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I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açılarak beş oturum yaptı. 

İstifa nedeniyle boşalan Kültür Bakanlığına vekâlet eden Turizm Bakanı İrfan Gürpınar yurt 
dışına gittiğinden; Kültür Bakanlığına, Bayındırlık ve ve İskân Bakanı Erman Şahin'in, 

Almanya'ya giden Turizm Bakanı İrfan Gürpınar'a, dönüşüne kadar, Sanayi ve Ticaret Ba
kanı Hasan Akybl'un, 

Özbekistan ve Azerbaycan Cumhuriyetlerine gidecek olan; 

Başbakan Tansu Çiller'e, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Hikmet 
Çetin'in, 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ziya Halis'e, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Algan Ha-
caloğlu'nun, 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Veysel Atasoy'a, dönüşüne kadar, Devlet Bakanı Bekir 
Sami Daçe'nin, ' , . 

Türkmenistan Cumhuriyetine gidecek olan Dışişleri Bakanı Erdal İnönü'ye, dönüşüne kadar, 
Devlet Bakanı Onur Kumbaracıbaşı'nın, 

Özbekistan Cumhuriyetine gidecek olan Devlet Bakanı Ayvaz Gökdemir'e, dönüşüne kadar, 
Dövlet Bakanı Nafiz Kurt'un, 

Romanya ve Bulgaristan'a gidecek olan Ulaştırma Bakanı Ali Şevki Erek'e, dönüşüne ka
dar, Devlet Bakanı Abdülbaki Ataç'ın, 

İsrail'e gidecek olan Çevre Bakanı Rıza Akçalı'ya, dönüşüne kadar, Sağlık Bakanı Doğan 
Baran'ın, 

Vekillik etmelerinin uygun görüldüğüne; 
Arnavutluk ve Makedonya Cumhuriyetlerine gidecek olan Cumhurbaşkanı Süleyman Demi-

rel'e, dönüşüne kadar, TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk'un vekillik edeceğine, 
İlişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 
Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in; 
12-14 Haziran 1995 tarihlerinde Kazakistan'a, ' 
4-6 Temmuz 1995 tarihlerinde Bulgaristan'a, 

- 3 3 8 -



T.B.M.M. B:139 12 .7 .1995 0 : 1 
Yapacağı resmî ziyarete katılmaları uygun görülen milletvekillerine ilişkin Başbakanlık tezke-* 

releri ile, 

Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planının ve Komisyon Raporunun, gündemin "Özel Gündemde 
Yer Alacak İşler" kısmında yer almasına, 

Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planının TBMM Genel Kurulundaki görüşmelerine, 12.7.1995 
Çarşamba günü saat 10.30'da başlanması ve Perşembe, Cuma günleri devam edilmesine; çalışma 
sürelerinin 10.30-13.00; 14.00-19.30; 2030-24.00 saatleri arasında olmasına, 

Görüşmelerde; her siyasî parti grubu için toplam konuşma süresinin 4'er saat (Hükümetin su
nuş konuşması dahil), kişisel konuşmaların 10'ar dakika olmasına; gruplar adına konuşmaların 
1 'den fazla sözcü tarafından yapılabilmesine; görüşmelerin, İçtüzüğün 73 üncü maddesi uyarınca 
ve 3 turda tamamlanmasına, (Birinci turda 2'şer saat, 2 ve 3 üncü turlarda 1'er saat) 

Planın, Hükümete geri verilmesine ilişkin gerekçeli önergelerin Başkanlığa, Planın tümü üze
rindeki görüşmelerin bitimine kadar 2'şer nüsha olarak verilmesine, önergeler Üzerinde Komisyon, 
Hükümet ve önerge sahibi tarafından yapılacak konuşmaların 5'er dakika olmasına, 

İlişkin Danışma Kurulu önerisi ve < 

Genel Kurulun, 11 Temmuz 1995 Salı günü, gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" 
kısmında yer alan (9/25) esas numaralı Meclis soruşturması açılmasınla ilişkin önerge ile (10/189) 
esas numaralı Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergenin görüşmelerinin tamamlanmasından 
sonra, çalışmalara saat 24.00'e kadar devam olunması ve kanun tasan ve tekliflerinin görüşülme
sine ilişkin DYP, CHP ve RP Grup Başkanvekilleri müşterek önerisi, 

Kabul edildi. 

Konya Milletvekili Mehmet Keçeciler ve 48 arkadaşının, Devlet otoritesini ve halkın güven 
duygusunu yok edecek şekilde görev ve yetkilerini kötüye kullandığı ve bu eylemlerinin Türk Ce
za Kanununun 230 ve 240 inci maddelerine uyduğu iddiasıyla İçişleri Bakanı Nahit Menteşe hak
kında bir Meclis soruşturması açılmasına ilişkin önergesinin, (9/25) yapılan görüşmelerden sonra, 
kabul edilmediği açıklandı. j . <• • 

Bitlis Milletvekili Edip Şafder Gaydalı ve 112 arkadaşının, Van Göl ün'de meydana gelen yük
selme sonucu vatandaşların uğradığı kayıpları araştırarak alınması gereken tedbirleri (10/189) ve 

Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen ve 9 arkadaşının, Van Gölü'nün su seviyesinde meydana ge
len yükselmenin nedeninin araştırılarak alınması gereken önlemleri (10/238); 

Belirlemek amacıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergelerinin, birleştirilerek yapı
lan öngörüşmesinden sonra, kabul<edildikleri açıklandı. 

Kurulacak Komisyonun 11 üyeden teşekkül etmesi, 

Komisyonun çalışma süresinin üye seçimi tarihinden itibaren 3 ay olması, 

Komisyonun, gerektiğinde, Ankara dışında da çalışması, 

Kabul edildi. / 

Balıkesir Milletvekili Ekrem Ceyhun, Bitlis Milletvekili Zeki Ergezen'in, konuşmasında ken
disine sataştığı iddiasıyla bir konuşma yaptı. 

Gündemin "Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler" kısmının : 

17 nci sırasında bulunan.691, , 

20nci sırasında,bulunan71, ' v 

21 inci sırasında bulunan 82, , 
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22 nci sırasında bulunan 139 
23 üncü sırasında bulunan 134, 
24 üncü sırasında bulunan 283, 
25 inci sırasında bulunan 391, 
26 ncı sırasında bulunan 66, 
27 nci sırasında bulunan 201, 
28 inci sırasında bulunan 699, 
29 uncu sırasında bulunan 798, 
30 uncu sırasında bulunan 861 ve 861'e linçi Ek, 
Sıra Sayılı kanun tasarı ve tekliflerinin görüşmeleri, ilgili komisyon yetkilileri Genel Kurul

da hazır bulunmadıklarından ertelendi. 
Görüşmelerine devam edilen Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun 

Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında (2/851, 2/987) (S. Sayısı: 757) 
Kanun Teklifinin, 6 ncı maddesinin oylaması sırasında istem üzerine yapılan yoklamalar sonucun
da, Genel Kurulda toplantı yetersayısı bulunmadığı anlaşıldığından; 

Alınan karar gereğince, 12.7.1995 Çarşamba günü saat 10.30'da toplanmak üzere Birleşime 
23.00'te son verildi. 

Yasin Hatiboğlu 
Başkanvekili 

İlhan Kaya Abbas İnceayan 
tzmir Bolu 

Kâtip Üye 
Cengiz Üretmen 

Manisa 
Kâtipliye 

Kâtip Üye 
Kadir Bozkurt 

Sinop 
Kâtip Üye 
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II. - GELEN KÂĞITLAR 
12.7.1995 ÇARŞAMBA 

Raporlar 
1. - îdarî Yargılama Usulü Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine ilişkin Kanun Tasarısı 

ve Adalet Komisyonu Raporu (1/888) (S. Sayısı: 872) (Dağıtma tarihi: 11.7.1995) (GÜNDEME) 
2. - Afyon Milletvekili Baki Durmaz ve 13 Arkadaşının Yükseköğretim Kanununun Geçici 41 

inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu 
(2/1344) (S. Sayısı: 873) (Dağıtma tarihi: 11.7.1995) (GÜNDEME) 

© 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 10.30 

BAŞKAN : Başkanvekili Yasin HATİBOĞLU 
( KÂTİP ÜYELER: Ali GÜNAYDIN (Konya), Kadir BOZKURT (Sinop) 

BAŞKAN — Çalışmalarımızın milletimiz için hayırlara vesile olmasını Cenabı Allah'tan niyaz 
ederek, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 139 uncu Birleşimini açıyorum. 

I I I - YOKLAMA 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, ad okunmak suretiyle yoklama yapılacaktır; sayın üyelerin, 

Genel Kurul Salonunda hazır bulunduklarını yüksek sesle işaret buyurmalarını rica ediyorum. 
(Artvin Milletvekili Hasan Ekinci'ye kadar yoklama yapıldı) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, toplantı yetersayımız vardır; görüşmelere başlıyoruz. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - Sayın Başkanım, yerimden bir şey arz edebilir mi

yim... 
BAŞKAN - Buyurun Sayın Ergüder; bugün, Yedinci Beş Yıllık Planı görüşeceğiz; sabaha gü-

leryüzle başlayalım istiyorum; katkıda bulunacaksınız mutlaka... 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - Evet. 
Sayın Başkanım, tedbirli ve deneyimli bir Başkan olarak zatı âlinize sığınıyorum; bugün baş

layacak olan müzakerat nasıl yürüyecek; onu rica ediyorum; bayram namazım anlatır gibi anlatır
sanız memnun oluruz., 

BAŞKAN - Efendim, bendei acizaneleri, şu notla söze başlıyordum ki, istical buyurdunuz... 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - Yani, zamanlama çok iyi... . 
BAŞKAN - Sayın Ergüder, kaldı ki, zatı devletlerinin gaybubetinde, şu program da sayın üye

lere dağıtılmış idi. -
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul)-Teşekkür ederim; aldım. 
BAŞKAN - Burada, ariz amik, mufassaldır efendim. 
Sayın milletvekilleri, Sayın Ergüder'in çok değerli uyarısını da dikkate alarak, Başkanlığımız, 

bir açıklama yapacaktır; ancak, gündemdeki sırasına geldiğimiz zaman bu açıklamayı yapacağım; 
çünkü, bundan önce, gündemimizde sunuşlar var. , 

Şimdi "Başkanlığın Genel Kurula Sunuşları" bölümüne geçiyoruz. 

IV. - BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
l.~ Türkiye Büyük Millet Meclisinden bir Parlamento heyetinin, AFC Saksonya Eyalet Mec

lisi Başkanının davetine icabet etmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1920) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının iki adet tezke

resi vardır; okutup oylarınıza sunacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Dışişleri Bakanlığının 27 Mart 1995 tarih ve AVTY 95-100-210.650-216 sayılı yazısında, 

AFC Saksonya Eyalet Meclisi Başkanının, Türkiye Büyük Millet Meclisinden bir Parlamento He
yetini Almanya'ya davet ettiği bildirilmektedir. 
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Söz konusu davete icabet edilmesi hususu, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dışilişkilerinin 

Düzenlenmesi Hakkındaki 3620 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca, Genel Kurulun tasvipleri
ne sunulur. 

Hüsamettin Cindoruk 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

> Başkanı 
BAŞKAN - Okunan tezkereyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler.,. Kabul etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 

2. -(10/218, 219) esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonunun gerektiğinde yurt dışında 
da çalışabilmesine ilişkin Başkanlık tezkeresi (3/1921) 

BAŞKAN - Diğer tezkereyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 

Bosna-Hersek'te son günlerde yoğunlaşan Sırp saldırılan ve katliamları konusunda araştırma
lar yaparak, millî siyasetimizin uygulanmasında icra makamlarına destek sağlamak amacıyla kuru
lan (10/218,219) esas numaralı Meclis Araştırma Komisyonu Başkanlığının, gerektiğinde yurtdı
şında da çalışabilmesi, gidilecek ülkeler ile gidecek Komisyon üyelerinin sayıları ve inceleme sü
resinin öncelikle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca tespit edilmesi kaydıyla, Genel Ku
rulun 17.1.1995 tarihli 68 inci Birleşiminde kararlaştırılmıştı. 

Buna göre, adı geçen Komisyonun yurtdışında çalışabilmesine ilişkin ilişikteki önerisi Baş
kanlığımızca uygun görülmüştür. 

Genel Kurulun onayına sunulur. 
Hüsamettin Cindoruk 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 6.12.1994 tarihli 46 ncı Birleşiminde kurulan 
(10/218,219) esas numaralı Bosna-Hersek Araştırma Komisyonumuzun; Bosna-Hersek'te yaşanan 
insanlık faciasının sona erdirilmesi, adil ve kalıcı bir çözüme kavuşturulması amacıyla yurtdışında 
da çalışabilmesi ve temaslarda bulanabilmesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 
17.1.1995 tarihli 68 inci Birleşiminde kararlaştırılmıştı. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 16.5. jl995 tarihli 110 uncu Birleşiminde, 21-
24 Mayıs 1995 tarihleri arasında Paris'e gitmesi kabul edilen Komisyonumuz üyeleri, bu seyahati, 
Fransa'da vaki hükümet değişikliği nedeniyle ve anılan tarihlerde faydalı olamayacağı kanaatiyle 
gerçekleştirememişlerdir. 

Bosna-Hersek davasına yurtdışında kamuoyu oluşturmak, meydana gelen son olaylar ve geliş
meler Üzerine bu davaya destek sağlamak, insanlık dışı katliamların bir an önce son erdirilmesi 
amacıyla Paris'e 3, Bonn'a 4, Washington-New York'a 6, Moskova'ya 7 Komisyon üyemizin gön
derilmesi ve her başkentte veya ülkede 5 gün süreyle temas ve incelemelerde bulunması, Komis
yonumuzun 23.5.1995 ve 7.7.1995 tarihli toplantılarında kararlaştırılmıştır. 

Randevuların sağlanabilmesi ve üyelerimizin iş ve görevlerinden kaynaklanan zaruretler sebe
biyle, temas ve incelemelerde bulunacak heyet üyelerimizin kimlerden oluşacağı ve seyahat tarih-
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lerinin Komisyonumuzca belirlenmek ve Başkanlığınızca da uygun bulunmak suretiyle tespiti ge
rekli ve daha faydalı görülmektedir. 

Gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. Kemal Mimaroğlu 

Ankara 

Bosna-Hersek Meclis Araştırma 

Komisyonu Başkanı 
BAŞKAN - Efendim, Başkanlığın tezkeresini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 

etmeyenler... Tezkere kabul edilmiştir. 

V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER 

1. - Yedinci Beş Yıllık (1996-2000) Kalkınma Planının Sunulduğuna Dair Başbakanlık Tezke
resi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/1870) (S. Sayısı: 868) (1) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, gündemin "Özel Gündemde Yer Alacak İşler" kısmındaki 
Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planının ve Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun tümü üzerindeki gö
rüşmelere başlıyoruz. 

Sayın Komisyon?.. Hazır. 
Sayın Hükümet?.. Hazır. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar. 
Komisyonun raporu, 868 sıra sayıyla bastırılıp sayın üyelere dağıtılmıştır. 

Görüşmeler, Genel Kurulun 11 Temmuz 1995 tarihli 138 inci Birleşiminde kabul edilen Da
nışma Kurulu önerilerine uygun olarak yürütülecektir. 

Sayın milletvekilleri, Komisyon raporunun okunup okunmaması hususunu oylarınıza sunaca
ğım: Raporun okunmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Raporun okunması kabul edilme
miştir. 

Sayın milletvekilleri, işte bu noktada, bir iki hususu arz etmemi müsaadelerinize arz ederim. 
Bu "arz" kelimesi mükerrer oldu ama... 

Sayırt milletvekilleri, bugün, yarın ve takip eden üçüncü gün, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma 
Planı görüşülecektir. 

Sayın milletvekilleri, Planın tümü üzerindeki görüşmeler üç tur halinde yapılacaktır. Tümü 
üzerinde, her bir grubun 4 saat konuşma imkânı vardır. Sayın Komisyonun ve Sayın Hükümetin 
birlikte 4 saat konuşma imkânı vardır. İmkânı vardır deyişim, Danışma Kurulu böyle kararlaştırdı
ğı içindir. 

Birinci turda, her bir sayın grup 2'şer saat konuşacaktır; bu iki saati, her grup, birden fazla üye
sinin kullanmasına imkân yerebilir; bu imkân vardır. İkinci turda, her bir grup l'er saat, yine bir
den fazla üyesi marifetiyle bu hakkını kullanabilir. Üçüncü turda, her bir grup, yine l'er saat, bir
den fazla üyeyle bu hakkını kullanabilir. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet, birlikte sahip oldukları 4 saatlik süreyi nasıl paylaşacak
larını, kendi aralarında taksim ve tevdi edebilirler. Sayın Hükümetin Planı takdim konuşması, bu 4 
saatlik sürenin içerisindedir. 

(1)868 S. Sayılı Basmayan tutanağa eklidir. 
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Sayın milletvekilleri, her bir grubun konuşma sırası ise, Danışma Kurulunda çekilen kurayla 

belirlenmiştir. Örnek olsun diye ifade ediyorum; bugünkü sıralama, dağıtılan programda da yazıl
dığı üzere; birinci turda, ilk söz sırası Cumhuriyet Halk Partisi, ikinci söz sırası Refah Partisi, üçün
cü söz sırası Anavatan Partisi ve dördüncü söz sırası da Doğru Yol Partisi Grubunundur. 

Her bir grup, süresini kullanırken, 2 saatlik sürenin tamamını vereceğim, yani 120 dakikayı ya
zacağım; süreyi birden fazla sayın üye kullanıyorsa, sayın üyeler sürelerini kullanacaklar, 120 da
kika bitince, o sayın grubun birinci turdaki konuşma süresi bitmiş olacak. 

Bir hususu daha arz etmek istiyorum. 
Sayın milletvekilleri, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planının görüşüleceği duyurulduğu tarih

ten itibaren gerekçeli geri verme önergeleri kabul edilmeye başlanılmıştır. Önergelerin kabulü, Pla
nın tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanıncaya kadar devam edecektir. Planın tümü üzerindeki 
görüşmeler tamamlandıktan sonra, artık, gerekçeli geri verme Önergesi kabul edilemeyecektir. 

Başkanlığın bir ricası daha var: Her bir önerge iki nüsha olarak verilecek; biriyle Başkanlıkta 
işlem yapılırken, diğeriyle de, Hükümet tarafından, sürati sağlamak için, değişikliği istenen bölü
mün Plana montesinin uygun olup olmadığı denetlenecek. ' 

Sayın üyelerimizin tereddüde düştüğü bir husus olursa, Başkanlığımız, konunun vuzuhu açı
sından kendilerine yardımcı olmayı görev sayar. 

Plan, hayırlı uğurlu olsun diyor ve sırasıyla söz vermeye başlıyorum. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - Sayın Başkan, kişisel konuşmalar?.. 
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum. 
Her turda, grupların görüşmelerinden sonra müracaat sırasına göre, iki sayın üyeye söz verme 

imkânımız vardır. İlk sıradaki iki sayın üye Genel Kurulda -muhtemeldir ki- olamayabilir; o tak
dirde, onu takip eden üçüncü sayın üye bu hakkı kullanabilir... 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)-Birbirine devredebilir mi? 
BAŞKAN - Tabiî, Tüzükte açık hüküm var. 
SEYFİ ŞAHİN (Kayseri) - Lehte ve aleyhte olarak ayrılsa olmaz mı acaba? 
BAŞKAN - Hayır Sayın Şahin, sayın milletvekillerinin planın aleyhinde olması herhalde dü

şünülmüyor; ancak, düzeltilmesini arzu ettiği husus olabilir; ona da gerekçeli geri verme önergesi 
sistemi getirilmiştir... 

SÜHA TANIK (İzmir) - Sayın Başkanım, oylama konusuna da bir açıklık getirebilir misiniz... 
BAŞKAN - Sayın Tanık, hazırlanan şu metinden arz edeyim: Bütün önergelerin işlemi bu şe

kilde tamamlandıktan sonra, dikkate alınan ve Genel Kurulca kabul edilen önergeler üzerinde ay
nı şekilde tekrar görüşme açılacak ve önergeler ikinci defa oylanacaktır. Kabul edilen geri verme 
gerekçeleriyle birlikte, Plan, Hükümete geri verilecektir. Hükümet," kabul edilen geri verme gerek
çelerini de dikkate alarak, Planda uygun gördüğü değişiklikleri yaptıktan sonra, bu hususları bir ra
porla Genel Kurula sunacaktır. Rapor üzerinde^ İçtüzüğün 73 üncü maddesine göre müzakere açı
lacak ve görüşmelerin sonunda Planın tamamı açık oya sunulacaktır. 

Zannediyorum bu maruzatımızdan sonra, Sayın Hükümeti, Yedinci Beş Yıllık Planın takdimi 
için kürsüye davet edebilirim. 

Sayın Hükümet, buyurun. (DYP sıralarından alkışlar) 

Sürelerin kullanım biçimi Sayın Komisyonla görüşüldü mü? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANVEKİLİ YILMAZ OVALI (Bursa) - Hükümet 

kullanacak efendim. ., 
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BAŞKAN - Peki efendim. 

Sayın Bakan, yaklaşık olarak düşündüğünüz bir süre var mı? 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta) - Yarım saat kadar... 
BAŞKAN - Yarım saat civarında diyorsunuz; ben, size, yarım saatlik süre vereceğim ve Hü

kümetin süresinin karşısına da kullandığınız süreyi yazacağım. 
Size 30 dakika süre veriyorum; buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (İsparta) - Sayın Başkan, değerli millet

vekilleri; sözlerimin başında, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Hepinizin bildiği üzere, hafta başında, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere, bazı illerimizde, 

hep birlikte bir sel felaketi yaşadık. Bu felakette bazı vatandaşlarımız hayatlarını kaybetti; 1 500'ü 
aşkın konut sel felaketinden zarar gördü; sınaî tesislerimizi v 2 basın kuruluşumuzu sel bastı. Önce
likle, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyorum; kederli ailelerine baş
sağlığı diliyorum. 

Sel felaketi, tabiî bir afettir. Yasalarımızda, tabiî afetlerin yaralarının nasıl sarılacağı belirlen
miştir. Önümüzdeki günlerde -hep birlikte- devletin şefkatli eli, bu yaraları saracaktır. Dünyanın 
ısındığı ve iklim değişiklikleri hepinizin malumudur. Dünyadaki bu iklim değişikliklerinden mem
leketimiz de etkilenmektedir. Tabiî, bu genel iklim değişikliği yanında, memleketimizde yaşanan 
büyük ve süratli şehirleşme olayının da, geçirdiğimiz sel felaketinde etkileri olduğunu kabul etmek 
durumdayız. 

Değerli milletvekilleri, bu kısa açıklamadan sonra, şimdi, Plan üzererindeki konuşmama geçi
yorum. • ' 

Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, hepinizin bildiği üzere, 6 plandan sonra huzurlarınıza gel
miş bir plandır. 

Geçen 6 plan arasında 3 de araprogram yapılmıştır. 1995 yılı için de böyle bir program ihtiya
cını, geçen yıl, Hükümet, huzurlarınıza getirmiş ve 1995 yılındaki programı, 1996'da başlayacak 
Yedinci Kalkınma Planının daha sağlıklı yapılması bakımından zarurî görmüştür. 

1996'da yürürlüğe girecek olan Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, ülkemizin 21 inci Yüzyı
la geçişinin ve globalleşen dünyada Türkiye'nin yerini almasının planı olacaktır; diğer bir ifadey
le, rekabetçi bir ortamın tüm kurum ve kurallarıyla geliştirilmesinin altyapısını kuracaktır. 

- 1996-2000 yılları dönemini kapsayacak ve istikrarı sürekli kılacak yapısal değişimi içeren Ye
dinci Kalkınma Planı taslağı, hepinizin bildiği üzere, 20-22 Haziran .1995 tarihlerinde Plan ve Büt
çe Komisyonunda tüm ayrıntılarıyla tartışılmıştır. Buradaki tartışmaları kısaca özetlemek istiyo
rum: Plan Komisyonunda, Planın felsefesi, Planın stratejisi ve ilkeleri, bütün Plan Komisyonu üye
leri tarafından olumlu karşılanmıştır ve onların takdirlerini almıştır. Plan Komisyonundaki çalışma
larda verilen önergelerle, Plan daha olgunlaşarak Yüce Meclisin huzuruna gelmiş bulunmaktadır. 

Yedinci Planın ayrıntısına geçmeden önce, yirmiyedi ayı kapsayan bir hazırlık sürecinden de 
kısaca bahsetmek istiyorum. 

Plan hazırlıkları, 31 Mart 1993 tarihinde başlamıştır. 66 ayrı özel ihtisas komisyonunda 4 600 
akademisyen ve uzman çalışmıştır. Yedinci Planın kurumsal ve hukukî yapıdaki düzenlemelere 
ağırlık vermesi nedeniyle, özel ihtisas komisyonlarına Have olarak, 20 öncelikli konuda da çalışma 
komiteleri oluşurulmuştur. Çalışma komiteleri, Devlet Planlama Teşkilatının uzmanları ve Devlet 
Planlama Teşkilatının dışından bu çalışmalara katılan 350 kişiden teşekkül ettirilmiştir. Çalışma 
komiteleri üyeleri, genelde, özel ihtisas komisyonu başkanı, başkan yardımcısı, raportörü ve konu-: 

ya hâkim üyelerinden seçilmişlerdir. 
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Değerli milletvekilleri; kısaca, yirmiyedi ayı içeren bir çalışma döneminde, Yedinci Beş Yıl

lık Kalkınma Planı üzerinde 5 binden fazla akademisyen ve uzman gayret göstermiştir. Onların öz
verili çalışmalarıyla, bu Plan hazırlanarak, bu noktaya getirilmiştir. 

Değerli milletvekilleri, günümüzde, demokratikleşme, hukukun üstünlüğü, insan haklan ve li
beralizm gibi kavramlar, toplumların ortak değerleri olarak önem kazanmıştır; mal ve fınans piya
saları, ülke sınırlarını aşmış bulunmaktadır; bilgi ve teknoloji önplana çıkmıştır; dünyamızda, eko
nomik, siyasal ve kültürel bir küreselleşmeye gidilmektedir; yeni teknolojilerin sağladığı imkânlar
la, ticarî ilişkilerin şekli değişmiştir. Geçmiş yıllara baktığımız zaman, ticarî ilişkiler, mevcut,tck-
nolojilerle birlikte sürat kazanmış, hız kazanmış ve ticarî sözleşmeler, geniş bir iletişim ağı çerçe
vesinde, daha kolay ve süratli imzalanır hale gelmiştir. Çağın yakalanması, ekonomik ilişkilerin 
böyle süratli geliştiği bir dünyada, ülkemiz bakımından, Türk müteşebbislerine bu tür olanakların 
sağlanmasıyla mümkün olacaktır. Bu meyanda, esnek üretim teknolojilerinin önemi de artmıştır. 
Bundan, yani, esnek üretim teknolojisinden kastettiğim, küçük ve orta ölçekli işletmelerin ekono
mideki rekabet gücünün ve istihdamın artırılması yanında, esnek üretim teknolojilerine ileri bir bi
çimde uyum kabiliyetleridir. 

Çağımız, rekabet çağıdır. Rekabetin temel unsuru, nitelikli insandır, teknolojidir, araştırma-
geliştirme, bilgi birikimi ve biriken, bulunan, keşfedilen bilginin kullanıma sunulması ve bütün 
ekonomiyi ve rekabeti taşıyacak hukukî ve teknik altyapının oluşturulmasıdır. 

Günümüzde, artık, ekonomide geçmiş yıllarda önplana çıkan ucuz emek ve hammadde gibi 
faktörlerin önemi azalmış bulunmaktadır; buna karşılık, kaliteli insangücü, teknoloji, bilgiyi üret
me ve bilgiyi kullanma yeteneği, dinamik firma organizasyonlarının önemi önplana çıkmış bulun
maktadır. Bu. bakımdan, Yedinci Beş Yıllık Planda, ülkemizdeki insan kaynaklarının geliştirilme
sine birincil önceliği vermiş bulunuyoruz. îyi yetişmiş insangücü, 21 inci Yüzyılda, gelişmiş ülke
ler arasında yer almanın önşartı olarak görülmektedir. Araştırma ve teknoloji politikaları» ulusal 
araştırma ve teknoloji, gücümüzü artıracaktır. 

Dünya, bugün, bir nüfus yaşlanması sorunuyla karşı karşıyadır. Huzurlarınızda memnuniyetle 
ifade edeyim ki, nüfus yaşlanması sorunu, Türkiye için söz konusu değildir. Ülkemizde, yüzde 55'i 
aşkın bir nüfus, aşağı yukarı 35 milyona yakın bir nüfus, 25 yaşın altındadır. 

Genç nüfus, sağlıklı nüfus; iyi eğitilmiş, iyi yetiştirilmiş uzman nüfus, 21 inci Yüzyıla girer
ken, Türkiye'nin üstünlüğü olacaktır. 

Türkiye'de, bugün, genç bir nüfus vardır ve Türkiye'nin, eğitim programı çerçevesinde önce
liği, bu genç nüfusu yetiştirmek ve bunu ülke ekonomisine en iyi şekilde kazandırmaktır. 

Günümüzde yabancı sermaye hareketleri de artmıştır. Son dört yılda, yabancı sermaye hare
ketleri -gelişmekte olan ülkelerde- bir misli gelişmiştir, 

Yabancı sermayeden arzulanan düzeyde yararlanabilmek için, nitelikli insangücü, telekomü
nikasyon altyapısı, yeterli havalimanı ile bunların bağlantı yolları, enerji, çağdaş şehir altyapısı ve 
etkin işleyen piyasa düzeni önem taşımaktadır. Bu bakımdan, bu saydığım hususlar, bu Planda, ge
liştirilmesi öngörülen hususlar olarak yer almaktadır. 

Bugün, dünyamız, gelişen siyasî ve ekonomik hareketlere paralel olarak, soğuk savaş sonrası, 
tek kutuplu bir yapıya doğru kaymıştır. Diğer yandan, küreselleşmenin yanı sıra, Avrupa'da Avru
pa Birliği, Amerika Birleşik Devletlerinde NAFTA, Pasifik ekseninde de Pasifik Bölgesi olmak 
üzere üç ayrı bölgesel bütünleşme süreci dikkati çekmektedir. 

1993 yılında, yedi yıllık bir çalışmadan sonra Uruguay Round turu tamamlanmış ve 1994 yı
lında Dünya Ticaret Örgütünün kurulmasına vesile olan Uruguay Turu Anlaşmaları, ülkemizin de 
imzaladığı uluslararası bir anlaşma olarak hayatiyet'kazanmıştır. 
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Türkiye, Dünya Ticaret Örgütünün kuruluşunda, GATT'ta olduğu gibi, kurucu üye fonksiyo

nunu kazanmış bulunmaktadır. 

Dünya Ticaret Örgütünün daha önceki yıllarda uygulanan GATT'tan farkı, sanayi dışında da 
tarım ve hizmet sektörlerini, fikrî mülkiyet haklarını kapsamına almış olmasıdır. Bu anlaşmada, sa
nayide tarife indirimi, tekstilde kotalann zaman içinde kaldırılması, antidamping koduna taraf 
olunması öngörülmektedir. Fikrî mülkiyet hakları ve ticaretle ilgili yatırım tedbirleri konusunda 
oluşturulan kararlara da uyulması zarurîdir. 

Dünya Ticaret Örgütünün kurulmasıyla birlikte, önümüzdeki günlerde, yıllarda, dünya ticare
tinin süratle gelişmesi beklenmektedir. Ülkemizj gelişen dünya ticaretinden, 21 inci Asra girerken, 
daha çok pay alacak bir ülke olarak görülmektedir ve bizim de bu Plandaki gayretlerimiz, dünya
daki ekonomik gelişmelere daha süratli bir adaptasyon ve entegrasyonu ve ülkemizin dünya ticare
tinden daha geniş bir pay almasını sağlamaktır. 

Yedinci Plan, dünyada, bu gelişmelerin, gerek globalleşme gerekse bölgesel birleşmeler ve 
Dünya Ticaret Örgütünün kurulması ve dünya ticaretinin hız kazanması gelişmelerinin ortaya çık
tığı ve ülkemizde, yatırım ve üretimde devletin ekonomik ağırlığının azalmaya başladığı, ithalatın 
tamamıyla serbest olduğu, sermaye hareketlerinin libere edildiği, malî kesimin dünyaya açıldığı, 
kur, faiz, ücret ve benzeri faktör fiyatlarının pazar şartlarında belirlendiği ve Avrupa Birliğiyle 
Gümrük Birliğine gidildiği çok hareketli bir ortamda hazırlanmış bulunmaktadır. Bu nedenle, Ye
dinci Planda, önceki planlar gibi hedef belirleme yerine, piyasa ekonomisinin tüm kurum ve kural
larıyla işlemesini sağlayacak ortamı hazırlayıcı kurumsal ve hukukî düzenlemelere ağırlık verilmiş 
bulunmaktadır. 

Plan taslağında, ayrıca, etkin bir devlet hizmetinin finansman şartları ortaya konulmuş ve sa
dece kamu gelir ve harcamaları hedef olarak alınmıştır. Diğer makro ekonomik ve sosyal değişken
ler için, projeksiyonlar verilmiştir. Dünyadaki gelişmeler incelendiğinde, artık proje ve sektör de
tayına dayalı bir plan yapmanın rasyonelliğinin kalmadığı görülmektedir. Bu demek değildir ki, ge
çen 6 beş yıllık plan dönemlerinde uygulanan metotlar yanlıştır; hayır. Her planın, içinde bulundu
ğu döneme uygun olarak, kendi plan mantığı doğrudur/Yedinci Beş Yıllık Plan, gerek dünyadaki 
gerekse ülkemizdeki sosyoekonomik değişmelere paralel olarak, böyle bir plan stratejisini uygun 
görmüştür. 

Kamu, doğrudan üretim faaliyetlerinden çekilirken, rant dağıtan bir yapıdan, gelişme ortamı
nı hazırlayıcı, kural koyucu ve düzenleyici bir konuma geçmek zorundadır. Bu Plan döneminde sa
nayileşme, özel kesimin öncülüğünde sürdürülecektir. Rekabetçi piyasa mekanizmasının kurum
sallaştırılması, nitelikli insangücü ile fizikî ve sosyal altyapının geliştirilmesi, bölgesel dengesizlik
lerin azaltılması ve Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi, devletin başlıca ilgi alanları olarak önpla-
na çıkacaktır. 

Bu Planda, orta ve uzun vadeli ekonomik, sosyal ve kültürel politika uygulamalarının genel il
kelerini ve önceliklerini belirlemekteyiz. Ayrıca, ekonominin piyasa mekanizması çerçevesinde 
öngörülen muhtemel gelişme istikametlerini de tahmin ediyoruz. Böylece, ekonomik birimlerin ka
râr alma süreçlerine yardımcı olacak genel bir çerçeve çizilmiş bulunmaktadır. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; Yedinci Planın temel amacı -sözlerimin başında ifade ettiğim gi
bi- çağı yakalamak ve Türkiye'nin gelişmiş ülkeler arasında yerini almasını sağlamak olacaktır. Bu 
çerçevede, istikrarlı, hızlı bir büyümenin sağlanması, gelir dağılımın iyileşmesi, refahın tabana ya
yılması ve işsizliğin azaltılması, bu Planın hedef aldığı stratejilerdir. V 

Bunlar, bu saydığım ekonomik ve sosyal gelişmeler, özgür ve demokratik bir ortamın da ön-
şartı olarak değerlendirilmektedir. 
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Öngörülen amaçların gerçekleştirilmesinde, ihtiyaçlar ve imkânlar arasında bir dengenin gö

zetilmesi, devletin eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik alanlarında yoğunlaşması, bilgiyi üretebilen ve 
eri iyi şekilde kullanabilen uzman insangücünün yetiştirilmesi, Planın ana ilkeleri olarak Planda ye
rini almış bulunmaktadır. 

Plan, bu amaçlan gerçekleştirmek için, 5 önemli alanda 20 temel yapısal değişim projesi ön
görmektedir. 20 değişik strateji ve değişim projesi dışında, bu Planda diğer konulara da yer veril
mediği şeklinde bir sonuç çıkarılmamalıdır; sadece, bu bahsettiğim 20 konuda, Plan, öncelik getir
mektedir; 20 öncelikli konu dışında, diğer hususlarda da gelişme sağlanması, Planın hedefleri için
dedir. 

Bu projelerle, yani 20 temel yapısal değişim projesiyle, insan kaynaklarının geliştirilmesi, 
dünyayla entegrasyon, ekonomide etkinliğin artmlması, bölgesel dengelerin sağlanması, çevrenin 
korunması ve geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 

tnsan kaynaklarının geliştirilmesi bakımından, eğitim, önplanda gelir. Bu itibarla, Yedinci Beş 
Yıllık Kalkınma Planında da, eğitim sektörü, en öncelikli sektör olarak yerini almış bulunmakta
dır. iyi yetişmiş insan kaynağı, ülkelerin rekabet gücünün artırılmasında belirleyici bir unsur hali
ne gelmiştir, insangücünün yetiştirilmesi ve verimliliğin yükseltilmesi amacıyla, eğitime daha faz
la kaynak ayrılacak ve bu kaynaklar etkin bir şekilde kullanılacaktır. 

Plan döneminde, Eğitim Birliği Yasası çerçevesinde 8 yıllık zorunlu temel eğitim uygulama
ya konulacaktır. Yükseköğretime girişte yığılmaları önlemek için, ortaöğretimde yeni bir yapılan
maya gidilecektir. Toplumsal faydanın büyük olduğu zorunlu eğitim devlet tarafından üstlenilecek, 
bireysel faydamn nispeten büyük olduğu daha üst eğitim kademelerinde, yani üniversite eğitimin
de, hizmetten yararlananların hizmetin bedelini ödemesi konusunda bir sistem değişikliğine gidile
cektir. Dar gelirli aile çocukları, kredi ve burs sistemiyle desteklenecektir. 

Bu Planda ikinci önemli konu, yani, 20 öncelikli strateji ve projeksiyon içerisinde ikinci önem
li konu, sürdürülebilir kalkınma hedefi ile tutarlı bir nüfus yapısının oluşturulmasıdır. Sözlerimin 
başında ifade ettiğim gibi, bugün, dünyada bir nüfus yaşlanması sorunu vardır. Nüfus yaşlanması, 
üretim dengelerini bozan, sosyal güvenlik dengelerini bozan bir rahatsızlıktır ve bugün, pek çok 
Batı ülkesinde nüfus yaşlanması, dikkat çekici bir sorun olarak görülmektedir. Türkiye, 21 inci As
ra girerken, genç nüfus yapısıyla dikkati çeken bir ülkedir. Bu Planda da, nüfus yapısımn eğitile
rek, sağlıklı bir şekilde yetiştirilerek, sürdürülebilir kalkınma hedefiyle tutarlı olması öngörülmüş
tür. 

Üçüncü stratejik konu, öncelikli konu, sağlıktır. Bu çerçevede, sağlık hizmetleri, etkili, sürek
li, kolay erişilebilir, kaliteli bir niteliğe kavuşturulacaktır. Sağlık hizmetleri ülke düzeyine yaygın
laştırılacaktır. Sağlıkta esas olan, koruyucu hekimliktir ve etkin bir personel, etkin bir teçhizatlan-
ma ve süratli bir sağlık hizmetinin vatandaşlara ulaştırılmasıdır. 

Planın en önemli hedeflerinden birisi de, işsizliğin azaltılmasıdır. Gelişmiş ülkelerde, artan iş
sizlik sorununa ve özellikle gençler arasında yoğunlaşan işsizlik sorununa, teknolojinin imkânları
nı ve yeni girişimciliği devreye sokan kapsamlı çözümler aranmaktadır. Bu kapsamda, işgücü pi
yasasında etkinliğin artırılması önem arz etmektedir. Yüksek katma değer yaratacak sektörlerin ge
liştirilmesiyle, nitelikli, uzman işgücü istihdamı artırılacaktır. Bunun yanı sıra, düşük ve orta nite
likteki işgücünün istihdamı için de emek yoğun projelere ve sektörlere önem verilecektir. 

. İşsizliğin önlenmesinde önemli olan diğer bir husus, küçük ve orta ölçekli işletmelerin özelli
ğidir. Bu itibarla, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, orta ve küçük ölçekli işletmelere üretim ba
zında öncelik veren bir plandır. İşsizliğin azaltılmasında, kendisini riske eden, atılımcı, yetenekle-
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rini ortaya koymakta kararlı bir insangücünün yetiştirilmesi önem arz etmektedir. Bu bakımdan, iş
sizlik sorunu, insangücünün yetiştirilmesiyje birlikte ele alınması gereken bir husus olarak karşı
mızdadır. İstihdam yaratmada, üretken ekonomik faaliyetlerin ve buna uygun ortamın geliştirilme
sine ağırlık verilecektir. 

Tarımsal politikalarımız, Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş Anlaşmasının tarımla ilgili hükümle
ri çerçevesinde ele alınacaktır. Tarımsal destekleme politikalarında, üretimin, serbest rekabet şart
larında, pazar sinyallerine uygun olarak gelişmesi esastır. Bu çerçevede, tarım ürünleri fiyatlarına 
olan devlet müdahaleleri azaltılacak; bunun yerine, küçük üreticiye doğrudan gelir desteği sağlana
cak ve onun, üretime ilişkin girdileri -gübresini, ilacını* traktörünü ve diğer tarım araçlarını- en uy
gun fiyatta sağlamasına gayret gösterilecektir. 

Sanayi, gelişmekte olan ülkeler bakımından en önemli sorundur. Sanayiin geliştirilmesinde 
yüksek katma değer yaratılması ve uluslararası piyasalarda rekabet edebilir bîr sanayi esastır; bu 
çerçevede, etkin bir gelişme ortamı sağlanacaktır. Korumacılık, çıkmaz sokaktır; bu bakımdan, ko
ruma politikaları yerine, işletmelerin rekabete açılmaları esastır. Devlet yardımları, araştırma ve ge
liştirme, teknolojik yenileme, yeni istihdam imkânları yaratılması, çevre, küçük ve orta ölçekli sa
nayi işletmelerine rekabet gücü kazandırma, bölgesel gelişme farklarının azaltılması yönünde kul
lanılacaktır. 

Sanayileşmede yabancı sermayenin potansiyelinden azamî ölçüde yararlanmak, bu Planda, 
önemli bir ilke olarak kabul edilmiştir. 

Ekonomik gelişmeyi belirleyen bir konu, teknolojidir. Rekabetin temeli, insan faktörü yanın
da, teknolojiden geçer. Bu bakımdan, Planda, araştırma ve geliştirme, üniversite ve sanayi işbirli
ği çerçevesinde, önemli bir husus olarak yer almıştır. Teknoloji merkezleri, teknokent ve tekno-
parkların oluşturulması önem arz etmektedir. 

Avrupa Topluluğuyla Gümrük Birliği, Avrupa Birliğine tam üyelik hedefi doğrultusunda ge
liştirilecektir. Türkiye, bir taraftan Gümrük Birliğini geliştirirken, bir taraftan da EFTA, Karadeniz 
Ekonomik İşbirliği, Türk cumhuriyetlerinin de içinde bulunduğu 10 ülke arasında kurulmuş bulu
nan Ekonomik işbirliği Teşkilatı, 50 islam ülkesinin üye bulunduğu islam Ülkeleri işbirliği Kon
feransı ve Türk cumhuriyetleriyle olan ekonomik ve sosyal ilişkilerini de, önümüzdeki Yedinci Beş 
Yıllık Kalkınma Planı döneminde geliştirecektir. 

, Devletin, etkin kaynak tahsisi için, uygun makro ekonomik ortamı oluşturarak, kural koyucu 
ve orta vadede belirsizlikleri giderici genel bir yönlendirme rolünü üstlenmesi esastır. Ekonominin 
rekabet gücünün artırılması amacıyla, mal ve hizmet piyasalarında rekabet ortamı geliştirilecektir. 

Malî piyasaların, uluslararası piyasalarla bütünleşmesi sağlanacaktır. Sermayenin tabana ya
yılması, Planın hedefleri arasındadır. 

Adil, etkin bir vergi düzeni kurulacaktır. Alt gelir gruplarının vergi yükleri azaltılacaktır. Ön
celikle, vergi idaresi etkin hale getirilecek; idarenin yeniden yapılanması hızlandırılacak, vergi ka
yıpları asgarî düzeye indirilecektir. Vergi tabanının genişletilmesi suretiyle, vergi oranları, vergi 
hasılatının artırılması hedefine paralel olarak düşürülecektir. 

Sosyal güvenlik hizmetleri, kamu maliyesi üzerinde, hepinizin bildiği üzere, önemli bir yük 
oluşturmaya devam etmektedir. Sosyal güvenlik hizmetlerinde etkinliğin artırılması, ekonomik ya
rar ile sosyal ihtiyaçları eh geniş ölçüde bağdaştırmak ve buna ilişkin düzenlemeler, Planın hedef
leri arasında bulunmaktadır. 

Plan döneminde, sosyal güvenlik sisteminin nüfusun tamamını kapsaması sağlanacaktır. Te
mel sosyal güvenlik yasası çıkarılacak, sosyal güvenlik kurumları tek çatı altında toplanacak, bun
ların gelir ve gider dengeleri sağlanacaktır. Özel sigortacılık desteklenecektir. 
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Kamu hizmetlerinde etkinliğin artırılması esastır. Kamu hizmetlerinde katılımcılık ve şeffaf 

olmak, Planın ilkeleri arasındadır. Merkezî-mahallî idareler arasındaki görev ve yetki dağılımı, et
kinlik ve şeffaflık açısından yeniden düzenlenecektir. 

Yerel yönetimlerin idarî bağımsızlığı yanında, yetki ve malî bağımsızlıklarının artırılmasına 
da gayret edilecektir. 

Ülkenin altyapı ihtiyacının, orta ve uzun vadeli bir perspektif içinde yeniden planlanması sağ
lanacaktır. 

Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde, kamu, ilke olarak altyapı tesislerinin inşası, iş
letilmesi, bakım ve onanmlanyla ilgili hizmetlerin ihale yoluyla sağlanmasına yönelecektir. 

Altyapı hizmetlerinin "Yap-Işlet-Devret" modeli çerçevesinde özel kesime ve yabancı serma
yeye açık olması, Planın ilkelerin arasındadır. 

Özelleştirme programı, Planda önemli bir yer tutmaktadır. Özelleştirme programının temel 
amacı, hepinizin bildiği üzere, dünya piyasalarına entegre olma, Avrupa Birliğine tam üyelik hede
fi ve Gümrük Birliği süreci doğrultusunda ekonomide verimliliğin ve maliyet yapısının rekabet 
edebilir seviyelere getirilmesi ve serbest piyasa koşullarının sağlanmasına yönelik harekettir. Özel
leştirmede, devletin ve toplumun ortak yararlarının gözetilmesi, çalışanların haklarının güvence al
tına alınması, kuruluşların niteliğine ve içinde bulundukları koşullara uygun özelleştirme yöntem
lerinin geliştirilmesi esastır. 

Ekonomide verimliliğin ve maliyet yapısının rekabet edebilir seviyelere getirilebilmesi için, 
devlet işletmelerinin etkin ve verimli çalışmaları sağlanarak ekonomi üzerindeki yüklerinin azaltıl
ması ve sağladıkları mal ve hizmetlerin kalitesinin yükseltilmesi gerekmektedir. Devlet, işletmeci
lik faaliyetlerinde bulunurken, serbest piyasa şartlarını bozmamalı, rekabet ortamını gözetmeli, 
dünya fiyatlarına uyum sağlamalı, özel kesimde olduğu gibi, verimli bir işletmecilik yapmalıdır... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Bakan, ne kadar süre arzu edersiniz? 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - 15 dakika yeter Sayın Baş

kan. 
BAŞKAN - 15 dakika... 
Buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI ABDULLAH AYKON DOĞAN (Devamla) - Plan döneminde, geri kal

mış bölgelerin kalkınmalarına hız kazandırılacaktır. Bu yörelerin ekonomik ve sosyal altyapı ek
sikleri tamamlanacaktır. 

Metropollere büyük yük getiren göçün dengelenmesi, sanayiin yer seçimi, yeniden yönlendi
rilecektir. Bu kapsamda, sanayi kuşakları ve odakları geliştirilecek ve bugün başlamış olan sanayi 
kuşakları ve odakları uygulaması, bu Plan döneminde de sürdürülecektir. 

Çevrenin korunması ve geliştirilmesi, Planın önemli gördüğü ilkelerden birisidir. Çevre, hepi
mizin müşterek malıdır; çevrenin korunması, yaşayan bir neslin geleceğe olan sorumluluğudur. 
Plan döneminde, çevreyi gözeten, sürdürülebilir ekonomik büyüme hedef alınmıştır. Etkin işleyen 
bir çevre yöntemi ve etkin işleyen bir çevre yönetimi sistemi kurulacaktır. Çevre sorunlarının çö
zümü için uygulanan politikalar ve alman kararlar, Avrupa Birliği normaları ve uluslararası stan
dartlara paralel olmak durumundadır. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 20 strateji konusundaki bu kısa açıklamalarımdan sonra, şimdi 
de Planın diğer bir bölümünü oluşturan makro ekonomik politikalar ve projeksiyonlar konusunda, 
kısaca, açıklamalarda bulunmak istiyorum. 
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Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, kamu finansmanı, para politikaları, yatırım politikası, öde

meler dengesi, gelir dağılımı konusunda da makro ekonomik politikaları belirlemiş bulunmaktadır. 
Kamu finansmanı bakımından Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde, kamu kesimi 

borçlanma gereği azaltılacaktır. Takriben, 2000'li yıllarda, bugün yüzde 6 civarında olan kamu ke
simi borçlanma gereği, yüzde 3'lere çekilecektir. 

Açıkların finansmanında, malî piyasalarda istikrarsızlık yaratılmaması, faiz ve vade yapısını 
içeren bir borçlanma politikası izlenmesi esas olacaktır. Kamu harcamalarında, itina ve tasarruf 
esas alınmıştır. Harcamalarda, saydamlık ve denetlenebilirlik temel ilke olarak kabul edilmiştir. 
Kamu dengesinde, gerek harcamalarda gerekse gelirlerde malî disipline önem verilecektir. 

Vergi yükü dağılımındaki bozukluk giderilecek ve zaman içerisinde daha sağlıklı bir vergi yü
kü dağılımına gidilecektir. Bu amaçla, kayıtdışı sektörler kapsama alınacak, vergi idaresinin etkin
liği azaltılacaktır. 

Yedinci Plan döneminde para politikasının temel amacı, fiyat istikrarını sağlamak, Türk Lira
sına güven kazandırmak, malî piyasaların serbest piyasa kuralları çerçevesinde gelişmesini ve de
rinleşmesini gerçekleştirmektir. Bu çerçevede, parasal genişleme, büyüme ve enflasyon hedefleriy
le uyumlu hareket edilecektir. Türk Lirası cinsinden tasarruf araçlan cazip hale getirilecektir. Türk 
parasının diğer paralar yanında daha cazip bir tasarruf aracı olması, Planın uzun vadeli ilkeleri ara
sındadır. 

Banknot matbaası, ağır işleyecektir. Merkez Bankası, ekonominin yönetiminde kısa dönemli 
politika olarak parasal.büyüklükleri kontrolde, açık piyasa işlemleri, bankalararası para piyasası ve 
döviz piyasası araçlarını kullanacaktır. Merkez Bankasının, bugün yapmakta olduğu ve esas itiba
riyle merkez bankalarının konularına girmeyen konulardan çekilmesi de, bu Planda esas alınmıştır. 

Pek çok ülkede, mevduat munzam karşıliklan ve disponibilite uygulamaları, kredi maliyetle
rini azaltmak bakımından uygulamadan kaldırılmış olgulardır. Bu çerçevede, bu Yedinci Beş Yıl
lık Kalkınma Planında, mevduat munzam karşılıkları ve disponibilite oranları, iktisadî konjonktür 
ve enflasyon oranının düşürülmesi hedefi dikkate alınarak tedricen azaltılacaktır. 

Yatırım politikası bakımından, kamu yatırımlarında eğitim ve.sağlık sektörlerine, bölgesel ge
lişmişlik farklılıklarının giderilmesine ve geleneksel kamu hizmetlerine ağırlık verilecektir. Özel 
kesim yatırımlarının imalat sanayii yanında, iktisadî ve sosyal altyapıya da yönlendirilmesi sağla
nacaktır. Yap-Işlet-Devret Modeli çerçevesinde, elektrik santralları ve diğer alanlar, özel sektörün 
yatırımlarına açılacaktır. Yap-işlet-devret modeli, sadece, millî sermaye için değil yabancı serma
ye bakımından da açık olacaktır. 

Ödemeler dengesinin sağlıklı ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması, temel yaklaşım ola
rak Planın makro ekonomik hedefleri arasında yer almış bulunmaktadır. Sermaye hareketleri, ülke
nin üretken kapasitesinin güçlendirilmesi yönünde geliştirilecektir. 

Mal ve hizmet ihracatının artırılması esastır. Bu amaçla, rekabet gücünü destekleyici, gerçek
çi bir döviz kuru politikası uygulanacaktır. Eximbank kredi ve garanti mekanizmalarına yeterli kay
nak sağlanarak ihracatın finansmanına katkıda bulunulacaktır. 

Her alanda, Türk ekonomisi dünya fiyatlarıyla bütünleşecektir. İthalatın rekabet kurallarına 
uygun olması için, GATT ve Avrupa Birliği ilke ve kurallarına uygun olması gerekli görülmekte
dir. Türkiye'nin, 1.1.1996 tarihinde Gümrük Birliğine girmesi bakımından, bu hususun da, gözar-
dı edilemeyecek bir ilke olduğu izahtan varestedir. , 

Gelir dağılımının istikrarlı bir şekilde iyileştirilmesi, toplumsal refahın yükseltilmesi ve yay
gınlaştırılması Planın temel amaçlan arasındadır. 
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Üretken istihdamın artırılması ve kişilerin kendi işlerini kurmaları desteklenecektir. Alt gelir 

gruplarının refahını artırmak için doğrudan yardım sistemleri geliştirilecek; bu kesimin yararlandı- -
ğı eğitim, sağlık ve diğer sosyal hizmetler desteklenecektir. 

Yedinci Plan, Anayasamızda öngörüldüğü üzere, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmayı, 
özellikle sanayiin ve tarımın, yurt düzeyinde dengeli ye uyumlu bir biçimde hızla gelişmesini sağ
layıcı politikaları içermektedir. Bu çerçevede, millî tasarrufu, üretimi artırıcı, fiyatlarda istikrarı ve 
dış ödemelerde dengeyi sağlayıcı, yatırım ve istihdamı geliştirici bir dizi tedbirler öngörülmüş bu
lunmaktadır. 

Yedinci Plan döneminde gayri safî millî hâsılada, ortalama yüzde 5,5 ilâ 7,1 arasında bir art
ma öngörülmüştür. Geçmişte, aşağı yukarı 1950'den bu yana, yılda ortalama, Türkiye, yüzde 5 ilâ 
yüzde 5,5 oranında bir büyümeyi gerçekleştirmiş bulunmaktadır. Bu gerçek muvacehesinde, Ye
dinci Beş Yıllık Kalkınma Planında öngörülen gayri safî millî hâsıladaki büyüme hedeflerinin ger
çekçi olduğu görülmektedir. 

Plan döneminde anasektörler itibariyle, yıllık ortalama katma değer artış hızının tarım sektö
ründe yüzde 2,9-3,7 , sanayi sektöründe -en yüksek artışla-yüzde 6-7,7 arasında, hizmetler sektö
ründe ise, yüzde 5,1 ilâ 6,8 arasında olacağı tahmin edilmektedir. 

Plan döneminde sağlanacak gelir artışının yüzde 33,3'lük kısmının tasarruf edilerek, üretim ve 
üretken istihdamın artırılmasında kullanılması öngörülmektedir. 

Plan döneminde sabit sermaye yatırımlarının, yılda ortalama yüzde 8,7-12,2 oranında artması 
beklenmektedir. Özel kesim sabit sermaye yatırımlarının reel faizlerdeki' düşüş, enflasyonist orta
mın neden olduğu belirsizliklerin ortadan kaldırılması ye talepte beklenen canlılık sonucu ivme ka
zanarak, yılda ortalama 7,6 ilâ 10,8 arasında artacağı tahmin edilmektedir. 

Kamu sabit sermaye yatırımlarının artış hızı yüzde 12,4 ilâ 16,8 olarak hedeflenmiş bulunmak-' 
tadır. Plan döneminde mal ve hizmet ihracatında yüzde 15,9 ilâ yüzde 17 civarında bir artma bek
lenmektedir. 2000 yılında, cari fiyatlarla, ihracatımız 70 milyar dolan aşacaktır. 

Mal ve hizmet ithalatının ekonominin büyüme ihtiyacına ve Türkiye'nin Avrupa Birliği ile 
Gümrük Birliği sürecini uygulamaya koymasına paralel olarak artacağı hesaplanmaktadır. 2000 yı
lında cari fiyatlarla ithalatımızın 80 milyar dolan aşması beklenmektedir. 

1995 yılında 1,2 milyar dolar düzeyinde beklenen doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının, 
tedricen artarak 2000 yılında 3 milyar dolar civarına yükselmesi tahmin edilmektedir. 

Dışborç stokunun gayri safî millî hâsılaya oranının plan dönemi boyunca tedricen azalacağı ve 
1995 yılındaki yüzde 41,3 düzeyinden 2000 yılında yüzde 27 ilâ 24 oranına düşeceği tahmin edil
mektedir. 

1995 yılında yüzde 19,3 olan toplam kamu gelirlerinin gayri safî millî hâsıla içindeki payının 
2000 yılında yüzde 2l'lere yükselmesi hedef alınmıştır. 1995 yılında toplam kamu gelirleri içinde 
vergi gelirlerinin payı artacaktır; yani, kamu, daha çok vergiyle finanse edilen bir hüviyet kazana
caktır. 

Yedinci Plan döneminde, yüzde 30'lar seviyesinde olan ve 5 Nisan ekonomik istikrar tedbir
lerinin de etkisiyle 1995 yılında yüzde 24,8'e düşen toplam kamu harcamalarının gayri safî millî 
hâsıla içindeki payının 2000 yılında yüzde 24'ler seviyesinde gerçekleşmesi hedeflenmiştir. 

Harcamaların dağılımında önemli bir değişme de bu planda öngörülmüş bulunmaktadır. 
Bu çerçevede, malî disiplinin sağlanması sonucunda cari harcamaların gayri safî millî hâsıla 

içindeki payının sabit tutulması, yatırımlara ayrılan payın artırılması hedeflenmiştir. Kamu sabit 
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sermaye yatırımlarının 1995 yılında yüzde 4,6 olan gayri safi millî hâsıla içindeki payının 2000'li 
yıllarda yüzde 7'lere çıkması hedeflenmiştir. 

Esas itibariyle, yatırımlara tahsis edilecek payın, transfer harcamalarındaki azalışlardan kay
naklanacağını huzurlarınızda ifade edebilirim. 

1995 yılında yüzde 5,5 olan kamu kesimi borçlanma gereğinin gayri safî millî hâsıla içindeki 
payının, plan dönemi sonunda yüzde 3'ler civarına düşeceği beklenmektedir. Bu rakam, sürdürüle
bilir bir istikrarın, Planın temel ilkesi olduğunun ifadesidir. 

Yedinci Plan döneminde kamu açıklarında sağlanacak daralma, verimlilik artışı ile uyumlu ge
lir politikası, kamunun, Merkez Bankası ve malî piyasalar üzerindeki baskısının hafifletilmesi so
nucunda, para politikasının etkinliğinin artması ve yapısal reformlarda sağlanacak gelişmelere pa
ralel olarak, enflasyonun tedricen düşmesi beklenmektedir. Gayri safî millî hâsıla deflatöründeki 
değişmenin, Plan dönemi sonunda yüzde 6 ile 8 aralığına gerileyeceği tahmin edilmektedir. 

1995 yılında cari fiyatlarla 2 423 dolar olan kişi başına düşen millî gelirin, Yedinci Plan dö
nemi sonunda 3 500 dolara ulaşması beklenmektedir. 

Tüm eğitim kademelerinde okullaşma oranları, eğitimin niteliğini yükseltecek, nüfusun ve iş
gücünün eğitimini geliştirecek şekilde programa bağlanmıştır. 

Sağlık alanında yatak başına düşen nüfus 374'e, bir hekime düşen nüfus ise 806'ya inecektir. 
Yüzde 92,6'sı sigorta kapsamında olmak üzere, nüfusun tamamının sosyal güvenlik kapsamı

na alınması ve sağlık açısından bütün toplumun sosyal güvenceye kavuşturulması, bu Planın en 
önemli ve eri iddialı sosyal güvenlik hedefleri arasında bulunmaktadır. 

Toplam istihdamın 20,7 milyon kişiye ulaşması ve işsizlik oranının yüzde 7,7'ye düşmesi bek
lenmektedir. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; bu kısa açıklamalarımdan sonra, Yüce Meclisin katkılarıyla, Ye
dinci Beş Yıllık Kalkınma Planı daha da gelişecek ve ülkemizi 21 inci Yüzyıla taşıyacak bir metin 
olarak kanunlaşacaktır. Bu çerçevede Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planının milletimize şimdiden 
hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum; katkılarınız ve destekleriniz için peşinen teşekkürlerimi ve 
saygılarımı arz ediyorum. 

Teşekkür ediyorum.(DYP ve CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Bakan, teşekkür ediyorum. 
Sayın milletvekilleri, şimdi, Danışma Kurulunca belirlenen sıraya göre grupları davet edece

ğim. 
Kişisel söz taleplerini de okuyayım, arkadaşlarım bilsinler. 
Tümünün görüşülmesinden sonra; birinci tur, ikinci tur, üçüncü tura şamil olmak üzere, kişi

sel söz talebinde bulunan sayın üyelerin isimlerini, müracaat sırasına göre okuyorum: 
Sayın Halil Orhan Ergüder, Sayın Murat Başesgioğlu, Sayın Münir Doğan Ölmeztoprak, Sa

yın Halil İbrahim Özsoy, Sayın Mehmet Budak, Sayın Rauf Ertekin, Sayın Süleyman Hatinoğlu, 
Sayın Abdüllatif Şener, Sayın Mehmet Elkatmış, Sayın Selçuk Maruflu, Sayın Seyfi Şahin, Sayın 
Mustafa Ünaldı, Sayın Yaşar Erbaz, Sayın Mustafa Dağcı, Sayın Musa Erarıcı, Sayın Tuncay Şe-
kercioğlu, Sayın Ahmet Remzi Hatip, Sayın Zeki Ünal, Sayın Esat Bütün, Sayın Doğancan Akyü-
rek, Sayın İbrahim Tez, Sayın Saffet Topaktaş, Sayın Recep Kırış, Sayın Osman Develioğlu, Sa
yın Gaffar Yakın, Sayın Ali Günaydın, Sayın Hüseyin Balyalı. 

Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planının tümü üzerinde ve birinci turla ilgili olarak, Cumhuriyet 
Halk Partisi Grubu adına Sayın Mustafa Yılmaz ve Sayın Ural Köklü konuşacaklardır. 

- 3 5 4 -



T.B.M.M. B:139 12 .7 .1995 0 : 1 
Sayın Yılmaz, ne kadar süre kullanacaksınız; bir tahmininiz var mı? 

MUSTAFA YILMAZ (Malatya) - Konuşmamı 1 saatte bitireceğimi sanıyorum. 

BAŞKAN - CHP Grubu adına, Sayın Mustafa Yılmaz; buyurun. 

CHP GRUBU ADINA MUSTAFA YILMAZ (Malatya)-- Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı üzerinde, Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun görüşlerini 
sunmak.Üzere söz almış.bulunuyorum. Grubum ve şahsım adına, hepinizi ve bizleri izleyen bütün 
vatandaşları saygıyla selamlıyorum. 

Değerli milletvekilleri, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planını değerlendirmeden önce, ülkemiz 
pratiğinde uygulanan beş yıllık planlara kısaca değinmek yararlı olacaktır. Aradan geçen otuz yılı 
aşkın sürede, kamu kesimi için zorunlu, özel kesim için özendirici anlayışla uygulamaya konulan 
beş yıllık planlar, sosyoekonomik sorunların ve darboğazların makro ekonomik bir yaklaşımla teş
his edilmesinde, yönetim kademelerinin bu konularda bilgilendirilmesinde, dolaylı olarak eğitilme
lerinde, devlet bürokrasisinin prograrh bütçe kavramına ısındırılmasında önemli katkılar sağlamış
tır; ancak, plancılığın bu olumlu kazanımları, 1980'li yıllarda gözardı edilmiş, planlar yasaksavar 
bir anlayışla hazırlanır hale gelmiştir. 

Yıllardır, planlar, Anayasa gereği varlığına katlanılan bir pratik olarak görülmüştür. Nitekim, 
planların ciddiyetini yitirdiği görüşü, kamuoyu ve medyada da kabul görmüş olmalı ki, gerek ge
çen yılki erteleme kararı gerekse bugünkü sunuluşu, fazla yankı uyandırmamıştır. Bu, niçin böyle 
olmuştur; sorunun yanıtı "her şey piyasaya bırakılırsa, bütün sorunlar sonunda çözülür" biçiminde
dir. Toplum, sürekli olarak, ideolojik şartlanmanın etkisinde bırakılırsa, sürecin bu sonucu doğur
ması kaçınılmazdır. 

ANAP iktidarları döneminde, plan hedefleri ile gerçekleşmeler arasında büyük farkların orta
ya çıkması doğal karşılanmıştır. Bu durum "plan bir işe yaramaz" iddiasının belgesi olarak halka 
sunulmuştur. Bilinçli bir biçimde, kötü planlar yapılarak, plan düşüncesi aşınmaya uğratılmıştır. Bu 
süreçte, Devlet Planlama Teşkilatı, gereksiz yere büyütülmüş, uygulama ağırlıklı bir yapıya dönüş
türülmüştür. Özellikle, 80'li yıllarda, Teşvik ve Uygulama Genel Müdürlüğü gibi birimlerin, Dev
let Planlama Teşkilatına bağlanmasıyla, bu kuruluş, iş takip bürosuna dönüştürülmüştür. 

Anımsanacağı gibi, Devlet Planlama Teşkilatı, bir dönem, hayalî ihracatın planlandığı bir ku
ruluş gibi çalışmıştır. Hem hayalî ihracat planlamış, hem de teşvikler dağıtılmıştır.Bunların yanlış 
uygulama olduğunu söyleyenler ihracatı baltalamakla suçlanmışlardır. Hayalî ihracatla ilgili Mec
lis Araştırması Komisyonu raporu bu talanların belgesi niteliğindedir. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Nerede o rapor? 
MEHMET KEÇECİLER (Konya) - Rapor nerede, ne oldu rapor? 

MUSTAFA YILMAZ (Devamla) - Plan hedeflerinin büyük sapmaya uğradığı bir ekonomide, 
planın ciddiye alınması son derece güçtür. Örneğin: Bir önceki plan döneminde, yüzde 7'lik orta
lama bir büyüme hızı öngörülmüş; gerçekleşme, ancak yüzde 3,5 olmuştur. 

EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) - Doğru değil. 

MUSTAFA YILMAZ (Devamla) - Cari işlemlerde ise, 8.8 milyar dolar fazla öngörülmüş; 
gerçekleşme, ancak 7.6 milyar dolar açıkla sonuçlanmıştır.Yani, büyümede yarı yarıya sapma, ca
ri işlemlerde ise, neredeyse, beklenen fazlaya yakın bir açık ortaya çıkmıştır. 

EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) - Doğru değil; rakamları yanlış veriyorsun. 
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) - Neden planlama sorusuna gelince: "Sosyalizm bitti; plan

lama da bitti" yaklaşımının ne kadar yanlış olduğunu, eski sosyalist ülkelerin yaşadığı pratik gös-
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termektedir. Bu ülkeler, şimdi, piyasa ekonomisine plansız, programsız açılmanın, toplumsal ya
şamda yarattığryıkımı giderme çabası içerisindedirler. Bu ülkelerde, vazgeçilen, otoriter, emredi
ci planlamadır; ancak, burada, unutulan, piyasa ekonomisini inşa etmenin, bir plan stratejisi soru
nu olduğudur. 

Günümüzde, çağdaş plancılık anlayışı, otoriter planların tersine, piyasa ekonomisiyle çelişen 
değil, onunla uzlaşan bir niteliğe sahiptir. Ülkemizde, henüz, sağlıklı bir kaynak dağılımı gerçek
leştirilememiştir; bu nedenle, piyasa sistemi içerisinde, sistemin işleyişine temelde müdahale etme
den, onunla uzlaşarak, kaynak dağılımında toplumun dengeli gelişmesini göz önüne alacak, yön
lendirici bir planlamaya ihtiyaç olduğu açıktır. Artık, 1960'ların ve 70'lerin plancılık anlayışı sür
dürülemez, yeni bir anlayış gereklidir. 

Çağımız, demokrasinin, insan haklarının, katılımcılığın ve çoğulculuğun önplana çıktığı bir 
çağdır. Bu bağlamda, günümüzün plancılık anlayışı, üretici güçlerin planlama sürecine katılımım 
gerektirmektedir. Burada, nasıl bir planlama sorusu akla gelmektedir. Bu soruya yanıt vermeden 
önce, ANAP'ın terkettiği, inkâr ettiği yıkıma uğrattığı plan düşüncesi, yeniden canlandırılmalı, ka
muoyu, plan düşüncesine sıcak bakma noktasına getirilmelidir. Burada, siyasal partilerin yanı sıra, 
görsel ve yazılı basına da çok büyük görev düşmektedir; ancak, böyle yapılırsa, sivil toplum örgüt
lerinin katılımıyla, teknisyenler grubunun hazırladığı teknik belge niteliğindeki plan, kamuoyuna 
mal edilebilir. 

