarılmalıdır. 

Arz ederiz. 

Güneş Gürseler 
Tekirdağ 

Birgen Keleş 
İzmir 

Önder Kırlı 
Balıkesir 

Turan Bayazıt 
İzmir 

Ayhan Arifağaoğlu 
Artvin 

Cemal Seymen 
Nevşehir 

Mehmet Mogultay 
İstanbul 

Abdulkadir Ateş 
Gaziantep 

Eşref Erdem 
Ankara 

Hüsnü Okçuoğlu 
İstanbul 

Enis Tütüncü 
Tekirdağ 

Haydar Erdoğan 
İstanbul 

Gerekçe: 
Yabancı sermayeyi Türkiye'ye çek

mek için büyük ödünler veren Türkiye'
nin yabancı ülkelerde yatırım yapacak gi
rişimcileri teşvik etmemesi gerekir. O ser
mayenin Türkiye'de yatırılması hem eko
nomik yapıyı değiştirecek hem de ekono
mik ve toplumsal yan etkileriyle birlikte 
yaratacağı olumlu sonuç çok daha büyük 
boyutta olacaktır. 

BAŞKAN — Söz almak isteyen?.. 
Yok. 

Gerekçenin dikkate alınmasını kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

35 inci önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığına 
139 uncu maddenen ' 'Kamuya açı

lan kredilerin payının azaltılması'' ifade
si çıkartılmalıdır. 

Arz ederiz. 
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Enis Tütüncü 
Tekirdağ 

Birgen Keleş 
İzmir 

İ. Önder Kırlı 
Balıkesir 

Hüsnü Okçuoğlu 
İstanbul 

Haydar Erdoğan 
İstanbul 

Cemal Seymen 
Nevşehir 

Mehmet Moğultay 
İstanbul 

M. Hıran Bayazıt 
İzmir 

Güneş Gürseler 
Tekirdağ 

Abdulkadir Ateş 
Gaziantep 

Gerekçe: KİT'lere açılan kredilerin 
azaltılması bir yandan onların borçlanma
larını hızlandıracak; öte yandan ürün fi
yatlarına yaptıkları zamları teşvik edecek
tir. Gerek zamlar gerek borçlara yapılan 
faiz ödemeleri, enflasyonu kamçılamıştır. 

BAŞKAN — Söz almak isteyen?.. 
Yok. 

Gerekçenin dikkate alınmasını kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

36 ncı önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

153 üncü maddenin Plan metninden» 
çıkarılmasını arz ederiz. 

Birgen Keleş 
İzmir 

Cemal Seymen 
Nevşehir 

Mehmet Moğultay 
İstanbul 

Turan Bayazıt 
İzmir 
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Önder Kırlı 
Balıkesir 

Güneş Gürseler 
Tekirdağ 

Abdulkadir Ateş 
Gaziantep 

Haydar Erdoğan 
İstanbul 

Enis Tütüncü 
Tekirdağ 

Hüsnü Okçuoğlu 
İstanbul 

Eşref Erdem 
Ankara 

Ayhan Arifağaoğlu 
Artvin 

Neccar Türkcan 
İzmir 

Gerekçe: Kalkınma Planında sana
yi sektörü ve yatırım malları sanayileri 
için öngörülen hedeflerin gerçekleşmesi 
sadece özel sektörün yapacağı girişim
lere terk edilmemelidir. Çünkü AT'ye 
tam üyelik için başvurmuş olan Türki
ye ekonomik yapısını bir an önce de
ğiştirmeli ve sağlamlaştırmalıdır. Bu 

nedenle mevcut tesisleri yabancı serma
yeye devrederek bu tesislerin üretim 
gücünden ve gelirinden yararlanmayı 

yabancı girişimcinin inisiyatifine bırak
mak yerine, bu tesislerin etkin bir şe

kilde, Planın üretim ve yatırım hedefle
rine ulaşmak üzere.kullanılması sağlan
malıdır. 

BAŞKAN — Söz almak isteyen?.. 
Yok. 

Gerekçenin dikkate alınmasını ka
bul edenler.. Etmeyenler... Kabul edil

memiştir. 
37 nci önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

155 inci maddenin Plan metninden 
çıkartılmasını arz ederiz. 
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Hüsnü Okçuoğlu 
İstanbul 

Haydar Erdoğan 
İstanbul 

Güneş Gürseler 
Tekirdağ 

Eşref Erdem 
Ankara 

Enis Tütüncü 
Tekirdağ 

Birgen Keleş 
İzmir 

İ.Önder Kırlı 
Balıkesir 

M. Turan Bayazıt 
İzmir 

Ayhan Arifağaoğlu 
Artvin 

Cemal Seymen 
Nevşehir 

Mehmet Moğultay 
İstanbul 

Abdulkadir Ateş 
Gaziantep 

Gerekçe: Sosyal güvenlik kurumla
rında toplanan kaynaklar, bu kaynakları 
sağlayan kesimleri yararlandıracak şekil
de değerlendirilmelidir. Aksi halde özel gi
rişimcilerin riski büyük ölçüde çalışan ke
simlerin sırtına bindirilmiş olacaktır. 

BAŞKAN — Söz almak isteyen?.. 
Yok. 

Gerekçenin dikkate alınmasını kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
memiştir. 

38 inci önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

160 mcı maddeden sonra "Ziraat 
Bankası sadece tarım sektörüne kredi ve
recek ve tarım sektörünün finansman so
runlarıyla ilgilenecektir'' ifadesine yer ve
ren bir madde eklenmelidir. 

Birgen Keleş 
İzmir 

Eşref Erdem 
Ankara 

M. Turan Bayazıt 
İzmir 

İ. Önder Kırlı 
Balıkesir 

Cemal Seymen 
Nevşehir 

Mehmet Moğultay 
İstanbul 

Abdulkadir Ateş 
Gaziantep 

Enis Tütüncü 
Tekirdağ 

Haydar Erdoğan 
İstanbul 

Hüsnü Okçuoğlu 
İstanbul 

Gerekçe: Tarım sektörü gerek üretim, 
gerek ürünleri pazarlama konularında bü
yük sorunlarla karşı karşıyadır. 1980'den 
sonra uygulanan politikalar tarım üreti
cilerini güç durumda bırakmıştır. Oysa 
AT'de tarım üreticisi en yüksek maliyetle 
üretim yapan üreticiyi bile koruyacak ka
dar gözetilmektedir. Türk tanmını güçlen
dirmek, GAP ile ortaya çıkacak sorunları 
çözmek ve olanakları değerlendirmek için 
böyle bir politika gereklidir. 

BAŞKAN — Söz almak isteyen?.. 
Yok. 

Gerekçenin dikkate alınmasını kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

39 uncu önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığına 
178 nci maddenin Plan metninden çı

kartılmak ve yerine "Gelir Vergisi ve Ku
rumlar Vergisindeki istisna ve muafiyet
ler kaldırılacak ve fonler Bütçe kapsamı
na alınacaktır'' ifadesinin konulmasını arz 
ederiz. 
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Birgen Ke}eş 
İzmir 

Önder Kırlı 
Balıkesir 

Turan Bayazıt 
İzmir 

Cemal Seymen 
Nevşehir 

Mehmet Moğultay 
İstanbul 

Abdulkadir Ateş 
Gaziantep 

Eşref Erdem 
Ankara 

Enis Tütüncü 
Tekirdağ 

Hüsnü Okçuoğlu 
İstanbul 

Güneş Gürseler 
Tekirdağ 

Haydar Erdoğan 
İstanbul 

Ayhan Arifağaoğlu 
Artvin ' 

Gerekçe: Gerek Altıncı Planda yer 
alan hedeflerin gerçekleşmesi gerek kamu 
sektörünün sağlam bir finansman yapısı
na kavuşması için vergi gelirleri artırılma
lıdır. Toplumun çok kazanan kesiminin 
yüzde 10-yüzde 15 oranında vergi verme
si, üst gelir gruplarından ve kurumlardan 
vergi almayıp borç alınması ve faiz olarak 
büyük kaynak aktarılması bir yandan sa
vurganca yapılan harcamaları artırmak
ta ve enflasyonu kamçılamakta; öte yan
dan da büyük bütçe açıklarına yol açmak
tadır. 

BAŞKAN — Söz almak isteyen?.. 
Yok. 

Gerekçenin dikkate alınmasını kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

40 inci önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

220 nci maddeden "Bu amaçla eko
nomik olmak kaydıyla yerli veya ithal bü

tün enerji kaynakları değerlendirilecek; 
yurt içi ve yurt dışından, kamu ve özel ke
simin finansman imkânlarından istifade 
edilecektir" ifadesinin çıkartılmasını arz 
ederiz. 

Eşref Erdem 
Ankara 

Birgen Keleş 
İzmir 

Önder Kırlı 
Balıkesir 

Ayhan Arifağaoğlu 
Artvin 

Neccar Türkcan 
İzmir 

Cemal Seymen 
Nevşehir 

Mehmet Moğultay 
İstanbul 

Turan Bayazıt 
İzmir 

Hüsnü Okçuoğlu 
İstanbul 

Enis Tütüncü 
Tekirdağ 

Abdulkadir Ateş 
Gaziantep 

Haydar Erdoğan 
İstanbul 

Güneş Gürseler 
Tekirdağ 

Gerekçe: Türkiye enerjide dışa ba
ğımlı olmasını yakın bir tarihte çok paha
lıya ödemiştir. Kaldıki, 633 üncü madde
de yer alan enerji talepleri öncelikle yurt 
içi kaynaklar değerlendirilerek karşılana
caktır ifadesi ile çelişmektedir. 

BAŞKAN — Söz almak isteyen?.. 
Yok. 

Gerekçenin dikkate alınmasını kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

41 inci önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığına 
317 nci maddenin Plan metninden çı

kartılmasını arz ederiz. 
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Birgen Keleş 
izmir 

Önder Kırlı 
Balıkesir 

Turan Bayazıt 
İzmir 

Cemal Seymen 
Nevşehir 

Mehmet Moğultay 
İstanbul 

Abdulkadir Ateş 
Gaziantep 

Hüsnü Okçuoğlu 
İstanbul 

Enis Tütüncü 
Tekirdağ 

Haydar Erdoğan 
İstanbul 

Güneş Gürseler 
Tekirdağ 

Eşref Erdem 
Ankara 

Ayhan Arifağaoğlu 
Artvin 

Gerekçe: Altıncı Planın 326 ncı mad
desinde "Maden aramaları, maden işlet
meciliği veya madenciliğe ilişkin diğer ko
nulardaki potansiyelin yurt dışında değer
lendirilmesi için gerekli yasal değişiklik
ler Plan döneminde tamamlanacaktır" 
denilmektedir. Mevcut potansiyeli yurt dı
şında değerlendirmeye çalışıp özel sektö
rü teşvik etmek anlamlı değildir. Potansi
yel ülke içinde kullanılmalı, kaynaklar ge
reksiz yere bu alanda teşvik vermek üze
re kullanılmamalıdır. 

BAŞKAN — Söz almak isteyen?.. 
Yok. 

Gerekçenin dikkate alınmasını kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

42 nci önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Tablo 202'de yüzde 10.1 olarak belir
lenen işsizlik oranının yüzde 22 olarak de
ğiştirilmesini arz ederiz. 

Birgen Keleş 
İzmir 

Enis Tütüncü 
Tekirdağ 

Hüsnü Okçuoğlu 
İstanbul 

Eşref Erdem 
Ankara 

Turan Bayazıt 
İzmir 

Cemal Seymen 
Nevşehir 

Abdulkadir Ateş 
Gaziantep 

Önder Kırlı 
Balıkesir 

Mehmet Moğultay 
İstanbul 

Haydar Erdoğan 
İstanbul 

Güneş Gürseler 
Tekirdağ 

Gerekçe: Yüzde 10.1 olarak belirle
nen işsizlik oranı gerçekçi olmaktan uzak
tır. Yüzde 20 oranı konu ile ilgili uzman
ların genel olarak benimsedikleri bir oran
dır. 

BAŞKAN — Söz almak isteyen?. 
Yok. 

Gerekçenin dikkate alınmasını kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiş
tir. 

43 üncü önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planının 
Dördüncü Bölüm "Eğitim" kısmının 175 
inci sayfasında yer alan "Yaygın Eğitim" 
başlıklı 838 numaralı tedbirin aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ede
riz. 

"838. Yaygın eğitimde öncelik istih
dama yönelik beceri eğitiminde olacak ve 
bu konuda İş ve İşçi Bulma Kurumu ile 
kamu kurumu niteliğindeki meslek kuru-
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Kışlarının işbirliği sağlanarak beceri ve-
meslek kazandırıcı eğitimin kapsamı ve 
imkânları genişletilecek, bu konuda ayrı
ca kamu ve özel kuruluşların hizmet ver
meleri teşvik edilecektir." 

Mehmet Topaç 
Uşak 

Yılmaz Hocaoğlu 
Adana 

Adnan Yıldız 
İstanbul 

Ali Çiftçi 
Çankırı 

Gürbüz Şakranlı 
Manisa 

Gerekçe: 
838. — Maddede istihdama yönelik 

beceri eğitimine öncelik verileceği belirtil
mektedir. "Kamu Kurumu" niteliğinde
ki meslek kuruluşları; istihdamdaki açık
lar ve beceri eğitiminin nitelik ve niceliği 
konusunda her zaman taze bilgilere sahip
tirler. İş ve İşçi Bulma Kurumunun bu ko
nuda meslek kuruluşlarıyla işbirliği için
de olması yararlı olacaktır. 

BAŞKAN — Söz almak isteyen?.. 
Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI IŞIN ÇELEBİ 

(İzmir) — Sayın Başkan, bu maddenin 
planda yer alması teknik açıdan mümkün 
görülmemektedir; ancak bu maddeye 1990 
Yıllık Programında yer vereceğimizi belirt
mek istiyorum ve bu nedenle bu önerge
nin geri alınmasını veya reddini öneriyo
rum. 

MEHMET TOPAÇ (Uşak) — Efen
dim, Hükümetin bu açıklaması karşısın
da önergemi geri alıyorum. 

BAŞKAN — Önerge geri alınmış ol
duğundan herhangi bir oylamaya da ge
rek yoktur. Önerge, böylece işlemden kal
dırılmıştır. 

44 üncü önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 
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Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planının 
Dördüncü Bölüm "Sosyal Ekonomi" kıs
mının 179 uncu sayfasında yer alan "İn
san Gücü" başlıklı ve "İlkeler ve 
Politikalar" alt başlıklı 865 numaralı ted
birin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

"865. Her kademede eğitimin kali
tesinin yükseltilmesi eğitim programları, 
yöntemleri ve araçlarının ekonomik, sos
yal ve kültürel kalkınma ile bilim ve tek
nolojinin gerekleri doğrultusunda gelişti
rilmesi esas alınacak yaygın ve meslek ka
zandırıcı eğitime öncelik verilerek, ekono
minin ihtiyaçlarına cevap verecek bir şekle 
getirilecek tüm meslek dallarının çıraklık 
eğitimi kapsamına alınması*' yolunda ça
lışmalar yapılacaktır." 

Mehmet Topaç 
Uşak 

Yılmaz Hocaoğlu 
Adana 

Adnan Yıldız 
İstanbul 

Ali Çiftçi 
Çankırı 

Gürbüz Şakranlı 
Manisa 

Gerekçe: 
865. — Halen ülkemizde 56 ilde 58 

meslek dalı çıraklık eğitimi kapsamına 
alınmıştır. Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Pla
nı süreci içinde Avrupa Topluluğuna gir
menin de bir gereği olarak tüm meslek 
dallarının eğitim kapsamına alınması bir 
zorunluluktur. 

BAŞKAN — Söz almak isteyen?.. 
Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI IŞIN ÇELEBİ 
(İzmir) — Sayın Başkan, bu önerge de, şu 
anda plan tekniği açısından kabul edeme
yeceğimiz bir önerge; ancak 1990 Yıllık 
Programında değerlendireceğiz ve prog-
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rama alacağız. Bu bakımdan önergenin 
geri alınmasını teklif ediyoruz, geri alma 
önergesini reddediyoruz. 

MEHMET TOPAÇ (Uşak) — Hü
kümetin bu açıklaması karşısında önergeyi 
geri alıyorum. 

BAŞKAN — Önerge geri alınmış ol
duğundan oylamaya gerek kalmamış ve iş
lemden kaldırılmıştır. 

45 inci önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planının 
Dördüncü Bölüm "Sosyal Ekonomi" kıs
mının 185 inci sayfasında yer alan "Sos
yal Güvenlik" başlıklı "İlkeler ve 
Politikalar" alt başlıklı 901 numaralı ted
birin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ve teklif ederiz. 

"901. Sosyal güvenliğin toplumun 
her kesimine yaygınlaştırılmasını sağla
mak üzere kalkınmada öncelikli yöreler
deki 3308 sayılı Kanuna göre yetiştirilen 
çıraklar için belirli bir teşvik sistemi ge
liştirilecektir. Tarım kesiminde il bazında 
kademeli olarak sürdürülen çalışmalar ta
mamlanacak, sigortasız işçi çalıştırmayı 
engelleyici tedbirler alınacaktır." 

Mehmet Topaç > 
Uşak 

Ali Çiftçi 
Çankırı 

Yılmaz Hocaoğlu 
Adana 

Adnan Yıldız 
İstanbul 

Gürbüz Şakranlı 
Manisa 

Gerekçe: 
901. Yan yana bulunan iki işyerinde 

çalışan çıraklardan birinin çalıştığı mes
lek dalı çıraklık eğitimi kapsamında, di
ğeri değilse; çıraklık eğitimi kapsamında

ki meslek dalında çalışan çırağın sigorta 
primi devletçe diğerininki işyeri sahibi ta
rafından karşılanmaktadır. Veya işyeri sa
hibi bu mükellefiyetten kurtulmak için çı
rağı kaçak olarak çalıştırmaktadır. 

Gerek kaçak çırak çalıştırmayı önle
mek ve gerekse eğitim kapsamına alınma
mış olmanın vebalini işyeri ve çırağa ödet
memek üzere kalkınmada öncelikli yöre
lerden başlamak suretiyle tüm çırakların 
sigorta primlerinin devletçe karşılanmasını 
öneriyoruz. 

BAŞKAN — Söz almak isteyen?.. 
Buyurun. 

DEVLET BAKANI IŞIN ÇELEBİ 
(İzmir) — Sayın Başkan, bu önergeye de 
planlama tekniği açısından katılmıyoruz; 
ama 1990 programında değerlendireceğiz. 
Bu yüzden geri alma önergesinin reddini 
öneriyorum. 

MEHMET TOPAÇ (Uşak) — Hü
kümet 1990 yılı programına alınacağını 
söylediği için geri alıyoruz. 

BAŞKAN — Önerge geri alınmıştır. 
Oylamaya gerek yoktur; işlemden çıkarıl
mıştır. 

46 ncı maddeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planının 
4 üncü bölümünün 188 inci sayfasında es
naf, sanatkâr ve küçük sanayi kısmının 
"İlkeler ve politikalar" başlığında yer alan 
928 numaralı tedbirin aşağıdaki şekilde 
düzenlenmesini arz ve teklif ederiz. 

"928. — Küçük sanayinin geliştiril
mesi amacıyla mevzuatta düzenlemeler 
yapılarak küçük sanayi mamullerinin iç ve 
dış piyasalarda rekabet gücüne kavuştu
rulması ile ilgili çalışmalar tamamlanarak, 
kalkınmada öncelikli yörelerden başlamak 
üzere kamu ihale ve satınalmalarmda es
naf, sanatkârlar ve küçük sanayie belirli 
oranlarda pay ayrılacaktır." 
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Mehmet Topaç 
Uşak 

Yılmaz Hocaoğlu 
Adana 

Adnan Yıldız 
İstanbul 

Gürbüz Şakranlı 
Manisa 

Ali Çiftçi 
Çankırı 

Gerekçe : 

Kalkınmada öncelikli yörelerde kişi 
başına düşen millî gelir bütün verilerde ol
duğu gibi negatiftir. 1986 verilerine göre 
İstanbul'un GSYİH'sı yüzde 23,3 iken, 
kalkınmada öncelikli 28 il GSYİH'sı yüz-) 
de 12,5'tur. Düşük gelir düzeyi sebebiyle 
yönünden sanayi malları için güçlü bir pa
zar mevcut değildir. Tasarruf eğiliminin ve 
bölgesel talebin düşük olması sebebiyle 
özel sektör bölgeye yatırım yapmaktan çe
kinmektedir. Öte yandan 1987 verilerine 
göre bölgede kullanılan kredi bütün kre
dilerin yüzde 3,6'sını oluştururken sade
ce Doğu Anadolu Bölgesinden toplanan 
mevduat, toplam mevduatın yüzde 
4,1'idir. Yani tam tersi amaçlanırken böl
geden diğer bölgelere mevduat transferi 
söz konusudur. 

Bölgedeki sanayiin dokusunu oluştu
ran esnaf, sanatkâr ve küçük işletmeler iş
siz, boş tezgâhı beklemektedirler. Devlet 
ihale ve alımlarında bu kesime öncelik ta
nıdığı takdirde, bölgesel talep, gelir düze
yi, transfer eğilimi ve dolayısıyla sermaye 
birikimi artacak burada yatırım cazip hale 
gelecektir. Sonuçta bölgede istihdam ar
tacak, sanayi yavaş yavaş yapılanacak, Do-

• ğu'dan Batı'ya göç önlenecektir. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI IŞIN ÇELEBİ 
(İzmir) — Sayın Başkan, bu geri alma 
önergesi de planda teknik olarak yer al

ması mümkün gözükmediği için; prog
ramda değerlendireceğiz. Geri alma öner
gesinin reddini talep ediyoruz. 

MEHMET TOPAÇ (Uşak) — Prog
ramda değerlendirileceği için geri alıyo
ruz. 

BAŞKAN — Önerge geri alınmıştır. 
Bu nedenle işlemden çıkarılmıştır. 

47 nci önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanlığına 
Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planının 

dördüncü bölüm 188 inci sayfasında yer 
alan, "Esnaf, Sanatkâr ve Küçük 
Sanayii" kısmının "İlkeler ve Politikalar" 
başlığının, 935 numaralı tedbirinin aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

"935. Küçük sanayiinin gelişmesine 
yönelik araştırma ve geliştirme faaliyetle
rine ağırlık verilecek, KÜSGET en kısa 
zamanda yönetiminde T. Esnaf ve Sanat
kârları Konfederasyonunun da bulundu
ğu teşkilat kanununa kavuşturularak, et
kinliğini arttıracak, yurt sathına yaygın
laştırılacaktır." 

Mehmet Topaç 
Uşak 

Yılmaz Hocaoğlu 
Adana 

Adnan Yıldız 
İstanbul 

Gürbüz Şakranlı 
Manisa 

Ali Çiftçi 
Çankırı 

Gerekçe : Modern teknolojinin en kı
sa zamanda* tabana yayılması araştırma ve 
geliştirme görevlerini üstlenen KÜS
GET'in kapsamlı bir teşkilat kanunuyla 
yurt sathına ihtiyaç sahibi sanatkârların 
ve sanayicilerin yakınında bütün sanayi si
telerinin de bulunmasıyla mümkün ola
cağından bu düzenlemeye ihtiyaç bulun
maktadır. 
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BAŞKAN — Söz almak isteyen?.. 
Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI IŞIN ÇELEBİ 
(İzmir) — Sayın Başkan, bu geri alma 
önergesinin de, aynı nedenle -plan tekni
ğine ters olduğu için- reddini öneriyorum; 
ancak, 1990 programında değerlendirece
ğimizi belirtmek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Topaç?.. 

MEHMET TOPAÇ (Uşak) — Sayın 
Başkan, programda değerlendirileceği 
için, önergeyi geri alıyoruz. 

BAŞKAN — Önerge geri alındığın
dan, işlemden çıkarılmıştır. 

48 inci önergeyi okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 

Görüşniekte olduğumuz Altıncı Beş 
Yıllık Kalkınma Planının 29 uncu madde
sinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ederiz. 

Saygılarımızla. 