Nasıl bir planlama sorusunun yanıtına gelince, bizim istediğimiz, çağdaş bir planlamadır. Çağ
daş bir planda, temel tercihler şunlar olmalıdır: Üretici güçlerin planlama sürecine katılımı sağlan
malıdır; planın, belli alanlarda sarsıcı yeni hedefleri olmalıdır; planla, yapısal değişiklikler getiri-
lebilmelidir; plan, ülkenin sanayi coğrafyasını değiştirebilmeüdir; Gümrük Birliği ile ekonomik en
tegrasyona gidilirken, nasıl bir sanayileşme stratejisi uygulanacağı ortaya konulmalıdır; bölgesel 
dengesizliklerin hasıl giderileceği, planda açıklanmalıdır; piyasa ekonomisine işlerlik kazandırabil-

* mek için, yeniden yapılandırmaya gidilmelidir; piyasa ekonomisi işleyişi içinde, gelir dağılımımn 
adil hale getirilmesi için, düzenlemeler ve politikalar oluşturulmalıdır; sürdürülebilir bir kalkınma 
stratejisine sahip olunmalıdır; yani, çevre sorunlarını dikkate alan bir kalkınma stratejisine sahip 
olunmalıdır; sosyal devlet anlayışının yeniden yaratılması için, sağlık, eğitim, sosyal güvenlik ve 
çevre alanları, üçüncü sektör olarak planlanmalıdır; bir önceki plan dönemiyle ciddî bir biçimde he
saplaşma yapılmalıdır; çünkü, yanlış tercihlerin eleştirilmesi yapılmadan, gelecekte, benzer hatala
ra düşmekten kurtulamayız. ' 

Cumhuriyet Halk Partisinin ısrarlı tutumuyla, ilk kez, Planda, sosyal boyutun önemsenerek ele 
alındığı, ihmal edilmediği; insan hakları, demokratikleşme, hukukun üstünlüğü gibi kavramların 
ortak değerler olarak önem kazandığı görülmektedir. 80'li yıllarda, ülkemizde, sosyal devlette ya
pılan yıkım dikkate alındığında, planın, bu açıdan önemi daha da artmaktadır. 

Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, küreselleşmenin sosyal alanda yarattığı sorunların farkın
dadır. Küreselleşmenin nimetlerinden her ülke pay alamamaktadır. Dünyada, toplam gelir artışının 
sürmesine rağmen, az gelişmiş ülkelerin çoğunda, açlık ve aşırı yoksulluk önemli boyutlara ulaş
mıştır. Dünyadaki bu eğilimler, Türkiye'nin, sosyal alana, her zamankinden daha fazla önem ver
mesini gerektirmektedir. Kendi haline bırakılan bir piyasa mekanizması, otomatikman, sosyal den
geleri sağlayamamaktadır. Nitekim, yaşamakta olduğumuz küreselleşme süreci, dünyada işsizliğin 
artması ve sosyal devletin gerilemesi sonucunu doğurmuştur. 

Pazar ekonomisinin yararlarından kuşku duyulmamalıdır; ancak, pazar ekonomisinin, insanla
rın, refahı, sosyal güvenliği ve sosyal devlet için kullanılan bir araç olduğu da unutulmamalıdır. 
Dolayısıyla, pazar ekonomisi, kendi başına bırakılmayıp, buna sosyal boyut kazandırılmalıdır. 
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"Her şey piyasaya bırakılırsa, sonunda, bütün sorunlar çözülür" anlayışı, dünyada en gelişmiş pi
yasa ekonomisine sahip ülkeler dahil, her yerde azınlıkta kalan bir görüş konumundadır. Sorun, pi
yasa ekonomisi temel alınarak, piyasanın dinamizminden yararlanarak, ekonominin toplum çıkar
larına göre yönlendirilmesi ve fırsat eşitliğinin sağlanmasıdır. Sosyal hedeflerin gerçekleşmesi, 
ekonomik hedeflere ek hedefler olarak düşünülmemelidir. îşte, Yedinci Plan, bunları dikkate alan 
bir anlayışla hazırlanmıştır. 

Yedinci Planın bir yıl gecikmeyle gündeme getirilmesi, halkın önüne ciddî bir planla çıkma 
arzusunun bir sonucudur. Yasaksavar bir anlayışla geçen yıl hazırlansaydı, plan çalışmaları ivedi 
olarak sonuçlandırılabilirdi. ANAP iktidarlarının plan düşüncesinde yarattığı aşınmaya rağmen bu 
noktaya geliniş sevindirici bir gelişmedir. 

Değerli milletvekilleri, toplumun çeşitli kesimlerinin isteklerinin plan içerisinde yer alabilme
sinin temel koşulu, toplumun örgütlenebilmiş olan kesimlerinin örgütleri aracılığıyla plana katkıla
rını sağlamaktan geçer. 

Üzülerek belirtelim ki, geçmiş iktidarlar döneminde hazırlanan Beşinci ve Altıncı Planlarda bu 
tür bir süreç yaşanmamıştır. Bu dönemlerde hazırlanan planların hazırlık aşamasında hiçbir katılım 
olmamıştır; ne sendikalarda, ne özel sektörde, ne üniversitelerde, hiçbir yerde planlar tartışılmamış
tır. Zaten "alternatifimiz yok" diyenlerin başka türlü davranması da beklenemez. Yedinci Plan, Be
şinci ve Altıncı Plan pratiğinin aksine, katılımcı bir anlayışla hazırlanmıştır. Plan stratejisi, en ge
niş ve gerçek anlamda katılımcı bir yaklaşımda tartışılmış; bütün kesimlerin görüşleri, sistematik 
ve tutarlı bir şekilde strateji taslağına yansıtılmaya çalışılmıştır. Katılımcı planlama anlayışının bir 
gereği olarak 62 özel ihtisas komisyonu kurulmuş ve daha sonra ilave 4 komisyon kurularak, top
lam komisyon sayısı 66'ya ulaşmış ve bu komisyonlarda 4 600 dolayında akademisyen ve uzman, 
çeşitli düzeylerde katkıda bulunmuştur. Özel ihtisas komisyonlarının rapor sonuçlarından yararla
nılarak, stratejinin ilk taslağı oluşturulmuştur. Ayrıca, yeni bir pratik geliştirilerek, özel ihtisas ko
misyonlarının ardından ilk kez çalışma komiteleri kurulmuştur. Bu komiteler, daha önce özel ihti
sas komisyonlarında belirtilen hususları, aksiyon planı mantığı çerçevesinde plana taşımanın aracı 
olarak kurulmuşlardır. Böylece, özel ihtisas komisyonlarının politika ve düzenleme önerileri komi
teler aracılığıyla projelere dönüştürülmüştür. Daha sonra bu projeler, plan bütünlüğü içinde kendi 
aralarında ve makro hedeflerle tutarlılıkları sağlanarak strateji ve plana yansıtılmıştır. Yedinci Plan 
Stratejisini ve Planını daha öncekilerden ayıran belirgin fark, dünyadaki gelişmelere daha fazla 
ağırlık vermesidir. 

Dünyaya açılan, Avrupa Birliği ile tam üyeliği hedefleyen ve bu çerçevede 1996 yılında Av
rupa Topluluğu ile Gümrük Birliğini gerçekleştirecek olan Türkiye, ekonomik, sosyal, kültürel ve 
kurumsal yapıda önemli reformları yapmak durumundadır. Bu bağlamda, Planda, tüm kurumların 
ve hukukî çerçevenin gözden geçirilerek yeniden yapılandırılmasını ve rakabet ortamının güçlen
dirilmesini sağlayacak reformlar önerilmektedir. 

Planla, kamunun, doğrudan mal ve hizmet üretiminden çekilmesi, devletin rolünün küreselleş
me, ve dünyayla entegrasyon çerçevesinde yeniden tanımlanması, piyasaların etkin çalışması için, 
kamunun kural koyma, gözetim ve denetim işlevlerinin önplana çıkması önerilmektedir; ancak, 
Planda, özel sektörün tamamen üstlenemeyeceği, ülkenin geleceği açısından hayatî önem taşıyan 
eğitim, sağlık, sosyal güvenlik, teknoloji, araştırma-geliştirme, çevre ve altyapının ekonomik ve 
sosyal gelişmenin önünde darboğaz oluşturmayacak şekilde gerçekleştirilmesi konuları, çağdaş 
sosyal devlet anlayışı çerçevesinde yeniden ele alınmaktadır. 

Çağımızda, klasik planlama anlayışı terk edilmekte ve yerini stratejik planlama anlayışına bı
rakmaktadır. Artık bizim geçmiş plan pratiğimizde de görülen ve uygulanan statik ayrıntılı mal ve 
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sektör dengelemesine dayanan geleneksel yöntem terk edilmektedir. Dünyaya açılan ekonomik bir 
yapıda, piyasaların günümüzdeki gelişmişlik ve entegrasyon düzeyinde beş yıl sonrasına yönelik 
mal ve hizmet üretimi ile ilgili hedefleri vermek, plan bütünlüğü, gerçekçilik ve ekonomik politi
kalar açısından uygun görülmemektedir. Toplumların ve kurumların demokratikleşmesi, bireylerin 
daha özgürleşmesinin evrensel amaç ve tutkuya dönüşmekte olduğu bir zaman kesitinde, tepeden 
biçimlendirilmiş klasik planlama anlayışı ile hazırlanmış planların, ülkemizde başarılı olma şansı 
bulunmamaktadır, 

Değerli milletvekilleri, işte bu nedenlerden ötürü Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planında kla
sik plan anlayışı terk edilerek stratejik planlama yaklaşımı benimsenmiştir. Şimdi, geliniz, bu yeni 
anlayışla hazırlanan Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planının hedeflerini değerlendirelim. 

Plan, Türkiyenin küreselleşmesinin avantajlarından en üst düzeyde yararlanarak çağı yakala
masını ve gelişmiş dünya ülkeleri arasında seçkin yerini almasını hedeflemektedir. Bu amaçla, öz
gür ve demokratik bir ortamın sağlanmasına, bireyin önplana çıkmasına, sürdürülebilir hızlı bir bü
yümenin gerçekleşmesine, toplumun yaşam düzeyinin yükseltilmesi ve gelir dağılımının iyileştiril
mesine, üretken istihdamın artırılmasına, sanayileşmenin hızlandırılmasına, teknolojide atılım ya
pılmasına, dünya refahından daha yüksek pay alabilmek için eğitim düzeyinin yükseltilmesi ve top
lumun tüm bireylerine, yeteneklerine uygun eğitimin verilmesine, kültürel gelişmenin sağlanması
na, toplumun tümünün sosyal güvenlik ve temel sağlık hizmetlerine kavuşturulmasına ve sağlık 
hizmetlerinin kalitesinin artırılmasına, çevrenin korunmasına ve geliştirilmesine, bölgesel denge
sizliklerin giderilmesine yönelik projeler önermektedir. 

Değerli milletvekilleri, görüldüğü gibi, Planda yer alan yirmiyi aşkın bu projeler, Türkiye'yi, 
2000'li yıllarda çağdaş bir ülke konumuna getirecek nitelikte projelerdir. 

Değerli milletvekilleri, şimdi, geliniz, bu yeni anlayışla hazırlanan Planın, makro ekonomik 
hedeflerini de değerlendirelim. Planda, gayri safi yurtiçi hâsıladaki büyümenin, ortalama, yüzde 5 
ya da yüzde 6,6 aralığında olması öngörülmektedir. Geçtiğimiz dönemlerde bazı yıllarda, negatif 
büyüme oranlarının gerçekleşmesi, ilk bakışta, bu hedefin gerçekçi olmadığı izlenimini vermekte
dir; ancak, bu izlenim yanıltıcıdır. Türkiye'de ekonomik büyümenin sağlıklı bir şekilde değerlen
dirilebilmesi için, büyüme oranlarının, kısa dönem konjonktürel değişikliklerin belirleyici olmadı
ğı uzun aralıklarda incelenmesi gerekmektedir. Gayri safî yurtiçi hâsıladaki büyüme, 1980-1993 
döneminde, ortalama yüzde 5,1 düzeyinde gerçekleşmiştir. Ayrıca, öncelikli amacı, sanayileşme ile 
refah düzeyini artırmak olan ülkemizin, sanayi sektörü büyüme performansı, 1980-1993 dönemin
de, yılda, ortalama yüzde 6,8 gibi, pek de küçümsenemeyecek bir orana ulaşmıştır. 

Tüm bunlar dikkate alındığında ve Plan döneminde izlenmesi öngörülen politikalar ve bu çer
çevede, Planda yer alacak ekonomik dengeler, bir bütün olarak değerlendirildiğinde, Planda öngö
rülen hedefin ne kadar gerçekçi olduğu açıkça görülebilir. 

Planda, enflasyon hedefi olarak yüzde 6 ya da yüzde 8,1 aralığında bir oran öngörülmüştür. 
Bazı çevrelerde, bu hedef nedeniyle, Plan "pembe plan" olarak değerlendirilmektedir. 

Değerli milletvekilleri, bu değerlendirme, son derece haksız bir değerlendirmedir. Dünyadaki 
enflasyonla mücadele pratiklerinden habersiz olunma demektir. 

Enflasyonla mücadele konusunda, dünya genelindeki uygulamalar ve sonuçlar değerlendiril
diğinde, yüzde 4 000'leri bulan hiperenflasyon düzeylerinden tek rakamlı enflasyon oranlarına ula
şılabildiği görülmektedir. Avrupa Topluluğu ile Gümrük Birliğine ve ardından Avrupa Birliğine 
tam üyeliği amaçlayan Türkiye için gündem; Planda verilen enflasyon dahil, diğer makro ekono
mik hedeflere ulaşılması yönünde ortaya konulan politikaların değerlendirilebilmesi, toplumun de
ğişik kesimlerinin bu konuda katkı sağlaması ve sonuç olarak uygulama sürecinde başarıya ulaşıl-
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ması için toplumsal işbirliğinin sağlanması olmalıdır. Çünkü bu nedefler, Maastricht hedefleriyle 
tutarlı hedeflerdir. Avrupa Birliğine tam üyeliği amaçlıyorsanız bu makro büyüklüklere ulaşılma
sı, tam üyeliğin olmazsa olmaz koşullarıdır. Zaten bırakınız Avrupa Birliğine tam üyelik hedefini, 
çağdaş ve rekabetçi bir ekonominin oluşabilmesi veya varlığını sürdürebilmesi için de bu hedefler, 
mutlaka ulaşılması gereken hedeflerdir. 

Değerli milletvekilleri, ödün vermeden uygulanacak politikalar ve bu politikalar üzerinde top
lumsal uzlaşmanın sağlanması durumunda Türkiye'nin, tek rakamlı enflasyon düzeylerine ulaşa
maması için hiçbir sebep yoktur. Büyüme oranı, enflasyon ve benzeri makro hedeflere yönelik pro
jeksiyonlar dört temel varsayıma dayandırılmıştır. Bunlar şu biçimde sıralanabilir: 

Avrupa Topluluğu ve Avrupa Gümrük Birliğine 1996 yılı başında girilecektir. Özelleştirme 
hızlandırılacaktır. Fizikî ve sosyal altyapı, büyüme önünde darboğaz oluşturmayacaktır. Kamu 
açıklarında gerileme sürecektir. 

Şimdi, bu varsayımların gereği yapılamaz ve bunları oluşturmaya yönelik politikalar üzerinde 
toplumsal uzlaşmalar sağlanamazsa, o zaman doğal olarak öngörülen makro hedefler ulaşılır ol
maktan çıkacaktır. Dolayısıyla, Planın performansını belirleyecek olan şey, uygulamada sözü edi
len bu politikalara ne kadar sahip çıkılacağıyla yakından ilgilidir. Tekrar vurguluyorum, planda ön
görülen hedeflere ulaşmak, büyük ölçüde, plan modelinin sözünü ettiğimiz varsayımlarının gerçek
çiliğine bağlı olacaktır. 

Değerli milletvekilleri, geçmiş planlardan farklı olarak, ilk kez, bir planda, makro istikrara ge
reken önem verilmektedir. Makro ekonomik istikrarın sağlanamadığı bir ortamda, yalnız reformlar 
değil, yatırımlar, ekonomik ve sosyal gelişme bütünüyle tehlikeye girebilmektedir. Makro ekono
mik istikrarın olmaması, enflasyonun denetim altına alınmaması demektir; ayrıca, küçük girişim
ciler dahil, üretken girişimcilerin önünü görememesi demektir. Üretken girişimcilerin önünü göre
bilmesi, geleceğini planlayabilmesi, enerjisini ortaya koyabilmesi büyük ölçüde makro ekonomik 
istikrarın sağlanmasına bağlıdır. Dolayısıyla, planda, makro istikrara önem verilmesi son derece 
yerinde olmuştur. . ' . ' . • 

Yedinci Planın bir diğer ayırt edici özelliği, daha önceki planlardan farklı olarak, yerel yöne
timlere yetki devri konusunda daha belirgin hedefler ortaya koyan bir yaklaşımı benimsemiş olma
sıdır. Bu yaklaşımın doğruluğu, uluslararası örneklerle de ortaya çıkmıştır. 

Planın başka bir özelliği de, demokratikleşmeyi çok gerekli ve önemli görmesidir. Bu, Plan
da, hem doğrudan belirtilmekte hem de yalnız yerel yönetimler konusunda değil, değişik alanlarda 
öngördüğü düzenlemelerde ve Avrupa Birliğiyle entegrasyon hedefi bağlamında bu durum ortaya 
çıkmaktadır. 

Sonuçta, Yedinci Beş Yıllık Plan, dünyadaki kapsamlı değişimler konusunda temel yönlendir
meleri, yurt çıkarları perspektifine yakından bağlı ve gerçekçi bir temel üzerinde geniş bilgilerle 
donatılmış, katılımcı, özverili bir çalışmanın ürünü olarak ortaya çıkmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, Planın hazırlık aşamasından başlayarak nihaî taslak haline getirilmesi
ne kadar geçen süreçte, CHP, Plana, büyük katkılarda bulunmuştur. Sosyaldemokratlar, bu Planın 
neresinde diyenlere vereceğimiz yanıt şudur: Cumhuriyet Halk Partisi, bu Planın her paragrafında, 
her cümlesinde ve her sözcüğündedir. Cumhuriyet Halk Partisi, Planın, sosyal boyutunun yanı sı
ra, ekonomik boyutuna da damgasını vurmuştur. Bu boyutlar dikkate alınarak hazırlanan her pro
jede, oluşumundan gelişmesine kadar, CHP'nin önemli katkıları olmuştur. 

Değerli milletvekilleri, ancak, bu demek değildir ki, her türlü önerilerimiz ve eleştirilerimiz, 
istisnasız bir şekilde Plana yansıtılmıştır. Dolayısıyla, huzurlarınızda, Plana yönelik bazı eleştirile
rimizi ve önerilerimizi sizlere sunmayı gerekli gördüğümü belirtmek istiyorum. 
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Ülkelerin çoğunda, kaynak tahsis mekanizmasında temel tercihler, sadece planlama örgütün

ce yapılmamaktadır; merkez bankası ve hazine gibi karar birimleri de vardır ve bunlar, birbirleriy
le uyumlu bir biçimde çalışmaktadır. Dolayısıyla, çağdaş bir planın, böyle bir planlamayı sağlaya
cak stratejik bir düzenlemeyi içermesi gerekir. Yedinci Planda bu eksikliği giderici bir düzenleme 
yer almamaktadır. Planın "Temel Amaçlar ve ilkeler" bölümüne ayrı bir bölüm başlığıyla "Ekono
mik Yönetimin Yeniden Düzenlenmesi" bölümü mutlaka konulmalıdır. Gerçi, Planda "yapısal ni
telikli kararların hızla alınması ve uygulamaya geçilmesi gerekmektedir" tespiti yapılmaktadır; an
cak, bunun nasıl yapılacağı açıklanmamaktadır; bu, büyük bir eksikliktir. Önerimiz, bu bölüm baş
lığı ile bu eksiklik giderilmelidir. 

Değerli milletvekilleri, Yedinci Plan, bir önceki dönemle ye 80'li yılların ekonomi politikala
rıyla ciddî bir hesaplaşmaya gitmemektedir. Halbuki, yaşadığımız sorunların önemli bir kısmı 80'li 
yıllardan devralınmıştır. Plan, sanayileşme stratejisini, küçük ve orta ölçekli işletmelere dayandır
maktadır; ancak, bu sanayileşmemiz için tek başına yeterli değildir, üçüncü sanayi devriminin ye
ni sektörlerinin ülkemize taşınması zorunludur, ileri teknoloji, bilgisayar kontrollü tasarım ve mik-
roelektrohik sektörlere yönelik yatırımlar yapılmalı, bölgesel gelişme dinamikleri harekete geçiril
melidir. 

Yedinci Planda "işlerliği olmayan ve kuruluş amaçları ortadan kalkan fonlar tasfiye edilecek
tir" denilmektedir. Bunun anlamı, diğer fonların varlığının sürdürülebileceğidir. Halbuki, fonlar, 
mevzuatı ve yönetimleriyle kamu maliyesi disiplinini bozan bir yapıya sahiptir. Kamu ekonomisin
de saydamlık, Hazine ve bütçe birliği açısından, fonlar ya teker teker ele alınıp tasfiye edilmeli ya 
da kamu maliyesi disiplinine uygun idarelere devredilmelidir. 

Planda, üretim faktörlerinin tümü üzerindeki vergi yükünün azaltılması, tüketim vergilerine 
ağırlık verilmesi, gayrimenkul rantlarının vergilendirilmesi önerilmektedir. Yani, sermaye dahil, 
emeğin vergi yükü düşürülmektedir. Emeğin direkt vergi yükünün düşürülmesi yerindedir. Ancak, 
bu yanıltıcıdır; çünkü, dolaylı vergilerin yükünü, büyük ölçüde çalışanlar ve halk kesimi taşımak
tadır. 

Rant gelirlerinden menkul kıymet rantlarının vergi kapsamı dışında bırakılması, sermaye yan
lısı bir vergi politikası tercihinin yapıldığını göstermektedir. Kaldı ki, sermayenin vergi yükünü ha
fifletmenin, onları yatırıma yöneltmediği de açık bir gerçektir. Devlet, bunlardan vergi yoluyla al
ması gereken parayı iç borçlanmayla almaktadır. Bütçenin büyük bir bölümünün faiz ödemelerine 
gitmesi bu nedenledir. 

Planda yer alan, vergi kayıp ve kaçağının önlemek amacıyla herkese bir vergi numarası düzen
lemesi yerindedir. Ancak, bu düzenleme bazı eksiklikler içermektedir. Tanımlardan anlaşıldığı ka
darıyla, söz konusu olan, devletin bütün kurumlarıyla yeniden yapılandırılması çerçevesinde ele 
alınması gereken vatandaşlık numarası uygulaması, nüfus, seçim, tapu, banka, sigorta, vergi gibi 
ekonomik ve sosyal yaşamın tüm alanlarında kullanılma zorunluluğu getirilerek, alanlar arasına 
çapraz denetimlerde kullanılacak bir anahtar bilgi olmalıdır. Bu bilginin sadece vergiyle sınırlı ol
ması eksik bir düzenlemedir. Vatandaşlık numarası sisteminin kurulması sırasında, ekonomik ve 
sosyal yaşamı düzenleyen birçok yasada değişiklik yapılması ve tümünün birlikte yürürlüğe girme
si gerekmektedir. Yapılan düzenleme, belirlenen alanların tümünde kullanılacak şekilde yapıldığı 
takdirde, ekonomik olabilmekte ve oldukça etkin kullanılabilmektedir. Bu zorunluluğun vergi ida
resine verilmesi, bu idareye, altından kalkamayacağı bir yük getirecek, yıllarca kullanamayacağı 
milyonlarca kaydı tutarak ve bunları çok sınırlı alanda kullanmak suretiyle çok büyük israfın içine 
düşürecektin Bu nedenle "herkese bir vergi numarası" düzenlemesi "vatandaşlık numarası" gene
line getirilecek bir bütünlüğe kavuşturulmalıdır. -
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Ayrıca, vergi kayıp ve kaçaklarının önlenmesi konusunda, vergi sisteminde, gelir kavramının 

tanımının yeniden yapılması ve yükümlülük kavramının da, buna göre biçimlendirilmesiyle, vergi 
sisteminin yeniden otokontrol kurumlarına kavuşturulması temel stratejiler olmalıdır. 

Planda "İller Bankası, özerk ve gerçek bankacılık kurallarını uygulayacak, ihtisaslaşmış bir 
yatırım bankası niteliğine kavuşturulacaktır" denilmektedir. Bu Banka, aynı zamanda, yatınmcı bir 
kuruluştur; bu fonksiyonunu korumak suretiyle yatırım bankası niteliğine kavuşturulması daha uy
gundur. Bugün, ülkemizde, mühendisi bulunmayan, yüzlerce küçük belediye vardır. Bunların, ye
tersiz teknik kadrolarıyla proje ve yatırım yapmaları olanaksızdır. O nedenle, belediyelerin, Ban
kanın yatırımcı fonksiyonuna ihtiyacı vardır. 

Sayın milletvekilleri, eleştiriler dikkate alınarak, Yedinci Beş Yıllık Planın, daha gerçekçi bir 
yapıya kavuşturulması, Yüce Meclisimizin temel bir görevidir. Böylece, Hükümetten gelen Plana, 
Meclisin de katkıları sağlanmış olacaktır. 

Sayın milletvekilleri, bu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, Yedinci Beş Yıllık Plan, var
mamız gereken hedefleri ve temel tercihleri, yerinde, doğru ve gerçekçi bir biçimde saptamıştır. 
Önemli olan, hedeflerin ve tercihlerin, doğru saptanmasının yanı sıra, bunların, ödün verilmeden 
uygulanmasıdır. İyi plan kadar, iyi uygulama da önemlidir. Geçmiş dört yıllık sürede yaşadığımız 
deneyim, elimizdeki tarihsel doküman niteliğinde plan Hükümet Programı ve protokollerinin, tam 
anlamıyla uygulanamadığını göstermektedir. Dolayısıyla, bu Planın akidesi, Hükümet Programın
da, protokollerindeki gibi olmamalıdır. Bu konuda, siyasî iradenin, gerekli duyarlılığı göstermesi 
gerekmektedir. 

Değerli milletvekilleri, şu soru sorulabilir; Planda yer alan projeler güzel de, bunun kaynakla
rı, neden Planda ayrıntılı bir şekilde gösterilmemektedir? Bunun yanıtını Plandan beklemek yanlış
tır. Bütün dünya ülkelerindeki plan pratikleri göstermektedir ki, uygulanacak projelerin kaynakla
rı, planla uyumlu olarak hazırlanacak olan yıllık programlar ve yıllık bütçelerde ayrıntılarıyla gös
terilmektedir. Dolayısıyla, böyle bir ayrıntıyı Plandan beklemek büyük bir haksızlık olacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; sözlerimin sonuna gelmiş bulunuyorum. Sözlerime son 
verirken, Yedinci Beş Yıllık Planın ulusumuza, halkımıza yararlar getirmesini diliyorum, tümünü
ze içten saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. (CHP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Yılmaz, teşekkür ediyorum. 
MUSTAFA YILMAZ (Devamla) - Ben teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Sayın Köklü, buyurun. 
FUAT ÇAY (Hatay ) - N e kadar vaktimiz var efendim ? 
BAŞKAN - 32 dakika 27 saniye kullanıldı efendim. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - Bravo Sayın Başkan. Ne güzel müzakerat devam 

ediyor; üniversitelerle ilgili kanun teklifi görüşülmüyor! 

BAŞKAN - Efendim, üniversitelerle ilgili kanunu çıkaracağız. 
CHP GRUBU ADINA URAL KÖKLÜ (Uşak) - Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaş

larım; Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı hakkında Grubum adına söz aldım; bu gerekçeyle, Yüce 
Meclise saygılarımı sunarım. 

Ben de, burada Planda yer alan temel, yapısal değişim projeleri konusunda konuşmalarımı sür
düreceğim. 

Demokratikleşme, hukukun üstünlüğü ve insan haklarının önplana çıktığı günümüzde, ülke sı
nırları aşılarak, her alanda, globalleşme süreci yaşanmaktadır. Bu süreç içerisinde, ekonomik ve 
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sosyal ilişkilerin bir bütünlük çerçevesinde ele alınması zarureti bulunmaktadır. Hızla gelişen bi
lim ve teknolojinin ortaya çıkardığı yeni imkânlar, iletişim ve ulaşım araçlarının gelişmesi, yaygın
laşması, toplum beklentilerinin, ülke sınırlarını aşarak çeşitlenmesine, tüketici tercihlerinin önpla-
na çıkmasına neden olmuş ve bu durum, esnek üretim teknolojilerinin önemini artırmıştır. Bu du
rum karşısında, küçük ve orta ölçekli işletmelerin geliştirilmesi ve ekonomideki rekabet gücünün 
artırılması kaçınılmaz olmuştur. Ekonomik ve sosyal faaliyetlerin odak noktasını ve hedefini teşkil 
eden insan kaynaklarının geliştirilmesi konusu, dünyada olduğu kadar ülkemizde de, birincil öne
mi haiz konuma gelmiştir. Bu itibarla, Yedinci Planın temel amacı, insan kaynaklarının geliştiril
mesi ve bu meyanda, özgür ve demokratik bir toplum yapısının oluşturulması, gelirin hakça payla
şılması, refahın yaygınlaştırılması ve işsizliğin azaltılmasıdır. Bu amaçlara ulaşmak için, ihtiyaç ve 
kaynaklar arasındaki dengenin tesisi, yüksek nitelikli, bilgi üreten ve en iyi şekilde kullanabilen in-
sangücü yetiştirilmesi, sosyal devlet anlayışının, eğitim, sağlık ve sosyal güvenlik alanlarında ağır
lıklı olarak hayata geçirilmesi, planın başlıca ilkelerini oluşturacaktır. Bu çerçevede, Yedinci Plan
da, yeni bir yaklaşımla, 20 temel proje üzerinde yoğunlaşılmıştır. Şimdi, bu projeleri sırasıyla ve-
ayrıntılı bir şekilde değerlendirmeye çalışacağım; ilkönce, eğitim projesi hakkında konuşacağım. 
Bu projeler içerisinde eğitim, Yedinci Plan döneminin en öncelikli sektörü olacaktır. Ülkemizin, 
gelişmiş ülkeler arasındaki yerini alabilmesi ve rekabet gücünün artırılabilmesi, büyük ölçüde, iyi 
eğitilmiş ve yüksek nitelikli insangücünün yetiştirilmesine bağlıdır. Bu nedenle, kaynak tahsisi po
litikalarında, eğitimin önceliği kaçınılmaz olacak, bu sektöre daha fazla kaynak ayrılacak ve bu 
kaynakların etkin kullanımı sağlanacaktır. 

Hepinizin bildiği gibi, bu konuda insana yapılan yatırımın, bilgi çağımızda en kârlı yatırım ol
duğunu artık kimse inkâr etmemektedir. Hele ki, bizim gibi gelişmekte olan memleketlerde, genç, 
üretken dimağların, yaratıcı güçlerin daha fazla olduğu bir dinamik toplumda, eğitime yapılması 
gereken yatırım, en akıllı bir yatırımdır. 

Eğitim, geciktirilmeden verilmesi gereken ve faydaları uzun dönemde görülebilen bir hizmet
tir. Bu nedenle, 21 inci Yüzyılda, iyi yetişmiş, nitelikli bir nüfus yapısına ulaşabilmek için, bugün
den, gerekli tedbirlerin alınması şarttır. Eğitim konusunda, dünyaya gelmiş olan çocuklarımıza, 
bekleye dur da, sana, belli bir dönemden sonra, on sene, yirmi sene sonra, sağlıklı bir eğitim vere
bileceğiz dememiz mümkün değildir. Bu itibarla, dünyaya gelen her çocuğun, beyin yönünden, bir 
dahi, bir cevher, bir hazine, memleketimiz ve toplumumuz açısından bir kazanım olduğunu düşü
nürsek, bunlara verilmesi gereken önemin zamanında verilmemesiyle, bir beyin israfını kendi ken
dimize yaratmış oluyoruz. Bu ise, toplum için, gelecek için, zararlı bir durumdur. Bunun için de, 
eğitimde, hiçbir zaman bekletilmeden, hiçbir tedbire öncelik verilmeden, hiçbir tedbirden de etki
lendirmeden, layık olan eğitim yatırımlarında gerekli hassasiyeti kesinlikle göstermemiz icap et
mektedir. Bu açıdan, Yedinci Planımızda eğitim sektörüne verilen önem gerçekten yerindedir. 

İyi eğitilmiş genç nüfus, 21 inci Yüzyılda, rekabet gücümüzün artması ve Avrupa Birliğine en
tegrasyon bakımından, en büyük avantajımız olacaktır. Bunu sağlayabilmek için, düşünme, algıla
ma yeteneği gelişmiş, yeni fikirlere açık, bilim ve teknoloji üretimine yatkın ve beceri düzeyi yük
sek insangücünün yetiştirilmesini sağlayacak bir eğitim politikası izlenecektir. Bu projenin hedefi, 
laik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı, görev ve sorumluluklarının bi
lincinde, özgür ve özgüveni olan, bilgi çağı insanını yetiştirmektir. Bu bağlamda, toplumun eğitim 
düzeyinin yükseltilmesiyle bilimsel ve teknolojik gelişmenin, çağdaş bir seviyeye ulaştırılması 
amaçlanmaktadır. Bu amaca matuf olmak üzere, ulaşılması gereken ara hedefleri ve kullanılacak 
araçları şu şekilde sıralamak mümkündür: 

Öğretmen ve öğretim üyelerinin sayı ve niteliklerinin artırılarak, üstün ve başarılı öğrencilerin 
bu alana yönlendirilmesi temin edilecek; bu ihtiyacın karşılanmasında, yurtdışı imkânlarından da 
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yararlanılacaktır. Tabiî, Yedinci Planımızın öngördüğü bu hedef, gerçekten yerinde saptanmış bir 
hedeftir. En azından, eğitimin odağında nasıl insan bulunuyorsa, eğitimin motorunun dinamiğinin. 
de kesinlikle eğitimciler ve öğretmenler olduğunu gözden ırak tutmamıştır. Bu anlamda değerlen
dirdiğimiz zaman, eğitimimizde, ilk önce öğretmen yetiştirmeye verilmesi gereken öneme dikkat 
etmemiz gerekmektedir. İkincisi de, yetişmiş olan öğretmenlerimize toplum olarak gerçekten sahip 
çıkmamız; onlara, hak ettiği, layık olduğu değeri her zaman için vermemiz ve kazandırmamız ge
rekmektedir. 

2000'li yıllara yaklaşırken, öğretmenlik mesleğine bu ilkelerden baktığımızda Meclisin, bir 
araştırma komisyonunun hazırlamış olduğu rapora binaen öğretmen yetiştirilmesi için, tez elden, 
en kısa zaman içerisinde, bir öğretmen üniversitesinin, Türk eğitim sistemine kazandırılmasında 
çok büyük katkı ve fayda vardır. 

Bu öğretmen üniversitesinin, Türk eğitim sistemine kazandırılması yanında, öğretmen üniver
sitesine gidecek olan öğrencilerin seçimine de önem verilmeli; kesinlikle, öğretmenliğin çok cazi
beli bir meslek olduğunun bilincine varan, 7,8, 10,15 yaşlarındaki çocuklarımızın "öğretmen ola
cağım" diye, bu mesleğe bir özlem duyması, o yönde kendilerini hazırlamaları, bu yönde gelişmiş, 
başarılı çocuklarımızın da, en kısa zamanda, öğretmen liselerine kazandırılması ve buradan da, öğ
retmen üniversitelerine geçiş yollarının açılması, eğitimimizin geleceği açısından çok önemlidir ve 
bu konuda yapılması gereken hizmetler bizi beklemektedir. 

AHMET KABİL (Rize) - Öyle bir rapor da vardır. 
URAL KÖKLÜ (Devamla) - Bu, Meclisimizin, Öğretmen Sorunlarını Araştırma Komisyo

nunca, gerçekten emek sarf edilerek, bürokratlarla, uzmanlarla ve öğretmen kökenli milletvekili ar
kadaşlarımızın katkılarıyla, 13 aylık bir çalışma neticesinde hazırlanmış olan bir rapordur. 

Bu konuda, Hükümetimiz ve gelecekte kurulacak olan hükümetlerimiz, bu doğrultuda, daha 
duyarlı hizmetler sunmaya çalışırlarsa, gerçekten, kalkınmada en rasyonel tavrı yerine getirmiş olu
ruz. İnsan kaynaklarını değerlendirme, çocuklarımızı, çağdaş düzeyde ve en iyi şekilde yetiştirmek 
ve bilgi çağını yakalama açısından, layık olduğumuz, daha becerikli, daha verimli, daha üretken, 
daha bilinçli, çağı, zamanı yakalayan, konuşan, üretken öğretmenlerimize ihtiyaç vardır. Şu an için 
de, bu öğretmenlerimizin varlığını kabul ediyoruz; ama, sayılarının daha fazla olması açısından, 
böyle bir üniversitenin ülkemize kazandırılmasında büyük fayda olacaktır. 

Avrupa Birliği ülkelerinde, asgarî norm olan 9 yıllık zorunlu eğitim, Eğitim Birliği Yasası çer
çevesinde, 8 yıllık zorunlu temel eğitim olarak uygulamaya geçirilecektir. 

Uluslararası rekabet gücünün artırılmasında, ileri teknolojinin kullanımı, geliştirilmesi ve üre
tilmesi birincil öneme sahiptir. Bu bağlamda, insan gücü potansiyelinin değerlendirilmesi ve nite
liğinin artırılarak üretim sürecine katılımının sağlanması gerekmektedir. Eğitim sistemi, bu amaca 
hizmet edebilecek dinamik bir yapıya kavuşturulacaktır. İhtiyaç duyulan insan gücünün yetiştiril
mesi için, orta ve yükseköğretim kademelerinde örgün ve yaygın meslekî teknik eğitime önem ve
rilecektir. Buradaki hedef belirleme de, gerçekten yerindedir. 

Bizim eğitimimizde, okuyan çocuklarımızdan, beş yıllık ilkokul eğitimini bitirdikten sonra or-
taeğitimc ancak yüzde 50'si geçmektedir; bu da bir kayıptır. Düşünebiliyor musunuz, ilkokulu bi
tiren çocuklarımızın yüzde 50'si ortaokul ve liseye devam edebilmektedir. 

Bunun yanında, ayrıca, bu ortaöğrenimin bir görevi, üniversiteye, yüksekokullara, akademik 
düzeyde öğrenci yetiştirmek üzere öğrenci hazırlamakla beraber, hem ekonomimizin geliştirilmesi 
hem de yetenekli insan, işgücü yetiştirilmesi açısından, zamana, çağa uygun olan ara eleman yetiş
tirilmesinin hedeflenmesi açısından, muazzam bir yönlendirme ve bir planlamanın kesinlikle ağır-
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lık kazanması da şarttır; çünkü, mademki, eğitime bu kadar yatırım yapıyoruz, olanaklarımızı se
ferber ediyoruz, bu toplumun, verdiği kadar, insanlardan hizmet almaya da hakkı vardır. 

Onun için, yapmış olduğumuz eğitimin, gerçekten, kaliteli bir eğitim, üretken bir eğitim, ya
ratıcı bir eğitim ve piyasaya, ekonomiye, topluma dönük bir eğitim olmasında fayda vardır. Böyle 
bir eğitimi yaptığımız zaman, eğitime harcadığımız paralar çarçur olmaz, topluma hizmet olarak 
geri döner. 

Bundan şunu anlatmak istiyorum: Elbette ki, ortaöğretimimizde de, değer vermemiz gereken, 
meslekî ve teknik okullarımızdır. Bu meslekî ve teknik okullarımızı, altyapısıyla, fizikî durumuy
la, tüm olanaklarıyla, kesinlikle, çağa ve zamana uygun bir şekle kavuşturmak zorundayız ki; bu
günkü durumda, meslekî teknik okullarımızda, hâlâ 1946 yılından kalma makinelerle, çocukları
mız, eğitim süreci içerisindedirler. Bugün, piyasada 20-25 çeşit kaynak yapılırken, meslek okulla
rımızda ancak 2 tip kaynak öğretilmektedir. Haliyle, bu okullarımızdan çıkan çocuklarımız, sudan 
çıkmış balık gibi, piyasada iş bulamamaktadırlar. Bu, çok acıdır. 

Şimdi, nedir yani; bir yerde, kendi ekonomimizin durumu meydanda, piyasa meydanda; eğiti
mimizin ondan haberi yok. Bunların birbiriyle bağdaşık olması gerekir. Mesela, Almanya'da orta
öğrenimdeki öğrencilerin yüzde 62 küsuru meslek okullarında öğrenim görmektedir. Bu yüzde 
62'nin de yüzde 40'ı, kesinlikle, hem öğrenim görüyor hem çalışıyor; yani, haftalık 12-13 saat te
orik ders, 28-30 saat de pratik ders uygulamasından geçiyorlar; böylece, öyle bir hayata yönelmiş 
oluyorlar ki, üretken bir eğitim, işte, bu şekilde olmuş oluyor, ara eleman kazandırılmış oluyor. Bu 
anlamda baktığımız zaman, kendi meslekî teknik okullarımızın imkânlarını kısa zamanda geliştir
meliyiz, meslekî teknik okullarımıza verilmesi gereken önemi vermeliyiz. Çocuklarımızın kısa za
manda hayata atılabilmesine, lise ve meslek okullarını bitiren herkesin üniversite kapısına dayan
mamasına, meslek okullarından çıkan çocuklarımızın piyasaya atıldığı zaman, kesinlikle iş bulabi
leceği olanaklarla eğitilmesine dikkat göstermemiz gerekmektedir. Bu anlamda baktığımız zaman, 
meslek teknik okullarımıza gerekli önem, kesinlikle verilmeli, sayıları artırılmalı, olanakları ve eği
tim araç gereçleri fazlalaştırılmalıdır. 

Diğer taraftan -hiç kimse de bir alınganlık göstermesin- kesinlikle bu bir israftır; imam-hatip 
okullarımız da bir meslek okulumuzdur; en azından, halkımızın, toplumumuzun dinî ibadetlerini 
yapabilmesi için açılmış olan bir amaçlı okulumuzdur; ama, meslek teknik okullarımızın içerisin
de sayılmaktadır; var olan meslek okulları kadar büyük boyut ve orandadır ve bunların şubelerini 
hesaba katmak da mümkün değildir. Sakın yanlış anlaşılmasın, din eğitimi muhakkak yapılacaksa, 
ortaöğretimimizde din derslerinin... 

İLHAN KAYA (İzmir) - Ural Bey, niye sıkıntı yaratıyorsun, hiç gerek yok... 

URAL"KÖKLÜ (Devamla) -Lütfen dinler misiniz. 
Bakın, imam-hatip okullarımızın fazlalığı nedeniyle bazı kaynakları ekonomiye kazandırma

mız mümkün olmamaktadır. Burada hepimizin bir konsensüse, ortak bir anlayışa sahip çıkması ge
rekir. Din, hiç kimsenin malı değildir. 

Toplumumuzun istikbalini konuşuyorsak, öğretmen ihtiyacını konuşuyorsak, doktor ihtiyacı
nı konuşuyorsak, ekonomiye dönük bir eğitimden bahsediyorsak, plandan programdan bahsediyor-

ı sak, hesaptan kitaptan bahsediyorsak, verdiğimizle aldığımızın hesabını yapmak zorundayız. Onun 
için, bu konuda ben daha dikkatli olunmasında ve imam-hatip okullarının sayılarının mümkün mer
tebe azaltılarak, bunların meslek okullarına dönüştürülmesinde fayda görüyorum. 

İLHAN KAYA (İzmir) - Ne alakası var! 
ÜRAL KÖKLÜ (Devamla) - Alakası yoksa, çıkar anlatırsınız. Şimdi ben anlatıyorum, dinle

yin. . 
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İLHAN KAYA (İzmir) - Bunu her zaman buraya getiriyorsunuz; buna hiç gerek yok. 
URAL KÖKLÜ (Devamla) - Lütfen... Lütfen... Tamam... 
BAŞKAN - Sayın Kaya, lütfen... 
Sayın Köklü, buyurun. 

URAL KÖKLÜ (Devamla) - Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 

Eğitime tahsis edilen finansman kaynaklarının çeşitlendirilerek artırılması hedef alınmıştır. 
Toplumsal faydanın büyük olduğu zorunlu eğitim devlet tarafından üstlenilmiştir; bireysel fayda
nın nispeten büyük olduğu daha üst eğitim kademelerinde, hizmetten yararlananların, hizmetin be
delini ödemeleri sağlanacaktır. 

BAŞKAN - Sayın Köklü; sözünüzü ben kesmedim. Elektriklerde zayıflama var. Demek ki 
imam-hatip okuları sözünden elektrikler müteessir oldu. (Gülüşmeler) 

Buyurun. 

URAL KÖKLÜ (Devamla) - Teşekkür ederim. 

Bu yapı, fırsat eşitliği açısından ödeme gücü olmayan öğrencilerin, hizmetten yararlanabilme
sini sağlamak üzere, özel kesimin de katkısıyla, dar gelirli aile çocuklarından başlanarak, kredi ve 
burs sistemiyle desteklenecektir. 

Bu hedefler doğrultusunda, aynı zamanda eğitimimizde gerçekten kanayan bir yara da şudur: 
İlköğretimimizdeki ve ortaöğretimimizdeki çocuklarımıza -ilköğretimde, en azından beslenme açı
sından, ortaöğretimde yurt ve barınma açısından ve yüksekokullarda da barınma açısından- devle
timizin katkısını Türkiye bâzında artırmasında kesinlikle çok büyük fayda vardır; çünkü, yoksul de
meyeyim, ama gelişmekte olan bir ülke olduğumuz için; gerçekten, aile ekonomileri olarak, yani 3 
tane veya 4 tane çocuğumuz varsa, bunları ortaöğretimde veya yüksekokulda okutabilme olanakla
rına sahip olabilen aile oranına baktığımız zaman, ancak, Türkiye'de yüzde 5'i yakalayabiliriz. 
Toplumumuzun diğer kesimini oluşturan ailelerinin çocuklarını okutabilme olanaklarının da, elbet
te yaratılması gerekmektedir. Elbette ki, eğitimin ortaöğretim alanının, serbest sektör olmasından 
ziyade, devlet tarafından başta yapılması gereken acil bir görev olduğuna kesinlikle inanıyoruz. Bu 
açıdan da, ortaöğretimin paralı, daha doğrusu devletin paralı eğitime ağırlık vermesinden ziyade, 
çocuklarımızın barınma ihtiyaçlarının ve öğrenim masraflarının birtakım kredi veya burs ya da yurt 
olarak karşılanmasında çok büyük fayda olacaktır; çünkü, Türk toplumunun yüzde 80 -90'lara va
ran kesiminin, şu anki ekonomik düzeyleriyle, çocuklarını, ortaöğretimde -üniversitede zaten çok 
zor- okutabilme olanakları kesinlikle daralmaktadır. Onun için buradaki sübvansiyonu, devletin 
eğitime vermiş olduğu katkıyı, desteği kesinlikle, hiçbir zaman bırakmamalıyız; şu anki yapımız 
buna müsait değildir. 

Fizikî altyapının geliştirilerek, yeterli hale getirilmesi için, ihtiyaç duyulan idarî ve malî dü
zenlemeler yapılacak, teknoloji destekli eğitim ile bilgisayar destekli eğitim sistemi yaygınlaştırı
lacaktır. 

Temel eğitimin ikinci kademesinden itibaren etkin bir yönlendirme sistemi oluşturulması; sis
temin merkeziyetçi yapıdan kurtarılarak, yerel yönetimlerin yetki ve katılımlarının sağlanması; sis
temde rekabetin geliştirilerek etkinliğin artırılması için yeni bir teşkilatlanmaya gidilecek ve ihti
yaç duyulan yasal düzenlemeler yapılacaktır. Eğitimimizde, gerçekten, Bakanlığımızın merkezi
yetçi etkinliklerinin azaltılarak, bu etkinliklerin, mümkün mertebe, yöresel bazda, yerel bazda artı
rılarak, eğitimde daha rasyonelleşmeye daha deemokratikleşmeye gidilmesi yönünden, bu Planda 
da hedefler gösterilmektedir; yerinde yapılan bir saptamadır. 
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Bugün, öğretmen sayımız gerçekten fazla olduğu halde öğretmen ihtiyacını karşılayamamak

tayız. Birtakım imkânların yerinde karşılanması açısından düşündüğümüzde, en azından, eğitim so
runlarının, oralarda yöresel olarak kurulacak olan eğitim kurulları tarafından saptanmasının ve uy
gulanmasının istihdam yönünden de büyük katkıları olacaktır. Buralarda, öğrencilerin, öğrenci ve
lilerinin veyahut diğer yerel yönetim birimlerinin de katkılarıyla, sözleşmeli öğretmen istihdamıy
la -öyle zannediyorum ki- çoğu yöremizdeki öğretmen ihtiyacı karşılanacağı gibi, aynı zamanda, 
daha rekabetçi ve kaliteli bir eğitime geçiş olanaklarının da yaratılmış olacağına inanıyorum. 

Değerli milletvekilleri, Plan Ve Bütçe Komisyonuna sunulan plan taslağında, yeterli fizikî im
kân ve öğretim elemanı temin edilmeden yeni yükseköğretim kurumlarının açılmaya devam edil
mesi eleştirilmekteydi. Bu durum tespiti, Komisyonda verilen önergeyle Plan metninden çıkarıl
mıştır. Bu, son derece yanlış olmuştur. Biz, yeni üniversitelerin açılmasına karşı değiliz; tam tersi
ne, açılacak yeni üniversitelere olan ihtiyacımız her geçen gün artmaktadır. Burada yapılmasrge-
reken, yeterli fizikî imkân ve öğretim eleman temin edilerek, bu yeni üniversitelerin açılmasıdır. 
Dolayısıyla, Komisyonda çıkarılan bölüm, Plan metnine yeniden alınmalıdır. 

Sağlık projesinin değerlendirilmesine geçtiğimiz zaman; sağlık alanında, kaynakların etkili 
kullanılması, hizmette yaygınlık, süreklilik ve kalite sağlanarak tüketici tatmininin artırılması ama
cıyla, sistemin, finansman, yönetim ve organizasyon, insangücü, hizmet sunumu, mevzuat ve en
formasyon boyutu itibariyle yeniden yapılandırılması gerekmektedir. Sağlık sektöründe, toplumun 
sağlık düzeyinin yükseltilmesi, hizmette yaygınlık, süreklilik ve kalitenin temin edilmesi hedef 
alınmıştır. Temel sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi, devletin kurumlar yerine kişileri sübvanse 
etmesi, hizmetlerin dengeli dağılımı ve bireyler arasında fırsat eşitliğinin sağlanması için, sağlık 
sektöründe bir reform yasası çıkarılacaktır. Sağlık hizmetlerinde verimliliğin sağlanması ve kalite
nin iyileştirilmesi, mevcut fizikî altyapının geliştirilmesi için, sektöre tahsis edilen kaynaklar artı
rılacak ve bu konuda ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeler yapılacaktır. 

AHMET KABİL (Rize) - Ne zaman?.. 
URAL KÖKLÜ (Devamla) - Bunu, Plan öngörüyor. Bu Plana duyarlılık gösteren, Plana ina

nan zihniyetler, halkımız, toplumumuz, Parlamentomuz ve hükümetlerimiz çalıştığı müddetçe, ona 
endeksli çalıştığı müddetçe bunlar yapılacaktır. Yedinci Plan bunları öngörüyor, söylüyor. 

Sağlık insangücünün bölgelerarası ve kır-kent düzeyinde dağılımı ile meslekler ve meslekiçi 
ihtisas alanlarının dengeli dağılımını temin etmek için, etkili insangücü planlaması yapılacaktır. İş
gücü esasına dayalı kadro standartları geliştirilecek; meslek gruplarının görev, yetki ve sorumlu
lukları yeniden düzenlenecektir. 

Daha kaliteli ve etkili sağlık hizmeti sunulabilmesi için, hastaneler, idarî ve malî özerkliğe ka
vuşturulacak; bütün gider unsurları maliyetlere yansıtılacak ve gerçek maliyetlere dayalı fiyatlan-
dırmaya gidilecektir. Sağlık hizmeti sunan kamu kuruluşlarında, hizmet sunumuyla finansmanı bir
birinden ayrılacaktır. 

Sağlık hizmetleri açısından, sosyal güvencesi olmayan kesim sigortalanacak; ödeme gücü ol
mayanların sigorta primleri, kısmen veya tamamen kamu kaynaklarından karşılanacaktır; bu çerçe
vede, yasal düzenlemeler yapılacaktır. Uzun vadede, sigorta kuruluşları arasında norm ve standart 
birliği temin edilerek genel sağlık sigortası sistemine geçilececektir. 

Özel kesimin sağlık sektöründeki faaliyteleri özendirilecektir. 

Planda, daha az kaynakla, daha sağlıklı toplum yaratılması yolunda hedefler gösterilmektedir. 
Bu Plan doğrultusunda, en azından, anne-çocuk sağlığı ve bakımına gerekli önemin verilmesinde, 
kesinlikle, çok büyük fayda vardır. Bizdeki mantık, hasta olduktan sonra insana sahip çıkıyoruz. 
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Kesinlikle sağlıklı bir çevre, sağlıklı bir toplum ve sağlıklı insanlar istiyorsak, en azından, çocuğu
muzun anne karnında, rahmindeyken... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Köklü, Grubunuzun 60 dakika daha süresi var; şimdi, ben, onu, size veri
yorum. 

Yalnız, tabiî, bu süreyi tümüyle kullanacaksanız, ben, bir süre uzatımı kararı almak, istiyo
rum... 

URAL KÖKLÜ (Devamla) - Efendim, kestiremem; ama, kullanacağım süre epey var. 

BAŞKAN - Peki efendim. 

Sayın milletvekilleri, çalışma süresinin, Sayın Köklü'nün konuşmasını tamamlamasına kadar 
uzatımını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun Sayın Köklü. 
URAL KÖKLÜ (Devamla) - Sağlıklık bir toplum, kesinlikle, Planın da hedeflediği gibi, en 

azından çocuğumuz anne karnındayken hem annesine hem de çocuğa sahip çıkmakla mümkün ol
maktadır. Sağlamken sahip çıktığımız bir insanı hasta etmediğimiz müddetçe, toplum olarak, dev
let olarak sağlığa ayırmış olduğumuz kaynakların miktan kesinlikle azalacaktır; buradan büyük bir 
tasarrufa gideceğiz. Hasta olduktan sonra yapmış olduğumuz harcamaların boyutu gerçekten çok 
büyüktür. Bu yöntem değiştirilmeli ve hastaya çare olacak imkânlar -doktor ve tedavi- ayağına ka
dar ulaştırılmalı, bu konuda sağlık taramalarına ve aşı kampanyalarına hız verilmeli, çevre sağlığı
na önem verilmeli; bunun dışında, gıda teknolojisinde, gıda maddelerinin tüketiminde veya üreti
minde, her zaman gerekli denetleme yapılmalı ve hassasiyet gösterilmelidir. 

Toplumda sağlık bilincinin artırılması için, bütün hizmet kademeleriyle ilgili eğitim program
lan oluşturulacak ve bu konuda eğitim kurum ve kuruluşlarıyla işbirliğine gidilecektir. Tabiî ki, her 
şeyin başında, söylediğimiz gibi, eğitim, çok önemli bir konudur. însan, doktordan önce, kendi sağ
lığına kendisi sahip çıkmalıdır; bu anlamda da, insanlarımızın kesinlikle bilgilendirilmesi gerek
mektedir. Bu da, bir eğitim sürecidir. Bu eğitim süreci, yaygın da örgün de olmaktadır. Sağlık ko
nusundaki bu bilgileri okullarımızda, çocuklarımıza kazandırabildiğimiz gibi, evde, anne ve baba
larımıza, ailelerimize de iletişim araçlarıyla kazandırabiliriz. Bu bilgilere de her zaman gerekli öne
mi vererek, onlara bu konuda hassasiyet kazandırmamızda büyük fayda vardır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Planda, istihdam ve işgücü piyasası: Planın önemli he
deflerinden bir diğeri ise, işsizliğin azaltılmasıdır. İşsizliğin azaltılmasında işgücü eğitimi, tekno
lojik imkânlar ve girişimciliği özendirici politikaların bir bütün olarak ele alınması gerekmektedir. 
Bu kapsamda, işgücü piyasasında etkinliğin artırılmasıyla küçük ve orta ölçekli işletmelerin istih
dam potansiyelinden azamî ölçüde yararlanılması büyük önemi haizdir. İstihdam yaratmada üret
ken faaliyetlerin uygun bir ortamda geliştirilmesine ve kamuda yoğunlaşan aşırı ve dengesiz istih
damın azaltılmasına özen gösterilecektir. 

Bu hedeflemeden de anlayabildiğimiz kadarıyla, bugün, en azından, yüksekokullarımızın ge
rek veterinerlik, gerek ziraat mühendisliği gibi birtakım fakültelerinden mezun olan, ekonomiye 
dönük, üretime dönük yönde mühendis bazında yetişmiş kişilerimizin, devlet kapılarında imkân 
aramalarından ziyade, onlara, küçük projelerle ve kredi destekleriyle olanaklar yaratılmasında ve 
bu yönde istihdam olanaklarının artırılmasında büyük fayda vardır diyoruz. 

İşgücü piyasasında, esnekliğe ve ekonomideki rekabet gücünü artırmaya yönelik bir ücret po
litikası izlenecektir. 
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Bu Planda, yurtdışındaki vatandaşlarımıza çifte vatandaşlığı teşvik için, vatandaşlıktan çıkma

yı ve yeniden vatandaşlığa alınmayı kolaylaştıracak değişiklikler ile yabancı bir devlet vatandaşlı
ğına geçmek üzere Türk Vatandaşlığından çıkma izni alanların belirli bir süre için oturma, çalışma, 
gayrimenkul edinme, miras gibi konularda haklarının korunacağına ilişkin iyileştirmeler yapılaca
ğı belirtilmektedir. 

Çalışma barışının korunmasına özen gösterilecek; devlet ile işçi ve işveren arasındaki diyalo
gun sürekliliği sağlanacaktır. 

Burada da, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planımızın hedefleri doğrultusunda bir değerlendir
me yaptığımız zaman, gerçekten, bu Planın tutarlı ve ciddiye alınarak, en azından, çalışma barışı
nı toplumumuzda sağlamak istiyorsak -Meclisimizin gündeminde olduğu gibi- gerek anayasa deği
şikliğinde, gerekse tüm kamu çalışanlarımızın -demin de bahsetmiş olduğum gibi- bunun büyük 
ağırlığını teşkil etmiş olan öğretmenlerimizin de, en azından, kendi örgütlerine ve sendikalarına ka
vuşmalarında ve çalışma barışının daha demokratik bir ortamda, masaların etrafında oturarak, kav
gasız gürültüsüz bir şekilde geliştirilmesinde, oluşturulmasında, memleket ekonomisinin daha ile
ri düzeylere götürülmesi için, bu bilinçli, bu çalışkan, bu üretken insanlarımızın da irade beyan ede
bilme olanaktan olan bu tür kuruluşlara kavuşturulmasında, Meclisimizin de önünde bir görev bu
lunmaktadır. Planın hedefleri doğrultusunda, toplumumuzun layık olduğu, kamu çalışanlarımızın 
hak etmiş olduğu bu tür özgürlüklere kısa zamanda kavuşturulmalarında büyük fayda vardır, hem 
kalkınmamız hem memleketimiz hem demokrasi hem de çalışma barışı açısından. Bu tür yasaları 
bir an önce çıkarmak da, burada, Meclisimizin önünde duran görevlerden bir tanesidir. Bu konuda 
da, gelecek günlerde, zannederim ki, hep beraber, biz, bu yasaları elbirliğiyle çıkarırız. 

Planda diğer bir proje de, tanm ve sanayileşmedir. Tarımsal politikalar, Dünya Ticaret Örgü
tü Kuruluş Antlaşmasının tarımla ilgili hükümleri çerçevesinde ele alınacaktır. Tarımsal destekle
me politikalannda, üretimin, serbest rekabet şartlarında, pazar sinyallerine uygun gelişmesi esas 
alınacaktır. Bu çerçevede, tanm ürünleri fıyatlanna olan devlet müdahaleleri azaltılarak, bunun ye
rine, küçük üreticiye, doğrudan gelir desteği verilecektir. 

Burada bir eleştiri getirmek istiyorum. Tabiî ki, tarım da her ülke kendi şartlarında bir hedef-
lemeyapmak zorundadır. Türkiye'nin gerek coğrafî konumu itibariyle gerekse tarımdaki potansi
yeliyle, toplumumuzun tarımda istihdam olmuş olan yüzde 50'lik bir kesimiyle, Avrupa'daki tüm 
bitki ve diğer canlı türlerini, hayvan türlerini ikiye katlayacak düzeydeki zengin verisiyle, akarsu-
ları ve olanaklarıyla ve iklimiyle, bizim, kesinlikle, programlama ve reform yapmak zorunda oldu
ğumuz bir tanm politikamız vardır; bunun yapılması şarttır. 

Bu anlamda baktığımız zaman, tarımla uğraşan vatandaşlanmızın, üreticilerimizin ö düzeyde 
mağdur olmaması için, ürettiklerine, diğer teknolojik destekler, altyapı destekleri veyahut da eği
tim destekleri yerine "işte, sen ne yaptın, tütün ürettin; şimdi, senin dünya pazarlarına göre alman 
gereken farklılık ne kadar; şu kadar; al" diye, bunu, para olarak, nakit olarak devletin vermesine 
ben taraftar değilim. Mademki üreticimiz Avrupa Birliği pazarlanyla rekabete girecek; onun, ko
operatifçilik yönünden ivedi desteklenmesi, birlikler yönünden desteklenmesi, teknoloji ve bilgi 
olarak desteklenmesi, altyapı olarak, sulu tanma geçilmesi yönünden desteklenmesi ve ona, hay
vancılığın daha rasyonel, daha teknolojik ve şu andaki çağdaş teknolojik bilgi imkânlarının kısa za
manda kazandırılması gerekir. Bunun için de, gerekli olan tedbirlerin ve desteklerin yapılmasıyla 
ancak, biz, çiftçimizi, tarım kesiminde çalışan insanlarımızı, Avrupa Birliğinde, Avrupa gümrükle
rinde, dünya gümrüklerinde rekabet edebileceği bir düzeye getirebiliriz. Böyle, nakit olarak, köy
lüme iane verir gibi, destek vermekle, tarımı geliştiririm diye düşünüyorsak, burada yanılıyoruz. 

Planda,' tarım sektörüyle ilgil kapsamlı bir durum saptaması ve sektörün Türkiye için üstlen
diği rolle ilgili yeterli bir tanımlama yapılmadığı için, öngörülen çözümleme doğrultuları da yete'r-
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li olamamıştır. Tarım sektörü ve kırsal kesimin yaşadığı sorunlar, yalnızca tarımdan ya da tarıma 
yönelik politikalardan değil, belki en az bunlar kadar, makroekonomik politikalardan da kaynak
lanmaktadır. Bundan dolayı, tarımla ilgili sorunların çözümü için, tarım dışı politikaları da öngö
ren bir bakış açısının ortaya konulması gereklidir. Tüm çözümleyici mekanizmaların başında, ta
rımsal yapıyı ele alan ve yapıda bir iyileştirme ve dönüştürme öngören anlayışın öne çıkarılması 
gerekir. ; 

Tarım topraklarlarının marjinal sınırına vardığı saptaması, gerçeği tam yansıtmayan, yüzey
sel bir değerlendirmedir. Islah edilmesi mümkün, beşinci sınıf ve başka nitelikli alanlar gözetile
cek olursa, tarım toprakları açısından ekonomik sınıfa henüz varlımamış olduğu sonucu ortaya çı
kacaktır. 

Bu bölümde yer alan tarımsal destekleme anlayışını, tarımda yeniden yapılanmayı, tarımsal 
üretimin yönlendirilmesi gereken ürün deseni doğrultusunu kayıtlamayı, bölgelerarası dengeyi ve 
üretici Örgütlenmesini sağlayıcı ve özendirici seçici desteklemeleri gündeme getirme biçiminde ge
nişletmekte yarar vardır. 

GAP'ta, arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetlerinin sulama sistemi yatırımlarıyla 
birlikte ve eşzamanlı olarak yürütüleceği, buna uygun kaynak tahsisi ve hizmet örgütlenmesinin 
oluşturulacağı belirtilmelidir. Bu hizmetler, Köy Hizmetleri ve Tarım Reformu Genel Müdürlükle
rince, birlikte yapıldığından, hizmetlerde bütünlük yoktur. 

Tarım-çevre ilişkisinde, gübre ve ilaç kullanımında çevreye zarar verilmemesi boyutundan da
ha ötede, doğal tarımsal üretim kaynaklarına ve bizzat ürünlere yönelik ve tarım dışından kaynak
lanan erozyon, kentsel ve endüstriyel atıklar gibi etmenlerin en aza indirilmesi anlayışı öne çıkarıl
malıdır. 

Geçen gün gazetede okudum; yanlış anımsamıyorsam Erzurum'da, kanla bahçe sulaması ya
pıyorlar. Orada bir kombina var. Vatandaş, bilmem kaç bin dönümlük bir arazide, susuzluktan do
layı, kombinanın atıklarıyla, kanla, sulu tarım yapıyor, orada sebze üretiyor. Çok kötü, en azından 
ürkütücü bir boyut. 

Bu örnekle şunu anlatmak istiyorum: Evet, ilaç kullanmakla, gübre kullanmakla toprakta bir 
kirlilik hâsıl oluyor; ama, bunun karşılığında, akıllı kullandığı, bilinçli kullandığı zaman, çiftçimiz, 
onun bedeli'olan fazla miktarda ürünü elde ediyor, geliri elde ediyor; ama, bilinçli kullanabilirse... 
İlaç ve gübre kullanımı bilinçsiz yapılırsa, kirlenmeyi artırabilir; fakat, bu, kirlenmede birinci sıra
da gelmiyor. Eğer bugün tarım alanlarında kirlenme Varsa, bu kirlenmenin temelinde, hepimiz de 
çok iyi biliyoruz ki, çarpık kentleşme ve kentlerden atılan atıkların su kaynaklarına gitmesi. Diğe
ri de, organize sanayilerimizin sanayi atıklarının kesinlikle antımsız, denetimsiz bir şekilde su kay
naklarımıza karışmasıyla, hem su içerisindeki canlı türlerimizi yok ediyoruz hem o sudan sulama 
yapmak için, o kirliliği, kendi topraklarımıza taşıyarak, tüm arazilerimizi kendi ellerimizle kirlet
miş oluyoruz. Çarpıcı bir örnek vereyim: -belki, bu, birkaç sefer verdiğim örneklerden bir tanesi
dir; ama, önemlidir, Ege Bölgesinde büyük bir kirlenmeye yol açmaktadır- Uşak'taki deri organi
ze sanayiinin atıkları, Adıgüzeller Barajı ve o güzergâh üzerinde hiçbir canlı balık bırakmadığı gi
bi, bölgede sulu tarım da yapılamamaktadır; hatta, kavak ağaçlarının dahi yapraklarını kurutmak
tadır; canlı türlerini yok etmektedir. Diğer taraftan, Adıgüzeller Barajından hiçbir vatandaş, bir ta
ne balık -Allah rızası için- yiyememektedir, tutamamaktadır; yoktur, zaten tehlikelidir. Bunun ya
nında, Adıgüzeller Barajından sonra Nazilli ovalarında, Denizli Sarayköy ovalarında da, sulamay
la yapılan toprak kirliliği yaşanmaktadır. Evet, deri sanayii olarak, deriden gelir elde ediyoruz; 
ama, doğanın bize vermiş olduğu nimetleri de, gelecek nesillerimize, aldığımız gibi teslim etmiyo
ruz, getirdi ğiyle götürdüğü arasında çok büyük fark vardır. 
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Bunun için, yapılması gereken şey, sadece merkezî arıtma tesisidir. Merkezî arıtma tesisi, p 

kadar çok boyutlu bir şey değil; ama, nedense bu yönde bir çaba yok. Tabiatın savunması yok, ağ
zı dili yok; vatandaşlar sesini duyuramıyor. Çevreye duyarlı bir toplum olarak, henüz işin başında 
olduğumuzdan dolayı, bu işi kapan götürüyor. Büyük bir kirlenmeyle karşı karşıyayız. Düşünebi-. 
liyor musunuz, deri organize sanayiinin atıklarıyla; diğer taraftan, yine aynı şekilde, yeni faaliyete 
geçen organize sanayi bölgesinin atıklarıyla, Gediz nehrinden Manisa ovalarına kadar bir kirlilik 
yaşanmaktadır. Nedir bu Allahaşkına!.. Yani, bunun tedbiri alınamaz mı? Bunun, en kısa zamanda 
hedef olarak gösterilmesi gerekmektedir. Bu kirlilik, bu alanda tarım yapan vatandaşlarımıza ve yi
ne, dönüp dolaşıp -çünkü, biz de besleniyoruz- bizlere ulaşmaktadır, sağlığımızı tehdit etmektedir. 
Tarım alanındaki kirlenme, ilaç ve gübre kullanımından ziyade, şehirlerimizin ve sanayimizin atık
larından kaynaklanmaktadır; bunu, böyle vurgulamak istiyorum. 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Muhalefet gibi konuşuyorsunuz. 
URAL KÖKLÜ (Devamla) - Muhalefet olarak konuşmuyorum... Lütfen... Bir şeyi saptıyo

rum... Bunun, muhalefetle ne alakası var... Doğruyu söylemek, yanlış mı oldu?!. 
SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Yapılması gerekeni yapmıyorsunuz. 
URAL KÖKLÜ (Devamla) - Ben, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planının hedeflerini anlatır

ken, en azından, eklemem gereken veyahut da eleştirmem gereken konuları soylemeyeyim mi de
ğerli arkadaşım? 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Söyleyeceksiniz de, Hükümettesiniz... 
URAL KÖKLÜ (Devamla) -Tamam... Peki... Çıktığınızda siz de söyleyin... Tamam... Teşek

kür ediyorum... ' ' . : • " • 
BAŞKAN - Sayın Köklü, siz buyurun efendim... Bu, geleceğe yönelik düzenlemedir; siz, de

vam edin. 
ALİ İBRAHİM TUTU (Erzincan) - Onlar, ileriye bakmıyorlar... 

; ŞAHİN ULUSOY (Tokat) - Onlar, geriyi düşünüyorlar... 
URAL KÖKLÜ (Devamla) - Ticarî hayvancılık tanımlamasının, hayvancılık işletmeciliği (iş

letmeye dayalı hayvancılık), entansif hayvancılık, köy popülasyonunun dışında hayvancılık gibi, 
daha kavrayıcı boyutlarda yeniden ifadelendirilmesi yararlı olacaktır. Hayvan popülasyohunu ıslah 
etmek için, ithalatın bir süre daha devam etmesinin yanı sıra, son tahlilde, damızlık ihtiyacımızın 
ülke içinden karşılanması için planlama ve yatırımları öngörmek gereklidir. 

Borsa ve benzeri mekanizmalara üretici örgütlerinin etkin katılımı öngörülmektedir. 
Tohumculuğun özel sektör eliyle yürütülmesi anlayışının yanı sıra, Türkiye'de tohum üretimi

ni ve bu konudaki araştırmaları öngören bir anlayışı oturtmak zorunluluğu vardır. 
Evet, burada da, hedefler doğru saptanmıştır. Kesinlikle, kendi ırklarımızı, kendi memleketi

miz üzerinde yaşayan cinsleri de ıslah yöntemlerini geliştirirsek, hibrit tohum cinsleri elde etme yö
nünde yatırımlar yaparsak, tarımımızı, en azından, tohum ve damızlık açısından dışa bağımlılıktan 
kurtarmış oluruz. Mademki, bü toplumun 50'sine yakını tarım kesiminde istihdam edilmiştir, onla
rın her türlü sorunuyla en yakından, en ivedi şekilde ilgilenmek zorundayız, ki, en başta gelen acil 
sorunlar da, damızlık ve tohum sorunlarıdır. Bu konuda yapılan yatırımlar, yapılmış en akıllı yatı
rımlar olacaktır. Bunların kısa zamanda gerçekleştirilmesinde büyük fayda vardır. 

Tarımsal alanda teknoloji üreten araştırmaların geliştirilmesi ve bunun için gerekli kaynakla
rın ayrılması anlayışının, Planda öne çıkarılması gereklidir. 

Hayvancılık için, Başbakanlığa bağlı yeni bir müsteşarlığın kurulması kesinlikle yanlıştır. 
Hayvancılığın geri kalmasının nedeni, konuyla ilgili bir müsteşarlık veya bakanlık bulunmaması 
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değil; bugüne kadar sürdürülen hayvancılığa yönelik politikaların yetersizliği ve yanlışlığıdır. Plan 
metni, tarımın bütününden sorumlu Tarım ve Köyişleri Bakanlığının, görevlerini daha etkin biçim
de yerine getirmesi için, yeniden düzenlenmesini öngörmektedir. Hayvancılık hizmetleri de, bu 
çerçevede ele alınmalıdır. 

Planda "Su Ürünleri Genel Müdürlüğü" ve "Merkez Arıcılık Geliştirme Enstitüsü" kurulması 
şeklinde, ad belirtilerek, kurumların tek tek ele alınması yerine, hizmetlerin tanımlanması ve örgüt
lenme gereğinin belirtilmesi daha uygun olacaktır. 

Tarımda yeniden yapılanma kurulu oluşumuna, üretim örgütleriyle ilgili Anayasal meslek ku
ruluşları da katılmalıdır. Tarımda yapı dönüşümü için, işletme reformu, kaynak kullanımının ras
yonel kılınması, toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesi, miras hükümlerinin, sorunları ağırlaştır-
mayacak şekilde değiştirilmesi gibi* yeni anlayışlar geliştirilmeli ve bu doğrultuda, hızla, yasal dü
zenlemelere gidilmelidir. 

Plan metni, özenle "kooperatif kavramı yerine "üretim birlikleri" kavramını öne çıkarmakta
dır. Bu birlikleri de kapsayan, fakat devlet güdümünde olmayan demokratik kooperatifçiliği öne çı
karmak ve ivedilikle, yasal ve kurumsal mekanizmaları oluşturmak zorundayız. 

Özelleştirme sürecinde tümü özelleşecek olan tarımsal nitelikli KİT'lerle ilgili olarak, bunla
rın, üretim örgütleri eliyle demokratikleştirileceğini öngören bir anlayışa ihtiyaç vardır. 

Diğer yandan, Planda, hedeflenen konular arasında, tarımda seracılık konusu ele alınmamıştır. 
Bu seracılık konusunun ele alınmasında fayda görüyorum; çünkü, gerçekten, seracılık, piyasaya hâ
kim olma ihtimali, olanağı fazla olan bir çalışma alanıdır; yani, pazarda, hangi mevsimde, hangi 
ayda, hangi malın para edeceğini bilerek, akıllı bir üretim yapılmaktadır. O malın pazarlarda, üre
tici olarak, pazarlayıcı olarak karşılığını alabilmektedir. Bu da bir ranttır. Seracılık tarım kesimin
de, rantı yüksek boyutta olan alanlardan birisidir. Seracılık, bu alanda teşvik edilmeli, hedeflenme
li, desteklenmeli ve çağdaş bir seracılık, çiftçilerimize, toplumumuza, tarımcımıza kazandırılmalı
dır. 

Sanayinin geliştirilmesinde, yüksek katma değer yaratılması ve uluslararası piyasalarda, reka
bet edebilir mal ve hizmet üretilmesi esas olacaktır. Bu çerçevede, etkin bir gelişme ortamı sağla
nacaktır. Koruma politikaları yerine, işletmelerin rekabete açılması ve uluslararası piyasalardaı söz 
sahibi olmasının şartları oluşturulacaktır. Devlet yardımları, araştırma-geliştirmeye, teknolojik ye
nilemeye, yeni istihdam imkanları yaratılmasına, çevreye, küçük ve orta ölçekli sanayilere, rekabet 
gücü kazandırmaya ve bölgesel gelişme farklarını azaltmaya yönlendirilecektir. 

Sanayileşmede, yabancı sermayenin potansiyelinden, azami ölçüde yararlanılacaktır. 

Yeni yatırım alanları tercihleri belirlenmelidir. Bunlardan başlıcalan; 

1 - Üçüncü teknoloji devrimi ürünleri (yani, otomasyon, bilgisayar kontrolü, tasarım ve üretim, 
bilgi üretimine yönelik sanayi ve hizmet alanları, ileri mikro elektronik ve robotikler gibi) 

2- Türkiye'nin sanayi coğrafyasını değiştirmeyi amaçlayan sanayiler. 
3- Avrupa teşkilatı ülkeleriyle rekabet edebilecek ileri teknolojik sanayiler olmalıdır. 

Bilim ve teknoloji projesi olarak, ileri teknolojiyi edinebilmek, özümsemek, ekonominin, ilgi
li etkinlik alanlarına yayarak, kullanılır hale getirebilmek, bu teknolojiyi, bir üst düzeyde, yeniden 
üretebilme becerisini kazanabilmek ve bu beceriyi teknolojinin kaynağı olan bilimi üretebilme yö
nünde derinleştirebilmek bir süreçtir. Bü süreci, düzenli ve sistemli bir temel üzerine oturtabilmek 
için eğitim-öğretim sisteminin geliştirilmesi, araştırma-geliştirme kurumları ile üniversitelerin ve 
üreticilerin işbirliği içerisinde olmaları önem taşımaktadır. 
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Bilim ve teknolojinin altyapısını oluşturan temel araştırmaların finansamariı için yeterli ve sü

rekli kaynak sağlanmamakta; sağlanan kaynaklar etkin olarak kullanılmamaktadır. Mal ve hizmet 
üretiminde, uygulamalı araştırmalara teşvik edici sistemlerle kaynak aktarımı yetersiz kalmakta; 
yenilikçi teknolojiler geliştirilmediğinden, uluslararası rekabet gücü kazanılmamaktadır. 

Yedinci Plan döneminde, ülkemizin teknoloji üretebilir seviyeye ulaşması ve bütün sektörler
de rekabet gücünün artırılması amaçlanmaktadır; çünkü, günümüzde, ekonomilerin rekabet etme 
gücünü ortaya koyan en önemli parametre, bilimsel ve teknolojik ilerlemelerdir. Ekonomik ve sos
yal gelişmeyi etkileyen bilimsel ve teknolojik araştırma düzeyinin yükseltilmesi için, araştırmacı 
personel yetiştirilmesi ve istihdamı sağlanacak, gerekli altyapı geliştirilecek ve araştırma geliştir
me faaliyetlerine tahsis edilen kaynaklar tedricen artıracaktır. 

Üretimde verimliliğin artırılması, kalite ve standartların yükseltilmesi amacıyla, teknoloji ge
liştirme merkezleri, teknoparklar ve yenilik merkezleri kurma girişimleri desteklenecektir. Bu bağ
lamda, üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacak ve sektördeki 
özel kesim payının artırılması temin edilecektir. 

Bilim ve teknolojide gerekli atılımı yapabilmek, ileri teknoloji düzeyini yakalayabilmek için, 
her şeyden önce, bilimsel ve teknolojik araştırmalann ve uygulamaların gelişebileceği bir ortamın 
yaratılması gerekmektedir. Bunun gerçekleştirilebilmesinin önkoşulları ise, rekabet ortamının sağ
lanması ve fikrî ve sınaî mülkiyet haklarının korunmasıdır. Rekabet ortamının gerçekleştirilmesiy
le, firmalar, maliyetlerini düşürebilmek için, teknolojik araştırmalara daha fazla önem verecekler 
ve bunun sonucunda, teknoloji daha fazla talep edilir duruma gelecektir. Öte yandan, bilimsel ve 
teknolojik araştırma faaliyetlerinin artırılabilmesi için, fikrî ve sınaî mülkiyet haklarını koruyan 
mevzuatın oluşturulması en büyük teşvik olacaktır. Bu çerçevede, Plan döneminde, rekabet ortamı
nın tüm kurum ve kurallarıyla işletilmesi sağlanacak, fikrî ve sınaî mülkiyet haklarının korunması
na ilişkin mevzuat geliştirilecektir. 

İnsana yatırımın esas alınacağı bir yaklaşımla, sosyal politikalar, çok kritik bir nitelik taşımak
tadır. Bu çerçevede, Planda, sosyal güvenliğe yönelik bir dizi kapsamlı reform öngörülmektedir. 
Sosyal güvenlik sisteminin nüfusun tümüne yaygınlaştırılması sağlanacaktır. Sosyal güvenliğin 
tüm nüfusa ulaştırılması ilkesi doğrultusunda, Yedinci Plan dönemi sonuna kadar, sosyal sigorta 
programlarıyla nüfusun yüzde 92,6'sının kapsanması hedeflenmiştir. Sosyal yardım ve hizmetlerin 
artırılmasıyla da, nüfusun tamamı sosyal güvenliğe kavuşturulacaktır. Sosyal güvenlik sistemi, sos
yal sigorta kurumları ve sigorta kolları itibariyle, norm ve standart birliği sağlayacak şekilde, tek 
çatı anlayışına uygun olarak yeniden yapılandırılacak ve bu yapılanmada sosyal yardım ve sosyal 
hizmet kurumlarına da yer verilecektir. 

Yedinci Plan döneminde, genel sosyal güvenlik ilkelerine uygun olarak kurumların malî yapı
ları iyileştirilecek ve buna parelel olarak gelir ve aylıkların yükseltilmesiyle, kişilerin sosyal güven
lik kurumlarına güvenleri artırılacaktır. Böylece, devlet, asgarî gelir düzeyini garanti eden bir sos
yal güvenlik hizmeti sağlayacak ve ilave sosyal güvenlik hizmetlerinin özel sigorta programlarıy
la karşılanması desteklenecektir. Sosyal güvenlik kurumlarının kaynak yaratmaları sağlanacaktır. 
Devlet, sosyal devlet anlayışı içinde, sosyal güvenlik sistemini desteklemeye devam edecektir. Ku
rumların gelirlerini azaltıcı, giderlerini artırıcı her türlü müdahaleden kaçınılacaktır. Yedinci Plan 
döneminde işsizlik sigortası oluşturulacaktır. 

MELİKE HAŞEFE (İstanbul) - Nasıl olacak bunların hepsi bakalım!.. 
URAL KÖKLÜ (Devamla) -Ayrıca, istihdam konusunda, yerel ekonomik potansiyellerin ha

rekete geçirilmesine, rekabetçi yatırımlara ve aktif işgücü piyasası önlemlerine ağırlık verilecektir. 
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Planın gündeme getirdiği kapsamlı dönüşümler, ancak, köklü bir şekilde yeniden yapılanmış 

görev tanımları içeren, çağdaş işlevleri kapsayan, keyfi, günlük, politik müdahalelerden arınmış bir 
kamu yönetimiyle sağlanabilir. İşte, plan ve projeyle bu yapılmaya çalışılmaktadır. 

Kamu yönetiminin yeniden yapılandırılmasında, devletin, hangi faaliyetleri doğrudan yürüte
ceği veya yürütmeye devam edeceği, hangi faaliyetler açısından ise, gözetici, destekleyici, yol gös
terici veya sadece izleyici rol üstleneceğine karar verilerek, kamu hizmetlerinin yeniden değerlen
dirilmesi, görev ve teşkilat arasında uyumun sağlanması, hizmet etkinliğinin artırılması, şeffaflık, 
gerekli sayı ve nitelikte personelin istihdamı, ücret adaletinin sağlanması, katılımcılık ve halka dö
nük bir yönetim anlayışının yerleştirilmesi esas olacaktır. 

Adalet hizmetlerinde adil, hızlı, etkin ve ekonomik sonuç almayı sağlamak üzere, teşkilat ya
pısında, hukuk kurallarında, hâkim, savcı ve adalet meslek personeline ilişkin politikalarda köklü 
düzenlemeler yapılacaktır. 

Plan ve Bütçe Komisyonunda, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda, orgazine suç tanımın
daki suçlar ile genel asayişi bozucu nitelikteki suçlar ve ağır cezalı cürüm işleyenlerin tutuklanma
sı hususunda, bazı değişiklikler yapılması öngörülerek, Hükümetin, konuya ilişkin olarak teklif et
tiği değişikliğin kapsamı genişletilmiştir. Halbuki, bu alanlarda son derece olumlu kazanımlar elde 
edilmiştir. Bu kazanımların korunması için, taslaktaki ilk metne dönülmesinde yarar vardır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; diğer bir proje de, mahallî idareler projesidir. Yedinci 
Planın temel hedefleri arasında, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi ve etkinliğinin artırılması özel 
önem taşımaktadır. Merkezî idare ve mahallî idareler ile aynı yöredeki mahallî idare birimleri ara
sındaki koordinasyon eksikliği sürmektedir. Mahallî ve merkezî idare arasında hizmet ve kaynak 
dengesi kurulamamış, yerinden yönetim ilkesi çerçevesinde, mahallî idareler güçlendirilememiştir. 

Yerel nitelikli hizmetlerin, büyük ölçüde merkezî idare tarafından yerine getirilmesi, halkın ih
tiyaçları doğrultusunda etkili bir programlama yapılamaması, idarî etkinliği olumsuz yönde etkile
mekte ve mahallî idarelerin idarî ve malî sorunlarının çözümünü merkezî idareden beklemesine yol 
açmaktadır. Aşırı merkezîleşme sonucu, görev, yetki, sorumluluk ve kaynak dağılımı açısından, 
karmaşık bir idarî, malî ve hukukî yapı oluşmuş, kamu hizmetlerinde etkinlik, verimlilik ve rasyo
nel kaynak kullanımı gerçekleştirilememiştir. 

Bu kapsamda, hizmetin, halka en yakın yönetim birimince yerine getirilmesi sağlanacak ve 
merkezî idareyle, görev, yetki, sorumluluk, kaynak paylaşımının temel esaslarını belirleyen mahal
lî idareler çerçeve kanunu çıkarılacaktır. 

Mahallî idarelerin sürekli ve düzenli bir gelir yapısına kavuşturulması, yerel nitelikli kaynak
ların mahallî idarelere bırakılarak, özkaynaklara dayalı bir gelir yapısının oluşturulması için ihtiyaç 
duyulan yasal düzenlemeler yapılacaktır. 

Halkın, mahallî idarelerin kararlarına ve uygulama süreçlerine katılımını ve denetimini temin 
amacıyla, mahallî idarelerle ilgili düzenlemelere gidilecektir. 

Her şeyden önce, hepimizin de söylediği gibi, mahallî idarelerin etkinliğinin artırılmasıyla, 
halkımızın, demokratik bir yaşam tarzına daha yakından, daha katılımcı ve bilinçli bir şekilde ula
şabilmesinin yolları da burada yatmaktadır. 

Planın hedeflemesi isabetli bir hedeflemedir. Gerçekten, vatandaşlarımızın dört beş yılda bir 
sandık başına gitmesiyle, irade beyan etmiş olduğunu söylememiz, demokrasimiz açısından, ben
ce, biraz uygun görülmemektedir. Çağa yatkın olan, uygun olan demokrasi, katılımcıdır, irade be
yan etmeye dayalıdır; vatandaşımızın, dört senede bir, beş senede bir sandık başına gitmesi değil, 
kendi kendisini her gün yönetebilmesi, idare etmesidir. 
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Bu anlamda, yerel yönetimlerin etkinliğinin, malî olanaklarının kısa zamanda artırılmasında 

fayda vardır. Kalkınmamızın ve gelişmemizin yolu da, idaremizin daha sağlıklı bir yapıya kavuş
masının yolu da, hakkaniyetin yolu da buradan geçmektedir. Bence, bu konuda da, gecikmeden, kı
sa zamanda, hedeflenen doğrultularda yasalançıkanp, yerel yönetimlerin etkinliklerini artırmada 
çok büyük pnem vardır. 

BAŞKAN - Tamamlayın lütfen, Sayın Köklü. 

URAL KÖKLÜ (Devamla) - Bağlıyorum Sayın Başkan. 

Kademeli ve entegre planlamaya yönelik idari düzenlemeleri gerçekleştirmek ve merkezî ida
reyle birlikte bazı altyapı projelerinin yürütülmesini sağlamak için, merkezî yönetimle ilgili yasal 

, ve kurumsal düzenlemeler ikmal edilecektir. 

Bu proje ile böylece, yerel yönetimlerle merkezî yönetim arasında olması gereken denge ko
runmaktadır. "Yetki devri ne kadar geniş kapsamlı olursa, sonunda o kadar olumlu olur" şeklinde
ki bir yaklaşımın, Planda benimsenmemesi yerinde olmuştur; çünkü, böylesi bir yaklaşım, hem ye
rel yönetimlerin güçlendirilmesi, kurumsallaştırılması gereğini hem de evrenselin yerele aktarılma
sı konusunda, merkezî kurumlann .işlevini göz ardı etmiş olurdu. ' 

Değerli milletvekilleri, Plan ve Bütçe Komisyonuna Hükümet tarafından sunulan Plan tasla
ğında, belediye ve büyükşehir belediyeleriyle, il özel idarelerinin sayısında kontrolsüz ve ilkesiz ar
tış eğiliminin gözlemlendiği, tespiti yapılmakta idi. Bu eleştiri, komisyonda verilen önergelerle 
Plan metninden çıkarılmıştır; bu, son derece yanlış olmuştur. 

Değerli milletvekilleri, biz, yeni belediyelerin, büyükşehir belediyelerinin ve il özel idareleri
nin sayısının artırılmasına karşı değiliz; tam tersine, her geçen yıl'bu ihtiyaç büyümektedir. Bura
da yapılması gereken, yeni illerin ve belediyelerin kontrollü ve ilkeli bir şekilde oluşturulmasının 
sağlanmasıdır. Dolayısıyla, Komisyonda çıkarılan bu bölüm, Plan metnine yeniden alınmalıdır. 
Ayrıca, yeni il ve belediyelerin oluşumu için gerekli olan objektif kriter saptanarak, Plana konul
malıdır. 

Altyapı hizmetleri: Ülkenin altyapı ihtiyacının orta ve uzun vadeli bir perspektifle saptanma
sı, planlanması, ekonomik ve sosyal gelişmenin önünde darboğaz oluşturmayacak şekilde karşılan
ması, devletin aslî görevidir. Yedinci Plan döneminde kamu, ilke olarak, altyapı tesislerinin inşa-
ası, işletilmesi, bakım ve onarımıyla ilgili hizmetlerin ihale yoluyla sağlanmasına yönelecektir. Alt
yapı hizmetlerinin, özel kesim ve yabancı sermaye eliyle sağlanmasına ve bu kapsamda, Yap-İşlet-
Devret modeline ağırlık verilecektir. 

Diğer bir proje, bölgesel gelişme ve fizikî planlamadır. Bölgesel gelişme çalışmaları ve fizikî 
planlar, çevresel etkenlerin ve ekolojik dengelerin korunmasını amaçlayan, sürdürülebilir kalkınma 
anlayışı içerisinde hazırlanacak ve bunların kademeleri, planlama yapısı içerisinde kalkınma plan
larıyla uyum içinde olması esas olacaktır. 

Kalkınmada öncelikli yörelerde, özellikle, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerin
de önem arz eden, hizlı, demografik gelişmeler ve işsizlik sorunlarını çözebilmek amacıyla, yerel 
kaynaklar değerlendirilecek, tarımsal gelişme projeleri hazırlanacak, hayvancılık ve sulu tarıma da
yalı alanlarda, meyve, sebze ve katma değeri yüksek sınaî bitkilerinin yetiştirilmesi ve bunları iş
leyecek olan kırsal sanayilerin kurulması desteklenecek; başta, konut sektörü olmak üzere, emek-
yoğun projeler uygulamaya konulacaktır. > . 

Ülkenin her yerindeki insanlarımız için, çağdaş yaşam koşulları sağlayan bir kırsal ve kentsel 
mekân organizasyonunun kurulmasına ve ülke düzeyine dengeli dağılmış kamu hizmetleriyle, her
kesin bu hizmetlerden yararlanmasına çalışılacaktır. 
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Ülke genelinde dengeli bir yerleşme düzenine kavuşmak için, Plan kararları doğrultusunda 

yerleşme merkezleri planlaması yapılacaktır. Söz konusu plan, nüfus hareketlerinin dengeli geliş
mesine yönelik politikalar oluşturulmasında baz teşkil edecektir. 

Kalkınmada öncelikli yörelerde, bu bölgelerin gelişmesini başlatacak ve yeni iş alanları yara
tacak olan yatırımlar, sosyal fayda unsurları da dikkate alınarak, zorunlu hallerde, devlet tarafından 
gerçekleştirilecektir. 

Kentlerdeki yaşam çevresi ve yaşam kalitesi geliştirilecek ve iyileştirilecektir. 
Kentleşmede yatay ve dikey dengenin sağlanmasına yönelik olarak, sanayileşme, kamu yatı

rımları ve teşvik politikalarının, büyük şehirlere göçü Ve sanayi yığılmasını özendirmemesine dik
kat edilecek; göç, metropoller yerine, bölge merkezlerine, orta büyüklükteki kentlere ve merkezî 
nitelikteki diğer yerleşim birimlerine yönlendirilmeye çalışılacaktır. Bu amaçla geliştirilecek kent
ler, sanayi teşvikleri, altyapı, hizmet ve konut yatırımlarıyla desteklenecektir. 

Kentlerde, arsa temini, altyapının geliştirilmesi, konut ve altyapı konulan bir bütün olarak ele 
alınacaktır. Plan döneminin sonunda, en az bir kentin, yüksek katma değerli faaliyetlerin yoğunlaş
tığı uluslararası bir merkez haline getirilmesi sağlanacaktır. Metropoller, ülkenin en önemli mer
kezleri olarak, finans, turizm, kültür ve sanat kenti kimlikleri ön plana çıkarılarak, ulusal ve ulus
lararası düzeyde çağdaş birer kent haline getirilecektir. 

Metropollere büyük bir yük getiren göç olgusunun dengelenebilmesi için, endüstrinin yer se
çimi yeniden yönlendirilecektir. Bu amaçla, ülke genelinde gelişme kutupları oluşması desteklene
cektir. Böylece, İstanbul gibi, büyük metropollerin sahip oldukları pek çok hizmetin ve istihdam 
imkânlarının buralarda gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. 

Çevrenin korunması ve geliştirilmesi temel amaçtır. Plan döneminde, çevreyi gözeten sürdü
rülebilir bir ekonomik büyüme hedef alınacaktır. Çevre dostu teknolojileri benimsemek ve kullan
mak, çevresel etki değerlendirme yöntemiyle, her türlü faaliyetin çevresel etkilerini belirlemek ye 
olumsuz etkileri en aza indirmek için, etkin işleyen bir çevre yönetim sistemi kurulacaktır. Çevre 
sorunlarının çözümü için uygulanan politikalar ve alınan kararların, Avrupa Birliği normları ve 
uluslararası standartlara paralel olması sağlanacaktır. 

Burada, demin, çevre konusunda da konuştuğum gibi, kentlerimizin ve sanayimizin atıkları
nın, en kısa zamanda, merkezi arıtma sistemlerine kavuşturulması açısından, Planımızda, vatanda
şımızın anlayacağı bir tarzda bir hedef belirlenmesinde çok büyük fayda olacağına inanıyorum; ke
sinlikle, bu şekilde sağlıklı bir çevreye kavuşacağız. 

Sözlerime son verirken, Yüce Meclise saygılarımı sunuyorum. (Alkışlar) 

\ BAŞKAN - Sayın Köklü, teşekkür ediyorum. 
Sayın milletvekilleri, biliyorsunuz, tümü üzerindeki turlar tamamlandıktan sonra, her sayın 

milletvekili, ihtiyaca göre değişiklik önergeleri verebilecek. Böyle bir değişiklik önergesi verme 
imkânı olduğu için, yanlış bir bilgilendirmeyi düzeltmek isterim. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına konuşan Sayın Köklü "imam - hatip liseleri, sadece, 
imam yetiştiren liselerdir" gibi bir ifade kullandılar; işin esası o değildir. 

URAL KÖKLÜ (Uşak) - O maksatla kuruldu efendim 

BAŞKAN - Ben, sadece, Genel Kurulu aydınlatmak açısından ifade ediyorum; müsaade bu
yurun. 

1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 32 nci maddesi gayet açıktır. O maddede, imam -
hatip liseleri, imam, hatip, Kur'an öğreticisi yetiştiren; ayrıca, yükseköğrenim kurumlarına hazır-

- 375 -



T.B.M.M. B:139 12.7.1995 0 : 1 
layıcı programlar da uygulayan öğretim kurumlandır deniliyor. Yani, imam-hatip liseleri mezunla-
n, hem din hizmeti yapabilirler hem de -girebildikleri- üniversitelere gidebilirler. Bu şekilde, bu 
yanlış bilgilendirmenin düzeltilmesi ihtiyacını hissettim. 

Teşekkür ediyorum. 
URAL KÖKLÜ (Uşak) - Yanlış değil... 

BAŞKAN - Efendim, ben, zaman almayayım diye kanundan okumadım, kısaca özünü ifade 
ettim. 

. Sayın milletvekilleri, 14.45'te yeniden toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum. 
Kapanma Saati: 13.30 
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İKİNCİ OTURUM 
Açılma Saati: 14.50 

BAŞKAN : Başkanvekili Yasin HATİBOĞLU 
KÂTİP ÜYE : Ali GÜNAYDIN (Konya) 

'——: - © — . 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 139 uncu Birleşiminin İkinci Oturumunu açı
yorum. 

V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

1. - Yedinci Beş Yıllık (1996-2000) Kalkınma Planının Sunulduğuna Dair Başbakanlık Tezke
resi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/1870) (S. Sayısı: 868) (Devam) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planının tümü üzerindeki gö
rüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Sayın Komisyon?.. Hazır. 

Sayın Hükümet?... Hazır. 
AHMET SAYIN (Burdur) - Sayın Başkan, 5 dakika geç açıyorsunuz... 
BAŞKAN - Ah, Sayın Sayın, izharı güç, ızmarı güç!.. Yani, anlayın... 
YILDIRIM AVCI (İzmir)-Türkçe konuşun Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Peki, Türkçe ifade edeyim: Açıklaması zor, gizlemesi zor. 

AHMET SAYIN (Burdur) - Arkadaşlarımız niye seçilmişler o zaman! 

BAŞKAN - Haklısınız; ben de, ifade edemediğim gerekçelerden dolayı haklıyım. 

VEFA TANIR (Konya) - Oran meselesi, oran! -
MELİKE HAŞEFE (İstanbul) - Ara verin, bekleyelim! Biraz ayıp oluyor değil mi! Geçen gün 

de aynı şey olmuştu. Seçilmek için yalvarıyorlar, sonra da yerlerinde yoklar! 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, bir Divan Üyesi arkadaşımız hemen geliyor; bir oylama ve 
yoklama da söz konusu olmadığı için... 

AHMET SAYIN (Burdur) - Ciddiyet yok!.. 

BAŞKAN - Sayın Sayın, bendenizi en çok huzursuz eden şey, ciddiyetteki zerre eksikliktir; 
tam yokluk değil, dikkat buyurun; ama... 

MEHMET CEBİ (Samsun) - Tek tek geliyorlar Sayın Başkan, hiç merak etmeyin. 

MELİKE HAŞEFE (İstanbul) - Bundan sonra hanımları oturtacağız oraya. 
BAŞKAN - Sayın Hasefe'ye aynen katılıyorum ve inşallah, bu sene yapılacak erken genel se

çimden sonra zatı âlinizi kürsüde görmek, bizi bahtiyar eder. 
MELİKE HAŞEFE (İstanbul) - Sağ olun efendim; çok naziksiniz. ' 
BAŞKAN - Burada oy hakkımız yok; ama, bir temenni hakkımız bari olsun. 
Sayın milletvekilleri, Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun, bizden 10 dakika alacağı var

dı; acaba, kullanmak isterler mi?.. 

- 377 -



T.B.M.M. B:139 12 .7 .1995 0 : 2 
Cumhuriyet Halk Partisinin bakiye 10 dakika süresini kullanmak üzere, Grup sözcüsü kürsü

ye davet edildi; hazır bulunmadığı için, şimdi, Refah partisi Grubu adına ilk konuşmayı yapmak 
üzere, Sakarya Milletvekili Sayın Cevat Ayhan; buyurun. (RP sıralarından alkışlar) 

Sayıri Ayhan, efendim, zatı âlinize Grubunuz 40 dakika ayırmış; ben, size 40 dakika mı vere
yim? Çünkü, Grubun tüm süresi 2 saattir. 

CEVAT AYHAN (Sakarya) - Karar neyse, ona uyuyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Arkadaşlarınızla aranızda; galiba, 40'ar ve 20'şer dakika şeklinde düzenlemişsi

niz. Ben, şimdi, size 40 dakika süre veriyorum. 

Süre bitimine yaklaşınca uyarmamı ister misiniz? 
CEVAT AYHAN (Sakarya) - Buradan görüyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Peki, teşekkür ederim. 
Buyurun efendim. ^ 

RP GRUBU ADINA CEVAT AYHAN (Sakarya) - Muhterem Başkan, muhterem üyeler; Ye
dinci Beş Yıllık Kalkınma Planının müzakereleri üzerinde, Refah Partisi Grubu adına söz almış bu
lunmaktayım. 

Muhterem arkadaşlar, plan, bir ihtiyaçtan doğar. Ailede, toplumda, devlette, kurumda, her ku
ruluşta, sınırlı kaynakların, ihtiyaçlara, öncelikleri dikkate alarak en verimli şekilde tahsis edilme
si ve gelişmenin sağlanması için plan ihtiyacı ortaya çıkmaktadır. Planlı hareket eden aileler, top
lumlar, devletler, kurumlar, hedefe, daima, istikrarlı bir şekilde ulaşırlar ve daha büyük hedeflere 
ulaşmak için cesaret ve kararlılık kazanırlar. Plan, planlı yaşama ve planlı yönetim, toplumun her 
kesiminin ve her ferdinin de menfaatınadır. Planlılığın tersi; here ü merc, anarşi, kargaşa ve düzen
sizliktir. 

Türkiye'de plan fikri -cumhuriyet dönemi için söylüyorum- 1930'dan sonra ortaya çıkmıştır. 
Cumhuriyetin kuruluşundan sonra, İzmir İktisat Kongresinde, henüz barış anlaşması da yapılmadı
ğı için, Batılı ülkelerin, müstevlilerin anlayışlarına uygun bir liberalizmi uygulama programı orta
ya çıkmıştı; ancak, 1929'a, 1930'a kadar devam eden serbest uygulama, ithalat ve liberal uygula
malardan, 1929-1930 iktisadî buhranından sonra bütün dünyayı, Batılı ekonomileri çökerten, sarsan 
bu gelişmeden sonra, Türkiye'de, planlı döneme, mecburen geçilmiştir. Bu geçişin gerekçesi: Özel 
sektörde yeterli kaynak birikimi olmadığı için, özel sektörün, memleketin ihtiyacı olan yatırım ve 
üretimi gerçekleştirmede zorlukla karşılaştığı noktalarda, memleketin, ithalata dayalıbir iktisadî 
düzenle refah ve saadetinin temin edilemeyeceği dikkate alınarak, kamu kaynaklarından azamî ta
sarrufla, planlı, programlı bir kalkınma ve sanayileşme fikrine mecburen yönelinmişti. 

İşte, bugünkü Hükümetin ve dünkü hükümetlerin, maalesef, tasfiyesiyle meşgul olduğu kamu 
iktisadî teşebbüsleri, bu dönemde, Türkiye'nin kalkınma ihtiyaçlarından doğmuştu. 

Tabiî, kamu iktisadî teşebbüsleri için de hemen şunu söyleyeyim: Daha kurulurken» bunların 
özel sektöre devredilmesi, kuruluş kanunlarında derpiş olunmuş; ama, gelen geçen hükümetler, 
bunların hisselerini halka devredip, bunlardan temin edeceği kaynakları, özel sektör veya ^yetişe-
mediği yerde- kamu sektöründe yeni yatırımlara tahsis edeceği, kalkınmayı sağlayacağı yerde, bu 
kuruluşları ihmal ettiği için, bugün, bu kuruluşlar, fevkalade talihsiz, üzücü bir tasfiye tablosuyla 
karşı karşıyadır. 

1930-1940 dönemi, planlı sanayileşme, KİT'leşme, KİT'lerin kuruluş dönemidir. Filvaki, 
KİT'lerin kuruluşu, 1980'e kadar, hatta 1980'den sonra da hep devam etmiştir; ama, başlangıcı bu 
dönemdedir. 
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1940 sonrası, memleketin, İkinci Dünya Savaşının ağır şartları içerisinde yönetildiği bir dö

nemdir; yoklukların, kıtlıkların, dışarıdan alışverişin fevkalade zor olduğu bir dönemdir. 

1950-1960 dönemindeyse, Türkiye'de, on yıl, plan tartışması, zaman zaman gündeme gelmiş
tir. Muhalefet, hep, plan yapılması, planlı yatırım ve kalkınma sağlayacak bir yönetim getirilmesi
ni teklif ederken, devrin iktidarı da, hep "bütçe, plan demektir" diye, bunu, bu şekilde cevaplandır
mıştır. Ancak, takdir etmek gerekir ki, bütçe, bir yıllık plandır; ama, orta ve uzun vadeli planlarsa, 
kaynakların dengeli kullanılması ve kalkınmanın sağlanması bakımından gözden uzak tutulmama
sı gereken bir disiplindir. 

1960'dan sonraki dönemde, Türkiye, planlı kalkınma dönemine girmiş bulunmaktadır. Bu dö
nemde, art arda yapılan beş yıllık kalkınma planları ve onlara istinaden hazırlanan yıllık program
lar, memleketi, o günden bugüne-1963'ten 1995'e-getirmiş bulunmaktadır. 

1961 Anayasasında, planlama müessesesi getirilmiş ve bunu temin için de, 16 Ekim 1962'de 
77 sayılı Kanun ile uzun vadeli kalkınma planlarının yürürlüğe konulması ve bütünlüğünün korun
masıyla ilgili kanun çıkarılmış; bilahara, 30 Ekim 1984'te, aynı kanunun yerine ikame edilmek 
üzere, 3067 sayılı Kanun yürürlüğe girmiştir. 

1960 sonrası girilen planlı dönemde -1960 sonrasının siyasî yapısı hatırlanırsa, 27 Mayıs dar
besi olmuş, ihtilal olmuş, milletin seçtiği bir iktidar ve onun yöneticileri idam sehpalarında can ver
mişler ve 1961 Anayasası, memleketin büyük bir kesimini oluşturan Demokrat Parti tabanının si
yaset dışı tutulması ve siyasî çalışmalardan uzaklaştırılması istikametinde baskılar devam ettiği 
için- tartışmalı bir başlangıç yaşanmıştır ve siyasî reaksiyonlar, plana da karşı, reaksiyona dönüş
müş ve -bir dönem hatırlanırsa- 1960 sonrasında "plan mı, pilav mı" tartışmaları olmuştur. 

1963'te Türkiye, ilk beş yıllık planını yapmış ve 1963-1967 dönemi Birinci Beş Yıllık Kalkın
ma Planı dönemi olmuştur. İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, 1968- 1972 arasında uygulanmış; 
Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı ise 1973-1977 yıllarını kapsamaktadır. Dördüncü Beş Yıllık 
Plan, 1979-1983 dönemine aittir. Arada, dikkatinizi çektiyse, bir yıllık bir fasıla var; bu, 1978 yı
lıdır. 1978 yılı başında iktidara gelen Cumhuriyet Halk Partisi, yeni planı yapmak için bir hazırlık 
dönemi istemiş ve bir yıllık bir geçiş programıyla, 1978 yılını geçirmiş ve Dördüncü Planı da 1979 
yılında yürürlüğe koymuştur. Beşinci Plan, 1985-1989 dönemine aittir. Yine, burada şunu söyle
mek lazım: Beşinci Plana geçerken de, 6 Kasım 1983 seçimlerinde iktidar olan Anavatan Partisi, 
1984'ü geçici bir programla geçirmeyi benimsemiş ve Beşinci Beş Yıllık Planı, 1984 yılı yerine. 
1985 yılında başlatmış bulunmaktadır; iktidara geldiği ilk yılda, kendi uygulayacağı planı, kendisi 
yapmayı tercih etmiş ve yeni bir plan için de bir yıllık bir ara vermiş bulunmaktadır. 

Altıncı Plan, yine Anavatan İktidarı döneminde, 1990-1994 dönemini kapsamak üzere yapıl
mış; ancak, Anavatan İktidarı, 1991 yılında, 20 Ekim seçimleriyle iktidardan uzaklaşınca, bu Pla
nı uygulamak, DYP-SHP Hükümeti dönemine ağırlıklı olarak rastlamış bulunmaktadır; iki yılı 
Anavatan İktidarı döneminde, müteakip üç yılı da, DYP-SHP Hükümeti dönemine rastlamış bulun
maktadır. • , 

Daha önce, 1978 yılında iktidar olan Halk Partisi, kendi planı için bir yıllık ara vermiş, 1983 
yılında iktidar olan Anavatan Partisi de, kendi planını hazırlamak için bir yıl ara vermiş; ama, DYP-
SHP Hükümeti, mevcut olan planı uygulamaya devam etmiş, içinde bulunduğumuz 1995 yılı için 
bir geçiş programı yapmış ve Yedinci Beş Yıllık Planı uygulamaya koymamıştır. İşte, halen müza
kere ettiğimiz bu Plan, aslında, 1994 yılında burada müzakere edilip, 1995 yılında uygulamaya ko
nulması gerekirken, 1995 yılında halen müzakere ediyoruz ve kabul edildiği takdirde, 1996 yılın
da uygulamaya konulmuş olacaktır. 
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DYP-SHP Hükümeti, Planda değişiklik yapacaksa; 1991 yılı sonunda iktidar olduğu zaman, 

hemen, 1992 yılında, gerekli değişiklikleri, revizyonları yapıp, 1995 yılını da boşlukta bırakmama
sı gerekirdi; ancak, Türkiye, 1994 yılında, tarihinde olmayan ölçüde bir iktisadî kriz yaşamış, fev
kalade büyük bir devalüasyon olmuş, bütün iktisadî dengeler altüst olmuş ve bu kargaşa içinde de, 
Hükümet, yeni bir plan yapma imkânı olmadığını itiraf ederek, Yedinci Beş Yıllık Planı bugün 
önümüze getirmiş bulunmaktadır. 

Ayrıca, yine burada, 1963'te başlayan planlı dönemde iki mühim olayı da ifade etmekte fay
da vardır. Bunlardan bir tanesi -1963 yılında Birinci Beş Yıllık Plan hazırlanırken- onbeş yıllık 
uzun vadeli kalkınma stratejisiyle ilgili olarak hazırlanan dokümandır. İkincisi ise, 1972 yılında, 
1975-1995 dönemini kapsamak üzere yirmi yıllık uzun vadeli kalkınma stratejilerine ait doküman
dır. 

Burada şunu görüyoruz ki, 1960'dan sonra, planlı dönemde, memleketin iktisadî ve sosyal me
selelerini yöneten, programlayan, planlayan yetkililer sadece beş yıllık ve yıllık programlarla sınır
lı kalmayıp, daha uzun vade için; birincisinde -arz ettiğim gibi- onbeş yıllık, ikincisinde de yirmi 
yıllık dönemler için yeni projeksiyonlar, dengeler geliştirmişler ve bu dönemler sonunda memleke
tin iktisadî ve sosyal yapısının ne olması gerektiği hususunda birtakım modeller oturtmuş bulun
maktadırlar. 

1995'e geldiğimizde ise; bu Yedinci Beş Yıllık Planda, uzun vadeli stratejiler geliştirmek bir 
tarafa, bu Plan döneminde dahi mal ve hizmet dengelerinin ne olacağına, sektörlerin ve alt sektör
lerin nereye gideceğine, her sektörde talep, üretim, ithalat, ihracat rakamlarının ne olacağına dair 
herhangi bir doküman mevcut değildir. Daha önceki beş yıllık planların ya planın içinde veya ek 
dokümanları arasında, o beş yıllık dönem için hedefler, dengeler ortaya konulur ve bu hedeflere 
ulaşmak için de gerekli tedbirler, teklifler halinde vazedilirdi; ama, bu Planda, bunu da görmüyo
ruz. 

Burada, planlı döneme ait bir küçük değerlendirmeyi yapmakta fayda görüyorum. Birinci ve 
İkinci Plan döneminde, gayri safî millî hâsılada artış olarak yüzde 7 kalkınma hızı hedef alınmıştı 
ve bu dönemde; bu hedefin, yüzde 6,7 olarak; yani, yüzde 7 mertebesinde tutturulduğu görülmek
tedir. 

Üçüncü Plan dönemi (1973-J977) koalisyon hükümetleri dönemidir. Bu dönem, koalisyon hü
kümetleri dönemi olmasına rağmen, iddia edildiği gibi, hiçbir zaman, memleketin kalkınma ve ge
lişmesinde bir nakisa getirmemiş, bilakis, memleketin yeni bir hamle yapması için gerekli olan psi
kolojik ve iktisadî şartların geliştiği bir dönem olmuştur. 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekâtının ya
pılmış olması -memleketimizin güvenliği, Kıbrıs'taki kardeşlerimizin Rum zulmünden korunması 
için- ve bunun doğurduğu millî mutabakat ve millî hedefler için birleşme zemini altında, o zaman
ki koalisyon hükümetleri, derhal, bir sanayileşme hamlesi başlatmış, Türkiye'nin, her sektörde, 
millî hedeflerine ulaşmasını gerçekleştirecek olan tedbirleri aramış ve bunları uygulamaya koy
muştur. Bu dönem, koalisyon ortaklığı içinde, ağırlıklı olarak Millî Selamet Partisinin^ sanayileş
me hamlesini gayretle ve kararlılıkla götürdüğü bir dönemdir. Hatırlayacak olursak, yine bu dö
nemde, memleket sathında, dengesiz iktisadî kalkınmayı önlemek, yatırımları memleket sathına 
yaymak, zümreler ve bölgeler arasındaki dengesizliği gidermek için, Anadolu'da, bir baştan bir ba
şa, 200 sanayi projesi uygulamaya konulmuş, bunlarla ilgili kurumlar geliştirilmiş ve bunların ya
tırım hamleleri başlatılmıştır. 

Yine, buna paralel olarak, özel sektörün istenen seviyede gelişmesini sağlamak için, bir taraf
tan organize sanayi bölgeleri, bir taraftan küçük sanayi siteleri, memleket sathının doğusuna, batı
sına, güneyine, kuzeyine, her tarafa yayılmış bulunmaktaydı. İşte, bugün, hatırlatmak için söylüyo-
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rum: Eskişehir civarında, İnönü, Bozüyük civarında, Bilecik civarında, Türkiye'nin birçok bölge
lerinde gördüğünüz bu yoğun sanayileşme ve bu sanayi tesisleri, hep o dönemde uygulanan iktisa
dî politikalar neticesinde doğmuş olan tesislerdir. 

Yine, o dönemin bir özelliği daha vardı -bunun altını çizerek ifade etmekte fayda var- o da, 
memleketteki özel sektör yatırımlarının gelişmiş olan bölgelerin dışına gitmesi için, bilhassa, istan
bul, Ankara, İzmir gibi gelişmiş olan metropol bölgeler yatırımların dışında tutulmuş, bu bölgele
re teşvik verilmemiş, bu bölgelerde birikmiş olan sermayenin ve teşebbüs gücünün, bu bölgelerin 
dışında yatırım yapması için, bir taraftan o bölgelere yasaklar getirilirken, tahditler getirilirken -
kredilerle ilgili, teşviklerle ilgili hususta- diğer taraftan, diğer bölgelere gitmelerini özendirecek 
olan teşvikler vedestekler getirildiği için, işte, bugün, Türkiye'nin birçok yerinde, Düzcesinde Bo-
lusunda -biraz evvel ifade ettiğim- Bilecik'in de birçok bölgelerinde gördüğünüz bu sanayi tesisle
ri, o dönemde başlamış ve devam etmiş tesislerdir. 

Bu politika, 1980'den sonra da uygulanmadığı için, maalesef uygulanmadığı için, işte, bugün, 
İstanbul, giderek büyüyen, yönetilmesi fevkalade zor, bütün sermayeyi çeken, yatırımı çeken; ama, 
yönetilmesi ve altyapısı da o kadar yetersiz olan büyük bir metropol haline gelmiş bulunmaktadır. 
Bu politikalar neticesinde, memlekette sermaye, sadece belli bölgelere, Marmara Bölgesine, İstan
bul'a, İzmir'e, Çukurova gibi bölgelere hücum etmemiş, aynı zamanda, kendi bölgelerinde, Ana
dolu sathında işsiz kalan, geçim imkânı bulunamayan, köydeki, kasabadaki, şehirdeki insanlar da 
varını yoğunu terk edip bu bölgelere gidip, buralarda geçim imkânı aramak için perişan olmuş ve 
bu bölgelerde bugün karşılaştığımız manzaralar da, işte bu uygulanan politikalar neticesinde mey
dana gelmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, şimdi biz, burada, Yedinci Planı görüşüyoruz. Bu Planda birçok beyan
lar var; ama, tabiî, bu Planda ve Planın stratejisinde, ifade etmem gerekir ki, fevkalade acı itiraflar 
da var. Bakınız, 1990'da yürürlüğe giren ve uygulanan Altıncı Plandaki ifadeler ve 1996'da yürür
lüğe girecek olan Yedinci Planla ilgili dokümandaki itirafları size kısaca arz etmek istiyorum. Al
tıncı Beş Yıllık Kalkınma Planının giriş bölümünde, "enflasyonla mücadele edilecek" denilmekte
dir; enflasyon düştü mü yükseldi mi?! 

Yine, bu Planda, "üretim seviyesini artırmak amacıyla ülke kaynaklarının en yüksek düzeyde 
ve etkin kullanımı sağlanacaktır" denilmektedir; ama, maalesef -geçtiğimiz Planın uygulaması, 
Anavatana ve DYP-SHP hükümetlerine aittir- üretim artışı yerine, bütün kaynaklar faize ve rant ge
lirlerine yönelmiş bulunmaktadır. 

Yine, bu Planda, kamu kesimi yatırımlarının, bölgelerarası gelişmişlik farklarını azaltmak 
amacıyla kullanılacağı belirtilmekte; ama, ifade ettiğim gibi, bilakis, sermaye ve tasarruflar Ana
dolu'dan büyük kentlere, gelişmiş bölgelere kayarak Anadolu daha da fakirleşmiş bulunmaktadır. 

Yine, bu Planda "özel kesim yatırımlarının gerçekleştirilmesi açısından, kritik faktör olan fi
nansman imkânları, faiz politikasıyla, malî tasarrufların teşviki, mali sistemin etkinleştirilmesi ger
çekleştirilecektir" denilmektedir; ama, yine görüyoruz ki, geçirdiğimiz 5 yıl içinde, tasarrufları, ta
mamen hükümetler tüketmektedir. Bugün, tasarruflar, biriken mevduatların yüzde 90'ı, hükümet
ler tarafından, kamu açıklarının karşılanması için, devlet tahvili ve hazine bonosu halinde emilmek
te ve özel sektör yatırımlarına herhangi bir fon kalmamaktadır. Aslında, bugünkü yüksek faizlerin 
sebebi de, bizzat Hükümetin kendisidir; Hükümet, bu fonlardan elini çekmedikçe, kamu açıklarını 
kapatmadıkça, yani, denk bütçeye gitmedikçe, tasarrufların yatırıma gitmesi mümkün değildir. Za
ten, bu enflasyon şartları içinde, yatırım da, tasarruflar için, hiçbir zaman, güven verecek bir saha 
değildir. Tasarruflar, bu şartlarda ya dövize ya faize veya birtakım rant gelirlerine doğru akmakta 
ve Türkiye'de, maalesef, kalkınmasını bir türlü sağlayamamakta ve fakirleşmektedir. 
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Yine Altıncı Plan hedeflerinden okuyorum "döviz kurunun piyasa şartları içinde belirlenmesi 

politikası sürdürülecektir" denilmektedir; ama, Türkiye, 1994 yılında en elim, en feci döviz karar
larıyla karşılaşmış, bir gecede mark 8 bin liradan 25 bin liraya, dolar 14 bin liradan 40 liraya çık
mış bulunmaktadır. İşte, bugün, dövizzedelerin, dövizle borçlanan işadamlannın, birbirlerinden dö
vizle borç alan ailelerin perişan durumu, bu tabloyu ortaya koymuş bulunmaktadır. 

Plandan, şöyle satır aralarına geçip bakıyorum "dışborç yapısının orta ve uzun vadeli borçlar 
lehine geliştirilmesi yönünde dış borç politikası uygulanacak" deniliyor; ama, yine, bu Plan döne
minde, kısa vadeli borçların toplam dış borç içindeki payının yüzde 12-13'ten, yüzde 27-28'e çık
tığını ve Türkiye'yi dış borç ödemekte zorladığını görüyoruz.. 

Yine bu dönemde, kamu harcama, gelir ve borçlanma politikaları, kamu kesimi borçlanma ge
reğinin ve bunun finansmanının iyileştirileceği, kamu kesimi borçlanma gereğinin azaltılacağı ifa
de edilmekte; ama, maalesef, yine, bu dönemde, kamu kesimi borçları taşınamaz hale gelmiş bu
lunmaktadır. Bugün, Hükümetin iç borçlarının, Hazinenin iç borçlarının toplamı, 1 katrilyonun 
üzerindedir. Bunun manası, Türkiye'de, bu fakir memleket, sırf, Hükümetin israfları, hesapsızlık
ları sebebiyle, yüzlerce trilyonluk lirayı yergi olarak vatandaştan toplayacak ve para babalarına, 
rant geliri sahiplerine, holdinglere faiz olarak ödeyecektir. . 

1994 yılında, Hükümetin borçlarının -bilhassa iç borçlarının- ve açıkların azaltılması için, ka
mu kuruluşlarına ait lojmanların ve sahillerdeki turistik tesislerin, dinlenme tesislerinin satılmasıy
la ilgili bir kanun tasarısı getirildi; Hükümetin getirmiş olduğu bu kanun tasarısını biz de destekle
dik; ama, Cumhurbaşkanı veto etti, Hükümet de rafa kaldırdı. 

Hükümet, işçilerin çalıştığı fabrikaları apar topar satmak veya kapatmak için acele ederken, iş
te, bu kaynakları nakde tahvil edip, Hazine açıklarını kapatacak olan, iç borç yükünden kurtaracak 
olan yeni politikalara, birtakım çevrelerin baskıları ve birtakım merkezlerin keyifleri için bir türlü 
elini uzatmamaktadır. 

Muhterem arkadaşlar, bakınız, yine bu Planda, enteresan bir cümle var. Hep Altıncı Beş Yıl
lık Plandan bahsediyorum; niye bahsettiğimi şimdi arz edeceğim. Bakın, burada "kamu iktisadî te
şebbüslerinin modern yönetim anlayışı çerçevesinde, rekabet gücünün artırılması suretiyle daha ve
rimli çalışmaları sağlanacaktır" denilmektedir. Ne oldu 1990 yılından 1995 yılma; kamu iktisadî te
şebbüsleri, teknolojik yönden geri bırakılarak, aşırı yüksek faizli borçlandırılarak, kötü yönetilerek, 
damatlar, kayınbiraderler, enişteler, arkadaşlar, ilçe başkanları, il başkanları buralara, yönetim ku
rullarına doldurularak, parsellenerek işte bugün, millet için taşınamaz bir noktaya getirilmiştir; ya
ni, kamu iktisadî teşebbüsleri, Planın kanun hükmündeki amir hükmüne rağmen, maalesef, gelmiş 
geçmiş hükümetler tarafından, kasten, gafletle batırılmış bulunmaktadır. 

Ben, burada, sözümü daha uzatabilirim; ama, vaktim kısalıyor, onun için, müsaade ederseniz, 
Altıncı Planla ilgili bu tespitlerden sonra, bakın, Plan Stratejisinde bu Hükümet neler söylüyor; bu 
Plan Stratejisi, âdeta, bir itirafname; yani, bu Hükümet "biz, bu işi beceremedik" diyor. Niye; 1991 
Ekim ayından beri iktidardasınız, üçbuçuk dört yıla varan İktidarınızda "biz bu işi beceremedik..." 
Tabiî, siz, bu işi beceremediğinizi burada söylediğinize göre, size yapılacak olan şey; sizin bu Pla
nınızı da geri çevirmek, hadi bakalım, gidin biraz dersinizi çalışın, istirahat edin demektir! 

Muhterem üyeler, ben bunu niye söylüyorum; bakın, burada, size, stratejiden kısa kısa bazı 
cümleleri okuyacağım. Stratejinin ikinci sayfasından alıyorum. Bu Hükümet, yeni sanayileşme po
litikaları getirecekmiş. Yeni sanayileşme pol i ti kal arıyla, ne olacakmış "belli firmaları geliştirici or
tamı hazırlamanın yanında, bir yandan uluslararası firmaların yerli üretimdeki payını artırmayı ko
laylaştırırken..." diye devam ediyor; yani, Hükümet olarak, memleket sanayiini geliştirmek yerine, 
uluslararası kuruluşlar, firmalar Türkiye'den daha büyük pay alacakmış. Zaten, bu payı bunlar alı
yor...' .•''••. . ' • ' • ' . • ' ' . ' 
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Bakın, sizin, Gümrük Birliği ile içine girmeye can attığınız Avrupa Topluluğunun 1964'ten 

beri ortak üyesiyiz, aramızda ortaklık münasebetleri var; hazırlık dönemi geçmiş, geçiş dönemini 
geçirmişiz; şimdi, nihaî döneme girmek üzereyiz; katma protokol dönemi de bitmiş. Bu dönemde 
ne olmuş; biz, Toplulukla, 97 milyar dolarlık ithalat, 68 milyar dolarlık da ihracat yapmışız; yani, 
dışticaretimiz 29 milyar dolar açık vermiş. Sadece Toplulukla, 1993 yılında Türkiye'nin dış ticare
tinde açık 5,6 milyar dolardır. Zaten gelen geçen hükümetler Türkiye'yi sömürtmüşler, Türkiye'nin 
kaynaklarını dışanya akıtmışlar, kaynaklanmız yetmediği için de, işte, bugün, 67-70 milyar dolar 
mertebesinde borçlanmışlar ve Türkiye'yi bu hale getirmişler. 

Bu Hükümet, bu Plan Stratejisinde diyor ki: "Yabancı firmaların Türkiye'yi sömürmesini da
ha da hızlandıracağım; gelin, bu Planı çabuk çıkaralım." Demek ki, bu Hükümetin millete kurdu
ğu tuzak bu. 

Yine, Plan Stratejisinden okuyorum: "Yedinci Beş Yıllık Plan döneminde, eğitim ve haberleş
me altyapısıyla işgücü piyasası başta olmak üzere, ekonomik ve sosyal altyapıda, devletin ekono
mideki rolü ve organizasyon yapısında köklü değişikliklerin yapılması gerekmektedir. Bu kapsam
da eğitim, bilim ve teknoloji, sanayileşme, ticaret ve rekabet ve işgücü piyasalarıyla ilgili politika
ların yeniden düzenlenmesi önem taşımaktadır." Yani Hükümet, geçmiş dönemlerde biz bunları 
yapmadık diyor. 

Yine, burada "sıkı para politikası izlendiği bir ortamda, yükselen kamu açıklarına bağlı olarak 
artan iç faiz oranları sıcak para girişini hızlandırmış ve Türk Lirasının reel olarak aşırı değer ka
zanmasına neden olmuştur. Bu gelişme, işgücü maliyetindeki reel artışlar, doğrudan ve dolaylı ih
racat teşviklerindeki azalmayla birleşerek Türk ekonomisinin hızlı bir rekabet gücü kaybetmesine 
yol açmıştır" deniliyor ve sıcak para politikasının Türkiye'yi nasıl batırdığı ifade ediliyor. Hükü
met, şimdi de kalkıp diyor ki: "Merkez Bankasında bankalar sisteminde benim 23 milyar dolar pa
ram var." Bu paranın hepsi sıcak para, mübarek; sen, ihracatın fazla, ithalatın az da; Japonya gibi 
dışticaretin fazla verdi de buradan mı biriktirdin bu dövizi?! Bunlar kısa vadeli kur farklarıyla, fa
izler arasındaki farktan yararlanıp, Türkiye'den büyük gelir temin etmek için gelen spekülatif dış 
sermayenin getirdiği dövizlerdir. 

İşte, aslında bu Strateji baştan sona bir itirafnamedir. Bakın konsolide bütçe açığının gayri sa
fi millî hâsılaya oranı, 1989 yılında yüzde 3,3 iken, 1993 yılında yüzde 6,7'ye yükselmiştir. Yine 
Stratejiye göre -konsolide bütçeden yapılan transferler hariç tutulduğunda- işletmeci KİT açıkları
nın gayri safı millî hâsılaya oranı, 1989 yılında yüzde 2,5 iken, 1993 yılında yüzde 3,8'e yüksel
miştir. 

Yine, stratejiden okuyorum: "Kamu kesimi borçlanma gereğinin gayri safi millî hâsıla içinde
ki payı, 1989 yılında yüzde 5,3 iken, 1991 yılında yüzde 10,2'ye, 1991 yılında yüzde 11,7'ye yük
selmiştir." Siz, her şeyi en berbat hale getirmişsiniz. Bu planı, niye önümüze getiriyorsunuz? 

Bakın, size bir hikâye anlatayayım; ilkokulda okuduğumuz tarihlerde bir çoban hikâyesi var
dı. Çobanın birine, ağa sürüyü teslim etmiş. Yıl sonunda da çoban sürüyü getirmiş, hesap verecek, 
ağaya gelmiş. Ağa "de bakayım, ne oldu, kaç tane kuzu, kaç tane koyun, sürü ne kadar arttı, sürü
de ne var" diye çobana sormuş. Çoban da "ağa, yağmur yağdı, gök çatladı, 72'sinin ödü patladı, bi
rini verdim kasaba, birinin de derisini getirdim, birini de kurt kaptı" deyince, ağa kızmış ve yoğurt 
çanağını çobanın suratına boca etmiş. Tabiî çoban da fevkalade yüzsüz yüzsüz "hesabını doğru ve
renin yüzü böyle ak olur" demiş. 

Yapılması gereken şu: Aslında bu Meclisin, Hükümete "al arkadaş sen dört yıldan beri mem
leketi yönetiyorsun, işte bütün şartları en kötü hale getirmişsin. Bunu da biz söylemiyoruz, bunu 
senin Bakanlar Kurulu kararnamesi olarak önümüze getirdiğin Yedinci Beş Yıllık Plan Stratejisi 
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söylüyor" demesi gerekir; ama, tabiî, maalesef, Meclisin çalışma düzeninde, milletvekilleri yakın 
bir genel seçimde aday olma, şu veya bu şartlar sebebiyle iktidar grupları Hükümetin tahakkümün
de olduğu için, böyle bir iradenin bu Mecliste tecelli etmesinin de çok zor olduğunu ifade etmem 
gerekir. 

Muhterem arkadaşlar, yine Plana bakıyorum; tarımla ilgili hiçbir tedbir yok. Zaten bu Plan 
doğrudan doğruya bir iyiniyet mektubudur. Bu iyiniyet mektubu, tabiî, şimdiye kadar, hep yazıl
mış; ama hiç gerçekleşmemiş. Şimdi, ne olacak; tabiî aynı akıbete duçar olacak. Tarımın hali fela
ket. Bu Hükümet geldi, tarımı daha çok nasıl batırırım diye ne gerekirse onu yaptı. Bakın, izniniz
le 1980'den sonra tarımla ilgili uygulamalara ait şimdi size bazı rakamlar vereceğim. 

Muhterem arkadaşlar, Türkiye, gıdada kendi kendine yeten bir ülkeydi; ama, 1980'den sonra 
Batı'ya açılan pazarımız sebebiyle, gıda maddelerinde ve tarım ürünlerinde, ihracatın ithalatı kar
şılama oranı 198l'de yüzde 7.41'ken, bugün, 1.3'e düşmüş bulunmaktadır. Ayrıca, gıda sanayii 
ürünlerinde ise, bazı yıllarda, ithalatın ihracattan daha çok olduğunu görmekteyiz. 

Yine, size, dehşet verici bir tablo vereyim. Bakın, buruda, 1980'den sonra, süt ve süt mamul
leri ile canlı hayvan ve et ürünlerindeki ithalata ait rakamları veriyorum: Değerli arkadaşlar, şim
di, 1982 yılını alırsak, Türkiye'nin, süt ve süt mamullerinde ihracatı -döviz olarak- 5 milyon 478 
bin dolar, ithalatı 565 bin dolar; yani,ihracat ithalatın ihracatın aşağı yukarı 10 misli. Vaktim yok; 
çabuk çabuk geçiyorum, 5 dakikam kaldı.Bakm, 1991, 1992, 1993'e geldiğimiz zaman, ihracat 9 
milyon dolarda duruyor, ithalat 27 milyon dolara yükselmiş süt mamullerinde. Buna rağmen, bu 
Hükümet, geçenlerde, bundan birkaç hafta önce, süt üreticilerine ödenen primi, 1 Ocak 1995'ten 
geçerli olmak üzere iptal etti "tahakkuk edenleri de ödemeyeceğim" dedi. 

Peki, hayvancılığımız ve et mamulleri ne durumda: Yine, 1982'ye bakıyorum: 1982'de canlı 
hayvan ve et ihracatı 505 milyon dolar, ithalat ise 4 milyon dolar; yani, aşağı yukarı yüzde 1 'i. Yıl
lar olarak devam ediyoruz; bakın, 1992 rakamını size arz edeyim: 1992'de ihracat, 500 milyon do
lardan 149 milyon dolara düşmüş; ithalat ise 4 milyon dolardan 142 milyon dolara çıkmış; ihraca
tın ithalatı karşılama oranı yüzde l'e düşmüş. 

Bugünkü manzarayı kasaplarda seyrediyorsunuz; et fiyatları füze gibi yükseliyor. İşte, geçen
lerde, Hükümet, memlekette hayvancılığı geliştirecek yerde yok ettiği için, canlı hayvan ithaliyle 
ilgili kararname çıkardı. Ayrıca, lop et ithaliyle ilgili bir karar daha çıkardı. Üreticiden gelen reak
siyon üzerine, bu karan, 15 gün sonra, derhal iptal etmek zorunda kaldı; ama, bu arada da birileri 
vurgunu vurdu; ben, burada isim söylemeyeyim. 

Muhterem arkadaşlar, işte, memleketin umumî manzarası budur. Şimdi, bu Hükümete, biz, 
hangi plan için uygulanıa yetkisi verelim?.. Sanayi, faiz, enflasyon ve vergi makası içinde, zaten, 
bunalmış vaziyettedir Bugün, sanayi, artık cazip değil. Zaten, biraz parası olanlar -eğer haramdır 
diye Allah'tan da korkmuyorsa- derhal parasını götürüp rant gelirlerine, faize yatırıyorlar. Nitekim, 
İstanbul Sanayi Odasının 500 büyük firmayla yaptığı bir değerlendirme, tetkik ve araştırma netice
sinde görüyoruz ki, bugün, büyük sanayiin gelirlerinin yüzde 40-50'si faaliyet dışı; yani, faiz ge
lirleridir; işte, sanayinin manzarası bu. 

Köylü zaten harap... Meydanlarda "700 liralık mazot 1 700 lira olur mu" diyen bu İktidar, bu
gün, köylüyü, 20 bin liraya mazot alır hale getirdi. Ayrıca, bu Planda, köylerle ilgili hiçbir şey gör
medim. Muhterem arkadaşlar, verdiğim bir soru önergesi üzerine, Köy Hizmetlerinden sorumlu 
Bakanımızın ifadesi şöyledir: "Köylerde içme suyunda had safhada sıkıntı var." Bunu, zaten bili
yoruz. Köy yolları, yazın toz, kışın çamur... Ama, bu Hükümet, köy yollarıyla ilgili olarak, 5 yılda 
ne yapacakmış; 300 bin kilometre köy yoluna, 5 senede, 16 bin kilometre asfalt yapacakmış; yani, 
sizin hesabınıza göre, köy yollan 20, 30 senede ancak asfaltlanmış olur. İşte, sizin, köylüye verdi
ğiniz önem... 
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Muhterem arkadaşlar, Plana sosyal güvenlik yönünden baktığınız zaman, zaten, sosyal güven

lik kurumlarını iflasa götürmüşsünüz. Altıncı Planda tedbirler teklif edilmiş, sadece, Yedinci Plan 
stratejisinde bir itirafname var ki, iflas itirafnamesidir. 

Muhterem arkadaşlar, işte bu Planın yapmak istediği tek şey, Türkiye'de doğum oranlarını 
azaltmak; yani, Avrupa'daki yaşlı nüfus gibi bizde de yaşlı nüfus olsun, doğum az olsun, nüfus art
masın... Tabiî, bunu yapmak için zaten sizin gayret etmenize lüzum yok; Amerika'dan, Avrupa'dan 
birtakım mihraklar, merkezler, Müslümanların nüfusu artmasın, özellikle Türkiye'nin nüfusu art
masın diye milyonlarca doları getiriyorlar, aman nüfus kontrolü yapın, doğum kontrolü yapın; siz 
çoğalmayın, biz çoğalalım diye; kendi memleketlerinde, Fransa'da ve diğer ülkelerde ise, artan nü
fus için ilave primler uygulamaktadırlar. 

Muhterem arkadaşlar, işte, ne tarafından bakarsanız bakın, bu Yedinci Plan, aslında iflas etmiş 
olan bir hükümetin getirdiği... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
CEVAT AYHAN (Devamla) - Bitiriyorum Muhterem Başkan. 
BAŞKAN - Ne kadar süre vereyim efendim? 
CEVAT AYHAN (Devamla) - Eğer, Grubumun süresinden kullanmayacaksam, lütfunuza 

bağlı. 
OĞUZHAN ASİLTÜRK (Malatya) - Grubumuzun süresi içinde konuşmasına devam edebi

lir. 
BAŞKAN - Efendim, arkadaşlarıyla aralarında zaman taksimi yapmışlar 
CEVAT AYHAN (Devamla) - Arkadaşlarımın hakkına tecavüzde bulunmak istemem; bitiri

yorum, son cümlemi söyleyeceğim... 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - O zaman, doldu vakit. 
CEVAT AYHAN (Devamla) - Vakit doldu; teşekkür ederim. 
BAŞKAN - Buyurun efendim. 
CEVAT AYHAN (Devamla) - Muhterem arkadaşlar, aslında, bu Planı yapmak değil, Hükü

metin derhal seçime gitmesi gerekir. Verdiği hiçbir sözü yerine getiremeyen, 4 yılda fuzuli olarak 
iktidarı işgal eden, eğitimden sağlığa sosyal güvenliğe kadar her sahada başarısız olan, memleketi 
daha kötü şartlara götüren bir iktidarın Planını kabul etmek mümkün değil. Bu Hükümet ne yaptı; 
bu Hükümet, sadece vergiyle milleti ezdi; Hayat Standartı Vergisiyle, Peşin Vergiyle milyonlarca 
esnafı mahvetti, perişan etti, Net Aktif Vergisiyle, Ekonomik Denge Vergisiyle, esnaftan, trilyon
larca -40 trilyon, 50 trilyon ve tamamı 100 trilyon liraya varan- fevkalade haksız yeni vergiler ala
rak, iş hayatını, esnafı, çalışanları, emeklileri mağdur etti. Emeklilere, çalışanlara, memurlara hiç
bir imkân getirmedi. Bu memlekette, dört sene "Anayasayı değiştireceğim, iyileştireceğim, emek
lilerin durumunu iyileştireceğim, memurlara sendika hakkı vereceğim" diye birçok vaatte bulun
masına rağmen, bu vaatlerin de hiçbirini yerine getirmedi. Yapılacak olan, bu Hükümetin eline pla
nı verip "hadi bakalım, derhal seçime git, senin yapacağın en hayırlı iş budur" demektin 

îşte, bu sebeple, Plandaki bu eksiklikleri, bu yanlışlıkları, Hükümetin bu beceriksizliklerini 
ifade ederek, bu Planın geri çevirilmesi gerektiğini arz eder, hepinizi hürmetle selamlarım. (RP ve 
ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Ayhan, teşekkür ediyorum. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - Sayın Başkanım, Grup Başkanvekillerini ikaz etse

niz de, sekreter üye gelse. 
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BAŞKAN - Geliyor efendim. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - Topal olarak yürütüyoruz Divanı. 
BAŞKAN - Hangi sekreter efendim? 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - Kâtip üyeler efendim. 
BAŞKAN - Sayın Saygın... Lütfen... 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - Ne kadar ayıp şey! Buyurun hanımefendi, buyurun! 
BAŞKAN - Sayın Saygın rahatsız olması hasebiyle raporlu. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - Fedakârdır, biliriz. 
MELİKE,HAŞEFE (İstanbul) - Oy istemeye gelince "bizi seçin" diye peşimizden koşuyorlar; 

sonra neredeler? Ayıp yani, şu halimize bakın... 

BAŞKAN - Refah Partisi Grubunun görüşlerini ifade etmek üzere, ikinci sırada, Sayın Erge-
zen; buyurun. (RP sıralarından alkışlar) 

Sayın Ergezen, arkadaşlarınızla aranızda yaptığınız zaman taksimi itibariyle 20 dakikalık sü
re ayrılmış size, doğru mudur efendim? 

ZEKİ ERGEZEN (Bitlis)-Evet Sayın Başkanım. 

BAŞKAN - Bir dakika efendim... Ben o süreyi vereyim size. 
Buyurun. 
RP GRUBU ADINA ZEKİ ERGEZEN (Bitlis) - Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bundan 

on gün önce Yedinci Beş Yıllık Kalkıma Planını, Plan ve Bütçe Komisyonunda -burada anayasa 
değişikliği görüşmeleri yapılırken- alelacele görüştük ve buraya getirdik; burada da, alelacele bir 
Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı görüşülüyor. Meclisin içinde oturan milletvekillerinin sayısını 
da dikkate aldığınızda, bu Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planına özellikle Sayın Hükümetimizin ne 
kadar önem verdiğini, burada hep beraber müşahede ediyoruz. Bu konunun neden önem kazanma
dığını da, biraz sonra anlatacağım; ve hemen altını da çizmek istiyorum, bu Hükümet kalkınmadan 
ne anlıyor; kalkınmadan ne anladığını, bugüne kadar yaptığı Doğan marka arabayla Japonların To-
yotasını mukayese etsin, kalkınmışlığın neresinde olduğunu görsün; bir. 