Ali Eser 
Samsun 

Mustafa Çorapçıoğlu 
Balıkesir 

Fuat Kılcı 
İzmir 

Mehmet Çakıroğlu 
Trabzon 

Ömer Şeker 
Konya 

Doğan Baran 
Niğde 

MADDE 29. — Gemi inşaa sanayii: 

a) Hedefler 

599. — "Özel ve kamu kesimi tersa
nelerinin optimum bir kapasitede çalışma
ları için, planın hedeflerine de uygu n dü
şecek şekilde özel sektör kamu sektörü iş 
yükü ayarlaması göz önünde tutulacaktır" 

ibaresi ilave edilmelidir. 

Gerekçe : Altıncı Beş Yıllık Kalkın
ma Planı ana hedeflerine uygun olarak, 
özel kesimin tasarruf imkânlarının artırıl
masına yardımcı olunacaktır. 

BAŞKAN — Söz almak isteyen? 

Buyurun efendim. 

ALİ ESER (Samsun) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlar; önergemizle ala
kalı çok kısa birkaç bilgi verip, müspet oy
larınızın kullanılmasını rica edeceğim. 

Bu denizcilik mevzuunu zaman za
man konuşuyoruz. Bâzı büyüklükleri de, 
sizlere arz ettim. Ancak, bu özel kesim ter
sanelerinin durumunun -özellikle Tuzla'-
da kurulmuş olanlarının- içler acısı vazi
yetini gidip gören meraklı arkadaşlarımız 
veyahut sektörün ilgilileri bilirler; izaha 
gerek yok. Yalnız, konunun ciddiyetini 
vurgulamak için, biraz bilgi vermek is
tiyorum. 

Bugün, kamu tersanelerinde, bir kıs
mı ihraç amacıyla (Polonya Devletine) ya
pılmakta olan gemiler, bir kısmı da yerli 
ihtiyaçlar için yapılmakta olan gemiler var. 
Bir başka konuşmamda da belirttiğim gi
bi, bunlar program hedeflerinin, en az 4 
ilâ 5 yıl gerisinde kalmıştır. Müthiş bir şe
kilde, pahalıya mal olmaktadır. Yani, 
sermaye-hâsıla katsayısını dikkate aldığı
mız yatırımlara göre, -Sayın Başbakanın 
bugün belirttiği- 29'lu, 30'lu, 60'lı rakam
lara gelmiş durumdadır. 

Bir örnek vermek istiyorum : Bu ge
milerden bir tanesi, geçen sene eylül ayın
da teslim edilecekti. Bu yılki alt komisyon 
raporundan bakıyoruz; teslim tarihi ola
rak, 1989 yılı hedeflenmiş. Üzülerek de 
söylüyorum, bu gemilerin 1989 yılında tes
limi de mümkün değildir. Bu projelerin 
değeri de, yüzlerce milyon dolardır. Bu
nun dışında özel kesimin yaptığı ve geli-
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şemeyip, üretim yapamayıp, çok güç du
rumda kaldığı, devletin paralarının yattı
ğı tersaneler de bos durmaktadır. Buralar
da istihdam kaybı vardır ve o yörelerin in
sanları, yetişmiş ve ender bulunan kalite
de olan bu gemi inşa sanayii işçileri, ma
alesef memleketlerinde çiftçilik, seyyar sa
tıcılık yapmakla israf edilmektedir. 

Konuyu bilgilerinize arz ediyor, say
gılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Gerekçenin dikkate 
alınmasını kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

49 uncu önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Altıncı Beş Yıllık Planın; 

1059 pragrafma aşağıdaki paragraf
ların ilave edilmesini arz ve teklif ederiz. 

Süleyman Çelebi 
Mardin 

Mehmet Gölhan 
Sakarya 

Hikmet Çetin 
Diyarbakır 

Mustafa Çorapçıoğlu 
Balıkesir 

Koksal Toptan 
Zonguldak 

Turgut Yaşar Gülez 
Bolu 

Haydar Baylaz 
Bingöl 

Ferit Bora 
Diyarbakır 

Cemal Alişan 
Samsun 

M. Tahir Şaşmaz 
Elazığ 

Fuat Kılcı 
İzmir 

Tevfik Ertüzün 
Zonguldak 

Zekeriya Bahçeci 
Antalya 

Mahmut Orhon 
Yozgat 

Abdülvahap Dizdaroğlu 
Mardin 

Muslih Görentaş 
Van 

Plan döneminde plan dilimleri olan 
yıllık programlarda kalkınmada öncelikli 
yörelerde öngörülen yatırımlar için yıl 
içinde kısıntıya gidilmeyecektir. 

Plandaki dengeleri bozmayacak ve 
yatırımın sektörel dağılımını etkilememek 
kaydıyla kalkınmada öncelikli yörelerin 
hızla geliştirilmesi ve bu yörelere götürü
lecek hizmetlerin yapılabilmesi ve tamam
lanması için p|anın her yılı için 1988 sa
bit fiyatlarıyla en az 3 trilyon TL'sı yatı
rım ödeneği ayrılacaktır. 

Gerekçe : 

1. 5. Plandaki uygulamada her yıl 
programa konan yatırımlar için yıl içinde 
çıkartılan bütçe uygulamalarıyla ilgili ka
rarlarda kısıntılara gidildiği görülmüştür. 
Altıncı Plan döneminde böyle bir uygu
lama olacaksa kalkınmada öncelikli yöre
lerin bundan muaf tutularak gelişmişlik 
farklarını azaltmakla beraber sektörler ve 
bölgelerarası dengesizlikleri gidermek sağ
lıklı bir sosyal bünye meydana getirmek. 

2. 5. Plan döneminden önceki plan
lar döneminde bazı ilerlemeler kaydedil
mekle beraber, bu amaç gerçekleştirileme
miştir. Ekonomik kalkınma seviyeleri ba
kımından bilhassa Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu Bölgesinde farklılıklar bulun
maktadır. Bu farklılıkların süratle gideril
mesi kültürel ve ekonomik bütünleş-
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menin sağlanması lüzumu hasıl ol
maktadır. 

Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planının 
getirdiği tedbirler bu lüzumun karşılan
ması bakımından yeterli değildir. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI IŞIN ÇELEBİ 
(İzmir) — Sayın Başkan, bu önergenin 1 
inci maddesine "Plan döneminde plan di
limleri olan yıllık programlarda kalkınma
da öncelikli yörelerde öngörülen yatırım
lar için yıl içinde kısıntıya gidilmeyecek
tir." ibaresine prensip olarak katılıyoruz; 
ama 2 nci maddesinden dolayı, bu geri al
ma önergesinin reddini talep ediyoruz. 
Önergenin 1 inci maddesini de 1990 prog
ramında değerlendireceğimizi belirtmek 
istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 

SÜLEYMAN ÇELEBİ (Mardin) — 
Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; 
önergemizin 1990 yılı programında değer
lendirilmesi konusu bizce yeterli görülme
diği için önerge üzerinde söz almış bulu
nuyorum. Bu vesileyle Yüce Meclise say
gılar sunarım. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
bugüne kadar uygulanan bütün hükümet 
programları tetkik edildiğinde Doğu ve 
Güneydoğu ile kalkınmada öncelikli yöre
lerin halkına müjdeler yağdırıldığını mü
teaddit defalar müşahade etmiş bulun
maktayız. Yıllarca bu bölgelerin kalkınma
sı ve bölgelerarası kalkınmışlık farkının 
önlenmesi için programlar yapılmıştır. 
Asırların kronikleştirdiği sosyoekonomik 
sorunların, bir hamlede halledilecek gibi 
olmadığının bilincindeyim; fakat, bu yö
relere götürülen hizmetlerin de yeterli ol
madığını ifade etmek isterim. Bütün prog
ramlara göre, bu yörelere birtakım hiz
metlerin yapıldığı bir vakıadır; ama, bu
güne kadar götürülen hizmetlerle, bu ge

ri kalmış bölgelerin kalkındırılmadığı da 
açıkça kendini göstermektedir. 

Bilhassa, son yıllarda ekonomik, sos
yal ve kültürel yönden belgelerarası uçu
rumlar meydana gelmiştir. Bölge insanlan 
yoksulluktan, işsizlikten evini ve yurdunu 
terk etmeye mecbur bırakılmıştır. Bugün 
geri kalmış yöre insanlarının büyük şehir
lerde yeni şehirler oluşturduğu hepimizin 
malumudur. Görüşülen programda da 
"Kalkınmada öncelikli yöreler" bölümü 
tetkik edildiğinde, başta Doğu ve Güney
doğu Anadolu bölgeleri olmak üzere, kal
kınmada öncelikli yörelerin ekonomik, 
sosyal ve kültürel yönden kalkındırılması 
ve böylece bu bölgeler ile diğer bölgeler 
arasındaki gelişmişlik farkının zaman içe
risinde azaltılması hedeflenmiştir. 

Beşinci Planda da aynı hedefler yer 
almasına rağmen, bu bölgelere hizmet git
mediği içindir ki, bu önergeyi vermiş bu
lunuyorum. Beşinci Beş Yıllık Kalkınma 
Planının görüşmeleri sırasında buna ben
zer bir önerge vermiştik. O tarihteki öner
geye ve bugünkü bu önergeye imza atan 
ve bugün iktidar partisinden olan arkadaş
larım gibi diğer ANAP'lı arkadaşlarımm-
da bu önerge sebebiyle bize destek vere
ceğine inanmaktayım. Verilen bu önerge, 
yerinde verilmiş bir önergedir ve, 
"doğrudur" demeleri yeterli değildir. Ge
lin, birlikte bu önergeyi kabul edelim ve 
geri kalmış yöreleri hep birlikte müjdele
yelim. Önergede bütün partilere mensup 
milletvekillerinin imzası bulunmaktadır; 
sanırım bu da, önergenin iyi niyete ma
tuf olarak verildiğinin delilidir. 

Yurdumuzun bölgeleri kıyaslandığın
da, bölgelerarası büyük dengesizlikler gö
rülmektedir. Bölgeler arasındaki açık ve 
bariz dengesizliği ile, aynı anda üç çağı 
birden yaşayan insanların var olduğu ger
çeği ile, bunların acısı ve dramıyla birlik
te yaşadığımızı göz ardı edemeyiz. 
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Sayın milletvekilleri, sağlam bünye, 
bütün sistemleriyle uyumlu ve dengeli ça
lışan bünyedir; o sağlam bünyeyle çalış
ma sayesinde ancak gelişen ülkeler sevi
yesine ulaşılabilir; sağlıksız başlayan bü
yüme, gelişmeyi de sağlıksız kılar. Geliş
miş bölgelere tabiî olarak kayma istidadı 
gösteren kültürel, ekonomik ve sosyal 
akım, dengeyi giderek daha fazla bozar, 
bu erozyonun önüne geçilemez bir hal alır. 
Bu erozyon da bugün görülen güçtür. 

Sayın milletvekilleri, sosyal, kültürel 
ve ekonomik entegrasyonu sağlamış, eği
tilmiş ve yetişmiş insanları adil bir payla
şımla mutlu etmiş güçlü Türkiye'nin, Bal
kanlar'da ve Ortadoğu'daki tartışılmaz li
derliğinin hazzını hep birlikte tadabilmek 
ve bölgenin makûs talihini yenmek için, 
bu önergeyi hep birlikte kabul etmemiz 
gerektiği inancındayım. Bu nedenle Yü
ce Meclise saygılar sunarım. 

. Teşekkür ediyorum efendim. (DYP ve 
SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Gerekçenin dikkate 
alınmasını kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

50 nci maddeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planının 
53 üncü sayfasında yer alan 33 nolu "kişi 
başına tarımsal ürünler tüketim" tablosu
nun gerçekçi verilere uygun olarak yeni
den düzenlenmesini arz ederiz. 

Abdulkadir Ateş 
Gaziantep 

Güneş Gürseler 
Tekirdağ 

Fikri Sağlar 
İçel 

Kamer Genç 
Tunceli 

» 
Hasan Zengin 

Manisa 
— $37 

Gerekçe : 33 nolu tablo Türkiye ger
çeklerine Uymayan gerek kendi içerisinde 
gerekse halkımızın harcanabilir gelir dü
zeyi ile uyum içerisinde değildir. İnsanla
rımızın ortalama gelir düzeyleri tanm sek
törü alt dallarındaki üretim kapasiteleri 
göz önüne alınarak yeni bir tablonun oluş
turulması gerekmektedir. 

BAŞKAN — SÖz almak isteyen?.. 
Yok. 

Gerekçenin dikkate alınmasını kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilme
miştir. 

51 inci önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planının 
455 inci maddesinin plan metninden çı
karılmasını arz ederim. 

Abdulkadir Ateş 
Gaziantep 

Güneş Gürseler 
Tekirdağ 

Fikri Sağlar 
İçel 

Kamer Genç 
Tunceli 

Hasan Zengin 
Manisa 

Gerekçe : Altıncı Beş Yıllık Kalkın
ma Planının 455 inci maddesinde de be
lirtildiği üzere Pet-Kim, ülke ekonomimiz 
açısında stratejik bir öneme sahiptir. Eko
nomimizde çok önemli bir yeri olan bu ku
rumun özelleştirilmesi büyük sakıncaları 
da birlikte getirecektir. Özellikle böylesi 
büyük bir kurumun özelleştirilmesi için 
gerek duyulacak sermaye birikiminin, 
kendi özkaynaklarımızla gerçekleştirilmesi 
de olanaksız gözükmektedir. Bu durum 
karşısında özelleştirmek için tek alterna
tif olarak yabancı sermayeye satmak kal-
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maktadır. Bu ise hiçbir koşulda kabul 
edilemez. 

BAŞKAN — Söz almak isteyen?.. 
Yok. 

Gerekçenin dikkate alınmasını kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilme
miştir. 

52 nci önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planının 
1064 üncü maddesinin aşağıdaki şekilde 
değiştirilmesini arz ederiz. 

Abdulkadir Ateş 
Gaziantep 

Güneş Gürseler 
Tekirdağ 

Fikri Sağlar 
İçel 

Kamer Genç 
Tunceli 

Hasan Zengin 
Manisa 

Madde 1064. — Yerel yönetimlerin 
görev, yetki ve sorumluluklarının gelirle
riyle orantılı olarak artmlmasına özen gös
terilecektir. GAP kapsamı içerisine giren 
il ve ilçe belediyelerinin çeşitli kamu ku
ruluşlarına olan mevcut borçlarının Ha
zineye devri için yasal düzenlemelere he
men geçilecektir. 

Gerekçe : GAP'ın devreye girmesiy
le birlikte bölge nüfusunun hızla artacağı 
ekonomik faaliyetlerin yoğunlaşacağı göz 
önüne alındığında söz konusu belediyele
rin bu gelişmelere hazırlıklı olabilmeleri 
amacıyla önerilmiştir. 

BAŞKAN — Söz almak isteyen?.. 

Buyurun Sayın Ateş. (SHP sıraların
dan alkışlar) 

ABDULKADİR ATEŞ (Gaziantep) 

— Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu 
geç saatte, uzun bir mesaiden sonra za
manınızı aldığım için özür diliyorum. An
cak, bu konu, az gelişmiş yörelerimiz ve
yahut da diğer bir deyişle GAP sınırları 
alanına giren tüm milletvekillerimizi ve 
Türkiyemizi ilgilendirdiği için önem arz 
etmektedir. 

Bildiğimiz gibi 1992'den sonra dev
reye girecek olan GAP'la birlikte, bu böl
gede büyük bir nüfus yoğunlaşması söz 
konusu olacaktır. Bu nüfusla birlikte eko
nomik faaliyetlerin de artması doğal ola
rak söz konusu olacaktır. 1992 yıllarına ka
dar, bu bölgemizde bulunan yerleşim 
alanları, diğer bir deyişle, Diyarbakır, Si
irt, Mardin, Urfa, Adıyaman ve Gazian
tep gibi illerimiz ve bu illere bağlı beledi
yelere, bugünden çok önemli görevler düş
mektedir. Neden bu görevler düşmekte
dir?.. Çünkü, 1992 yılında ortaya çıkacak 
olan nüfus gelişmelerine ve ekonomik ge
lişmelere, kentsel yapıyı şimdiden hazır
lamak zorundadır bu bölgedeki belediye
lerimiz. Aynı konuyu, Devlet Planlama 
Teşkilatının, Nipon dediğimiz Japon fir
masıyla Yüksel Proje A. Ş.'ye yaptırdığı ra
por da belirtmektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
bu raporun 27 nci sayfasını, size kısaca 
özetlemek istiyorum. Burada deniliyor ki, 
"GAP bölgesinde, yerel yönetim gelirle

rinin çok artırılmasına ihtiyaç vardır ve 
aşağıdaki önlemler göz önüne alın
malıdır : 

1. Genel bütçeden o yöredeki bele
diyelere sağlanan parasal destek artırılma
lıdır." 

Yine aynı şekilde, GAP bölgesindeki 
özel kentsel projeler için yeni maddî ola
nakların tahsis edilmesi vurgulanmakta
dır. Ayrıca, yine, "GAP bölgesi içerisin
de bulunan belediyelere, özel faiz indirimli 
borçlar sağlanmalıdır" denilmektedir ra-
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porda. Raporun bir önerisi de, "Kısa va
deli birikmiş borçlar, konsolide edilip ye
ni bir takvime bağlanmalıdır'' denilmek
tedir. Diğer bir deyişle, Devlet Planlama 
Teşkilatının hazırlatmış olduğu bu araştır
ma ile bizim vermiş olduğumuz önerge 
arasında bir paralellik vardır; ancak, Al
tıncı Beş Yıllık Planın ilgili bölümleri in
celendiğinde, 1 milyon dolardan fazla pa
raya mal olan şu araştırmanın gerekleri
nin yerine getirilmediğini görüyoruz. 

İşte, bu eksikliği tamamlamak ama
cıyla diyoruz k i : Bu projenin gerekleri ye
rine getirilsin ve tez elden GAP bölgesi içe
risinde bulunan belediyelerin borçları, en 
azından hafifletilsin. 

Bu önerge, Diyarbakır, Siirt, Urfa, 
Adıyaman ve Gaziantep milletvekilleri açı
sından çok önemlidir. Bu projeye ret oyu 
veren milletvekillerinin bölgelerindeki be
lediyelere, bu önergenin birer nüshasını 
göndereceğimi arz eder, saygılarımı suna
rım. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Önergenin dikkate alın
masını kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmemiştir. 

53 üncü önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planının 
180 inci maddesinin aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ederiz. 

Abdulkadir Ateş 
Gaziantep 

Fikri Sağlar 
İçel 

. Kamer Genç 
Tunceli 

Hasan Zengin 
Manisa 

Güneş Gürseler 
Tekirdağ 
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Madde 180. — Kamu İksitadî Teşeb
büslerinin kendilerine yeterli bir şekilde ve 
kaynak yaratarak faaliyet göstermelerini 
temin eden politikalara ağırlık verilerek bu 
kuruluşların modern yönetim anlayışı içe
risinde daha kârlı ve verimli çalışmaları 
sağlanacaktır. 

Gerekçe : Kamu İktisadî Teşebbüs
lerinin özelleştirilmesi sosyal, ekonomik ve 
siyasal yönleriyle birçok bakımdan sakın
calar taşımaktadır. Ülkemiz sanayileşme 
gayretlerine, işsizlik sorununun çözümü
ne refahın yaygınlaşmasına engel olacak 
özelleştirme girişimi, ayrıca ulusal bağım
sızlığımızı da tehlikeye sokacak nite
liktedir. 

BAŞKAN — Söz almak isteyen?.. 
Yok. 

Gerekçenin dikkate alınmasını kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilme
miştir. 

54 üncü önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planının 
1060 inci maddesinin aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini arz ederiz. 

Abdulkadir Ateş 
Gaziantep 

Güneş Gürseler 
Tekirdağ 

Fikri Sağlar 
İçel 

Kamer Genç 
Tunceli 

Hasan Zengin 
Manisa 

Madde 1060. — Kalkınmada önce
likli ve GAP kapsamı içine giren yöreler
de potansiyel kaynakların harekete geçi
rilmesi amacıyla, Devlet Planlama Teşki-
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latı bütçesinde yer alan Maliye ve İktisa
dî Dengeleme ve Destekleme ödenekleri
nin kullanımına plan tercihleri ve öncelik
leri esas alınarak devam edilecektir. 

Gerekçe : GAP'ın devreye girmesiy
le birlikte bölge nüfusunun hızla artacağı 
ekonomik faaliyetlerin yoğunlaşacağı göz 
önüne alınarak şimdiden gereken koşul
ların hazırlanması amacıyla önerilmiştir. 

BAŞKAN — Söz almak isteyen?.. 
Yok. 

Gerekçenin dikkate alınmasını kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilme
miştir. 

55 inci önergeyi okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 

Görüşmekte olduğumuz Altıncı Beş 
Yıllık Kalkınma Planının VI ncı madde
sinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ederiz. 

Saygılarımızla. 

Ali Eser 
Samsun 

Ömer Şeker 
Konya 

Mehmet Çakıroğlu 
Trabzon 

Fuat Kılcı 
İzmir 

Doğan Baran 
Niğde 

Mustafa Çorapçıoğlu 
Balıkesir 

MADDE VI. — HİZMETLER 

1. Ulaştırma 

B) Denizyolu 

b) İlkeler ve politikalar : 

667 — Transit taşımalar artacağı var
sayımıyla özellikle Karadeniz'deki liman

ların su derinlikleri artırılacak, bu iş için 
gerekli tesisat temini yolları araştırıla
caktır. 

Gerekçe : Ortadoğu ülkelerinden ya
kın komşularımız ülke önerileri ve ona
rımları için gerekecek ani ve kapsamlı ta
şımalara hazırlık vesilesiyle. 

BAŞKAN — Söz almak isteyen?.. 

Buyurun Sayın Eser. (DYP sıraların
dan alkışlar) 

ALİ ESER (Samsun) — Değerli ar
kadaşlar, ben de affınızı rica ediyorum bu 
geç vakitte söz aldığım için; ancak, bu ko
nu, ülkemizin yakın geleceğinde büyük 
potansiyel oluşturacak, hem kara filomu
zu, bugün yüzde 80'e yakını parklarda çü-
rümekte olan TIR filolarını ve çalışanla
rını, hem de deniz imkânlarımızı büyük 
ölçüde etkileyecek olan bir konudur. 

Bugün Karadeniz limanlarının -
zaten Samsun, Trabzon ve Rize'de bir 
miktar- su derinlikleri 10 metre civarın
dadır ve kifayetsizdir. Geçmiş yıllarda sı
kışıklıklar, mal birikimleri, israflar ve bun
lara ödediğimiz tazminat rakamları, ma
alesef kamuoyuna gereği gibi yansımadı
ğı için -deniz politikamız ve genelde 
taşımacılığımız- ciddiye alınmamıştır, as
kerî müdahaleler gerekmiştir. 

O yönden, aynı durumlara duçar ol
mamak bakımından, bu önergenin dikka
te alınmasını, hem ülke ekonomisi, hem 
de stratejisi bakımından önemi itibariyle 
tekrar saygıyla arz ediyorum. 

Teşekkür ediyorum. (DYP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Gerekçenin dikkate 
alınmasını kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

56 ncı önergeyi okutuyorum : 
Sayın Başkanlığa 

Görüşmekte olduğumuz Altıncı Beş 
Yıllık Kalkınma Planının VI ncı madde-
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sinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ederiz. 

Saygılarımızla. 

Ali Eser 
Samsun 

Fuat Kılcı 
İzmir 

Doğan Baran 
Niğde 

Mehmet Çakıroğlu 
Trabzon 

Ömer Şeker 
Konya 

Mustafa Çorapçıoğlu 
Balıkesir 

MADDE VI. — HİZMETLER 

1. Ulaştırma 

B) Denizyolu 

b) İlkeler ve politikalar : 

668 — Bilhassa uluslararası sularda 
çalışacak gemilerimiz için, son üç yıldır 
batı ülkelerinin uygulamaya başladığı, 
ikinci tescil muamelesi için çalışmalara 
başlanacaktır. 

Gerekçe : Bilhassa OECD ülkeleriy
le AT ülkeleri arasında dahi müzakere edi
len deniz taşımacılığını koruma şartları
na uyum sağlamak için Türkiye'nin de 
ikinci tescil müessesesini oluşturması ge
rekecektir. Ayrıca denizde istihdam kolay
lığı ve istihdam artırıcı olanaklar sağlana
caktır. 