Avrupa, Uzakdoğu ülkeleri, Kuzey Amerika, Güney Amerika ülkelerindeki kişi başına düşen 
millî geliri, kendi kişi başına düşen millî geliriyle mukayesesini yaptıktan, bölgelerarası dengesiz
liği gözden geçirdikten sonra, ülkeyi ne kadar güzel kazındırdıklarını, ne kadar güzel idare ettik
lerini, programlara ne kadar güzel uyduklarını bu gece sabaha kadar düşünmeleri gerekir... 

Aslında, burada, bu Planı görüşmemeleri de gerekir; neden; ben planlamacı uzmanlara teşek
kür etmek istiyorum; planlamada uzman arkadaşlarımız, Hükümetin göstermiş olduğu hedefler ve 
stratejiler içerisinde güzel bir metin hazırlamışladır. Bu Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planında gös
terilen hedefler, Hükümetin hedefleridir. Şimdi, bizim gibi 70 milyar dolar dışborcu, 30 milyar do
lar içborcu olan hükümetlerin, öncelikle, hedeflerini tespit ederek, maksimum faydalar elde edecek 
planlar yapmaları gereklidir, kaynaklar rasyonel.kullanılmalıdır. Önemli olan, bu planlamanın yer
li kaynaklarımıza bağlı olması, güvenilir yöneticiler, kadrolar tarafından yürütülmesidir. Kaynak
lar sağlam değilse, bu Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı da ehil ellerde değilse, sonucu hüsran 
olur. Bakınız, Sayın Demirel de 1989 yılında Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı görüşülürken, bu
radan bir cümle, bir söz söylemiştir; aynı sözün altını çizmek istiyorum: "Eğer siz, bu Plana uy
mazsanız; eğer siz bu Plana uygun bir bütçe yapmazsanız; eğer siz, bu Plana uygun bir program 
yapmazsanız, bu Plan havada kalır; birileri size 'planınız var mı' diye sorarsa, 'evet, planımız var' 
demek için plan yapmış olursunuz." 
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Şimdi, bugünkü Hükümetin, o günkü Başbakanının konuşmalarını da hatırlayarak, bugünkü 

Hükümet ve şu andaki Başbakanın ekonomiden sorumlu olduğu dönemleri de hatırlayarak "dört 
yıllık kendi uygulamaları döneminde bu Plana ne kadar bağlı kalmışlardır" diye Altıncı Beş Yıllık 
Plana göz attığımız zaman, bu Plana bağlı kalmadıklarını görüyoruz. Şimdiye kadar Meclis Baş
kanlığından veya komisyonlardan teklif edilen kanunların Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planına uy
gun olmadığı veya "bu, Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planına uygun değil, bunu geri çevirin" diye 
geri çevrildiği görülmüş müdür; dört yıldır komisyonlarda çalışan arkadaşlar buna rastladılar mı... 
Demek ki, Plan bir tarafa atılıyor. 

Planlar nasıl yürütülüyor; geçmişte de bugün de -istisnalar kaideyi bozmaz- Sayın Başbakan
larımız ve etrafındaki zevat tarafından, günübirlik izlenen politikalarla, programlar uygulanmış 
ölüyor ve onun için millî gelir 2 000 dolar, onun için millî gelir dağılımında dengesizlik var, onun/ 
için halen Doğan marka arabalarla uğraşıp duruyoruz, onun için dünyayla rekabet edemiyoruz. İş
te, tabiî, bu ülkeyi idare edenlerin mantığı bu olursa, kendi yaptıkları plana programa riayet etmez
lerse; ki, bu Hükümetten böyle bir şey beklemek de, abesle iştigal olur. Kendi partilerinin progra
mına riayet etmeyen, partilerinin müşterek olarak hazırladığı hükümet programına riayet etmeyen, 
bütçelerine riayet etmeyen bir hükümetin Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planına riayet edeceğine 
inanıyor musunuz? Ne zaman riayet etmişlerdir; hiçbir zaman riayet etmemişlerdir, Sayın Başba
kanımız ne emretmişse o olmuştur. 

Sevgili kardeşlerimiz, değerli kardeşlerimiz, şimdi "Sayın Ergezen, olur mu; yanlış konuşma; 
biz riayet ediyoruz" diyeceksiniz. Peki, riayet ediyorsanız, Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planında 
enflasyonun yüzde 140 olacağı mı yazılıydı? Halbuki, enflasyonun aşağı çekileceği yazılıydı, niye 
enflasyon yüzde 140 oldu? Peki, Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planında dışborçlarımızın 41,8 mil
yar dolardan 70 milyar dolara çıkacağı mı yazılıydı; bu dört yılda siz dışborçlarımızı 41,8 milyar 
dolardan 70 milyar dolara çıkardınız? Peki, o geçmiş Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planında kısa va
deli borçlarımızın yüzde 12'den yüzde 27'ye çıkarılacağı mı yazılıydı? . 

Demek ki, planlar hava; planları bir tarafa atıyorsunuz, plan falan yok, planlı kalkınma nere
de, siz nerede, sizin planlı kalkınmayla uzaktan yakından alakanız yok... Niye yok; bakiri, Alman
lar ve Japonlar, İkinci Dünya Harbine girdiler, yerle bir oldular. Şu ülkelerle kendinizi mukayese 
yaptığınız zaman; -siz, İkinci Dünya Harbine de girmediniz- sizin, Almanya'dan da, Japonya'dan 
da, Güney Kore'den de, Tayland'dan da çok ileride olmanız lazımdı; çünkü, çok zeki bir milleti
miz var, çok güzel yeteneklerimiz var, kabiliyetlerimiz var, yeraltı, yerüstü zenginliklerimiz var, 
imkânlarımız var... Bunları değerlendirmek lazım; bunları değerlendirmek yerine, insanlarımızın 
kabiliyetlerini köreltecek, kaynaklarını çarçur edecek, beylere, efendilere peşkeş çekecek bir anla
yışla hareket ettiğiniz için, bu ülkenin kalkınmasını sizden beklemek mümkün değildir. 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) - Zekiciğim, biraz yavaş ol; bak, kalp krizi geçirirsin, dik
kat et. 

ZEKİ ERGEZEN (Devamla) - Ben gencim, Sayın Ekrem Ceyhun abimiz kadar yaşlı değilim, 
gencim; onun için, konuşacağım, enerjimi kullanacağım. 

Şimdi, sosyal patlama noktasına gelen işsizliğin telafi edileceği mi yazılıydı o planda; yoksa, 
işsizliğin artırılması mı yazılıydı? Elbette ki, her plan, karşımıza geldiğinde; hatta, her hükümet 
programları karşımıza geldiğinde "işsizliği aşağıya çekmemiz gerektiği, istihdam sorununu çözme
miz gerektiği" diyorsunuz; ama, bugün, bu ülkede işsizlik, sosyal patlama noktasına gelmiştir. De
mek ki, siz planlara, siz programlara uymuyorsunuz; ne bütçeniz, Hükümet Programına uyuyor; ne 
Hükümet programınız parti programlarınıza uyuyor ne de bunlar, kalkınma planlarına uyuyor; bir
biriyle alakası yok. Günübirlik politikalarla bu memleketi idare ediyorsunuz. 
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Şimdi, tabiî, zaman 20 dakika, konuşacak çok şey var. Planlamanın hazırlamış olduğu kitapta 

"Temel Amaçlar ve İlkeler" diye bir başlık var. Orada özetlemişsiniz, diyorsunuz ki: "Türkiye, 21 
inci Yüzyıla çağdaş, üreten, gelirini adaletle paylaşan, insan haklarını ve demokratik özgürlükleri 
tam olarak kullanan, barış içinde bir ülke olarak girmelidir..." Bunda samimî misiniz; bunda sami
mîyse Sayın Hükümetimiz, buna uyacaksa, lütfen... 

Önemli bir konunun altını çizmek istiyorum: âdeta, Avrupa Birliğine girmeyi, AT'a girmeyi, 
dünya ile kucaklaşmayı, kurtuluş simidi olarak göstermeye çalışıyorlar; beyin yıkama metodu var. 
Sayın Hükümet, siz, bütün ahlaksızlıkları dünyaya yayan, Bosna'da insanlık suçu işleyen, Çeçenis-
tan'da insanlık suçu işleyen Batı'yla nasıl müşterek hareket edebilirsiniz; nasıl bunlarla kucaklaş
mayı düşünebilirsiniz! 

Yine "Biz, AT'a girdiğimiz takdirde, Gümrük Birliğine girdiğimiz takdirde, Hükümet olarak, 
bu ülkenin haklarını koruyacağız" diyorsunuz. Irak ambargosunda; benim petrol hattımdaki hakkı
mı koruyamayanlar; hatta, kendi topraklarımdaki boru hattının içindeki petrolü boşaltmaya cesaret 
edemeyenler, Avrupa karşısında benim hakkımı nasıl koruyacaklar; ben, nasıl inanacağım?!. Çeçe-
nistan'da, Balkanlar'da, Bosna-Hersek'te benim hakkımı koruyamayan insanların, Avrupa Güm
rük Birliğine, AT'a üye olmakla, benim hakkımı koruyacaklarına, 60 milyon insanımızın hakkını 
koruyacaklarına inanamıyorum; inanmak da mümkün değil. Bu hakları koruyabilmek için, önce, 
hak nasıl korunur, onu iyi bilmek lazım; yürekli, cesaretli olmak lazım. 

Bakınız, özgürlükten bahsediyorsunuz, demokrasiden bahsediyorsunuz; temel felsefe olarak, 
çağdaş olmaktan bahsediyorsunuz. Gerçekten, çağdaş olmak istiyor musunuz -gerçekten planlı kal
kınma, topyekûn bir kalkınmadır- gerçekten, insart haklarından yana olmak istiyor musunuz; bun
da samimî misiniz; samimîyseniz -Millî Savunma Bakanı da biraz önce buradaydı, keşke gitmese
lerdi- bir konunun altını çizmek istiyorum: Bakın, Bayrak Garnizonu var Gölbaşı yakınında. Bay
rak Garnizonunda, 1968 yılına kadar Amerikalılar kalıyordu ve oraya kilise yapmışlardı. 1968 yı
lında, Amerikalılar gittikten sonra, bizim değerli subaylarımız, Bayrak Garnizonunda cami yaptı
lar; ama, ne acıdır ki, Hükümetiniz döneminde, 1994 yılından beri, Bayrak Garnizonunda, o mes
citte, vakit namazı kılınması, Cuma Namazı kılınması, hatta bayram namazlarının dahi kılınması 
yasak edilmiştir. Bu yetmiyormuş gibi, 450 lojmanın, 1 100 personelin bulunduğu Bayrak Garni
zonuna, şerefli Ordumuzun bir parçası olan bu yere, subaylarımızın hanımlarının -bırakın hanım
larını, kızkardeşlerini, annelerini, hatta yakınlarını- başları örtülü olarak giremeyeceği kararı alın
mıştır. Hangi özgürlükten, hangi demokrasiden, hangi insan haklarından bahsediyoruz?! 

Siz, karakteri zayıf olan bu sistemle; siz, karakteri bozuk olan bu ekonomik sistemle; siz, in
sanlarımızı iten bu anayasalarla, bu anlayışlarla, bu ülkede insan haklarını koruyamazsınız; insan 
haklarını gündeme getirmek de, laftan öteye gitmeyecektir. 

Zaman az, onun için konuları atlamak mecburiyetinde kalıyorum. 
Bakınız Sayın Hükümet, siz, bir plan yapmışsınız; özelleştirme yapıyorsunuz, özelleştirme yo

luyla, bütün KİT'leri, bütün fabrikaları satıyorsunuz. Ben, acı bir noktanın altını çizmek istiyorum; 
şimdi, doğuda ve güneydoğuda göç var; üç-beş kuruş biriktiren herkes, Batı'daki illere geliyor; 
zengin, orada yatırım yapmıyor, teşvik alan yatırım yapmıyor; mevcut fabrikaları da satıyorsunuz. 
Peki, bu bölgelerin hali ne olacak; Planınızda, bu konuya çözüm getirecek bir hususa rastlamak 
mümkün değil. Gerçekten, bölgclerarası dengesizliği giderecekseniz -özelleştirme yapmakla birlik
te- bazı illerimizde özelleştirme yapamazsınız. Burada, devlet, derhal devreye girmelidir; çünkü, 
özel sektör fabrika kurmuyor. Devletin mevcut fabrikalarını satıyorsunuz, oranın ahalisini bu tara
fa göç ettiriyorsunuz» İstanbul yaşanmaz hale geldi; birkaç yıl sonra da Ankara yaşanmaz hale ge
lecektir. O bakımdan, lütfen, tekrar Planı gözden geçirin, mutlaka, buralarda, devletin devreye gir
mesi lazım, özel sektörün devreye girmediği yerlerde, devletin devreye girmesi lazım. 
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Hayvancılığı bitirdiniz, tarımı felç ettiniz; geçmiş Planda, gayri safî millî hâsılamızda tarımın 

payı 17, 9 iken, bugün 14,9'a düşmüştür. 

Şimdi, Türkiye'nin en büyük meselesi, en büyük sıkıntısı, bana göre, sistemin ekonomisinin 
karakterinin bozukluğundan ileri geliyor. Ekonominin karakterinde faiz, ekonominin karakterinde 
borç alma, ekonominin karakterinde vergi, ekonominin karakterinde zam, ekonominin karakterin
de israf vardır. Siz, değerlerimizi rasyonel olarak geriye getirecek şekilde yatırım yapmayı, planla
mayı bilmiyorsunuz. Sıkıştığınız zaman borç alıyorsunuz, sıkıştığınız zaman vergi yükü bindiriyor
sunuz, sıkıştığınız zaman zam yapıyorsunuz; bunlar yetmiyormuş gibi, devletin malı, Hazinenin 
malı; yani, milletin malı, peşkeş çekiliyor, çarçur ediliyor. 

, Bakınız, birkaç defa söyledim, yine söyleyeceğim: Geçen sene, Hazine, 7 milyar doları, dolar 
16 bin lira iken elinden çıkardı; niye, bozuk ekonomik politika uygulamalarının sonucu, Hazine, 7 
milyar doları, dolar 16 bin lira iken elinden çıkarmak mecburiyetinde kaldı; birkaç ay sonra, dola
rı 30-32 binden aldı, 108 trilyon zarar etti. Bu zarar kimin zararı; milletin zararı; kim sebep oldu; 
iş bilmezler. Ekonomik sistemi anlamayanların, ülkenin menfaatlannı gözetmeyenlerin yanlış uy
gulamalarının sonucu bir kararla, 108 trilyon zarar... 

Bakınız, Kalkınma Bankası geçen sene, 7 trilyon batırdı. Japonya'dan kredi almışsınız, 1 tril
yon aldığınız krediyi hemen 1 gün sonra, özel bankaya yatırıyorsunuz, özel banka da "efendim, 
ben, iflas ettim" diyor. Niye iflas etmiş; paralan yurtdışına götürmüş, allem kallem, dalavere dü
men... Ne derseniz deyin, modern hırsızlığın adı kalmış; bu şekilde, devletin malını çarçur ediyor
lar. Yine, aynı Kalkınma Bankası, 350 milyon dolar kredi alıyor, birkaç gün sonra, yurtdışındaki 
bir vurguncu şirkete veriyor; devletin malı, bu şirkete niye veriliyor?! Şirket iflas ettikten sonra da 
Kalkınma Bankası, birkaç ay içerisinde, 7 trilyon zarar etti; bunlar kimin malı; milletin malı. Şim
di, bu zararları önlemek için ne yapıyorsunuz -ne yapalım- elinizden başka bir şey gelmiyor ki, 
üretken değilsiniz ki, kaynak bulamıyorsunuz ki, başka şeye aklınız ermiyor ki; zam zam, vergi 
vergi, borç borç... Böyle, ülke yönetilir mi; bu ülke, böyle kalkınır mı? Onun için, kalkıp da bura
da, birtakım rakamlarla, "efendim, millî gelirimiz şu olmuştur, ithalatımız ihracaatımız..." Bu Hü
kümet, 1991'de işbaşına geldiğinde, ithalat-ihracat açığı 4,2 milyar dolardı. 1993'te, ithalat-ihracat 
açığı 14,2 milyar dolar oldu. Hani, siz, gelecektiniz, bunları düzeltecektiniz; ithalat-ihracaat açığı
nı azaltacaktınız; ihracatımızı artırıp dünyada rekabet eder hale getirecektiniz!? 

Siz, söylediklerinizin hangisini yapmışsınız, hangi sözünüze sadakat göstermişsiniz ki, bugün, 
allayıp pullayıp karşımıza getirdiğiniz Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planına da uyacağınıza ve ora
da yazdıklarınıza inanalım!? 

"Biz, kalkınmayı, önce yüzde 5, sonra yüzde 7'ye çıkaracağız" diyorsunuz. 1994 yılında, siz, 
işbaşına geldikten sonra, bu ülke, eksi yüzde 5 küçülmüştür; kalkınmayı bırakın da, eksi yüzde 5 
küçültmüşsünüz. Peki, sizin hangi sözünüze inanalım; siz, millî geliri, kişi başına 3 500 dolara çı
karacağınızı söylüyorsunuz. Bugüne kadar söylediklerinizden hangisi yerini tutmuştur da, Yedinci 
Beş Yıllık Kalkınma Planında gösterdiğiniz rakamların doğru olduğuna inanalım!? Tabiî, yanlış bir 
zihniyet var, yanlış bir uygulama var. Bakınız, siz, sadece borç almakla; yani, sadece ülke içinde 
kamu bankalarını, devletin mallarını yağmalamakla kalmıyorsunuz, yanlış bir politika izliyorsu
nuz. Şimdi, siz, F-4 uçaklarımızı Eskişehir'de modernize etme imkânınız varken, önce, Bakanlar 
Kurulundan karar çıkardınız; 200 milyon doları İsrail'den aldınız; aldığınız aynı 200 milyon dola
rı İsrail'e verdiniz, uçaklarımızı oraya gönderdiniz. Bizim pilotlarımızla, teknisyenlerimizle, fabri
kalarımızda bu modernizasyonu niye yapmıyorsunuz; bu F-4 uçaklarını bizimle beraber alan ülke
lerin hepsi modernizasyonu kendisi yaptığı halde, acaba, Türkiye niye yapmıyor; niye yapamadı? 
Bir yanlış uygulama var, bir yanlış gidiş var; ülkenin malları tarumar ediliyor, çarçur ediliyor... 
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Sen, 200 milyon dolar alacaksın, İsrail'e borçlanacaksın; sen, gideceksin Japonya'dan para alacak
sın, özel bankalara kaptıracaksın, devleti zarar ettireceksin... Bugün, Türkiye'de, devlet eliyle ya
pılan yatırımların ve teşviklerin gerçek maliyetini hesap ettiğimiz zaman, devletin trilyonları, her 
yıl, modern hırsızlık yoluyla birilerinin cebine giriyor. Bu ülkenin malına sahip çıkmak mecburi
yetindeyiz, bu ülkenin malını korumak mecburiyetindeyiz; bu, bir kadro işidir, bu, bir ekip işidir... 

Şimdi, "yerel yönetimleri güçlendireceğiz" diyorsunuz; efendim, çağdan bahsediyorsunuz... 
Peki, bu yerel yönetimler, bize geçtikten sonra, niye tavrınız değişti; Refah Partisi, yerel yönetim
leri kazanınca, geçmiş belediyelerin borçlarını da bu belediyelerin sırtına yükleyerek, sıkma, boğ
ma yaparak, bu belediyelerden devletin imkânlarını niye esirgiyorsunuz? Bizden önceki belediye
ler, belediyelerin imkânlarını birilerine peşkeş çekmiş, belediyeleri borçlandırmış; hatta, siz, bele
diyelerin SSK'ya olan prim borçlarını Hazineden karşılamışsınız; ama,.biz, belediyeleri aldıktan 
sonra, yerel yönetimler bize geçtikten sonra, belediyeleri köşeye sıkıştırmak, imkânlarını kısmak... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Ergezen, kaç dakika ek süre istiyorsunuz efendim; diğer arkadaşların süre

sinden kullanıyorsunuz. 
ZEKÎ ERGEZEN (Devamla) - Sayın Başkan, ben, diğer arkadaşların süresini almamalıyım; 

hemen sözümü bağlayayım; çünkü, konuya girersem, arkadaşlarımın hakkına tecavüz etmiş olu-
> 

rum. 
BAŞKAN - Peki, o zaman, size 2 dakika süre veriyorum. 
ZEKİ ERGEZEN (Devamla) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlar; karşımızda, iş bilmez bir Hü

kümet var, devletin, milletin kaynaklarına, değerlerine sahip olmayan bir Hükümet var, özgürlük
te, demokraside, insan haklarında kısmen samimî olup belli kesimlere bu hakkı tanıyan bir Hükü
met var; bizi, Avrupa Gümrük Birliğinin kucağına itmekle, âdeta, kurtuluş simidi sunan bir Hükü
met var. 

Biz, kendi değerlerimize dönmeliyiz. Bugün, siz "bir damla petrol, bir damla kan" diyen ve 
hem de ümmetin kanını akıtarak, petrol çıkarlarını temin eden Batı'yla beraber olamazsınız. Yüzü
nüzü bu tarafa çevirin; Türk Cumhuriyetleri sizin için bir kaynaktır, Ortadoğu sizin için bir kay
naktır. Bu ülkelerle gerekli diyalogu sağlamalı, ticarî ilişkilerinizi geliştirmeli, en az Batı'nın isti
fade ettiği kadar istifade edebilmelisiniz. Aksi halde, bu millet sizi terkeder; aksi halde, milletin, 
demokrasi yoluyla işbaşına gelen Hükümetlere itimadı sarsılır; bu da, ülkemiz için, gelecek nesil
lerimiz için, hiç de iyi bir miras değildir. 

Bu cümleden, Planın, milletimiz için, memleketimiz için hayırlı olmasını diler, tekrar planla
macılara teşekkür eder; hepinize saygılar sunarım. (RP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Ergezen, teşekkür ediyorum. 
Refah Partisi Grubunun görüşlerini ifade etmek üzere, Sayın Mustafa Ünaldı. 
Buyurun'Sayın Ünaldı. (RP sıralarından alkışlar) 

, HAYDAR BAYLAZ (Bingöl) - Sayın Başkan, kaç kişiye söz verdiniz. 
BAŞKAN - Efendim, gruplar, kendi sürelerini istediği kadar üyeleri arasında taksim edebilir

ler. '• 
Sayın Ünaldı, zatı âlinize de 20 dakika konuşma süresi ayrılmış; o kadar mı kullanacaksınız?.. 

MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Evet efendim. 

BAŞKAN - Peki, buyurun. 

Size 20 dakika süre veriyorum. 
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MUSTAFA ÜNALDI (Konya) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Yedinci Beş Yıllık 

Plan üzerinde, Grubumuzun birkısım görüşlerini takdim etmek için huzurunuza çıkmış bulunuyo
rum. 

Önce, heyetinizi şahsım ve Grubum adına selamlarken, Cenabı Hak'tan hayırlar dileyerek, 
saygılar sunuyorum. 

Altıncı Beş Yıllık Plan üzerine, burada, 1989 yılında, DYP Genel Başkanı olarak, DYP adına 
konuşan Sayın Demirel'in ifadesini kullanarak sözlerime başlıyorum: "Plan, sıradan bir iş değil
dir." 

Planın, önümüzdeki 5 yıl içerisinde, önümüzü görmemizi sağlayacak, tespitleri ve hedefleriy
le topyekûn kalkınmamıza yön verecek, bilimsel verilere dayanarak atılımlar gerçekleştirmemize 
imkân verecek bir çalışma olması gerekir. Şimdiye kadar böyle olmamış ise de, plan denilince, ak
lımıza topyekûn kalkınma gelmektedir; ancak, böylece, içinde bulunduğumuz sıkıntılardan kurtul
mayı, toplumumuzu, fert fert mutluluğa kavuşturmayı sağlayabileceğiz. En azından, bunu sağlaya-

' bilmeliyiz, hedefimiz böyle olmalıdır; bunu demek istiyorum. 

Ülkenin büyümesi, gelişmesi, milletimizin sahip olduğu zenginliklerin farkında olarak çağın 
içinde yaşayabilmesi için, maddî ve manevî değerlerimizi ortaya koyma zarureti ortadadır. İşte, 
plan bunu sağlamalıdır. Bu ifadeleri, bugün görüştüğümüz Planın olması gereken şeklini ortaya 
koymak için söylüyorum; maalesef, bu Plan, olması gerektiği şekilde hazırlanmamıştır. Bu Plan, 
bilimsel araştırmalara dayanmıyor, günün ihtiyaçlarına cevap vermiyor. Bana ayrılan süre içerisin
de bunu ortaya koyacak görüşlerimi söylemeye çalışacağım. 

Önce, usul bakımından yanlışımızı ortaya koymak istiyorum. Planlamacıların görevi, tecrübe
lerini, bilgilerini, katabildikleri kadar gayretlerini ortaya koyup, planın kalıbını hazırlamaktır. Tek
nokratların hazırladığı metni, Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak, yeterince incelemek, analiz et
mek ve olgunlaştırmak durumundayız. Verilen süre içerisinde, bu görevimizi, uygun bir tartışma 
zemininde, uygun bir süre içerisinde, bihakkın ifa ettiğimizi, maalesef, söyleyemeyiz. 1989 yılın
da, Altıncı Beş Yıllık Plan üzerindeki görüşmelerde, gruplara 6'şar saat süre verilirken, şimdi ne
den 4 saate düşürülmüştür; yoksa, "bu kadar süre yeter. Zaten, bu Plan, üzerinde konuşmaya değ
mez" mi denilmek istenilmektedir... 

Bu Planın en önemli şansızlığı, böylesine iktidarsız ve gereksiz, plan ve program anlayışından 
yoksun bir iktidar tarafından hazırlanmış olmasıdır. Bu iktidar, önce, planın gerekliliğine inanıp 
inanmadığını açıkça ortaya koymalıdır; inanıyorsa, dört yıldır iktidarda olduğuna göre, zatnanında 
hazırlığını yapmalıydı, planlı kalkınmanın aleyhinde sözler etmemeliydi; inanmıyorsa -geçtiğimiz 
günlerde, anayasa değişiklik paketini görüştük- planlı kalkınmayı amir Anayasa hükmünü bu pa
ketin içerisine alıp, kendi inandığı şekilde değiştirmeyi göze almalıydı ve bu pakete koyabilmeliy
di. Bunu böylece vurguladıktan sonra, tespitlerimizi sıralayabiliriz: 

Sayın Bakanın takdirine göre, Altıncı Beş Yıllık Plan Döneminde yüzde 30'larda olan kamu 
harcamalarının gayri safî millî hâsıladaki oranı, 5 Nisan sonrası yüzde 28'e düşmüş, 2000'li yıllar
da yüzde 23-24 seviyesinde gerçekleşecek denilmektedi; bundan, devletin küçülmesi anlamını mı 
çıkarmak istiyor, bilemiyorum. Ülkenin birçok ihtiyacı, hizmetler açığı, geri kalmış yörelerin çok
luğu, daha elli yılda toparlanamayacak kadar, köylerimizde, kentlerimizde su ve yol ihtiyaçları or
tadayken, böyle bir rakamı kabullenmek mümkün değildir; hele hele, 5 Nisan kararları sonrası or
taya çıkan durumla beraber değerlendirildiğinde, devletçe gerçekleştirilecek hizmetlerin küçültül
mesi demektir ki, yok denecek kadar yetersiz olan hizmetler üretiminin daha da kötüye gideceği
nin bir habercisidir diye düşünüyorum. 
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Bundan da çıkarılabileceği gibi, Plan, hedeflerde belirsizliklerle doludur. Planda güzel hedef

ler. yok değil; bu güzel hedefler, herkesin aklına gelebilecek şekilde sıralanmaktadır; bu haliyle, 
böylece sıralanmış hedefler, bir iyi niyet mektubuna benzemektedir. 

Böylesine güzel hedefleri herkes sıralayabilir. Planın asıl görevi, o hedeflere doğru yürümeyi 
sağlayacak düzenlemeleri yapmaktır. Bu anlamda, Plan, birbirine bağlı bir denge halinde şu iki şe
yi içermelidir: Birincisi, toplumun mutluluğunu sağlayacak veya onü mutluluğa doğru götürecek 
doğru hedefler; ikincisi, bu hedefleri gerçekleştirebilecek kaynaklar ve bu kaynakların sağlanma
sından, ortaya konulmasına ve kullanılmasına kadar olan yolu belirlemek. Asıl zor olan, Planda, ol
ması gereken kaynaklan doğru tespit etmek, elde edilişinden kullanılışına kadar her türlü engeli be
lirlemek ve bu engelleri kaldırmanın yollarını göstermektir. Planda bunu görebildiğimizi söylemek 
mümkün değildir. Hedeflerin maliyeti gösterilmemiştir; tabii kî, bunun sonucu olarak da, bu mali
yetin karşılanacağı kaynaklardan bahsedilmemektedir. 

Bu Planda, yerli ya da millî kaynaklara yönelme, onları bir değer olarak ortaya koyma ve bun
dan sonra gerçekleşebilecek hedefleri belirleme diye bir dengeden söz edilemez. Böyle bir denge 
gerçekleştirilmediği için de, bu Planda, insanımızdan, nüfusumuzdan "zararlı" bir değermiş gibi 
bahsedilmektedir. Tabii kî, bu durumu sevindirici bir şey olarak değerlendirmek mümkün değildir. 
Bu, toplumu üzen bir değerlendirme şeklidir. 

Esasen, Planlama Teşkilatının emeğini stratejik hedeflerle verimli kılacak bir iktidarlı yönetim 
yoktur. Kaynağı da, hedefleri de belirgin bir planın ortaya konulabilmesi için, ufku geniş, milleti 
maddî ve manevî değerleriyle tanıyan, milletin dertlerini de sevinç kaynaklarını da bilen güçlü yö
neticilere ihtiyaç vardır. Bu Plan, bu ihtiyacı bir kere daha ortaya koymaktadır. 

Plan, kendi içerisinde birçok tezatla doludur; bunların en önemlisi ise eğitim ve sağlıkla ala
kalı olanlarıdır. Planın 7 nci sayfasında "eğitim ve sağlık sektörlerine ağırlık verilmiştir" denilir
ken, 11 inci sayfasında "eğitim düzeyinde yetersizlikler devam etmektedir" ve 12 nci sayfasında da 
"sağlık düzeyinde yetersizlikler devam etmektedir" deniliyor. Ben, Planın baştan aşağıya böylesi
ne tezatlarla dolu olduğunu ifade etmek için, bunu sadece bir örnek olarak verdim. 

İktidarın beceriksizlik ve kavrama zorluğuna örnek olarak, Plan ve Bütçe Komisyonunda, ik
tidar kanadı, bakınız, Plandan hangi cümleyi çıkarıyor; "yeterli fizikî imkân ve öğretim elemanı te
min edilmeden, yeni yükseköğretim kurumlarının açılmaya devam edilmesi, kaynak dağılımını, 
eğitim kalitesini olumsuz etkilemekte ve üniversiteler arasındaki nitelik farkını da artırmaktadır." 
Bu ifade doğru mu, yanlış mı; elbette ki doğru; ama, iktidar, öylesine bir değerlendirme bocalama
sı içerisindedir ki. Yedinci Plan döneminde, eğitime verilen önemle çelişiyor diye, bu ifadeyi me
tinden çıkarıyor. Ne olacak şimdi; gerçekler değişecek mi?!. Bu ifade metinden çıkarıldı diye, bu 
paragraf ifade edilmiyor diye gerçekler ortadan kalkacak mı?!. Bunu, bundan evvelki iki günlük 
mesaimizde, üniversiteler kurulmasıyla ilgili teklif üzerindeki tartışmalar sırasında tekrar tekrar 
söyledik. Önemli olan, bu paragrafı çıkarmak değil, burada ifade edilen sakıncaları ortadan kaldı
racak tedbirleri ortaya koymaktır. 

Yine, Planda, zorunlu temel eğitimle, sekiz yıllık zorunlu ilköğretim arasında bir bocalama gö
rülmektedir veya iktidar, bu iki mefhum arasındaki farkı bilmemekte veya bilmezden gelmektedir. 
21 inci sayfada zorunlu temel eğitimden bahsedilirken, 22 nci sayfada ilköğretimden bahsedilmek
tedir. 

Bu Planda, reform kelimesiyle ifade edilen eğitim ve sağlıkla ilgili ciddî hiçbir şey yoktur. Za
ten bu Plan, boşluğunu, birtakım'kelimelerin arkasına gizlenerek örtbas etmeye çalışmaktadır, "re
form", "küreselleşme", "dünya ile bütünleşme" gibi birtakım kelimelerin arkasında, açıklarını, boş
luklarını örtmeye çalışmaktadır. 
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Eğitimde, üstün zekalılara sahip çıkma, özürlülere sahip çıkma ve bunların birbirlerinin hak

kına mâni olamayacağı bir ortamı oluşturma yoktur. Bu, bu Planda olması gereken, gerekli tedbir
leriyle beraber olması gereken bir husus idi. 

Ortaöğretimde, meslek edindirici eğitime ağırlık kazandıracak girişimler ve yine buna ait ted
birler de yok; olsa ne olacak; aslında, başka meselelerle birlikte düşünülmesi gereken bir olay. Şim
diye kadarki mezunların işsiz oldukları bir ortamda, sadece eğitimi düzeltesiniz de bir şeye yara
maz. Plan, aslında, yalnız eğitimi değil, eğitim sonrasını da beraber değerlendiren birtakım hüküm
leri içermeliydi. Bunun çaresi sanayileşmektir; ama, bu Planda, onu da görmek mümkün değildir. 

"Üniversiteye sınavsız girilecek" diyen Başbakanın, Planda, üniversite önündeki yığılmayı bo
şaltacak bir tedbiri yoktur. Bundan evvelki iki günlük mesaimizi yine hatırlarsak, bu konuda ne ka
dar boşluk içerisinde olduğumuzu, tedbirsizlik içerisinde olduğumuzu, herhalde görürüz. 

Bu Plan, ders geçme ile kredili sistem arasında da bocalamaktadır; bir türlü kararlı ifadesini 
bulamamaktadır. 

Bu Plan, kültürel yönden de yozlaşmaları önermektedir. Plana hâkim olan düşüncelere göre, 
özgür olmak, yozlaşmakla eşdeğerdir. 

Planda "eğitim, sağlık, çalışma hayatı, sosyal güvenlik, istihdam ve boş zamanı değerlendir
me konularında, sorunların çözümüne yönelik önlemler alınacaktır" deniliyor, konu, sadece böyle 
bir ifadeyle geçiştiriliyor. Peki, nasıl, hangi yollarla, hangi yöntemlerle, hangi kaynaklarla, bu, hep
si başlı başına ağır olan, eğitim, sağlık, çalışma hayatı, sosyal güvenlik, istihdam ve boş zamanı de
ğerlendirme olayı çözülecek, önlemler alınacaktır; bunlara ait hiçbir tedbir ortaya konulmuş değil
dir. 

Sağlık yönünden, ne eğitimde -tıp eğitimi veya meslek erbabının eğitimi- ne personel dağılı
mında ne yatak dağılımında ne ücret politikalarında ne de sigorta sisteminde tutarlı bir tedbir yok
tur. Sadece, sağlık sigortası lafını telaffuz ile mesele hallolsaydı, bu konu, daha ANAP İktidarları 
zamanında çözülürdü; ama, bu kelimeyi telaffuz etmek, arkasından sihirli bir değnek gerektirdiğin
den, o sihirli değneği bulamayanlar, bunun çözümünü görememektedirler. Bu Planda da, sağlık si
gortasının nasıl gerçekleşeceği hakkında bir çözüm yoktur. 

Tabiî, Planda, yeşil kart da yok; UDlDEM ne olduysa, iki anahtar ne olduysa, yeşil kart da ay
nı şekilde sırra kadem basmış, kayıplara karışmış görünmektedir. 

Planda, durum tespiti yapılırken "prim karşılığı alınmadan yapılan ödemeler ve sigortacılıkla 
bağdaşmayan yükümlülükler sosyal güvenlik kurumlarının malî yapılarını bozmaktadır. Bunun so
nucunda, sigorta kollarından sağlanan yardımlardan, özellikle emekli aylıkları düşük seviyede kal
maktadır" deniliyor; bunun sorumlusu kim, ortada yok; bu, ortaya konulmuyor. Birçok tartışmada, 
bunun sorumlusu çalışanlarmış gibi değerlendiriliyor, icranın kabahati örtbas ediliyor; tabiî olarak 
da, tespit yanlış olunca çözüm önerisi de yanlış olmaktadır. 

Planda, yine, çok iri iddialardan biri "işsizlik sigortası oluşturulacaktır" deniliyor; ama, neyle 
oluşturulacak, hangi kaynakla oluşturulacak, bu ifadeler yok. 

Planda birçok eksiklik var; ülkeyi tanımayan, ülkenin gerçeklerini bilmeyen, ülkenin coğraf
yasından ve bundan evvelki programlardan habersiz bir anlayış var. 

En çok dikkat çeken hususlardan biri -benim bölgemle de ilgili olduğu için bunu belirtmek is
tiyorum- Konya Ovasıyla ilgili projedir. Halkı aldatmaya yönelik saptırmalar ortaya konulmakta
dır. Konya ve çevresinde proje edilmiş birçok fabrika ya yavaşlatılır veya durdurulurken, projesi 
yürürlükten kaldırılırken, çevre halkı, Konya Ovası Projesi, Kıreli Projesi gibi hayallerle oyalan
mış, sonra, Orta Anadolu Projesine çevrilmiş, şimdi der Plandan kaldırılmıştır. Bunu kabul etmek 
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ve halkımıza anlatmak mümkün değildir. Yönetimlere itimadı kaldıran, devlet-millet kaynaşması
nı zedeleyen bir tutumdur bu. Konya ve çevresine veya İç Anadolu'ya, bu olumsuz ayrıcalığı an
latmak mümkün değildir. Komisyonda, sadece temenni kararı olarak, bu unutulmuş kısmın hatırla
tılması yapılmaktadır; neye yarayacaksa, neyi sağlayacaksa, bilemiyorum. 

Enflasyon konusu, halkımızın en çok tedirgin olduğu durumlardan birisidir. Planda "enflasyo
nun tedricen düşmesi beklenmektedir" deniliyor. Bu çerçevede "1995 yılında yüzde 71,2 olması 
beklenen gayri safî millî hâsıla deflatöründeki değişmenin, Plan dönemi sonunda yüzde 6-8,1 ara
lığına getirileceği tahmin edilmektedir" deniliyor, Bunu gerçekleştirecek el, Sayın Çiller'in eli mi
dir?!. 1993'te Hükümeti kurduğunda, millete "bize güvenin" diye hitap edip 5 Nisana getiren, 1994 
enflasyonunu yüzde 156 yapan Çiller'e, şimdi, tekrar inanmak mümkün müdür?!. 

, MELİKE HAŞEFE (İstanbul)-"Sayın" Çiller... 

MUSTAFA ÜNALDI (Devamla) - Eğer, Refah Partisinin iktidara geleceği, iktidara yürüyü
şü düşünülüyorsa, bu Planın hiçbir hedefi bu yürüyüşe göre ayarlanmış değildir; topyekûn değişti
rilmesi gerekir. 

Sonuç olarak, ülkemizin birtakım yönetimsel sıkıntıları var; insanlarımız mutlu olamamakta
dırlar. Bu sıkıntıları ortadan kaldıracak, insanımızı mutlu kılacak gelişmeleri sağlayabilmek için 
yeni ve güçlü atılımlara ihtiyaç vardır. Bu atılımların gerçekleştirilebilmesi için, millî heyecan sa
hibi, kültürel heyecan sahibi, şuurlu, inançlı, mükellef, sorumluluklarını bilen gençlerin yetiştiril
mesi gerekmektedir. Bunu ortaya koyamazsak, geri kalmışlığa mahkûmuz demektir. Bu Planda, 
buna yönelik bir plan ve proje de göremiyoruz. 

Bu Planda, işsizliğe çare yok, teröre çare yok, enflasyona çare yok, üniversite kapısında yığıl
mış gençlerimize çare yok, hastane önünde yığılmış hastalarımıza çare yok, tarımda fazla istihda
ma çare yok, kamu açıklarına çare yok. Bu Planda, belki, birçok hususun çözümünde ortak nokta 
olacak manevî kalkınma ve manevî eğitim yok; aksine, bu problemleri büyüten birçok husus var; 
gençlerimizin şahsiyetini yok edecek, bunu hürriyet telakki edecek anlayışlar var. Aile kurumunun, 
dünyada gerilediği ve yıkılmaya mahkûm olduğu her gün haberler arasında yer alırken, bizim ken
di ananemizden, kültürümüzden kaynaklanan güçlerle ayakta duran aileyi yıkacak birtakım tehli
keli ifadeler yine bu Planda yer almaktadır. 

Planı değerlendirirken, bugünü de değerlendirmek mecburiyetindeyiz. Bugüne nasıl geldik, 
plandaki hedeflere nasıl gideceğiz, bunu da değerlendirmek mecburiyetindeyiz. Plan dönemine bu
günlerden gittiğimize göre, eğer, bugüne getiren ellerle beraber gidersek, elbette ki, benzer bir yo
lu yürüyeceğiz demektir. Hükümet "enflasyonu düşüreceğim" diyerek bugüne gelmiş ve enflasyon 
oranını yüzde 156'lara çıkarmış ise, bugün, kaynağı, yöntemi olmayan hedefleri "bize güvenin" di
ye veriyor ise, bu hedeflere güvenmemiz mümkün değildir. ı 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Ünaldı, süreniz doldu efendim. 
MUSTAFA ÜNALDI (Devamla) - Hemen toparlıyorum. 

BAŞKAN - Size, diğer arkadaşınızın süresinden veriyorum. 
MUSTAFA ÜNALDI (Devamla) - Hayır efendim,' arkadaşımın süresinden vermeyin. 
BAŞKAN - Nereden vereyim efendim?!. • 
MUSTAFA ÜNALDI (Devamla) - Toparlama imkânı verin efendim. 
BAŞKAN - Efendim, lütfen... Size, arkadaşınızın süresinden 2 dakika veriyorum. 
Buyurun. 
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MUSTAFA ÜNALDI (Devamla) - Arkadaşımızın süresini almaya benim hakkım yok. Sade

ce toparlamak ve heyeti selamlamak istiyorum. 
Tabiî, zaman darlığı içerisinde, ifade edemediğimiz birçok husus var; ama, Planı, Plan ve Büt7 

çe Komisyonunda enine boyuna değerlendirdik. Birçok husus olduğu için, elimizden geldiği kadar 
kısaltsak da, özetlesek de uzunca bir muhalefet şerhini rapor içerisine yazdık; onu da heyetinize arz 
ediyorum. 

Plan ve Bütçe Komisyonunda, bu Planı incelerken, bir iki defa tekrarladığım bir hususu, bu
rada dansözlerimin sonunda tekrarlamak istiyorum. Bu Plan, bana, rahmetli üstat Necip Fazıl'in bir 
dörtlüğünü hatırlatıyor. Üstat, hayatın yanlışlarını ifade,etmek için, bir dörtlüğünde, diyor ki: 

"Hayat mayat diyorlar, 
Benim gözüm mayatta. 

Hayatın eksiği var, 
Hayat eksik hayatta." 
Ben de bundan uyarlama ile diyorum ki: 
Plan milan diyorlar, > 

Benim gözüm milanda ' 
Planın eksiği var, 
Plan eksik bu Planda. 
Bu duygu ve düşüncelerle, Yedinci Beş Yıllık Planın hayırlı gelişmelere vesile olmasını dili

yor ve dualarımı tekrarlayarak, hepinizi saygıyla selamlıyorum. (RP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Ünaldı. 
Refah Partisi Grubunun görüşlerini ifade etmek üzere, Sayın Musa Demirci... (RP sıralarından 

alkışlar) 
Sayın Demirci, Genel Kurulun hukukunu koruma adına, 2 dakika sizin sürenizden, 2 dakika 

da Sayın Tunç'un süresinden almak zorundayım. 
Buyurun efendim. 
RP GRUBU ADINA MUSA DEMİRCİ (Sivas) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hepi

nizi, Refah Partimiz adına, saygıyla selamlıyorum. Ben de, daha çok, Plan içerisinde yer alan tarım 
sektörü üzerinde durmak istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, Plan, ülkenin mevcut kaynaklarının, bir plan dahilinde kullanılması ve 
bu plan dahilinde de topyekûn kalkınma olayı olarak ifade edilmektedir. Plan, bir ülkede, dilimler 
halinde, beş yıllık süreler için yapılmaktadır. Tarım sektörüne bu dilimler içerisinde baktığımızda, 
görüyoruz ki, hedefler tespit edilmiş; hedeflere nasıl ulaşılacağının kaynakları gösterilmiş; ama, 
kaynaklar yetersiz kalmıştır. Bu bakımdan, program ve bütçe net olarak açıklanmalıdır. 

Bundan önce, 6 tane beş yıllık plan yapılmış ve 1963 yılından itibaren başlanmış olmasına rağ
men, yine görüyoruz ki, hedefler başka; ama, gerçekleşen de başka olmuştur. Bu da, planların, ül
ke gerçekleri göz önüne alınmadan hazırlandığını göstermektedir. 

Ülke planları, üretime öncelik vermelidir. Üretim, hem sanayide hem de tarımda net olarak 
açıklanmalıdır; aksi takdirde, neticeye varamayız. 

Geçmişte, çağdaş uygarlık düzeyi gibi ütopik bir şey tutturduk ve gittik. Her kişi, konuşması
na başlarken, çağdaş uygarlık düzeyine varmak için şunu yapacağız bunu yapacağız demiştir; şim
dilerde de, bu, yeni dünya düzeni ve globalleşme söylemine terk edilmiştir; şimdilerde de, bunu 
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söylüyoruz. Nedir bu, nedir globalleşme, nedir yeni dünya düzeni... Bize göre, kısa ifadesiyle, Ba-
tı'ya yamanma tabirlerinden başka bir şey değildir. 

Bugün, ülkemiz nüfusunun yüzde 45'i tarım sektöründe, köyde ve kırsal kesimdedir. Tarımı
mızda köklü ve fevkalade ciddî tedbirler alınmadan, ülke nüfusunun yarısını ihtiva eden köyü ve 
köylümüzü kalkındırmamız mümkün değildir. Bu yapılmadığı sürece, köyde sefalet devam eder, 
köyden göç devam eder. Çare açık... Çare nedir; tarımdan, fazla nüfusun çekilmesi ve tarımda kök
lü reformların gerçekleştirilmesidir, tşte, Plan, tarımdaki bu fazla nüfusun nereye çekileceğini ifa
de etmek ve göstermek durumundadır. Yine, tarımda düşünülen reform nedir; bunun da Planda bel
li olması lazımdır; ama, bakıyoruz ki, yine, ister arazi toplulaştırmasında olsun ister girdi kulla
nılmasında olsun ister mekanizasyonun artırılmasında ve artan nüfusun nereye çekileceği konusun
da olsun, Planda ciddî tedbirler görülmemektedir. 

Yine, Plana baktığımızda, tarıma ayrılan pay yetersizdir ve tarım, sektör olarak üçüncü sırada 
mütalaa edilmektedir. Zaten, Hükümetin bugüne kadar yaptığı uygulamalar da bunun ifadesidir. 
Böyle bir durum da, Türk tarımı için, bu sektörde yaşayan nüfus bakımından, fevkalade yanlıştır 
ve Türk çiftçisine yapılan bir haksızlıktır. 

Şimdi, gübre kullanımına yıllar itibariyle baktığımız zaman, 1991 yılında 9,5 milyon ton, 
1992'de 9,7 milyon ton, 1993'te 11 milyon ton gübre kullanıldığını görüyoruz; ama, 1994 yılında 
7 milyon ton gübre kullanılmıştır. Oysaki, biz, o insanları, yani ülke nüfusunun yüzde 45'ini teşkil 
eden 27 milyon insanı hem orada tutacağız hem de gübre kullanımında fevkalade düşük bir tablo 
ortaya koyacağız... Bu, fevkalade yanlıştır. Bu, nereden kaynaklanıyor; ülkemizde yaşanmış olan 
yüksek enflasyondan ve girdilere -mazota, gübreye, ilaca- yapılan büyük zamlardan kaynaklanıyor. 

Hububat üretimi, 1993'te 21 milyon ton, 1994'te 17 milyon ton, 1995'te 18 milyon ton; oysa
ki, hava şartlarının fevkalade iyi gitmesine rağmen bu düşüş nedendir; işte, 1994 yılında, tarımın 
üçüncü sınıf olarak görülmesinden ve gübrenin yeteri kadar kuUanılmamasmdan kaynaklanan bir 
durumdur. 

Bu da gösteriyor ki, Altıncı Planın Uç senesi bu Hükümet tarafından idrak edilmesine rağmen, 
Yedinci Planda da tarıma gereken önem verilmemiştir; köylü, pahalılık ve idaresizlikten perişan 
edilmiştir. „ . • ' . • ' . ' 

Ülkemizde, hububat tarımı, tarım sektörünün olduğu kadar genel ekonomimizin de temelini 
oluşturmakta, geniş bir çiftçi kitlesini alakadar etmektetir ve 15 milyon nüfusumuz da tarla zira-
atıyla uğruşmaktadır. 

Şimdi, 1995 yılında uygulanan politikalara, bilhassa, taban fiyat politikalarına bakıyoruz ki, bu 
konuda, çiftçimize gereken önem gösterilmemiş, verilmemiştir; açıklanan fiyatlar, Avrupa Birliği 
fiyatları ve ithal fiyatlarının altında cereyan etmiştir; hatta, resmiyete konulmadığı için, çiftçileri
mizin perişanlığı hâlâ devam etmektedir ve Toprak Mahsulleri Ofisi de hububat alımı yapamamak
tadır. 

Yine, pancarda durum fevkalade içler acısıdır. Şekerpancarı, ülkemiz ekonomisine çok yönlü 
katkılarda bulunur; hem bitkisel üretim yönünden -çiftçinin ekonomik yönden kalkınması- hem de 
hayvancılığımızın kalkınması yönünden fevkalade önemlidir. i 

Çiftçilerimiz, yıllardır yapageldikleriyle, pancar tarımını teknik yönden bildiklerini her zaman 
ispat etmişlerdir ve tekniğini biliyorlar. Buna rağmen, ülkemizin, şu anda, 150 bin ton şeker açığı 
vardır. Geçen yıl uygulanan yanlış politika, verilen 1 000 Türk Lirası gibi komik bir rakam, işte, 
bugün, ülkemizi, şeker ithal eder duruma getirmiştir. Şu günlerde, 48 bin ton şeker ithalatı gerçek
leşmiş ve yanlış politikalar yüzünden, gelecek iki yıl içerisinde 250 bin ton daha şeker ithalatı ger-

j . . . • ' 
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çekleşecektir. Bunlar fevkalade yanlıştır/Açıklanan bu taban fiyatlar, 1993'te 600 lira 1994'te 1 
000 lira olarak gerçekleşmiştir. Devletin verdiği artışlar 120 kat olmasına rağmen, çiftçinin kullan
dığı girdilerde, bilhassa, sulama ücretlerinde 260, mazotta 400, gübrede 424 kat artış olmuştur ve 
bu da, bu kesimdeki çiftçilerimizin, gerçekten, sıkıntıya düşmelerine sebep olmuştur. 

Çay üretiminde de durum aynıdır. Malumunuz, Doğu Karadeniz'de, Gürcistan sınırından Fat
sa'ya kadar çay üretimi yapılmaktadır. Çay yerine, bu bölgede alternatif bitkiler geliştirmek müm
kün değildir. Belki, örtüaltı sebzeciliği veya buna benzer sebzecilik yapılabilir; ama, çay üretimi 
sahasının ne şekilde kısıtlanacağı bakımından herhangi bir tedbir yoktur. Yalnız, bir cümle olarak 
"bazı ürünlerde kısıtlamaya gidilecektir" denilmek suretiyle, geleceği karanlık bir yola gidilmekte
dir. Bu bakımdan, aşağı yukarı 215 388 aileyi alakadar eden çay üretimi de ortada kalmıştır. 

Yine, ilgililer, çay üretimimin kalitesiz olduğundan bahsetmektedirler; ama, buna rağmen, ve
rilen taban fiyatlar da, bu sene fevkalade düşük, 12 000 lirada kalmış; geçen yıllarda da, zaten, böy
le tedricî olarak artırılmıştır. Yani, "alternatifi yok" diye çiftçilerimizi, gerçekten, böyle zor duru
ma düşürmek ve hatta, geri dönüp, ihracat karşılığında misliyle ithalat yapmak, çiftçilerimiz açısın
dan fevkalade zor bir durumdur. 

Biliyorsunuz, çayın maliyetini artıran eri büyük girdi, işçilik ücretidir. Verilen taban fiyatlar 
1980-1994 arasında 244 kat artmasına rağmen, gübrede 933; işçilikte de 780 kat artış göstermiştir. 
Elbette, bu fiyatlar karşısında, bu pahalılık karşısında, çay üreticisinin perişanlığı ve çıkmazı orta
dadır. 

Hayvancılığımızda durum yine aynıdır. Bitkisel üretim ve hayvancılığımız birbirinden ayrıl
maz parçalardır; çünkü, Türkiye'deki 4 milyon işletmenin, aşağı yukarı yüzde 97'sinde, hayvancı
lık ve bitkisel üretim beraber yapılmaktadır. Hayvancılığın sorunları vardır; kısa yadeli, yetersiz 
tedbirlerle çare aranmıştır; ama, 1980'den itibaren de köklü çözüm getirilemediği için, maalesef, 
hayvancılık perişan olmuştur. 

Altıncı Planın üçbuçuk senesi, icraatta bulunan bu Hükümete aittir; buna rağmen, bu Hükümet 
tarafından da, köklü değişiklikler getirilememiştir. Süt teşvik primleri, 1.1.1995'ten geçerli olmak 
suretiyle kaldırılmıştır. Bakanlar Kurulu kararıyla, besi hayvanı ithalatı yapılmaktadır. Yine, Ba
kanlar Kurulu kararıyla, kemiksiz et ithalatı yapılmaktadır. Bunların hepsi, hayvancılığımızın peri
şan olmasına sebep olmuştur. Bu da yetmiyormuş gibi, şimdi, sanki, hayvancılığı, Tarım Bakanlı
ğından ayırmak suretiyle, Tarım Bakanlığının dokusunu bozmak suretiyle, yeni bir müsteşarlık ku
rulmak istenilmektedir; Hayvancılık Müsteşarlığı... Bunun, hangi şartlarda, kimlerin baskısı altın
da kurulduğu bellidir. Bu şartlarda, bir müsteşarlık kurmak suretiyle, ülke hayvancılığının kalkın
dırılması mümkün değildir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminin 6 ncı sırasında, Tarım Bakanlığının reorganize 
edilmesiyle ilgili kanun tasarısı beklemektedir. Müsteşarlıkta kurmak istedikleri genel müdürlükle
rin tamamı orada var; ama, bunu, getirip çıkarmıyorlar. Yeni bir müsteşarlıkla, yeni kaynak isra-
fıyla, yeni personel israfıyla, hem Türk ekonomisine hem de hayvancılığımıza büyük darbeler vu
rulacaktır. Çare nedir; çare, hayvancılığı, Tarım Bakanlığının bünyesinden çıkarmak suretiyle bir 
müsteşarlık kurmak değil; damızlık üretimini geliştirmek, suni tohumlamayı yaygınlaştırmak, yem 
bitkileri ekimini artırmaktır. Hayvancılığımızı, bugün, mutlaka ve mutlaka bugün, Doğu Anado
lu'da birinci sektör haline getirmek mecburiyeti vardır. Yapılan bu yanlış uygulamalar, birazcık 
ayakta duran Ege Bölgesindeki hayvancılığımızı da maalesef, bitirme noktasına getirmiştir. 

Ayrıca, tarımın üzerinde durulacak önemli konulardan bir tanesi de tohum üretimidir. Maale
sef, ülkemizde tohum üretimi yeterli miktarda yapılamamaktadır. Bakınız, ülkemizi, insanımızı ya
kından alâkadar eden patates ekimi vardır. Şimdi 4,5 milyon ton üretim 2 bin hektar toprak üzerin-
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de yapılmakta ve bunun da yüzde 60'ı Nevşehir ve Niğde İllerince karşılanmaktadır. Her yıl ülke
nin 100 bin ton tohuma ihtiyacı vardır. Türkiye, bunun 5 bin tonunu ithal etmekte ve karşılığında 
8 milyon mark para ödemektedir. Eğer, tamamını ithal edecek olursa 40 milyon marka ihtiyaç var
dır. 

Oysaki, ülkemizin yüksek yaylalarında, Erzurumunda, Ağrısında,. Sıvasında ve sayabileceği
niz bütün yaylalarında hastalıksız tohum üretmek mümkündür. Yani, ihracata verdiğiniz bu para
nın dörte birini bu imkânlara ayırırsanız, dörte birini doku kültürü için bir merkez kurmaya ayırır
sanız, hastalıktan âri tohum üretmeniz, dışa bağımlılıktan kurtulmanız mümkündür. Ama, Yedinci 
Beş Yıllık Planda böyle bir tedbiri de görmemiz mümkün değil ve göremiyoruz. 

Sebze tohumlarımızda da yüzde 90 ithalata bağımlı kalınmıştır. Çiçekçiliğimizin problemleri 
vardır, sebzeciliğin problemleri vardır; ama, buna rağmen termal enerji, tarımın emrine verilme
miştir. Yine, bunları da, Planda görmek mümkün değildir. 

Yedinci Beş Yıllık Planda "Türkiye, destek sistemini kaldıracaktır" denilmektedir. Oysaki, 
girmeye çalıştığımız Avrupa Birliği ülkeleri otuz yıldır ortak tarım politikası uygulamalarıyla üre
timde verimi, her ürün için olduğundan fazla sağlamıştır. Çünkü, destek sistemi, yüksek fiyatlarla 
müdahale alımlarını getirmiş ve "ne kadar üretirseniz, o kadar yardım alırsınız" prensibi, onlarda 
cari olmuştur. İhracat imkânları ise, iç fiyat dezavantajı nedeniyle sınırlı kalmıştır; sonuçta, AT ül
kelerinde, tahıl, et ve süt mamullerinde büyük stoklar olmuştur. İşte, bugün, birilerinin iştahını ar
tıran ve oradan et ithaline, süt mamulleri ithaline sevk eden durumlardan birisi budur. Türkiye, iş
te böyle bir pazara, rekabet etmek, üretimi artırmak üzere sokulmak istenmektedir. Bu durum, Türk 
çiftçisinin bütün üretim imkânlarının yok olmasına, perişan olmasına ve Türkiye'yi, üretim yapa
mayan, ürettiğini satamayan bir ülke konumuna sokmasına sebep olacaktır. 

Topluluk, eski tarım politikasını terk etti; ama, bunun yerine, tazminat ödeme sistemini getir
di. Eğer, Türkiye, Ortak Pazara girerse, maalesef, Türk çiftçisine bu tazminat verilmeyecek ve tah
min ediyorum ki, Tarım Bakanlığının, bu konuda da hiçbir çalışması yoktur; ancak, söylediğim gi
bi, konu, Yedinci Beş Yıllık Planda, yalnız "destekleme yapılmayacaktır" denmek suretiyle geçiş
tirilmiştir. 

"Hukukî ve Kurumsal Düzenlemeler" başlığı altında tasvip edilecek bazı noktalar vardır. Ne
dir bunlar; tarımda sigortanın geliştirilmesi, Tarım Satış Kooperatiflerinin yeniden organize edil
mesi... Diğer hukukî tedbirlere bakıyoruz, bu tedbirler, bütün planlarda sayılagelen tedbirlerdir ve 
o günden bugüne bir şey yapılmamıştır; bu da fevkalade üzüntü verici bir hadisedir. 

Bakıyorsunuz, geçmiş planlarda, Tarım Bakanlığının, hükümetin getirmiş olduğu, meraların 
ıslahı, hayvan ıslahı konuları, projeleri vardır; ama, maalesef, bugünkü Planda bunları göremiyo
ruz; yalnızca "hayvancılık müsteşarlığı, su ürünleri genel müdürlüğü ve merkez arıcılık enstitüsü 
kurulacaktır" denilmektedir. Oysaki, Ankara'da, Fethiye'de ve Ardahan'da arıcılık ve tavukçuluk 
enstitüsü vardır. Bunlardan habersiz olarak, Tarım Bakanlığının iç bünyesinden habersiz olarak, 
Plana, bunların bu şekilde konulması fevkalade yanlıştır. , 

Yine, ayrıca, geçmiş yıllara baktığımızda, tarımsal araştırmalar konumunda, bitkisel üretim, 
ziraî mücadele, zootekni ve hayvancılık araştırmaları enstitüleri kurulmuştur; ama, son yıllarda 
bunlar ihmal edilmiştir. Oysaki, AT ülkelerinde ve Amerika Birleşik Devletlerinde tarımsal araş
tırmalar, eğitim ve yayın, çiftçilere bedava verilir; ama, buna rağmen GAP'ta tarım araştırmaları, 
maalesef, İsrail Tarım Bakanlığı ile yapılan anlaşmayla İsrail Tarım Bakanlığına terk edilmiştir. Bu 
da, devletimiz açısından ve yine, bizim araştırmalarımızın bu noktaya gelmesi bakımından fevka
lade üzücüdür. 
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Yine, Yedinci Beş Yıllık Planda GAP, "GAP ve Tarım" başlığı altında birkaç cümleyle geçiş

tirilmektedir. Ülkemizin 8 milyon hektar olan sulanabilir arazisinin 3 milyon hektarlık kısmı sulan
maktadır; GAP, tamamıyla devreye girdiğinde, buraya, 2,5 milyon hektarlık alan daha ilave edile
cektir; ama, 1993 yılı sonu itibariyle planlanan barajların yüzde 14'ü işletmeye açılmış, yüzde 
63'ünün ise hâlâ kesin proje aşamasında olduğu bir gerçektir. Bu da, GAP'tan beklediğimiz veri
mi uzun yıllar elde edemeyeceğiz! gösteriyor. 

11 Nisan 1995 tarihinde GAP sulamaya açıldı, tarımın emrine verildi; Başbakan gitti, açılışı
nı yaptı; 150 köye, 30 bin hektar araziye, saniyede 30 metreküp su verilecekti. Önce 11 metreküp 
su verildi, sonra 20 metreküpe çıkarıldı; sonra, tekrar -hangi sebeplerden bilinmez- saniyede 18 
metreküpe düşürüldü. Bundan dolayı, buralara, ikinci ürün olarak ekilen pamuk ve sebze zarar gö
recektir. 

Yine, Akçakale yöresinde yeraltı sularından istifade edilmektedir. Oralarda da elektrik kesin
tisi, tarımla uğraşan insanları fevkalade zor duruma sokmuştur. 

DSİ tarafından, 1994 yılı sonu itibariyle 163 baraj yapılmış ve bunun 123'ü sulamaya açılmış
tır. Yedinci Plan döneminde 78 baraj planlanmıştır; ancak, bakıyoruz, yine Yedinci Plan dönemin
de, 735 bin hektar alanın sulamaya açılacağı ifade edilmekte, 291 bin hektarın... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Demirci, sizin süreniz bitti, Grubunuzun da 15 dakikalık süresi kaldı. 

MUSA DEMİRCİ (Devamla) - Bitiriyorum efendim. 

BAŞKAN - Lütfen... 

MUSA DEMİRCİ (Devamla) - Peki. 

Bu da gösteriyor ki, Plan döneminde, GAPta, maalesef, arzu ettiğimizi bulamayacağız. Bilgi
li toprak yönetimi ve ayrıca, sulama alanlarının sağlıklı tespiti yapılamayacak, dolayısıyla, çiftçile
rimiz de fevkalade zarar görecektir. 

Hepinizi saygıyla selamlıyor, Planın hayırlı olması dileğinde bulunuyorum. Sağ olun. (Alkış
lar) 

BAŞKAN - Sayın Demirci, teşekkür ediyorum. 
Refah Partisi Grubunun görüşlerini ifade etmek üzere, Sayın Ahmet Cemil Tunç; buyurun 

efendim. 
Sayın Tunç, Grubunuzun 15 dakika süresi kaldı. 

RP GRUBU ADINA AHMET CEMİL TUNÇ (Elazığ) - Sayın Başkan, muhterem milletve
kili arkadaşlarım; Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planını çağdaş ve objektif değerlendirmenin iki te
mel kriteri vardır. Birincisi, program, plan, planlama kavramlarının felsefî ve tatbiki anlam ve kap
samlarını hatırlamak; ikincisi ise, Türkiye'nin planlama serüvenini ve sonuçlarını sergileyerek, Ye
dinci Plan bağlamında değerlendirmektir. 

Plan, ülkenin iktisadî ve sosyal gelişmesini, toplum tipinin teşekkülünü, tesadüflerin ve yıkıcı 
keyfîliğin belirsizliklerinden kurtararak, insan aklının ve inancının doğrultusunda gerçekleştirmek
tir. Plan, Allah'ın verdiği büyük akıl sayesinde ulaşılan, insanı insan yapacak, insanı mutlu kılacak 
bir aksiyondur. Plan, pasif ve tembel tembel durarak, herşeyi, piyasaya terk etmemek demektir. 

1960'lı yıllarda Batı dünyasının yeni modası olan plan, Türkiye'de de Batıcı medya ve aydın
ların ağzından düşmeyen bir şarkı idi. Tinbergen gibi, ünlü birçok yabancı uzman, danışman ola
rak Türkiye'ye davet edilmişti. Aynen bugünün özelleştirmesi gibi, o dönemde de, kamulaştırma, 
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sosyalleştirme ideolojisi, beyinleri yönlendiriyordu. 1960'h yılların kapitalist karma ekonomisin
den yana olan güçlerin plan anlayışına karşı, liberal kapitalist veya Ortodoks kapitalist anlayıştan 
yana olanlar "biz plan değil, pilav istiyoruz" diye karşı çıkıyorlardı. Şimdi görüştüğümüz Yedinci 
Beş Yıllık Kalkınma Planının, plan mı, pilav mı olduğu, biraz sonra, değerlendirmelerimizin ışı
ğında anlaşılacaktır. 

Bugünkü anlamda olmasa bile, Osmanlı zamanında program niteliğinde planlara rastlanmak
tadır. Cumhuriyet döneminde de, 1923-1960 arasında planlamalar yapılmıştır. 1929 dünya krizin
den önce, iktisat vekili, bir iktisat programı hazırlamış; ancak, krizden dolayı, uygulayamamıştır. 

Birinci ve îkinci Sanayi Planlan yapılmış; 1932'de hazırlanan Plan, Sümerbank tarafından uy
gulanmıştır. 1937'de uygulamaya konulan İkinci Sanayi Planı, madencilik, enerji, gıda, denizcilik, 
makine ve kimya sanayiine kadar genişlemiştir. Üçüncü Sanayi Planı hazırlanmışsa da, İkinci Dünr 

ya Savaşı nedeniyle uygulanamamıştır. 
1947 yılında, tarımsal kesime öncelik veren Plan, Marshall Planı çerçevesinde yardım alına

cağı umuduyla uygulanamamıştır. 1950-1960 yılları Demokrat Parti döneminde, liberal kapitalist 
politikalar uygulanmış, sloganlariysa "bizim planımız, bütçemizdir" olmuştur; fakat, 1954'ten son
ra başgösteren iktisadî güçlük ve dengesizlikler, 4.Ağustos. 1958'de önemli bir devalüasyonla, is
tikrar tedbirleri zorunlu kılınmış; ekonomide koordinasyonu gerçekleştirmek, KİT'lerin verimini 
artırmak için, bir eşgüdüm; yani, Koordinasyon Bakanlığı kurulmuştur. Böylece, bir plan zorunlu
luğu, bu örgütlenme aracılığıyla, ortaya çıkmış oluyordu. 

Asıl planlı dönem, 1960'tan sonra başlar. Millî Birlik Komitesi tarafından kurulan DPT, 1961 
Anayasasının 41 ve 129 uncu maddeleriyle, Başbakanlığa bağlı anayasal bir kurum haline getiril
miştir. 

Devlet Planlama Teşkilatı kurulduktan sonra beş yıllık planlar hazırlanmaya başlandı. 1963-
1981 döneminde dört adet, beş yıllık plan yapıldı. Dördüncü Beş Yıllık Plan, hazırlandığı halde, 12 
Eylül 1980İhtilali ve Türkiye'ye de yansıyan yeni liberalizmin etkisinde, uygulanamadı. Böylece, 
beş yıllık planlar dönemi kapanarak, yıllık programlar dönemine geçildi. Devlet Planlama Teşkila
tının önemi azaldı ve yerine, Amerika'dan getirilen prenslerin hâkimiyetine giren Merkez Bankası 
ve Hazine Müsteşarlığı gibi, hesaba dayanmayan bir yeni serüvenler dönemine geçilmiş oldu. 

Mesela, 1991 yılı program, hedef ve sonuçlarına ilişkin bir iki örnek vermek istiyorum: 1991 
yılında büyüme hızı yüzde 5,9 olarak öngörülmüşken, yüzde 0,4 olarak gerçekleşmiş; tarım sektö
ründeki artış yüzde 3,5 olarak öngörülmüşken, eksi yüzde 0,9 olarak gerçekleşmiş; sanayi sektö
ründeki artış, yine yüzde 5,9 olarak öngörülmüşken, yüzde 2,7 olarak gerçekleşmiştir. 

1994 yılı program hedefleri ve sonuçlarına da bir iki örnekle açıklık getirmek istiyorum: Bü
yüme hızı yüzde 4,5 olarak öngörülmüş, ancak, eksi yüzde 6 olarak gerçekleşmiş; enflasyon yüz
de 54 olarak öngörülmüş, yüzde 120 olarak gerçekleşmiş; kamu borçlanma büyüklüğü yüzde 14,2 
olarak öngörülmüşken, yüzde 7,9 olarak gerçekleşmiştir. 

Görüldüğü gibi, yıllık programlarda bile neticeyi hesap etmek mümkün olamamıştır. Onbeş 
yıldan beri ülkeyi altüst eden, bize göre, ekonomik bir terör olmaktan başka bir şey olmayan hızlı 
ve sürekli enflasyonun bulunduğu bir ülkede, plan hedeflerine yaklaşmak mümkün değildir. Geçen 
birkaç yıl, bunun açık örneğidir. Enflasyonun bozduğu ekonomik dengeler, özellikle finans kesi
minde patlak veren krizin, reel kesimi de kuşatması sonucu, 5 Nisan kararları olarak bilinen yeni 
yeni istikrar tedbirlerine yol açmıştır. Halkı kandırmaya yönelik popülist yaklaşımlar sonucu, as
lında, 1993 yılında uygulanması gereken acil istikrar tedbirleri, çok gecikerek uygulanmaya konul
muştur. Ekonomiyi daraltarak dengelemeyi hedefleyen bu kararlar doğrultusunda uygulanan mali
ye ve sıkı para politikalarının da etkilerinde, toplam iç talep küçültülmüş ve toplam yatırımlar da 
azalmıştır. 
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Böylece, 1994 yılında gayri safî millî hâsıla, cumhuriyet tarihinin rekorunu oluşturacak bir bi

çimde, eksi yüzde 6 oranında küçülerek, Türkiye yoksullaştırılmıştır. 1994 yılının ilk üç aylık dö
neminde, yüzde 4 oranında büyüyen gayri safî millî hâsıla, ikinci dönemde yüzde 9,7; üçüncü dö
nemde yüzde 8,6; son dönemde ise yüzde 6,8 oranında küçülmüş bulunmaktadır. Aynı yılda, tarım 
kesimi binde 3; sanayi kesimi yüzde 5,7; hizmet kesimi ise yüzde 3,6 oranında küçülmüştür. Aynı 
yılda, sabit sermaye yatırımları, özel sektörde yüzde 10,6; kamuda yüzde 28 oranında olmak üze
re azalmış ve bir önceki yıla göre yüzde 15 oranında gerilemiştir. Böylece, 1993 yılında yüzde 24 
olan toplam sabit sermaye yatırımlarının gayri safî millî hâsılaya oranı, 1994 yılında yüzde 21,6'ya 
inmiştir. , ' 

Yüksek oranlı fiyat artışları, çalışan kesimin satın alma gücünü düşürmüş, kombiyo kurunun 
yükselmesi sonucunda tüketim harcamaları yüzde 5,2 oranında azalarak, toplam talep de daralmış
tır. 

24 Ocak 1980'den sonra uygulanan istikrar tedbirleri, iktisadî krizleri ve özellikle kronikleşe-
rek devam eden enflasyonu bir türlü yenememiş ve emek kesimini aşırı sömürerek, iç ve dış borç
ları büyülterek sağlanan nispî istikrar da, devamlı olarak azalmıştır. 

Karma ekonomiye dayalı planlar da, liberalizmin serbest piyasa mekanizmaları da, yetmiş kü
sur yıldır Türkiyemizi kalkıridıramamış, huzur ve refah sağlayamamıştır. 5 Nisan kararlarıyla dur
durulmak istenen son kriz nedeniyle, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planını geriye atacak biçimde, 
1995 yılına ancak bir geçiş programıyla girilmiş bulunulmaktadır. Şu anda/Yüce Meclisin görüş
tüğü Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, işte bir yıllık rötarla ancak gündeme gelebilmiştir. 

Onbeş yıldır, liberalizmin, serbest piyasa çarklarının, açık pazarın fazileti üzerine çekilen bun
ca nutuklara ve döktürülen bunca methiyelere rağmen, izlenmiş bulunan iktisadî politikaların sefa
leti ve liberal ideolojinin de, sömürücü kapitalist düzeniyle birlikte iflası anlamına gelmiyor mu... 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 21 inci Yüzyıla girerken, Türkiye'nin önünü kapatan, 
ekonomik ajanların ufkunu karartan, halkı ezen sorunlar, işsizlik, gelir yetersizliği ve hayat paha
lılığıdır. 1993 yılında yüzde 8 olan işsizlik, bugün yüzde 20'lere yükselmiştir. 

Gayri safî millî hâsılanın yeterli artmayışı, ayrıca 1994 yılında büyüme hızının yüzde eksi 6'ya 
inmesi, bir çırpıda kişi başına düşen millî geliri yılda 2 bin dolar seviyesine indirmiştir. Kaldı ki, 
adil olmayan bir gelir dağılımı ve enflasyonun aşındırdığı satın alma gücü, insanlarımızı, çekilmez 
sıkıntıların kucağına itmiştir. İlk 12 milyon nüfusun, kişi başına düşen yıllık geliri 145 dolar; ikin
ci 12 milyonun, 400 dolar; üçüncü 12 milyonun, 600 dolar; dördüncü 12 milyonun, 850 dolar; be
şinci 12 milyonun ise 4 bindolar dolardır. Görüldüğü gibi, yaklaşık 50 milyon insanın kişi başına 
yıllık gelir seviyesi 850 doların altında iken, geride kalan 12 milyon insanın geliri de 4 bin dolar 
seviyesindedir. Bu durum, giderek daha da vahim bir hal almış, iktisadî bir bölünmüşlüye sebep ol
muştur; âdeta, refah ve saadet, bir kesimin; yoksulluk ve sefalet de, diğer kesimin kaderi haline gel
miştir. 

Onbeş yıldan beri yüzde 50'nin altına inmeyen, 1994 yılında yüzde 150'ye fırlayan, şimdiler
de yüzde 90'larda seyreden azgın enflasyon ortamında, istikrarlı bir planlama, zaten düşünülemez. 
1980 yılında 13 milyar dolar olan dış borçlar, yapılan ödemelere rağmen, 1994'te 65 milyon dola
rın üzerindedir, iç borçlar ise, 800 trilyonu aşmıştır. Borçlanma ihtiyacı da giderek artma eğilimi
ni göstermektedir. 

Hükümetin, istikrarsız ekonomik politikalarının belirsiz kıldığı ortamlarda, belirsiz faiz hadle
ri ve belirsiz döviz kurları sonucunda; finans kesimi ile reci kesim arasındaki kopukluk sonucu, pa-
halılaşan kredi ve yatırıma yönelik fonlar, sanayileşme yerine yüksek faiz ve benzeri spekülasyo-
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na kaymakta, rantiye gruplarına büyük transferler yapılarak, ülkenin sanayileşmesi tıkanmaktadır. 
Sanıyorum, durumu aydınlatmak için vereceğim bir örnek yeterlidir: Halen devam etmekte olan 5 
Nisan ekonomik istikrar tedbirleri doğrultusunda, halktan, bir tarzda zorla 100 trilyon lira vergi 
toplanmıştır. Buna karşın, borçlanabilmek için devlet, bono ve tahvil faizini 60 puan yükselterek, 
büyük sermaye kesimine 360 trilyon gibi, büyük bir transfer gerçekleştirmiştir. Sayın Çiller'in id
dia ettiği gibi, ANAP döneminde başlatılan saadet zinziri kırılmamış, bu dönemde, bu zincire, ye
ni altın halkalar eklenmiştir. 

Emek kesiminin sömürülmesi büyümüş, 1994'te işçi ücretleri, kamuda yüzde 8, özel kesimde 
yüzde 14 oranında azalmıştır. Memur ücretlerinde reel olarak, 1994'te yüzde 22 azalmıştır. 1995'te 
ise yüzde 40 azalma gerçekleşecektir. İç ve dış tasarruf yetersizliği ve bu kaynakların en verimli 
şekilde kullanılamaması, planları kısırlaştırmakta ve gelişmeleri engelleyen darboğazlar oluştur
maktadır. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; dünyanın bilgi çağına tırmandığı bir dönemde, ne yazık 
ki, üniversitelerimiz, YÖK'ün baskısı altında eğitim seviyesi düşmüş; gerçek anlamda bilim ve ir
fan sahibi çğretim üyelerinden yarı yarıya yoksun; yeteneksiz bazı idareciler elinde can çekişmek
tedir. Bu durum, Türkiye'nin parlak yarınlarının önünde tehlikeli kara bulutlar oluşturmaktadır. 

Böylece, gerçek bir gelişme, kalkınma ve gerçek bir planlamanın önündeki bu engeller, Tür
kiye'nin büyük handikaplarıdır. Sadece, işsizlik artı enflasyon toplamının oluşturduğu huzursuzluk 
endeksi, Türkiye'nin durumunu daha iyi anlatacaktır. Mutsuzluk veya huzursuzluk endeksi, Kana-
da'da yüzde 16, Amerika'da yüzde 11, Japonya'da yüzde 5, Belçika'da yüzde 11, italya'da yüzde 
18 iken; Türkiye'de, 1991'de yüzde 73.1, 1994'te ise yüzde 135'tir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Tunç, lütfen, toparlar mısınız efendim. 
AHMET CEMİL TUNÇ (Devamla) - Sayın Başkan, biraz daha süre verebilir misiniz... 
BAŞKAN - Efendim, Grubun süresi doldu; rica ediyorum... 
Size 5 dakika daha süre veriyorum; ama, başka uzatma imkânım yok. 

Buyurun efendim. 
AHMET CEMİL TUNÇ (Devamla) - Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 
Bu kıstaslara, anarşi, terör ve manevî baskıları eklediğimizde, mutsuzluk endeksi çok tehlike

li boyutlara varmaktadır. Son zamanlardaki, işçi, memur, emekli gösterileri, solcu eylemleri, inti
harlar, soygunlar, bu rahatsızlıkların tehlikeli sinyalleridir. Bunları görmek ve tedbirlerini almak 
zorundayız. 

İşte, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, bu siyasî, iktisadî istikrarsızlık; devleti çok kötü yö
neten tutarsız bir Koalisyon; çok yönlü terör; eğitim düzeninin vahim bunalımlara girdiği; emek ke
simi, inançlı kesim ve entelektüellerde endişe ve korkuların büyüdüğü, hiç de elverişli olmayan bir 
ortamda ortaya çıkmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, Plana geliyorum. 
Türkiye'nin 1996-2000 yılları arasındaki gelişme hedef ve stratejilerini kuşatan Yedinci Beş 

Yıllık Kalkınma Planında "Türkiye, 21 inci Yüzyıla, çağdaş, üreten, gelirini adaletle paylaşan, in
san haklarını ve demokratik özgürlükleri tam olarak kullanan, barış içinde bir ülke olarak girmeli
dir. Türkiye, olanakları ve toplumsal dokusuyla bu atılımı gerçekleştirecek güce sahiptir" denil
mektedir. Bu laflar çok güzel. Türkiye'nin büyük potansiyeli olduğuna hepimiz inanıyoruz; ancak, 
bu imkâna sahip olmak ile onu kullanabilmek başka başka şeylerdir. Plan, bunu gerçekleştirecek, 
somutlaştıracak yol ve yöntemleri maalesef içermiyor. 
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Diğer hedeflere bakıyoruz: 20 adet büyük proje, 67 milyon nüfus olacak, iktisadî büyüme hı

zı yılda yüzde 5,5 veya 7 olacak, enflasyon yüzde 6'ya, işsizlik yüzde 6'ya inecekmiş, kişi başına 
düşen millî gelir 3 500 dolar olacakmış falan filan... Bütün bu hedefler, küreselleşmenin avantajın
dan en üst düzeyde yararlanılarak gerçekleştirilecekmiş ve çağ, öylece yakalanacakmış... 

Ne hazindir ki, Planı hazırlayanlar, küreselleşme kavramının görünmeyen boyutlarının farkın
da bile değiller. Küreselleşme, bizim gibi ülkelerin imkânlarını, gelişmiş Batı dünyasına kanalize 
eden hortumların kamuflajıdır. İşçi-emek deplasmanında küreselleşme var mı?.. Sen malını Ame
rika'ya kolayca ihraç edebiliyor musun?.. Küreselleşme kavramı, zihinsel bağımlılık yaratarak, bi
zim gibi ülkelere sızmaları kolaylaştırmaya ve engelleri kaldırmaya yöneliktir; yoksa, bize bir ya
ran bulunmamaktadır. 

20 projenin entegre bir yörüngeden mahrum olduğu ve diğer hedeflerin de, stratejide, finans
man kaynaklarından yoksunlukları sebebiyle bir izdüşümleri bulunmuyor; bu nedenle, temenni ve 
tahminden öte maalesef bir nitelikleri yok. 

Yap-işlet-devlet, hayalî planda bir kaynak gibi telakki edilerek, bu hayalî projeye güvenilmek-
tedir. Planın hedefleri ile araçları arasında da bir tutarlılık bulunmamaktadır. Finansman kaynakla
rı ve buna ilişkin alt komisyon çalışmaları da bulunmamakta, bu nedenlerle, hedefler, temenniyi 
yansıtan tahminlerin ötesine geçememektedir. 

Gümrük Birliğine geçişin patlatacağı ithalat ve azaltacağı ihracat arasında büyüyecek açığın 
nasıl kapatılacağı konusunda ciddî bir çalışma ortaya konulmamıştır. 

Dış ve içborçlann toplam 100 milyar dolara yaklaştığı ve konsolide bütçe açıklarının bu den
li büyüdüğü bir ortamda, israfların, gösterilerin handikaplarının nasıl bertaraf edileceğine ilişkin bir 
çare ve çözüm, ikna edici bir biçimde ortaya konulmamaktadır. Enflasyon yüzde 6'ya nasıl indiri
lecek; bunun ekoriometrik bazları ve bilimsel kanıtlarını içerecek iktisat politikalarının izdüşümle
ri de bu Planda maalesef yoktur. 

Değerli arkadaşlarım, sürenin bitmesi münasebetiyle, ben de sözlerimi,, sabrınızı taşırmadan 
bitirmek istiyorum. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul)-Vakit geldi... 
AHMET CEMİL TUNÇ (Devamla)-Maalesef... 
(Mikrofon.otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Tunç, rica ediyorum, son cümlenizi söyleyin; 1 dakika daha verdim; lüt

fen... . 
AHMET CEMİL TUNÇ (Devamla) - Teşekkür ediyorum. 
BAŞKAN - Efendim, bu teşekkür için zaman harcamayın lütfen. 
AHMET CEMİL TUNÇ (Devamla) - Maalesef, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, belirsiz

likleri gideren, geleceği garanti eden ciddî bir indikativ (indicative) plan nitelemesinden yoksun, 
hatta belirli hedefleri var olan, sınırlı imkânları en iyi şekilde, optimal seviyede kullanarak gerçek
leştirme gayretleri toplamından ibaret olan ciddî bir program bile değildir; ama, buna rağmen, Ye
dinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, her şeyi, vahşi, serbest piyasa mekanizmalarının insafsız dişleri
ne bırakmaktan ve plansızlıktan daha iyidir. Bu Planla, Türkiye'nin, yine, liberal kapitalizmden 
müdahaleci kapitalizme doğru direksiyonu kaymış bulunuyor. Düzenin sarkacı, vahşi bir kapitaliz
me, kapitalist bir karma ekonomiye gidip gelmektedir. Bu bir aldatmacadır, bir iflastır. Türkiye, an
cak, daha sağlıklı ve daha gerçekçi modellerle kalkmabilir. 

Yine de, Planın hayırlı olmasını diliyor, Yüce Heyeti saygıyla selamlıyorum. (RP sıralarından 
alkışlar) 
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BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Tunç. 

Sayın milletvekilleri, Refah Partisi Grubunun birinci tur görüşme süresi tamamlanmıştır. 

Şimdi, Plan üzerinde, Anavatan Partisi Grubunun görüşlerini alacağız; ancak, ben, müsama
halarınıza da sığınarak, saat 17.15'te toplanmak üzere, birleşime 10 dakika ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 17.05 

© 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM ' 

Açılma Saati: 17.15 

BAŞKAN : Başkanvekili Yasin HATİBOĞLU 
KÂTİP ÜYELER : İlhan KAYA (İzmir), Kadir BOZKURT (Sinop) 

• • ' • • " . ' 

• — ® ' ' ' , 
BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 139 uncu Birleşiminin Üçüncü Oturumunu 

açıyorum. 

V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

1. - Yedinci Beş Yıllık (1996-2000) Kalkınma Planının Sunulduğuna Dair Başbakanlık Tezke
resi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/1870) (S. Sayısı: 868) (Devam) 

BAŞKAN-Görüşmelerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. 
Komisyon ve Hükümet yerinde. 

Sayın milletvekilleri, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planının tümü üzerindeki görüşlerini ifade 
etmek üzere, Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Mesut Yılmaz; buyurun. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

Sayın Yılmaz, zatı âlinizin de bildiği gibi, 2 saatlik süreniz var; siz ne kadarını 
kullanacaksınız, belirlediğiniz bir süre var, mı? 

A. MESUT YILMAZ (Rize)- Takriben 1 saat. 
BAŞKAN - Peki; ben, şimdi, 60 dakikalık süre yazıyorum. 

Buyurun. ' 
ANAP GRUBU ADINA A. MESUT YILMAZ (Rize) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 

Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı üzerinde, Anavatan Partisi Grubunun görüşlerini sunmak üzere 
huzurunuzdayım; Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Görüşmekte olduğumuz bu Plan, adından da anlaşılacağı gibi, Türkiye'nin yedinci planıdır; 
yani, Türkiye, bugüne kadar, tam 6 tane plan dönemini geride bırakmıştır. Aslında, Meclisin, 
Yedinci Planı geçen sene görüşmesi gerekirdi; ama, bu Hükümet, geçen sene Planı hazırlayamamış 
ve ancak şimdi, bir yıllık bir gecikmeyle bu Planı getirebilmiştir.! 

Değerli milletvekilleri, her planın bir stratejisi vardır. Strateji, aslında, Planlama Teşkilatının 
hazırladığı bir metin değildir; stratejiyi hükümet hazırlar ve direktif olarak Planlama Teşkilatına 
verir. Planlama Teşkilatı, stratejide yer alan hedef ve amaçlara ulaşılması için, ülkenin kaynak ve 
imkânlarının en akılcı biçimde kullanılabilmesi için, ilkeleri ve politikaları belirleyerek plânı 
hazırlar. Plan, Bakanlar Kurulunca kabul edildikten sonra, artık siyasî bir dokümandır. Otuz küsur 
yıllık geleneğimiz de uygulamamız da hep bu yöndedir. İşte, şimdi, bir yıl gecikmeli olarak 
önümüze gelen metin, bu aşamalardan geçmiş ve en son Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edil
miş olan bir metindir. 

Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planının stratejisine ve anametnine baktığımız zaman, ilk göze 
çarpan husus, bu belgelerin, Anavatan Partisi açısından birer gurur belgesi olduğudur, birer iftihar 
belgesi olduğudur; çünkü, bu belgelerin dayandığı bütün temel değerler ve ekonomik tercihler, 
Anavatan Partisi olarak, ilk defa 1983 yılında bizim ortaya attığımız ve sekiz yıllık iktidarımızda 
adım adım hayata geçirdiğimiz tercihlerdir. 
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Nedir bu tercihler; ekonominin serbestleşmesidir, dışa açılmanın gerçekleştirilmesidir, reka

betçi büyüme modelinin benimsenmesidir, dışticaret hacminin artırılmasıdır, özelleştirmenin 
başlatılmasıdır, malî piyasaların geliştirilmesi ve dünyayla bütünleşmesidir. Telekomünikasyon 
gibi, enerji gibi, ulaşım gibi sektörlerde ANAP döneminde gerçekleştirilen dev yatırımlardır. 

Kısacası, bu Plan, Anavatan felsefesinin ne denli geçerli ve kalıcı olduğunu gösteren çok 
anlamlı' bir belgedir. Plan stratejisi, sanki bizim 1983 seçim bildirgemizin ve iktidarımız döne
mindeki hükümet programlarımızın strateji biçiminde yazılmış bir kopyasına benzemektedir. Bir 
Anavatanlı olarak, öteden beri savunduğumuz tercihleri, zamanında, biz bu tercihleri dile getir
diğimiz zaman bunlara karşı çıkmış bir siyasî kadronun getirdiği planda bulmak, bizim için gurur 
vericidir. (ANAP sıralarından alkışlar) işte bu Meclis, bugün, bu gurur belgemizi tartışmaktadır. 

Değerli milletvekilleri, bu Plan, aynı zamanda, Beşinci ve Altıncı Plan dönemlerinde 
Anavatan iktidarının gerçekleştirdiği başarıları da teslim eden bir dokümandır. Planın genel 
değerlendirmesiyle başlayan ve kademe kademe alt sektör detaylarına yansıyan bu tespit, 
cumhuriyet tarihimizin en gerçekçi kalkınma dönemini belgelemektedir. Bu, ekonomi tarihimizin, 
Anavatan'ın altın yılları diye yazdığı gerçeklerin itirafıdır. Bir zamanlar bizden enkaz 
devraldıklarını söyleyenler, şimdi kendi imzalarıyla, bizim dönemimizdeki bu başarıları kabullen
mek durumunda kalmışlardır. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Bakın, şimdi, Meclise gelen şu Planın altında, Bakan olarak Sayın Aykon Doğan'in imzası var 
ve bu Planın eki olan, yine Sayın Aykon Doğan'ın Hükümet Üyesi olarak imzaladığı Plan strate
jisinde, biraz önce ifade ettiğim gibi, Altıncı Plan döneminde, ondan önceki Beşinci Plan döne
minde, kısacası Anavatan İktidarı döneminde gerçekleştirilen icraat övülmektedir; yapılan tercih
ler aynen benimsenmiştir; ama, bakın, şu siyasetin gözü ne kadar kördür... Ben, size, şimdi, 19 
Haziran 1989 tarihli bir belge okuyacağım. Bu belge de, bundan önceki planın, yani şimdi övdük
leri planın Mecliste görüşülmesi sırasında Plan ve Bütçe Komisyonunda verdikleri muhalefet 
şerhidir; okuyorum: 

"Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planına; , 
1- Türk ekonomisinin içinde bulunduğu gerçekleri çarpıtarak iktisadî tutarlılığa sahip olma

ması, 
2-Hedef Önceliklerinin ve politika araçlarının açıkça ortaya konulmaması, 

3- Enflasyonu kontrol altına alma ve gelir dağılımı adaletini sağlama hedeflerinin plan döne
mi sonuna bırakılarak, toplumun bugünkü beklentilerine cevap vermekten uzak olması, 

4- Sanayileşmede öngördüğü yapı değişikliğinin mevcut şartlarda gerçekleşmesinin son 
derece zor olması-ve dikkat edin-

5- Türkiye için stratejik önemi olan kamuya ait sanayi kuruluşlarının yabancılara satılmasını 
öngörerek, millî ekonomiyi zaafa uğratıcı nitelikte olması, 

6- Toplum refahını yükseltici ve etkin kaynak kullanımını sağlayıcı yönde tedbirleri ihtiva 
etmemesi* 

7- İlke, hedef ve araçlarıyla planın gerektirdiği tutarlılıktan, bütünlükten ve samimiyetten 
uzak olması, ' 

8-Ülkenin sosyal sorunlarına köklü çözümler getirememesi, 

9-Bölgesel ve yöresel gelişmişlik farklılıklarını azaltıcı bir yapıya sahip olmaması, 

10- İktidarın planı uygulatacak siyasî güce ve desteğe sahip olmaması, 

Dolayısıyla muhalif olduğumuzu arz ederiz." 
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Bu muhalefet şerhinin altında da, yine Sayın Aykon Doğan'ın imzası var. (ANAP sıralarından 

alkışlar) 

YAVUZ KÖYMEN (Giresun) - Kendilerini anlatıyorlar, kendilerini. 

SÜLEYMAN HATÎNOĞLU (Artvin) - Sayın Doğan, bakan olacağınız belli değildi o zaman. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, yanlışın neresinden dönülse kârdır. 

Sayın Aykon Doğan da yanlıştan dönmek için bakan olmayı beklemiş. (ANAP sıralarından 
alkışlar) Ama, bakın, buna karşılık, şu Kalkınma Planında, Doğru Yol Partisinin kalkınma pro
jelerinden hiç bahis yoktur. 

Şimdi, bakın... 
FERİDUN PEHLİVAN (Bursa) - Hangi proje; ne projesi?.. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) - Hayır, hayır; öyle değil... 

Sormak lazım şimdi kendilerine; nerede sizin UDİDEM projeniz; hani, nerede herkese iki 
anahtar projeniz?.. 

YAVUZ KÖYMEN (Giresun) - Unuttular... 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) - Nerede hızlı tren projeniz? Bir zamanlar yeri göğü inlet

tiğiniz bu projelerinizi, acaba, kaçıncı plan döneminde gerçekleştireceksiniz?.. 
FERİDUN PEHLİVAN (Bursa) - Şimdilik bizim kurdeleleri kesiyorlar, iki iki. 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) - 500 günde enflasyonu yüzde 10'a indireceklerdi; öyle 

mi?.. Bakın şimdi, birinci 500 gün geçti, ikinci 500 gün geçti, üçüncü 500 günün de 300 küsur günü 
geçti, üçüncü 500 günleri doluyor; enflasyon, hâlâ, bizden aldıkları noktadan 30 puan yukarıdadır. 
Şimdi, bu getirdikleri Planla ne diyorlar biliyor musunuz; o, 1991'de koydukları hedefi, beş sene 
sonrasına erteliyorlar. Yani, bu Plan döneminin sonunda, enflasyonu yüzde 10' indirecekler. 

Bütün bunları "dün, dündür; bugün, bugündür" diye geçiştiremezsiniz. Bakın, ceza hukukun
da, bu yaptığınız şeye "emniyeti suiistimal" derler ve bunun cezaî müeyyidesi vardır... 

MELİH PABUÇCUOĞLU (Balıkesir) - Alakası yok... 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) - Ama, ben inanıyorum ki, bu memlekette, milleti aldatarak 

siyasî ikbal sahibi olmanın hesabı da, bir gün mutlaka sorulacaktır. (ANAP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, geçmişle ilgili yaptığı 
değerlendirmeler açısından, Anavatan Partisi için bir gurur-belgesi, bir iftihar belgesi olduğu gibi, 
Koalisyon İktidarı için de bir iflas belgesidir. 

Plan, Koalisyon İktidarının ekonomik ve sosyal yapıda yarattığı tahribatı açıkça teşhir etmek
tedir. Bakın, bu Planda ne denmiş; aynen şöyle denmiş: "Sonuçta, yüksek kamu açıklarından kay
naklanan ekonominin iç dengesizlikleri, dış dengede de hızlı bir bozulmaya neden olmuş; ithalat 
hızla artmış, ihracat yavaşlamış ve dışticaret açıkları önemli boyutlara ulaşmıştır. Hızla bozulan iç 
ve dış dengeler, 1994 yılı başında, para, sermaye ve döviz piyasalarında ciddî bir krize yol 
açmıştır." Bu Planın, 1994 yılı başında Türk ekonomisinin geldiği duruma koyduğu teşhis budur. 

Peki, şimdi, bu Planın ekindeki belgelere bakalım; acaba, bu bozulma ne zaman başlamış; işte, 
bakın, bu Planın ekinde "Makro Ekonomik Gelişmeler" kısmında yazıyor; Planın ekinin 69 uncu 
sayfası, tablo numarası 45: İtlahat, 1990 yılında 22 milyar dolar, 1991 yılında 21 milyar dolar, 1992 
yılında 22,8 milyar dolar, 1993 yılında 29,4 milyar dolar. 1993 yılı ortasından itibaren, Türk 
ekonomisinin bütün dengeleri altüst olmuş. 1993 yılı sonunda, Türkiye'nin cari işlem açığı 6,455 
milyar dolar, yani 6,5 milyar dolar. 
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EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) - Net hata noksanla 8,5... 

A. MESUT YILMAZ (Devamla) - Net hatayı da bırakıyorum bir yana; 6,5 milyar dolar ne 
demektir?.. Bakın, karşılaştırmanız için söylüyorum; 1993 yılından önce gelen beş yılın -yani, 
1988,1989,1990,1991,1992 yıllarının- bütün cari işlem açıklarının toplamını alırsanız, 792 mily
on dolar yapıyor. Sadece 1993 yılında verilen cari işlem açığı, ondan önceki beş yılın toplam 
açığının 8 katıdır. Sadece 1993 yılındaki açık, ondan önceki beş yılın kümülatif cari işlem açığının 
8 katıdır. 

Türkiye'nin kredi notunun düşürülmesi, kurların, faizlerin ve fiyatların patlaması, hep bu 
sürecin sonucudur. Bu süreç de, 1993, yılının ortasında başlamıştır. Peki, ne değişmiştir bu tarihte; 
1993 ortasında, Türkiye'de ne değişmiştir; Türkiye'de hükümet değişmiştir; daha doğrusu, 
hükümetin başı değişmiştir ve 1994 yılından bu yana, bugün dahil, yaşadığımız bütün sıkıntılar,. 
ekonominin kontrolden çıkması, iç borçların katlanarak artması * hep, bir mahallî seçim uğruna 
yapılan akıl almaz yanlışların bedelidir. 

Bakın, şimdi, yine, bu Hükümetin belgesinden okuyorum. 1990 yılında iktidarda biz varız; 
1990 yılında enflasyon yüzde 48,6. Kendi belgelerinin söylediği. 1991'de, yine iktidarda biz varız 
-20 Kasımda bıraktık; ama, diyelim ki, bütün 1991 yılında biz iktidardayız- 1991 yılında enflasy
on oranı yüzde 59,2. Şimdi, geliyorum 1992 yılına; iktidarda onlar var ve enflasyon oranı yüzde 
61,4; 1992 yılının enflasyon oranı 61,4. 1993 yılında yine iktidarda siz varsınız; enflasyon oranı 
yüzde 60,3. Geliyoruz 1994'e; enflasyon oranı yüzde 149,6. Yani, enflasyon, Türkiye'de son on 
yılda hep yüzde 50 ilâ 60 bandında gitmiş; 50'ye inmiş, 60'lara çıkmış; 1994 yılında, bu bant 3'e 
katlanmış, yüzde 150'ye çıkmış. 

1 Şimdi, geçelim büyümeye: Türkiye'nin, geçen on yıllık büyüme trendine bakarsanız, aşağı 
yukarı yüzde 6'dır ortalaması... 

HACI FİLİZ (Kırıkkale) - 1991 mi?.. 

A. MESUT YILMAZ (Devamla) - Ortalaması diyorum. 1990 yılında yüzde 9,5'tir; 1991 
yılında yüzde 0,3'tür; ama, ortalama olarak yüzde 6'dır. Şimdi, siz, 10 yılın ortalaması olan yüzde 
6 büyümeyi aldınız, 1994 yılında eksi yüzde 6 yaptınız; artı yüzde 6'yı eksi yüzde 6 yaptınız. Bunu, 
nüfus artışını dikkate alarak hesap ederseniz, bu, fert başına yüzde 8 fakirleşme demektir; yüzde 2 
nüfus artışını da bunun üstüne ilave ederseniz, fert başına gelir artışında eksi yüzde 8 demektir, 
yüzde 8 fakirleşme demektir. 

Bakın -yine sizin belgenizin 29 uncu sayfasında- fert başına gelir; 1991 yılının sonunda, yani,; 
bizim iktidarı bıraktığımız tarihte, 2 655 dolardır; 1994 yılının sonunda, 2 169 dolardır; yani, üç 
yılda, Türkiye'deki herkesi 500 dolar fakirleştirmişsiniz. Bütün bu belgelerin özeti, bu rakamlar
dadır. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde -bakın, iddialı bir şey söylüyorum- yetmiş küsur yıl boyun
ca, ilk defa olarak, geçen senenin mart sonundan bu senenin mart sonuna kadar, Türkiye, dört defa 
arka arkaya üçer aylık dönemlerde eksi büyümeyle karşılaşmıştır; dört defa arka arkaya Uç aylık 
dönemlerde büyüme hızı eksi olmuştur; bu oranın arka arkaya dört defa eksi olmasına, Türk tari
hinde ilk defa rastlanmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, bu Plan, aynı zamanda, Koalisyon Hükümetinin, Türkiye'deki sosyal 
güvenlik kurumlarını iflas ettirdiğini de itiraf etmektedir. İşte, size, bu Plandan aynen okuyorum: 
"1992 yılında, emeklilikte yaş sınırı kaldırılmış; kadınlarda 20, erkeklerde 25 hizmet yılını tamam
ladıktan sonra, istekleri halinde emekli olmalarına imkân sağlanmıştır. Yaşlılık riskiyle 
karşılaşılmadan sigortalılara emekli aylığının bağlanması, sistemin sürdürülebilirliğini ortadan 
kaldırmaktadır." Şimdi -biraz bilimsel yazılmış- bu söylenenlerin tercümesi nedir; bu söylenenlerin 
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tercümesi şudur: Erken emeklilik, Türkiye'de sosyal güvenlik sistemini batırmıştır; planlamacıların 
akademik dilde kibarca söylediklerinin tercümesi budur. 

Ve benim, buraya kadar bütün bu söylediklerimin özeti de şudur: Bu Plan, mevcut durumla 
. ilgili, yani bugünkü durumla ilgili, aslında doğru tespitlerden yola çıkmıştır. Bu Planı hazırlayan

lar -yani, planlamacılar, planlama uzmanları- tüketime dayalı büyüme" modelinin çıkar yol 
olmadığını ve Türk ekonomisini nasıl darboğazlara ittiğini, bizzat Türkiye'ye bu modeli getiren 
Başbakana, kendisinin imzaladığı bir belgeyle itiraf ettirmişlerdir. 

Peki, mevcut durumla ilgili, geçmişle ilgili değerlendirmesi bu olan bu Planın, acaba, gele
cekle ilgili getirdiği hedefler nelerdir; asıl bizi ilgilendiren konu budur. Geçmişle ilgili 
değerlendirmelerine bir itirazımız yok; hatta, Anavatan Partisi olarak, bu değerlendirmelerden 
fevkalade hoşnut olduğumuzu da ifade ediyorum; ama, bizim Plandan beklediğimiz, asıl, gelecek
le ilgili doğru ve ulaşılabilir hedefleri koymasıdır. 

Sonra, bu Planı, bundan önceki bütün planlardan ayıran önemli bir fark var; bu Plan, 
Türkiye'yi 2000 yılına taşıyacak olan plandır. 2000 yılı, 21 inci Yüzyıl, artık öyle ufukta falan 
değil; 21 inci Yüzyıl, artık eşiktedir. Bu Planın sonunda, Türkiye, 21 inci Yüzyıla girmiş olacaktır. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, bu açıdan baktığınız zaman, şu Yedinci Beş Yıllık Kalkınma 
Planının, maalesef, ne hedefleri ne de perspektifi, belli değildir. Evvela, bu Planın bir perspektifi 
yoktur. Bakın, Türkiye'de, iki tane perspektif plan yapılmıştır. Birincisi, Birinci Beş Yıllık 
Kalkınma Planıyla birlikte hazırlanan perspektif plandır; 1963 yılında uygulanmaya başlanmıştır, 
15 yıllık bir dönemi öngörmüştür; ama, sadece 10 yıl uygulanmıştır yani 1973'e kadar uygu
lanmıştır. Oradaki perspektif, Türkiye'nin ithal ikamesine dayalı olarak hızla sanayileşmesidir. O 
Planın getirdiği perspektif budur veya o Planın dayandığı perspektif budur. 

1973 yılında, Türkiye, ikinci bir perspektif plan kabul etmiştir; bu da, 22 yıllık bir perspek
tiftir. Bu ikinci perspektif planın hedefi, Türkiye'nin Avrupa Topluluğuyla uyumudur. 1973'ten 
1995'e kadar, yani bu yılın sonuna kadar -22 yıllık bir süre içerisinde- bu uyumun sağlanması 
öngörülmüştür; hem ekonominin yapısı olarak hem de aynı zamanda mevzuat açısından Avrupa 
Birliğine uyumlaşma hedeflenmiştir. 

Şimdi, bu perspektif plan bitti; 1995 sonu geldi. Bu Planın yeni bir perspektifi olması lazım. 
Kaldı ki, geçtiğimiz Plan döneminde -Altıncı Plan döneminde- dünyada çok önemli değişiklikler 
oldu; iki kutuplu dünyadan tek kutuplu dünyaya geçtik, soğuk savaşı geride bıraktık, yeni dünya 
dengeleri ortaya çıktı. İşte, buraya geldiği zaman Başbakan da "dünyada yeni ekonomik ente
grasyonlar kuruluyor" diye devamlı dile getiriyor. 

Bu Planın bu açıdan getirdiği hiçbir perspektif yok; âdeta, bu Plan, Türkiye'nin Avrupa 
Birliğiyle Gümrük Birliğine girmesinin getireceği sorunların üstesinden gelmek için yapılmış bir 
plan intibaı taşıyor. Bu amacı küçümsemiyorum; ama, Gümrük Birliği, Türkiye'nin nihaî amacı. 
filan olamaz; Gümrük Birliği bizim daha büyük amaçlarımız için sadece bir araç olabilir. Türkiye, 
beş yıllık kalkınma planını, sadece Gümrük Birliğinin getireceği sorunlarla boğuşmak için yapmaz. 
Türkiye, 2000 yılı için hedeflerini tespit eder; o hedeflere ulaşmak için, içinde yaşadığı koşulların : 
içerisinde Gümrük Birliği de vardır; ama, Türkiye, sadece Gümrük Birliği için plan yapmaz. Kaldı 
ki, bu Gümrük Birliğine uyum çabasında başarılı olduğumuzu falan söyleyemeyiz. Hele, bu İkti
darın döneminde, maalesef, bu uyumdan gittikçe uzaklaştığımız da bir vakıadır. 

Gümrük Birliğine uyum meselesi -biraz önce söyledim- sadece bir mevzuat uyumu meselesi 
değil; orada bile çok gecikmelerimiz var; senenin sonuna geldik, hâlâ bununla ilgili tasarı 
getiremediler, işte, yetki aldılar, şimdi kararnamelerle uyumu sağlamaya çalışıyorlar; ama, benim 
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söylediğim o değil. Avrupa Birliğinin tespit ettiği bir de somut kriterler var, fizikî hedefler var. 
Avrupa Birliği, Maastricht zirvesinde çeşitli kriterler koymuş. Mesela, enflasyon için bir kriter 
koyuyor, diyor ki: "Avrupa Birliğinin en düşük enflasyona sahip ülkesinin enflasyon oranını yüzde 
1,5'ten fazla aşmayacaksınız." Şimdi, adamların oranı yüzde 1, yüzde 2, bizim oranımız, sene 
sonunda, zannediyorum yüzde 100'e yakın olacak veya bugün, bu oran yüzde 80, arada irtibat bile 
yok. Peki, beş yıl sonraki hedef ne, bu Planın sonunda geleceğiniz hedef ne; yüzde 8'e indirmeyi 
hedef alıyorlar. Yani, beş yıl sonra, eğer bu Planın bütün varsayımları gerçekleşse, bu Plan bütün 
gerekleriyle uygulansa bile, Maastricht zirvesinde konulan hedefe ulaşamıyorsunuz, o kriteri 
yakalayamıyorsunuz. 

Maastricht zirvesinde konulan başka kriterler de var. Mesela "Tüm borçlarınızın -iç ve dış 
boçlarınızın- gayri safî millî hâsılaya oranı yüzde 60'ı geçemez" denilmekte. Türkiye'de, 1993 
yılında bu oran yüzde 42, bugün, maalesef, yüzde 70. 1993 yılında Maastricht'in kriterini 
yakalarken, bugün bu kriterden kopmuşsunuz. 

Ondan sonra, bütçe açıklarının gayri safî millî hâsılaya oranı yüzde 3 olması lazım, bundan da 
kopmuşsunuz. 

Döviz kurlarıyla ilgili koydukları başka bir kriter var; diyorlar ki: "Ortak döviz mekaniz
masından sapmaların alt ve üst sınırı yüzde 2,5'i aşamaz." Yani, Avrupa Birliğinin kendi para sis
temindeki, değişmelerin alt ve üstünde 2,5'lik bir marj içinde kalmanız lazım. Türkiye olarak, bun
dan da, giderek uzaklaşıyorsunuz. 

Velhasıl, demek istediğim: 22 senelik perspektif plan, hedefine ulaşmamış; geniş Ölçüde bu 
Hükümetin uyguladığı, üç yıldan beri uyguladığı yanlış ekonomik politikalar nedeniyle, bu kriter
lerden hepten uzaklaşmışız; ama, daha önemlisi, bizim önümüze getirdikleri bu Planla dahi, bu 
Plan hedeflerine ulaşsa dahi, o kriterleri yakalayamıyoruz. 

Şimdi, büyüme hızına bakalım: Büyüme hızı olarak, bu Plan, Türkiye'de, bundan önceki 6 
planda olmayan yeni bir unsur getiriyor; 2 tane büyüme hızı getiriyor; şimdiye kadar, hiç, 2 tane 
büyüme hızı olan kalkınma planı yok. Kalkınma planlarının 1 tane büyüme hızı olur. Bürokrasi, 
hükümete alternatifler sunar; der ki, birinci alternatif budur, ikinci budur, üçüncü budur; isterse on 
tane sunar. Hükümet, sonunda siyasî bir karar verir; der ki, benim büyüme hızı tercihim budur, bu 
kalkınma planında esas alınacak büyüme hızı budur... Bilmiyorum nedendir; acaba, bu Hükümet, 
koalisyon hükümeti olduğu için mi, bu Hükümetin 2 tane büyüme oranı var!.. 

YAVUZ KÖYMEN (Giresun) - Genel Başkanım, 2 partiye 2 büyüme!.. 

A. MESUT YILMAZ (Devamla) -Hangisi gerçek oran hangisi değil, bilemiyoruz! 
SÜLEYMAN HATlNOĞLU (Artvin) - Biri küçük parti, biri büyük parti!.. 

A. MESUT YILMAZ (Devamla) - İki tane senaryo var; biri, iyimser senaryo. İyimser senary
oya göre büyüme hızı, yüzde 7,1 olacak; yani, bu Kalkınma Planı döneminde, ortalama büyüme 
hızı 7,1 olacak. Bir de kötümser senaryo var; o kötümser senaryoya göre de, büyüme hızı yüzde 5,5 
olacak. 

Hükümetin tercihi bunlardan hangisi, belli değil. Ben zannediyorum ki, devletin valilerini, 
devletin genel müdürlerini aralarında nasıl paylaştılarsa, kalkınma planı meselesine gelince, her 
ikisi de, benim de birer tane büyüme hızım olsun diye, ayrı birer büyüme hızı benimsemişler. 
(ANAP sıralarından alkışlar) -

Maalesef, bu haliyle bu Plan, millî bir plan Olmaktan ziyade, Dünya Bankasının raporlarını 
andırmaktadır. 
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Gelelim işsizlik sorununa: İşsizlik, bugün, Türkiye'nin en önemli sorunudur. Bakın, bu Planda 

işsizlik oranı, eksik istihdamla birlikte, yüzde 19,8 olarak verilmiş. Açıkça söylüyorum, ben bu 
orana inanmıyorum; çünkü, bu oran,, Devlet İstatistik Enstitüsünün, istihdam istatistikleri 
açısından, bizim açımızdan güvenilir olan, hane halkı işgücü istatistiklerinden çıkarılmış bir oran 
değil. Geçen sene'ekim ayından beri, Devlet İstatistik Enstitüsünün bu istatistiği yayımlanmıyor; 
bu tahmini, Planlama kendisi yapmış; Türkiye'nin işsizlik oranı yüzde 19,8'dir diyor. Ben buna 
inanmıyorum; ama, bir an için bunun doğru olduğunu kabul edelim ; peki, o zaman, yine bu Planın 
2000 yılı için öngördüğü işsizlik oranı nedir; o da bunun içinde var. Bakın, 184 üncü sayfada, bütün 
hedeflerine ulaşılırsa, bütün varsayımları gerçekleşirse, Plan, 2000 yılında bu oranın 14,5 olacağını 
öngörüyor; yani, 19,8 olan işsizlik oranı, bu Planda, hedef olarak, 2000 yılında 14,5'e indirilecek. 

Değerli arkadaşlarım, yine bu Plana göre 1993 yılında Türkiye'de işsizlik oranı zaten 14,5'tir; 
yani, beş yıl sonra, ancak krizden önceki işsizlik oranını yakalayabileceğiz, 1993 yılındaki işsizlik 
oranını yakalayacağız. , 

Aslında, bu Planın, önümüzdeki beş yıl için koyduğu, buraya getirdiği hedeflere bakılınca, 
ANAP'ın sekiz yılda gerçekleştirdiklerinin değeri daha iyi anlaşılmaktadır. 

Bakın, bu Planda, bir tane bile mega proje yoktur. Bu Plan, enerji sektöründe "artık geliyo
rum" diyen büyük bunalımları dahi görmekten uzaktır ve maalesef, bu Planın, yaklaşan yeni 
yüzyılın enerji ihtiyaçlarıyla ilgili en ufak bir hazırlığı yoktur. 

Aslında, sadece bu durum, yani enerji konusunun bu kadar ihmal edilmiş olması dahi, gele
cekle ilgili bütün hedefleri altüst edecek bir zaaf noktasıdır. Birçok diğer sektörde olduğu gibi ener
ji sektöründe de, bu Plan, bütün ümidini, yap-işlet-devret modeline bağlamıştır. Yap-işlet-devret 
modeli, bu Planda, âdeta, kaynak dengesini sağlayacak bir sihirli değnek gibi takdim edilmektedir. 
Örneğin, bu Plan döneminde, özel kesimin enerji sektöründe yapacağı yatırım tutarının, Altıncı 
Plan dönemindeki özel sektör yatırımlarının 7 katı olacağı tahmin edilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, enerji gibi hayatî öneme sahip bir sektörü, bu şekilde, gerçekçiliği çok 
şüpheli varsayımlara terk etmek, devlet ciddiyetiyle bağdaşamaz. Koalisyon Hükümetinin, enerji 
alanındaki akıl almaz sorumsuzluğu nedeniyle, Türkiye'yi çok ciddî bir enerji darboğazının bekle
diğini, bu kürsüden, maalesef, bir defa daha tekrarlamak durumundayım. 

Aslında, enerjide olduğu gibi, konut sektöründe de, diğer sektörlerde de, altyapıyla ilgili sek
törlerde de, bu Plan, yap-işlet-devret modelini, kaynak dengesini sağlayıcı bir tedbir olarak getir
miştir; getirdiği en önemli tedbir de budur. 

Bakın, burada, iki tane sakatlık var. Birincisi; eğer, yap-işlet-devret modelini, bizim 
getirdiğimiz bu modeli, hakikaten, bu Planın finansman dengesini sağlayıcı bir yöntem olarak bu 
kadar geniş biçimde kullanmayı öngörüyorsanız, o zaman, Anayasada, buna paralel değişikliği 
yapmanız lazım. Aksi takdirde, Anayasada bu değişikliği yapmazsanız, her yap-işlet-devret pro
jesini uygulamak için, Danıştaydan vize almanız lazım. Bu kadar bürokratik engellemeyle, bu 
varsayımların gerçekleşmesi mümkün değildir. . 

İkinci bir konu daha var: Bir planın uygulanmasında, bir planın hedeflerinin belirlenmesinde, 
onu hazırlayan planlamacıları kısıtlayan iki faktör vardır: Birincisi, dış finansman gereğidir. Hele, 
Türkiye'de dış finansman gereği, fevkalade ağırlıklı bir faktördür. İkinci önemli faktör, iç tasarru-
flardaki artıştır. Yani, büyüme hızını yukarıya çekebilmek, bu iki faktöre bağlıdır; bir yandan 
dışarıdan finansman sağlayacaksınız, bununla paralel bir büyüme oranını gerçekleştireceksiniz, bir 
yandan da iç tasarruf hacmini artıracaksınız. Yap-işlet-devret modelini, bu Planın en önemli unsu
ru olarak benimsediğiniz zaman, artık, bu iki unsurun hiçbiriyle bağlı değilsiniz. O zaman, soruy-
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örum: Büyüme hızını niye 5,5 olarak tespit ettiniz, niye 7,1 olarak tespit ettiniz? Mademki, yap-
işlet-devret modeline göre, yurtdışından yatırımcılar gelecekler, Türkiye'de altyapı sanayii ve 
altyapı sektörlerinin her birinde yatırım yapacaklar, o zaman, bu oranı yüzde 10'a çıkarmanız 
lazım, yüzde 2Ö'ye çıkarmanız lazım. O takdirde, teorik olarak, hiçbir kısıtlama söz konusu değil. 

Anavatan İktidarında Türkiye'nin telekomünikasyon alanında Avrupa'ya oranla kazandığı 
avantaj da, maalesef, bu İktidar zamanında tüketilmiştir. Bu alanda gerekli olan teknolojik 
gelişmeler ihmal edildiği için, Türkiye, gelecek yüzyıla, iletişim eksikliği içinde girme tehlikesiyle 
karşı karşıya bırakılmıştır. 

Yine, Anavatan İktidarında otoyol yapımında uzun yılların ihmalini telafi etmek için 
başlattığımız büyük atılım da, otoyol düşmanı bir yönetimin kaprislerine kurban edilmiştir. 

Önümüzdeki Plan döneminde bir başka önemli darboğaz da, konut sektöründe kendisini 
göstermektedir. Bu Planın kendi tespitine göre, önümüzdeki beş yıllık plan döneminde, 
Türkiye'nin, 2 milyon 540 bin adetlik konut ihtiyacı olacaktır. İşte, bu Planın önemli bir 
tutarsızlığı, önemli bir çelişkisi bu noktada ortaya çıkıyor; çünkü, bu Plan, bundan önceki Altıncı 
Beş Yıllık Kalkınma Planının konut yatırımları için ayırdığı kaynaklan hiç artırmamayı öngörüy
or; hatta, daha düşük büyüme alternatifine göre azaltmayı öngörüyor. Bu takdirde, bu kaynaklarla 
yapılabilecek olan konut sayısı, yaklaşık 1 milyon 300 bin kadardır; bu da, Planın tespit ettiği ihtiy
acın ancak yarısını karşılamaktadır. Bu ne demektir; bu, önümüzdeki dönemde konut fiyatlarında 
hızlı bir yükselme demektir. 

Kentleşme politikaları da, bu Planın, belki en zayıf noktasını oluşturuyor. Plana göre, 2000 
yılında 67 milyon nüfusa varacak olan Türkiye'nin toplam nüfusunun üçte ikisi kentlerde yaşaya
caktır. Yine, bu Planın tahminine göre, bu kentli nüfusun yarısı üç büyük şehirde toplanacaktır; 
yani, Türkiye'de yaşayan her üç kişiden birisi, üç büyük şehirden birinde oturacaktır; Planın getir
diği projeksiyon budur. Bu, sağlıksız kentleşme demektir. 

Şimdi, sormak lazım; acaba, Türkiye, dünyada hiç örneği olmayan böyle bir kentsel nüfus 
yapısıyla, 2000'li yılların getireceği ekonomik ve sosyal sorunların üstesinden gelebilecek midir? 
Bu Plana bakarsanız, hızlı kentleşme, Türkiye'de, âdeta, doğal bir süreç gibi kabul edilmiştir ve 
kentleşmeyi düzenleyecek en ufak bir tedbir getirilmemiştir; hiçbir politika önerisi getirilmemiştir. 
Plan, Türkiye'de, kentleşmenin hangi akıl almaz boyutlara vardığını tespit etmektedir; bunun, 
önümüzdeki dönemde de artarak devam edeceğini öngörmektedir; fakat, buna karşı getirdiği hiçbir 
politaka önerisi yoktur. Örneğin; bir yandan hızlı kentleşmenin süreceği kabul edilirken, öte yan
dan konut yapımını artıracak bir tedbir dahi getirilmemiştir. Sadece, Anavatan Partisinin oniki yıl 
önce getirdiği metropol yönetim ilkelerine sığınılmıştır. Halbuki, İstanbul'da geçtiğimiz kış 
aylarında yaşanan hava kirliliği ve daha önceki gün İstanbul'u esir alan sel afeti, bu konudaki yeter
sizliklerin çarpıcı birer örneğidir. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, bu Planın, eğer, tahmin diye getirdiği şeyleri hedef olarak kabul 
etsek ve bu Planın kaynak dengesinde var olan bütün eksiklikleri yok saysak bile, bu Planın 
başarıya ulaşabilmesi için, en azından üç şeye ihtiyaç vardır: Bunlardan birincisi, toplumsal 
uzlaşmadır; ikincisi, vatandaşın güvenini kazanmış, dürüst ve yetenekli bir siyasî kadrodur. 

RASİM ZAÎMOĞLU (Giresun) - Nerede o kadro; yok... 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) - Son olarak da, ehil bir kamu bürokrasisine ve uyumlu bir 

ekonomi yönetimine ihtiyaç vardır. Hemen belirtmek zorundayım ki; Türkiye'de, bugün, bu üç 
unsurdan hiçbiri de mevcut değildir. 

Ülke, toplumsal uzlaşma yerine, hızla, bir kargaşa ve kaos ortamına sürüklenmektedir. 
Toplumdaki bütün kurumlar, hiçbir dönemde olmadığı kadar yıpranmakta, toplumsal değerler, 
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hiçbir dönemde olmadığı kadar erozyona uğramaktadır. Etnik, mezhepsel ve sosyal kargaşa 
ortamında, güvensizlik ve karamsarlık, ülkenin üzerine bir kâbus gibi çökmüştür. Eğer, bir gerçeği 
ifade etmem gerekirse, vatandaşın, bugün, ne bu Hükümete ne Parlementoya ne de diğer kurum
lara güveni kalmamıştır. Nitekim, bakın, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planıyla ilgili tartışmalar ne 
medyada ne üniversitelerde rie meslek kuruluşlarında ne de toplumun diğer kesimlerinde en küçük 
bir ilgi uyandırmamıştır. 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) - Sayın Genel Başkanım, Parlamento da ilgi duymuyor; 
Parlamentoda kimse yok. (DYP sıralarından gürültüler) 

İRFETTİN AKAR (Muğla)-Siz neredeydiniz?.. Genel Başkanınız gelince geldiniz! 

SELAHATTİN KARADEMİR (Kahramanmaraş) - Yıllardan beri neredesiniz?.. Genel 
Başkanınız geldi diye hepiniz geldiniz. 

A. MESUT YILMAZ (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, bu durum, üzerinde önemle dur
mamız gereken bir durumdur. Bu durum, aslında, bu metni hazırlayan, bu Planı hazırlayan siyasî 
kurumlara olan güvensizliğin sonucudur. Bu güvensizlik, bugün, artık, öyle bir noktaya varmıştır 
ki, vatandaşlarımız, Kuşadası'nda, Alanya'da, başta büyük şehirlerimiz olmak üzere, Türkiye'nin 
her yerinde gazete ilanlarıyla devleti aramaktadırlar. (ANAP sıralarından alkışlar) Maalesef, 
devletten ümidini kesenler, hakkını alabilmek için, artık, mafyaya başvurmaktadırlar. (DYP 
sıralarından gürültüler) 

RİFAT SERDAROĞLU (İzmir)-Özal Ailesi... 
SELAHATTİN KARADEMİR (Kahramanmaraş) -Özal AilesL.Papatyalar... 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) - Toplumda, uzlaşmayı sağlamakla görevli olan Hükümet, 

bizatihi kavganın sebebi haline gelmiştir. Çünkü, bu Hükümet, kendi içinde kavgalıdır; bu 
Hükümetin iki bakanı, televizyonda, milletin gözü önünde birbirlerini yalancılıkla itham 
etmişlerdir ve maalesef, bu iki bakan, bugün hâlâ görevinde kalabilmektedir. Bu Hükümetin, 
Türkiye'ye getirdiği yenilikler bundan ibaret de değildir; bu Hükümetin bir kanadı, Bakanlar 
Kurulunu boykot etmiştir; yani, eskiden, üniversite öğrencilerinin yaptığını, şimdi, bakanlar yap
maktadır. 

Yıllık bütçesi, kevgire çevrilmiş; çalıştırdığı memur Ve işçilerin maaşını, ücretini dışarıdan ve 
içeriden aldığı kredilerle zar zor ödeyebilen, günlük düşünen, günlük yaşayan âdeta, dializ maki
nesine bağlanmış olan bu Hükümetin, ülkenin beş yıllık geleceğini ne görebilmesi ne de planlaya-
bilmesi mümkün değildir. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Bizzat kendi geleceğini, 
altı hafta sonraki kurultaya bağlamış olan veyahut da yabancı bir parlamentonun vereceği kararlara 
endekslemiş olan bir Hükümetten, bu ülkenin geleceği adına bekleyeceğimiz hiçbir şey olamaz. 
(ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, Plan, her şeyden önce, önceliklerin tespiti meselesidir; yani, ülkenin kıt 
kaynaklarının, hangi önceliklere göre kullanılacağı meselesidir. 

Bu Hükümetin birinci önceliği, işsizin, işçinin, esnafın, köylünün, memur ve emeklinin; yani, 
tümüyle dar gelirlilerin sorunlarına çözüm bulabilmek değildir. Bu Hükümetin birinci Önceliği, bir 
gün daha iktidarda kalabilmektir. Maalesef, ülkenin kaynakları, tümüyle, bu önceliğe tahsis edil
miştir. KİT'lerin, kamu bankalarının, Merkez Bankası kaynaklarının ve devletin diğer imkânlarının 
bu uğurda nasıl seferber edildiği, her gün kamuoyunun gözleri önündedir. Siyasî rüşvet, kural 
tanımazlık ve partizanlık, şimdiye kadar hiç olmadık ölçülere ulaşmıştır. 

Bunun sonucunda, Türkiye, bugün, maalesef, kendi gündeminden koparılmış durumdadır; 
Türk toplumu, giderek, bir magazin toplumu, bir slogan toplumu haline getirilmek istenmektedir. 
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Milleti kasıp kavuran işsizlik, pahalılık, yolsuzluk, yoksulluk ve çaresizlik artıp giderken, kan ve 
gözyaşı akmaya devam ederken, toplum, ilgisiz şeylerle avutulmaya çalışılmaktadır. Ülkenin en 
önemli meseleleri; Gümrük Birliği meselesi, terörle mücadele meselesi, ne Parlamentoda ne de 
kamuoyu önünde tartışılamazken, başarısızlıkları başarı, yanlışları doğru diye göstermeye çalışan 
bir propaganda makinesi, hiç durmadan, devamlı faaliyet halindedir. (ANAP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, bugün içinde bulunduğumuz durum, bir toplum için gelinebilecek en 
kötü durumdur; çünkü, toplum, bırakınız, yaşadığı sorunlara çözüm getirilmesini, bu sorunları 
algılayabilirle imkânından bile yoksun bırakılmaya çalışılmaktadır. Toplum, kendi sorunlarından 
koparılmaya çalışılmaktadır. Kendi sorunları konusunda bilgi sahibi olmayan bir toplumun, çözüm 
konusunda da bilgilendirilmesi mümkün değildir. 

Bir planın en önemli finansman kaynağı tasarruftur, israf ve yolsuzlukların önlenmesidir. 
Şimdi soruyorum: Bugünkü durumda, halk, nasıl tasarruf edecektir... Halkın, artık, tasarruf etmeye 
gücü, takati kalmamıştır. Onbinlerce esnaf, ek vergilerini ödeyemedikleri için işyerlerini 
kapatırken, 35 bin esnaf da, Bağ-Kur primini ödeyemedikleri için hapse mahkûm olmuşlardır. Bağ-
Kur primini ödeyemeyen esnafa, mahkemelerin fiks bir hapis cezası vardır; 10 gün hapis cezası. 
Türkiye'de bugün, hapishaneler Bağ-Kurluları almadığı için, hapishanelerin önünde kuyruklar 
oluşmaktadır; ama, siz, bunları medyadan okuyamıyorsunuz. Ekmek kuyruklarından sonra, şimdi 
de bunlara hapis kuyrukları eklenmiştir. 

Çiftçinin durumu esnaftan daha iç açıcı değildir. Domates üreticisi, ürününü satamadığı için 
yollara dökmüştür. 

ALÎ İBRAHİM TUTU (Erzincan) -Dökülmüştür... 
A. MESUT YILMAZ (Devamla) - Geçen sene ödenen düşük fiyat nedeniyle, pancar ekim 

alanları üçte bir oranında azalmış ve bu Hükümet, kendi üreticisine ödemediği fiyatı, döviz olarak, 
yabancı pancar üreticilerine ödemiştir. Türkiye, yüzbinlerce ton şeker ithal etmek zorunda 
bırakılmıştır. 

Bakın, bu Hükümetin bir başka garabetini daha söyleyeceğim, devleti nasıl işlemez hale 
getirdiklerini söyleyeceğim: Bundan bir ay önce hububatta destekleme alım fiyatları açıklandı. 
Tarım Bakanı, basın toplantısı yaptı, destekleme^alım fiyatlarını açıkladı; ama, sonradan öğrendik 
ki, kendi Hükümet ortağına danışmadan fiyatları açıklamış, fiyatlar, Hükümette konuşulmamış. 
Koalisyonun büyük ortağı, küçük ortağına çalım atmak istemiş. 

SELAHATTİN KARADEMİR (Kahramanmaraş) - Bunları, çiftçiye sor, tahıl üreticisine sor. 
Çiftçi traktör alıyor, traktör... 

A. MESUT YILMAZ (Devamla) - Çukurova'da tahıl hasadı tamamlanmış, memleketin büyük 
bölümünde hasat tamamlanmak üzere; ama, daha destekleme alım kararnamesi yayımlanmamış. 
Böyle bir şeyi düşünebiliyor musunuz? 

YAVUZ KÖYMEN (Giresun) - Bunlar olmasa, memleket daha iyi idare edilir. 

A. MESUT YILMAZ (Devamla) - Değerli milletvekilleri, bütün bunlardan sonra 
söyleyeceğim şudur: Bu Plan, en başta, onu sunan Hükümetin tutarsızlığı nedeniyle inandırıcı 
olmaktan uzaktır; tıpkı, bu Hükümetin bundan önce Meclise sunduğu hükümet programında 
olduğu gibi. Hatırlayacaksınız, o hükümet programında da çok şeyler yazılmış, iddialı cümleler alt 
alta sıralanmıştı; ama, bugüne kadar, o yazılanların hiçbirisi hayata geçirilmemiştir. 

Eğer, bir iktidarın yaptıkları, yapacaklarının teminatıysa; bugün önümüze plan diye getirilen 
bu belgenin de bir hayalî vaatler manzumesi olduğuna hiç şüphe yoktur. 
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Bugün, geldiğimiz noktada, Türkiye'nin esas sorunu plan yapmak değildir. Bugün, esas 

sorunumuz, devleti, plan yapabilecek hale getirmektir; devletin çıkan çivisini yerine çakmaktır; 
devletin kurumlarını işler hale getirmektir; devletle milleti yeniden kaynaştırmaktır. 

Devlete ve siyasî kadrolara güveni yeniden sağlamanın tek ve etkin yolu seçimdir; millete git
mek, milletten güven tazalemektir. Artık, vatandaşın, aşınmış kadroların ve kurumların hiçbir 
icraatına güveni kalmamıştır. 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'de, refahı sağlamak ve yurt sathına yaymak, Türkiye 
Cumhuriyeti hükümetlerinin anayasal bir görevidir, Anayasadan kaynaklanan bir görevidir. 
Kalkınma planı da, hükümetlerin elinde, bu amaca ulaşmak için bir araçtır. Plan, aynı zamanda, 
Anayasada yer alan bir kurumdur; ama, önümüzdeki Plan -şu Beş Yıllık Kalkınma Planı- bizi bu 
amaçlara ulaştıramaz; çünkü, böyle bir Hükümet, ancak, böyle bir Plan yapabilir. Bu Plan, belki, 
bu hale getirdiğiniz Türkiye'nin 2000 yılındaki hedefleri bakımından sizin için yeterli olabilir; 
ama, bu hedefler, bizim hayalimizdeki Türkiye'nin hedefleri değildir. Onun için, bu Planı, tutarlı, 
gerçekçi, inandırıcı ve en önemlisi yeterli bulmuyoruz. Nasıl olsa, bu Plan seçimlerden sonra 
yeniden yapılacaktır ve Türkiye, 2000 yılma, milletten yeniden güven tazelemiş, önümüzdeki 5 yıl 
için hedeflerini belirlemiş, bu hedefleri kendi planına nakşetmiş bir hükümetin yönetiminde gide
cektir. Türkiye'ye dört yıldan beri kaybettirdiğiniz sürenin sorumluluğu, sizi, artık, milletten kaç
maktan alıkoymalıdır. (ANAP sıralarından alkışlar) Türkiye'nin, artık, kaybedecek daha fazla 
zamanı yoktur. Getirdiğiniz Plan, Türkiye'nin beş yıl daha kaybedeceğinin işaretlerini taşıyor. 
Oysa, Türkiye'nin bu kayba tahammülü yoktur, Türkiye'nin, artık, kendi içerisinde kavgalı bu 
Hükümeti, sırtında daha fazla taşımaya tahammülü yoktur. 

Demokrasilerde, böyle bir çıkmaza girilen ülkelerde, bir tek çözüm yolu vardır; emaneti sahib
ine teslim etmek ve onun kararı ne yönde olursa olsun, hangimiz için lehte hangimiz için aleyhte 
olursa olsun, o karara saygılı olmaktır. Sizden beklediğimiz de sadece bundan ibarettir. Onun için, 
bu Planın burada uzun boylu teknik tartışmasını zait sayıyorum. Çünkü, bu Plan -biraz önce söyle
diğim gibi- Türkiye'nin önümüzdeki beş yılına ışık tutacak bir plan değildir, Türkiye'nin beş yılını 
ipoteğe alacak bir plan da değildir. O planı yapmak, milletimizin takdiri, Cenabı Allah'ın izniyle, 
yine, Anavatan İktidarına nasip olacaktır. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, ayakta alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Yılmaz, teşekkür ediyorum. 
Anavatan Partisi Grubunun görüşlerini ifade etmek üzere, Sayın Ekrem Pakdemirli; buyurun. 
Sayın Pakdemirli, Sayın Yılmaz, Grup adına konuşma süresinin 55 dakikasını kullandı. Siz, 

ne kadar süre kullanmayı düşünüyorsunuz? 
EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) - 30 dakika, Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Sayın Pakdemirli, konuşma süreniz 30 dakikadır. 
Buyurun efendim. 
ANAP GRUBU ADINA EKREM PAKDEMİRLİ (Manisa) - Sayın Başkan, değerli mil

letvekili arkadaşlarım; sözlerime, Yedinci Kalkınma Planını hazırlayan ekibe ve Plan ve Bütçe 
Komisyonunda yapılan tartışmalar sonucunda, plan taslağındaki değişiklikler için, Komisyon 
üyelerine teşekkür ederek başlamak istiyorum. 

Planlamanın eski bir elemanı olarak, sizleri, biraz geriye götürmek isterim. Türkiye, planlı 
döneme, Demokrat Parti İktidarının, kaynakları yersiz kullandığı, heba ettiği, hatta, kaynakların 
birilerinin ceplerine indiği yolundaki dedikodu, söylenti ve iftiralar sonunda geçmek 
mecburiyetinde kalmıştır. 
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Devlet Planlama Teşkilatının kurulmasıyla, 1962 yılında, bir yıllık geçiş programı yapılmış ve 

1963-1967 dönemini kapsayan, Birinci Beş Yıllık Plan yapılmıştır. Planlı dönem, üç defa plansız 
olarak kalmış, ara programlarla yönlendirilmiştir; bunlardan biri 1978 yılında, biri 1980'de, 12 
Eylül askerî idare döneminde, biri de 1994 yılında olmuştur. Yani, askerî yönetimin, olağanüstü 
şartları istisna edilirse, her iki planı da yapamama şerefi, iktidarın iki partisine aittir. Ülkeyi plansız 
bırakma şerefi, bu iktidar Partilerine aittir; ama, ben yine, arkadaşlarımızı rahatlatmak için bazı 
rakamlar vermek istiyorum. Yani, arkadaşlarımız, plansız bıraktık da ne oldu diyebilir -hatta ve 
hatta, Sayın Demirel, 1960'lı yıllarda, birçok kere "Canım bize, plan değil, pilav lazım" demiştir; 
belki orada halkın anlayacağı, halkın beklentisini dile getirmişti- bu bapta size şunu söylemek 
istiyorum : 

Plansız dönem, 1923'ten 1962 yılına kadar geliyor . Bu plansız dönem, aslında; 1923'ten 
1939 yılma kadar bir dönem, 1939'dan 1945 yılına kadar, İkinci Dünya Harbinin etkilerinden 
dolayı Türk ekonomisinin sıkıntıya girdiği bir dönem ve 1946 ile 1962 arasındaki diğer bir dönem 
olarak görülmelidir. 

1962-1994 arasında, yani, planlı olup da üç tane de plan yapamadığımız yılları dahil ederek 
duruma baktığımızda; ortalama ekonomik büyüme yüzde 5.1, enflasyon da yüzde 32'dir. Yani, 
plana geçmişiz, planlı kalkmıyoruz, yüzde 5^1'lik ekonomik büyüme var; ama, enflasyon da 
1962'den 1994'ün sonuna kadar da yüzde 32'dir. 

1923-1962 yılları arasına, yani, plansız döneme bakarsak; ekonomik büyüme üst üste yüzde 5, 
enflasyon yüzde 6'dır. Bu dönemden İkinci Dünya Savaşının olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak 
için geçen dönemi, yani altı yılı hariç tutarsak, plansız dönemde ekonomik büyüme yüzde 5,9; 
enflasyon ise yüzde 2,3'tü. En büyük kalkınma hızı, 1923-1938 yılları arasında gerçekleşmiştir; bu 
dönemde, kalkınma hızı yüzde 7,6; enflasyon ise eksi yüzde 2 idi. Bu dönem de plansız; ama, 
demek ki, idare tarzı, yönetim -plansız olmasına rağmen- ekonomiyi, çok daha büyük kalkınma 
hızlarına ulaştırabiliyor. 

Aslında, planlı dönemin ortalaması, son Koalisyon döneminde düşmüştür; maalesef, son 
Koalisyon döneminde, 1994 yılında yaşadığımız ekonomik katastrof, 1945'ten beri hiç 
yaşanmamıştı ve -biraz önce de burada ifade edildi- böyle bir katastrofuh yaşanması için de, orta
da sebep yoktu. Bir önceki yıl büyüme hızı yeni seriyle yüzde 8,1; ondan önceki yıl yüzde 6,4; 
enflasyon ise yüzde 60'larda geziyordu. Böyle bir durumdan, enflasyonu üçe katlamak ve 
ekonomik kalkınmayı da eksi 6'ya düşürmek, hakikaten bir hüner ister ve bu hüneri, planlı 
dönemde, şimdiye kadar hiçbir idare gösterememiş ve -tabiî ki, İkinci Dünya Savaşı yıllarını hariç 
tutmak kaydıyla- bugüne kadar, bu olumsuzluk rekorlarını kıracak hiçbir idare işbaşına gelme
miştir. 