BAŞKAN — Söz almak isteyen?... 
Yok. 

Gerekçenin dikkate alınmasını kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilme
miştir. 

57 nci önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 
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Görüşülmekte olan Altıncı Beş Yıllık 
Kalkınma Planının hükümetçe geri çeki
lerek, 1990 yılı için bir yıllık Özel Prog
ram, hazırlanmasını ve Altıncı Beş Yıllık 
Plan döneminin 1991 yılından itibaren 
başlamasını arz ve teklif ederiz. 

Tevfık Ertüzün 
Zonguldak 

Koksal Toptan 
Zonguldak 

Ali Eser 
Samsun 

İrfan Demiralp 
Samsun 

Mehmet Beytullah Gazioğlu 
Bursa 

Güneş Müftüoğlu 
Zonguldak 

Şinasi Altıner 
Zonguldak 

Yaşar Topçu 
Sinop 

Fuat Kılcı 
İzmir 

Haydar Baylaz 
Bingöl 

Baki Durmaz 
Afyon 

İbrahim Gürdal 
İsparta 

Mustafa Çorapçıoğlu 
Balıkesir 

Gerekçe : 

1. Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Pla
nının iktisadî tutarlılığı yoktur. Varsayım
ları, ilkeleri ve hedefleriyle ülkemiz ger
çeklerini yansıtmamakta ve hatta çarpıt
maktadır. 

2. Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Pla
nı ülke sorunlarını çözücü teklifler getir
mediği gibi, ekonominin ve toplumun kar
şı karşıya bulunduğu sorunları daha da 
ağırlaştırıcı özellikler taşımaktadır. 
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3. Beşinci Beş Yıllık Planda öngö
rülen hedeflere ulaşılamadığı ve ekonomi
nin makro dengelerinin iyice bozulmuş ol
duğu bir dönemin şartlarına dayalı olarak 
tahminler yapmak ve beş yıllık bir 
dönemi bu tahminlere dayandırmak, 
Türkiye'yi yanlış yönlere sevk etmekten 
başka bir sonuç getirmeyecektir. 

4. 26 Mart 1989 seçimlerinin orta
ya koyduğu siyasî tablo, toplumumuzun 
bütün kesimlerini bir "Erken Seçim" bek
lentisi içine sokmuştur. Böyle bir siyasî 
konjonktür içinde Altıncı Beş Yıllık Pla
nın uygulanabilmesi ciddi biçimde zorlaş
mıştır. 

5. Planın yapılmasından çok uygu
lanabilir olması önemlidir. Ülkemizin beş 
yılını yönlendirecek olan planı uygulata
cak olan güç siyasî iktidardır. Bugün ise, 
hükümetimizin siyasî gücü ve desteği 
önemli ölçüde zayıflamıştır. 

6. Bu itibarla ülkemizin siyasî ve ik
tisadî istikrarsızlık içinde bulunduğu 1989 
yılı geçirildikten sonra, ortaya çıkacak olan 
iktisadî tabloyu esas alarak 1991 yılından 
itibaren geçerli olacak Altıncı Beş Yıllık 
Kalkınma Planının uygulanmasında zaru
ret görüyoruz. 

7. 1990 yılında ise 1978 ve 1984 yıl
larında olduğu gibi, bozulan iktisadî ve 
sosyal dengelerin düzeltilmesini, ekonomi
nin hızlı ve istikrarlı bir kalkınma süreci
ne yeniden girmesini sağlamak amacıyla 
hazırlanacak olan bir özel programın uy
gulanmasını gerçekçi ve kaçınılmaz bul
maktayız. 

BAŞKAN — Söz almak isteyen?.. 
Buyurun efendim. (DYP sıralarından 

alkışlar) 
TEVFİK ERTÜZÜN (Zonguldak) 

— Sayın Başkan, değerli üyeler; sözleri
min başında Yüce Heyetinizi saygıyla se
lamlıyorum. 
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Plan üzerinde fazlaca değişiklik öner
geleri vererek sizlerin zamanınızı almak is
temedik. Zira, biliyoruz ki, Altıncı Beş Yıl
lık Plan, öyle önergelerle, bazı ufak tefek 
değişikliklerle düzeltilecek bir muhtevaya 
sahip değildir. 

ARİF AĞAOĞLU (Adıyaman) — 
Sen yapaydın, sen. 

TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) — 
Yapacağız... 

BAŞKAN — Lütfen dinleyelim efen
dim... Lütfen... 

TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) — 
Millet, o görevi bize verdi, zaten onu söy
lemeye geldim. Sizin planı yapmaya hak
kınız yok, onu söylemeye geldim; sabre
din, sabırlı olun. (ANAP sıralarından gü
rültüler) sabredin, sabırlı olun... 

BAŞKAN — Lütfen dinleyelim efen
dim... Lütfen... Lütfen dinleyelim efen
dim... Lütfen... 

TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) — 
Sayın Başkan, değerli üyeler; Altıncı Beş 
Yıllık Plan, Komisyonda ve Genel Kurul
da, üzerinde görüşlerimizi anlatmaya ça
lıştığımız şekilde Türkiye'nin ihtiyaçları
na cevap vermekten uzak bir plandır. 
Türkiye'nin sorunlarını çözmek bir yana, 
daha da ağırlaştıracak bir plandır. Bu iti
barla, bu plan kökünden değişmelidir. He
le, birkaç saat önce Sayın Başbakanın, 
Türkiye'nin meselelerine nasıl yaklaştığı
nı, nasıl baktığını gördükten sonra, bu ka
naatimiz daha da güçlenmiştir. Çünkü, 
Sayın Başbakan, Türkiye'nin meseleleri
ni gerçekten ciddî biçimde çarpıtmakta
dır. Bunu yıllardan beri yapmaktadır ve 
hâlâ da bu eğilimini sürdürmektedir. 

ALİ ÇİFTÇİ (Çankırı) — Bir elini 
yüzünü yıka da gel. 

TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) — 
Müsaade edin... Müsaade edin... 
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Sayın Başkan, değerli üyeler; fert ba
sma sanayi malları üretimi, Avrupa'nın 
gelişmiş sanayi ülkelerinin 1/10' u civarın
da olan bir ülke, nasıl sanayide devrim 
yapmış olabilir? Alınız Türkiye'nin çelik 
üretimini, elektrik üretimini, petrokimya 
üretimini, kâğıt üretimini, gübre üretimi
ni ve gelişmiş ülkelerle bunu mukayese 
ediniz... Türkiye, bu ülkelerin ortalama 
olarak 1/5'i ila 1/10'u arasındadır. Motor 
yapamayan bir ülke, zar zor yaptığı bir 
motor fabrikasını kapatmak zorunda olan 
bir ülke, nasıl olur da sanayi devrimi yap
mış sayılabilir? 

HAZIM KUTAY (Ankara) — Mo
tor yapıyoruz... İnsaf... İnsaf... (ANAP sı
ralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen dinleyelim efen
dim... Lütfen dinleyelim... Sayın milletve
killeri, dinleyelim efendim... 

TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) — 
Sayın Başbakan, rakamları işine geldiği gi
bi vermektedir, işine gelmeyen rakamla
ra ise hiç değinmemektedir. Bakınız de
ğerli üyeler, 1988 yılında Türkiye'nin ima
lat sanayiine ayırdığı kaynaklar, sabit ser
maye yatırımları içinde yüzde 14'e düş
müştür. 1988 yılında Türkiye'de sanayi 
üretimi yüzde 2; imalat sanayii üretimi de 
yüzde 1.8 artabilmiştir, Böyle bir ülkenin 
sanayileştiğini söylemek, sureti kat iyede 
mümkün değildir. Ayrıca Türkiye, sana
yi heyecanını, sanayileşme heyecanını kay
betmiştir. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; biz, Sa
yın Başbakanın iktisatçı olmadığını bili
yorduk; ama burada yaptığı açıklamalar
la, mühendisliğinden de ciddî biçimde 
kuşku duymaya başladık. (ANAP sırala
rından gürültüler) 

AHMET AKGÜN ALBAYRAK 
(Adana) — Önerge üzerinde konuşmuyor 
Sayın Başkan. 
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TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) — 
Müsaade ediniz... 

Önerge üzerinde konuşuyorum, 
önergem geneldir, önergem planın tümü 
üzerindedir. (ANAP sıralarından gü
rültüler) 

BAŞKAN — Lütfen devam edin... 
Lütfen devam edin efendim... 

TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) — 
Sayın Başkan, sayın üyeler; Sayın Başba
kan sermaye hâsıla katsayılarını verirken, 
1976-1980 arasında imalat sanayiinde ser
maye hâsıla katsayısının 36 olduğunu söy
leyebilmiştir. Hiçbir sektörde 36 sermaye 
hâsıla katsayısı olmaz. Eğer olursa ne olur? 
Bir an için 36 olduğunu kabul edersek, 
Türkiye'nin o yıllarda yapmış olduğu ya
tırımın iki katı yatmm yapması gerekir... 

BAŞKAN — Tamamlayınız efendim, 
süreniz tamamlandı. 

TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) — 
Veya başka bir deyişle, Türkiye'nin millî 
gelirinin yüzde 40 ila 50'sini imalat sana
yiine yatırmış olması gerekip 

BAŞKAN — Tamamlayınız efendim. 

TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) — 
Böyle bir hadise mümkün değildir. 

O itibarla, burada rakamları çarpı
tarak herhangi bir yere varılamaz değerli 
üyeler. Bakınız, "Cari işlem fazlası borç
lanmaya yol açmıştır" denildi. 1980'de 
Türkiye'nin borcu 15 milyar dolardır, 
1983'te 17 milyar dolardır. 

BAŞKAN — Sayın Ertüzün... 
TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) — 

Bitiriyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Süreniz tamamlandı, 

iki dakika da geçti efendim. Tamamlayın 
lütfen. 

TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) — 
... 1988'de de 47 milyar dolardır. Türki-
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ye'yi bu derece borçlandıran Anavatan ik
tidarıdır ve şimdi bu borçlarını tasfiye için 
cari işlem fazlası vermek zorunda kalmış
tır. (ANAP sıralarından gürültüler) 

Bu itibarla (ANAP sıralarından "Sü
ren bitti" sesleri, gürültüler) Müsaade 
edin, müsaade etmezseniz konuşamam. 
(Gürültüler) 

HAZIM KUTAY (Ankara) — Saym 
Başkan, ne oluyor?.. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Saym Ertüzün... Sayın 
Ertüzün... Sayın Ertüzün, tamamlayınız 
efendim. 

TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) — 
Sayın Başkan, bitiriyorum efendim. 

Saym Başkan, değerli üyeler... 

BAŞKAN — Sayın Ertüzün... 

TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) — 
Bitiriyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Tamamlayınız efendim. 

TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) — 
Sayın Başkan, Türkiye'nin gelir dağılımı 
o hale gelmiştir ki... 

BAŞKAN — Sayın Ertüzün... Sayın 
Ertüzün... 

TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) — 
Bitiriyorum Saym Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, bakın süre 
bitti, değil mi? Bir cümle ile bitireceksi
niz efendim. 

TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) — 
Bir cümle ile bitiriyorum; bir dakika 
efendim. 

YAŞAR TOPÇU (Sinop) — Herkes 
beş dakikadan fazla konuştu efendim, bı
rakın cümlesini tamamlasın. 

BAŞKAN — Beş dakika efendim; sü
re beş dakika. Lütfen... 
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TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) — 
Türkiye, gelir dağılımı... 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
Lütfen... 

TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) — 
Bitiriyorum Sayın Başkan. 

ALİ ÇİFTÇİ (Çankırı) — Yeter be, 
in oradan aşağı. 

TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) — 
Terbiyesizlik etmeyin, utanmazlık etme
yin. (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Ertüzün... 

TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) — 
Lütfen susturun. Olur mu öyle şey? Yakı
şır mı bu hal? 

BAŞKAN — Sayın Ertüzün... Sayın 
Ertüzün... Beni, sizi kürsüden indirmek 
mecburiyetinde bırakıyorsunuz. (ANAP 
sıralarından sıra kapaklarına vurmalar, 
gürültüler) 

TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) — 
Bitiriyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Bakınız, size kaç kere 
ihtar ettim. Sizi temiz bir dille konuşma
ya da davet ediyorum. (Gürültüler) 

TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) — 
Bir dakika müsaade edin, bitiriyorum. 

BAŞKAN — Bir cümle efendim; ak
si takdirde sözünüzü keseceğim. 

HAZIM KUTAY (Ankara) — Sözü
nü geri alsın Sayın Başkan. 

TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) — 
Sayın Başkan, değerli üyeler... 

HAZIM KUTAY (Ankara) — Saym 
Ertüzün, sözünü geri al. 

TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) — 
Efendim?.. 

HAZIM KUTAY (Ankara) — Saym 
Başkan, Sayın Ertüzün kendisine yakış-
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mayan bir tarzda grubumuza hakaret et
miştir. Siz, gürültüden farkına varmadı
nız efendim. Lütfen sözünü geri alsın. 
(ANAP sıralarından gürültüler) Sizden 
bekliyorum. 

TEVFİK E R T Ü Z Ü N (Devamla) — 
Oradaki arkadaşımız ne demiştir; farkın
da mısınız? 

H A Z I M KUTAY (Ankara) — Sana 
bir şey söylemedi. 

TEVFİK E R T Ü Z Ü N (Devamla) — 
Hayır, "Aşağı in in" dedi, "Aşağı inin" 
dedi efendim. 

H A Z I M KUTAY (Ankara) — O, sö
zünü geri aldı. 

T E V F İ K E R T Ü Z Ü N (Devamla) — 
Hayır efendim, bana ' 'Aşağı inin' ' demeye 
hakkı yok. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Kutay... 

TEVFİK E R T Ü Z Ü N (Devamla) — 
Bana, ' 'Aşağıya inin' ' demeye hakkı yok; 
yok efendim. 

BAŞKAN — Sayın Kutay... Sayın 
Kutay... Sayın milletvekilleri... 

ALİ ÇİFTÇİ (Çankırı) — Şahsıma 
ağzını uzatamazsın sen. Terbiyesiz. 

BAŞKAN — Sayın Çiftçi... (Gü
rültüler) 

ALİ ÇİFTÇİ (Çankırı) — Sen şah
sıma ağzını uzatamazsın. 

BAŞKAN — Lütfen efen
dim... Lütfen... 

TEVFİK ERTÜZÜN (Devamla) — 
Sustursanıza! Siz grup başkanvekilisiniz. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
Lütfen... 

ALİ ÇİFTÇİ (Çankırı) — Bana ağ
zını uzatamazsın sen. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
Lütfen... 

TEVFİK E R T Ü Z Ü N (Devamla) — 
Sayın Başkan, değerli üyeler; son olarak, 
anlıyorum ki, Anavatan Partisinin taham
mülsüzlüğü artık haddini aşmıştır. (ANAP 
sıralanndan sıra kapaklarına vurmalar, 
gürültüler) Son olarak, Yunanistan seçim
lerinin size ders olmasını temenni ediyor, 
saygılar sunuyorum. (DYP sıralarından al
kışlar) 

ALİ RIZA YILMAZ (İçel) — Yuh, 
ayıp, ayıp. (ANAP sıralarından gü
rültüler) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
(ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, al
kışlar) 

H İ K M E T Ç E T İ N (Diyarbakır) — 
Sayın Başkan, ne vesileyle söz verdiniz; 
anlayamadım efendim. 

BAŞKAN — Önergeler üzerinde ko
misyonun, Hükümetin söz hakkı vardır. 

H İ K M E T Ç E T İ N (Diyarbakır) 
— Daha önce konuşması lazımdı, daha 
önce konuşulur efendim. 

BAŞKAN — Hayır, öyle bir şey yok. 
H İ K M E T Ç E T İ N (Diyarbakır) — 

Sayın Başkanım, önce konuşması lazım
dı, konuşmacıdan sonra konuşma hakkı 
yok. 

BAŞKAN — Hayır efendim, söz is
teyen kimse... 

H İ K M E T Ç E T İ N (Diyarbakır) — 
Daha önce konuşması lazımdı Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, öyle bir sıra 
yok. 

NECCAR T Ü R K C A N (İzmir) — 
Sayın Başkan, yeni yeni usuller çıkarı
yorsunuz. 

BAŞKAN — Aman efendim!.. 
A L D U L K A D İ R ATEŞ (Gaziantep) 

— Sayın Başkan, usul hakkında... 

Sayın Başkan Sayın Bakan önergeler 
üzerinde görüş bildirdi. 
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BAŞKAN — Hayır efendim. 

A B D U L K A D İ R ATEŞ (Gaziantep) 
—r Burada görüş bildirdiler. 

BAŞKAN — Efendim, bu konuşulan 
önerge üzerinde konuşuyor Sayın Bakan. 

H İ K M E T Ç E T İ N (Diyarbakır) — 
Hangi önerge efendim?.. 

BAŞKAN — Şu 57 nci önerge 
efendim. 

K A M E R GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan, "Hükümet ve Komisyon önerge
ye katılıyor m u ? " diye soruyorsunuz; o 
safhada katılıp, katılmadığı... 

BAŞKAN — Hayır efendim, hayır. 
Efendim, önerge üzerinde göıüşmelere 
başlarken de izahat verdim; Hükümetin, 
Komisyonun ve jmza sahibinin 5'er daki
ka olmak üzere söz hakkı var. 

Buyurun efendim. 

D E V L E T BAKANI IŞIN ÇELEBİ 
(İzmir) — Sayın Başkan, değerli millet
vekili arkadaşlarım; bu 57 nci geri alma 
önergesine ilişkin konuşma yapma zorun
luluğunda kaldığım için de, aslında ken
dimi üzgün hissediyorum; ancak, şunu 
söylemekte yarar var : Buradaki müzare-
kerelerin 30 Mayıstan bu yana son dere
ce anlamlı ve son derece yapıcı biçimde 
geçtiğini ve bu tartışmaların, bu eleştiri
lerin, bu görüşmelerin yapıcı ve yararlı ol
duğunu söylemek isterdim. Ancak, bu son 
önerge, anlamlı mı, anlamsız mı, onu ta
rihe bırakmak üzere çok anlamlı bulma
dığım bir tartışmaya sahne oldu. Burada 
arkadaşlarımız dediler k i : "Planı yapma
ya hakkı yok." 

29 Kasım 1987 Seçimlerinde, seçim 
sonuçları, 5 yıllık iktidar hakkını bu Par
lamentoya vermiş ve bu Parlamentonun 
çıkardığı Hükümete de, 1990 ve 1994 dö
neminde Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Pla

nını yapmayı emretmiştir. Biz, Anayasa
nın bu hükmünü yerine getiriyoruz ve 
1987 Genel Seçimleri ile Türk halkından 
aldığımız yetkiyi kullanarak, Anayasanın 
bu emredici hükmünü burada uyguluyo
ruz; bunu, özellikle altını çizerek belirt
mek istiyorum. (ANAP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) 

Değerli a rkadaş lar ım, özellikle, 
1992'ye kadar iktidarda kalacak olan Ana
vatan Partisi hükümetinin hazırladığı pla
nın değişiklik önergelerini tek tek incele
dim ve üzerinde hep beraber komisyon
dan bu yana çalışıyoruz. 

Arkadaşım, burada sanayileşmenin 
olmadığından söz etti ve "Sanayileşmeyi 
nasıl anlarsınız bilmiyorum, ama demir-
çelikte, elektrikte, petrokimyada, kağıtta 
üretim rakamları ne o ldu?" dedi; söyle
yeceğim. Elektrik üretiminde 30.6 milyar 
kilovat/saatlik üretim, 48 milyar kilovat/sa
ate çıktı. 

TEVFİK E R T Ü Z Ü N (Zonguldak) 
— Hiç anlamamışsınız ki! Kişi başına üre
timi söylüyorum, Avrupa ile mukayesesi
ni söylüyorum. 

D E V L E T BAKANI IŞIN ÇELEBİ 
(Devamla) — Demir-çelik üretimi 4 mil
yon tondan 8 milyon tona çıktı. Petrokim-
ya üretimi yüzde 100'den fazla arttı; ka
ğıt üretiminde aynı şeyleri söyleyebilirim. 
"Motor üretimini realize edemedi" dedi. 
Evet, T Ü M O S A N ' d a edemedik. Niçin 
T Ü M O S A N ' d a edemedik?.. Konya'daki 
tesisleri gidip görmenizi isterim; çünkü, 
dünya ölçeğinin altında ve dünyayla reka
bet edemeyecek ve pazar araştırması cid
dî biçimde yapılmamış, dış kredilerinin 
nasıl geri ödeneceği düşünülmemiş, çağın 
teknolojik gelişmesinin çok gerisinde bir 
tesis kurulursa ve dünyayla rekabet ede
meyecek bir tesis kurulursa, gerçekten, it
hal duvarlarıyla, koruma duvarlarıyla 
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Türkiye'nin sadece İç Pazarına hitap ede
bilecek teknoloji yoğun bir sanayide bu ka
dar geri teknolojiyle bir tesis kurulursa, 
böyle olur, böyle üretime de geçemez; üre
time geçse de, 60 bin motor, 100 bin mo
tor kapasiteli olan tesisler bugün yürümez. 

ERTEKİN DURUTURK (İsparta) 
— Sen iyisini yap... 

ALİ ESER (Samsun) — Sanayi ih
racatını hangi fabrikalardan yapı
yorsunuz? 

BAŞKAN — Lütfen dinleyelim efen
dim, lütfen. 

DEVLET BAKANI IŞIN ÇELEBİ 
(Devamla) — Türkiye'nin, özellikle ulus
lararası rekabet koşullarına uygun bir sa
nayi yapısına kavuşması, bu planın ve geç
miş beş yıllık planın da temel ilkesi olmuş
tur. Bu anlamda, sermaye-hâsıla katsayı
sıyla ilgili "Nasıl hesap ettiniz", bu ra
kamları nasıl buluyorsunuz?" dendi. 

Evet, o rakamlar, toplam yatırımla
rın katma değere değişmesine bölünme
siyle bulunuyor. Bu hesabı yaparız, biraz 
sonra da yaparız. Bu, gerçekten, Türki
ye'nin hangi dönemlerden ("Tesisleri 
yaptım'' deyip de, üretemeyen ekonomi
sinin kitlendiği dönemlerden) hangi nok
taya geldiğini gösteren tipik bir örnektir. 
Beşinci Beş Yıllık Plan ve şu plan müza-
rekerelerinde bunları analiz edip tartıştı
ğımız için de çok memnun oluyorum. 

Burada tutarlılık veya tutarsızlık ra
kamları tartışılırken civa Örneği verildi. 
Bu, gerekçelerin içinde dolaylı olarak yer 
alıyor. Stoklu olan ürünlerin tablolarda 
ciddî ciddî anlatılmasına rağmen, tekrar 
bu müzakere masasına getirildi. Bir stra
teji metninin taslağı ile Bakanlar Kurulu
nun Yüksek Planlama Kurulundan geçen 
bir strateji metni arasındaki farklı bir gö
rüşün ileri sürülmesi de ilgimi çekt:. 

ONUR KUMBARACIBAŞI (Koca

eli) — Önerge üzerinde değil bu. 

DEVLET BAKANI IŞIN ÇELEBİ 
(Devamla) — Değerli arkadaşlarım, bu 
tartışmayı uzatmak istemiyorum. Kabul 
edildiği takdirde, Altıncı Beş Yıllık Planın, 
ulusumuza, ülkemize hayırlı olmasını di
lerim. Gerçekten, bu plan, Türkiye'nin 
planıdır. 

Saygılar sunuyorum. (ANAP sırala
rından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Sayın 
Başkan, söz istiyorum, son söz üyenindir? 

BAŞKAN — Sizin söz hakkınız yok 
efendim. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Hükü
met konuştu, şimdi üye olarak ben konu
şacağım efendim... Hayır efendim, hükü
metten sonra son söz üyenindir. 

BAŞKAN — Hayır efendim hayır. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — İçtü
züğe bakın efendim; yaptığınız hata. 

BAŞKAN — Efendim, bu önerge 
üzerinde konuşmadır. 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Ta
mam efendim, Hükümet üyeden önce 
konuşur. 

BAŞKAN — Sayın Genç, Sayın 
Genç... 

KAMER GENÇ (Tunceli) — Yaptı
ğınız hata, Sayın Başkan. Yaptığınız uy
gulama hatalı olduğu için... 

BAŞKAN — Sayın Genç... 
KAMER GENÇ (Tunceli) — Ama, 

bu, İçtüzüğe aykırı bir uygulama. 
BAŞKAN — Bakın, ben hata yapma

dığımı söylüyorum. Bu, önerge üzerinde
ki bir görüşmedir, henüz tümü üzerinde
ki görüşmeler tamamlanmış değildir. 
Önergeler üzerindeki görüşmelere devam 
ediyoruz. 
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Gerekçenin, dikkate alınıp alınmaya
cağını oylarınıza sunacağım: Gerekçenin 
dikkate alınmasını kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmemiştir. 

58 inci önergeyi okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 

Görüşmekte olduğumuz Altıncı Beş 
Yıllık Kalkınma Planının 24 üncü madde
sinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ederiz. 

Saygılarımızla. 

Ali Eser 
Samsun 

Ömer Şeker 
Konya 

Fuat Kılcı 
İzmir 

Şinasi Altıner 
Zonguldak 

Doğan Baran 
Niğde 

Madde 24. — Kalkınmada öncelikli 
yöreler 

b) İlkeler ve politikalar 

1054 — Kalkınmada öncelikli yöre
lerin tespiti için "Baz ünitelerin" ilçeler 
olarak çalışmalarda dikkate alınması ve 
yörelerin tespitinde bu hususa uygun ça
lışmalar yapılmalıdır. 

Gerekçe : Yörelerin tespitinde il ba
zının alınması aynı coğrafyaya yakın farklı 
illere ait ilçelere farklı uygulamalar yapıl
masına neden olmaktadır. Oysa bu tespit
te daha ziyade ekonomik, sosyal ve de
mografik göstergeler ön plana alınmalıdır. 

BAŞKAN — Önerge üzerinde söz al
mak isteyen?.. Yok. 

Gerekçenin dikkate alınmasını kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilme
miştir. 

Önergelerin işlemleri tamamlan
mıştır. 

Dikkate alınması kabul edilen gerek
çeli önerge bulunmamaktadır. 

3067 Sayılı Kanun gereğince, Altın
cı /Beş Yıllık Kalkınma Planının tümü, 
Plan ve Bütçe Komisyonu raporunda be
lirtilen değişiklikle birlikte açık oylarını
za sunulacaktır. 

Açık oylamanın oy kutusunun sıra
lar arasında dolaştırılmak suretiyle yapıl
masını oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Yanında basılı oy pusulası bulunma
yan sayın milletvekilleri beyaz bir kağıda 
adını, soyadını, seçim çevresini ve oyunun 
rengini yazıp imzalamak suretiyle oyları
nı kullanabilirler. 

Oy kupaları sıralar arasında dolaştı
rılsın. 

(Oylar toplandı) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmayan 
milletvekili var mı?.. Yok. 

Oy verme işlemi tamamlanmıştır. 
Kupalar kaldırılsın. * 

(Oyların ayırımı yapıldı) 

BAŞKAN — Altıncı Beş Yıllık Kal
kınma Planının açık oylama sonucunu 
açıklıyorum : 

Kullanılan oy sayısı 361 
Kabul : 259 
Ret : 100 
Geçersiz : 2 

Bu şekilde, Altıncı Beş Yıllık kalkın
ma Planı Meclisimizce kabul edilmiştir. 

Sayın Başbakan, teşekkür için söz is
temiştir; buyurun efendim. (ANAP sıra
larından alkışlar) 
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BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (İs
tanbul) — Sayın Başkan, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin değerli üyeleri; Altıncı 
Beş Yıllık Kalkınma Planının, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin Plan ve Bütçe Ko
misyonunda uzun bir süre, Komisyon 
üyeleri ve Komisyon dışındaki milletvekili 
arkadaşlarımız tarafından detaylı bir se
kile incelendiğini yakından biliyoruz. Bü
tün bu katkıları sağlayan, gerek iktidar, ge
rekse muhalefete mensup arkadaşlarımı
za teşekkür ediyorum. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

Tabiî, beş yıllık planın hazırlanma
sında en önemli çalışmaların yapıldığı, 
memleketimizin önemli müesseselerinden 
biri haline gelen Devlet Planlama Teşki
latı ve onun kurduğu Özel ihtisas komis
yonlarında çalışan bütün elemanlara da, 
burada huzurunuzda teşekkür etmek is
tiyorum. 

Netice itibariyle, Genel Kurulun 
gündemine gelen bu Altıncı Beş Yıllık Kal
kınma Planımız, Genel Kurulda da uzun 
saatler süren müzakerelerden sonra, bu-

A) YAZILI SORULAR VE CE
VAPLARI 

1. — Çorum Milletvekili Rıza Iltman'tn, 
Tutuklu ve Hükümlü Aileleri Derneğince düzen
lenmek istenen panel ve geceye Ankara Valiliğince 
izin verilmediği iddiasına ilişkin sorusu ve içişleri 
Bakanı Abdülkadk Aksu'nun yazılı cevabı (7/704) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın içişleri Bakan
lığınca yazılı olarak yanıtlanmasına yar
dımcı olmanızı saygılarımla arz ederim. 

Rıza Ilıman 
Çorum 

gün, deminki açık oylamayla kabul edil
miş bulunmaktadır. 

Bu planın en iyi bir şekilde tatbiki 
için, hatta bu plandaki hedeflerin üzeri
ne çıkmak üzere her türlü gayreti göste
receğimize hiç kimsenin şüphe etmemesi 
lazımdır. Türkiye, geçtiğimiz dönemlerde 
birçok planlar yapmış, bu planlan başa
rıyla uygulamış, birçok meselelerde gör
düğü aksaklıkları bir sonraki plan devre
sinde düzeltmek tecrübesine erişmiştir. 
Onun için, Altıncı Beş Yıllık Plan, iyi bir 
şekilde hazırlanan, aynı şekilde tatbikatın
da hiçbir endişe duymayacağınız bir 
plandır. 

Bu planın memleketimize, milletimi
ze hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor; 
hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 
Genel Kurulun 21.6.1989 tarihli 106 ncı 
Birleşiminde alman karar gereğince; 1 Ey
lül 1989 Cuma güı.ü saat 15.00'te toplan
mak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 23.52 

1. Yasal bir dernek olan TAYAD'm 
(tutuklu ve hükümlü aileleri derneği) 
22.4.1989 günü paneline ve yine aynı der
neğin 20.5.1989 günü düzenlediği geceye 
Ankara Valiliğince izin verilmemesinin ne
deni nedir? 

2. Demokrasi ile yönetilen ülkemiz
de yasal kuruluşların çalışmalarını keyfi 
olarak engelleyen bu uygulamayı nasıl kar
şılıyorsunuz? Bunu yapanlar hakkında ya
sal bir işlem yapmayı düşünüyor 
musunuz? 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR (Devam) 
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T.G. 
İçişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü 
Güvenlik Daire 22.6.1989 

Başkanlığı 
Sayı : 179465 

Şube : Sen. Faa. Top. Ol.(E) 
Konu : Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'-
ın Yazılı Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İLGİ : Türkiye Büyük Millet Mecli
si Başkanlığının 30 Mayıs 1989 gün ve 
Kan. Kar. Md. 7/704-2842/13589 sayılı 
yazısı. 

Çorum Milletvekili Rıza Ilıman ta
rafından Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına sunulan ve tarafımdan yazılı 
olarak cevaplandırılması istenilen soru 
önergesinde öne sürülen hususlarla ilgili 
olarak hazırlanan cevap aşağıya çıkarıl
mıştır. 

1. Tutuklu ve Hükümlü Aileleri 
Yardımlaşma Derneği (TAYAD)'nın 
22.4.1989 günü yapacağı panel ile 
20.5.1989 günü düzenlemek istedikleri ge
ceye, tüzüklerinde belirtmiş oldukları 
amacın dışına çıktığından; 2908 Sayılı 
Dernekler Kanununun 37., 2911 sayılı 
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu
nun 21 inci Maddesi uyarınca Ankara Va
liliğince izin verilmemiştir. 

2. Demokrasi ile yönetilen ülkemiz
de yasal kuruluşların faaliyetleri kanunlar
la düzenlenmiş bulunduğundan; uygula
mada keyfilik sözkonusu değildir. 

Arz ederim. 
Abdülkadir Aksu 

İçişleri Bakanı 

2. — Balıkesir Milletvekili İ. Önder Kırlı' 
run, Balıkesir Devlet Hastanesinde görevli dört hem
şirenin görevlerinden alınmalarının nedenine ilişkin 
sorusu ve Sağlık Bakanı Halil Şıvgm'ınyazılı ce
vabı (7/719) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sağlık Baka
nı tarafından yazılı olarak yanıtlanması
nı diliyorum. 

Saygılarımla. 
Önder Kırlı 

Balıkesir 
1. TV'de yayınlanan Forum prog

ramına çıkarak sağlık sorunları hakkında 
içtenlikle bilgilerini sunan Balıkesir Dev
let Hastanesi hemşireleri Hasbiye Günaç-
tı, Fatma Demirciler, Emine Sağlam ve 
Suzan Mısırlı' nın salt bu nedenle, görev
lerinden alınarak, ilçe ve köylere gönde
rildiği doğru mudur? 

2. Bu işlem Bakanlıkça mı, yoksa İl 
İdaresi Yasası gereğince Valilikçe mi ya
pılmıştır? 

3. Valilikçe yapılmışsa, Bakanlığı
nızca onaylanmaması düşünülmekte 
midir? 

4. Bu işlem öncesinde Vilayetçe ve
ya Bakanlığınızca herhangi bir soruştur
ma yapılmış mıdır? Sonucu nedir? 

5. Sağlık sorunlarımızın çözümüne 
katkı sağlama amacına yönelik böyle bir 
programa katılmak ve görgü ve de bilgi
lerini ortaya koymanın cezalandırılması
nı, iyi niyet ve demokrasi kavramlarıyla 
nasıl bağdaştırabiliyor sunuz? 

6. Yapılan işlemin haksızlığını ka
bul ederek, adı geçen hemşirelerin eski gö
revlerine iadesi düşünülmekte midir? 

T. C. 
Sağlık Bakanlığı 

Hukuk Müşavirliği 22.6.1989 
Sayı : HM 9239/900 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına 

İLGİ : 6.6.1989 gün ve Kanunlar ve 
Kararlar Dai. Bşk. 7/719-2871/13718 sayı
lı yazı. 

Balıkesir Milletvekili Sayın Önder 
Kırlı tarafından Bakanlığıma yöneltilen 
Balıkesir Devlet Hastanesinde görevli dört 
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hemşirenin görevlerinden alınmalarının 
nedenine ilişkin yazılı soru önergesinin ce
vabı ilişikte gönderilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Halil Şıvgın 
Sağlık Bakanı 

Balıkesir Milletvekili Sayın İ. Önder Kır-
lı'nın Yazılı Soru Önergesi Cevabı 

Cevabımız 

İl idaresi Kanununun il memurları
nın tayin usulünü gösteren 8 inci madde
sinin (B) fıkrasında "Bunun dışında ka
lan bütün memurlar Bakanlıklar veya tü
zelkişiliği haiz genel müdürlükler tarafın
dan valilik emrine tayin edilerek il idare 
şube başkanının inhası üzerine valiler ta
rafından istihdam yerleri tespit olunur." 
hükmü yeralmakta olup hemşireler bu fık
ra kapsamında işleme tabi bulunmaktadır. 
Yine aynı maddenin (C) fıkrasında da me
murların lüzumu halinde il içinde nakil ve 
tahvillerinin valilerce gerçekleştirilebilece
ği ve durumun bilahare sebepleriyle bir
likte mensup oldukları Bakanlıklara bildi
rileceği hükme bağlanmıştır. 

Bu hükümlerle ilde Devletin ve Hü
kümetin temsilcisi olan Valinin yürütme 
vasıtası olarak yetkisi belirlenmektedir. 
(Madde 9) 

3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel 
Kanununun 3 üncü maddesinin (C) fık
rasında yer alan "Bütün sağlık kurum ve 

kuruluşları ile sağlık personelinin ülke sat
hında dengeli dağılımı ve yaygınlaştırılma
sı esastır." hükmünün gerçekleştirilmesi 
amacıyla ve 5442 sayılı Kanun çerçevesin
de Balıkesir Devlet Hastanesi hemşirele
rini il içinde tayinleri yapılmıştır. 

Anılan hemşirelerden Emine Sağ
lam, (Röntgen tek.) Susurluk Devlet Has
tanesine monte edilen ve teknisyen bulun
maması nedeniyle faaliyete geçirilemeyen 
röntgen cihazının hizmete sunulması 
amacıyla Susurluk Devlet Hastanesi rönt
gen teknisyenliğine; 

Suzan Mısırlı ve Hasbiye Günaçtı, 
220 yatak kapasiteli Huzurevinde yeterli 
hemşire bulunamaması nedeniyle geçici 
olarak Huzurevine; 

Fatma Demirciler ise Bandırma Çep-
ni'de bulunan "Ayşe Yalçın Sağlık Oca
ğındaki hemşire ihtiyacının karşılanması 
amacıyla, "Ayşe Yalçın Sağlık Ocağı" na 
atanmışlardır. Görüldüğü gibi tayin işlem
leri, tamamen ihtiyaç ve kamu yararı ne
denlerine ve personeli olmayan birimler
de hizmetin aksamasının önlenerek, hal
ka eşit seviyede sağlık hizmeti verilmesi
ne dayandığı için Bakanlığımızca yapılan 
herhangi bir soruşturma bulunma
maktadır. 

Diğer taraftan yukarıda açıkladığı
mız 5442 sayılı Kanunun 8 inci maddesi 
uyarınca memurların vilayetçe yapılan il 
içi nakil ve tahvilleri sadece tescil için Ba
kanlığımıza gönderilmektedir. 
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Altıncı Beş Yıllık (1990-1994) Kalkınma Planına verilen oyların sonucu : 

Kanunlaşmıştır. 
Üye Sayısı 
Oy Verenler 
Kabul Edenler 
Reddedenler 
Çekimserler 
Geçersiz Oylar 
Oya Katılmayanlar 
Açık Üyelikler 

450 
361 
259 
100 

2 
86 
3 

(Kabul Eaenltr) 

ADANA 
Ahmet Akgün Albayrak 
Ledin Barlas 
Mehmet Ali Bilici 
Yılmaz Hocaoğlu 
Ersin Koçak 
ibrahim Öztürk 
Mehmet Perçin 
ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Zeynel Aslan 
Mehmet Deliceoğlu 
Abdurrahman Karaman 
AFYON 
Metin Balıbey 
Mustafa Kızıloğlu 
Hamdi Özsoy 
Nihat Türker 
AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Cezmi Erat 
Yaşar Eryılmaz 
Mehmet Yaşar 
AMASYA 
İsmet Özarslan 
Hasan Adnan Tutkun 
ANKARA 
Muzaffer Atılgan 
Onural Şeref Bozkurt 
Kâmil Tuğrul Coşkunoğlu 

Mehmet Çevik 
Hüseyin Barlas Doğu 
Tevfik Ertürk 
Göksel Kalaycıoğlu 
Hazım Kutay 
Alpaslan Pehlivanlı 
Mehmet Sezai Pekuslu 
Mehmet Sağdıç 
Halil Şıvgın 
Mustafa Rüştü Taşar 
ANTALYA 
Hasan Çakır 
Cengiz Tuncer 
ARTVİN 
Bahattin Çaloğlu 
AYDIN 
Cengiz Altınkaya 
Ömer Okan Çağlar 
Mehmet Yüzügüler 
BALIKESİR 
Ali Sami Akkaş 
Kudret Bölükoğlu 
İsmail Dayı 
Fenni İslimyeli 
Necat Tunçsiper 
Ahmet Edip Uğur 
BİLECİK 
Mehmet Seven 
BİNGÖL 
Mehmet Ali Doğuşlu 

BİTLİS 
Kâmran İnan 
Muhyettin Mutlu 
Faik Tarımcıoğlu 

BOLU 
Nevzat Durukan 
Seçkin Fırat 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 
BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Sait Ekinci 
İbrahim Özel 
BURSA 
Ahmet Kurtcebe Alptemoçir 
İlhan Aşkın 
Mehmet Gedik 
Hüsamettin Örüç 
Fahir Sabuniş 
İsmet Tavgaç 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 
ÇANAKKALE 
Mustafa Cumhur Ersümer 
İlker Genlik 
Mümin Kahraman 
Ayhan Uysal 
ÇANKIRI 
Ali Çiftçi 
Ali Necmettin Şeyhoğlu 
ÇORUM 
Ünal Akkaya 
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Nevzat Aksu 
Mustafa Namlı 
DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Ayçan Çakıroğulları 
DİYARBAKIR 
Abdülkadir Aksu 
ELAZIĞ 
Hüseyin Cahit Aral 
ERZİNCAN 
Metin Yaman 
ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Togay Gemalmaz 
Mehmet Kahraman 
Nihat Kitapçı 
Rıza Şimşek 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 
ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
İsmet Oktay 
Erol Zeytinoğlu 
GAZİANTEP 
Mehmet Akdemir 
Mustafa Hikmet Çelebi 
Ahmet Günebakan 
Hasan Celâl Güzel 
Hasan Tanrıöver 
Ünal Yaşar 
GİRESUN 
Burhan Kara 
Mehmet Ali Karadeniz 
Yavuz Köymen 
GÜMÜŞHANE 
Ülkü Gökalp Güney 
Muhittin Karaman 
HATAY 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
Kâmran Karaman 
Mehmet Pürdeloğlu 
İÇEL 
Hikmet Biçentürk 
Ali Bozer 
Ali Er 
Ali Rıza Yılmaz 

Rüştü Kâzım Yücelen 
İSTANBUL 
Behiç Sadi Abbasoğlu 
Bülent Akarcalı 
Cevdet Akçalı 
Avni Akyol 
B. Doğancan Akyürek 
Abdülbaki Albayrak 
Yaşar Albayrak 
İmren Aykut 
Mehmet Necat Eldem 
Hayrettin Elmas 
Halil Orhan Ergüder 
İsmail Safa Giray 
Nuri Gökalp 
Temel Gündoğdu 
Talat İçöz 
Ömer Ferruh İlter 
Adnan Kahveci 
Altan Kavak 
R. Ercüment Konukman 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Turgut Özal 
İbrahim Özdemir 
Mustafa Hilmi Özen 
Güneş Taner 
Ali Tanrıyar 
Sudi Türel 
Reşit Ülker 
Adnan Yıldız 
Namık Kemal Zeybek 

İZMİR 
Işın Çelebi 
İsmet Kaya Erdem 
Akın Gönen 
Burhan Cahit Gündüz 
Kemal Karhan 
Işılay Saygın 
Ramiz Sevinç 

KAHRAMANMARAŞ 
Adil Erdem Bayazıt 
Mehmet Onur 
Ülkü Söylemezoğlu 
Ali Topçuoğlu 
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KARS 
İlhan Aküzüm 
Sabri Araş 
Yasin Bozkurt 
Kerem Güneş 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Murat Başesgioğlu 
Hüseyin Sabri Keskin 
Nurhan Tekinel 

KAYSERİ 
M. İrfan Başyazıcıoğlu 
Recep Orhan Ergun 
Ahmet Servet Hacıpaşaoğlu 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
Mustafa Şahin 
Abdulmecit "feğan 
Mehmet Yazar 

KIRKLARELİ 
Cemal Özbilen 

KIRŞEHİR 
Kâzım Çağlayan 
Şevki Göğüsger 
Gökhan Maraş 
KOCAELİ 
Abdulhalim Araş 
Bülent Atasayan 
KONYA 
Abdurrahman Bozkır 
Kadir Demir 
Mustafa Dinek 
Ziya Ercan 
Mehmet Keçeciler 
Haydar Koyuncu 
Adil Küçük 
Ali Talip Özdemir 
Ali Pınarbaşı 
Saffet Sert 
Mehmet Şimşek 
Abdullah Tenekeci 
KÜTAHYA 
Mustafa Uğur Ener 
Mehmet Rauf Ertekin 
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MALATYA 
Mehmet Bülent Çaparoğlı 
Galip Demirel 
Metin Emiroğlu 
Yusuf Bozkurt Özal 
Talat Zengin 
MANİSA 
Ekrem Pakdemirli 
Gürbüz Şakranh 
Mehmet Yenişehirlioğlu 

MARDİN 
Beşir Çelebioğlu 
Abdülvahap Dizdaroğlu 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Ahmet Altıntaş 
Süleyman Şükrü Zeybek 
MUŞ 
Alaattin Fırat 
Mehdin Işık 
Erkan Kemaloğlu 
Mehmet Emin Seydagil 
NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 
NİĞDE 
Raşit Daldal 
Haydar Özalp 
ORDU 
Bahri Kibar 
Ertuğrul Özdemir 
Nabi Poyraz 
Yılmaz Sanioğlu 
İhsan Nuri Topkaya 
Gürbüz Yılmaz 

ADANA 
Abdullah Sedat Doğan 
Mahmut Keçeli 

AFYON 
Baki Durmaz 
Abdullah Ulutürk 

Şükrü Yürür 
RİZE 
Mustafa Nazikoğlu 
Mustafa Parlak 
Şadan Tuzcu 
Ahmet Mesut Yılmaz 
SAKARYA 
Yalçın Koçak 
Mümtaz Özkök 
A. Reyhan Sakalhoğlu 

Ersin Taranoğlu 
SAMSUN 
Kemal Akkaya 
İlyas Aktaş 
Mehmet Aydın 

SİİRT 
Kemal Birlik 
Kudbettin Hamidi 

SİNOP 
Hilmi Biçer 

SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
Ömer Günbulut 
Mahmut Karabulut 
Kaya Opan 
Şakir Şeker 
M. Mükerrem Taşçıoğlu 

ŞANLIURFA 
Necati Akıncı 
Murat Batur 
Osman Doğan 
Eyüp Cenap Gülpınar 
Bahri Karakeçili 

(Reddedenler) 

AMASYA 
Mehmet Tahir Köse 
Kâzım Ulusoy 

ANKARA 
Erol Ağagil 
Kâmil Ateşoğulları 

— 354 — 

TEKİRDAĞ 
Ahmet Karaevli 
TOKAT 
Metin Gürdere 
Talat Sargın 
Mehmet Zeki Uzun 
Erkan Yüksel 
TRABZON 
Avni Akkan 
Eyüp Aşık 
ibrahim Cebi 
Necmettin Karaduman 
Fahrettin Kurt 
UŞAK 
Ahmet Avcı 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 

VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 

İhsan Bedirhanoğlu 
Reşit Çelik 
Muslih Görentaş 
Selahattin Mumcuoğlu 

YOZGAT 
Cemil Çiçek 
Seyit Ahmet Dalkıran 
Ali Şakir Ergin 
Lutfullah Kayalar 
Mahmut Orhon 

ZONGULDAK 
Pertev Aşçtoğlu 
Veysel Atasoy 
Ömer Faruk Macun 

Beşer Baydar 
Ömer Çiftçi 
Eşref Erdem 
Rıza Yılmaz 
Yaşar Yılmaz 
ANTALYA 
Adil Aydın 
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HATAY 
Mustafa Kemal Duduoğlu 
Turhan Hırfanoğlu 
Öner Miski 
M. Murat Sökmenoğlu 

HATAY Ömer Türkçakal 
Mustafa Kemal Duduoğlu KONYA 
Turhan Hırfanoğlu -Vefa Tanır 

Zekeriya Bahçeci 
Hasan Namal 

ARTVİN 
Ayhan Arifağaoğlu 

AYDIN 
Hilmi Ziya Postacı 

BALIKESİR 
Mustafa Çorapçıoğlu 
İ. Önder Kırlı 

BİLECİK 
Tayfur Ün 

BİNGÖL 
Haydar Baylaz 
Ilhami Binici 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 