60'lı yıllarda -biraz evvel, yine, burada tekrar edildi- plan perspektifi ithal ikamesine dönük
tü; Türkiye'de, her ne pahasına olursa olsun üretelim ve sanayimizi kuralım düşüncesi vardı; ama, 
kaça üretmişiz/kalitesi ne olmuş, çok önemli değildi. Başlangıçta, ilk beş yılda, bu plan perspek
tifinde, önemli gelişme var -yüzde 6,5- ama, hâlâ, bir Demokrat Parti dönemini yakalayamamış; 
Atatürk dönemini yakalaması zaten mümkün değil. Demokrat Parti döneminde -on yıllık dönemde-
on yılın ortalama büyüme hızı 6,6'dır. Demokrat Parti dönemi -son bir yılı, hatta belki iki yılı 
sıkıntılı olmasına rağmen- çok daha iyiydi ve enflasyon da -yine son iki yıldaki büyük artışa 
rağmen-ortalama yüzde 10,1'di. 

Şimdi, bu perspektif içinde -biraz evvel dediğim gibi, ben de bu teşkilatta beş yılını harcamış 
bir arkadaşınızım- Plan için şunu yazardık: Plan kamuya emredici, özel sektöre yol gösterici; ama, 
1982 Anayasası, bizi bu yönde bağlamıyor. Bence, bu Planda açıkça, bu planlar, kamuya yol gös-
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terici, özel sektöre de özendirici mahiyettedir dememiz lazımdı. Çünkü, eğer, serbest piyasa 
ekonomisine geçeceksek, geçiyorsak, bu tür bir merkezî plan uygulaması bu doktrinde yoktur; 
yani, merkezden belirli rakamları vereceksiniz, ondan sonra, bunu, talimat olarak kamuya bildire
ceksiniz, siz de buna uyun diyeceksiniz... Yok... Bunlar, para-kredi politikalarıyla, bütçe poli
tikalarıyla ayarlanan, faiz politikalarıyla yönlendirilen mekanizmalardır ve öyle olması lazımdır. 

Ben, Planlama Teşkilatına ihtiyacımız yok demiyorum. Her ne kadar 1962 yılında 150'ye 
yakın personeli var idiyse, şimdi, bu, 5'e katlanmışsa -devletin de bu kadar büyümemiş olmasına 
rağmen, lüzumsuz yere büyümüşse- orada biraz tarafgir davranıyorum; ocak olarak, okul olarak 
çalışmış -bana göre- ve oradan, bu sıralarda oturan birçok devlet adamları da yetişmiştir; ama, 
yalnız Planlamayı bu şekilde büyütmedik, diğer bütün teşkilatları da -Anavatan dönemi hariç-
1960'tan sonra, nüfus artışımızın çok üzerinde bir oranda büyüttük. Bu trendi, Anavatan Partisi 
biraz değiştirmiş, devletin yönetim mekanizmasının büyümesini, oransal olarak nüfus artışının. 
altına düşürmüştür. Burada, maalesef, açıkça, devletin küçüleceği, devlet yönetiminin daha etkin, 
verimli ve kaynağı az tüketen bir yapıya kavuşturulacağı söylenmemektedir. Bana göre, burada 
strateji olarak, Önemli bir eksiklik de, Planın hâlâ kamuyu bağlayıcı olmasıdır; onun yerine, 
kamuya yol gösterici olması lazımdır diyoruz. 

Değerli arkadaşlar, Birinci Plan, oldukça başarılı geçti. İkinci Plan, o da büyüme yönünden 
fena değildi; Üçüncü Planda ise -1973-1977 arasında- maalesef, düşme başlıyor. Üçüncü Plan 
döneminin ortalama büyüme hızı yüzde 5,5, enflasyonu ise yüzde 21,5 olmuştur. 1978 yılında yeni 
bir plan yapılamıyor; bu yıldaki büyüme ise 1,4 olmuştur. 

Geliyoruz, 1979-1983 dönemine; bü dönemde büyüme fevkalade düşüyor, 2,1 oluyor. Bu 
düşüşün esas müsebbibi 1979 ve 1980 yıllarıdır; 1979'da büyüme eksi 1'e yakın, 1980'de ise eksi 
2,1; yani küçülme var. İşte, o iki yılın diğer üç yılın üzerine binmesiyle, ortalama, fevkalade 
düşüyor, eksi 2,1 oluyor. O rekoru, şimdi bu Koalisyon Hükümeti yakalamış durumda. Yani, 
Koalisyon Hükümeti "canım, biz 1979-1983 dönemindeki rakamları yakaladık, daha ne istiyor
sunuz" diyebilir; ama, içinde bulunduğumuz dönemde enflasyon daha yüksek. 1979-1983 yılları 
arasındaki enflasyon oranı yüzde 51,8; son Koalisyon döneminin ise yüzde 84; 43 ayın, ortalama 
enflasyonu, yıllık bazda, yüzde 84. Bu rekoru, inşallah, hiçkimseye kırdırmayacaksınız; siz, bunu, 
İktidar olarak, güle güle saklayın ve her zaman için iyi şeylerle yâd edin. 

Şimdi, 1996-2000 yılları için ne öngörülüyor: İki senaryo var, ekonomik büyüme yüzde 5,5 ilâ 
7,i; deflatörü de yüzde 6 ilâ yüzde 8,1 arasında. Bir kere, deflatörünüz gerçekçi değil; şunu diye
bilirsiniz: "Efendim, biz, hedef olarak daha aşağısını göstermek mecburiyetindeyiz; ama, yakalaya
mayacağız. Biz, o yola çıkacağız, o yolda, arabanın lastiği patlarmış, tekerlek kırılırmış çok önem
li değil. Biz, onun için bunu düşük gösterdik." Ama, biraz tutarlı da olunması lazım; yani, şu anda, 
deflatörü yüzde 6'ya getirebilecek, hiçbir hükümet yok; biz de gelsek, bu rakamıyüzde 6'ya indi-
remeyiz; ama, yazarsınız; tenkit edilirsiniz. 

Büyüme hızınız, bana göre, küçüktür. Bakın, biz, iktidar olursak, neler yapacağımızı ifade 
ettiğimiz "2000'e Beş Kala" adında bir kitap bastırdık. Bu kitabımızda, büyüme hızı yüzde 7 ilâ 8 
olarak belirlenmiş. Türkiye'nin birikmiş işsizliğini ortadan kaldırabilmek ve komşu ülkelerle 
aramızda kaybettiğimiz zamanı -bilahassa, bu son Koalisyon döneminin kayıplarını- ortadan 
kaldırmak için, ister istemez, 2000'li yıllara ulaşırken, büyüme hızımızın, yüzde 7'nin üstünde 
yüzde 8'i yakalayan bir oranda olması lazım. Bu olmazsa; Türkiye vaktiyle, nasıl Kore'den, 
Japonya'dan, Singapur'dan, Tayland'tan, Yunanistan'dan, Portekiz'den, İspanya'dan önde idiyse, 
planlı dönem başlangıcında bunlardan önde idiyse ve şimdi nasıl geri kaldıysa, eğer Türkiye 
2000'li yıllara koşarken böyle, yüzde 5,5 kalkınma hızıyla biz daha beş sene gideceğiz derseniz, o 
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zaman, bizden sonraki nesiller, bizi Afrika cumhuriyetleri ve okyanuslarda, bulunan muz 
cumhuriyetleriyle mukayese ederler "bak bak, orada bir muz cumhuriyeti var ya, biz onu geçtik; 
görmüyor musunuz, ondan daha iyiyiz" diye, bizi de böyle tiye alırlar; ama, tabiî, ben şimdi ne 
söylesem, böyle, ömrü kalmamış bir İktidarın, ufukta hemen seçim görülen ve hâlâ kendi içindeki 
anlaşmazlıkları gideremeyip şurada, bir güvenoyuna gidemeyen bir Hükümetin, böyle cesur karar
lar alması mümkün değildir ve bunu beklemek de insafsızlık olur; ama, demokrasinin kuralları 
gereği -halkın hakemliğine gidinceye kadar- bizim görevimiz, yanlışları söyleyip doğruları anlatıp 
sizleri halka şikâyet ederek, seçime götürmektir. 

Şimdi, bir liderin vaktiyle söylemiş olduğu bir sözünü hatırlatmak istiyorum "Eğer, iktidar, 
arkasında bir seçmen kitlesi görmüyorsa, arkasında bir seçmen yoksa, onun icra kuvveti yoktur; ar 
ve haya sahibi olan hemen çeker gider " demişti. Tabiî, bu bir tespit; tespit de söyleyene ait. Eğer 
bu doğruysa... 

TUNÇ BİLGET (Aydın) - Kim dedi bunu? 

EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) - Yani, siz, bir daha mahkemeye gitmemi istiyorsunuz 
değil mi? 

BAKİ TUĞ (Ankara) - Yetkin var, söyle... 

EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) - Benim bir korkum yok; nasıl olsa "yanlış hesap 
Bağdat'tan döner" dönecektir de... Nasıl olsa dönecek. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Mahkeme devam ediyor, mahkemeyi etkilemeyin Sayın 
Pakdemirli!.. 

EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) - Ama, yargı kesinleşmedi daha!.. 
. SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Bütçeleri açık veriyor, takviye et hocam... 

EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) - Şimdi, bu İktidarın arkasında bir seçmen kitlesi 
olduğunu kimse söyleyemez; yani, kendi kendinizi aldatmayın "36 yerde seçime gittik, işte, 
gördünüz mü, yüzde 38 aldık" diye. 

MUSTAFA DURSUN YANGIN (Ankara) - Siz ne aldınız? 
EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) - Ben size sorayım; biz, 1990'da yüzde 38 alırken, siz kaç 

aldınız; bir söyler misiniz? 
Genel seçime gittik; biz ikinci parti olarak çıktık; demek ki, arkamızda seçmen yokmuş. Aynı 

şeyi, şimdi, size söylüyoruz, arkanızda seçmen yok. Siz, seçmen olmamasına rağmen "ben bu 
ülkeyi yöneteceğim" diyorsanız, evlerinizden çıkamazsınız. 

Bakın, 43 ayın ortalama enflasyonu yüzde 84; 43 ayın ekonomik büyümesi, fert başına düşen 
gelir olarak sıfır; yani, bu milletin dört senesini almışsınız, daha ne kadar alacaksınız!.. Bu millete 
eziyet edemezsiniz; sonra size, bunu pahalıya ödetirler. Ama, sizin bir alışkanlığınız var; doğru; o 
da şu: Efendim -son güne kadar; ne demek erken seçim yani- bize kanun ne demiş; şu tarih; o tar
ihe kadar asılacağız, hatta mümkün olursa, bir de etraftan kavga gürültü olursa, bir yıl da uzatalım 
felsefesi var. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Onu siz çıkarıyorsunuz... 

EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, şimdi, bu felsefeyle sakın git
meyin; çünkü, arkanızda seçmen yok... Neden yok; sizden önceki İktidar, ortalama 5,1 kalkınma 
vermiş bu ülkeye, sekiz sene üst üste enflasyonu yüzde 49'da tutmuş. Otuz senenin enflasyonu, 
hatta, şöyle diyeyim, son yirmibeş senenin enflasyonu zaten o kadardır; yani, bir önceki iktidar bu 
kadar güzel şeyler başarabilmişse, siz gelip eski enflasyon oranlarını ve bu rakamları tepetakla 
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ettiyseniz, arkanızda insanlar olur mu? Siz bu rüyadan uyanın; çünkü, arkanızda seçmen yok. 
Arkamızda seçmen var diyorsanız, hodri meydan!... Gelin, seçimden kaçmayın. 

Bakın, bir arkadaşımız burada konuşurken laf attılar, "istifa etsene" dediler; o da "istifa eder
im" dedi. Arkadan gene bir laf atıyorlar, zabıtlardan okudum, "istifa etmezsen jıamertsin." Arkadaş 
da, "evet, ben istifa etmezsem namerdim, siz de oy vermezseniz namert misiniz" dedi, oradan yine 
cevap verildi, "namerdiz" denildi. Hadi gelin bakalım, niye kaçıyorsunuz bu işten on gündür, 
şimdi, niye oylamaya gelmiyorsunuz? Gelin, memleketi seçime götürelim, bakalım arkanızda seç
men var mı? Ha, arkanızda seçmen varsa ne korkuyorsunuz; yeni bir temiz sayfa açarsınız; zaten 
Başbakanımız beyaz sayfalar açmaya alışkın, bembeyaz bir sayfa daha açarsınız, "vallahi ben size 
UDİDEM'i söylemiştim, ama şimdi budidem oldu, iki anahtar vereceğim demiştim, şimdi üç 
vereceğim" dersiniz, yeni yeni vaatlerle halkın huzuruna gidersiniz, yeni bir plan yaparsınız, ülkeyi 
de, iddia ettiğiniz gibi, düzlüğe çıkarırsınız. Ama, şu iddianızın arkasına sakın saklanmayın: 
"Efendim ekonomik durum o kadar kötüleşmişti ki, bu ta on senedir devam ediyordu, burada pat
ladı." Niye patlattın? Patlatmasaydın; elâlem on senedir patlatmamış da patlama görevi sana mı 
düşmüş; o ekonomik balonu patlatmak bu İktidara mı düşmüş? Kaldı ki, Sayın Cumhurbaşkanı bu 
konuda hemfikir değil. Sayın Cumhurbaşkanı iktidarı ne zaman devralsa enkaz devralmıştır; ama, 
devrederken pırıl pırıl bir ekonomi devretmiştir! Nitekim, söyledi, Sayın Başbakanı ikaz etti: "Ben, 
size 1993 Haziranında gayet güzel işleyen, tıkırında giden bir ekonomi devrettim" dedi. Herhalde, 
şimdi, Cumhurbaşkanını yalancılıkla suçlayacak haliniz yok yani! 

CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) - Pahalı oluyor, pahalı! 

EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) - Anladım da... Bu nasıl hesaptır, ben onu anlamadım. 
Şurada bir kitap yayımladık; sadece gazete kupürleri başka bir şey yok. Gazete kupürlerinde, 
zamanın muhalefet lideri, iktidara 342 defa "Siz hırsızsınız. İktidara gelince hesap sokacağız". 
demiş. Gelmiş, sormuş; bir şey yok. 342 defa demek, her gün bir defa söylemek demek. Bakın, biz, 
size bunu hatırlatıyoruz, şöyle de özür dilemen lazımdır diyoruz; hemen mahkemeye koşuluyor. 
Ben, bunun nasıl bir mantık olduğunu anlamadım. Hukuk sisteminde bir eksiklik olabilir, hukuk 
sistemimizde tartışılacak noktalar olabilir de, mahkemeye gitme zihniyetini anlayamadım. 
Herhalde bir gün onu da bir şekliyle anlatır... 

NEVŞAT ÖZER (Muğla) - Mahkemeye gittiyse, siyaset bitmiştir Hocam. 
EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) - Bir gün Rahmetli Özal 'a zamanın muhalefet lideri 

"Çankaya, Özal; gaflet, delalet ve hıyanet içindedir" diyor. Rahmetli Özal ona dayanamıyor, öteki 
söylenenlerin hepsine dayanıyor da, ona dayanamıyor ve gidiyor mahkemeye veriyor. Mahkemeye 
verilişiyle ilgili olarak "Bakın, mahkemeye verildin, ne dersin" diye soruyorlar. O da "Eğer bir 
ülkede siyaset mahkemeye düştüyse, orada iktidar bitmiş demektir." diyor. 

Değerli DYP'li arkadaşlarım, ben şimdi babanızın sözünü size tekrar ediyorum. Siyaset 
mahkemeye düştüğüne göre, siyaset bitmiştir; herkes evine gitsin, herkes sandığın başına gitsin, bir 
daha yetki alın. Gelebiliyorsanız amenna saddakna, zaten, kanunlarımız açık... 

HALİL BAŞOL (Tekirdağ) - Siyaset değil bu, küfür siyaseti. 

EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) - Peki efendim, bu 342 tane ne olacak? Birisini tasvip 
ediyorsanız, ötekine de göz yummak mecburiyetindesiniz. Kaldı ki, o öyle dedi. Neyse; şimdi, 
bizim konumuz kalkınma planı. 

Değerli arkadaşlarım, bu plan için önce şunu söyleyeyim; verilen hedefler yönünde büyük 
eksiklikler varmış ki, Plan ve Bütçe Komisyonunda arkadaşlarımız büyük çapta ilaveler ve düzelt
meler yapmışlardır. Onun için sözlerimin başında, Plan ve Bütçe Komisyonuna teşekkür etmiştim. 
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Şimdi, ana hedefleriyle, uzlaşmamız mümkün değil; kalkınma hızı düşük. Bizim "2000'e 5 

Kala" programımızda, kalkınma hızı 7'nin üstünde, 8 civarında. 
Bazı hedefler küçük kalmış; mal ve hizmet ihracatı hedefiniz küçük. Biz, bu ekonomik kon

jonktürde, ihracata dönük, ihracatın lokomotif olduğu bir kalkınma modelini benimsemek 
mecburiyetindeyiz; işsizliğe çare bulacaksak, ülkelerle, komşu ülkelerle aramızdaki mesafeyi süra
tle kapatacaksak. • 

Biz, mal ve hizmet dışticaretindeki açığı büyük buluyoruz. Bizim "2000'e 5 Kala" pro
gramımızda böyle değil, çok daha küçük ve 6-7 milyar dolar civarında. 

Yabancı sermaye girişi 3 milyar dolara kadar çıkabilir diyorsunuz; orada, bunun küçük bir 
hedef olduğunu söyleyeyim. Eğer, Türkiye, Avrupa Birliğine giriyorsa -biz sokacağız- onun için, 
bu hedef, bize göre küçüktür; ama, girilemeyecekse, tabiî ki, sizin bileceğiniz bir hedef olmuş oluy
or. " • ' • ' • . ' ' • . . 

Dış borçların gayri safi millî hâsılaya oranı yüzde 27'ye gerileyecek diyorsunuz. Bu hedefle 
hemfikir olmak mümkün değil; bu yüzde 27, 1980 öncesiydi ve kapalı ekonomi dönemine aittir. 
Sizin dönemizde, yani şu son Koalisyon döneminde, dışborçların gayri safî millî hâsılaya oranı 
yüzde 5Ö.4'tür; bunu, yüzde 27'ye indirmek mümkün değil; çünkü, siz, Avrupa Birliğine üye ola
caksınız. Eğer, Avrupa Birliğine üye olacaksak, bankaların karşılıklı konuşması, tesislerin teknik 
yardım alması, makine ve imalatla ilgili yardımlaşma, zaten, sizi, borç almaya götürecektir. 
"Bakın, dışborçların gayri safî millî hâsılaya oranını yüzde 27'ye indirdik; biz, bununla övünüy
oruz" diyemezsiniz; çünkü, o zaman -herhalde yanlışlıkla yazdınız- buradaki işsizlik hedefiniz çok 
yüksek kalır. 2000 yılındaki bu işsizlik hedefi yanlıştır; büyüktür. Yanılmıyorsam, 5 inci sayfada 
işsizlik oranını 7,7 olarak veriyorsunuz. 184 üncü sayfadaysa "işsizlik artı yarım iş görme" şeklinde 
bir tarif var; yani "kısmî işsizlik veya -arkadaşlar eksik istihdam demişler- eksik istihdam 
dolayısıyla işsizlik oranı yüzde 14,5'a gerileyecek" diyorsunuz. Bunlar, fevkalade yüksek rakam
lar. Türk toplumu, uzun yıllar, yüzde 7'nin üstünde bir işsizlik oranını çekmiştir. 

Burada, bizim, ne yapıp yapıp yeni iş sahaları açtırmamız -ama, bunu, özel sektör eliyle 
yaptırmamız ve altyapıya devletin müdahalesini sağlamamız- ve böylece işsizlik oranlarını azalt
mamız gerekir diye düşünüyoruz. 

Bugün, içborç oranı fevkalade yüksektir. Kısa vadeli borçlar çok'büyümüştür. Sayın Tansu 
Çiller Devlet Bakanıyken, buraya gelmiş ve -gayet güzel, kitabî bir konuşma yapmıştı- ilk 
konuşmasında "efendim, siz, kısa vadeli borçlara döndünüz. Bu kısa vadeli borçlarla giderseniz, 
sıkıntı olur, demiştik. Bakın, siz, bunu yapamadınız. Biz, şimdi, öyle bir model uygulayacağız ki,, 
bu kısa vadeli borçları, orta ve uzun vadeye yayacağız; Türkiye'nin hiç sıkıntısı olmayacak" 
demişti. Orada, yüzde 14 olan içborç bolü gayri safî millî hâsıla, yüzde 28'lere çıktı ve maalesef, 
daha kısa vadeye de yayıldı. Muhalefetteyken siz, alışkanlık olarak, çok rahat konuşurdunuz "ne 
yapalım, biz böyle söyleriz..." Nasıl yapılacağı sorulduğu zamanda, "ben aptal mıyım be yahu, 
bütün aklımı sana mı vereceğim" derdi j sizin Genel Başkanınız; yani "gopya çekesiniz; olur mu" 
derdi bir başka değerli genel başkan; ama, öyle olmuyormuş muhalefet; bak, şimdi biz, muhalefette 
tenkitimizi yaparken, alternatifi ne olmalıdır diye söylüyoruz. Kalkınma hızı küçük diyoruz, şu 
olmalıdır... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
EKREM PAKDEMÎRLİ (Devamla) - Sayın Başkan, Sayın Genel Başkanın 5 dakikasını kul

lanabilir miyim? 
BAŞKAN - Buyurun efendim, nâsılolsa, Grubun hakkıdır. 
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EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) - Grubun hakkı olduğuna göre teşekkür ederim. 
Şimdi, ANAP döneminin önemli tenkitlerinden biri de şuydu: Efendim, siz, öyle bir borç, 

gayri safî millî hâsıla oranı bıraktınız ki, biz, perişan olduk, eh, işte, ancak 1992 onarım yılı, 1993 
hamle yılı, 1994 de yıldız yılı olacaktı, baktık, hakikaten 1992 eh, kör topal gitti, 1993 de fena 
değildi; yani, açıkça söyleyelim yüzde 8,1 kalkınma hızı, Türkiye'nin planlı döneminin sadece 9 
yılında var; yani, 1993 yılı, kalkınma hızı yönünden 33 yıldaki kalkınmanın 9 yılından bir tanesi 
olmuştu; ama, kalkınma, bu plan dokümanında denildiği gibi, tüketime dönük olduğu için 
götürülemedi. Aynı davranış biçimi 1990 yılında olmuştur; 1990 yılındaki kalkınma hızı, yüzde 
9,4. Üzerine Körfez krizi gelince, o tüketime dönük olan yapı da buna etki edince, kalkınma hızı 
0,5'e düştü. 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir)-Eksi... 
EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) - Hayır efendim, eksi olur mu, biz ANAP döneminde, 8 

yıl üst üste hiç eksi büyüme, eksi kalkınma hızı diye bir hız görmedik; eksiler size ait, 1979, 1980, 
1994; bunlar eksi büyüme, onlar size ait, o şeref size ait, biz o şereften nasibimizi alamayız yani. 

HÜSEYİN BALY ALI (Balıkesir) - 1984' te siz iktidardınız. 
EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) - Hayır efendim; hiç olur mu, ben "1994" diyorum... "80 

ve 79 eksi büyümedir ve o şeref size aittir" diyorum... 
Şimdi bakın, nüfus artış hızı rakamlarında da önemli bir hata yapıyorsunuz ve 2000 yılında biz 

bunu yılda yüzde 1,5'a indireceğiz diyorsunuz. Eğer 2000 yılında nüfus artış hızını yüzde 1,5'a 
indireceksiniz, Planda, çok önemli aile planlaması tedbirlerinin de olması ve kaynaklarının 
aktarılması lazım. Şu anda nüfus büyüme hızı oranı yıllık yüzde 2,2'dir ve iki sene önce bu yüzde 
2,3'tü ve dört sene önce de yüzde 2,4'tü. Bu oranların beş senede yıllık yüzde 2,2'den yüzde 1,5'a 
gerilemesi mümkün değil. Orada temel bir hata yaparsanız, bu hata fert başına düşen millî gelire 
yansır, toplumun ihtiyaçlarına yansır, millî gelirin tümüne yansır, işsizlik oranlarına yansır... 
Oradaki hatayı bulmamız lazım. 

Ayrıca, burada, bana göre önemli saydığım bir rakam hatası daha var: Raporun 5 inci say
fasının altıncı paragrafında "Enflasyon ve özelleştirme gelirlerinde sağlanacak olumlu gelişmelere 
bağlı olarak iç ve dış borçlanmanın azalmasıyla, 2000 yılında, içborç faiz ödemelerinin GSMH 
içindeki payının 1995 yılındaki yüzde 7,5 seviyesinden yüzde 2,4-2,6'ya, dışborç faiz ödemelerinin 
GSMH içindeki payının da 1995 yılındaki yüzde 1,5'lik seviyesinden..." diye yazılıdır. Şu anda bu 
pay, yüzde 1,5 değil, yüzde 2,5'tir; yani 1,5 ilâ 2,5 arasında yüzde l'lik bir fark var ve elbette bu 
çok önemli değil diyebilirsiniz; ama neredeyse iki katı!.. Yani, orada, hatalardan gitmememiz 
lazım. 1995 yılının şu anda 1.4 katrilyon olan içborcu, gayri safî millî hâsılaya bölerseniz -ki, ocak, 
şubat ve mart aylarının üç aylık kalkınma hızı gene eksi büyümedir- burada küçülmüş gibi görünse 
de buna aldanmayın; doğru politikaları, biraz düşünerek, bir de, bu tecrübeli ANAP ne diyor diye 
dinleyerek... Yani, ANAP bunu söyledi, atın bunu derseniz böyle olursunuz. Biz, sizi ikaz ettik; 
borçlar konusunda, kalkınmada, bütçe yapımında ikaz.ettik. Geldik, burada "bütçe rakamları 
tutarsız, yanlış, bakın doğruların şu olması lazım" dedik. Bakmıyorsunuz, bakmazsanız kendi 
bildiğinize gidersiniz... Bu kadar biliyorsunuz yani; bundan öteye gitseniz tamam. Belki niyetiniz 
h a l i s , • ı ' • 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla)-Toparlıyorum efendim. 
BAŞKAN-Tabiî, Sayın Çelebi'nin süresinden toparlıyorsunuz. 

EKREM PAKDEMİRLİ (Devamla) - Yani, niyette bir kusur olmayabilir; ama, kadro 
olmayınca, bürokrasiyi çalıştıramayınca, bürokrasiyi kendi ellerinizle öğütünce sonuç bu olur. 
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Ben, sabrınız için teşekkür ediyorum. Bu planın ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyo

rum; ama, biz iktidara geldiğimizde, bunu "2000'e 5 Kala" programımızdaki hedeflerle 
değiştireceğimizi ifade ediyor, saygılar sunuyorum efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Pakdemirli, teşekkür ediyorum. 
Sayın Çelebi, Anavatan Partisi Grubunun üçüncü sözcüsü olarak, buyurun. 
Süreniz 30 dakika. . 
ANAP GRUBU ADINA IŞIN ÇELEBİ (izmir) - Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; ANAP 

Grubu adına, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı üzerinde konuşurken, öncelikle, bu Planın ülkem
ize hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim ve çalışmaları yürüten arkadaşlara teşekkür ederim. 

Özellikle, burada, bizim, "2000'e 5 Kala" çalışmalarımızda yaptığımız alternatif projeler ve 
alternatif plari çalışmalarımızla da mukayese ettiğimiz zaman, bu çalışmanın nerelerde başarılar, 
nerelerde yanlışlar içerdiğinin ve yeni dengesizliklere neden olabilecek birtakım politikaların 
ortaya konulmasında büyük yarar gördük. 

Özellikle belirtmek istediğim çok temel nokta, Gümrük Birliği sürecine girerken, Türkiye'nin, 
Avrupa Birliği tam üyeliğini hedef alması gerektiğini ve bu süreç içinde, Yedinci Beş Yıllık 
Kalkınma Planının özel bir önem taşıdığını vurgulamak istiyorum; ancak, baz yılı olan 1995 yılını 
ve geçen 1994 yılını kısaca analiz etmek, bu Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planının 
değerlendirilmesinde de büyük önem taşımaktadır. Gördüğümüz çok temel nokta, ekonomik den
geler kurulurken Türkiye'de, 1994 yılı sonrasında yeni dengesizlikler ortaya çıkmış, özellikle 
sosyal dengeler altüst olmuş, toplumsal değer yargıları ve gelir dağılımı hızla bozulmuştur. 
Enflasyonun yüzde 80'lerin üzerinde bir rakama oturması, işsizliğin artması ve yatırımların dur
ması 1995 yılının çok tipik örneğidir ve bu yapıda, yaşama standardı gerilemektedir, reel ücretler 
düşmektedir. 

1994 yılma gelindiğinde, Türkiye, 1993 Eylül sonrasında, yönetim hatalarından kaynaklanan 
müthiş bir trafik kazası yapmıştır ve bu kaza sonucu araba altüst olmuş, dengeler altüst olmuştur. 
Direksiyonda oturanların arabayı yanlış kullanması sonucu trafik kazasının olduğunu, Yedinci Beş 
Yıllık Kalkınma Planı söylemektedir. Bugün, faizleri masa başında indirme tutkusu ve bu tutku 
çerçevesinde Hazinenin değerli kâğıtlarının ihalelerinin iptal edilmesi ve bu süreçte Merkez 
Bankası kısa vadeli avans kullanımının zorlanması, Türk Lirasının likidite olarak artması, dövize 
olan talebin patlamasıyla beraber iktisat teorisinde yapılmayacak üç hatanın bir arada yapılması, 
1994 yılında müthiş bir trafik kazasının ortaya çıkmasına yol açmıştır. İşte, trafik kazalarını tele
vizyonda izliyoruz; insanın içi ürperiyor. 

1994 yılından 5 Nisana gelirken, o direksiyonu yanlış kıran, direksiyon başında uyuyan yöne
tim, o direksiyonun başında sorumsuzca oturan insanlar, Türkiye'yi, ne yazık ki, ciddî bir trafik 
kazasıyla ve unutulmayacak acılarla karşı karşıya bırakmışlardır ve bugün, o acıları yaşıyor 
Türkiye. Bugün, Türkiye, o otobüsü yeniden düzeltmek, yola çıkmak için kendini yenilemeye 
çalışıyor; ama, bugün, toplumsal kriz, sosyal kriz çok ciddî boyutlara geldi. Yedinci Beş Yıllık 
Kalkınma Planını bu anlamda dikkate ahrken, trafik canavarlarına da dikkat etmemiz gerektiğine 
inanıyorum. Trafik canavarları bugün yok burada, bu masalar bomboş. (ANAP sıralarından 
"Bravo" sesleri, alkışlar) , 

Değerli arkadaşlarım, borçlanmanın 1995 yılının ilk aylarında da, altı ay ve daha uzun vadede 
yapılmasının faiz ödemelerinin yılın ikinci yarısına ertelenmesine neden olması ve faiz 
ödemelerinin bütçe üzerindeki olumsuz etkilerini eylül ayından itibaren görme ihtimalimizin büyük 
olması; 1995 yılında, bu toplumsal krizin, bu sosyal dengesizliklerin, gelir dağılımının bozul
masının yanında, bizi, ekonomide yeniden ciddî, sorunlu günlere götüreceği endişesini taşıyorum. 
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1995 yılı bütçe açığı, hedeflenen 198 trilyona karşılık, ilk beş ayda 130 trilyon gerçekleşmiştir. 

Özelleştirme Kanununu çıkardık, trafik canavarlarının eline verdik; ama, Özelleştirme Kanununu 
yüzlerine gözlerine bulaştırdılar. 1995 yılında 5 milyar dolar özelleştirme geliri elde etmesi bekle
nen Hükümet, Haziran sonu itibariyle ancak 80 milyon dolarlık özelleştirme yapabildi. 

Değerli arkadaşlarım, faiz ve kur dengesizliğinden, döviz kurunu bilerek sabit tutmaktan 
dolayı, ilk altı ayda, 100-200 kişinin dolar bazında yüzde 30 haksız kazanç elde etmesine yol açtık. 

Değerli arkadaşlarım, 15 nisandan sonra memur sıfır zam alıyor, işçi sıfır zam alıyor; emekli 
ciddî sıkıntı içinde; köylünün gübresi, mazotu, traktörünün fiyatı üç dört misli arttı. İşte, buğdayda 
olanlar ortada, şekerde olanlar ortada; ekmeği, korkarım ki, üç dört ay sonra, 10 bin liranın üstünde 
yiyebiliriz... 

CENGİZ ALTINKAYA (Aydın) - 30 bin... 30 bin... 
IŞIN ÇELEBİ (Devamla) - Etin fiyatı 400 bin lirayı geçti. Bütün bunlar, bu Planın, baz1 yılı 

olan 1995 yılının somut gerçekleri. 
Bizi, şu anda, Türkiye'de herkes evinde dinliyor; herkes şu anda akşam sofrasını kurdu, 

çocuğunu, eşini bekliyor; o sofradaki ekmeğin dilimlerinin nasıl tek tek eksildiğini görüyor. O 
insanların cebinde -ayın 12'si- bugün, maaşlarından zerre para kalmadı; ama, bu Hükümet, o işçiye 
de, o memura da, o sıfır zammı layık görürken, 100-200 dolar karaborsacısına; doları getirip boz
durup hazine bonosu alan insanlara, altı ayda, dolar bazında, yüzde 30 faiz ödedi; dünyanın parasını 
ödedi. 

Böyle bir ekonomide, hazırladığımız "2000'e 5 Kala Projesinde" temel unsur, Türkiye'de 
güveni, istikrarı sağlamak ve bu güven ve istikrar içerisinde sürdürülebilir bir büyümeyi temin 
etmek ve enflasyonu aşağıya indirmeyi temel amaç olarak görüyoruz; bu yapıda plana ihtiyaç var. 
Çünkü, bu yapıda bir plan hazırlanmadığı sürece, kaynakların etkin ve rasyonel kullanımını ve 
enflasyonu güven ve istikrar içerisinde indirerek bir güven ve istikrar ortamını temin edemediğimiz 
sürece, sosyal dengelerin alt üstolması, bence, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planının en büyük 
ayıbı olacaktır. 

Özellikle, Gümrük Birliğini yaşarken, rekabet edeceğimiz Avrupa Birliğinin Maastricht 
Zirvesinde ve Antlaşma çerçevesinde ciddî hedeflerinin, planlarının olduğunu görüyoruz; Avrupa 
Birliği Komisyonunun ve Konseyinin yaptığı çalışmalardaki hedefleri, yeni sınırları, stratejileri 
görüyoruz... Türkiye'nin Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planını görüşürken, burada Bakanlar 
Kurulunun tümü oturmalı ve Türkiye'nin 2000 yılına giderken stratejisini, planını, hedeflerini 
tartışmamız gerekiyordu; ne yazık ki, Türkiye'nin sorunlarına dönük muhatap bulamıyoruz; ama, 
propaganda makineleri durmadan çalışıyor "kim daha iyi Türkiye'yi yönetir"in cevabı önceden 
hazır. Goebbels'in propaganda makinesi bile, Hitler'in ömrünü, hayatını uzatmaya yetmedi. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, burada, bu Plan, piyasa ekonomisine geçince önemini yitirmiş gibi 
gözükebilir; ama, dünyada bilimsel ve teknolojik gelişmenin sonunda, bölgesel entegrasyonlar, 
özellikle stratejilerin ve stratejik planların ve hedeflerin önemini geçmişe göre çok daha fazla 
artırmıştır. Bu gözlükle ve bu çerçeveyle meseleye baktığımızda, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma 
Planını analiz ettiğimizde ve 2000'e 5 Kala Projesinde, Arı Grubundan arkadaşlarımızın da 
katkılarıyla ciddî çalıştığımızda, ortaya koyduğumuz projeler ve Türkiye'de derhal uygulamaya 
koyacağımız alternatif programlarımızın ışığında soruna baktığımızda, bu Planın, Türkiye'de 
istikran ve güveni sağlayamayacağını gördük. 

Enflasyonu kademeli olarak düşürmek gerekirken ve bu enflasyonun kademeli düşmesini 
temin edebilecek şekilde, ciddî, istikrarlı ve sürdürülebilir büyüme hızını tutturabilecek bir 
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ekonomik iktisat politikası, iktisat teorisi çerçevesinde uygulanabilir mi diye baktığımızda, ne 
yazık ki, burada, bu dengeler çerçevesinde bunu göremedik. Ben, tabiî, bunu göremeyince, 
UDÎDEM'i aradım; UDİDEM'den eser var mı diye, 2 anahtar veya yeşil karttan söz ediliyor mu 
diye; baktık ki, ne yeşil kart kalmış ne iki anahtar... 

ENGİN GÜNER (İstanbul) - Seçimlerden önceydi onlar. 
IŞIN ÇELEBİ (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, özellikle belirtmek istediğim çok önemli bir 

nokta da şudur: Gümrük Birliği sürecini ve Gümrük Birliği sürecindeki Türkiye'nin gelişmesini, 
, sorunlarını ve sorunlarının çözümünü, biz, çok ciddîye alıyoruz; belki, fazla ciddîye aldığımız için 

de, Türkiye'nin bugünkü propaganda makineleri karşısında yanlış anlaşılıyoruz. Biz, Gümrük 
Birliğine ve Avrupa Birliğinin tam üyeliğine giden dönemde, Türkiye'nin, sağlıklı bir rekabet 
ortamını ve piyasaların kurumsallaşmasını temin edecek politikalançok ciddîye alıyoruz ve çok 
önem veriyoruz. Rekabet hukukunun uygulanmasına, rekabet kanununun uygulamaya geçirilme
sine çok Önem veriyoruz; burada, üç günde geçti. Gümrük Birliğiyle ilgili yetki kanununda, güm
rük kanunu unutulmuştu; burada, önergeyle, o yetki kanununa ilave edildi. Biz, bu meseleyi çok 
ciddîye alıyoruz; ama, görüyorum ki, bu Planda, Gümrük Birliği sürecinden sonra, Avrupa 
Birliğine tam üyelik konusunda en ufak bir cümle olmadığı gibi, bir heyecan da yok. Oysa, Gümrük 
Birliği süreci içinde, Avrupa Birliğinin bizden istediği birtakım mevzuat uyumunu yapıyoruz; ama, 
işin öbür önemli noktası, bu Hükümetin 65 milyon insana karşı, vatandaşlarına karşı görevleri yok 
mu... Türkiye, toplum olarak, 65.milyon vatandaşıyla, esnafıyla, sanatkârıyla, küçük ve orta ölçek
li sanayicisiyle, serbest meslek sahibiyle, memuruyla, işçisiyle, emeklisiyle, genciyle, kadınıyla bu 
rekabete nasır uyum sağlayacağı; bu uyum sürecindeki sorunlar nasıl çözüleceği konularında, 
Planda, bir program, bir hazırlık var mı diye baktık; yok... 

Odalar Birliği Başkanı, seyahat ediyor, çilingir sofralarında eğleniyor; ama, Anadolu sanayi
cisinin hakkını korumuyor. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Anadolu sanayicisinin 
hakkını korumayanları, o uçaklarda yaltaklık edenleri açıkça davet ediyorum; bu konuları her yerde 
tartışalım. Anadolu sanayicisini satıyor!.. 

Değerli arkadaşlarım, bunların hesabı verilecek, bunların hesabını soracağız, bunları 
tartışacağız. Gümrük Birliği sürecinde, bu mesele çok önemli. 

Rekabet için fiyat istikrarı çok önem taşıyor. Rekabet, enflasyonu aşağı indirmenin, istikrar 
içinde sürekliliğini temin etmenin şart olduğu ve sosyal dengelerin bu kadar altüst olduğu bir 
dönemde, bence, çok daha önemli hale gelmiştir. 

Şimdi, 600 bin işçinin toplusözleşme görüşmelerinin ne olacağı belli değil; asgari ücret 
komisyonunda ne olacağı belli değil; memurun sendika hakkı verilmedi... 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Var mısınız, memura, sendika hakkını vermeye?!. 
IŞIN ÇELEBİ (Devamla) - Buna karşılık, 1994 yılında, yaklaşık 2,5 milyar dolar özelleştirme 

geliri elde edileceği söylendi; elde edilen gelir, 200-300 milyon dolar. TOFAŞ'ın, Shoders'a, 
Londra'da yaptığı satışı çıkarırsanız, bu rakam 200 milyon doların ötesinde değil. 1995 yılı için 5 
milyar dolar özelleştirme geliri öngörülmüş, gerçekleşen, 80 milyon dolar... Nerede tarım reformu, 
nerede sosyal güvenlikle ilgili çalışmalar!.. 

Planda, sosyal güvenlik kurumlarının, gayri safî millî hâsıla içinde yüzde 1,5 oranında açık 
vereceği, 2000 yılına kadar sürekli açık vereceği; yani, sosyal güvenlik kurumlarının batmış halin
in devam edeceği belirtiliyor. 

Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, ne memura ne işçiye ne köylüye ne gence ne kadına ne 
esnafa bir şey getiriyor; hiçbir şey getirmiyor; evinde sofrasını hazırlayan o ihsanların ekmeğine bir 
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dilim eklemiyor; ama, iyi niyetli istekler belgesi. Arzu edilen şeyler alt alta yazılmış; ama, nasıl 
yapılacağı, kendi içindeki iç tutarlılığının nasıl kurulduğu net değil, açık değil. Biraz sonra bunları 
anlatacağım. 

Şimdi, burada, çok açık olan bir şey, bu iyi niyet belgelerinin finansman modeli yok. Rakamlar 
konulmuş; ama, nasıl ve nereden temin edileceği belli değil. 

205 inci sayfada, o hazırlık metinlerinde, hızlı kentleşme ve artan nüfusun konut ihtiyacının 
karşılanabilmesi için finansman modelleri geliştirileceği söyleniyor. Yedinci Beş Yıllık Kalkınma, 
Planında, bu finansman modellerinin nasıl geliştirileceği eğer yazılı değilse, bunun bir aksiyon pro
gramı yoksa, somut olarak bunun nasıl yapılacağı belli değilse, onun kaynağı konusunda benim 
ciddî şüphelerim olur. 

Bunu, eğitimde ve sağlıkta da görüyoruz. Eğitimde ve sağlıkta, vatandaşların özlemlerine ve 
gelişen Türkiye'nin şartlarına uyum sağlayabilecek miyiz diye baktım. Eğitim ve sağlıkta, 
yatırımların özel sektör eliyle yönlendirilmesi ön plana çıkmış; saygı duyarım; ama, gelir 
dağılımının bu kadar bozulduğu bir dönemde, bu gelir dağılımı bozukluğu içinde, memurun, 
işçinin, emeklinin çocuğunun nasıl okuyacağının, hastanelerde nasıl tedavi göreceğinin çözüm
lerinin de burada öngörülmesi gerekirdi; bunların hiçbiri öngörülmemiştir; çünkü, bu Plan, vatan
daşın mutluluğunu hedef alan bir Plan değildir; özellikle, bu sosyal dengelerin, bu problemlerin 
arttığı bir dönemde. 

Şimdi, bunun haricinde, özel sektör eliyle, bu yatırımlar gelişiyor. Özel sektörün teşviği, fiyat 
mekanizmasıdır ve fiyat istikrarıdır; böyle bir yapı da kârlılığıdır. Peki, vatandaşın hakkını koruy
acak, denetim ve gözetim yapacak nasıl müesseseler oluşturuluyor; bu denetim ve gözetimler, 
köhne Millî Eğitim Bakanlığıyla, köhne ve yolsuzluktan kokuşmuş Sağlık Bakanlığıyla mı 
yapılacak?!. Bunların, burada açıkça belirtilmesi gerekirken, bunlar belirtilmiyor. 

Yatırımlar için -Sayın Genel Başkanımız da belirtti- yeterli kaynak yok ve yap-işlet-devret, 
enerjide, ulaştırmada, haberleşmede bir sihirli değnek. 

Şimdi, bakın arkadaşlar, biz, 2000'e 5 Kala Projesini hazırlarken, proje detayına da indik ve 
gördük ki, Urfa'dai ihale edilen Birecik Barajı yap-işlet-devrete göre yürümüyor. Adana'da 1,5 
milyar kilovatlık Yedİgöze Barajının yap-işlet-devrete göre yapılmasına karar verildi ve Sinop 
Boyabat'ta, derivasyon tüneli biten baraj da yap-işlet-devrete göre yapılacak. Burada, amaç ne; 
burada, amaç, Hükümet, kamu altyapı yatırımlarına kaynak tahsis edemiyor ve ayırdığı ödeneklerin 
de baştan yüzde 20'sini kesiyor, sonra, yüzde 35'ini serbest bırakıyor, inşaat zamanı geçtikten 
sonra gerisini veriyor. Kamu Ortaklığı Fonundan, 1992 ve 1993'te ayrılan kaynakların sadece 
yüzde 44'ü kullanılabilmiş -rakam isterseniz veririm- 1993'te ayrılan ödenek 3,2 trilyon, verilen 
1,4 trilyon... Bunu daha da uzatmak mümkün. 

Tarıma dönük sulama projelerinin yap-işlet-devretle yapılması öngörülüyor. Değerli 
arkadaşlarım, burada -Sayın Genel Başkanımız söyledi- Anayasaya göre imtiyaz devri söz konusu, 
Danıştayın onayı gerekli. Bununla ilgili hiçbir tedbir yok; bunları, önergelerle düzeltmeye 
çalışıyoruz. 

Türkiye'nin enerji problemi çok önemli. Türkiye, enerjide çok ciddî bir darboğazın eşiğine 
geldi. Bakın, 1994 yılında, kurulu güç olarak, 22 650 megavat olması gerekirken, Türkiye, şu anda, 
20 bin megavatı gerçekleştirdi ve 2000 yılında, Türkiye'nin -bizim hesaplamalarımıza göre- 30 bin 
megavatlık kurulu gücü olması lazım. Onun için, ödeneklerin açılması lazım. Şüpheli birtakım kay
naklarla bu mesele yürümez. 

Bakın, arkadaşlar, size bir rakam vereceğim. Bu işleri bildiğimiz için bunu söylüyorum. 
Lütfen, Türkiye'de, bugün, bizi dinleyen herkes, tecrübemize, bilgimize ve iş yapma kabiliyetimize 
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güvensin; çünkü, biz, 1984 ile 1991 yılları arasında 65 tane baraj bitirdik, 59 adet barajın inşaatını 
başlattık, bitme noktasına getirdik; ama, 1992 ilâ 1993 yılları arasında biten baraj adedi sadece 14; 
1994 yılında da biten baraj yok... Size söz veriyorum, eylülde erken seçim yapılsın, bu erken seçim
le iktidar olalım; altı ay içinde size 15 tane baraj bitiririz. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, 
alkışlar; DYP sıralarından gürültüler) 

MEHMET ALİ YAVUZ (Konya) - Niye bitirmediniz?!. 

IŞIN ÇELEBİ (Devamla) - Evet, sayayım isterseniz isim isim -Bugün, Türk halkı bizi dinliy
or- Batman'daki barajı bitiririz, Antalya'daki Çayboğazı Barajını altı ayda bitiririz ve işletmeye 
alırız, Erzurum'daki Kuzgun Barajını bitiririz, Aydın'daki Yaylâkavak Barajını bitiririz, İzmir'de
ki Tahtalı Barajına 450 milyar verir bitiririz, Malatya'daki Çat Projesini bitiririz, Eskişehir'deki 
Yenice Projesini bitiririz, Adıyaman'daki Çamgazi Projesini bitiririz, Balıkesir'deki Gönen 
Projesini bitiririz, Adana'daki Çatalan'ı bitiririz, Nergizlik'i bitiririz; ama, bunlara kaynak vermiy
orsunuz, bunlar bitmiyor. 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) - Verdik, verdik; bitiyor... 
IŞIN ÇELEBİ (Devamla) - Çünkü, projeciliğiniz, yatırımcılığınız yok; iş bilme, yapma 

kabiliyetiniz yok... (ANAP sıralarından alkışlar) İddia ediyorum, ben, bunu açıkça iddia ediyorum; 
biz, bu projeleri, iktidar olduğumuz günden altı ay sonra bitirir, devreye alırız. 

HÜSEYİN BALY ALI (Balıkesir)-Dağ gibi barajlar yapıldı; dağ gibi... 

IŞIN ÇELEBİ (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, bakın... 
HÜSEYİN BALY ALI (Balıkesir) - Gönen Barajına git de gör! 
IŞIN ÇELEBİ (Devamla) - Bakın, değerli arkadaşlarım... 
HÜSEYİN BALY ALI (Balıkesir) - Bir çivi çakmadınız... 
IŞIN ÇELEBİ (Devamla) - Bakın, Orta Sakarya-Yenice Barajı, sizin bu... 
HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) - Git de gör; üç senede dağ gibi barajlar yapıldı. 
IŞIN ÇELEBİ (Devamla) - Sizin bu kabiliyetsizliğiniz sonucu, Orta Sakarya-Yenice Projesi, 

şu anda, 1995 yılının başında bitmesi gereken noktadan bir yıl gecikti. 
HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) - Palavraya lüzum yok; gel de gör! 

IŞIN ÇELEBİ (Devamla).-Seyhan-Çatalan Barajı iki yıl gecikti. 
HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) - Edebiyatla bu iş yürümüyor! 
IŞIN ÇELEBİ (Devamla) - Peri-Özlüce Barajı bir yıl gecikti. Biz, 65 baraj bitirdik; 59 barajı 

bitme noktasına... 
HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) - Bizim başlattığımız barajların kurdelesini kestiniz... 
IŞIN ÇELEBİ (Devamla) - Bak... Hüseyin Bey, sana bir rakam vereyim; öğren bak... 
HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) - Oradan okuyarak baraj yapılmıyor. 
BAŞKAN - Sayın Balyalı... 
IŞIN ÇELEBİ (Devamla)'- Bak öğren, bak; iyi dinle... 
HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) - Otuz senedir bu işin içindeyim. 
IŞIN ÇELEBİ (Devamla) - Sayın Balyalı, bak öğren; iyi dinle... 
HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) - Ben, sana bunların dersini veririm dersini!.. 
IŞIN ÇELEBİ (Devamla) - İyi dinle Sayın Balyalı, bak iyi dinle... 

BAŞKAN - Sayın Balyalı...Rica ediyorum... 
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IŞIN ÇELEBİ (Devamla) - 1970 yılına kadar Türkiye'de... 

• HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) - Gel de sana dersini vereyim, dersini!.. 

IŞIN ÇELEBİ (Devamla) - Dinle Sayın Balyalı, dinle... Bir dakika dinle... 

BAŞKAN - Sayın Çelebi, siz buyurun efendim. 

IŞIN ÇELEBİ (Devamla) - 1970 yılına kadar Türkiye'de 23 baraj, 1980'e kadar 28 baraj bitti; 
1983 ilâ 1991 arasında 65 baraj bitirdik biz. (ANAP sıralarından alkışlar) 1992'de 8 tane; 1992 
yılında biten, bizim başlattığınız, biten 8 baraj; 1993'te de 6 baraj... Değerli arkadaşlarım, 1994'te 
hiç yok hiç; çünkü, para vermiyorsunuz. 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin)-Paralar ne oldu?!. 

REFİK ARSLAN (Kastamonu) - Yazıklar olsun!.. 

IŞIN ÇELEBİ (Devamla) - Bakın, Kamu Ortaklığı Fonunu bütçeye aldınız, transfer ve cari 
harcamar için; yapmayın dedik size,, yanlış yapıyorsunuz dedik. 1993'te 3,2 trilyon ödenek 
ayırdınız, 1,4 trilyonunu harcattınız; 1994'te 3,6 trilyon verdiniz, 1,5 trilyon harcattınız; ama, Plan 
ve Bütçe Komisyonunda bunları söylediğimizde, yapmayın arkadaşlar dediğimizde, anlamadınız. 

SABRİ ÖZTÜRK (İstanbul) - Ekonomiden anlamazlar. 

IŞIN ÇELEBİ (Devamla) - Bakın, değerli arkadaşlarım, GAP Projesini konuşacağız burada, 
GAP Projesini... 

EYYÜP CENAP GÜLPINAR (Şanlıurfa) - GAP bitti... GAP kalmadı... 
IŞIN ÇELEBİ (Devamla) - Adıyaman'dan Diyarbakır'a, Urfa'ya, Mardin'e kadar, Siirt'e 

kadar içine alan bölgeyi etkileyen entegre proje GAP'ı konuşacağız. Urfa'dan Mardin'e kadar, 
Cizre'ye kadar giden o kanalların ne olduğunu konuşacağız. Şu anda, sulamada ciddî geçik/neler 
var, para verilmiyor, ödeneğin ancak yüzde 30'u bırakılıyor. 

Bakın, size bir rakam vereceğim -bu rakamlarda hodri meydan, DSİ'den öğrenin, başka yer
den öğrenin, hodri meydan- 1983'Ie 1991 arasında 171 trilyon para harcadık, 1995 fiyatlarıyla; 
yılda 20 trilyondan fazla. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Dolara vurursan... . 
IŞIN ÇELEBİ (Devamla) - 1992 harcaması 10,8 trilyon -rakam yarıya inmiş- 1993'te 7,5 tri

lyon -rakam daha da aşağıya inmiş- 1994'te 4 trilyon, 1995'te ayrılan ödenek sadece 7,7 trilyon; 
bunun da, yansı ya gerçekleşir ya gerçekleşmez... 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Millet bunun hesabını soracak... 
; IŞIN ÇELEBİ (Devamla) - GAP'ı, sadece gösteriş ve şov için, o propaganda makinelerinin 

yağı olarak kullanıyorsunuz; ama, o sulama projeleri duruyor, Urfa Tüneli duruyor... Bunun 
hesabını bu millete vereceksiniz. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, şimdi de, yeni bir oyuncak buldunuz, yeni bir kurtarıcı; yap-işlet-
devret... Ortada Anayasa değişikliği var; gerçekleşmesi gerekiyor. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Niye oyalıyorsunuz?!. 
IŞIN ÇELEBİ (Devamla) -Uyardık, önerge getirdik... 
COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) -Oy verin o zaman... 
IŞIN ÇELEBİ (Devamla) - Önerge getirdik... Önerge getirdik... 
Şimdi, bu projeleri alt alta koyduğumuzda, bakın, bu Planda söylenen, sadece, Atatürk 

Havalimanı genişletilecek, Antalya Havalimanı genişletilecek, efendim, İzmir kanalizasyon proje-
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si yap-işlet-devretle olacak -kanalizasyon nasıl yap-işlet-devretle olacaksa- İzmit'teki içme suyu 
projesi yap-işlet-devretle olacak; başka da proje sayılmıyor hemen hemen. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, hedefleri belirleyen ve hedeflerin gerçekleşmesini temin eden, 
yatırımlardır. Eğer, hedeflerle uyumlu kaynak dağılımı, yatırım politikaları temin edilmezse, 
yatırım politikaları yetersiz kalırsa, gelişmesini özel sektörün eliyle istediğimiz kadar temin ede
lim, yatırımlarda ciddî sorunlarla karşılaşırız. Bu, ciddî bir noktadır. 

Değerli arkadaşlarım, bu Planla ilgili daha başka ciddî noktalara da dikkatinizi çekeceğim. 
Ödemeler dengesi ile büyüme arasında ciddî bir ilişki vardır. Burada -Sayın Genel Başkanımız 
belirtti- iki farklı büyüme hedefi var, yüzde 5,5 ile yüzde 7,1. Sorun burada bitmiyor; sorun, çok 
daha temelde, derinde bir problemi beraberinde getiriyor. Şimdi, 5,5 ile 7,1'in ihracat hedefi 
birinde 43,5 milyar dolar, birinde 44,5 milyar dolar, hemen hemen aynı. İthalat, birinde 68 milyar 
dolar, birinde 73 milyar dolar; ama, 7,1'lik büyüme hızında ihracat donuyor. Çalışmaya 
baktığımızda, Avrupa Birliği pazarının doymuş olduğu ve ihracatın artmayacağı söyleniyor, bunu 
kabul etmek mümkün değildir. 

Turizm ve işçi gelirlerine gelince; turizm gelirleri artıyor, işçi dövizlerinin de 5 milyar dolara 
çıkacağı söyleniyor. İhracattan ve sanayileşmeden vazgeçen bir mantık var, dışa açık büyümeden 
vazgeçen bir mantık var. Mutlaka bu büyüme stratejisinin revize edilmesi lazım. Bizim 2000'e 5 
Kala projelerinde söylediğimiz, sanayileşme ve kalkınma, dışa açık büyüme süreci içinde olacaktır. 
Türkiye'nin bugün geldiği 20 milyar dolarlık ihracat potansiyeli 1991 öncesinde bizim 
oluşturduğumuz bir ihracat potansiyelidir. Bunu 50 milyar dolar hedefine çıkarmak lazım; bunun 
alt yapısını, sanayiini, bütün bu politikaları belirlemek lazım; ama, ne yazık ki, burada bunlar yok. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, biz, Abant'ta, Pamukkale'de bütün bu meseleleri tartıştığımızda, 
insanlar bize diyordu ki "ne yapıyorlar?.." Evet, biz, Gümrük Birliğine girecek Türkiye'nin planını, 
programını yapıyorduk ve gördük ki, Türkiye'de dışa açık büyüme süreci içinde ihracata dönük 
olarak, küçük ve orta ölçekli sanayicinin çok önemi var. Biz, bunu Odalar Birliği Başkanına 
defalarca söyledik; ama, Odalar Birliği Başkanı bizi yanlış anlamış; o Gümrük Birliğiyle ilgili 
Yetki Kanununa kendisinin seçim süresini uzatma yetkisini getirmiş, Gümrük Birliği ile ilgili 
kanunu unutmuşlar. Halbuki, biz, Odalar Birliği Başkanından ve Odalar Birliğinden, tüm Anadolu 
sanayicisinin, bu Gümrük Birliği sürecinde... 

Değerli arkadaşlarım, Yunanistan'ın aldığı 30 milyar dolar, İspanya'nın aldığı 50 milyar dolar, 
Portekiz'in aldığı 14 milyar dolar, tam üye olduktan sonra... Ortak tarım politikasıyla beraber, 
sanayiin uyumu için bu kaynaklar kullanıldı; Türkiye, beş yılda, sadece 3 milyar dolar alacak. O 
zaman, Türkiye, bu rekabete uyum süreci için, kendi vatandaşlarına karşı düşen görevini yürütme 
açısından, bu kaynakları -kendi kaynaklarını- tahsis etmek zorundadır; bu Planda bunlar yok... Bu 
unutuluyor... 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, tarım sektörüne bakalım. Tarım sektöründe görüyoruz ki, 
önümüze klasik laflar konulmuş; devletçi bir mantık, statükocu bir mantık hâkim; değişimle ilgili 
hiçbir şey yok. Hayvancılık Müsteşarlığı kuruyorlarmış... Hâlâ, kamudan yardım bekliyorlar, 
kamudan medet umuyorlar. 

GATT ve Uruguay Roundu çerçevesinde ortak tarım politikasından söz ediliyor ve ortak tarım 
politikasını böyle bir unsurun, böyle bir sürecin önemli bir noktası olarak ele alıyor; oysa, ortak 
tarım politikası, tam üyeliğe geçtikten sonra olabilir. Bu Ortaklık Konseyi kararında, ortak tarım 
politikası, hizmetlerin serbest dolaşmayla beraber devre dışı bırakıldı. Eğer, Türkiye, ortak tarım 
politikasına geçecekse; bu işe yılda 3 ilâ 4 milyar dolar kaynak tahsis etmek zorunda. Onu 
yazdığınız zaman, yılda 3 ilâ 4 milyar doları daoraya koymanız lazım. 
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Değerli arkadaşlarım, ortak tarım politikasına geçmek, teknoloji yönünden tarımda gelişme 

sağlamayı öncelikli hale getirir. 

Şimdi, biz 2000'e 5 kala çalışmalarımızda, tarımda, makro politikalarda, köylümüzün refahını 
yükseltmeyi, köylümüzün gelirini artırmayı, köylümüzün daha iyi şartlarda yaşamasını öngördük. 
Köylümüze dönük bir tek politika yoktur burada; köylümüzün daha iyi yaşaması, daha iyi geçin
mesi, geceleri daha rahat uyuması, traktörünü yeni teknolojide alabilmesi için bir tek politika yok. 

Şimdi, burada, ortak tarım politikasına, tarımda makro politikalara baktığımızda, gelişme 
sürecinde» dünyadaki bölgesel yaklaşımlar çok önemlidir, bölgesel bazda çok önemli politikalar 
vardır. Gelir farklılığını azaltıcı yaklaşımın getirilmesi gerekir; burada hiçbir şey yok. Gübre 3 kat 
artmış, mazot 4-5 kat artmış... 

M.RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Mazot, 10 kat arttı, 10... 

IŞIN ÇELEBİ (Devamla) - . . . traktör fiyatı çıkmış 300 milyondan 800 milyona; buğdaydaki 
hali de görüyorsunuz. 

FETHULLAH ERBAŞ (Van) - Şeker ithal ediyorlar... 

IŞIN ÇELEBÎ (Devamla) - Şeker pancarındaki, şekerdeki hali görüyorsunuz... 

M. RAUF ERTEKİN (Kütahya) - Et ithal ediyorlar... 

IŞIN ÇELEBİ (Devamla) - Etteki hali görüyorsunuz... 
Bütün bu yapısal sorunlar duracak; ama, güzel laflar edilecek... GATT'ı, Uruguay Round'unu, 

Avrupa Birliğinin ortak tarım politikasını burada yazdınız mı?!. Köylünün refahını geliştirici poli
tikaların somut olarak nasıl yapılacağını biz, 2000'e 5 Kala Projesinde hazırladık; isterseniz 
anlatırım. Ancak, tarımsal yapının iyileştirilmesi, etkin teknoloji kullanımıyla beraber, verimliliğin 
artırılmasına ve işletme büyüklükleriyle teknolojik altyapının yenilenmesine bağlıdır. 

Burada, ne yapılıyor diye bakıyoruz: Yedinci Beş Yıllık Planda aynen "tarım kesiminde en 
önemli problemlerden biri, kamu kesimindeki yetki dağınıklığı ve koordinasyon yetersizliğidir" 
deniliyor, ama, buna karşılık, kamu eliyle yeni bir "Hayvancılık Müsteşarlığı" kuruluyor. 

Özelleştirme yapılacak... Peki, niçin, tarım sektöründe, devlet eliyle yapılan hizmetlerin 
özelleştirilmesinden söz edilmiyor; bu Planda niçin köylüye güvenilmiyor; köylünün • bu 
özelleştirme meselesinde, sulamada, kendi yaratıcı gücüyle yapabilecekleri konusundaki politikalar 
niçin açık biçimde konulmuyor; niçin köylüye tarım politikasında güvenilmiyor da devletin üç beş 
bürokratına güveniliyor; çünkü, bu Plan, halktan gelen, heyecan duyan bir plan değil, bürokrat bir 
Plan, halktan kopuk bir Plan. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, özelleştirme yok... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

SÜLEYMAN HATİNOĞLU (Artvin) - Sayın Başkan, 10 dakika daha verin. 

BAŞKAN - Sayın Hatinoğlu, müsaade buyurun lütfen. 

Sayın Çelebi, lütfen... Süremiz doluyor, size 5 dakika süre veriyorum, ikinci defa uzatma 
imkânım yok. 

IŞIN ÇELEBİ (Devamla) - Gelişmiş ülkelerin temel tarım politikasında, hayvansal üretimin, 
tarımsal üretimin yüzde 60Ydüzeyinde olması lazım. Bakınız bir daha söylüyorum: Tarımsal üre
tim içinde hayvansal üretimini payının yüzde 60 düzeyinde olması lazım; Planda, bunun tam tersi; 
buna dönük yapısal bir değişim yok. Bu Plan köylüden kopmuş derken bunları söylüyorum... 
Köylünün refahını artırıcı bir tek politika yok... 
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Şimdi, başka bir şey söyleyeceğim: Özel sektörün yatırımları yüzde 3'e düşmüş; yatırımları 

azalıyor; ama, kamunun payı artıyor; gıda sektöründe, görüyorum ki, özel sektörün yatırımları 
yüzde 3,4'ten yüzde 4'e çıkıyor; yani, hiçbir şey artmıyor; .kamu yatırımlarıysa yüzde 12'ye 
çıkıyor. 

Şimdi, traktörde, sunî döllemede, tohumculukta... Biz tohumculuğu Türkiye'ye 1986'da getir
erek büyük bir devrim yaptık ve bugün Türkiye'de -sunî dölleme, sunî tohumlama- bununla ilgili 
bir özelleştirme yok. Bakın, özel sektör yatırımları artmayınca, çiftçi eliyle sermaye birikimi 
düşünülmediği için, teknoloji yenileme, teknolojideki değişikliğin takibi konusunda nasıl bir 
dönüşüm yapılacağı da belli değil; yani, köylü burada ihmal edilmiş, memur ihmal edilmiş, işçi 
ihmal edilmiş... 

İşsizlik oranı, 1991 sonunda -Sayın Genel Başkan söyledi- yüzde 14,5; bugün 19,8; 2000 
yılında yine 14,5'e geleceğiz. Peki, biz bu kadar sıkıntıya niye katlandık, niye katlanıyoruz?!. Bu 
kadar yıl boşa geçti demektir. Hükümetin sınıfta kaldığı çok açık, bu rakamla çok açık... Yedinci 
Beş Yıllık Plan diyor ki, bu Hükümet sınıfta kalmıştır. Ben -bu başarısızlığı- 2000 yılında, yeniden 
1991 hedeflerini yakalamak için çalışacağım... Bırakın bize, biz, 1991 yılında bıraktığımız nok
tadaki Türkiye'yi, yeniden, 1991 öncesi gibi, eski, saygın ve güçlü hale getirelim arkadaşlar. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, şimdi, ortak tarım politikasından bahsediyorsunuz; ama, gelin, şu 
Gümrük Birliği meselesini bir konuşalım. Bakın, Planda, sadece Avrupa Birliğinin Türkiye'den 
istediği mevzuat uyumu var; 300'e yakın kanun var; bunlar tamam, yapalım. 

Biraz önce anlattım; ama, Hükümetin çiftçiye, memura -reel ücretler gerilemiş- işçiye, esnafa 
yapacağı şeyler yok mu; hiçbiri yok; firmalara, küçük ve orta ölçekli sanayiciye, esnafa yapacağı 
şey yok mu; hiçbiri yok; ama, diyorlar ki: "Bakın arkadaşlar, Ortaklık Konseyi kararını 
tartışırsanız, propaganda makineleriyle sizi yok ederiz." Ben yok olmaya razıyım; ama, 
tartışacağız, bu Mecliste tartışacağız. 

Ortaklık Konseyi kararlarında, niçin hizmetler sektöründe serbest dolaşım kabul edilmemiştir? 
Benim müteahhidim, niçin, Almanya'ya, bu kadar şartlardan sonra, Türk işçisini götüremeyecek, 
orada büro kuramayacak, orada çalışamayacak, Alman firmalarıyla eşit şartlarda ihale alamaya
cak?.. Bu yasaklandı; ben, buna karşıyım! Eğer, 1973'teki Katma Protokolün ahdî yükümlülükleri 
geçerliyse, böyle bir madde konulamaz; eğer, 1973'teki Katma Protokol hükümleri, ahdî yüküm
lülükler açısından geçerliyse, böyle bir şey olamaz; ama, çok önemli başka bir şey var... 

Özellikle, Avrupa Birliğinin işleyişi açısından bir bilgi vermek istiyorum: Avrupa Birliği 
Komisyonu, hükümet düzeyinde; Avrupa Birliği Konseyi ise üye ülkelerin dışişleri bakanlarından 
oluşuyor ve kararlar önemli ölçüde buradan geçiyor. Avrupa Parlamentosu, 1980'den sonra kurul
du ve bütçe onayı gibi bazı yetkileri var. 

Avrupa Birliği Komisyonu diyor ki: "Biz, Türkiye'nin birtakım meselelerini Avrupa 
Parlamentosundan geçirmek zorundayız'." Peki "buna, ahdî yükümlülük olarak hakkınız var mır 

dediğimizde "efendim, biz, bunu, danışma anlamında götüreceğiz; ama, onlar 'hayır' derse, bir
takım meseleleri askıya alacağız." Avrupa Parlamentosu 1980'den sonra kurulduğuna göre, 350 
milyon insana hesap verecek ve onların haklarını koruyacak. Peki, Ortaklık Konseyi kararları, 
eşitlik ilkesine göre, neden bu Parlamentodan geçmiyor, neden, biz, 65 milyon insanın hakkını 
korumuyoruz?!. Ben, bunu saat 19.25'te, Türkiye'de, açıkça söylüyorum, uluslararası alanda güçlü 
olabilmek için bir hükümet, bu Meclisin gücünü arkasına alması lazım. Ben, ülkesini seven, vatan
sever bir adam olarak söylüyorum, milliyetçi bir adam olarak söylüyorum, çok açıkça ifade ediyo
rum, geleneklerine, Örflerine, âdetlerine bağlı bir adam olarak söylüyorum, demokrat bir adam 
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olarak söylüyorum, bu Parlamentoyu istisgar ettiğiniz sürece, Türkiye'de, demokrasinin sağlıklı 
çalışmasını temin edemezsiniz. Avrupalı, Avrupa Parlamentosundan geçirecek, siz, bu Ortaklık 
Konseyi kararlarını bu Meclisten geçirmeyeceksiniz, bu Meclisi, bu halkı, buna layık görmeye
ceksiniz; sizi kınıyorum, sizi eleştiriyorum. (ANAP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN-Lütfen, son cümlenizi ifade eder misiniz. 

IŞIN ÇELEBİ (Devamla) - Sayın Başkan, bitiriyorum efendim. 

Değerli arkadaşlarım, biz, bu eleştirileri, pozitif bir eleştiri anlamında yaptık, ne yapılması 
gerektiğini de söylerek yaptık, projelerimizi de sunarak yaptık. Bunu, ülkemizin daha iyi olması 
için, 65 milyon insanımızın mutlu, müreffeh olması için ve görevimiz gereği yaptık. 

Bugün, bu Hükümetin yönetim boşluğundan ortaya çıkan sorunların çözüleceğine, 
aşılacağına, çok daha iyi günlerin, çok daha mutlu günlerin geleceğine inanıyorum. Türkiye'nin 
gücü, potansiyeli buna müsait; yalnız, elele verelim, güç birliği yapalım, başarılı olacağımıza 
inanıyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Çelebi, teşekkür ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, öğleden sonraki çalışma programımız tamamlanmıştır. Akşam 
çalışmalarını saat 20.30'da başlatacağız ve Doğru Yol Partisi Grubu adına birinci tur görüşmeleri 
yapılacaktır. 

Bu sebeplerle, 20.30'da toplanmak üzere, birleşime ara veriyorum. 

Kapanma Saati: 19.28 

® 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati: 20.35 
BAŞKAN : Başkanvekili Yasin HATİBOĞLU 

KÂTİP ÜYELER: Işılay SAYGIN (İzmir), Kadir BOZKURT (Sinop) 

' ' . ' , ' © • 

BAŞKAN - Türkiye Büyük Millet Meclisinin 139 uncu Birleşiminin Dördüncü Oturumunu 
açıyorum. 