BURSA 
Cavit Çağlar 

DENİZLİ 
Esat Yıldırım Avcı 
Adnan Keskin 
Hüdai Oral 

DİYARBAKIR 
Ferit Bora 
Hikmet Çetin 
Mehmet Kahraman 
Salih Sümer 

EDİRNE 
Erdal Kalkan 

ELAZIĞ 
Mehmet Tahir Şaşmaz 

ESKİŞEHİR 
Zeki Ünal 

GAZİANTEP 
Abdulkadir Ateş 

GİRESUN 
Mustafa Çakır 
Rüştü Kurt 

İSPARTA 
Abdullah Aykon Doğan 
Ertekin Duru t ürk 
ibrahim Gürdal 

İÇEL 
Etem Cankurtaran 
Ekin Dikmen 
Durmuş Fikri Sağlar 

İSTANBUL 
Abdullah Baştürk 
Yüksel Çengel 
Ali Haydar Erdoğan 
Hasan Fehmi Güneş 
Aytekin Kotil 
Mehmet Moğultay 
Hüsnü Okçuoğlu 
İsmail Hakkı önal 
Mustafa Sarıgül 

İZMİR 
Veli Aksoy 
K. Kemal Anadol 
Halil Çulhaoğlu 
Birgen Keleş 
Fuat Kılcı 
Neccar Türkcan 

KAHRAMANMARAŞ 
Ali Şahin 
Ahmet Uncu 

KARS 
Mahmut Almak 
Vedat Altun 

KOCAELİ 
Erol Köse 
Onur Kumbaracıbaşı 
Alâettin Kurt 
A. Rıza Sirmen 

KÜTAHYA 
H. Cavit Erdemir 
Mehmet Korkmaz 
MANİSA 
Ümit Canuyar 
Sümer Oral 
Hasan Zengin 

MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Mehmet Adnan Ekmen 
Ahmet Türk 
MUĞLA 
Musa Gökbel 
Latif Sakıcı 

NEVŞEHİR 
Cemal Seymen 
SAMSUN 
Cemal Alişan 
İrfan Demiralp 
Ali Eser 
SİNOP 
Özer Gürbüz 
Yaşar Topçu 
SİVAS 
Ekrem Kangal 
TEKİRDAĞ 
Güneş Gürseler 
Enis Tütüncü 
TOKAT 
Kâzım Özev 
Kenan Süzer 
TRABZON 
Mehmet Çakıroğlu 
TUNCELİ 
Kamer Genç 
Orhan Veli Yıldırım 
ZONGULDAK 
Şinasi Altıner 
Tevfik Ertüzün 
Koksal Toptan 
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DENİZLİ 
İsmail Şengün 

ADANA 
Mehmet Can 
Cüneyt Canver 
M. Halit Dağlı 
Selahattin Kılıç 
Orhan Şendağ 
ANKARA 
Rifat Diker 
Tevfik Koçak 
Arif Sağ 
ibrahim Tez 
Ercan Vuralhan 
Zeki Yavuztürk 
ANTALYA 
Deniz Baykal 
Abdullah Cengiz Dağyar 
ibrahim Demir 
ARTVİN 
Hasan Ekinci 
AYDIN 
Mustafa Bozkurt 
Mehmet Özalp 
Nabi Sabuncu 
BOLU 
Kâzım Oksay 
BURSA 
Abdulkadir Cenkçiler 
B. Mehmet Gazioğlu 
Fehmi Işıklar 
ÇANKIRI 
ilker Tuncay 
ÇORUM 
Rıza Ilıman 
Cemal Şahin 
DİYARBAKIR 
Fuat Atalay 
Nurettin Dilek 
EDİRNE 

(Geçersiz oylar) 

(Oya Katılmayanlar) 

Mehmet Fuat Erçetin 
Şener İşleten 
İsmail Üğdül 
ELAZIĞ 
Ahmet Küçükel 
Nizamettin Özdoğan 
Ali Rıza Septioğlu 
ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut (Başkan) 
Mustafa Kul 
ERZURUM 
İsmail Köse 
ESKİŞEHİR 
M. Cevdet Selvi 
GAZİANTEP 
Mustafa Yılmaz 
GÜMÜŞHANE 
M. Oltan Sungurlu (B.) 
HAKKÂRİ 
Naim Geylani 
Cumhur Keskin 
HATAY 
Mehmet Dönen 
Ali Uyar 
İSPARTA 
Süleyman Demirel 
İÇEL 
M. İstemihan Talay 
İSTANBUL 
İsmail Cem 
Orhan Demirtaş 
M. Ali Eren 
Mehmet Cavit Kavak 
Yusuf Kenan Sönmez 
Mustafa Timisi 
Ali Topuz 
İZMİR 
Türkân Akyol 
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ZONGULDAK 
Ömer Barutçu 

M. Turan Bayazıt 
H. Hüsnü Doğan 
Ahmet Ersin 
Erol Güngör 
Erdal İnönü 
KAHRAMANMARAŞ 
Atilla İmamoğlu 
KAYSERİ 
Seyit Halil Ozsoy 
KIRKLARELİ 
Gürcan Ersin 
İrfan Gürpınar 
KONYA 
Ömer Şeker 
KÜTAHYA 
Mustafa Kalemli 
MALATYA 
İbrahim Aksoy 
MANİSA 
Önol Sakar 
Münir F. Yazıcı 
M. Erdoğan Yetenç 
MUĞLA 
Tufan Doğ̂ u 
NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 
NİĞDE 
Doğan Baran 
Mahmut Öztürk 
Birsel Sönmez 
SAKARYA 
Mehmet Gölhan 
Ahmet Neidim 
SAMSUN 
Mehmet Akarca 
Nafiz Kurt (İ.A.) 
Hüseyin Özalp 

SİİRT 
Idris Arıkan 
Zeki Çeliker 
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ŞANLIURFA 

Mustafa Demir 
Aziz Bülent Öncel 

TEKİRDAĞ 
Ali Rıfkı Atasever 
TRABZON 
Hayrettin Kurbetli 

ZONGULDAK 
Güneş Müftüoğlu 
Mustafa Tınaz Titiz 

ÇORUM : 1 

(Açık üyelikler) 

DİYARBAKIR : 1 SİİRT : 1 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

107 NCİ BİRLEŞİM 

22 . 6 . 1989 Perşembe 

Saat : 14.00 

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 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS 
ARAŞTIRMASI YAPILMASINA 

DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 
1. —• Niğde Milletvekili Mahmut 

öztürk ve 18 arkadaşının, personel re
jimi konusunda Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uya
rınca bir genel görüşme açılmasına iliş
kin önergesi (8/7) 

2. — Adana Milletvekilli Abdullah 
Sedat Doğan ve 42 arkadaşının, ceza
evlerindeki uygulamalar ve cezaevlerinde 
meydana gelen olaylar konusunda Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci 
maddeleri uyarınca bir genel görüşme 
açılmasına ilişkin önergesi (8/8) 

3. — Adana Milletvekili Orhan 
Şendağ ve 14 arkadaşının, küçük esnaf 

ve sanatkârların sorunları ve çözüm yol
ları konusunda Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uya
rınca bir genel görüşme açılmasına iliş
kin önergesi (8/9) 

4. — Adana Milletvekili Orhan 
Şendağ ve 15 arkadaşının, Çukobirlik 
ile ilgili iddiaları tespit etmek ve bu Bir
liğin ülke ekonomisine ve ortaklarına. 
hizmet veren bir kuruluş haline getiril
mesini sağlamak amacıyla Anayasanın 
98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/43) 

5. — Antalya Milletvekili ibrahim 
Demir ve 18 arkadaşının, sahillerimizin 
korunması için gerekli tedbirleri tespit 
etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/44) 

6. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu ve 19 arkadaşının, 
denizcilik sektörünün içinde bulunduğu 
sorunları ve bu konuda alınması gerekli 
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/45) 

7. — Zonguldak Milletvekili Tevfik 
Ertüzün ve 16 arkadaşının, hükümetçe 
izlenen yabancı sermaye politikasını ik
tisadî, siyasî, malî ve teknolojik boyut
larıyla incelemek ve bu konuda alınma-



sı gerekli tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/46) 

8. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay ve 50 arkadaşının, Olağanüstü 
Hal Bölge Valiliği kapsamına giren iller
deki bazı uygulamaların neden olduğu 
sorunları ve bu sorunlara getirilecek çö
züm yollarını tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/47) 

9. — Tekirdağ Milletvekili Enis 
Tütüncü ve 32 arkadaşının, bankacılık 
sistemindeki sorunları ve bu sorunlara ge
tirilecek çözüm yollarını tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi C10/48) 

10. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu ve 27 arkadaşının, 
Türk çiftçi ve köylüsünün sorunlarını ve 
bu konuda alınması gerekli tedbirleri tes
pit etmek amacıyla Anayasamn 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/49) 

11. — Sivas Milletvekili Ekrem 
Kangal ve 33 arkadaşının, hayvancılığı
mızın içinde bulunduğu sorunları ve bu 
sorunlara getirilecek çözüm yollarını tes
pit etmek amacıyla Anayasamn 98 inci, 
tçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/50) 

12. — İzmir Milletvekili K. Kemaıl 
Anadol ve 15 arkadaşının1, Aliağa Rafi
nerisine ait pay senetlerinin yabancılara 

satılacağı ve bu uygulamanın çeşitli sa
kıncalara neden olacağı iddialarını tespit 
etmek ve ulusal çıkarlarımızın zedelen
memesi için tutarlı bir politika oluştur
mak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/51) 

13. — Zonguldak Milletvekili Sina-, 
si Altıner ve 15 arkadaşının, madencilik 
söktörünün içinde bulunduğu sorunları 
ve <bu sorunların nedenlerini tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/52) 

14. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk ve 16 arkadaşının, trafik kaza
larınım nedenlerini ve trafik kazalarının 
önlenebilmesi için alınması gerekli ted
birleri tespit etmek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/53) 

15. — Kocaeli Milletvekili Alaet-
tin Kurt ve 35 arkadaşının, müteahhit
lik sektörünün sorunları konusunda 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 
101 inci maddeleri uyarınca bir genel 
görüşme açılmasına ilişkin önergesi 
(8/10) 

16. — Kütahya Milletvekili Meh
met Korkmaz ve 9 arkadaşımın, akarya
kıta sık sık zam yapılmasının neden
lerini tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca fok Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/54) 

17. — İzmir Milletvekili Ahmet Er
sin ve 44 arkadaşının, izmir Büyük Ka
nal Projesi ile Körfez temizliği için ya
pılan çalışmaları ve harcamaları tespit 



etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/55) 

18. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altraer ve 9 arkadaşının, elektrik ener
jisinin yüksek fiyatla satılmasının neden
leri konusunda Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarın
ca bir genel görüşme • açılmasına ilişkin 
önergesi (8/11) 

19. — İçel Milletvekili Durmuş 
Fikri Sağlar ve 56 arkadaşının, Horzum 
olayı ve Türkiye Emlak Bankası esıkd 
Genel Müdürü ile ilgili iddiaların ger
çeklik derecesini tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/56) 

20. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu ve 45 arkadaşının, 
dış politika konusunda Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca t>ir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/57) 

21. — Antalya Milletvekili İbrahim 
Demir ve 16 arkadaşının, Türk basınının 
sorunları konusunda Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına 
ilişkin önergesi (8/12) 

22. — Tekirdağ Milletvekili Enis 
Tütüncü ve 24 arkadaşının, sosyal gü
venlik programlarındaki Çöküşün önlen
mesi ve ulusal sosyal güvenlilk sistemi
nin kurulması için alınacak tedbirleri tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/58) 

23. — İzmir Milletvekili Ahmet 
Ersin ve 35 arkadaşının, İzmir Büyük-
şehir Belediyesince kurulan veya kuru
luşuna iştirak edilen şirketlerin yaptık
ları işleri, Belediyeden aldıkları ihale
lerin koşullarını ve bu ihalelerin son du
rumlarını tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddderi uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/59) 

24. — Kocaeli Milletvekili Ömer 
Türkçakal ve 30 arkadaşının, SEKA gre
vinin nedenleri ile ekonomik ve sosyal 
boyutlarını ve olayın sorumlularını tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/61) 

25. — Gaziantep Milletvekili Ab-
dulkadir Ateş ve 33 arkadaşının, kamu 
bankalarının içinde bulundukları sorun
ları, bu konuda alınacak tedbirleri ve 
olayın sorumlularını tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/62) 

26. — Balıkesir Milletvekili İ. Ön
der Kırlı ve 32 arkadaşının, Güneydoğu 
Anadolu Bölgesindeki operasyonlarda 
kullanılmak üzere kiralanan ve satın alı
nan hdikopterler için hangi kurumca ne 
miktar ödeme yapıldığını tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişiklin 
önergesi (10/63) 

27. — Hatay Milletvekili Ali Uyar 
ve 40 arkadaşının, 1980 yılından sonra 
kurulan tıp fakültelerinden mezun olan 
öğrencilerin gerekli bilgi ve beceriye sa
hip olmadıkları iddiasını ve bu yetersiz-



İlklerinin nedenlerini tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
vd 103 üncü maddeleri uyarınca Mr 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/64) 

28. — Tokat Milletvekili Mehmet Zeki 
Uzun ve 23 arkadaşının, Tokat Hayvanat 
Bahçesinin kapatılmasının nedenleri ile 
sonuçlarını ve olayın sorumlularını tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca1 bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/65) 

29. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin ve 35 arkadaşının, ülkemize sığı
nan Iraklıların sorunlarını, hukukî 
statülerini ve Uluslararası sözleşme
lere göre haklarında yapılacak uygula
mayı tespit etmek 'amacıyla Anayasanın 
98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açıümasına üşkin Önergesi (10/66) 

30. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin ve 34 arkadaşının, kalkınmada 
öncelikli yörelerin sorunlarını gidermek 
amacıyla alınacak tedbirleri ve bu konu
da uygulanacak politikayı tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/67) 

31. — Bingöl Milletvekili îlhami Bi
nici ve 36 arkadaşının, T.B.M.M. Bina
sında milletvekillerince yapılan çalışmala
rın ve telefon konuşmalarının kaydedile
rek belge haline getirildiği iddiasını tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/68) 

32. — Bingöl Milletvekilli îlhami Bi
nici ve 22 arkadaşının, Bingöl tli Adaklı 
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ve Karer bölgelerinde yaşayan vatandaş
lar arasında cereyan eden olayların ne
denlerini ve bu konuda alınacak önlem
leri tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/69) 

33. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tü
tüncü ve 31 arkadaşının, kuraklıktan za
rar gören çiftçilerin sorunlarını ve bu ko
nuda alınacak önlemleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/70) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Hakkâri Miletvjekiıli Cumhur 
Keskinin, olağanüstü hal ilan edilen il
lerde baza okul binalarının askerî amaç
la yada karakol olarak kullanıldığı id
diasına ilişkin Mlillî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/3) 

2. — Adana Milletvekili Cüneyt 
Canver'in, hayalî ihracat yaptığı gerek
çesiyle hakkında dava açılan bir fir
maya vergi iadesi ödendiği iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/52) (1) 

3. — Denizli Milletvekili Adnan 
Keskin'tkı, 1983 - 1987 yılarında görev
lerine son verilen, halklarında nakil iş
lemi uygulanan ve müfettişlik sınavına 
tâbi tutulan öğretmenlere ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından söz
lü soru önergesi (6/15) 

4. — Hatay Milletvekilli Mustafa 
Murat SÖlkmenoğlu'nun, T. C. Ziraat 
Bankasınca ziraî kredilerin durduruldu
ğu iddiasına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/77) (1) 
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5. — istanbul Milletvekili Mehmet 
Moğulitay'ın, kamu konutlarının tahsis 
gayesine ve kira 'bedellerine iişklin Baş
bakandan sözlü soru Önergesi (6/20) 

6. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Neidim'in, 1.1.1988 tarihinden bugüne 
kadar gerçekleştirilen lastik ayakkabı, 
bot, çizme ve terlik ihracatına ve bu ma
muller için Destekilleme ve Fiyat İstik
rar Fonundan yapılan ödemeye iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/57) <1) 

7. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, Anadolu Bankasına yüz milyon 
liranın üzerinde 'borcu (bulunup da 
31.12,1987 tarihi itibariyle borcunu öde
memiş olan Ikıişi ve kurumlara ve tahsil 
edilemeyen banka alacakları hakkında ne 
gibi işlem yapıldığına ilişiklin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/21) 

8. — Hatay Milletvekili Turhan 
Hırfanoğlu'nun, 1987 ve 1988 yıllarında
ki taşkınlar nedeniyle Hatay İline bağlı 
bazı ilçe ve köylerde zarara uğrayan va
tandaşlara ne gibi yardımlar yapıldığına 
ve taşkınların önlenmesi için alınacak 
tedbirlere ilişiklin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/23) 

9. — Hatay Milletvekilli Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, kumarhanelerin 
açtığı sosyal yaraları önlemek ve ku
marhaneleri cazip halden çıkarmak için 
ne gibi tedbirler alındığına ilişkin Kültür 
ve Turizm Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/28) 

10. — Eskişehir Milletvekili M. Cev
det SeÜvi'nlin, işçilerin ekonomik ve sos
yal sorunlarına ilişkim Çalışma ve Sos-

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uya
rınca sözlü soruya çevrilmiştir^ 

yal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/32) 

11. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'ıin, Trakya Yağlı Tohumlar Ta
rım Satış Kooperatifleri Birliğince 1987 
hasat döneminde satın alınan ayçiçeği 
ürünü için üreticilere fiyat farkı ödenip 
ödenmeyeceğine ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/38) 

12. — Ankara Milletvekili Kâmil 
Ateşoğuliları'nın, Sıkıyönetim Kanunu
na göre görevlerine son verilip de bi-
lahara işe alınanlara arada geçen süre 
için aylık ve özlük haklarının verilme
diği iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/44) 

13. — Tunceli MületvefcM Orhan 
Veli Yıldırım'ın Tunceli İline bağlı bazı 
köy ve mezralarda 1988 yılı Ocak ayın
da meydana gelen olaylara ve bu olayla
rın sorumlularına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/46) 

14. — Antalya Milletvekili Hasan 
Namal'ın, Antalya İli Beldibi mevkiinde 
vatandaşlarca tapulu arazileri üzerine 
yaptırılan binalardac (bazılarının Antalya 
Valiliğince yıktırıldığı iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/47) 

15. — Çorum Milletvekili Rıza Ilı-
man'ın, Çorum İli Ortaköy İlçesi Yay-
lacık Köyünde» yaptırılan ortaokulun öğ
retime açılmamasının nedenline ilişkin 
Millî' Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi C6/48) 

16. — Hatay Milletvekili öner Mis-
ki'nıin, ABD ile yapılan Savunma ve 
Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının onay
lanmasının geciktirilme nedenine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru Önergesi (6/49) 

17. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, işçilerin kıdem tazminatların-



dan vergi kesileceği iddiasına ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/50) 

18. — Samsun Milletvekili Ali Eser* 
in, birinci özal Hükümetinde görev alan 
eski bakanlara resmi taşıt tahsis edildiği 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/60) 

19. — Samsun Milletvekili İrfan De-
mirahVin, bankalardaki döviz tevdiat 
hesaplarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/62) 

20. — Samsun Milletvekili irfan De-
miralp'in, ülkemiz üzerinden iran'a silah 
gönderildiği iddiasına ilişkin Millî Savun
ma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/63) 

21. — Afyon Milletvekili Baki 
Durmaz'ın, din görevlilerinin eğitim prog
ramlarının geliştirilmesi ve ödeneklerinin 
artırılması için ne gibi tedbirler düşünül
düğüne ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/65) 

22. — Artvin Milletvekili Ayhan 
Arifağaoğlu'nun, Artvin il merkezin
deki öğretmen okulu kampusu ile Şav
şat ilçesindeki temel eğitim okulu bi
nasının Jandarma komutanlıklarınca kul
lanıldığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Baıcanından sözlü soru 
önergesi (6/95) (1) 

23. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Neidim'in, Sakarya ili organize sanayi 
bölgesi inşaatına ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/67) 

24. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, profesyonel futbol ligin
de uygulanan puan sistemine ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından söz
lü soru önergesi (6/68) 

25. — Zonguldak Milletvekili Gü
neş Müftüoğlu'nun, rotasyona tabi öğ

retmenlerin mağduriyetlerine ve alınması 
gerekli tedbirlere ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/69) 

26. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, ihtiyaç sahibi köylülere 
kereste verilmediği iddiasına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanımdan 
sözlü soru önergesi (6/70) 

27. — Hatay Milletvekili öner Mis-
ki'nin, 25 Mart 1984 tarihinden bu yana 
kaç belediyenin mülkiye müfettişlerince 
denetlendiğine ve denetim sonuçlarına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/96) (1) 

28. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Neidim'in, çift pasaportlu kamu gö
revlilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/73) 

29. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze ilçesine bağlı mahalleler
den ikisine farklı telefon kod numarası 
verildiği iddiasına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/75) 

30. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze - Kocaeli arasındaki oto
yolun trafiğe açılmasından sonra yaptırı
lan tamirata ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/76) 

31. — Ankara Milletvekili Kâmil 
AteşoğuUarı'nın, Sosyal Sigortalar Kuru
munun prim alacaklarına ilişkin Çalış
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanından söz
lü soru önergesi (6/97) (1) 

32. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, kamu kesiminde çalışan 
işçilere verilmesi kararlaştırılan ek zam
mın ilk taksidinin bazı kurumlarca öden
mediği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/79) 



33. — Gaziantep Milletvekili Mus
tafa Yıimaz'ın, çifte pasaportlu olduğu 
iddia edilen kamu görevlilerine ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/102) (1) 

34. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, güvenlik soruşturması nede
niyle fişlenen vatandaşlara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/103) (1) 

35. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, 1983 yılında kapatılan Kü
tahya Sümerbank Keramik Fabrikasına 
ilişkıin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/80) 

36. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'mra. 1980 yılında inşası ta
mamlanan Çaycuma Yem Fabrikasının 
ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Ta
rım Orman TO Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/81) 

37. — İzmir Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayazıt'ım, Foça Belediye Başkanı 
hakkındaki yolsuzluk iddialarına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/104) (1) 

38. — Bursa Milaetvekii Beytullah 
Mehmet Gaziöğlu'nun, Bursa Büyükşehir 
Belediyesince gerçekleştirilecek büyük 
projelerin geciktirildiği iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/82) 

39. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gaziöğlu'nun, 1988 yılı Mart 
ayında yapılan doçentlik yabancı dil sı
navına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/83) 

40. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gaziöğlu'nun, eğitim ve kültür 
faaliyetlerinde meydana geldiği iddia edi
len gerilemenin nedenlerine ve bu konu
da alınacak tedbirlere ilişkin Kültür ve 

Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/84) 

41. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gaziöğlu'nun, üniversite öğren
cilerine verilen burs ve kredilerin artırıl
masına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/85) 

42. — Muğla Milletvekili Tufan Do-
ğu'nun, fişleme ve güvenlik soruşturması 
nedeniyle işe alınmadıkları veya işten 
atıldıkları iddia edilen vatandaşların du
rumuna ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/105) (1) 

43. — Muğla Milletvekili Tufan Do-
ğu'nun, fişlenen yurttaş sayısına ve fiş 
kayıtlarının iptali ile ilgili çalışmalara iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/106) (1) 

44. — Ankara Milletvekili Rıza Yıi
maz'ın, Aydınlıkevler Körler İlkokulu
nun yönetici kadrolarına yapılan atama
lara ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/107) (1) 

45. — Ankara Milletvekili Ömer 
Çiftçi'nin, Türk-İş Yapı Kooperatifince 
Ankara 100 üncü Yıl Sitesinde yaptırılan 
konut inşaatları için Sosyal Sigortalar 
Kurumunca müteahhit firmaya yapılan 
ödemeye ilişkin Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanından sözlü soru önerges1' 
(6/86) 

46. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Diyarbakır İlinde 19 ve 20 
Mart 1988 tarihlerinde gözaltına alman 
kişüere emniyet mensuplarınca kötü mu
amelelerde bulunulduğu iddiasına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesr 
(6/120) (1) 

47. — Adana Milletvekili Abdullah 
Sedat Doğan'ın, Adana Eğitim Araçları 



Merkezi Başkanının keyfi uygulamalar 
yaptığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/121) (1) 