V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 
GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 

1. - Yedinci Beş Yıllık (1996-2000) Kalkınma Planının Sunulduğuna Dair Başbakanlık Tezke
resi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/1870) (S. Sayısı: 868) (Devam) 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının birinci tur görüşme
lerine devam ediyoruz. 

Sayın Komisyon ve Sayin Hükümet yerlerini aldılar. 
Şimdi, sıra, Doğru Yol Partisi Grubunun görüşlerini ifade etmede. 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Ekrem Ceyhun, buyurun. 
Efendim, Grup adına konuşmak üzere dört arkadaşımızın ismi bildirilmiş; zatı âliniz, dörtte bir 

süreyi mi kullanacaksınız; yani 30 dakika mı konuşacaksınız? 
EKREM CEYHUN (Balıkesir) - Konuşmamı 25 dakikada bitireceğim. 
BAŞKAN - Peki; ben, hesabınıza 30 dakika mı yazayım efendim... 
Buyurun efendim. 
DYP GRUBU ADINA EKREM CEYHUN (Balıkesir) - Teşekkür ederim. 

\ Sayın Başkan, Yüce Meclisin Sayın üyeleri; Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı görüşmeleri 
dolayısıyla, "Planın Temel Amaçları ve ilkeleri" bölümü hakkında, Doğru Yol Partisi Grubunun 
görüşlerini belirtmek üzere huzurlarınızdayım; bu Vesileyle, sözlerime başlarken, şahsım ve Doğ
ru Yol Partisi Grubu adına, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, Yüce Meclisimiz, bugün, çok mühim ve çok değerli bir görevi yerine ge
tiriyor. Otuzüç yıldan beri, 6 adet beş yıllık plan yapan Meclisimiz, bugün, bunlara, ülkenin beş yıl 
süreyle kaderini etkileyecek ve Türkiyemizi 21 inci yüzyıla taşıyacak olan yedincisini eklemek 
üzere çalışmaktadır. Bu, hepimiz için, büyük bir mutluluk ve gurur kaynağıdır. Bu vesileyle, Ye
dinci Beş yıllık Kalkınma Planını hazırlayıp, bizlerin önüne gelmesini sağlayan Devlet Planlama 
Teşkilatımızın güzide mensuplarına, şahsım ve Doğru Yol Partisi Grubu adına, tebrik ve teşekkür
lerimi sunuyorum. 

Bu teşkilatta görev almlş ve 3 planın hazırlanmasında katkıda bulunmuş 20'nin üzerinde plan
cı arkadaşım, şu anda, değişik siyasî partilerde, Yüce Meclisin çatısı altında görev ifa etmektedir
ler; eminim ki, onlar da, bu Plan görüşmelerinde, en az benim kadar müftehir ve heyecanlıdırlar. 

Sayın milletvekilleri, bize takdim edilen ve ekleriyle birlikte 254 küçük sayfa tutan Yedinci 
Beş Yıllık Kalkınma Planı, 1 000'e yakın bilim adamı, uzman, teknokrat ve bürokratın bir yılı aş
kın çalışmaları sonucunda 71 özel ihtisas komisyonu raporu ve 5 bin sayfalık bir dokümanın titiz
ce elenmesi neticesinde huzurlarınızda bulunuyor. Bu dokümanın hazırlanması sonucunda sarf ,edi-
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len kâğıt 47,3 tondur. Bu konuda emeği geçen herkese, tekrar tebrik ve teşekkür ederken, aramız
dan ebediyen ayrılanlara Yüce Tann'dan rahmet niyaz ediyorum; ruhları şad olsun. 

Sayın milletvekilleri, kalkınma planının Yüce Mecliste karara bağlanması, Anayasamızın em
ridir. Anayasamızın 166 ncı maddesi aynen.şöyle demektedir: "Ekonomik, sosyal ve kültürel kal
kınmayı, özellikle sanayiin ve tarımın yurt düzeyinde dengeli ve uyumlu biçimde hızla gelişmesi
ni, ülke kaynaklarının döküm ve değerlendirilmesini yaparak verimli şekilde kullanılmasını plan
lamak, bu amaçla gerekli teşkilatı kurmak Devletin görevidir." Şimdi huzurumuzda bulunan Ye
dinci Beş Yıllık Kalkınma Planına baktığımız zaman, bu Planda, ekonomik sosyal ve kültürel kal
kınmayı, özellikle sanayiin ve tarımın, yurt düzeyinde dengeli ve uyumlu bir biçimde hızla geliş
mesini ve ülke kaynaklarının döküm ve değerlendirilmesinin en iyi şeklide yapıldığını görmekte
yiz. Dolayısıyla, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, Anayasamızın 166 ncı maddesinde yer alan 
hususları gerçekleştirecek durumdadır. 

Yalnız, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, 1982 Anayasamız hazırlanırken mevcut olmayan 
yeni bir oluşumun bütün dünyayı sardığı bir ortamda hazırlandı. O ortam ne idi: 1982 Anayasası 
hazırlanırken, dünya, iki kutuplu bir dünya idi; Doğu Bloku ve Batı Bloku diye iki blok vardı. Her 
iki blok da, tüm kararlarını karşılıklı tehdit esasına göre alıyor ve uyguluyorlardı. Ancak, 1990'lı 
yılların ikinci yarısında Doğu Blokunun başını çeken Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliğinin 
kendiliğinden dağılması sonucunda, dünya, radikal değişikliklere sahne oldu. Tabiîdir ki, bu radi
kal değişiklikler, Türkiyemizi de etkileyecekti ve etkiledi, tşte, bu etkileşim süreci içerisinde, Tür
kiye, kendisini, 2000'li yıllara, başka bir deyişle, 21 inci Yüzyıla taşıyacak Yedinci Beş Yıllık Kal
kınma Planını hazırlamış bulunuyor. 

Sayın milletvekilleri, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planıyla getirilen temel amaç ve ilkelerin, 
Türkiyemizi 21 inci yüzyıl dünyasının ileri ülkeler arasına sokup sokamayacağı konunusu tespit 
edebilmek için, her şeyden önce, 21 inci yüzyıl dünyasının ne olacağına bakmamız gerekmektedir. 
Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki, kapanacak olan 20 nci Yüzyılın son on yılında bütün dünya
da çok büyük değişiklikler meydana geldi. Bu yıllarda, yarım asra yakın devam eden soğuk savaş 
döneminin kansız bir şekilde sona ermesiyle, uluslararası ekonomik ve siyasal ilişkilerdeki yoğun
laşma ve entegrasyon süreci yeni boyutlar kazandı. 

Küreselleşme süreci olarak da adlandırılan hürriyetçi dönemin bariz özelliği, insan haklarının 
korunması, demokrasi, serbest piyasa ekonomisi ve çevre korumacılığının evrensel düzeyde ele 
alınmasıdır. 

Bu değişim sonucunda, uzunca süre, iki süper güç etrafında hareket eden dünya, çok kutuplu 
olmaya başladı. Bu yeni dünyada Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın meydana 
getirdikleri NAFTA, Avrupa Birliği ile birlikte veya ayrıca mütalaa edilebilecek 78 milyonluk Al
manya; Japonya, Güney Kore ve Singapur'un meydana getirdikleri Pasifik Kaplanları; kendisine 
yeni bir şekil aramakta olan Rusya Federasyonu, yeni kutuplar olarak önümüzde durmaktadır. 

Bazı kimselerin değerlendirmelerine göre, son on sene içerisinde dünyada, teknolojiyle birlik
te, sosyal hayat, ekonomi ve diplomasi sahasında görülen yeni oluşumların, geçmiş ikiyüz ilâ üç-
yüz yılda olan gelişmelerden daha kapsamlı ve etkin olduğu ifade edilmektedir. 

Bu defaki yeni dünya düzeninde, hürriyetçi, katılımcı, insan haklarına dayalı bir demokratik 
rejim içerisinde, bireyin zenginliği esas kabul edilmiştir. O halde, demokrasi içerisinde zenginlik, 
bu düzenin temelini teşkil etmektedir. 

Bu fikir ve düşünceler zinciri içerisinde ortaya çıkan temel değerler şöyledir: Demokrasi, tem
sillik vasfı yanında, katılımcılığı da içinde oluşturacaktır. Oluşan serbest piyasa ekonomisi, kimse-
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nin egemen olmadığı, hiçbir sosyal ve ekonomik gücüri kontrol altına alamayacağı hür bir piyasa
nın, hem fertlere özgürlük veren ve fırsatları yaratan hem de onların yaratıcı yeteneklerine imkân 
açan, çok önemli bir ekonomik sistem olma iddiasıyla ortaya çıkmaktadır. 

Değişen bu dünyada, küçük; fakat, aktif ve etkin devlet ve kurum yapısı esastır; ancak, bu 
prensibe uyabilmek için, bütün unsurların mevcudiyeti icap eder. Ezcümle, millî stratejilerin, fikrî 
projelerin, eylem programlarının ve insan potansiyelinin hazır olması ve olaylara hâkimiyet ve ka
rarlarda sürat esas olacaktır. 

Bu sistemde, bürokrasi azaltılacaktır. Uygar toplum, çok girift bir hale girmiştir. Ferdin, artık, 
gerek kamudan gerek diğer fertlerden beklediği hizmetlerde, süratli, onurlu ve düşüncesini değiş
tirmeye yönelmemiş hizmet tarzı istenmektedir. 

Aktif devlet, doğru, çabuk ve zamanında haber alabilen, karar alabilecek bilgi ve ehliyete sa
hip olmak ve taktik yerine, stratejik araştırmaları kullanan yapıda bir devlettir. 

Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planının 17 ve 18 inci sayfalarında yer alan "Temel Amaç ve İl
keler" bölümünde getirilen tedbirlere baktığımız zaman, o tedbirlerin, biraz önce arz etmeye çalış
tığım hususları gerçekleştirme istikâmetinde büyük atılımlar olduğunu görmekteyiz. 

Filhakika, Türkiye, 21 inci Yüzyıla taşıyacak plan Yedinci Planla, küreselleşmenin avantajla
rından en üst düzeyde yararlanarak, çağı yakalamayı ve ülkemizin, gelişmiş dünya ülkeleri arasın
da seçkin yerini almasını hedeflemektedir. Bu amaçla, özgür ve demokratik bir ortamın sağlanma
sına; bireyin ön plana çıkarılmasına, sürdürülebilir hızlı bir büyümenin gerçekleştirilmesine; toplu
mun yaşam seviyesinin yükseltilmesi ve gelir dağılımının iyileştirilmesine; üretken istihdamın ar
tırılmasına; sanayileşmenin hızlandırılmasına, teknolojide atılım yapılmasına; dünya refahından 
daha yüksek pay alabilmek için eğitim düzeyinin yükseltilmesi ve toplumun tüm bireylerine, yete
neklerine, uygun eğitimin verilmesine, kültürel gelişmenin sağlanmasına; toplumun tümümün sos
yal güvenlik ve temel sağlık hizmetlerine kavuşturulmasına ve sağlık hizmetlerinin kalitesinin ar
tırılmasına; çevrenin korunmasına ve geliştirilmesine çalışılacağı, Planda ifade edilmiş ve bunların 
nasıl gerçekleştirileceği de, elimizdeki Plan metninde gösterilmiştir. 

Buna ilave olarak, Ortak Pazar ile Gümrük Birliğinin gerçekleştirilir olması, Tükiye'ye bir 
yandan yeni fırsatlar yaratırken, diğer yandatı yeni sorumluluklar yüklemektedir. Bu gelişme, ülke
mizin yapması gereken değişimin ve yenileşmenin önemini daha da artırmıştır. Yapısal nitelikli ka
rarların hızla alınmasını ve uygulamaya geçilmesini gerekli görmekteyiz. 

Yine, Plan, sosyal sorunları çözebilecek kurumsal düzenlemelerde, insan kaynaklarının geliş
tirilmesi; devletin sosyal görevlerinin yeniden tanımlanması; bölüşümün, ekonomik ve sosyal den
geleri de dikkate alacak bir yapıda iyileştirilmesi; emek piyasasının etkinliğinin artırılması ve ye
rel yönetimlerin güçlendirilmesi bölümlerinde de, değerli fikirler ve projeler getirmektedir. 

Bunlara ilave olarak, devletin, fiyatı, piyasada oluşan mal ve hizmetlerle ilgili faaliyetleri dü
zenleyici müdahalesi sınırlı tutulmakta, devletin, aslî görevlerini tam olarak yapabilmesi için, özel
leştirme yoluyla, üretim alanından çekilmesi hızlandırılarak küçülmesi sağlanırken, rekabetçi piya
sa koşullarının hâkim olmasını sağlamak üzere, devletin kural koyma ve konulan kurallara uyul
masını sağlama işlevleri ağırlık kazanmaktadır. 

Bütün bunları yapabilmek için, sürdürülebilir bir büyüme ortamını korumak, hızla globalleşen 
bir dünyada, üretim normlarında ortaya çıkan köklü dönüşümü yakalayabilmek ve 21 inci Yüzyıl
da bilgi toplumuna geçebilmenin temellerini oluşturabilmek için, Türkiye'nin, önümüzdeki Plân 
döneminde, ekonomik ve sosyal alanda ciddî yapısal değişimleri gerçekleştirecek projelere ihtiya
cı vardır. 
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Elimizde bulunan Plan, yirmiye yakın projeyi, beş anabölüm altında toplamıştır: İnsan kay

naklarını geliştirme projesi, tarım, sanayileşme ve dünyayla bütünleşme projesi; ekonomide etkin
liğin artırılması projesi; bölgesel dengelerin sağlanması projesi; çevrenin korunması ve geliştiril
mesi projesi. 

Bu projeleri, ayrı ayrı tetkik ettiğimiz zaman, Doğru Yol Partisi olarak, biz, bu projelerle, Ye
dinci Beş Yıllık Kalkınma Planı sonucunda, ülkemizin, 21 inci Yüzyıla, dostluğu aranan, güçlü ve 
büyük bir Türkiye olarak gireceğinden emin bulunmaktayız. Ancak, getirilen bu projelerin, uygu
lama alanında takip edilmesi şarttır. Bunun için, Yüce Meclis tarafından kabul edildikten sonra, bu 
yirmi projeyle ilgili olarak, Devlet Planlama Teşkilatımız, beşer yıllık, birer master plan hazırlaya
rak, bunu, yıllık programlara intikal ettirmeli ve yıllık programları, çok sıkı ve özel bir takiple, bu 
projelerde yoğunlaştırmalıdır. 

Yıllık programlar sonucunda, düşünülen hedeflere ulaşılamadığı takdirde, neden ulaşılamadı
ğı tespit edilmeli ve o aksatıcı husus ortadan kaldırılarak, 2000 yılma girildiği zaman, bu yirmi pro
jenin, muhakkak, hedefine ulaştırılması sağlanmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı üzerinde izahatımıza devam ederken, 
1923 yılından günümüze kadar, Türk Devletinin, siyasal iktidarlar dönemleri itibariyle kalkınma 
hızlarını ve enflasyon değerlerini vermeyi bir zaruret görüyorum. 

1923- 1939, Büyük Atatürk dönemi: Ortalama kalkınma hızı yüzde 7,4; enflasyon yüzde -2,2. 
1940-1946, İkinci Cihan Savaşı dönemi: Ortalama kalkınma hızı yüzde -2,1; enflasyon yüzde 

21,2. 
1946-1950, çok partili nizama geçtikten sonraki ilk dönem: Ortalama kalkınma hızı yüzde 8,3; 

enflasyon yüzde 1,2. 
1950-1960, Demokrat Parti dönemi: Ortalama kalkınma hızı yüzde 6,6; enflasyon yüzcfe 8,9. 
1961-1965, koalisyonlar dönemi; ortalama kalkınma hızı yüzde 5; enflasyon 5,2.-
1965-1971 dönemi; ortalama kalkınma hızı yüzde 7; enflasyon yüzde 5. 
1971-1980 dönemi; ortalama kalkınma hızı yüzde 4; enflasyon yüzde 30,9. 
1980-1983 dönemi; ortalama kalkınma hızı yüzde 2,3; enflasyon yüzde 45. 
1984-1991 dönemi; ortalama kalkınma hızı yüzde 5; enflasyon yüzde 53,4. 
1991-1995 dönemi; ortalama kalkınma hızı yüzde 2,2; enflasyon yüzde 72,2. 
23,95 geometrik ortalamasını aldığımız zaman, Türkiye'nin, 72 yılda, yüzde 4,5'lik bir hızla 

ve ortalama yüzde 32,8'lik bir enflasyonla kalkınmasını sürdürdüğünü görebilmekteyiz. 
Kalkınma Planının, bahsettiğim ekonomik hedeflerine ulaşabilmesi bakımından, gayet tabiî ki, 

yatırımlarda, öncelikli birtakım projeleri ele alması şarttır. Bu projelerin başında enerji projeleri ge
lir. Enerji projelerinden tamamlanacak olanlar; Kangal 3, Çayırhan 3 - 4, Bursa Doğalgaz, Çankı
rı Orta, Marmara Ereğlisi 1, Marmara Ereğlisi 2, Esenyurt Doğalgaz, Çolakoğlu doğalgaz santral-
ları; Çatalan, Kralkızı, Özlüce, Batman, Berke, Birecik hidroelektrik santralları. 

Yedinci Plan döneminde yeniden başlatılacak projeler şunlardır: Adıyaman-Gölbaşı, Adana-
Tufanbeyli, Afşin-Elbistan Bl-4, Soma Cl-2, Nükleer 1, 2, Fuel-oil santralları, ithal kömüre da
yalı 2 santral ve doğalgaz çevrim santralı. Hidrolik santral projeleri: Beşkonak, Cizre, Ulubat-Çı-
narcık, İyidere, Çınarcık, Ilısu, Çetin, Yusufeli, Borçka, Yamula, Göktaş ve Tozköy hidroelektrik 
santralları. 

Harşit, Kayraktepe, Karkamış, Deriner, Obruk, Alparslan 1-2, Boyabat, Yedigöze, Konaktepe, 
Dilek-Güroluk, Of-Solaklı santralları projelerinin yürütülmesine devam edilecektir. 

- 4 3 5 -



T.B.M.M. B:139 12 .7 .1995 0 : 4 
Bunların yanı sıra, GAP Aşağı Fırat 1 inci Merhale Sulama Projesi, Aşağı Büyük Menderes 

Sulama Projesi, Kralkızı,-Dicle 1 inci Merhale Sulama Projesi, Işıklı- Baklan Sulaması, Gölhisar-
Acıpayam 1 inci Merhale Sulaması, GAP Batman 2 nci Merhale Sulaması ve Aşağı Gediz sulama 
projeleri ele alınacaktır. 

Madencilik projeleri: Afşin-Elbistan linyitleri tevsii, Sorha-Eynes tevsii, Ömerler mekanizas-
y o n u . ' • • • . . ' , 

Büyük karayolu projeleri: Ankara-Polatlı-Sivrihisar bölünmüş yol yapımı, Antalya-Alanya 
bölünmüş yol yapımı, Hopa-Kemalpaşa-Sarp yolu, Karadeniz sahil yolu iyileştirme, İzmir-Salihli 
bölünmüş yol yapımı, Devrek-Zonguldak aynmı-Karabük-Safranbolu yolu. 

Otoyol projeleri: Çanakkale boğaz geçişi, İzmit Körfezi geçişi, Bolu Dağı geçişi, Tarsus-Po-
zantı aynmı-Adana-Gaziantep, Gaziantep-Şanlıurfa, İzmir-Aydın, Tarsus-Mersin otoyolları bu 
plan döneminde bitirilmiş olacaktır. 

Demiryolu projeleri: Derince limanı konteyner terminali inşaatı, iskenderun limanı konteyner 
terminali inşaatı, izmir limanı genişletilmesi 2 nci kışını inşaatı, Kuzey Ege limanı projesi, Marma
ra limanı projesi. 

Havaalanı projeleri: Bodrum-Milas havalimanı, Şanlıurfa konvansiyonel havaalanı, istanbul -
Kurtköy havaalanı, Samsun-Çarşamba havaalanı. 

İçme suyu projeleri: Bursa, izmir, Ankara, Berdan, Şanlıurfa, Diyarbakır, izmit ve istanbul 
Büyükmelen içme suyu projeleri. 

Kanalizasyon projeleri: Antalya, Erzurum-Ilıca, izmir, izmit Körfez, Samsun, Trabzon Kana
lizasyon Projeleri, bu Plan döneminde ele alınacak mega projeler arasında bulunmaktadır. 

Devlet Planlama Teşkilatımız, isminin başında bulunan "Devlet" kelimesine uygun olarak; 
tam bir tarafsızlık içerisinde, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planını bizlere sunmuş bulunuyor. 
1963'ten bu yana, bu Teşkilatta çalışan pek çok değerli arkadaşımız, aynı düşünce tarzı içerisinde, 
Yüce Meclisinize planlar sunmuşlardır. Devlet Planlama Teşkilatı bir okuldur; o okuldan yetişebil
mek bir mazhariyettir. Bu okulda okumuş bir öğrenci olmaktan dolayı memnuniyetimi ifade edi- . 
yorum. 

Bu düşünceler içerisinde, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planının, aziz milletimize, güzel vata
nımıza, tüm insanlık âlemine hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, Yüce Meclisi, şahsım ve Doğru 
Yol Partisi Grubu adına, bir kere daha saygıyla selamlıyorum. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Ceyhun, teşekkür ediyorum efendim. 
EKREM CEYHUN (Devamla) - Vaktimi aşmadım değil mi efendim?.. 
BAŞKAN - Aman efendim... 20 dakika kullandınız. 
Doğru Yol Partisi Grubunun görüşlerini ifade etmek üzere* Sayın Hamdi Üçpınarlar; buyurun 

efendim. (DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN - Sayın Üçpınarlar, zatı âliniz kaç dakika konuşacaksınız? 
A. HAMDI ÜÇPINARLAR (Çanakkale) - Efendim, 30 dakikayla sınırlamaya çalışacağım; 

ama, eğer sınırı aşarsam 10 dakikalık süre daha istiyorum. 
BAŞKAN - O zaman biz peşinen süreyi aşalım; siz, sınırı zorlamayın. 

Peki, size 40 dakika süre veriyorum; buyurun. 
DYP GRUBU ADINA A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Çanakkale) - Sayın Başkan, değerli mil

letvekilleri; Yedinci Beş Yıllık Planın bana tevdi edilen bölümleriyle ilgili, Grubumun görüşlerini 
sunmak üzere söz aldım. Sözlerime başlarken, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
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Değerli arkadaşlarım, ülkemizin tüm dünya ülkeleri arasında seçkin bir yer alması mecburiye

ti* Türkiye için büyük bir önem taşıdığı hepimizce malumdur. Avrupa Topluluğu ile tam üyelik he
defi doğrultusunda Gümrük Birliği sürecini yaşayan ülkemizin, dünyada yaşanan küreselleşmenin 
ya da globalleşmenin avantajlarından en üst düzeyde yararlanabilmesi veya daha kısa bir ifadeyle, 
çağı yakalayabilmesi için önümüze koyduğumuz hedeflerin en önemlisi, insan kaynaklarının geliş
tirilmesi, insana yatırım yapılmasının gereğini ortaya koymaktadır. 

, Bu söylediklerim, geniş anlamda, yeni dünya düzeni.içinde sahip olacağımız konumu ilgilen
dirse de, insan kaynaklarının etkili bir şekilde geliştirilmesi ve değerlendirilmesi, ülke bazında eko
nomik ve sosyal kalkınmanın sağlanması, toplumsal ve bireysel refah düzeyinin artmasının bir gös
tergesi olacağıdır. 

Bu çerçeve içerisinde, özellikle dikkatinizi çekmek istediğim konu, iyi eğitilmiş genç nüfusun, 
2000'li yıllarda Türkiye'nin en büyük avantajı olacağı esprisini yakalamaktır; bu potansiyel de, ül
kemizde mevcuttur. Zira, dünya devletleri arasında en genç nüfusa sahip olan ülke, Türkiye'dir 
Türkiye'nin, Avrupa açısından ifade ettiği önemi ortaya koyan temel unsurlardan birisi de, Türki
ye'nin sahip olduğu dinamik ve genç nüfustur. 

İşte, bütün bunlara bağlı olarak bu Planda da, bu insangücünden yararlanabilmenin, onu kana-
lize edebilmenin bütün ayrıntıları ifade edilmiş bulunmaktadır. 

Şu gerçeği hiçbir zaman için unutmamak lazım; bütün konuşmacı arkadaşlarımız, Türkiye'de 
nüfus başına düşen gayri safî millî hâsıladan ve şikâyetlerinden bahsettiler. Bazı konuşmacılarımız, 
bu Planda bir hedefin olmadığından şikâyet ettiler; ama, o arkadaşlarımızın konuşmalarından, bu 
Planı hiçbir şekilde dikkatle okumadıklan ortaya çıkmıştır. Zira, bizden evvel konuşan muhalefet 
partisi sözcülerinin hiçbirisi, Grubumun bana tevdi etmiş olduğu bölümler üzerindeki konuşmala
rıma istinaden, bu bölümleri dikkate almamış; sadece genel bir siyaset anlamı içerisinde, bugünkü 
Hükümeti eleştirmişler; bilhassa, Anamuhalefet Partisi üyesi olan arkadaşlarımız ise, Anamühale-
fet Partisi döneminin iktidar dönemini övmekle, bugünkü İktidarı da yermekle vakit geçirmişlerdir. 

Bu tespitimi, tabiî ki, bizleri dinleyen Türk Milleti de takdirle karşılayacaktır ve onlar da bu 
tespiti yapmışlardır; zira, Meclis, yemek arası verdiği zaman, Türkiye'nin muhtelif yerlerinden ge
len telefonlardan bunu tespit etmek gayet kolay oldu. Gönül arzu ederdi ki, o konuşmacılar, bura
ya çıktıkları zaman, bu Planda, Programda yer almış olan Türk eğitiminden, sağlıktan ve yatırım
lardan bahsetsinler; ama, bunların hiçbirisine değinme cesaretini gösteremediler. Zira, bıraktıkları 
Türkiye, bugün karşılaştıkları Türkiye'den çok daha kötü durumdaydı. 

MURAT BAŞESGİOĞLU (Kastamonu) -Türkiye'yi bize geri verin o zaman 

A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Devamla) - Efendim, beceremedihiz ki size geri verelim... Bu 
millet verecek size bunu... Millet bizi seçti, bize teveccüh gösterdi, biz geldik. Nasıl geldik, onu da 
söyleyeyim; hafızalarınızı yoklayınız; biz, öyle,, sizin gibi, gökyüzünden zembille inmedik. Biz, 
1946'da başlatılan "yeter, söz milletindir" mücadelesiyle birlikte, 1950-1960 döneminde bu ülke
ye hizmet ettik, geldik. 1960'ta arabamızın tekerine taş konuldu; hiçbirinizin de tasvip etmeyece
ği, Silahlı Kuvvetlerin bir müdahalesiyle görevden uzaklaştırıldık; ama, 1950-1960 döneminde hiz
met yapan o muhterem zatların, Menderes'in ismini anarak, biz, bu milletten oy istedik; o hizmet 
kervanını devam ettireceğiz dedik, 1965'te millet bizi tekrar iktidara getirdi; 1971 'de yine askere 
sığındınız... 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Biz değil, sebep sizsiniz. 
A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Devamla) - 1979'da yine iktidar olduk; 1980'de yine ihtilal ger

çekleşti ve öyle bir ihtilal ki, o Adalet Partisinin adını ve onun Genel Başkanı Sayın Süleyman De-
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mirel'in adını anmanın yasaklı olduğu dönemlerde, meşru yollardan kurulmuş olan Doğru Yol Par
tisinin seçimlere sokulmadığı bir dönemde, eski Cumhuriyet Halk Partisinin devamı olan Sosyal 
Demokrasi Partisinin seçimlere sokulmadığı bir dönemde iktidar oldunuz... 

MUSTAFA BAŞ (İstanbul) - Bu anlattıkların Planda var mı?.. 
A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Devamla) - Bunların hepsini yaşadınız... Sekiz yıl iktidarda kal

dınız... Sekiz yıl zarfında bu ülkeye ne yaptınız?.. 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Seçim, çaredir; seçim yolunu tıkıyorsunuz, onun için bu 

oluyor. . 
A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Devamla) - Arkadaşlarım burada konuşurken ve Anavatan Par

tisi devrini methederlerken, ben, hayretler içerisinde kaldım; zira, ben, yirmisekiz yıl, Türkiye'de 
politikayı ve siyaseti, gerçekten politikacı ve siyasetçi olarak yapmaya çalıştım. 1991 yılında da, 
Çanakkale'den gidip aday olduğum zaman, bir arkadaşımın rahatsızlığı nedeniyle Devlet Hastane
sini ziyaret ettiğimde, oradaki ameliyat masasının dahi belinin kırık olduğunu gördüm. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Hayda!.. 
A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Devamla) - Ameliyat lambalarının kırık olduğunu gördüm. 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul)-Sayın Başkan, siz hastanelere gidiyor musunuz!.. . 
A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Devamla) - Hastanenin döküldüğünü gördüm, vatandaşın ıstırap 

içerisinde, o Anavatan Hükümeti zamanında "paran yoksa, öl" denildiği günleri gördüm. 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Sizi Kartal'a bekliyorum, gelin hastaneyi gezelim. 
A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Devamla) - Hastaları, hastane kapılarında perişan etmediniz 

mi!.. (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) 
Şimdi, gidin bakın bakalım, seçim bölgem olan Çanakkale'nin o ücra köşelerindeki hastane

lerimin, sağlıkevlerimin ne durumda olduğunu görün. 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - KİT Komisyonu Başkanısın, torpil yapmışsındır. 
A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Devamla) - Sayın Yılmaz, burada, diyaliz makinelerine bağla

nan hastalardan bahsetti; halbuki, kendi dönemlerinde, benim Çanakkalemde, böbrek hastası olan 
vatandaşlarım diyaliz makinesine bağlanmak için İzmir'deki, İstanbul'daki hastanelere gidiyordu; 
ama, bugün, benim Çanakkaleme yazlığa gelen böbrek hastalan mevcut. Onları yapsaydınız ya! 
Nerede insan sağlığına verdiğiniz önem, nerede! 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Sen de inanmıyorsun söylediklerine! Hani yeşil kart 
Hamdi Bey, yeşil kartı anlatın biraz da! 

A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Devamla) - Bir arkadaşım, yine, yeşil kartlardan falan bahsedi
yor... Evet, biz yeşil kartı getirdik, o yeşil kartla, da, sizin, hastane kapılarında süründürdüğünüz, 
inim inim inlettiğiniz o gariban vatandaşlarımıza çare bulduk... 

MUSTAFA BAŞ (İstanbul) - Bravo, ne güzel söylediniz (!) 
A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Devamla) - Bunların hepsi Planda var; açın bir okuyun; bakın 

bakalım, sağlık hizmetlerinde neler getirmeyi düşünüyoruz... 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Dört senede ne yaptınız... 

A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Devamla) - Eğer bizim getirmek istediğimiz şeyler noksansa, 
eksikse, çıkıp, buradan "arkadaş, siz şunları şunları yaptığınızı, bunları bunları getireceğinizi söy
lüyorsunuz; ama, bunlarda şu şu eksikler var, gelin bunları tamamlayın, tamamlayalım" deyiniz. 
Bunları söyleyiniz de vatandaş da biraz aydınlansın. Yoksa, buraya çıkıp da...Sayın Çelebi salona 
yeni girdiği için şimdi ona söylüyorum... 
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MUSTAFA BAŞ (İstanbul) - Meclise konuş, Meclise. 
A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Devamla) - Sayın Çelebi, ben, sizden, bir konuşmacı olarak, es

ki bir bakan olarak ve çok sevdiğim bir arkadaşım olarak, burada yaptığınız, o, seçim meydanla
rında atılan nutuk esprisi içindeki konuşmanızı yadırgadım... 

' HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Tabiî, eskileri hatırlatıyor size. 
A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Devamla) - Ben, sizden, geçen dönemde yapmış olduğunuz ko

nuşmalar gibi, burada, gayet veciz, sükûnet içerisinde, vatandaşımızın anlayacağı lisanda; vatanda
şın bir. parçası olan buradaki milletvekili arkadaşlarımızın da anlayacağı lisanda ve de üslupta bir 
şeyler söylemenizi bekliyordum; ama, siz, sanki Anavatan Partisinin mitingindeymişsiniz de, o mi
tingde vatandaş sizi dinliyormuş gibi konuştunuz; ama, biz Anavatan Partili değiliz, biz vatanda
şız... 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - İncitti mi Sayın Üçpınarlar! 
A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Devamla) - Ben, o üslubunuzu yadırgadığımı, sizleri çok sevdi

ğim için söylüyorum; biliyorum, siz de beni çok seviyorsunuz; onun için, bu, benim bir arkadaşlık, 
bir dostluk görevimdir, kendimi, bu ikazı yapmaya mecburiyetinde hissettim. 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) - Üslup önemli değil de, içerik yok. Bitmiş barajları, bitire
ceğiz diyor. Köylü perişan, memur perişan diyor. 

A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Devamla) - Şimdi, bakınız, barajlar konusuna girmeye gerek 
yok, o konu, Grubum adına konuşan diğer arkadaşımda; ama, şunu söyleyeyim; biz, Türkiye'de, 
bu ürettiğiniz elektriği toprağa mı vereceksiniz diyen devlet adamlarının muhatabı olarak geldik. 

Biz, "Boğaz Köprüsünü yapacağız" dediğimiz zaman, cüppelerini giyen öğretim görevlileri
nin İstanbul sokaklarında gezdiği günlerden ve mücadelelerden geldik. "İstanbul Boğaz Köprüsü
ne ne gerek, Zap Suyuna köprü gerek" diyen; Zap Suyunun nereden çıktığını, nereye aktığını bil
meyen... 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Ortağınıza söylüyorsunuz değil mi?.. 
A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Devamla) - ...o ilim, irfan ve bilgiçlik taslayan zümrelerin ten

kitlerini aldığımız, onlarla mücadele ettiğimiz günlerden geldik. Barajlar konusunda da, barajlar 
kralı Süleyman Demirel'e karşı bir şey söylemeyin; ayıp oluyor! 

Bakınız, sekiz yıllık Hükümetiniz döneminde başlatıp da bitirdiğiniz tek şey, Hamitabat Sant
ralı. Evet, Hamitabat Santralına, sizin döneminizde başlandı ve bitirildi. 

GÜNEŞ TANER (İstanbul) - Doğalgaz da öyle... 
A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Devamla) - Onun haricinde, bitirdiğiniz, enerji üretecek başka 

bir tutar dalınız yok. ' ' - , 
GÜNEŞ TANER (İstanbul)-Ambarlı var... 
A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Devamla) - Haa, bakınız, yapmış olduğunuz hizmetlerden dola

yı biz teşekkür ediyoruz; yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz; ona hiç bir diyeceğimiz 
yok; ama, siz, baraj konusunda, hele hele baraj konusunda... 

GÜNEŞ TANER (İstanbul) - Karakaya?.. 
A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Devamla) - Yani, dünyaya mal olmuş bir isim varken, nişane al

mış olan bir kişi varken... 
GÜNEŞ TANER (İstanbul) - Atatürk Barajını da unutma 

A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Devamla) - Sayın Bakanım, çok teşekkür ederim; ben, o konu
lara fazla girmek istemedim... 
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GÜNEŞ TANER (İstanbul) - Misal diye söylüyorum. 

A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Devamla) - ...ama, siz, Süleyman Demirel'in, o, hasreti olan, 
başlatmış olduğu, bütün dünya siyasetçilerinin gıptayla bakmış olduğu, yedi küpeli gelinlerle süs
lediği GAP Projesine tamemen sahip çıkmaya çalıştınız. 

Devam ettirdiğiniz için biz teşekkür ediyoruz; ama, onun mimarı Süleyman Demirel ve Ada
let Partisidir. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Ama, şimdi duruyor, şu an çalışmıyo; faaliyet yok... 

A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Devamla) - Nasıl yok Sayın Reis!.. Geçenlerde, seninle beraber 
gittik; orada, gürül gürül akan akan güzel suları beraber yüzümüze çarptık. Yaa... Lütfen... 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Şu anda siz ne yaptınız... 

A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, gelin, bunları tartışalım bura
da.. • • 

Şimdi, bakınız, Anamuhalefet Partisi Genel Başkanı öyle şeyler söyledi ki, ben, hayret ettim. 
Dedim ki, Genel Başkan... 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul)-Anlamadım!.. 
A.HAMDİ ÜÇPINARLAR (Devamla) - Efendim, o, zaten, söylediğinin ne olduğunu pek to-

parlayamadığı için, ben de anlamakta güçlük çekiyorum. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (istanbul) - Türkiye'nin en iyi konuşan adamı!.. 

A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Devamla) - Şimdi, bakınız, bir siyasî partinin genel başkanı... 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - Türkiye'nin en büyük siyasî lideri... Türkiye'nin en 
güzel konuşan adamı... v 

A.HAMDİ ÜÇPINARLAR (Devamla) - . . . buradan öyle bir konuşma yapmalıydı ki, ders ver
meliydi, ders! 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Hayda!.. Vallahi ders verdi. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - Ders verdi ya... Zaptı oku... 

A.HAMDİ ÜÇPINARLAR (Devamla) - Ne dersi verdi?.. Bakınız, söylediği sözleri ben siz
lere söyleyim.. . 

IŞIN ÇELEBİ (İzmir) - Ders verdi. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Ders verdi/Anlayamıyorsunuz, biz ne yapalım!.. 

A.HAMDİ ÜÇPINARLAR (Devamla) - Şimdi, diyor ki, efendim, tüketime dayalı ekonomiy
le kalkınmak mümkün değildir. 

IŞIN ÇELEBİ (İzmir) - Anlamamışsınız ki... 
A.HAMDİ ÜÇPINARLAR (Devamla) - Ee, Sayın Yılmaz, tüketime dayalı ekonomiyi Türki

ye'ye getiren Anavatan Partisi İktidarı. 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Hayda!.. 

A.HAMDİ ÜÇPINARLAR (Devamla) - Evet, yanlış mı! İthalatı yapan siz değil misiniz! Kö
pek maması yapılan etleri ithal ettiren sizin Hükümetiniz değil mi! 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Siz ne yaptınız şimdi... Bizim bıraktığımız Türkiye'yi 
verin bize geri... 

A.HAMDİ ÜÇPINARLAR (Devamla) - Yapmayın, gözünüzü seveyim. 
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HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Borç kaç liraydı, kaç liraya yükseldi!.. 
A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Devamla) - Bakınız, siz, bunu yaparak, Türkiye'de hayvancılığı 

öldürdünüz, tarımı öldürdünüz... 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul)-Siz ne yaptınız dört senede?.. 

A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Devamla) - . . . hayvancılığı öldürdünüz, köpek maması yapılan 
etin ithalini serbest bıraktınız; yapmayın, gözünüzü seveyim... 

GÜNEŞ TANER (İstanbul) - Siz yasakladınız mı?.. 

A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Devamla) - Haa, şimdi diyeceksiniz ki; efendim, siz de ithalatta 
şimdi açık verdiniz; evet, biz, dört aylığına müsaade verdik; ama, kontrollü verdik; bir. 

İkincisi, dört aylığına verdik, iç piyasadaki dengeyi tutmak için verdik. Geliniz, bunları böyle 
izah ediniz. Bakın, ben, niye verdiğimizi de söylüyorum size. Geliniz, bunları söyleyelim. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - Amerikan şirketleri... 
A; HAMDİ ÜÇPINARLAR (Devamla) - Efendim, dedi ki "ilk beş yıllık planla sanayileşme, 

ondan sonra bizim yaptığımız şeyde de Avrupa Birliği hedef alınmıştır." 

Kardeşim, hazırlanan Plana da bakınız, bütün dünya devletlerine bakınız, gelişmiş ülkelerin 
hepsi, sanayileşerek gelişmiştir. Türkiye'de halen, toprağı işleyen yüzde 50'ye yakın vatandaşımız, 
var. Bizim hazırladığımız Planda da sanayileşme ve de bu toprağı işleyen vatandaşımızı sanayi ke
simine çekme programı var. Daha başka ne hedef istiyorsunuz, başka ne perspektif istiyorsunuz... 
Demek ki, Sayın Yılmaz anlayamamış. Ben de ona yardımcı olmak için bunları anlatıyorum; yani, 
başka bir şey için değil. 

. HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Bravo Hamdi Bey!.. 
A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Devamla) - Şimdi, bakınız, dedi ki "büyüme hızı yüzde 5,5, yüz

de?... 
IŞIN ÇELEBİ (İzmir) - Onun ne söylediğini siz anlayamamışsınız... 

A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Devamla) - Sayın Çelebi... 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Sayın Yılmaz'ın söylediğini anlamakta çok zorluk çeker

sin. 
A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Devamla) - Hayır... O anlamıyor ki kardeşim... 

Türk vatandaşı da anlamıyor; vatandaş telefon etti bana, ben, onun için izah ediyorum bunla
rı. Yapmayın, gözünüzü seveyim... 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - O zaman, ihale alan, bankadan kredi alan vatandaşlar te
lefon etmiştir sana. 

A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Devamla) - Şimdi, bakınız "yüzde 5,5 ilâ yüzde 7 olarak iki ta
ne hedef belirlenmiş" dedi, büyüme hızı olarak. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Valileri taksim ettiğiniz gibi taksim ettiniz dedi. 

A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Devamla) - Dinle Sayın Dumankaya, ben senin başkanınım; 
bak, yine başkanlık yaptırma bana! 

"Yüzde 5,5 ilâ yüzde 7 diye iki hedef belirlenmiş; herhalde, bunun biri Cumhuriyet Halk Par
tisi kanadı, diğeri de Doğru Yol Partisi kanadı tarafından belirlenmiş" dedi. 

Bakınız, önünüzde hazırlanmış olan Plan, bir yıllık plan değil; beş yıllık plan. 
IŞIN ÇELEBİ (İzmir) - Yok yahu!.. 

- 4 4 1 -



T.B.M.M. B:139 12 .7 .1995 0 : 4 
A. HAMDÎ ÜÇPINARLAR (Devamla) - Ee, öğreneceksiniz Sayın Çelebi, dinle bak... Ben se

ni nasıl sükûnetle dinledim... Huşu içerisinde dinle beni, ben senin arkadaşınım. 
IŞIN ÇELEBİ (îzmir) - Hakikaten beş yıllık mı (!) 
A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Devamla). - Şimdi, bu Beş Yıllık Plandaki hedeflerin, herhalde, 

hepsini birden yüzde 7 veya yüzde 5,5'le sınırlamak mümkün değil. Yani, bunu anlamamakta ve
ya bunu Halk Partisi-Doğru Yol Partisi İktidarının ortaklığı arasında, iki ayrı kategoride yorumla
manın anlamı ne!.. Yani, bir Genel Başkanın bu şekildeki ifadesi, zihinlerde karışıklık yaratıyor. 
Bana, Dalaman'dan bir vatandaş telefon etti -ismini, soyismini, telefonunu da veririm size- "açık
la bunu, Sayın Yılmaz bunu böyle söyledi" dedi. 

Şimdi, benim bir görevim de -milletin temsilcisi olduğumuza göre- milletin bize yapmış oldu
ğu bu müracaatlar neticesinde bu aydınlatmayı yapmak. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Bütün millet enflasyondan şikâyetçi, niye aydınlatmı
yorsunuz?.. 

A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Devamla) - Bakınız, Türkiye'yi hangi şartlarda devraldığımız 
malumlarınızdır. 

IŞIN ÇELEBİ (İzmir) - Enflasyon yüzde 59'du. 
A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Devamla) - Tamam efendim, biz inkâr etmiyoruz. 
Biz diyoruz ki, biz, enflasyonla da terörle de mücadele edeceğiz; sizin gibi, 292 milletvekili

ne sahip olup da görevi bırakıp kaçmayacağız. (DYP sıralarından alkışlar) 
HALİT DUMANKAYA (istanbul) - Halka gitmek, kaçmak değildir. 
A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Devamla) - Biz, 182 milletvekiliyle, bütün zorluklara rağmen, 

kırk yıldır kavga ettiğimiz Cumhuriyet Halk Partisiyle kardeşçe ortaklığımıza'devam edip, ülkenin 
yararına olan meselelerde mücadelemize devam edeceğiz, terörün ve ekonomi terörünün üstesin
den geleceğiz; iddialıyız, bu kadar! Görevi bırakıp kaçmıyoruz! (DYP ve CHP sıralarından "Bra
vo" sesleri, alkışlar) Kendi yaptığınız şeyleri bizden niye istiyorsunuz?.. Ondan sonra da buraya ge
lip, iktidara gelebilmek için vatandaştan oy istiyorsunuz, iktidara gelmiş gibi de taahhütlerde bulu
nuyorsunuz... Olmaz öyle şey! 

Bakınız, Sayın Yılmaz bir şey daha dedi... Dedi ki: "Bu Planı burada teknik yönden tartışma
yı zait görüyorum." Vallahi, teknik bilgiden yoksun olan kişinin bunu tartışması zaten yanlış olur
du, onu da söyleyeyim. 

IŞIN ÇELEBİ (İzmir) - Çok ayıp böyle şeyler! 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Siz anlayamazsınız. Senin kafan basmaz, basmaz!.. Se

nin kafan o kadar basmaz!.. 
A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Devamla) - Bu lafı senin Genel Başkanın söyledi, ben söyleme

dim. 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul)-Senin kafan basmaz o kadar. . . 
A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Devamla) - Bir şey daha dedi... Dedi ki: "Bu Plan, bizim haya

limizdeki plan değil." 

IŞIN ÇELEBİ (İzmir) - Doğru. 
A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Devamla) - Ülke hayalle idare edilmiyor, gerçeklerle idare edi

liyor; lütfen!.. Yapmayalım yani... Yapmayalım bunu... 
Şimdi, geliniz, şunlardan bahsediniz: Eğitimde yapılan reformlar nelerdir, açılan okulların sa

yısı nedir, okullara sevk edilen öğrencilerin başarı durumu nedir; buralarda eksik var mı, gedik var 
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mı?.. Ha, şunu sorabilirsiniz: Efendim, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde bir sürü okulu
muz kapandı, bunları niçin açamıyoruz?.. Bunları sorun, İktidar mensubu da gelsin, okulların niye 
kapalı olduğunu size izah etsin. Vatandaş bunları bekliyor. Kafaları bulandırmayın. Bu Plan tartı
şılırken, soru cevap şeklinde karşılıklı konuşma imkânı çıktı; bunları söyleseydiniz, çok daha iyi 
olurdu. 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Çadırda kalan insanlar yardım eli bekliyor. 

A.HAMDİ ÜÇPINARLAR (Devamla) - Evet, devlet olarak o yardımı yapacaksınız ve yapı
yoruz... 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Ne zaman yaptınız?.. Vatandaş perişan. 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Ne yaptınız? 

A.HAMDİ ÜÇPINARLAR (Devamla)-Yapıyoruz... 
IŞIN ÇELEBİ (İzmir) - Ne zaman? 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Yardım bekleyen adamlara ne yapıyorsunuz? 

A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Devamla) - Bakın, size bir şey söyleyeyim: 4 Haziranda 1995'te 
belediye seçimleri yaptık mı... 27 Mart 1994 tarihinde yapılan mahallî seçimlerde, bütün basında, 
Doğru Yol Partisinin oyu yüzde 12'lerde, yüzde 13'lerde, Anavatan Partisinin oyu yüzde 32'lerde 
gösteriliyor muydu; siz de iktidar pozunda böyle meydanlarda tur atıyor muydunuz; atıyordunuz. 
27 Mart 1994 yılında ne oldu Sayın Dumankaya?.. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Hadi, hodri meydan, seçime gidelim... 
A.HAMDİ ÜÇPINARLAR (Devamla) - Ne oldu?.. 

. HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Sağmal inekleri aldınız... 
A.HAMDİ ÜÇPINARLAR (Devamla) - O zaman inek projesi yoktu, inek projesi daha yeni 

geldi. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Devleti tahrip ettiniz, 7 milyar doları sokağa attınız, pi
yasaya verdiniz. 

A.HAMDİ ÜÇPINARLAR (Devamla) - Bakınız, en son yapılan 4 Haziran 1995 seçimlerin
de ne duruma düştünüz, kaçıncı parti oldunuz?.. (DYP sıralarından "yedinci, sekizinci parti oldu
lar" sesleri) Hâlâ çıkmışsınız buraya, "gelin seçime" diyorsunuz... Yapmayın kardeşim, bu vatan
daşın seçimle kaybedecek vakti yok. Her seferinde bir şamar yiyorsunuz, hâlâ akıllanmıyorsunuz. 
Ne yapayım yani?.. 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) - Yenilen pehlivan güreşe doymazmış. 
A.HAMDİ ÜÇPINARLAR (Devamla) - Dediği gibi, yenilen pehlivanın güreşe doymadığı gi

bi, siz boyuna seçim istiyorsunuz. Yapmayınız, gözünüzü seveyim... 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Gelin şimdi seçime gidelim! 
A.HAMDİ ÜÇPINARLAR (Devamla) - Geliniz, bunları tartışalım. Geliniz, eğitim konusun

da ne yapılmış, ne yapılacak, onları tartışalım, bunlar Planda var. Bunları okuyunuz, tenkitlerinizi 
burada gözönüne getiriniz. 

Şimdi, bakınız, sizin döneminizde, Kredi ve Yurtlar Kurumuyla ilgili gazetelerde her gün 
manşetler çıkardı; öğrencilerin yurtlardan şikâyetleri, burslardan şikâyetleri çıkardı, üç senedir, ga
zetelerde, bunlarla ilgili olarak bir tane şikâyet var mı?.. Tabiî, bunları dile getiremezsiniz; çünkü, 
sizin bıraktığınız o kötü dönemden sonra, bunları iyi duruma getirmişiz; tabiî bunlardan bahsede
miyorsunuz. Gelin de gençlere bunlardan bahsediniz, bunlardan bahsedelim. Siz, bu Planda, genç-
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lere verilecek olan şeylerde gördüğünüz eksikliklerden bahsediniz; yoksa, getirdiğiniz Avrupa 
özentisi kredi sisteminin hâlâ savunmasını yapmayınız. Bu Türk toplumu, sizin getirmiş olduğunuz 
o kredili sisteme uygun değildir ve ben, bunu, bizim dönemimizde de devam ettiren Millî Eğitim 
Bakanımdan şikâyetçiydim; ama, şimdi, o kredili sistemden vazgeçmekte olan şimdiki Millî Eği
tim Bakanıma da şükranlar sunuyorum, teşekkür ediyorum. (DYP sıralarından alkışlar) Bunları ya
palım... Yani, dünyanın vazgeçmiş olduğu modern matematiği, siz, hâlâ, okutmaya çalışıyorsu
nuz... Kredili sistemden, öğrencisinden tutun velisine kadar, şûraya kadar herkes şikâyetçi; ama, es
ki Millî Eğitim Bakanı -benim çok sevdiğim, değer verdiğim- Sayın Akyol, çıkmış, hâlâ, onun sa
vunmasını yapıyor. Sayın Akyol, siz bu sistemi getirirken dahi millî eğitim camiası buna karşıydı; 
geliniz, bunda inat etmeyiniz; geliniz, bunları konuşalım işte. Bizi dinleyen genç kardeşim, benim 
velim, vatandaşım bunları duymak istiyor; bunların telaffuz edilmesini istiyor; gelin, bunları konu
şalım. 

Sayın Pakdemirli, nüfus artışıyla ilgili bir kehanette bulundu, dedi ki, efendim, siz, nüfus artı
şını bu kadar engellerseniz, sonra zarar görürsünüz... Bilemiyorum, bunu hangi.mantıkla söyledi; 
kendisine özel olarak soracağım sonra. Yani, nüfus artış oranı, yüzde 1,5'lere, yüzde 2'lere düştü
ğü takdirde ne zararı varmış, ne zarar görürmüşüz; onu anlayamadım; ama, ben aksini iddia ediyo
rum, nüfus planlamasında her halükârda fayda vardır ve biz, gelişmekte olan bir ülkeyiz, gelişmiş 
olan bir ülke değiliz. Geliniz... 

İBRAHİM HALİL ÇELÎK (Şanlıurfa) - Gelişmeşte olunca insanları öldürecek miyiz Hamdi 
Bey?.. 

A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Devamla) - Hayır efendim, mesele o değil; Cenab-ı Hak, dünya
da-ben, o konulara girmek istemiyorum, ama-herkesin... 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Geçindirebileceğin kadar çocuk... 

A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Devamla) - Evet... 

Cenab-ı Hak herkesin rızkını verir derler; doğrudur; ama, Cenab-ı Hak bir şey daha söylüyor 
"geçinebildiğin ve geçindirebildiğiri kadar" diyor. Yani, geçindirebildiği kadar... 

İBRAHİM HALİL ÇELİK (Şanlıurfa) - Yapabildiğin kadar... Yapabildiğin kadar... 

A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Devamla) - Olur mu yapabildiğin kadar; bu, civciv makinesi 
mi!.. Yapma!.. Civciv makinesi değil o... Yapabildiğin kadar!.. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Felsefe bu, felsefe... 

BAŞKAN - Sayın Üçpmarlar ve sayın milletvekilleri... 

A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Devamla) - Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Efendim, ben sürenizi durdurdum; bir dakikanızı rica edeyim. 

A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Devamla)-Tabiî efendim, buyurun. 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı görüşülüyor; yani, ülke
nin bundan sonraki beş yılına ışık tutacak, hatta, onun hedeflerini belirleyecek ciddî bir belge tar
tışılıyor... Rica ediyorum... Yani, o belgenin ağırlığı seviyesinde meseleleri tartışmanın zaruretini 
ifadeye mecbur olduğum için üzgünüm. 

Buyurun. 
A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Devamla) - Çok teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Yalnız, tabiî, dikkat ederseniz, benim konuşma üslubum, hitap şeklim ve de arkadaşlarımın da 
bana sataşmaları, vatandaşın artık bizar bir şekilde televizyon ekranlarından seyrettiği ve utanacak 
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durumda olan noktalarda değil. O nedenle, sizin de müsaadelerinize ve müsamahalarınıza sığına
rak, vatandaşımızın da bizi dinlerken, gerçekten bir şeyler öğrenebilmesi için, bu diyalogumuzu tat
lı bir şekilde sürdürebilme imkânını bize bahşediniz. Ayrıca, eğer, bir kusurumuz olmuşsa, bu ika
zınızdan da, o hususta üzerimize düşen payı alır ve ona göre de bundan sonraki konuşmalanmızda 
dikkat ederiz efendim. 

Teşekkür ederim 

BAŞKAN-Çok teşekkür ediyorum Sayın Üçpınarlar. 

Buyurun. 

A. HAMDÎ ÜÇPINARLAR (Devamla) - Değerli arkadaşlarım, bakınız, devletin en önemli 
görevleri, biliyorsunuz, eğitim, sağlık, adalet gibi mekanizmalardır. Ben, bu konulara çok -tasa ola
rak değinmek istiyorum. 

Sağlık konusunda, biraz evvel, yeşil karttan bahsederek meseleyi gündeme getirmeye çalıştım. 
Şimdi, Yedinci Beş Yıllık Planda, diğer sektörlerde olduğu gibi sağlık sektöründe de, Avrupa Bir
liği norm ve standartlarıyla uyum sağlayacak reform çalışmalarına ağırlık vermek mecburiyetinde
siniz. Eğer, bu Yedinci Beş Yıllık Planı arkadaşlarımız okuyabilmiş olsaydılar, ciddî bir şekilde in
celeyebilmiş olsaydılar, o zaman, bu hedefleri, burada, tespit etme imkânına sahip olabilirlerdi. 

Yapılması gereken, getirmek istediğimiz şeyler nelerdir... 
Aile hekimliği sistemini getirerek, hastane kapısındaki kuyrukların kaldırılması hedef alınmış

tır. Bu, iyi mi kötü mü?.. Konuşmacı arkadaşlarım gelsinler, bunlardan bahsetsinler. 

Hastanelerimizi, verimlilik esasına göre yönetilen, rekabet edebilen, idarî ve malî açıdan 
özerk, kendi gelirleriyle kendi giderlerini karşılayan sağlık işletmelerine dönüştürmek. Bu, iyi mi 
kötü mü?.. Planda bunlar var. 

Sağlık güvencesi olmayan 20 milyon insanımızı sosyal güvenceye kavuşturmak. Bu, iyi mi 
kötümü?.. 

Biz, bunları, yazmışız; nasıl yapılacağını da izah etmişiz. Burada, eksiğimiz var mı gediğimiz 
var mı; bunları söyleyiniz, bunları ifade ediniz... 

IŞIN ÇELEBİ (izmir) - Yazmışsınız; ama, izah etmemişsiniz... 

A. HAMDÎ ÜÇPINARLAR (Devamla) - Efendim, izah etmemişsek, dersiniz ki, izah etme
mişsiniz; bunu nasıl yapacaksınız. Bunları sorunuz Sayın Çelebi. Bu sorular, hiç gündeme geldi 
mi?.. 

IŞIN ÇELEBİ (îzmir)-Onları söyledik. 

A. HAMDÎ ÜÇPINARLAR (Devamla) - İstirham ediyorum... Hiç söylediniz mi?.. 

IŞIN ÇELEBİ (îzmir) - Yarın da sorarız. 
A. HAMDÎ ÜÇPINARLAR (Devamla) - Şimdi, ben, hatırlattım; yarın inşallah bunları sorar

sınız... 

IŞIN ÇELEBİ (îzmir) - Sorduk, söyledik zaten... 
GÜNEŞ TANER (İstanbul) - Müsaade edin, isterseniz, ben şimdi sorayım... 

A. HAMDÎ ÜÇPINARLAR (Devamla) - Biliyorsunuz, şimdi, Sağlık Bakanlığında, doktorla
rın zorunlu hizmeti de kaldırıldı. Bunlar, bu yapılacak olan yeniliklere birer başlangıçtır. 

Vatandaşlarımızın yüzde 65'i, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığına tabi olarak, bu sağlık yer
lerinden istifade ediyor; yüzde 35'i ise tarım kesiminde çalışıyor ve bu sosyal güvenceden mahrum. 
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İşte, biz, bu vatandaşlarımızın, kanunlar çerçevesi içerisinde bir güvenceye kavuşması için gayret 
ediyoruz ve bunları sağlık güvencesine kavuşturacağız diyoruz. Geliniz, bunları konuşalım. Bu ka
vuşturmayı, eğer, siz de kabulleniyorsanız, yapmamız gereken şeyleri öneriniz; kabullenmiyorsa
nız, niçin kabullenmediğinizi söyleyiniz. Bizim aldığımız tedbirlerde eksik görüyorsanız, eksikle
rimizi ikaz ediniz.., 

GÜNEŞ TANER (İstanbul) - Bütçe Komisyonunda hepsini söyledik. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Başkan, biz, kitap olarak bastırdık; istifade edin diye si
ze de gönderdik... 

A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Devamla) - Benim beklentilerim bunlar. Ben, bunları beklerken, 
bizi dinleme imkânına sahip olan bütün vatandaşlarımızın da bunu beklediği kanaatindeyim. Ba
kın, siz, çıkıp da buradan, tabiî ki, bıraktığınız Türkiye'deki yatak sayısı ile bugünkü yatak sayısı 
arasındaki büyük artıştan dolayı bir şeyi tenkit edemeyeceğiniz için, bir şey söyleyemediniz. Dok
tor ve hemşire sayısı ve sağlık memuru görevlisindeki artıştan dolayı, Türk Milletinin hizmetine 
sunulmuş olan bu sağlık hizmeti mensuplarının artışından dolayı tenkit edeceğiniz bir şey olmadı
ğı için bir şey söyleyemediniz... Bunlar için söyleyemediniz. 

Bakınız, Türkiye'de bir de istihdam sorunu mevcut. Buna değinelim. Tüm ülkelerde yaşanan 
en önemli sorunlardan biri olan bu istihdam sorununda ne yapılacak, ne yapılması gerekiyor; bizim 
plan ve programlarımızda bunların hepsi yer almış. 

GÜNEŞ TANER (İstanbul)-Nerede?..' 
A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Devamla) - Nedir, Cumhuriyet Halk Partisi-Doğru Yol Partisi 

Koalisyonu İktidarının sağlık güvencesinin yanında bir taahhüdü daha Var, "işsizlik sigortasını ge
tireceğiz" diyor. Dedik mi dedik. Geliniz, bununla ilgili yapılan çalışmaların yavaş olduğunu ten
kit ediniz, ben kabulleneyim; ama, hiç yapılmadı derseniz, yanlış olur; zira, Sayın Başbakanın im
zasıyla sunulmuş olan kanun teklifi burada. Geliniz, o zaman, ülkenin yararına olan, bu işsiz kesi
min güvence altına alınmasına dair işsizlik sigortasının çıkması için bir an evvel gayret sarf ede
lim. Bu hususta... 

GÜNEŞ TANER (İstanbul)-Ne zaman çıkaracaksınız?.. 
A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Devamla) - Vallahi, şimdi, Sayın Taner, bir fıkra var; kaplum

bağa hacca gitmek için yola çıkmış, demişler ki "sen bu süratle bir yere gidemezsin..." 
GÜNEŞ TANER (İstanbul) - Karınca o, karınca... 

" A . HAMDİ ÜÇPINARLAR (Devamla) -Efendim, şimdiki sözümden kaplumbağa olduğunu 
anlayacaksınız. 

Demişler, kaç senede gideceksin; demiş, vallahi, gideceğim gitmesine de, bu mahallenin ha
şin çocukları beni ters çevirmese... 

Şimdi, siz, o muhalefet anlayışıyla "İktidar ne yaparsa yapsın, doğru da yapsa, yanlış da yap
sa, bizim görevimiz engellemektir" zihniyetinden biraz vazgeçseniz, biz bunların hepsini çıkarırız. 

GÜNEŞ TANER (İstanbul) - Hiç merak etmeyin, biz, sizin yaptığınız muhalefeti yapsaydık, 
kim bilir neler olurdu!.. 

A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Devamla) - İşte, siz, muhalefet yapmasın! da bilemiyorsunuz. 
HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Siz de İktidar olmayı bilemiyorsunuz, jşte, aradaki fark 

b u . • • ' • ' ' v ' . ' 

A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Devamla) - Sayın Dumankaya, bakın, 1950-1960, 1965-1971, 
1970'li yıllarda tekrar... 
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HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Bir defa bile seçimle devrettiniz mi, onu bana söyle. 

A. HAMDI ÜÇPINARLAR (Devamla) - Demokrat Parti ve Adalet Partisi bir kere seçim kay
bederek iktidardan uzaklaşmış mıdır? 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Hayır uzaklaşmamıştır; çünkü, demokratik yolları tıka
dınız; aynı şeyi şimdi de yapıyorsunuz. 

A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Devamla) - Biz, demokrasinin mücadelesini, demokrasinin sa
vaşını vere vere geldik. Biz, şehitler vererek geldik. Öyle, 12 Eylülün arkasına sığınarak, büyük bir 
kitleye hitap eden iki tane siyasî partinin yasaklandığı bir dönemde, iktidara gelip de "lop" diye 
oturmadık!... (DYP sıralarından "Bravo" sesleri, alkışlar) Sayın Dumankaya, bunları söyletmeyin 
bana!.. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul)-Onun müsebbibi sizsiniz. 

A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Devamla) - Ben, bu yaralan tazelemek istemiyorum Sayın Du
mankaya; ama, ne yapayım, duramıyorsunuz... Otur oturduğun yerde de biraz dinle beni, bazı şey
ler öğrenirsin!.. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Diyecek efendim, normal!.. 

A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Devamla) - Şimdi, iki anahtar meselesiydi, yeşil kart meselesiy-
di, tabiî, birsürü şeyler aldık... 

Bakınız, bu milleti aldatarak bir yere gitmek mümkün değil. Geliniz, bu Planda, programda 
neler var, onları konuşalım. Ben, 1991 yılında Çanakkale'de bir maça gittim, maçta bana "ağabey, 
biz, Çanakkale'den Doğru Yol Partisini iktidar yapacağız; ama, bu Anavatan Partisi gibi, bu stadın 
içerisinde 3 bin metre engelli koşan kişilerin atladığı havuzu gösterip de 'buraya yüzme havuzu te
meli atıyoruz' deyip bizi aldatacak mısınız" dediler. Bunu vatandaş söyledi; yani, şimdi ben söyle
miyorum. Benim, burada, Çanakkale milletvekili arkadaşlarım var, biz bunları duyduk. Yani "sant-
ralsız köy bırakmayacağız" deyip de, seçim zamanı, o köylerin muhtarlarının kapısının önüne, 
örümcek ağı tutmuş olan eski santralı getirip bırakarak vatandaşı kandırmaya gücünüz yetmez, yet
medi de nitekim. Bunlar yalan değil. 

Bakınız, iddia ediyorum beyler. Ben, bunu televizyon konuşmamda da söyledim. Siz, öyle bir 
noktada bıraktınız ki Türkiye'yi, birdenbire, Türkiye'nin kabullenemeyeceği değişikliklere girdi
niz; ama, bu tarafta, halen, üç kilometre yol yürüyerek sırtında tenekeyle su taşıyan Çanakkalemin 
köyündeki vatandaşıma suyu getiremediniz. Ondan sonra da gelip, burada, Doğu, Güneydoğu Ana
dolu edebiyatı yapıyorsunuz. Bırakınız oranın edebiyatını, batıda, benim birçok yöremde, birçok 
köyümde su yok; sekiz yıllık iktidarınız döneminde köye su getirmediniz, yol getirmediniz. 

HALİT DUMANKAYA (İstanbul) - Elektrik getirmedik! Telefon getirmedik! 

A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Devamla) - Evet, zaten biz elektriksiz köy bırakmamıştık ki ge-
tiresiniz. İşte söylüyorum, Örümcek ağı tutmuş santralları getirdiniz, muhtarın kapısının önüne bı
raktınız. 1986 araseçimlerinde Bartın'da görevliydim, ben yaşadım; su borularını koydunuz yola 
"bizi seçerseniz bu işi yapacağız" dediniz. 

SALİH KAPUSUZ(Kayseri)-Sizinyaptığınız gibi! • 

GÜNEŞ TANER (İstanbul) - Çok güzel muhalefet yapıyorsunuz da, biz iktidar değiliz; onu 
anlamadık! İktidar sizsiniz. 

A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Devamla) - Efendim, biz, işte, onları tamamlıyoruz. Biz, sizin 
gibi, o boruları getirip de göstermelik bırakmıyoruz; döşetiyoruz, suyunu getiriyoruz, elektriğini 
getiriyoruz, yolunu getiriyoruz. At binenin kılıç kuşananın. Biz bunları yapıyoruz. 
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HALİT DUMANKAYA (İstanbul) -Terme'de arozözü aldınız; biz kazanınca onu geri aldı

nız; onu söyle oradan. Hiç olmazsa bir tane doğru söyle. 

Â. HAMDI ÜÇPINARLAR (Devamla) - Benim söylediklerimin hepsi doğru Dumankaya; bi
liyorsun, bende riya yok. Sen benim mesai arkadaşımsın. Sayın Dumankaya, aslında, sempatik hal 
ve hereketleriyle topluma mal oldu. Ben de sevdiğimi ifade etmek için onun ismini söylüyorum de
vamlı; ama, seçimlerde korkma, bu prim sana yeter. 

Şimdi, tabiî, o konulara girmek istemiyorum. Siz, Türkiye'ye öyle şeyler getirdiniz ki, bunla
rı söylemekten hicap duyuyorum, söylemek istemiyorum; ama, Türkiye'ye öyle zararlar verdiniz 
ki, bu toplumu öyle dejenere ettiniz ki; kısa yoldan köşe dönmeceler, hayalî ihracatlar vesaireler, 
vesaireler ve de en son -artık hiçbir şeyi beceremediğiniz ortaya çıkınca- Sayın Pakdemirli, Cum
hurbaşkanlığı makamına yapmış olduğu, sarf etmiş olduğu sözlerden dolayı da 5 milyar lira ceza
ya çarptırıldı. Onu da beceremiyorsunuz demek ki. Ee, neyi beceriyorsunuz; onu anlamak da müm
kün değil; ama, zaten neyi becerdiğiniz ortada olduğu için de, bu Türk Milleti, sizi, 1991 seçimle
rinde iktidardan alaşağı etti; şü anda yapılan seçimlerde de yüzde 11, yüzde 12'lerde geziyorsunuz; 
bir daha seçim lafı etmeyiniz. Bakiniz, eğer bir araseçim yaparsak veya erken seçime gidersek, bu 
baraj sistemini de kaldırmazsak, barajı aşamazsınız; onu söyleyeyim. 

GÜNEŞ TANER (İstanbul) - Erken seçime nasıl gidersiniz!.. Kaçmış olursunuz; sakın ha!.. 

A. HAMDİ ÜÇPINARLAR (Devamla) - Biz, ülkemizin yararına ne gerekiyorsa, onu yaparız. 
GÜNEŞ TANER (istanbul) - Biz yapınca, kaçmış oluyoruz; siz yapınca, seçim yapmış olu

yorsunuz. 

A. HAMDI ÜÇPINARLAR (Devamla) - Hayır efendim, biz "yapacağız" demedik ki, "yapar
sak" dedik. Onun için, ben sizi şimdiden ikaz ediyorum. 

Bizim maksadımız, bağcıyı dövmek değil, üzümü yemek. Bizim maksadımız o. Yoksa, biz, 
bağcıyı dövme niyetinde olsak, şimdiye kadar erken seçime de giderdik, araseçime de giderdik; on
dan sonra da sizi vatandaşa havale ederdik. 

HALlT DUMANKAYA (İstanbul) - Bizi vatandaşa havale edin. 
A. HAMDI ÜÇPINARLAR (Devamla) - Ama, bizim maksadımız, sizi dövdürmek değil, bek

çiyi dövdürmek değil; bizim maksadımız, üzüm yemek. 
GÜNEŞ TANER (İstanbul) - Bekçi sizsiniz, İktidar sizsiniz; hâlâ anlayamadınız... 

A. HAMDI ÜÇPINARLAR (Devamla) - Geliniz, bu üzümü Türk Milletiyle birlikte yiyelim, 
bunu yapalım. 

HALİT DUMANKAYA (istanbul) - Vatandaş çürük domates bulamıyor, sen üzüm yemekten 
bahsediyorsun. 

A. HAMDÎ ÜÇPINARLAR (Devamla) - Şimdi, değerli arkadaşlarım, o konularla ilgili diğer 
arkadaşlarım sizlere izahatta buluncaklar, benim sınırım bu kadardı, bu sınırı da aşmak istemiyo
rum; çünkü, ben, hakka, hakkaniyete rıza gösteren insanım. (DYP sıralarından alkışlar; ANAP ve 
RP sıralarından alkışlar[!]) 

O nedenle, bu Yedinci Beş Yıllık Planımızın uygulaması da, inşallah arzu ettiğimiz noktada 
olur; Türk Milletinin refahı, huzuru, ülkemizin kalkınması için vesileler teşkil eder. Hayırlı ve 
uğurlu olması dileğiyle, hepinize sevgi ve saygılar sunuyorum. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Üçpınarlar, galiba bu üç pınardan biri insaf, biri nasafet, biri de adalet; te
şekkür ediyorum, sürenizi kullandınız. 
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Sayın milletvekilleri, Doğru Yol Partisi Grubu adına, Grup görüşünü ifade etmek üzere, üçün

cü sırada Sayın Tunç Bilget. 

Sayın Bilget, buyurun efendim. (DYP sıralarından alkışlar) 

Sayın Bilget, Grubunuzun 1 saatlik süresi var efendim. Zatı âliniz ne kadarını kullanmak is
tersiniz? 

TUNÇ BİLGET (Aydın) - Benden sonra konuşacak arkadaşıma yeterli zaman bırakacağım 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN - Peki, yeterli zaman dediğinize göre, demek ki yeterini siz takdir edeceksiniz. Ben, 
zatı âlinize 30 dakika süre veriyorum. 

Buyurun. 

DYP GRUBU ADINA TUNÇ BİLGET (Aydın) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Ye
dinci Plan önümüze geldi, görüşüyoruz. Daha önce uyguladığımız ilk 6 planı çeşitli şekillerde sı
nıflandırmak mümkün; aralarında benzerlikler, zaman içinde ortaya çıkan farklılıklar mevcuttur; 
strateji belgelerinde de bu benzerlikleri ve değişimi izlemek ve gözlemlemek mümkündür. 

İlk planlar, bizce, zamanlarına göre doğruydu. Dünya ekonomik düzeninin o.günkü imkânla
rına ve ülkemizin o günkü ihtiyaçlarına göre hazırlanmışlardı. Bu Plan da, zamanımıza, yani bugü
ne göre doğrudur. 

Ayrıca, dikkatbuyurursanız, bu Plan stratejisinin ilk izlerine önceki planlarda rastlamak müm
kündür. İlk 6 planın değişim ritmi, dünyadaki gelişmeleri izlemiştir. Bu dönem zarfında ortaya çı
kan, yaşadığımız gelişmelerin içerisinde, bence, iki tanesi öne çıkmaktadır: 

Bunların ilki; zengin ülkelerin, IMF, Dünya Bankası ve GATT'dan oluşan üçlü, sacayağı üze
rine İkinci Dünya Savaşından sonra oturttukları dünya ekonomik düzeninin temellerinde birinci 
petrol kriziyle başlayan sarsıntılardır. Bu sarsıntılar, zengin ülkelerde, kalıcı iktisadî durgunluklar 
ve işsizlik yaratmıştır. Özetle ifade ediyorum, bu sarsıntıların mutlu bir sonucu rtuhaf bir ifade, 
ama- sanayileşmiş ülke tüketicilerinin, gelişmekte olan ülke ürünlerine muhtaç hale gelmiş olma
ları, alışmak zorunda kalmış olmalarıdır. Bu sonucun ilk açılımlarını, bugün, dünyanın en zengin 
ülkelerinden olan Japonya'nın yapmış olması düşündürücüdür. 

Zengin ülke üreticilerinin üçüncü dünya ülkeleri ürünlerine olan talebi ortaya çıkıp geliştikçe, 
dışticaret ve kalkınma teorilerini altüst eden ikinci bir sonuçla karşılaştık. 

Görüldü ki, bugünkü dünyada, bir ülkenin refahını düzenli ve doyurucu şekilde artırabilmesi 
için, yatırımlarının, iç taleple birlikte dış talebi de kapsar bir şekilde tanımlanması ve gerçekleştU 
rilmesi şarttır. İçe dönük-dışa dönük ayırımı belirsizleşmiştir. Ayrıca, dünya üretiminde mukayese
li üstünlüğün, doğal kaynaklar ve sermaye birikiminden ziyade, gelişmiş insan kaynağıyla sağlana
bileceği ortaya çıkmıştır. 

Bu hususu biraz tekrarlamak istiyorum: İktisat öğrencilerine çok uzun süre öğretilen şeyin, ya
ni, Adam Smith-Ricardo teolojisinin 20 nci Yüzyılın sonu için epeyce yanlış olduğunu öğrendik. 
Karşılaştırmalı üstünlük, doğal kaynaklar ve sermaye birikiminin doğal bileşkesi olarak ortaya çı
kan, beş on kuşağın çabalarıyla veya asla değiştirilemez bir şey değildir, bunu öğrendik. Karşılaş
tırmalı üstünlük, yaratılabilir bir hedeftir ve anahtarı, iyi eğitilmiş insandır. İşte, diğer konuşmacı
ların da zaman zaman değindiği Yedinci Planın bir ayırıcı özelliği varsa, o özellik, serbest piyasa 
ideolojisinin hâkim ve başarılı olduğu bu dünyada, bu gerçeği kabul edip, plan stratejisini, dünyay
la bütünleşme ve bu amaçla da, insan kaynaklarını uluslararası ekonomik yarışın gereklerine göre 
geliştirme temellerine bütünüyle yerleştiren ilk plan olmasıdır. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; dikkat buyurursanız, yavaş yavaş gelişen ve Yedinci 

Planda epeyce keskin bir viraja dönüşen strateji değişikliğini, dünyadaki değişime ve yakın geç
mişteki deneyimlerin sonuçlarına bağladım. Türkiye için de, bugün, dünyada uygulanabilecek en 
rasyonel strateji, kabaca, Yedinci Planın benimsediği stratejidir. 

Bu stratejinin özünü biraz özetleyeceğim; şöyle: Son yirmi yıla yakın bir süredir, Batı ülkele
rinden başlayarak yayılan liberal düşünceyi benimsemeyip korumacı politikaları sürdürerek, ülke 
refahını, doyurucu ve sürekli olarak artırmanın ve dünya ülkeleriyle birarada yaşamanın mümkün 
olmadığı açıkça ortaya çıktı. Dışa açılmanın gerektirdiği biçimde, insan kaynaklarımızın nitelikli 
bir şekilde geliştirilmesi, tarım ve sanayi sektörünün yeniden yapılanması ve 21 inci Yüzyılın tek
noloji savaşımına hazırlanılması; öte yandan, dünyayla bütünleşmenin gereği olarak, devletin, dü
zenleme işlevini daha iyi yürüteceği bir konuma getirilmesi gerekmektedir. Bu strateji, tarımda, sa
nayide, bilim ve teknolojide, dünyayla bütünleşmenin temel amacı olarak gördüğümüz Avrupa Bir
liğiyle uyumda, devletin düzenleyici ve gözetici fonksiyonlarının geliştirilmesinde, sermaye piya
salarımızda etkinliğin artırılmasında, spesifik, hedef projeler getirmektedir. Bu projeler, yıllık 
programlara aksettirilmeyi beklemektedir. 

Bu konulara biraz değineceğim; ancak, önce, kısaca da olsa, söylemem gereken birkaç şey var: 
Bu tür, dünyayla bütünleşme stratejilerinde, hangi ülkeyle ilgili olursa olsun, dış politika, olağanüs
tü ölçülerde önem kazanacaktır. Dış politikanın, fevkalade rasyonel, esnek ve etkin bir şekilde çi
zilip yürütülmesi gerekir. 

İkincisi, dış dünyayla bütünleşme arttıkça, ülkenin dış şoklara karşı duyarlılığı artar. Türk top
lumunun tüm kesimlerinin, meselenin bu boyutunu, biraz, içlerine sindirmeleri gerekir. Refah art
tıkça, değişimindeki oynaklık da artar. Tabiî, bu açıdan -paradoks belki ama- Türkiye'nin bir şan
sı var; o da, son onsekiz yıllık dönemde, fevkalade düşük bir kalkınma hızı ile çok yüksek bir enf
lasyonu birleştirerek olağanüstü kötü bir ekonomik performans göstermiş olması ve refah artışı oy
namalarının en aşırılarına zaten alışmış olmasıdır. Başka bir deyişle, dünyayla bütünleşmenin geti-

, receği istikrarsızlık olasılıkları, öyle sanıyoruz ki, Türkiye için, alıştığından daha düşük şiddette ka
lacaktır. 

Buna karşılık, Yedinci Plan stratejisinin başarılı olup olmamasını, sadece, içte yapılması gere
ken şeylerin tespit edilmesi, onların iyi yapılması, etkin ve çok rasyonel dış politika uygulanması 
kolay kolay belirleyemeyecektir; dış dünyadaki gelişmelerin de, bunun üzerinde, belirleyici bir et
kisi olacaktır. Bu açıdan, tabiî ki, dış dünyayla bütünleşmede, Avrupa Birliğinin Türkiye'ye karşı 
tutumunun ne olacağı, öne çıkmaktadır; ancak, bu alandaki gelişmeler ne olursa olsun, bizce, Tür
kiye'nin, dış dünyayla bütünleşme hedefinden başka bir seçeneği yoktur; bu hedefin odak noktası 
olarak da -aksi ispat edilmediği sürece- bugün için, Avrupa Birliğinden başka rasyonel bir seçene
ği yoktur. Bunun nedenini arz edeceğim. 

Türkiye'nin, 1950-1960 döneminde, yüzde 10'a yakın bir yatırım artış hızını, yüzde 2,9'luk 
kişi başına gelir artış hızıyla bütünleştirebilen ve bunu, kabaca, yüzde 1 l'lik ortalama enflasyon ar
tış hızıyla sağlayan bir ekonomik rejimi vardı. Bu rejim, ortalama enflasyonu yüzde 57'ye yükselt
tiğimiz 1977-1994 döneminde tamamen çökmüştür arkadaşlar; yatırım artış hızı yüzde 3'c, kişi ba
şına gelir artış hızı, kabaca, yüzde 1,5'e düşmüştür. Türkiye'nin, bundan daha kötü bir ekonomik 
performansı göstermesi zaten mümkün değil. Bu nedenle, dış dünyayla daha çok bütünleşmeye, 
üretimde Türkiye ölçülerini aşan ölçülerde düşünmeye şiddetle ihtiyacımız var. 

Hemen ekleyeyim, Sayın Pakdemirli "planlı dönemde enflasyon yüzde 2 oldu" dedi. Tabiî, ilk 
3 planda enflasyon çok daha düşük gerçekleşti, yüzde 12,5'ti. Sayın Pakdemirli, planlı döneme, son 
3 planın -kendi tabirleridir veya eski bir tabirdir- biraz da pilavlı dönemini ekleyiverdiler. O dö-
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nemde, enflasyon hızı yüzde 57'ye çıktı, kalkınma hızı da yüzde 3,6'ya düştü; enflasyon felaket ge
tirdi. 

Gelelim, Avrupa Birliği meselesine: Daha önce, bu kürsüden, Refah Partili değerli arkadaşla
rıma, Türkiye'nin, niçin, dışa açılmada araç olarak, bugün için Avrupa Birliğinden başka bir seçe
neği olmadığını arz etmiştim; değişik bir şekilde tekrarlayacağım. Gümrük Birliği deyiniz, Ortak 
Pazar deyiniz, demokratik Türkiye, ancak, diğer demokratik ülkelerle bütünleşerek dış dünyayla 
bütünleşir; Türkiye, demokrasidir; başka çaresi yoktur. Bilmem arz edebiliyor muyum? 

Kaldı ki, bütünleşme, karşılıklı ekonomik ve ticarî ilişki arzusuyla olur. "Ben, petrolümü sa
tar, fiyatı ne olursa olsun, istediğim yerden alırım" anlayışıyla, Gümrük Birliği veya Ortak Pazar 
kurulamaz. Çok uğraştık 1970'lerde. İslam ülkeleri ve onun özellikle en zengin olanları açısından, 
Refah Partimizin düşlediği dünya ile gerçekler, maalesef, sert şekilde çelişiyor. 

Tabiî, diğer siyasî partilerimiz ve hatta, bu planı hazırlayanların da, Avrupa Birliğiyle ilgili 
olarak, gerçekçi olmayan bazı hayaller peşinde koştukları, belki ileri sürülebilir. Acaba, Rönesans 
ve Reformu yüzyıllarca önce başardığını sandığımız ve o iddia içinde bulunan Avrupa, 19 uncu 
Yüzyılın ikinci yarısında ve 20 nci Yüzyılın ilk yarısında tutulduğu öldürücü hastalıklardan, bugün 
de, yer yer, çevresindeki Hıristiyan olmayanlara karşı bilinçli veya bilinçsiz şekilde sergilediği ata-
vistik nefret duygularından kurtulabilecek midir? Sual, kısaca budur... 

SALİH KAPUSUZ (Kayseri) - Bosna'da görülüyor!.. 

TUNÇ BİLGET (Devamla) - Bizce, Gümrük Birliğinden ziyade, bütünleşmenin daha ileri 
aşamaları için geçerli olan bu sual, inşallah, Gümrük Birliği için bile, derhal karşımıza çıkmaz. Her 
şey tartışılsın, her tabu yıkılsın diyegelen kentli okumuşlarımız inandırıcı olmak istiyorlarsa, önce 
bu konu üzerine eğilmelidirler. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Yılmaz, bu Planın beri sindeki üç temeli, üç koşu
lu; toplumsal uzlaşma, hükümet vesaire diye sıraladılar. Anamuhalefet Partimizin Değerli Genel 
Başkanlarının, Planı, istediği temele oturtmaya hakkı var; bu, muhalefet hakkıdır ve demokrasiler
de kutsaldır. Ancak -kendileri izin verirlerse- ben, bu Planın temellerinden biraz daha değişik ve 
biraz daha nesnel şekilde söz edeceğim. 

Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planının üçüncü bölümünün ikinci kısmı, tarım, sanayileşme ve 
dünyayla bütünleşmeyle ilgilidir; yeni tarım politikaları, yeni sanayileşme politikaları, bilim ve tek
nolojide atılım projesi, Gümrük Birliği, finans ve malî piyasa reformlari gibi bölümlerden başka, 
bir de, devletin düzenleyici ve gözetici fonksiyonlarının geliştirilmesi projesi var. Şimdi, bu proje
yi aklınızda tutunuz; bir de buna, dördüncü bölümün kapsadığı makro ekonomik politikalar kısmı
nı ekleyiniz, ikinci temel; sonra da, Gümrük Birliğini, bu ikisinin üzerine monte ediniz. Aslında, 
Yedinci Planın hedeflediği her şey, bu üç alanda ne yapabileceğimize bağlı olarak değişecektir. Ye
dinci Planın, yeni tarım politilarında, yeni sanayi politikalarında ve biraz önce saydığım tüm diğer 
politikalarda başarılı olabilmesi, bu alanlarda yapılabilecek şeylere bağlıdır. Çeşitli politikalarla il
gili uygulama şemalarına bakınız; önce, çok etkin ve usta bir devlet yönetiminin olacağı varsayıl
maktadır. Ülke yönetiminin en kolayı, devlette mühadalecilik yapmaktır. Böyle bir yaklaşım altın
da, usta ve nitelikli bir bürokrasiye de ihtiyaç yoktur. Açıkçası, düzenleyici ve gözetici devletse, 
çok iyi yetişmiş ve çok usta bir bürokrasiyi gerektirecektir. Böyle bir bürokrasi, politikacının mü
dahalesini kaldırmaz; böyle bir bürokrasi, her bakanlıkta, tek politikacının bakan olduğu bir bürok
rasidir; böyle bir bürokrasi, çok niteliksiz bakan da kaldırmaz. Siyasî rejimimiz ve özellikle Mec
lisimiz, bu gereği içine sindirmiş midir? 

Değerli milletvekilleri bu kadar da değil; dünyayla bütünleşme stratejimizin ve onun Yedinci 
Plandaki gereklerinin ikinci koşulu, makro ekonomik istikrarın sağlanması ve korunması. Bu da, 
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hükümetlerimizin ve Yüce Meclisimizin, harcama politikalarıyla birlikte vergi politikalarımızı 
gözden geçirmesini, açıkçası, iş kesimini, gelirde doğru düzgün vergilendirmesini gerektirmekte
dir. Yüce Meclis, artık bu gereği de kabul etmek zorundadır. Zira, Yedinci Plan metni şunu açıkça 
ortaya koyuyor ki; politikacılar bu gereği kabul etmedikçe, bürokrasi, yüksek gelirli kesimi kendi 
hakkına razı etmek, bunu önermek cesaretini asla gösteremeyecektir. 

Planın üçüncü temeli, Gümrük Birliğidir. Ödemeler dengesi projeksiyonları, bu varsayım al
tında gerçekçi; ihracat, 20 milyar dolardan 43-44 milyar dolara nasıl çıkacak; ithalat, 28 milyar do
lardan 69-73 milyar dolara nasıl çıkacak; Gümrük Öirliğiyle çıkacak; belki de aşar... 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Yedinci Plan, temel stratejik hedefi, çağı yakalamak ve 
ülkemizin gelişmiş dünya ülkeleri arasında yerini alması olarak tespit etmiş. Bu amaçla, sektör ön
celiklerini bir yana bırakıp, ilk defa -Türk planlamacılığında ilk defa- eğitime birinci, sağlığa ikin
ci önceliği veriyor. Böylece, iyi eğitilmiş ve sağlıklı bir insangücünün, dış dünyayla bütünleşme he
define erişilebilmesi için en önemli araç olduğunu vurguluyor; bu doğrudur. Bu hususa, bir de, dev
letin müdahalecilikten, düzenleyicilik ve gözeticiliğe kaymasını, makro ekonomik istikrarın sağ
lanmasını ve demokratikleşme hedeflerini ekleyiniz; belki de, bu temel stratejiyi, Türk girişimcisi
nin -her türlü girişimcinin- en etkin çalışabileceği ortamı yaratmak olarak ifade etmek de mümkün. 
Ne tür bir Türk girişimcisi; dünya piyasında yarışabilen bir girişimci. 

Planın enflasyonla, ihracatla, refah artışıyla ve bunların gerekleriyle ilgili hedefleri, tabiî, hep 
kendi içinde tutarlı; bunlardan pek söz etmeyeceğim; ama, kilidi açacak anahtar, insan unsurudur. 

Tabiî, bir de, Anamuhalefet Partimizin Sayın Genel Başkanlarının hafif bir istihzayla değin
dikleri ve biraz da polemik konusu haline getirdikleri ikili kalkınma hızı projeksiyonları meselesi 
var. Her plan çalışmasının bir ekonomik modeli olur ve her modelin de, bir kalkınma hızlan pro
jeksiyonları olur; bundan kaçınamazsmız; ama, bakınız, değerli milletvekilleri, bir planın, en az 
ciddîye alınabilecek hedefi, belirli bir oran olarak onun kalkınmasıdır. Senaryolar yaparsınız, endi-
katif (indicative) kalkınma hızları bulursunuz; ama, bütün bunlar yapılırsa, kalkınma hızı yüzde 5 
olur, yüzde 6 olur derseniz, gülünç olursunuz. , 

Ben hatırlıyorum, geçmişte bir gün, ekonominin tepetakla gittiği günlerde, bir bakanlar kuru
lumuz, sanki, kalkınma hızının ne olacağı ellerindeymiş gibi, bu yıl yüzde 4 mü olsun, yüzde 5 mi 
olsun diye, oturup üç gün konuştular. Bunu, Sayın Planlama Müsteşarı da hatırlar. Yani, bir toplu-
iğnenin başına ne kadar melek sığacağını (!) tartışıyorlardı, yaptıkları buydu. Türkiye'nin kalkın
ma hızı potansiyelinin ne olduğunu dahi söyleyemeyiz. Önce, enflasyonu indireceğiz, göreceğiz; 
bunu da çok uzun zamanda göreceğiz, öyle birkaç yılda değil. Bu nedenle "yüzde 5,5; yüzde 7,1 
küçüktür, düşüktür" diyen Sayın Pakdemirli'den bu konuda biraz ayrılıyorum. 

Grubumuz adına yaptığım bu konuşmada, şu ana kadar, Planın, dünyayla birleşmeyle ilgili 
stratejisinin doğru olduğunu, bunun bir iki nedenini ve gereğini arz etmeye çalıştım. Tabiî ki, Ye
dinci Planın, dünyayla birleşme stratejisi çerçevesinde, tarım ve sanayiyle ilgili hedefleri önemli, 
vakit yok diye o konulara değinmiyorum; yalnız, öngörülen üretim artış hedefi yüzde 1,7, önemli 
devlet müdahalelerinin azaltılması, yeniden yapılanma çabaları gibi şeyler var. Sanayide de, uygun 
makro ekonomik ortamın hazırlanarak, Avrupa Birliğiyle uyum sağlayarak, dışa açlk, rekabet gü
cü yüksek, ihracata dönük, özel kesim ağırlıklı bir sanayileşme hedefleniyor, yüzde 6 ilâ 7,8 ara
sında kalkınırız deniliyor. 

Nihayet, çok önemli, bilim ve teknolojiyle ilgili Ar-Ge harcamaları, gayri safî millî hâsıla pa
yının binde 5'inden yüzde 1,5'ine karşı yükseltilecek, inşallah. Bunlar iddialı; ama, gerçekleştiri
lebilir hedefler. Tabiî, dediğim gibi, aynen gerçekleşirse, bunu da bir tesadüf, saymak doğru olacak. 
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Sayın Yılmaz, Maastricht'te kabul edilen ekonomik performans kriterlerinden söz ettiler. Bun

lara, bırakınız 15 ülkeyi -onları kastediyorum- bırakınız 12 ülkeyi, bırakınız 9 ülkeyi, ilk 6 tanesi 
bile uyamıyor; biz mi uyacağız; ama, şu doğru: Biz, iki haneli -60, 70, 80, ne ise- enflasyonla gi
derken, onlar düşük enflasyonla... O mümkün değil, bunu indireceğiz; yoksa, bu Gümrük Birliğini 
unutunuz, 

Anamuhalefet Partimizin Saygın ve Değerli Genel Başkanları, 1983'te ortaya koydukları fel
sefenin Yedinci Plana tam olarak yansıdığını ve bu nedenle metnin kendileri için bir gurur belgesi 
olduğunu söylediler; bununla da yetinmediler, kendi dönemlerini iyice övdüler; bununla da yetin
mediler, iktidarın, propagandayla halkı aldattığını söylediler; maalesef, bunlara biraz cevap vermek 
zorundayım. 

Gurur belgesi meselesi üzerinde konuşmayacağım; ama, ANAP politikalarını, bizzat ben, bu 
kürsüden, 1992 Şubatında, uzun uzun değerlendirdim; ö gün ne dediysem, bugün de geçerli. Bıra
kınız beni, açıkçası halkımız, o dönemi unutmadı; haklı veya haksız; unutmadı. 

Sayın Yılmaz'ın iddia ettiklerinin aksine, eksisiyle, artışıyla, böyle bir konuda, propaganday
la halkı aldatmak mümkün değildir; kaldı ki, propagandanın üstadı rahmetli Özal'dı; tek televizyon 
vardı, ona hâkimdi. Bugün bu kadar kanala hâkim olmak mümkün mü? 

SELÇUK MARUFLU (İstanbul) - Şimdi siz hepsine hâkimsiniz. 
TUNÇ BİLGET (Devamla) - Bu kadarına değil. 

SELÇUK MARUFLU (İstanbul) - Özer Beye sor... Özer Beye sor. 
TUNÇ BİLGET (Devamla) - O zaman bize iltifat ediyorsunuz; zannetmiyorum bunu hak et

tiğimizi. 
Eğer, bu kadar başarılı idiyseniz; ne oldu da -bırakın, bizim propagandamızı- 1991 seçimle

rinde, bu propaganda yokken, her 3 milletvekilliğinden 2'sini kaybettiniz? Eğer, biz, bu kadar ba-
şarısızsak; niye hâlâ, bu -iyi veya kötü- sandığa yansımıyor. Bu konuda söyleyeceğim bunlar. 

Tabiî, ANAP sözcülerinin söylediği bir şeye çok üzüldüm "şunu yapmadınız, bunu yapmadı
nız" dediler. Değerli milletvekilleri, 1983'teki Türkiye ve dünyanın koşullarıyla bugünkü koşullar 
aynı mı; şöyle bir düşününüz. Şu Güneydoğu'ya bir bakınız; kimseyi suçlamıyorum; ama, bir ba
kınız, bu koşullar aynı mı?! ANAP, dışborcu, 18 milyar dolardan aldı, 50 milyar dolara çıkardı; 32 
değil. Bu, bugünün dolarıyla 40 milyar dolar. Biz, 90'a çıkarabiliyor muyuz; kim çıkarabilir 90'a?! 
Türkiye, artık daha fazla borçlanamaz; Türkiye'nin cebindeki çekirdekler tüketildi, çıtır çıtır yen
di. 

Tabiî, başka şeyler de söyleyebilirim de, mümkün olduğu kadar havayı serin tutmaya çalışıyo
rum; ama insaf etmeniz lazım. 

Bakınız otoyollardan bahsedildi; otoyolları yaptınız, bitirdiniz, bize borcunu devrettiyseniz, 
Allah razı olsun; bize hem otoyolları devrettiniz hem de finanse edin dediniz; bu bir. 

İki; bu otoyolların, ortalama kilometre maliyeti kaç milyon dolar; bunu bir açıklayınız. 
Sayın Çelebi, Sayın Başbakana "trafik canavarı" dedi; genel olarak bu üslubu -daha önce 87 

seçimlerinde beraber mücadele ettiğim bir arkadaşım- ben kendisine yakıştıramadım. ' 
Değerli milletvekilleri, bu niye böyle oluyor, ben size bunun sebebini söyleyeyim: Bakınız, siz 

zannediyorsunuz ki, siyasette tek hastalık iktidar yorgunluğudur; değil; biz yenisini çıkarttık, mu
halefet yorgunluğu; bu üslup muhalefet yorgunluğundan oluyor. Biz iktidardan yorulmadık, muha
lefet biraz yorulmuş gözüküyor. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Doğru Yol Partisi Grubu için en önemli şey, bu Planın 
görüşülüp, tartışılıp, Mecliste kabul edilen, öngörüleri yıllık programlara aksettirilen, ama, zaman 
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içinde, Meclisin ve hükümetlerin temel gereklerine uymadığı veya uyamadığı bir güzel belge ola
rak kalmamasıdır. Öyle zannediyor ki, bürokrasi de aynı şeyi temenni ediyor; bu, güzel bir belge 
olarak kalmasın, bunun gereklerine uyalım. 

Özetliyorum: Stratejisiyle, nihai amaçlarıyla, ara hedefleriyle ve araçlarıyla, bilhassa dediğim 
üç temel nokta açısından, bu Plan tabiî ki, iddialı hedefleri içeriyor. Bunların bir tanesinde başarı 
eğer gerçekleştirilemezse, bu Plan çöker. 

Bu hedefler gerçekleştirilebilir; hemen hiçbir unsurunun bugün için rasyonelbir alternatifinin 
olmadığını da söylüyoruz. Türk insanını refaha kavuşturmak istiyorsak, onu dünya ile bütünleşti
recek imkânları yaratıp, yarışa sokucu bir strateji izleyeceğiz. O stratejinin, az önce arz ettiğim un
surlarını benimseyeceğiz. Her unsurun, nihaî hedefini benimseyeceğiz, ara hedefini benimseyece
ğiz ve aracını benimseyeceğiz; amacını benimseyip, aracını reddetmeyeceğiz. Eğer bu Planı, 19 un
cu Dönem kabul etmişse, 20 ncu dönem, bunun gereklerini yerine getirecek. Devletin devamlılığı
nı sağlayacağız. Bence ve Doğru Yol Partisi Grubunca, bu Plan görüşmelerinde söylenmesi gere
ken ön önemli şey bu. 

Doğru Yol Partisi bu anlayışla, Türkiye'de siyaset yapmaya devam edecek. Bugünkü ortam
da, başka rasyonel seçeneği olmayan Yedinci Plan stratejisiyle ilgili olarak, en aykırı görüşlü par
tilerin bile, aynı yaklaşımı benimseyeceğinden emin olduğumu belirterek, Sayın Başkana ve Yüce 
Meclise saygılarımı sunuyorum. (DYP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Bilget, teşekkür ediyorum efendim. 
Doğru Yol Partisi Grubunun görüşlerini ifade etmek üzere, Sayın Sümer Oral; buyurun efen

dim. (DYP sıralarından alkışlar) 
DYP GRUBU ADINA SÜMER ORAL (Manisa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; söz

lerimin başında, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planını görüşüyor; ilk günün son 

görüşme bölümüne geldik. Planı hem görüşüyor, tartışıyor ve önümüzdeki beş yılda Türk ekono
misini yönlendirecek ve Türk ekonomisinin gidişatında önemli rol oynayacak bir belgeyi, bir do
kümanı, ilkeleriyle, hedefleriyle ve dengeleriyle değerlendiriyoruz. Plan, Plan ve Bütçe Komisyo
nunda 14 Haziran günü ele alınmış, orada bir müddet değerlendirildikten sonra, bugün de, Genel 
Kurulumuzda tartışılmaya başlanmıştır. Şüphesiz, Plan, Genel Kurulda da, değerli milletvekilleri
nin katkılarıyla, daha mükemmel bir hale getirilmeye çalışılacaktır. Hiç kuşku yok ki, Meclisimi
zin temel amacı, Planı, daha sağlıklı ve daha sağlam bir yapıya kavuşturmaktır. 

Bu arada, Devlet Planlama Teşkilatı başta olmak üzere, Maliye, Hazine ve diğer kamu kuru
luşu mensuplarına teker teker teşekkür ediyor ve Plan ve Bütçe Komisyonunun değerli üyelerine 
de, bu konuda gösterdikleri gayret için, teşekkürlerimi arz etmeyi bir görev kabul ediyorum. 

Sayın Başkan/değerli milletvekilleri; Türkiye -bugün konuşan arkadaşlarımızın da ifade ettik
leri gibi- 1963 yılından bu yana, 32 yıllık bir dönemde, ekonomiyi planla yönlendirmektedir. Bi
lindiği gibi, Plan, özel teşebbüs için emredici bir nitelik taşımamaktadır. Bugüne kadar 6 Planı de
virerek, bir planlı uygulamayı geride bıraktık. Planın amacı, ülke kaynaklarının, ihtiyaçlar arasın
da prodüktif bir tarzda, rasyonel bir tarzda kullanılmasını sağlamak, öncelikleri iyi tespit edip ve 
mevcut kaynakları bu öncelikler arasında dağıtmaktır. 

Görüşmelerine başladığımız Yedinci Plan, bir bakıma, ülkemiz açısından, asrın son planıdır; 
diğer bir ifadeyle, 2000'li yıllar öncesi, son defa yapmış olduğumuz Beş Yıllık Kalkınma Planıdır. 

Plan, Türkiye Büyük Millet Meclisinde beş yılda bir görüşülmektedir. Müzakerelerde, bir yan
dan önceki plan dönemi uygulamaları ele alınıyor, diğer yandan da, ileriye dönük beş yıllık pers-
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pektifler ve beş yıllık projeksiyonlar tespit ediliyor. Şüphesiz ki, önceki dönemin değerlendirilme
sinin sağlıklı bir biçimde yapılması, ileriye dönük tahminlerin ve hedeflerin.de, sağlam bir zemine 
oturmasında çok büyük katkısı vardır. 

Esas itibariyle plan görüşmeleri, Meclisin en önemli mesaisidir. Bu mesaiyi,'5 senede bir ya
pıyor ve 5 yıllık döneme damgasını vuracak olan bir metni, uzun uzun tartışıyor. Bu tartışmalar, 
genelde, ancak 5 yılda bir yapılabiliyor; bu defa olduğu gibi, bazen, 6 yıla da uzadığı oluyor; ama, 
genelde, 5 yılda bir yapılan ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin en önemli mesaisidir. 

Şüphesiz ki, Plan değerlendirilirken, teknik yönleri kadar, siyasî açıdan da ele alınacaktır; mut
laka, siyaset de yapılacaktır; ancak, bunu yaparken, bir miktar objektif olma gayreti içerisinde bu
lunmak gerekir. 

Anamuhalefet Partisinin Sayın Genel Başkanı yaptıkları konuşmada, bazı rakamları dile getir
diler ve bazı mukayeseler yaptılar; şüphesiz ki, bir dönemde bazı rakamları alarak, şöyle veya böy
le değerlendirme yapılabilir; ama, onların bir başka değerlendirme şeklinin de olduğunu unutma
mak gerekir. 

Şimdi, Sayın Yılmaz dediler ki "enflasyon, Doğru Yol Partisi döneminde arttı." Şimdi, Yedin
ci Planı konuşuyoruz, Yedinci Planın oturduğu ekonomik zemin, altyapı, şüphesiz ki, iyi bir kon
jonktür göstermiyor. Yani, bugün, ekonomimizin eksiksiz olduğunu, her şeyin güzel olduğunu söy
lemek mümkün değil. Planı yapıyoruz; Planı yaparken, ekonomiyi daha sağlıklı bir yapıya kavuş
turmak için yapıyoruz. 

Bakınız, 5 Nisan 1994 tarihinde uygulamaya koyduğumuz bir istikrar programı var; demek ki, 
ekonominin birtakım sıkıntıları var; hatta, Anavatan Partisinin son döneminde de, Anavatan Parti
si, bir istikrar programına ihtiyaç duyulduğunu ifade etmişti; demek ki, ekonominin, bir istikrar 
manzumesine, bir istikrar programına ihtiyacı olduğunu hepimiz benimsiyoruz; ama, şimdi, bizim, 
hükümeti devraldığımız, 1991 Ekimine oranla, bugün, enflasyonun daha yüksek olduğu bir gerçek; 
ama, Anavatan Partisi de iktidar olduğu zaman, enflasyonu yüzde 29-30'larda devralmıştı -iki pla
nı tek başına Uygulamıştı; bu, son zamanda, hiçbir partiye nasip olan bir imkân değildir- iktidarı bı
raktığında, enflasyon, almış olduğu enflasyonun çok üzerindeydi. 

Ben, şöyle veya böyle, geçmişi tartışmak, bunlar üzerinde bir değerlendirme yapmak istemi
yorum. Planı tartışırken, ileriye bakmak lazım, bunun bilincindeyim; ama, bu tür eleştiriler, bize 
veya bizim uygulamamıza geldiği için, haliyle, bunları dile getirmek de bize düşen bir görev olu
yor. 

Demek ki, sekiz yılın sonunda, alınan enflasyonun çok üzerinde bir enflasyon bırakarak ikti
dardan ayrıldı; o bakımdan, enflasyon konusunda, bize, söylenecek çok fazla bir şey yok. Şüphe
siz ki, enflasyonu daha aşağıya çekmek isterdik; ama, bunun kısa zamanda olamayacağını, biraz 
sonra da arza çalışacağım. 

Maastricht'ten bahsettiler "Avrupa Birliğinin âdeta Anayasası durumunda olan Maastricht'e 
göre birtakım hedefler vardır, bunlardan birisi, enflasyondur; sizin enflasyon oranınız çok yüksek" 
dediler. 1991 ekiminde de aynı yükseklikteydi. Yani, o, 1991'de Maastricht'in ölçüsüne uygundu 
da, artırılmış değil ki. 

Kamu açığını örnek verdiler, kamu açığı olarak, bütçe açığı olarak "Avrupa Birliği Maastricht 
Anlaşmasına göre, yüzde 3'lük bir kamu açığını, üyeleri için kabul edilebilir bir açık olarak kabul 
ediyor, bizdeki kamu açığı, sizin iktidarınızda, bunun çok üzerinde" dediler. Bizim iktidarımızda, 
kamu açığı, Maastricht'in ölçüsüne göre, çok yüksek de 1991 sonunda daha düşük müydü ki, biz, 
aldık onu yukarıya çektik, bu farkı artırdık; hayır. 1991 yılının kamu açığı, gayri safî millî hâsıla 
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karşısında yüzde 14'tür; bugün, yüzde 10'lardadır; yüzde 4 oranında bir düşüş meydana gelmiştir. 
Bugünün rakamını mukayese ederken, 1991 rakamını düşünmemek mümkün değil. 

Üçüncü bir ölçü olarak, büyüme hızını ele aldılar "1994 yılında yüzde 6'lık bir küçülmenin 
meydana geldiğini" söylediler. Kuşkusuz ki, ekonominin bir küçülme yaşamasını biz de tasvip et
meyiz. Ekonominin, hele Türk ekonomisinin, yılda, yüzde 5'ten yukarı bir büyüme sağlaması la
zım, buna inanıyoruz; ama, 1994 yılında bir istikrar programı uygulandı; istikrar programı uygula
nan bir dönemde, büyümenin diğer yıllar gibi gelişmesi olmaz; o zaman, zaten istikrar programı 
uygulanmıyor demektir; yani, hem istikrar programı uygulanacak hem büyüme aynen seyredecek, 
bu, mümkün değildir. 

Benim merak ettiğim bir şey daha var "1994 yılında yüzde 6'lık bir küçülme var" dediler. Pe
ki, 1991 yılı ile 1994 yılı arasında iki tane kocaman yıl var; yani, 1991 yılından sonra 1994 yılı gel
miyor ki; 1992 ve 1993 yılları var. 1991 yılında büyüme hızı yüzde 4; yani, sıfır mesabesinde, yüz
de 0,4; 1994 yılında yüzde 6,4 oranında bir büyüme sağlanmış, 1993 yılında yüzde 7,6 oranında bir 
büyüme sağlanmış; yani, bunları görmeyip, sadece, 1994 yılını söylemek, öyle sanıyorum ki, çok 
hakşinaslık içerisindeki bir davranış olmayacaktır. 

Bir de, sosyal,güvenlik sistemini, sadece, emeklilik yaşının bir miktar düşürülmesine bağladı
lar; yani, 1992 yılma kadar sosyal güvenlik sistemimizin finans yapısı sağlam gidiyordu da, 1992 
yılından sonra bozulmuş değil ki. O finans yapısını bozan çok çeşitli faktörler var; aktuaryel den
ge bozulmuştur, aktuaryel dengeyi bozan unsurlar da bir tane değildir, birden fazladır. Bütün bun
ları alt alta sıralamak lazım. Sosyal güvenlik sistemi, sadece bizde değil -biraz sonra, sosyal güven
lik politikasında da bahsedeceğim- bugün, fert başına gayri safî millî hâsılası 20 bin dolara yakla
şan Fransa'da dahi çatırdamak üzeredir. Chirac ve Alain Juppe'nin en fazla üzerinde durduğu, bu
gün, kendilerini meşgul eden konu, sosyal güvenlik sisteminin finansman yapısının nasıl sağlıklı 
hale getirilmesidir. 

Şimdi, onun için, burada, 1991 yılından sonraki dönemle ilgili uygulamalarda bir miktar daha 
objektif olunsa, sanıyorum ki, hadiseleri, daha net bir şekilde değerlendirmiş oluruz. , 

Müzakere ettiğimiz bu Plan, dünyada, önemli gelişmelerin ortaya çıktığı bir dönemde hazır
lanmış ve Meclisin tetkik ve tasvibine sunulmuştur. Dünyada, küreselleşme, bölgesel ekonomik ve 
ticarî bloklaşmalar süratle mesafe almaktadır. Dünya ticaretinde, olağanüstü gelişme ve genişleme 
müşahede edilmektedir. Serbestlik esasına dayalı bir dünya pazarı ortaya çıkmaktadır. Yeni ekono
mik sınırlar teessüs etmektedir; rekabet ve bilim-teknoloji çağı yaşanmaktadır. Türkiye, Avrupa 
Birliği ile entegrasyona, yıllar önce karar vermiştir. Gümrük Birliği,.bu çizgideki son merhale ola
rak ele alınmalıdır. Dünya, yeni bir asra girmektedir. Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planını, işte, 
böyle bir ortamda ele alıyor ve tartışıyoruz. 

Türkiye'yi 2000'li yılların şartlarına taşımada önemli katkısı olacak bir planı tartışıyoruz. Pla
nın ilkeleri, hedefleri, iç dengeleri ve bu dengelerin tutarlılığı ve büyüklükleri, arkadaşlarımız tara
fından uzun uzun ortaya konuldu. 

Değerli milletvekilleri, hiç kuşku yok ki, bir planın hedefleri, dengeleri ne kadar çarpıcı ve 
güçlü olursa olsun, bütün bunların hayata geçmesi, ancak ve ancak, sağlam bir finansman yapısına 
sahip olmasıyla mümkündür; aksi takdirde, hedefler, iyi bir temenni listesinden öteye gidemez. 
Onun için, planın can alıcı boyutu, planın arkasındaki finansmanıdır. Bu nedenle, planın finansma
nının, son derece sağlam ve güçlü bir yapıya sahip olması gerekir. Planın başarısı, bu alanda uygu
lamaya konulacak tedbir ve düzenlemelerin isabet ve başarısına bağlıdır. Esasen, ülke ekonomisi
nin bugünkü başağrısının başlıca nedeni de, kamunun finansmanındaki önemli açıklardır. Enteg
rasyona hazırlandığımız Avrupa Birliğinin, bir bakıma, anayasası sayılacak Maastrich Anlaşması-
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na göre, kabul edilebilecek kamu açığı, ülkenin gayri safî millî hâsılasının yüzde 3'ünü aşmayacak 
bir büyüklükte olması gerekir. Bizde bu oran, yüzde 10'lar düzeyindedir. Sadece bu iki oranın kar
şılaştırılması, bu alandaki durumun önemini açıkça ortaya koymaktadır. Kamu açığını makul ölçü
lere çekebilme bakımından kullanabileceğimiz iki önemli araca sahibiz. Bunlardan birisi, ekono
mik ve sosyal boyutunu dikkate alarak vergi yapımızı daha verimli bir hale getirmek. Elimizdeki 
ikinci imkân, özelleştirmedir. Bunlara ilave edebileceğimiz üçüncü bir araç da, bütçe uygulamala
rında harcama politikalarını yeniden gözden geçirmek ve yapılabilecek ciddî tasarrufların bulundu
ğunu ortaya koymaktır. 

Değerli milletvekilleri, vergi gelirleri, bugün, bütçenin faiz ve personel giderlerini karşılama
da yetersiz kalmış durumdadır. 1994 yılında, faiz ve personel giderleri için bütçeye konulan öde
nekler veya bir başka ifadeyle, 1994 yılında faiz ve personel giderlerine yapılan harcamalar, vergi 
gelirlerinin yüzde 121,8'idir; yani, Türkiye'de bütün vergi idareleri, sene boyunca çalışıyorlar, Ge
lir Vergisini tahsil ediyorlar, Kurumlar Vergisini tahsil ediyorlar, Katma Değer Vergisini tahsil edi
yorlar, Veraset ve İntikal Vergisini tahsil ediyorlar, her türlü vergiyi tahsil ediyorlar; ama, topla
dıkları bütün kaynak, sadece personel ve faiz giderlerine yetmiyor; hatta, o kaynağın yüzde 21'i ka
dar ilave bir finansman ihtiyacı ortaya çikıyor. Oysa, bu tablo, 1983'lerde böyle değildi. 1983'ler-
de topladığınız 100 lira verginin 45 lirası faiz ve personel giderlerine yetiyordu; yüzde 55'i kalı
yordu, bununla da diğer alanlara harcama yapabiliyordunuz; ama, bugün, topladığınız verginin 
yüzde 2l ' i kadar ilave bir kaynak bulmak durumundasınız. . 

İşte, Planın en büyük görevi buna çare bulmaktır. Planın, mutlaka bunun altından çıkması la
zım, bu meselenin mutlaka çözülmesi gerekir. Yoksa, Türkiye'nin sağlıklı bir kamu finansman mo
deline sahip olması, fevkalade güç bir hedef olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Kamu giderleri süratli bir artış göstermiş; ama, vergi gelirlerindeki artış ise, bu giderlerdeki ar
tış karşısında fevkalade cılız kalmıştır. Bakınız, cumhuriyetin ilk elli yılında bütçe giderleri yüzde 
17 ile yüzde 20 arasında seyrederken, 1975 yılından itibaren süratle artmaya başlamış ve bugün 
yüzde 30'ların üzerine çıkmıştır, devlet, gayri safi millî hâsılanın yüzde 30'unun üzerinde bir bö
lümünü bütçe giderlerine ayırmaya başlamıştır. Vergi gelirlerinin gayri safı millî hâsılaya oranı ise, 
bir başka ifadeyle, vergi yükü, 1970'li ve 1980'Ii yıllarda yüzde 15-17 arasında seyretmiştir. İşte, 
bir taraftan gider süratle yükseliyor, gelir de o trende uyamayınca, aradaki açık fevkalade büyüye
rek, sağlam olmayan, yeni bir finansman kaynağına ihtiyaç göstermiştir. 

Yedinci Plan döneminin, yukarıda bahsettiğim kamu açığını azaltıcı araçların son derece titiz
likle kullanılması gerekir. Planda, vergi sistemimizin etkinliğinin arttırılmasına imkân verecek fev
kalade etkili düzenlemeler ve tedbirler yer almaktadır; ancak, bunların mutlaka sonuç vermesi la
zım. 

Değerli milletvekilleri, bir vergi düzenlemesi yaparsanız ve o vergi düzenlemesinin sonunda, 
vergi tahsilat sonucu, eğer pozitif olmazsa, o düzenlemeler üzerinde yeniden durmak gerekir; me
seleye o açıdan da bakmak lazım. Mutlaka, vergi tedbirlerinin sonuç vermesi gerekir. 

Vergi alanında, yasamadan çok, vergi idarelerinin gücünü artırmak gerekir. Bugün, Türki
ye'de, yasa olarak çok büyük eksiğimiz yoktur vergi sistemimizde; ama, daha çok, vergi idaresini 
güçlü hale getirmemiz lazım. 

Dünyada vergi tahsilatında büyük başarı elde eden ülkelerin en sağlam unsurları vergi idare
sidir. Vergi idaresini güçlü hale getireceksiniz ki, vergi kanunlarını uygulayacak olan da o idaredir, 
vergi denetimini yapacak olan da o idaredir. 

Bugün, makul büyüklükte vergi idareleri, vergi daireleri meydana getireceksiniz ve çevresine 
hâkim olacak mekanizasyonla güçlendireceksiniz ve gayet tabiî, birtakım diğer idarî tedbirlerle, 
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hatta, vergi memurlarını dahi, belki, bir bakıma ayrı bir memuriyet sınıfı haline getirerek, ayrı bir 
personel rejimi veya personel rejimi içerisinde ayrı bir yaklaşımla giderek, vergi gelirlerimizi sağ
lamlaştırmamız ve aslî gelirlerimizi artırmamız gerekecektir. 

İkinci imkânımızın özelleştirme olduğunu ifade etmiştim. Yedinci Beş Yıllık Plan döneminde 
izlenmesi gereken ekonomik politikada ikinci önemli nokta, özelleştirme konusudur. Türkiye, özel
leştirme konusunda en büyük darboğazı geçmiştir, Özelleştirme için, demokratik bir fikir birliği 
oluşmuştur; yani, kamuoyu, vatandaş rızası mevcuttur. Önümüzde, sadece uygulamanın teknik so
runları vardır; bu sorunlar da, başarıyla aşılacaktır. Özelleştirmeyle, kamu ekonomisindeki küçül
me, büyük ölçüde sağlanmış olacaktır. Türkiye'de özel ekonomide, başta sermaye ve insan gücü 
olmak üzere, gerekli kaynak birikimi sağlanmıştır. Devletin, artık, ticarî faaliyetlerden elini çekme 
zamanı gelmiştir; özel ekonomi, bu faaliyetleri başarıyla yürütebilecek bir güce sahiptir. Bir işi, 
eğer vatandaş yapabiliyorsa, vatandaşa "sen şu tarafta dur, devlet yapsın" demenin mantığı yoktur. 
Devlet, vatandaşa hizmet için vardir. Özelleştirme, şu anda yük teşkil eden kamu elindeki iktisadî 
kurulu kapasiteyi ekonomiye kazandırmış olacaktır. Devlet de sağlık, eğitim, adalet, güvenlik, çev
re gibi sorunlara daha ağırlıklı bir şekilde yaklaşabilecektir. 

Değerli Başkan, kıymetli milletvekilleri, sosyal güvenlik sistemimizin mevcut durumu üzerin
de de Yüce Genel Kurula görüşlerimi ifade etmek istiyorum. Sosyal devletin gereklerinden, çağ
daşlığın bir unsuru olan sosyal güvenlik sistemi, esasta ülkelerin gelir düzeyleriyle çok yakından 
ilgilidir. Sosyal güvenlik sistemi, bir bakıma, gelirin bir fonksiyonudur. Dünya uygulamasına ba
kılırsa, sosyal güvenliğin, zengin ülkelerde yaygın ve etkin olduğu görülür. Sosyal güvenlik sistem
lerinin finansman yapısını sağlam bir şekilde götürmek çok kolay değildir. Biraz önce Fransa ör
neğini verdim; buna diğer bazı Batı ülkelerini eklemek de mümkündür. Bugün ülkemizde sosyal 
güvenlik şemsiyesinin altına girememiş önemli miktarda nüfusumuz vardır. Esasen, şemsiye altın
da olanların durumunu da yeterli görmek kolay değildir. Bir yandan henüz sisteme dahil olmamış
ları sistem içerisine çekmek, diğer yandan sistem içindekilerin durumunu bugünden daha iyi bir du
ruma getirmek Planın önemli hedeflerinden birisidir. Sosyal güvenlik sistemimizin finansman ya
pısında önemli sıkıntılarımızın bulunduğu açıktır ve ciddî açıklar vermektedir. Birbirinden farklı da 
olsa, aralarında ufak tefek farklar da olsa, Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur 
aktuaryal dengeleri fevkalade bozulmuş durumdadır. 

Sistemin finans yapısının bu noktaya gelişi bir tek sebebe bağlanamaz; ama, mutlaka yapılma
sı gereken husus, bu finans yapısını daha sağlıklı hale getirecek tedbirlerin süratle alınmasıdır. 

Yedinci Planda, sistemin malî yapısını iyileştirici istikamette yer alan tedbirlerin uygulanma
ya konulmasında kesinlikle ihmal gösterilmemelidir; aksi takdirde, sistemin işlemez hale döndüğü
nü kısa zamanda göreceğiz. 

Kurumlar arasında nimet ve külfet dengesini sağlamak ve şimdiden, bir paralellik yaratmakta 
fayda vardır. 

- Sosyal güvenlik müesseselerini bir çatı altında toplama konusu, uzun süreden beri tartışılan bir 
mevzudur. Mutlaka, bu üç sosyal güvenlik kuruluşu arasında nimet ve külfet dengeleri bakımından 
bir ahenk sağlamak faydalı olur; ama, bir çatı altında birleşmeyi, sosyal güvenlik sistemimizin fi
nansman yapısında bir mucize gibi görmek de doğru bir teşhis olmayacaktır. 

Ülke ekonomisinin rekabet gücünü artırmak, katmadeğer yaratacak üretim gücüne ulaşmak, 
ülkenin altyapı hizmetlerinin yerine getirilmesiyle mümkündür. Altyapı eksikliği, ülkenin, sosyal 
ve ekonomik gelişmesine engel teşkil etmemelidir. Altyapı, ülkenin yarını demektir. Bugün, altya
pıyı yaparsanız, ülkenin yarını için bugünden bir şeyler koymuş olursunuz; kalkınma pipe-line'ına 
bir şeyler eklemiş olursunuz. 
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Hiç kuşku yok ki, en pahalı altyapı, zamanında yapılmayan altyapıdır. Altyapı yatırımlarının 

zamanında yapılmadığı, aksadığı, bizzat plan dokümanlarında yer almaktadır. 

Planın, çok samimî bir zihniyetle kaleme alındığını görmekten duyduğumuz memnuniyeti ifa
de etmek isteriz. Anavatan Partisinin değerli milletvekili Sayın Güneş Taner'in, Plan ve Bütçe Ko
misyonunda, Planın yazılışındaki samimîyetten dolayı, bu Planı hazırlayanlara, hatta siyasî otorite 
dahil olmak üzere, teşekkürlerini de fevkalade anlamlı karşıladım ve kendisine teşekkürü, bu ba
kımdan da, bir borç olarak kabul ediyorum; ancak, Sayın Genel Başkanlarının, bugün, Plan üzerin
de yaptığı konuşmalarda, acaba Planın değerlendirilmesinde, aralarında, bir miktar farklı görüşler 
var mı diye de düşündüğümü ifade etmek isterim. 

Altyapı yatırımlarının aksamadan götürülmesi için, her türlü çare aranmalıdır. Bu konuda da, 
devlete, devleti yönetenlere ve Planlamaya büyük görev düşmektedir. Kamu dışı kaynaklardan ya
rarlanma fırsatı verecek modellere ağırlık verilmelidir. Ülkenin yarınından fedakârlık edilmemesi 
gerekir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Türkiye, çağdaşlık çizgisini yakalamayı hedeflemiştir. 
Türkiye, her yönüyle, siyasî yapısıyla, ekonomik yapısıyla, çağdaşlık çizgisine ulaşmayı bir hedef 
olarak kabul etmiş ve Türkiye, çağdaş dünyanın uygar bir ülkesi olarak, Avrupa ülkeleri arasında 
güçlü yerini almayı kararlılıkla benimsemiştir. İşte, Türkiye'yi, 2000'li yılların şartlarına götürecek 
olan önemli araçlardan birisi de, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planr olacaktır. Aşağı yukarı her 
planda yazılanlar, hedefler ve ilkeler kendi içerisinde tutarlıdır. Kâğıt üzerinde baktığınız zaman, 
sizi çok rahatsız edici yönleri görmezsiniz, hepsi iyidir; ama, mühim olan, o plan hedeflerinin tut-
masıdır, uygulama önemlidir. İşte, burada da, üzerinde en fazla duracağımız konu, onun finansma
nıdır. İnşallah, Türkiye, bu finansman konusunda da yaşadığı sıkıntıları, darboğazları aşacaktır ve 
böylece ülkemiz, Yedinci Plandan beklediğini bulacak ve umduğunu görecektir. *" 

Yedinci Planın, ülkemize, milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, Yüce Genel Kurulu 
en içten saygılarımla selamlıyorum. (DYP, CHP ve ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Oral, teşekkür ediyorum efendim. 
VI. - SATAŞMALARA İLİŞKİN KONUŞMALAR 

1. - İstanbul Milletvekili Güneş Taner'in, Manisa Milletvekili Sümer Oral'in, ileri sürmüş ol
duğu görüşlerden farklı görüşleri kendisine atfetmesi nedeniyle konuşması 

GÜNEŞ TANER (İstanbul) - Sayın Başkan... 

BAŞKAN - Buyurun efendim. 
GÜNEŞ TANER (İstanbul) - Sayın hatip, konuşması sırasında, benden bahsederek, benim 

Plan ve Bütçe Komisyonunda yapmış olduğum bir konuşmayla Sayın Genel Başkanımızın bugün 
yapmış olduğu konuşma arasında bir fark olduğunu ve bu farktan dolayı aynı düşüncede olduğu
muzu ifade etmişlerdir. Müsaade ederseniz, ufak bir açıklamayla, bunun nasıl farklı olduğunu arz 
etmek istiyorum. 

BAŞKAN - Efendim... 
GÜNEŞ TANER (İstanbul) - Doğru; ama, şu anda televizyonlardan verildiği için, bütün Tür

kiye bunu seyrediyor. Müsaade buyurursanız, çok kısa bir şekilde, polemiğe girmeden,- tartışmaya 
meydan vermeden, bu farklılığı açıklamak istiyorum. 

BAŞKAN - Sayın Taner, çok kısa olarak rica edeyim. ' 
GÜNEŞ TANER (İstanbul) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; gerek Plan ve Bütçe Ko

misyonundaki konuşmam sırasında, gerekse Planla ilgili görüşmelerin yapıldığı sonraki günlerde, 
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bana sıra geldiğinde, bu kürsüden, Devlet Planlama Teşkilatına bir defa daha teşekkür edeceğimi 
belirtmek isterim. Sayın Oral'ın bu konuda söyledikleri doğrudur. Ben, rahmetli Turgut Özal'ın 
kurmuş olduğu Devlet Planlama Teşkilatına, bugüne kadar yapmış olduğu planlara ve bu planlar 
neticesinde de, arkadaşlarımızın bütün siyasî baskı ve hedeflerin dışında kalarak, planı olması ge
rektiği şekilde -yani rahmetli Özal'ın kendilerini yetiştirdiği şekilde- sağlam bir Türk bürokrasisi 
olarak, Türkiye'yi ileriye götürme yönünde yaptıkları bu güzel çalışmalardan dolayı kendilerine te
şekkür ettim. Planın siyasî hedefi başkadır, Planın.teknik hedefi başkadır. Bu teknik hedefle ilgili 
olarak, Sayın Genel Başkanımızın söylediği ile benim söylediğimin birleştiği noktayı ifade etmek 
istiyorum. > 

Sayın Genel Başkanım söylediler, belki bir nokta açık kaldı, onu arz edeyim: Bu Planın hedef
leri yerine gelirse, beş sene sonra, hepimizin iftihar edeceği bir Türkiye ile karşı karşıya geliriz; bu
nu gönülden söylüyorum; çünkü, bu Planın hedefleri, eğer yerine gelirse, yaklaşık 2 trilyon dolar
lık -yanlış anlamayın, 2 milyar değil 2 trilyon dolarlık- bir imkânla, beş sene sonra -arkadaşlarımı
zın yürekten katıldığı gönül arzusudur- Türkiye'yi, ufak bir Almanya -ekonomik açıdan söylüyo
rum- bir Fransa bir italya seviyesine getirecek olan hedeflerdir; fakat, sıkıntı -işte, maalesef, prob
lem oradadır- bu kaynakları nereden bulacağımızdır. işte, orada, arkadaşlarımızla tartıştım, şu var
sayımla hareket etmişler "özelleştirmeyi yapacağız 20 milyar dolar gelecek, Gümrük Birliğine gi
receğiz, 30 milyar dolar da buradan yatırım girecek, dışarıdan da 30 milyar dolar borç alacağız, iç 
piyasadan 30 milyar dolar kaynak bulacağız, yap-işlet-devret modeline sokacağız" demişlerdir. Bü
tün bunlar olursa, Nasreddin Hoca'nın dediği gibi, helva yapmak mümkündür. Keşke, bütün bun
lar olsun; Türkiye'de, biz, bu imkânları yaratalım ve Türkiye, bu Planın hedeflediği o rüyaya gele
bilsin; ama Sayın Genel Başkanımın ifade ettiği ve benim kuşku duyduğum nokta, maalesef ve ma
alesef burada açıklıkla söylüyorum, arkadaşlarımızın bütün iyi niyetle hazırladıkları bu dokümanın 
arkasındaki kaynaklar yoktur. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
BAŞKAN - Sayın Taner, lütfen son cümlenizi ifade buyurun. 

GÜNEŞ TANER (Devamla) - Bitiriyorum, bağlıyorum efendim. 
BAŞKAN - Buyurun. 

.GÜNEŞ TANER (Devamla) - Çünkü, bu kaynakları sağlayacak, bağlayacak olan siyasî ikti
dardır ve maalasef, bu İktidarın, bırakın bu kaynakları bağlamaya, halihazırda içinde bulunduğu
muz dönemde Türkiye'yi ne hale getirdiği malumunuzdur. 

Yüce Heyetinize teşekkür ediyorum.(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Taner, teşekkür ediyorum. 
V. - KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN 

GELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
1. - Yedinci Beş Yıllık (1996-2000) Kalkınma Planının Sunulduğuna Dair Başbakanlık Tezke

resi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/1870) (S. Sayısı: 868) (Devam) 
BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, birinci tur üzerindeki gruplar adına konuşmalar tamamlan

dı. ' • . • • ' . . ' ' • " . . . • • • . 

Sayın Hükümetin şu aşamada söz talebi ?..Yok. 
Sayın Komisyonun bu aşamada söz talebi?..Yok. 
Kişisel söz talebinde bulunan sayın arkadaşlarımı sabahki program esnasında okudum; şimdi, 

sırasıyla, kürsüye davet ediyorum. 
1 . ' . ' • . ' . . • ' " - . • • • . 
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Sayın Halil Orhan Ergüder, buyurun. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) - Sayın Başkan, sayın üyeler; bugün bendeniz, 19 un
cu Dönem Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Büyük Millet Meclisinde bir hatip olarak huzurunuzda 
Yedinci Beş Yıllık Planın eleştirilerini yapmak üzere söz almış bulunuyorum. Ama, ne enterasın-
dır, öyle ağırlıklı bir Parlamento ki -hatırlatayım size- kısa bir müddet evvel Cumhurbaşkanını seç
ti; bu Parlamento, Anayasa değişikliği için teşebbüse geçti ve Anayasanın bazı maddelerini değiş
tirdi; şimdi de, devletin Beş Yıllık Planını görüşüyor. Tabiî, ben, belki şekilperest bir insanım; Par
lamentoya girmeden evvel, gelir, localardan dinlerdim; başbakanlar, maliye bakanları, genel baş
kanlar, Planlamanın çalışmalarına saygı duyarlar ve orada temayüz ederlerdi. 

Devlet adamları ya plan ve bütçe görüşmelerinde veyahut Planlamanın kanun tasarılarının gö
rüşmelerinde meşhur olurlar. Ne kadar garibiz, ne kadar yetimiz ya Rabbi; devletin Yedinci Beş 
Yıllık Planı görüşülüyor, Başbakan yok; ne hazin şey... Bunu, katiyyen, Hanımefendiyi tariz için 
söylemiyorum; ama, talihsiz bir cumhuriyet çocuğuyum; çok isterdim ki, Başbakan burada bulun
sun, tecrübesini artırsın, hatipleri, milletvekillerini dinlesin. 

HACI FİLİZ (Kırıkkale) - Muhalefet lideri de yok. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) - İnşallah, bundan sonraki başbakanlar, Türkiye'nin 
en değerli bürokratlarının 27 aydan beri zahmet vererek hazırladıkları bu eser üzerindeki çalışma
lara -ama, bu benim talihsizliğim herhalde- gelirler de, bizleri mutlu ederler; teşekkür ederim. 

Devam ediyorum. İki nokta üzerinde -Sayın Bakanım ve Müsteşarımla da görüştüm- ricalarım 
olacak. Bunlardan bir tanesi, hukukî ve kurumsal düzenlemeler üzerindedir. 

İkincisi de, hepimizin âşık olduğu, hepimizin sevdiği, memleketimizin bir parçası, büyük Fa
tih Sultan Mehmet'in, 29 Mayıs 1453 Salı günü -Kur'an'da da yeri var- fethettiği -işgal değil- İs
tanbul'un, çok yakın bir tarihte, 11 Temmuz 1995 tarihinde, maruz kaldığı afet konusundadır. Bel
ki de Hükümet saklıyor, belki de İçişleri Bakanı çekiniyor; çok ölü olabilir; çünkü, öyle bir yer ki, 
mega köy veyahut da düşünürler, benim İstanbulum için "Kahire'den sonra şarkın en büyük köyü" 
diyor -bendenizin tevellüdü İstanbul, tasavvur edin- İşte, şimdi ondan bahsedeceğim, o da Plan da
hilindedir. Nitekim, metropollerin kuvvetlendirilmesi için büyük bir pasaj ayırmışlardır. 

Şimdi, evvela, çok hazin olan bir tarihi Yüksek Heyetinize arz ediyorum: 4 Şubat 1329, arka
daşımızla hesap edip bu takvim yılına çevirdik, 1913. İçinizde 1913 doğumlu kimse yok. Tasavvur 
edin, cumhuriyetin ilanı 29 Ekim 1923; bu kanunun çıkış tarihi 1913. Bu kanun, Türkiye'de çalı
şan birbuçuk milyonun -hatta beyefendilerin dahi- mukadderatını tayin eden Memurin Muhakema-
tı Hakkında Kanun. Şimdi, katiyen bana mani olamazsınız; okuyacağım; acaba bir cümlesini han
giniz anlar: "Memurinin vazifei memuriyelerinden miinbais veya vazifei memuriyelerinin ifası sı
rasında hadis olan cürümlerinden dolayı icrayı muhakemeleri şeraiti atiye dairesinde mehakimi ad
liyeye aittir" Bu ne demektir, ne demektir değerli arkadaşlarım, ne demektir bu ya Rabbi; nasıl olu
yor ya Rabbi ve bu kanun, Türkiye Cumhuriyetinin ileriye doğru gitmesine mani olan, maalesef, 
masum memurları da koruyan veyahut masum olmayan memurları da koruyan, geri kalmış, çağdı
şı bir belge; enteresan değil mi? İşte, bu hususu okudum, üç günden beri Plan ve program üzerin
de çalışıyorum; belki bir yanlışlık yapar mıyım, diye gelip Müsteşarımla, Bakanımla konuştum; 
"haklısınız" dediler ve bir önerge verdim ve bu önergeyi de inşallah bu değerli Planımızın içerisi
ne sokalım, bir an evvel bitirelim. 

Bana çağdaşlıktan bahsettiğiniz zaman, bir hukukçu olarak asabım bozuluyor. Hangi çağdaş! 
Türkiye Cumhuriyetinde, 1913 tarihli bir Memurin Muhakematı Hakkında Kanun yaşar mı efen
dim; bu bir. 
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İkinci ıstırabım şudur: Bendeniz avukatım; cüppemin arkasına mağduru ve kimsesizi alırım, 

şer kuvvetlere, güçlere, kapitalistlere, çıkarcılara karşı savaş yaparım. Benim meskenim de adliye 
koridorlarıdır; oralardan geldim ben buraya, oralardan ekmek yiyerek geldim buraya. Aldığımız ta
lim ve terbiye gereği, feyzde adalete çok ehemmiyet veririz biz; hukukun üstünlüğüne ehemmiyet 
veririz biz. Eğer, bir dünyada, bir memlekette, bir imparatorluk batmışsa, bir cumhuriyet parçalan-
mışsa, onun sebebi ekonomi değildir, katiyen, katiyen ve katıbeten. Ekonominiz bozulabilir, birgün 
petrolünüz kuruyabilir... 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Yeter ki adalet bozulmasın. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) - Allah muhafaza, adalet bozulduğu zaman, devlet 
yıkılır. 

Şimdi, elimde -avukat bir arkadaşım var, ona da güveniyorum; çünkü, aynı şarkıyı söylüyoruz 
beraber- 2461 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu yar. Adalet Bakanı beni sevmez, 
o da avukattır... 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Sever sever. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) - Sevmez; çünkü, ben bu noktayı devamlı işlerim; 

ama, kendimi sevdireceğim ona. 

Bendeniz Yâssıada'da Celal Bayar'ı müdafaa ettim; Yassıada'ya giden bir avukatım. Çok 
cumhurbaşkanları ve başbakanların mahkemelerde sanık olarak oturduğunu gördüm, mübaşirin ba
ğırdığını duydum; çok gördüm, birtakım soylu ve zengin ailelerin hapishane köşelerinde süründü
ğünü; çünkü, hukukun üstünlüğü makam dinlemez, diploma dinlemez; suç suçtur. 

Efendim, ben, bu Kanundan rahatsızım. Türkiye'de dörtbin memleket evladı hâkim ve savcı
larımız var; bunlar bizim namusumuzu ve şerefimizi, hiç kimseden çekinmeden koruyan insanlar
dır... 

ABBAS İNCEAYAN (Bolu) - Bazıları bir günde koruyor, bazıları on günde koruyor, bazıla
rı da bir senede koruyorlar... 

HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) - ...fazilet sahibi insanlardır; fakat, bunlar bağımsız 
değildir, bağımsız diyen yanlış söylüyor; bağımsız değildir. 

COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - Değiştirelim Sayın Ergüder. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) - 2461 sayılı Kanun "bağımsız" der; hayır, bağımsız 
olabilmeleri için, bütün işlevlerinde, özgürlüğünde, yazmasında, oturmasında, tayininde, nasbında 
özgür olması lazım. 

. Bakın, şimdi, bir madde okuyorum: "Madde 2.- Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu -Gökalp 
Beyefendi, bilhassa, zatı âlinize hitap ediyorum- Adalet Bakanlığının başkanlığında, Yargıtaydan 
üç asil -Sayın Müsteşarım- üç yedek, Danıştaydan iki asil ve iki yedek üye ile Adalet Bakanlığı 
Müsteşarından kurulur." Yedi kişilik bir heyet. Kadıköy asliye ceza hâkimini, bunlar alırlar, Tat
van asliye ceza hâkimliğine tayin ederler; o kadar yüksek bir kurul; fakat, bunun içinde kim var; 
politikadan gelen bir bakan var; bir defa faul!.. Bakan, siyasîdir; hatırlarsınız... 

VAHDET SİNAN YERLİKAYA (Tunceli) - Sizin zamanınızda da öyleydi. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) - Zamanı filan yok beyefendi... Beyefendi, bak, zatı 

âlinize melodramdan bahsediyorum; bunu öğrenin, rica ediyorum... 
Eğer, benim devrimde yapılmamışsa, onlara da teessüf ediyorum. 
(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
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COŞKUN GÖKALP (Kırşehir) - ANAP'ta büyük ijerleme var efendim; büyük ilerleme... 
BAŞKAN - Sayın Ergüder, ne kadar daha süre arzu buyurursunuz efendim. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) - Sayın Başkan, şimdi, İstanbul'a gideceğim, o, be
nim aşkım; şöyle bana beş dakika daha müsaade buyurursanız... 

. BAŞKAN - Buyurun. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) - Hangi partiden olursa olsun, isterse ANAP'tan ol
sun, adalet bakanı, siyasî bir adamdır. Yanındaki müsteşar kimdir; o da, memuriyetten gelmiştir. 
Karşısında beş kişi var; iki tanesi politikadan gelenler... Müsteşarlar, genellikle memurdur; ama, 
bakanın doğrultusunda siyaseti yürütür. 

Şimdi, burada, adaleti nasıl temin edeceksiniz?.. İtalyanların iftihar ettiği Di Pietro ile konu
şuyorlar "senin bu kadar cesaretin nereden geliyor" diyorlar "İtalyan kanunları beni korur" diyor. 

Benim, İstanbul'a, Kastamonu'ya yerleşmiş savcımı, tam çalışırken, çocuğu mocuğu okurken, 
adalet bakanının hoşuna gitmiyor, Batman'a nefyediyor; ne yapacaksın?.. 

Sayın Bakanım, Sayın Müsteşarım, o halde, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun mutlak 
surette değişmesi lazım. Hukukî ve kurumsal değişiklik yapmak istiyorsanız, bu Planı pırıl pırıl 
parlatmak istiyorsanız, hâkimleri ve savcıları bağımsız yapınız ve ondan sonra, adalet daha iyi iş
lemeye başlasın. 

Efendim, buradan ayrılıyorum, şimdi başka bir konuya geliyorum. 11 