48. — Kırklareli Milletvekili İrfan 
Gürpınar'ın, Trakya Bölgesinde süne ile 
mücadelede geç kalındığı iddiasına iliş
kin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/89) 

49. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Türk Kadınını Tanıtma ve 
Güçlendirme Vakfının bazı üyelerinin 
Bakanlığın Ankara Eğitim Şubesinde 
kurs gördükleri iddiasına ilişkin Maliye 
ve Gümrük Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/91) 

50. — izmir Milletvekili K. Kemal 
Anadol'un, Boğaziçi Üniversitesine men
sup bir grup öğrencinin dövülmesi nede
niyle 6,4.1988 tarihinde Ortaköy Kara
koluna intikal eden olaya ve Karakol 
amirinin tutumuna ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/93) 

51. — Manisa Milletvekili Hasan 
Zengin'in, bir dergide yer alan DELTA 
Deri Giyim Sanayii A. Ş. ile ilgili iddia
lara ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/94) 

52. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihti
yacı olan malların alımı için Sümerbank' 
la bir mutabakat imzalanıp imzalanma
dığına ilişkin Millî Savunma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/98) 

53. — içel Milletvekili Durmuş Fik
ri Sağlar'ın, Türk Kadınını Tanıtma ve 
Güçlendirme Vakfı Başkanının Çin ge
zisine ve bu Vakıf tarafından çıkarılan 
gazeteye ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/136) (1) 

54. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, 28 Nisan 1988 
tarihinde istanbul'da meydana gelen olay
lardan sonra tutuklandığı iddia edilen öğ
rencilerden birinin akıbetine ilişkin içiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/124) (1) 

55. — Ankar% Milletvekili Ömer 
Çiftçi'nin, Ankara ili Ayaş ilçesinde Kim
sesiz Çocukları Koruma Birliğine ait 
olan okulun bahçesinin imarından doğan 
ve anlaşma ile Belediyeye verilen arsa 
üzerinde özel bir kooperatif adına inşaat 
yaptırıldığı iddiasına ilişkin içişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/99) 

56. — izmir Milletvekili Neccar 
Türkcan'ın, Ödemiş ilçesinde yetiştirilen 
yaz patatesinin pazarlanmasma ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/137) (1) 

57. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Zonguldak Taşkömürü işlet
mesine Yozgat ilinden getirtilen işsizle
rin yerleştirildiği ve Karabük Demir - Çe
lik Fabrikalarına işçi alımından vazge
çildiği iddialarına ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/100) 

58. — Artvin Milletvekili Hasan 
Ekinci'nin, Karadeniz Bakır işletmeleri 
Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu üye
liğine yapılan bir atamaya ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü şort: önergesi (6/108) 

59. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Türkiye Demir ve Çelik işlet
meleri Genel Müdürlüğünde görevli bir 
genel müdür yardımcısı ile bir müdür 
muavininin sözleşmelerinin feshedilmesi
nin nedenine ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/109) 

60. — Samsun Milletvekili irfan De-
miralp'in, Tokat ilindeki öğrencilerden 
çeşitli nedenlerle para toplandığı ve bu 



ildeki okulların ısıtılması amacıyla tahsis 
edilen paraların başka amaçlar için kul
lanıldığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/141) (1) 

61. — Balıkesir Milletvekili I. önder 
Kırlı'nın, yurt dışına gönderilecek Öğret
menlerle ilgili mülakat sınavının ertelen
me nedenine ve sınav komisyonunun kim
lerden oluştuğuna ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/142) (1) 

62. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, fişlenen ve fiş kayıtları iptal edi
len vatandaşların sayısına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/143) 
(D 

63. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Orman Genel Müdürlüğün
ce kişi ve kuruluşlara ön ve kesin tahsisi 
yapılan alanlara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/144) (1) 

64. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Çerkezköy Endüstri Meslek 
Lisesi inşaatının ne zaman tamamlana
cağına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/145) (1) 

65. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Eflani - Safranbolu yolunun 
tamir edilmemesini tenkit eden bir va
tandaşın Karayolları 15 inci Bölge Şef
liği görevlilerince dövüldüğü iddiasına 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/110) 

66. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
Sangül'ün, spor sahalarında meydana ge
lebilecek sportmenliğe aykırı davranışları 
önlemek amacıyla ne gibi tedbirler alın
dığına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/202) (1) 

67. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altıner'in, Zonguldak İli Karabük İlçe

sinin ne zaman il yapılacağına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/111) 

68. — Sinop Milletvekili Yaşar Top-
çu'nun, T.R.T. Genel Müdürünün atan
masından önce, T.R.T. Yüksek Kurulu
nun yaptığı toplantılara ve gösterdiği 
adaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/112) 

69. — Manisa Milletvekili Hasan 
Zengin'in, Manisa İli Kula İlçesindeki 
Sandal Grubu içme suyu şebekesinin 
kontrol edilmeden hizmete açıldığı ve ba
zı köylerin su alamadığı iddiasına ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/114) 

70. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, Türkiye Taşkömürü Ku
rumu Amasra Müessese Müdürlüğüne 
1988 yılı Haziran - Temmuz aylarında 
imtihansız personel alındığı iddiasına iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/115) 

71. — Hatay Milletvekili Turhan 
Hırfanoğlu'nun, Türkiye Ziraî Donatım 
Kurumu tarafından 1986 yılında çiftçi ve 
köylülere taksitle satılan traktörlerin ade
dine ve satış fiyatına ilişkin Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/116) 

72. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, Seka işçilerinin greve 
itildiği iddiasına ve işverence lokavt ilan 
edilmesinin gayesine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/117) 

73. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
Sangül'ün, Seul Olimpiyatlarına katılan 
yöneticilerin görevlerine ve bunlar için 
Devletçe yapılan harcamaya ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından söz
lü soru önergesi (6/203) (1) 

74. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
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bölgelerinde Öğretime elverişli olmayan 
köy okullarının öğretime elverişli hale 
getirilmesi için çalışma yapılıp yapılma
dığına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/204) (1) 

75. — Edirne Milletvekili Erdal Kal-
kan'ın, Türkiye Vakıflar Bankası Yöne
tim Kurulu üyelerine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/205) (1) 

76. — Antalya Milletvekili ibrahim 
Demir'in, İstanbul Kalamış İlkokulunda 
okuyan kapıcı çocuklarına farkjı mua
mele yapıldığı iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/122) 

77. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, Kütahya Halk Eğitim Mer
kezi için tahsis edilen arazi ve ödeneğe 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/229) (1) 

7S. — Ankara Milletvekili Tevfik 
Koçak'ın, günlük bir gazetenin 28.9.1988 
tarihli nüshasında «Kapıcı çocukları için 
ayrı bir sınıf» başlığı ile yer alan habere 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/230) (l) 

79. — izmir Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayazıt'ın, Bergama İlçesindeki ilk 
ve orta dereceli okulların öğretmen açı
ğına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözilü soru önergesi (6/23'" 
(D 

80. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, aylık bir derginin yayın yö
netmeni ve Ankara temsilcisi ile diğer ça
lışanlarının takip edildikleri ve gözetim 
altında tutuldukları iddiasına ilişkin içiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/233) (1) 

81. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Müftüoğlu'nun, televizyonun yeni yayın 
dönemindeki programlarda TBMM çalış

malarına yer veriJlmediği iddiasına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/123) 

82. — Adana Milletvekili Cüneyt 
Canver'in, Horzum Şirketler Grubuna 
20.11.1985 tarihli protokolden önce ve 
sonra ne kadar vergi iadesi ve kaynak 
kullanımı destekleme primi ödendiğine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/234) (1) 

83. — Balıkesir Milletvekili 1. ön
der Kırlı'nın, Başbakanlık için satın alı
nan uçaklar nedeniyle yapılan harcama
ya ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/235) (1) 

84. — Mardin Milletvekili Süleyman 
Çelebi'nin, ilk ve orta dereceli okullar
daki öğretmen açığına ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/245) (1) 

85. — Adana Milletvekili Cüneyt 
Canver'in, insan Hakları Sözleşmesine 
rağmen gözaltına alınan vatandaşlara iş
kence yapıldığı ve işkence yapanların ko
runduğu iddiasına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/246) (1) 

86. — Ankara Milletvekili Ömer 
Çiftçi'nin, Ankara İli Gölbaşı İlçesi eski 
Belediye Başkanı ile İmar Müdürü hak
larındaki iddialara ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/125) 

87. — Ankara Milletvekili Ömer 
Çiftçi'nin, Nallıhan Kurs ve Okul Tale
belerine Yardım Derneği öğrenci Pan
siyonunun kazan dairesinin onarımı için 
gerekli malzeme ve işçiliğin karşılıksız 
olarak T.K.t. Orta Anadolu Linyit lşlet-
mesince karşılandığı iddiasına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/126) 

88. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Siirt İline bağlı köylerdeki ola
ğanüstü hal uygulamalarının yöredeki va-
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tartdaşlan mağdur ettiği iddiasına ilişkin 
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/247) (1) 

89. — Ankara Milletvekili Ömer 
Çiftçi'nin, > Sümerbank'ta «Turgut özal» 
markalı kumaş dokunduğu iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/127) 

90. — istanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül'ün, maç biletlerinin bir hafta ön
ceden satışa çıkarılmasının karaborsaya 
neden olduğu iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/248) (1) 

91. — izmir Milletvekili K. Kemal 
Anadol'un, Yumurtalık, Tekirdağ ve Ali
ağa'da termik santrallar kurulacağı iddi
asına ve Aliağa'daki sanayi tesislerinin 
yaptığı olumsuz etkilere ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/128) 

92. — Denizli Milletvekili Adnan 
Keskin'in, Ege Bölgesindeki pamuk üre
ticilerine ürün bedellerinin ne zaman ve 
nasıl ödeneceğine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/249) (1) 

93. — Adana Milletvekili Cüneyt 
Canver'in, ülkemizdeki ortak savunma 
tesislerinde radyasyon sızıntısı bulunduğu 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/250) (1) 

94. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, fiş veya fatura vermeyen 
esnafların cezalandırılması amacıyla ya
pılan uygulamaya ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından - sözlü soru önergesi 
(6/129) 

95. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, istanbul - Tuzla'da 7.10.1988 ta
rihinde polisçe yapılan kontrol sırasında 
meydana gelen olaya ilişkin içişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/251) (1) 

96". — Denizli Milletvekili Adnan 
Keskin'in, tütün ve yabancı sigara ithala
tına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/252) (1) 

97. — Eskişehir Milletvekili M. Cev
det Selvi'nin, yurtlara giremeyen öğren
cilerin sayısına ve sorunlarına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/256) (1) 

98. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, Başbakan Turgut özal'ın 
yurt dışı gezilerine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/130) 

99. — Kocaeli Milletvekili Ömer 
Türkçakal'ın, Seka izmit Fabrikasının 
kaldırılacağı iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/131) 

100. — Aydın Milletvekili Hilmi Zi
ya Postacı'nın, Kuveyt Türk Evkaf Fi-
nans Kurumu A.Ş 'nin ortaklarına ve şir
ket anasözleşmesinde yer alan bazı hü
kümlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/257) (1) 

101. — Çorum Milletvekili Rıza Ilı-
man'ın, Çorum İline bağlı bazı köylerin 
elektrik sorununa ilişkin Enerji ve Tabiî 
kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/258) (1) 

102. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Diyarbakır İli Hani ilçesinde 
14.5.1988 tarihinde meydana gelen olaya 
ve sorumluları hakkında ne gibi işlem 
yapıldığına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/259) (1) 

103. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Dûrutürk'ün, 335 sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin yürürlüğe girmesinden 
sonra boşalan belediye başkanlıklarına ve 
bu belediye başkanlıklarına valiliklerce 
yapılan atamalara ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/260) (1) 

104. — Kütahya Milletvekili Meh
met Korkmaz'ın, tasarruf mevduatlarına 
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uygulanacak faiz oranlarının serbest bı
rakılmasının neden olabileceği sorunlara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/133) 

105. — Kütahya Milletvekili Meh
met Korkmaz'ın, ücretlilere ve Gelir Ver
gisi mükelleflerine 1987 ve 1988 yıllarında 
ne kadar vergi iadesi ödendiğine ve ver
gi iadesi ile ilgili yeni uygulamalara iliş
kin Maliye ve Gümrük Bakanından söz
lü soru önergesi (6/134) 

106. — Kütahya Milletvekili Meh
met Korkmaz'ın, hormonlu et ihraç eden 
ülkelerden ülkemizce ne kadar et ithal 
edildiğine ve ithalatın devam edip etme
diğine ilişkin Tarım Orman ve Köyiş-
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/135) 

107. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk'ün, hayalî ihracatla ilgili olarak 
mahkemelere intikal eden veya Devlet 
Planlama Teşkilatında soruşturması de
vam eden dosyalara ilişkin Başbakandan 

. sözlü soru önergesi (6/138) 

108. — Adana Milletvekili Cüneyt 
Canver'in, İzmir Büyükşehir Belediye 
Başkanı ile Emniyet Müdürlüğü Ahlak 
Bürosu Şefinin karşılıklı suçlamalarda 
bulunmaları nedeniyle herhangi bir soruş
turma açılıp açılmadığına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/316) 
(D 

109. — İçel Milletvekili M. Istemi-
han Talay'ın, pamuk üreticilerinin sorun
larına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/261) (1) 

110. — Denizli Milletvekili Adnan 
Keskin'in, 1988 yılı bütçesinin belediyele
re yapılacak yardım ve ödemeler tertibin
den hangi belediyelere ne miktar yardım 
yapıldığına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/262) (1) 

111. — Hatay Milletvekili Turhan 
Hırfanoğlu'nun, 1988 kampanyasında ÇU-
KOBİRLİK'çe gerçekleştirilen kütlü pa
muk alımlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/263) 
0) 

112. — Balıkesir Milletvekili I. Ön
der Kırlı'nın, eğitim önlisans programı
na katılarak Açıköğretim Fakültesini bi
tiren emekli öğretmenlerin intibaklarının 
yeniden düzenlenip düzenlenmeyeceğine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/264) (1) 

113. — Adana Milletvekili M. Ha-
lit Dağh'nın, Gazi Eğitim Fakültesi Arap 
Dili Eğitimi Anabilim Dalından mezun 
olanlara öğretmenlik hakkı verilmediği 
iddiasına üişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/300) (1) 

114. — Eskişehir Milletvekili Zeki 
Ünal'ın, Türkiye Futbol Federasyonu 
Başkanlığına atama yapılmamasının ne
denine ilişkin Başbakandan sözlü, soru 
önergesi (6/301) (1) 

115. — Kütahya Milletvekili Meh
met Korkmaz'ın, ülkemizdeki et tüketimi
ne ve canlı koyun sayısında görülen düşü
şün nedenine ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/139) 

116. — Kars Milletvekili Mah
mut Alınak'ın olağanüstü hal uygulaması 
nedeniyle yapılan harcamalara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/302) 
(1) 

117. — Ankara Milletvekili İbrahim 
Tez'in, Ankara Üniversitesi Sınav Yönet
meliğinin Diş Hekimliği Fakültesindeki 
uygulamasına ilişkin Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/147) 
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118. — Hatay Milletvekili Musta
fa Murat Sökmenoğlu'nun, İskenderun 
Demir ve Çelik Fabrikalarınca son üç ay
da belediyelere ve diğer resmî kurumla
ra yapılan demir tahsisine ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/303) 
(1) 

119. — Kütahya Milletvekili Meh
met Korkmaz'ın, Çankırı ili Eldivan İl
çesi arazisindeki suların toplanarak Kı
zılırmak ve Saraycık köylerine içmesuyu 
olarak götürüldüğü iddiasına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/148) 

120. — Mardin Milletvekili Süley
man Çelebi'nin Mardin Köy Hizmetleri 
Müdürlüğünün mevsimlik işçi ihtiyacına 
ve 1988 yılındaki mevsimlik işçi istihda
mına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/149) 

121. — Mardin Milletvekili Süley
man Çelebi'nin, Cizre - Midyat karayo
luna ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/150) 

122. — Adana Milletvekili Orhan 
Şendağ'ın Köy Hizmetleri Üçüncü Bölge 
ve Adana Müdürlüklerinde 1988 yılında 
geçici statüde kaç işçinin ne kadar süre 
ile çalıştırıldığına ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önerge
si (6/151) 

123. — Adana Milletvekili Orhan 
Şendağ'ın, P.T.T. işyerlerinde 1988 yılın
da geçici statüde çalıştırılan işçilerden 
1.11.1988 tarihi itibariyle iş akitleri feshe
dilenlere ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/152) 

124. — Adana Milletvekili Orhan 
Şendağ'ın, Misis'i Kozan'a bağlayan eski 
Kozan yolunun, Misis hududu Göztepe 
mevkiindeki yolun bakımına ve asfaltlan

masına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/153) 

125. — Adana Milletvekili Orhan 
Şendağ'ın, Adana İlinin sağlık sorunla
rına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/154) 

126. — Adana Milletvekilli Orhan 
Şendağ'ın, Adana Organize Sanayi Böl
gesinin yapım çalışmalarına ilişkin Sana
yi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/155) 

127. — Adana Milletvekili Orhan 
Şendağ'ın, Adana İli Yüreğir ilçesi Kâ
zım Karabekir Mahallesinde sağlık oca
ğı yaptırılıp yaptırılmayacağına ilişkin 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/156) 

128. — Adana Milletvekili Orhan 
Şendağ'ın, Adana ili Yüreğir ilçesi Yu-
nusoğlu Köyünde sağlık ocağı yaptırıl-
mamasının nedenine ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/157) 

129. — Adana Milletvekili Orhan 
Şendağ'ın, Ceyhan Nehrinin Akdeniz'e 
döküldüğü bölgenin herhangi bir fir
maya kiralanıp kiralanmadığına #lişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/158) 

130. — Adana Miletvekili Orhan 
Şendağ'ın, Silifke ilçesinde 1981 yılın
dan sonra tapu paftalarında yapıldığı id
dia edilen değişikliklere ve imar planı 
düzenleme çalışmalarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/159) 

131. — Hatay Milletvekili Öner Mis-
ki'nin, üniversite öğrencileri için çıka
rılacak affın geciktirilmesinin bazı öğ
rencilerin sömestr veya ders yılı kaybı
na neden olacağı iddiasına ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından söz
lü soru önergesi (6/304) (1) 
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132. — Zonguldak Milletvekili Güneş 
Mtiftüoğl'U'nun, televizyonun birinci ka
nal yayınlarının Zonguldak ti Merkezin
de izlenemediği iddiasına ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/160) 

133. — Samsun Milletvekili İrfan De-
miralp'in, ilköğretim müfettişlerine ve 
müfettişlik için atama bekleyen öğretmen
lere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/161) 

134. — Samsun Milletvekili İrfan 
Demiralp'in, Sosyal Sigorta Kurumu 
emeklilerinin de yurt dışı tedavi imkân
larından yararlandırılmaları için çalışma 
yapılıp yapılmadığına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/162) 

135. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdaâ'ın, İsparta Antalya Dereboğazı 
yolu için 1989 yılı bütçesinde ayrılan 
tahsisata ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/163) 

136. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, ondan fazla işçi çalıştıran iş
yerlerinden Konut Edindirme Fonu için 
toplanan para miktarına ve fondan ya
rarlananlara ilişkin Barbakandan sözlü 
soru önergesi (6/164) 

137. — Trabzon Milletvekili Mehmet 
Çakıroğlu'nun, çay üreticilerinin alacak
larına ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/165) 

138. — Trabzon Milletvekili Mehmet 
Çakıroğlu'nun fındık ürünü taban fiyatı
na ve fındık üreticilerinin alacaklarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından söz
lü soru önergesi (6/166) 

139. — Trabzon Milletvekilli Mehmet 
Çakıroğlu'nun, ÇAY - KUR'un elinde 
bulunan radyasyonlu çaylara ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/167) 

140. — Trabzon Milletvekili Mehmet 
Çakıroğlu'nun, Trabzon - Maçka İlçe
sinde meydana gelen heyelandan zarar 
gören vatandaşlar için yaptırılacak ko
nutlara ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/168) 

141. — Erzurum Milletvekili İsmail 
Köse'nin, İspir - Kundura, Tortum - Şa
yak, Dumlu - Yapağı Tiftik, Pasinler •• 
Tütün ve Ilıca - Süt fabrikalarının son 
durumlarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/169) 

142. — Erzurum Milletvekili İsmail 
Köse'nin, Karayolları 12 nci Bölge Mü
dürlüğünce 1988 yılında gerçekleştirilen 
yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından.sözlü soru önergesi (6/170) 

143. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Neidim'in, Sakarya İli Merkez İlçesi 
Kâzımpaşa Nahiyesindeki Gökçeören 
bataklığına ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/172) 

144. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Neidim'in, Sakarya İli Adapazarı İlçe
sindeki Çark suyunun ıslahına ve Aşağı 
Sakarya Projesine ait çalışmaların ne 
zaman tamamlanacağına ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/173) 

145. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Kocaeli İlinde yapımları devam 
eden Gölcük Devlet Hastanesine ve sağ
lık olacaklarına ait inşaatların ne zaman 
tamamlanacağına ilişkin Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/174) 

146. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze İlçesinde sigorta hasta
nesi açılmasının düşünülüp düşünülme
diğine Miskin Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/175) 
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• 147. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze ilçesinin telefon sorunu
na ve Gebze'de telefon müdürlüğü ku
rulmasının düşünülüp düşünülmediğine 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/176) 

148. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze Kapalı Spor Salonu in
şaatının ne zaman ihale edileceğine iliş
kin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/177) 

149. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze İlçesine bağlı bazı köy
lerde yapılmakta olan sanayi ve fabri
ka inşaatlarının ruhsatlarının bulunup 
bulunmadığına ilişkin Bayındırlık ve 
tskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/178) 

150. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze - Muaıllimköy sahilinde 
yapılmakta olan liman inşaatına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/179) 

151. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze îlçesi Şekerpmar Köyü
nün ne zaman içme suyuna, kavuşturu
lacağına ilişkin Tarım Orman ve Köyiş-
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/180) 

152. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Vezirköprü İlçe Hastanesi Ue bu İl
çeye bağlı köylerdeki sağlık ocaklarının 
personel ve araç - gereç sorunlarına iliş
kin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/181) 

153. — Samsun Milletvekilli Ali Eser' 
in, Vezirköprü İlçesi Aşağı Narlı Köyü 
Ortaokulunun öğretmen ihtiyacına ilişkin 
MiMî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/182) 

154. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, yabancı dil derslerinin ortaöğretim 
kurumlarında meciburî ders olmaktan çı

karılmasının öğretmenler ve öğrenciler 
üzerindeki etkisine ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/183) 

155. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
AUıner'in, Karabük - Safranbolu kara
yoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/184) 

156. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altmer'in, Karabük - Yenice karayolu 
yapım çalışmalarının durdurulma nedeni
ne ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/185) 

157. — Zonguldak Milletvekili Şinasi 
Altmer'in, Karabük İlçesi Kapullu Kö
yünde yaptırılacak afet evlerine ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/186) 

158. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, toplu iş sözleşmeleri netice
lenmeyen ve greve giden işyerlerine iliş
kin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Baka
nından sözlü soru önergesi (6/187) 

159. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, dış ülkelere gidecek vatan
daşlara uygulanan vize işlemlerinin ko
laylaştırılması için çalışma yapılıp yapa
madığına ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/188) 

160. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, Hükümetin ül
kemizde komünist partisi kurulması fikrî
ne katılıp katılmadığına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/189) 

161. — Ankara Milletvekili Ömer 
Çiftçi'nin, Türk Kadınını Tanıtma ve 
Güçlendirme Vakfının şubelerine, 1987 
yılı kârına ve 1986 yılından bu yana 
vakfa yapılan bağışlara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/305) (1) 

162. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı' 
nın, zeytinyağı taban fiyatının ne zaman 
açıklanacağına ve kestane ürününe taban 
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fiyat verilmesi için çalışma yapılıp yapıl
madığına ilişkin Sanayi ve Ticaret Baka
nından sözlü soru önergesi (6/190) 

163. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı* 
nın, Kiraz - Alaşehir yolunun asfalt kap
laması için 1989 yılı bütçesine ödenek ko
nulup konulmadığına ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/191) 

164. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı' 
nın, Beydağ - Nazilli karayoluna İlişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/192) 

165. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı' 
nın, Tahtalı Barajı projesinde değişiklik 
yapılıp yapılmadığına ve Barajın ne za
man bitirileceğine ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/193) 

166. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, Çukurova Üni
versitesi Ziraat Fakültesinde yapılan 
İKARDA toplantısında meydana geldiği 
iddia edilen olaya ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/194) 

167. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, kamu iktisadî 
teşebbüslerinin özelleştirilmesinin hede
finden saptırıldığı iddiasına ilişkin Dev
let Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/195) 

168. — Amasya Milletvekili Mehmet 
Tahir Köse'nin, Amasya İli Merkez İlçe
sine bağlı Dere Mahallesinde tabiî afete 
maruz kalmaları muhtemel olan vatan
daşlar için afet konutları yapılıp yapılma
yacağına ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/306) (1) 

169. — Denizli Milletvekili Adnan 
Keskin'in, inek ithalatına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/317) (1) 

170. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk'ün, yıllık enjektör tüketimine ve 
kaçak olarak ülkemize sokulduğu iddia 
edilen enjektörlere ilişkin Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/196) 

171. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk'ün, Afyon Çimento Fabrikası
nın çevre kirliliğine neden olduğu iddia
sına ilişkin Devlet Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/197) 

172. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, SEKA'daki grevin nedenine ve 
sonuçlarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/198) 

173. — İçel Milletvekili M. Iste-
mihan Talay'ın, «Tarsus'un, şimdilik 
il yapılmasının düşünülemediğine» dair 
31.10.1988 tarihli beyanına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/318) (1) 

174. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Kocaeli İli Gebze İlçesinin öğ
retmen ihtiyacına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/199) 

175. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze İlçesi adliye binasına ve 
bu İlçede ağır ceza mahkemesi kurulma
sına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/200) 

il 76. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Gebze - Çayırova'da kurulu 
Çağdaş Boya Sanayiinin işletme ruhsatı 
bulunup bulunmadığına ilişkin Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/201) 

177. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk'ün, şeker pancarına zam yapılıp 
yapılmayacağına ve pancar üreticilerine 
ürün bedellerinin ne zaman ödeneceğine 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/206) 
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178. — Adana Milletvekili Orhan Şen-
dağ'ın, günlük bir gazetenin 3.11.1988 ta
rihli nüshasında, Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanına atfen verilen habere 
konu teşkil eden olaya ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/207) 

179. — Ankara Milletvekili Tevfik 
Koçak'ın, Ankara îli Şereflikoçhisar İl
çesine bağlı Evren, Sarıyahşi ve Ağaçören 
kasabalarının ne zaman ilçe yapılacakla
rına ilişkin içişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/319) (1) 

180. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, ülkemize sığınan peşmergeler-
den bir kısmının Gebze - Çayırova'daki 
Tarım Meslek Lisesinde istihdam edile
ceği iddiasına ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/320) (1) 

181. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Kocaeli Valilik Konağı için ya
pılan harcamaya ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/321) (1) 

182. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, Sovyetler Birli-
ği'ne otomobil ihraç edilip edilmediğine 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından sözlü soru önergesi (6/208) 

183. — îzmir Milletvekili Erol Gün
gör'ün, «Yakın Tarih» adlı ansiklopedi
de Atatürk'ü ve Atatürk ilkelerini yeren 
ifade ve bölümler bulunup bulunmadı
ğına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/322) 
(D 

184. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, İsparta ili Yalvaç ilçesine 
bağlı Karıkkaya ve Kurusarı köylerinin 
içme suyu sorununa ilişkin Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/209) 

185. — İsparta Milletvekili Ertekk 
Durutürk'ün, Gülibirlik'çe 1988 yılında 
gerçekleştirilen gül alımlarına ve yapılan 

ödemelere ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/210) 

186. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, İsparta İli Senirkent İlçesi
ne ait kanalizasyonun, bazı köylerin ta
rım arazilerini olumsuz yönde etkile
diği iddiasına ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözdü soru öner
gesi (6/211) 

187. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, İsparta 111 Yalvaç ve Şarki
karaağaç ilçelerine bağlı bazı kasaba ve 
köylerde gölet yapılıp yapılmayacağına 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/212) 

188. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, Eğirdir Gölünde üretilen 
kerevit balıklarında görülen hastalığın 
giderilmesi için ne gibi tedbirler alındığı
na ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/213) 

189. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, Toplu Konut ve Kamu Or
taklığı Fonunun gelirlerine ve harcama
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/214) 

190. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, 5.10.1988 tarihinde Mardin 
ve Diyarbakır illerinde köy korucuları 
tarafından iki vatandaşın öldürüldüğü 
iddiasına ilişkin içişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/323) (1) 

191. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Siverek ilçesi Konurtepe Kö
yünden bir vatandaşın Kuşlukçayırı Kö
yü Bircemal Mezrası korucularından bi
ri tarafından öldürüldüğü iddiasına iliş
kin içişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/324) (1) 

192. — İsparta Milletvekili ibrahim 
Gürdal'ın, Atabey İlçesi Kapıcak Köyü
nün başka bir mahalle taşınmasına dair 

(107 nci birleşim) 
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projenin 1988 yılında gerçekleştirileme-
mesinin nedenine ilişkin Bayındırlık ve 
iskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/215) 

193. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, Türk Hava Yolları Genel Mü
dürlük binası inşaatına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/216) 

194. — Aydın Milletvekili Hilmi Ziya 
Postacının, British Airways uçaklarıyla 
Ankara ve İstanbul'dan Londra'ya giden 
yolcuların sıtma tehlikesine karşı ilaç
landıkları iddiasına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/325) (1) 

195. — Niğde Milletvekili Doğan Ba-
ran'ın, Niğde Merkez ilçesine bağlı Kar-
gasekmez Akarsuyu üzerinde yapılması 
planlanan Uluağaç Barajına ilişkin Ba
yındırlık ve iskân Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/217) 

196. — Niğde Milletvekili Doğan Ba-
ran'ın, Niğde ili Ulukışla ilçesinde ya
pılması düşünülen îmrahor Göletine iliş
kin Bayındırlık ve iskân Bakanından söz
lü soru önergesi (6/218) 

197. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, üniversitelerde 
görev yapan akademik personelin yapı
lan kadro düzenlemesinden yararlandı-
rılmadığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/219) 

198. — Adana Milletvekili M. Halit 
DağU'nın, Mansurlu - Kozan karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/220) 

199. — Adana Milletvekili M. Halit 
Dağlı'nın, Çatalan Barajından İmamoğlu 
Ovasına su getirecek olan tünelin ne za
man ihale edileceğine ilişkin Bayındırlık 
ve iskân Bakanından sözlü soru önerge
si (6/221) 

200. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, ülkemizdeki enf
lasyon konusunda IMF ve Dünya Ban
kasına verildiği iddia edilen teminata ve 
Dünya Bankasınca tarım sektörü için 
verilen kredinin kesildiği iddiasına iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/222) 

201. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın, Toplu Konut ve Kamu Ortak
lığı Fonundan konut yapı kooperatifle
rine 1988 yılında verilen krediye ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/223) 

202. — Afyon Milletvekili Baki Dur-
maz'ın,' Avrupa ülkelerinde çalışan Türk 
işçilerinin ailelerinin parçalanmasını ön
lemek için ne gibi tedbirler düşünüldü
ğüne ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/224) 

203. — Afyon Milletvekilli Baki Dur-
maz'ın, 1988 yılında tedavi masraflarını 
ödeyemedikleri için hastanelerden kaçan 
veya borç senedi vererek taburcu olan 
vatandaşların borçlarına ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/225) 

204. — İsparta Milletvekilli Abdullah 
Aykon Doğan'ın, istanbul ve Ankara il
leri telefon rehberlerinin ITT Bilka A. Ş. 
tarafından basılacağı iddiasına ve bu şir
ket ile yapılan anlaşmaya ilişkin Ulaş
tırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/226) 

205. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, istanbul'da münteşir bir gaze
tenin 12.11.1988 tarihli nüshasında yer 
alan silah ticareti ile ilgili habere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/227) 

206. — Adana Milletvekili Orhan 
Şendağ'ın, Adana ilinde askerî birliklere 
akaryakıt ikmali yapan Petrol Ofisi bayi-
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lerine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/331) (1) 

207. — Bursa Milletvekili Abdulkadir 
Cerıikçiler'ıin, koruma sahası olarak ilan 
edilen Fethiye ve Marmaris'te yapımla
rına daha önce izin verilen tesislerin in
şasının durdurulduğu iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/228) 

208. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, Başbakan Turgut özal'ın, Gö-
cek'te'ki yaz tatili sırasında kaldığı yatın 
kira bedeline ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/332) (1) 

209. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'in, Hakkâri îli Uludere ilçesi Ka-
yadibi Köyü Evil Mezrasındaki bir va
tandaşın evinin jandarma tarafından yı
kıldığı ve Kayadibi Köyünde zorunlu 
ikamete tabi tutulduğu iddiasına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/333) (1) 

210. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'in, 1986 ve 1987 yıllarında Hak
kâri îli Yüksekova İlçesi Esendere Bu
cağından sının geçerken jandarma tara
fından öldürülen veya yaralı olarak ele 
geçirilen vatandaşlara ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/334) (1) 

211. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'in, Hakkâri İli - Uludere İlçesi 
Şenoba Köyü Tabur Komutanının bazı 
uygulamalarına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/335) (1) 

212. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'in, Hakkâri İli Yüksekova İlçesi 
Güvenli Köyüne ait olan ve Dere Yay-, 
lasında otlatılmakta bulunan koyun sü
rüsüne Aytepe Karakolu görevlilerince 
el konulduğu ve sürünün gümrüğe tes
lim edildiği iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/336) (1) 

213. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, İsparta İli Yalvaç İlçesinde 
yapılmakta olan Sümerbank Konfeksi
yon Fabrikasına ait inşaatın durdurul
duğu ve tesisin Yalvaç Belediyesine sa
tıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/239) 

214. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, T.B.M.M.'nin 
1.11.1988 tarihli Birleşimindeki görüşme
lerde hükümeti temsil eden Devlet Ba
kanının İçtüzüğe ve teamüllere aykırı ha
reket ettiği iddiasına ve Başkanlığın bu 
konudaki tutumuna ilişkin Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Başkanından sözlü 
soru önergesi (6/240) 

215. — Mardin Milletvekili Süley
man Çelebi'nin, Mardin İlinde 15.11.1988 
tarihine kadar açılmamış olan okullara 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/241) 

216. — Mardin Milletvekili Süleyman 
Çelebi'nin, Midyat - Nusaybin Karayolu
na ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/242) 

217. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, Kıbrıs konusun
da tavizkâr politika izlendiği iddiasına 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/244) 

218. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Kocaeli tündeki belediyelere 
1988 yılında yapılan yardımlara ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/337) (1) 

219. — Eskişehir Milletvekili Zeki 
Ünal'ın, Anadolu Üniversitesi İktisat Fa
kültesi öğrencilerinden birinin Devlet gü
venliğini sarsıcı konularda bilgi vermeye 
zorlandığı iddiasına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/338) (1) 
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220. — izmir Milletvekili Ahmet Er-
sin'in, Denizli îli Honaz ilcesine bağlı 
köylerdeki vatandaşların sınırlandırıldığı 
ve fişlendiği iddiasına ilişkin içişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/341) (1) 

221. — Erzurum Milletvekili İsmail 
Köse'nin, vergi kontrolörlerinin mal var
lıklarına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/253) 

222. — Erzurum Milletvekili ismail 
Köse'nin, Doğu Anadolu'daki bazı ille
rin yakacak sorununa ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/254) 

223. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nun, bir dernek ve bir 
şirket tarafından istanbul Özel İdare Mü
dürlüğüne otomobil hibe edildiği iddia
sına ilişkin içişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/255) 

224. — Ankara Milletvekili ibrahim 
Tez'in, Le Monde Gazetesi muhabirine 
verdiği demece ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/266) 

225. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, günlük bir ga
zetenin dar boğaza sürüklenerek kapatıl
dığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/267) 

226. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Bezm-i Âlem Üniversitesine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/342) (1) 

227. — izmir Milletvekili Veli Ak-
soy'un, Anadolu Bankasınca 100 milyon 
liranın üzerinde kredi verilen kişi ve ku
ruluşlara ve bu kredilerin geri ödenip 
ödenmediğine ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/345) (1) 

228. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla Imamoğlu'nun, Kahramanmaraş -

Göksün, Göksün - Elbistan, Göksün -
Andırın ve Andırın - Kahramanmaraş 
karayollarına ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/268) 

229. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla Imamoğlu'nun, Afşin - Elbistan 
Termik Santralına ve bu bölgede katkı
sız biriket imalatının ne zaman gerçek
leştirileceğine ilişkin Enerji ve Taöiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner 
gesi (6/269) 

230. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla Imamoğlu'nun, Adatepe ve Kara-
kuz barajlarının yapımına ne zaman baş
lanacağına ilişkin Bayındırlık ve iskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/270) 

231. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla tmamoğlu'nun, fasulye ürününe 
taban fiyat verilmesinin düşünülüp dü
şünülmediğine ilişkin Tarım Orman ve 
Köy işi eri Bakanından sözlü soru önerge
si (̂6/271) 

232. -— Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla tmamoğlu'nun, Kahramanmaraş 
tünde tütün ekimine müsaade edilip edil
meyeceğine ve bu tide ne zaman Güm
rük Müdürlüğü kurulacağına ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü son. 
önergesi (6/272) 

233. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla Imamoğlu'nun, Kahramanmaraş 
tünde ne zaman havaalanı yapılacağına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/273) 

234. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla tmamoğlu'nun, televizyon yayınla
rını izleyemeyen Kahramanmaraş iline 
bağlı ilçe ve köylere ve Kahramanmaraş' 
da Sümerbank ikinci satış mağazasının 
ne zaman açılacağına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/274) 
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235. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla îmamoğlu'nun, Kahramanmaraş 
Şehir Stadyumunun ne zaman çimlendi-
rileceğine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/275) 

236. — Kahramanmaraş Milletvekili 
Atilla îmamoğlu'nun, Kahramanmaraş 
İlinde Sosyal Sigortalar Hastanesi yapı
lıp yapılmayacağına ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/276) 

237. — Zonguldak Milletvekili Şina-
si Altıner'in, Sosyal Sigortalar Kurumu 
Karabük Hastanesinde vefat eden emek
li bir işçinin cesedinin fareler tarafından 
tahrip edildiği iddiasına ilişkin Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/277) 

238. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, hükümetin Kıb
rıs politikasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/278) 

239. — Denizli Milletvekili Adnan 
Keskin'in, Vakıflar Bankası Samanpaza-
rı Şubesince Öztur Anonim Şirketine ve
rildiği iddia edilen krediye ilişkin Devlet 
Bakamndan sözlü soru önergesi (6/343) 
(D 

240. — Samsun Milletvekili İrfan 
Demiralp'in, seçimlere katılan siyasî par
tilerin radyo ve televizyon gibi haberleş
me araçlarından eşit olarak faydalandırıl
masına dair Avrupa Konseyi Kararına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/279) 

241. — Afyon Milletvekili Abdullah 
Ulutürk'ün, Afyon İli Sandıklı İlçesi Ak-
harım Kasabası Ortaokulunun öğretmen 
sorununa ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/344) (1) 

242. — Hatay Milletvekili Ali Uyar' 
in, Petrol Ofisi İskenderun Bölge Başmü
dürünün işçilere ve bölge halkına haka
ret ettiği iddiasına ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/346) (1) 

243. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Diyarbakır İli Lice İlçesi Jan
darma Komutanının baskısı ile bazı va
tandaşlara koruculuk için başvuru formu 
imzalattırıldığı iddiasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/347) 
(D 

244. — Hatay Milletvekili Öner Mis-
ki'nin, TEK Toroslar İşletmesinin Çu
kurova Elektrik A. Ş.'ne devredilmesin
den doğacak bazı sorunlara ilişkin Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından söz
lü soru önergesi (6/348) (1) 

245. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Olağanüstü Hal Bölge Valili
ğinin kurulmasından sonra bölgede göz
altına alınan vatandaşlara ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/349) 
(D 

246. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Sürt İli Merkez 2 No. lu Sağ
lık Ocağında görevli iki hemşirenin gö
rev dönüşü Dicle Nehrinde 'boğulmaları 
olayına ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi ı(6/350) (1) 

247. — Bursa Milletvekili Beytullah 
Mehmet Gazioğlu'nuın, Marmara Deni
zinde trol ve algalarina ile balık avcılığı 
yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/280) 

248. — Samsun Milletvekili İrfan 
Demiralp'in, Samsun = Havza İlçesi 
25 Mayıs Ortaokulu Müdürlüğüne usul
süz atama yapıldığı iddiasına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/351) (1) 
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249. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı' 
<nm, gece bekçilerine dö silah tazminatı 
verilip verilmeyeceğine ilişkin IçıişÜeri 
akanından sözlü soru önergesi (6/281) 

250. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı' 
nın, ödemiş ilçesinin ne zaman il yapı
lacağına ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/282) 

251. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın,,, Olağanüstü Hal Bölge Vali
liliğinin kurulmasından sonra bölgede kaç 
(kişinin korucu olarak görevlendirildiğine 
ve korucuların karıştıkları adlî olaylara 
iişkiin İçişleri Balkanından sözlü sor1 

önergesi (6/352) (1) 

252. — Kütahya Milletvekili Meh
met Korkmaz'm, Haydarpaşa Gar Mü
dürlüğünce açılan imtihana îmam Hatip 
Lisesi mezunlarının alınmadığı iddiasına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/283) 

253. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Neidim'in, AİDS'i hastaların sayısına 
ve bu konuda ne gibi tedbirler alındığına 
ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Baka
nından sözlü soru önergesi (6/284) 

254. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, Keçiborlu İlçesine bağlı Gül-
köy ve Kavak köylerine sağlık evi yap
tırılmasına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/285) 

255. — İsparta Milletvekili ibrahim 
Gürdal'ın, Keçiborlu ilçesinin içme suyu 
ve kanalizasyon sorunlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesü (6/286) 

256. — İsparta Milletvekili ibrahim 
Gürdal'ın, Keçiborlu İlçesinde yapılacak 
olan Erkek Teknik öğretmen Okulu ve 
Kız Sanat Okulu inşaatlarına ne zaman 
başlanacağına ilişkin Millî Eğitim Genç

lik ve Spor Bakanından sözlü soru Öner
gesi (6/287) 

257. — İsparta Milletvekili ibrahim 
Gürdal'ın, İsparta İla Senlifkent Devlet 
Hastanesinin sorunlarına ilişkin Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/288) 

258. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, İsparta Üi Senirkent ilçesinde 
Tekel hizmet binası ve deposu kurulup 
kurulmayacağına ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/289) 

259. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, Senirkent Ovası sulama pro
jesine. ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/290) 

260. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, Yunanistan'ın, 
Pire'dekii Türk Şehitliğini kaldıracağı id
diasına ilişkıin Dışişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/291) 

261. — Bilecik Milletvekili Tayfur 
Ün'ün, İstanbul, Ankara, İzmir ve1 Ada
na büyükşehir belediyelerinin yurt dışın
dan borç alıp almadıklarına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/357) (1) 

262. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Samsun İli Vezirköprü İlçesinde şeker 
pancarı alımlarının hızlandırılması için 
ilave kantarlar kurulup kurulmayacağına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6[292) 

263. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
İn, Samsun İli Vezirköprü ilçesinde Dev
let - millet yardımlaşmasıyla inşa edilen 
ortaöğretim yatılı öğrenci yurdunun ne 
zaman açılacağına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/293) 
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264. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Havza - Vezirköprü yolunun yapımı
na ve E - 5 karayolu Hendek - Düzce 
güzergâhının onarımına ilişkin Bayındır
lık ve iskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/294) 

265. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat SÖkmenoğlu'nun, T.R.T/nin büt
çe görüşmelerinin yayımlanmasında iz
lediği tutuma ilişkin Türkiye Büyük Mil
let 'Meclisi Başkanından sözlü soru öner
gesi (6/307) 

266. — Hakkâri Milletvekili Cumhur 
Keskin'in, Hakkâri İli Şemdinli İlçesi 
Kaymakamı hakkındaki iddialara ilişkin 
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/358) (1) 

267. — Çorum Milletvekili Cemal 
Şahin'in, Çorum Belediyesinin 1984 yılı 
Nisan ayından bugüne kadar İmar Uy
gulama Fonundan aldığı kredilerin mik
tarına ilişkin Bayındırlık ve iskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/359) (1) 

268. — Çorum Milletvekili Cemal Şa
hin'in, Çorum Belediyesinin 1984 yılı 
Nisan ayından bugüne kadar iller Ban
kasından aldığı avans borçların miktarı
na ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/360) (1) 

269. — Trabzon Milletvekili Mehmet 
Çakıroğlu'nun, 1987 yılı vergi taksidini 
geciktiren bir yükümlünün maruz kaldı
ğı uygulamaya ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/295) 

270. — Konya Milletvekili Ömer Şe-
ker'in, Btibamk Genel Müdürlüğü müfet
tişlerince Seydişehir Alüminyum Tesisle
ri Satınalma Müdürlüğünde yapıldığı 
iddia edilen soruşturmaya ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/296) 

271. — Bingöl Milletvekü; Haydar 
JJayl'az'jn, Sivas ili Gürün İlçesi Çaybo-

yu Mahallesinde, inşa ettirilen afet ko
nutlarının hak sahiplerine verilip veril
mediğine ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/298) 

272. — İsparta Milletvekili ibrahim 
Gürdal'm, İsparta ili Sütçüler İlçesinde
ki Sağhk Merkezi ile Koruyucu Hekim
lik Merkez Sağlık Ocağının doktor ve 
araç sorunlarına ilişkin Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü soru önerge
si (6/299) 

273. — Mardin Milletvekili Süleyman 
Çele'bi'nin, Karaıkaya Barajı içlin kamu
laştırılan arazilere ve kamulaştırma be
dellerine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/308) 

274. — izmir Milletvekili Fuat Kılcı' 
nın, Çeşme1 Vergi Dairesi Müdürü hak
kında ihbar ve şikâyette bulunulup bulu
nulmadığına ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/309) 

275. — Samsun Milletvekili Ali Eser
in, Karadeniz Balkır İşletmeleri Samsun 
Izaibe Tesislerindeki rehabilitasyon çalış
malarına ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/310) 

276. — Edirne Milletvekili Erdal 
Kalkan'ın, 1985 - 1988 yıllarında Kay
nak Kullanımını Destekleme Fonundan 
yararlanabUmek için yatırım amacıyla 
teşvik belgesi alanlara v)e adı geçen Fon' 
dan kimlere ne kadar ödeme yapıldığı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/370) (1) 

277. — Mardin Milletvekili Mehmet 
Adnan Ekmen'in, Mardin ili Midyat İl
çesinde görevli bir komiser yardımcısı 
hakkındaki iddiaya ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/371) (1) 

278. — İsparta Milletvekili ibrahim 
Gürdal'm, İsparta' - Eğirdir İlçesi En-



dûstri Meslek Lisesi Sanat Okulunun ne 
zaman yapılacağına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/311) 

279. — Manisa Milletvekili Ümit Ca-
nuyar'm, heyelan bölgesi ilan edilen Ma
nisa tli Selendi İlçesi Rahmanlar Köyü 
Hacılar Mahallesindeki vatandaşların ye
ni yerleşim alanına nakledilmeleri için ça
lışma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/312) 

280. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Tunceli - Geyiksuyu Yatılı İlk
öğretim Bölge Okuluna İlişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/313) 

281. — istanbul Milletvekii Mustafa 
Sarıgül'ün, profesyonel futbol kulüpleri
nin maç hâsılatlarından elde ettikleri ge
lirlere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/372) (1) 

282. — Samsun Milletvekili İrfan 
Demiralp'in, Altınkaya Barajı sahasında 
kalan Samsun tli Vezirköprü İlçesindeki 
arazilerin kamulaştırma bedellerine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/315) 

283. — Antalya Milletvekili Adil Ay-
dın'ın, Devlet kuruluşlarında göreve alın
maları bakımından Anadolu Üniversitesi 
Açık Öğretim Fakültesi mezunları ile di
ğer fakülte mezunları arasında ayrım ya
pıldığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/326) 

284. — izmir Milletvekili Ahmet Er-
sin'in, İzmir Büyükşehir Belediyesinin 
kurduğu veya ortak olduğu şirketlere ve 
bu şirketlerin faaliyetlerine ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/373) (1) 
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285. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, doğalgaz santrallarıına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/375) (1) 

286. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Kemerköy Termik Santralı ba
ca gazı arıtma tesislerine ve Karlıova 
Termik Santralına ilişkin Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/376) (1) 

287. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, haberleşme hür
riyetinin ihlal edildiği iddiasına ve MtT 
raporunun akıbetine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/327) 

288. — İçel Milletvekili Durmuş Fik
ri Sağlar'ın, bazı vatandaşlara ait tele
fonların güvenlik güçlerince dinlendiği 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/377) (1) 

289. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Türkiye Emlak Bankasınca 
1988 yılında ikram faslından yapılan 
harcamaya ve «Hedef 1992» reklam kam
panyasına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/378) (1) 

290. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, Topçular İskelesinin ne zaman 
hizmete açılacağına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/379) (1) 

291. — Konya Milletvekili Vefa Ta-
nır'ın, elektrik üretim yollarına ve mali
yetlerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/380) (1) 

292. — Konya Milletvekili Vefa Ta-
nır'ın, 1988 yılında akaryakıta yapılan 
zamlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/381) (1) 



— 25 — 

293. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, 25.12.1988 tarihinde basına 
dağıtıldığı iddia edilen «Türkiye Emlak 
Bankası çalışanları» imzalı açıklamaya 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/382) (1) 

294. — İzmir Milletvekili Erol Gün
gör'ün, Tahtalı Barajı inşaatına ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/383) (1) 

295. — Edirne Milletvekili Mehmet 
Fuat Erçetin'in, 1988 yılında elektrik fi
yatlarına yapılan zamlara ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/384) (1) 

296. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Anadolu ve Türkiye Emlak 
bankalarınca gerçekleştirildiği iddia edi
len arsa alım ve satımlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/385) (1) 

297. — İçel Milletvekili Durmuş Fik
ri Sağlar'ın, Millî Savunma Bakanı Er
can Vuralhan'ın Dışişleri Bakanlığı İdarî 
ve Malî İşler Daire Başkanı iken MİT 
Müsteşarlığına verdiği iddia edilen mal
zemelere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/386) (1) 

298. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, 1988 yılında kamu kuruluşları 
tarafından yabancı kuruluşlara yaptırılan 
araştırmalara ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/387) (1) 

299. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Diyarbakır, Hakkâri ve Siirt 
illerinde 25.12.1988 tarihinden bugüne ka
dar göz altına alınan vatandaşlara ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/388) (1) 

300. — Diyarbakır Milletvekilli Fuat 
Atalay'ın, Emlak Bankasınca 1988 yılın
da Uluslararası danışmanlık firmaların
dan alınan hizmetlere ve yapılan ödeme
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/389) (1) 

301. — Edirne Milletvekili Mehmet 
Fuat Erçetin'in, elektrik üretim ve satış 
fiyatlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/390) (1) 

302. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, ülkemize sığınan Iraklı
lara yapılan yardımlara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/392) (1) 

303. — Adana Milletvekili Cüneyt 
Canver'in, Türk Kadınını Tanıtma ve 
Güçlendirme Vakfına yapılan bağışlara 
ve Vakfın denetimine ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/393) (1) 

304. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Petrol Arama ve Petrolle İlgili 
Faaliyetleri Düzenleme Fonu'na ve elek
trik maliyet fiyatlarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/394) (1) 

305. — Samsun Milletvekili Cemal 
Alişan'm, organize sanayi bölgeleri kur
mak amacıyla Samsun Hine bağlı Asara-
ağaç, Kutlukent ve Çırakman köylerinde 
1985 -1986 yıllarında kamulaştırılan ara
zilerin bedellerine ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/404) (1) 

306. — İstanbul Milletvekili Hüsnü 
Okçuoğlu'nun, 1978 -1988 yıllarında top
lanan gelir vergilerine ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/395) (1) 

307. — Aydın Milletvekili Hilmi 
Ziya Postacı'nın, T. C. Ziraat Banka
sınca tarım satış kooperatiflerin© kul
landırılan krediler için farklı faiz oranları 
uygulandığı iddiasına tilıiskin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/405) (1) 

308. — İzmir Milletvekili Ahmet Er-
sin'in, îzmir Büyükşehir Belediyesirin 
borçlarına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/396) (1) 
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309. — içel Milletvekili Durmuş 
Fikri Sağlar'ın, «icraatın içinden» ve 
«Gelişen Türkiye» adlı programların An
kara Video Ajans A.Ş.'ne yaptırılması
nın nedenine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/4016) (1) 

310. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atâlay'ın, Sivas - Kangal, Soma ve Ya
tağan bölgelerinde' termik santralleri bes
leyecek kömür ocaklarının özel sektöre 
devredileceği iddiasına ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/397) (1) 

311. — istanbul Milletvekili Aytekin 
Kotil'in, istanbul Anakent Belediyesince 
kurulan şirketlere ilişkin Başbakandan 
sözilü soru önergesi (6/398) (1) 

312. — istanbul Milletvekili Aytekin 
Kotil'in, İstanbul Anakent Belediyesince1 

25.3.1983 tarihinden bu yana gazetelere 
verilen ilanlar için yapılan ödemelere iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/399) (1) 

313. — Diyarbakır Millet vekili Fuat 
Atâlay'ın, Sovyetler Birliğinden ithal edi
len doğal gazın hangi amaçlarla kullanı
lacağına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/400) (1) 

314. — Edirne Milletvekili Erdail 
Kalkan'ın, SEKA ve Edirne - OLMUK-
SA'da çalışan işçiler hakkında emniyet 
müdürlüklerince albüm düzenlendiği id
diasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/401) (1) 

315. — Erzurum Milletvekili İsmail 
Köse'nin, Emlak Bankasının amblemi ile 
ilgili çaiışmalara ve bu nedenle yapılan 
ödemeye ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/328) 

316. — Erzurum Milletvekili İsmail 
Köse'nin, İstanbul Emniyet Müdürlüğün
de meydana geldiği iddia edilen olaya 

ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/329) 

317. — Zonguldak Milletvekili Şi-
nasi Altıner'in, ülkemizde traktör üreten 
firmalara ve 1986 - 1988 yıllarındaki üre
tim miktarlarına ilişkin Sanayi ve Tica
ret Bakanından sözlü soru önerge'si 
(6/330) 

318. — Samsun Millet vekili Ali Eser' 
in, Altunkaya Barajı sahasında kalan 
Vezirköprü ilçesi Düzce Köyüne ait 
arazilerin kamulaştırma bedellerine .iliş
kin Bayindınlık ve iskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/339) 

319. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atâlay'ın, doğal gaz ithali ille ilgili söz
leşmeye ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/402) (1) 

3*2*0. — izmir Milletvekili K. Kemal 
Anadol'un, Türkiye Emlak Bankasının 
ambleminin bir Amerikan firmasına çiz-
dirildiği iddiasına ve amblem değişikliği 
ne'deniyle yapılan harcamaya ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/403) (1) 

321. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, NATO ile iliş
kilerimize, Türk kadınlarına askerlik 
eğitimi yaptırılacağı iddiasına ve Savun
ma Sanayii Fonuna ilişkin Millî Sa
vunma Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/340) 

322. — Kütahya Milletvekili Mehmet 
Korkmaz'ın, Kütahya İli köylerine bağlı 
yayla ve mahallelerden kaçında elektrik 
bulunmadığına ve bu yerlerin ne zaman 
elektriğe kavuşturulacağına ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/407) (1) 

323. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, Bezm-i Alem Üniversitesin
de sözleşmeli olarak çalışmak isteyen 
sağlık personeline imzalattırılan hizmet 
akdine ilişkin Başbakandan sözlü sorv 
önergesi (6/408) (1) 
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324. — İçel Milletvekili Durmuş 
Fikri Sağlar'ın, Emlalk Bankası eski Ge
nel Müdürünün Amerika'ya gidiş nede
nine ve hakkında soruşturma açılması 
için Cumhuriyet Savcılığınca istenilen 
iznin geciktirildiği (iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/409) (1) 

325. — Edirne Milletvekili Erdal 
Kalkan'ın, İstanbul Valiliğince bazı sa
natçıların konserlerinin yasaklandığı id
diasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/410) (1) 

326. — Tunceli Milletvekili Orhan 
Veli Yıldırım'ın, Tunceli İli Hozat İlçesi 
Emniyet Amirliğinde görevli bir komiser 
ile bir polis memuru haklarındaki iddia
ya ilişkin İçişljeri Bakanından sözlü soru. 
önergesi (6/411) (1) 

327. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, 1985 - 1988 yılları arasında ha
yali ihracat yaparak haksız vergi iadesi 
alan firmalara ne gibi müeyyideler uygu
landığına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/412) (1) 

328. — Konya Milletvekili Vefa Ta-
nır'ın, Ankara Demirlibahçe Ortaoku
lu İngilizce öğretmeninin Gaziosmanpaşa 
Ortaokulunda çalıştırıldığı iddiasına iliş
kin iMillî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nından sözlü soru önergesi (6/413) (1) 

329. — Trabzon Milletvekili Mehmet 
Çakıroğlu'nun, Fiskobirükçe 1988 yılında 
gerçekleştirilıen fındık alımlarına ve bu 
nedenle yapılan ödemelere ilişkin Sanayi 
ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/414) (1) 

330. — Mardin Milletvekili i Mehmet 
Adnan Ekmen'in, Ankara Bahçelievler 
semtinde 29.1.1989 günü meydana gelen 
olaya ilişkin İçişleri Balkanından sözlü 
soru önergesi (6/415) (1) 

331. — Ankara Milletvekili Rıza Yıl-
maz'ın, Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim 

Fakültesinde can güvenliği olmadığı ge
rekçesiyle Dekanlığa dilekçe veren öğren
ciler hakkında soruşiturma açıldığı iddia-
asına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/416) (1) 

332. — Adana Milletvekili M. Sela-
hattin Kılıç'ın, 19.7*1988 tarihli ve 
88/13161 sayılı kararnameden istifade 
eden firmalara ilişlkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/417) (î) 

333. — Kars Milletvekili Mahmut 
Alınak'ın, MİT ile ilgili bazı iddialara 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/418) (1) 

334. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, Turizm Ban
kası Genel Müdürünün İsviçre gezisine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/419)-'(1) 

335. — Ankara Milletvekili Ömer 
Çiftçi'nin, yeraltı mafyası olarak nitelen
dirilen grupların son günlerde neden ol
dukları olaylara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/420) (1) 

336. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, Anadolu ve Türkiye Emlak 
Kredi bankalarının 1987 ve 1988 yılları
na ait kârlarının yüksek gösterildiği id
diasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/421) (1) 

337. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, kamu bankalarının 1987 ve 1988 
yıllarındaki bazı harcamalarına ve Em
lak Bankasına ait arazi ve binalardan 
bir kısmının satıldığı iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/423) 
(D 

338. — Adana Milletvekili Cüneyt 
Canver'in, hayalli olduğu kuşkusuyla 
Merkez Bankasınca incelenmekte olan 
ihracat dosyalarının 25.2.1987 tarihli ka
rarname gereğince Devlet Planlama Teş
kilatına devredildiği ve incelemeler ta-
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marnlanmadan vergi iadelerinin ödendiği 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/424) (1) 

339. — Erzincan Milletvekili Mustafa 
Kul'un, Erzurum İli Şenkaya İlçesine 
bağlı Yoğurtçular ve Nişantaşı köyleri 
arasındaki mera davası ile ilgili mahke
me kararının infazı sırasında meydana 
gelen olayın sorumlularıma ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/426) (1) 

340. — Burdur Milletvekili Fethi Çe-
likbaş'ın tarım arazilerinin sulanmasın
da elektrikten yararlanılabiilmesi için elek
trik şebekelerinin tevsii hususunda çalış
ma yapnlıp yapılmadığına ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/427) (1) 

341. — Erzincan Milletvekili Musta
fa Kul'un, Erzincan İli Merkez İlçesi 
Aşağı ve Yukarı Molla Gürani mahalle
lerinin Merkez Belediyesi sınırları içine 
alınmamasının nedenine ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/428) 
(D 

342. — Samsun Milletvekili Cemal 
Alişan'ın, il mahallî idareler kontrolör
lerine denetim özel hizmet tazminatı ve
rilmemesinin nedenine ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/429) (1) 

343. — İzmir Milletvekili Fuat Kıl-
cı'nın, 31.12.1988 tarihî itibariyle TA
RİŞ'in üreticilere ne kadar borcu bulun
duğuna ve bu borcun ne zaman ödenece
ğine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/430) (1) 

344. — İsparta Milletvekili ibrahim 
Gürdal'ın, İsparta Tapu Sicil Müdürlüğü 
ile ilgili olarak Valilikçe yapüan tahkika
ta ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/431) (1) 

345. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, Burdur İl merkezindeki ilk ve 

orta dereceli okullarda görevli öğretmen
lerin bir kısmının çeşitli köy ve kasaba 
okullarına nakledildikleri iddiasına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/353) 

346. — Mardin Milletvekili Mehmet 
Adnan Ekmen'in, 7.10.1988 tarihinde 
Tuzla mevkiinde gerçekleştirilen operas
yonla ilgili olarak bir dergide yer alan 
iddialara ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/432) (1) 

347. — Giresun Milletvekili Mustafa 
Çakır'ın, Emlak Bankası eski Genel Mü
dürünün talimatlarıyla yapılan döviz de
ğişim işlemlerine ve bu Bankaca Türk 
Kadını Gazetesine ödenen reklam ücre
tine ilişkin Başbakandan "özlü soru öner
gesi (6/433) (1) 

348. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Kasteili'nin iflasına neden olduğu id
dia edilen tefeciler hakkında ne gibi iş
lemler yapıldığına ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önerge
si (6/354) 

349. — Amasya Milletvekili Mehmet 
Tahir Köse'nin. Şemiler döneminde Em
lak Bankasınca aylık bir gazeteye öde
nen reklam ücretine ve bir firmaya kul
landırılan döviz kredisinin ödenmediği 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/434) (1) 

350. — Manisa Milletvekili Ümit 
Canuyar'ın, Manisa İli Selendi İlçesine 
bağlı bazı köylerin içme suyu sorununa 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/355) 

351. — Kars Milletvekili Mahmut 
Alınak'ın, ülkemizce de imzalanmış olan 
İşkenceye karşı Avrupa Sözleşmesi ile 
İşkenceye Karşı Birleşmiş Milletler Söz
leşmesi hükümlerine uyulmadığı iddia.sı-
na ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/441) (1) 
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352. — Ankara Milletvekili Rıza Yıl-
maz'ın, Emlak Bankasınca bir firmaya 
teminatsız kredi verildiği ve Memduh 
Paşa Yalısının fahiş fiyatla satın alındığı 
iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/435) (1) 

353. — istanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül'ün, lig maçlarını izleyecek öğren
ciler için bilet fiyatlarında tenzilat yapıl
masının düşünülüp düşünülmediğine iliş
kin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/436) (1) 

354. — Ankara Milletvekili Rıza Yıl-
maz'ın, bir öğretmenin, düşünce suçu 
nedeniyle görevinden alındığı ve genel 
idare hizmetleri sınıfına atandığı iddia
sına ilişkin Milli Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/442) (1) 

355. — Malatya Milletvekili ibra
him Aksoy'un, Tunceli, Erzincan ve Ma-

, latya illerine bağlı bazı köylerde yeni 
yaptırılan camilere atanan imamlara iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/451) (1) 

356. — Kocaeli Milletvekili Alaettin 
Kurt'un, günlük bir gazetenin 27.11.1988 
tarihli nüshasında yer alan S.S.K Genel 
Müdürü ile ilgili iddialara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/443) (1) 

357. — istanbul Milletvekili Reşit Ül
ker'in, 9 Eylül Üniversitesi Denizli Mü
hendislik Fakültesi öğretim üyelerinden 
birine Fakülte Dekanınca hakaret edil
diği ve görevinden alındığı iddialarına 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/362) 

358. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, İsparta ili Yalvaç ilçesine 
bağlı bazı köylerin yol sorununa ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/363) 

359. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, İsparta Ilİ Sütçüler ilçesi 

Karadiken Köyünün su sorununa ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/364) 

360. — İsparta Milletvekili Ertekin 
Durutürk'ün, Anavatan Partisi belediye 
başkan adayları hakkında görüş bildir
dikleri iddia edilen vali ve kaymakam
lara ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/365) 

361. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, yapılacak olan mahallî idare
ler seçimleri nedeniyle bazı seçim bölge
lerinde vali ve kaymakamlarca aday yok
laması yapıldığı iddiasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/444) (1) 

362. — izmir Milletvekili Veli Ak
soy'un, Nihat Sargın ve Haydar Kutlu 
ile ilgili davayı izlemek isteyen vatan
daşların maruz kaldıkları uygulamalara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/445) (1) 

363. — izmir Milletvekili Veli Ak
soy'un, düşünce suçlusu olarak gözaltı
na alınan sanıklara farklı muamele ya
pıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/446) (1) 

364. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, bir siyasî par
tinin malî denetiminin istanbul Emniyet 
Müdürlüğü Malî Şubesince yapıldığı id
diasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/447) (1) 

365. — Hatay Milletvekili Mustafa 
Murat Sökmenoğlu'nun, yurt dtşına çı
kan vatandaşların Konut Fonu için yap
tıkları ödemelere ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/366) 

366. — Diyarbakır Milletvekilli Fuat 
Atalay'ın, ülkemizin tanıtılması amacıy
la 1988 yılında Türkiye'ye hangi ülke
lerden kaç kişi çağrıldığına ve bu amaç
la ne kadar harcama yapıldığına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/448) 
(D 
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367. — Burdur Milletvekili Fethi Çe-
likbaş'ın, Emlak Bankasınca 1.1,1987 ta
rihinden bugüne kadar gerçekleştirilen 
arsa alımlarına ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/449) (1) 

368. — Kars Milletvekili Mahmut 
Alınak'ın, Konya İli Çumra İlçesi kapa
tılan ülkü ocakları başkanının bugüne ka
dar yakalanamamasının nedenine ilişkin 
içişleri Bakanından sözılü soru önergesi 
(6/450) (1) 

369. — Samsun Milletvekili Ali Eser' 
in, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklı-
ğınca üretilen ve Rusya'dan ithal edilen 
doğal gaz miktarlarına ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/367) 

370. — Erzurum Milletvekili ismail 
Köse'nin, Devlet eski 'Bakanı Yusuf Boz-
ikurt Özal'ın yurt dışı seyahatler nedeniy
le aldığı harcırah miktarına, Başbaka
nın tedavisi için yapılan harcamaya ve 
1987 yılındaki yurt dışı' seyahatlerde gö
türülen hediyelik eşyaların tutarına iliş

kin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/458) (1) 

' 371. — izmir Milletvekili Halil Çul-
haoğlu'nun, küçük esnaf ve zanaatkarlara 
kullandırılan kredinin miktarına ve şart
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/452) (1) 

372. — Gaziantep Milletvekili Abdul-
kadir Ateş'in, Emlak Bankasınca 12.9.1980 
tarihinden bu yana üretilen konutlara 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/453) (1) 

373. — Ankara Milletvekili Ömer Çift-
çi'nin, Ankara Merkez Kapalı Cezaevi 
4 üncü koğuşunda bulunan siyasî hüküm
lülere özel jandarma timi tarafından iş
kence yapıldığı iddiasına * ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/454) 
0) 

374. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tü-
tüncü'nün, ülkemizde mevcut Kur'an 

kurslarına ve özel vakıflarca açılan ve 
yönetilen öğrendi yurtlarına, özel okul
lara ve dersanelere ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/457) (1) 

375. — Sakarya Milletvekili Ahmet 
Neidim'in, Sakarya Üniversitesi inşaatına 
ilişkin Millî Eğitim Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/422) 

376. _ Edirne Milletvekili Erdal Kal-
kan'ın, Köy - Koop. Merkez Birliği ku
rulması için yapılan girişimlerin engel
lendiği iddiasına ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/459) (1) 

377. — Tekirdağ Milletvekili Güneş, 
Gürseler'in, Şarköy Belediye Başkanlığı 
seçiminin iptali nedeniyle Valilikçe Be
lediye Başkanvekilliğine yapılan atamaya 
ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/461) (1) 

378. — Adana Milletvekili Cüneyt 
Canver'in, Yusuf Bozkurt Özal ile Aydın 
Corporation A.Ş. arasında ilişki bulunup 
bulunmadığına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/463) (1) 

379. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı' 
nın, Ödemiş'te üniversite veya yüksek
okul açılmasının düşünülüp düşünülme
diğine ilişkin Millî Eğitim Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/425) 

380. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül'ün, spor tesisi yapma ve antrenör 
bulundurma zorunluluğunu yerine getir
meyen müesseselere karşı ne gibi önlem
ler alınacağına ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/437) 

381. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül'ün, şehir içinde çalışan araçlara 
takograf zorunluğu getirilmesinin nede
nine ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/438) 

382. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
Sarıgül'ün, vatandaşların AİDS hastalığı 
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hakkında aydınlatılmasına ilişkin Sağlık 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/439) 

383. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
Sangül'ün, sahillerdeki okulların yaz ay
larında, öğrenci gençlik tatil merkezleri 
haline dönüştürülmesinin düşünülüp dü
şünülmediğine ilişkin Millî Eğitim Baka
nından sözlü soru önergesi (6/440) 

384. — Tunceli Milletvekili Kamer 
Genc'in, İstanbul - Tuzla'da meydana ge
len olay hakkında yanlış bilgi verildiği 
iddiasına ve olayın sorumlularına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/466) (1) 

385. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tü-
tüncü'nün, tarım ürünlerinin 1989 yılı ta
ban fiyatlarının tespitine ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/467) (1) 

386. — Diyarbakır Milletvekili Fuat 
Atalay'ın, Siirt ilinde Belediye çöplüğü 
olarak kullanılan Kasaplar Deresinde bu
lunduğu iddia edilen cesetlere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/468) (1) 

387. — Manisa Milletvekili Hasan 
Zengin'in, 26 Mart 1989 tarihi itibariyle 
belediyelerin durumlarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/469) (1) 

388. — İstanbul Milletvekili Mustafa 
Sangül'ün, Devlet memurlarının konut 
sorununa ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/456) 

389. — Adana Milletvekili Abdullah 
Sedat Doğan'ın, 26.4.1989 - 2.5.1989 ta
rihleri arasında gözaltına alınan kişilere 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/473) (1) 

390. — Tekirdağ Milletvekili Güneş 
Gürseler'in, ayçiçeği ekiminde tohum ka
litesinden kaynaklanan sorunlara ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/474) (1) 

391. — İsparta Milletvekili İbrahim 
Gürdal'ın, ihraç teşvik priminin elma 
ürününden kaldırılmasının neden olduğu 
sorunlara ve bu konuda alınacak önlem
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/460) 

392. — Bingöl Milletvekili İlhami Bi-
nici'nin, Bingöl İli Adaklı İlçesi Elmaağa-
cı Köyünde orman katliamı yapıldığı id
diasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/462) 

393. — Zonguldak Milletvekili Koksal 
Toptan'ın, Sosyal Sigortalar Kurumu 
Ankara Dışkapı Hastanesine ilişkin Ça
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/464) 

i? 
KANUN TASARI VE 

TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN 

DİĞER İŞLER 
1. — Konya Milletvekili Mehmet 

Şimşelk ve 5 Arkadaşının, 2547 Sayılı 
Yükseköğretim Kanununun 27.5.1988 
Tarihli 3455 Sayılı Kanunla Değişik Ge
çici 8 inci Maddesinin Dördüncü Fıkra
sının Değiştirilmesi ile Madde'ye Bir 
Fıkra İlave Edilmesine İlişlkin Kanun 
Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Ra
poru (2/97) (S. Sayısı : 228) (Dağıtma 
tarihi : 2.3.1989) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri göste
rir. 




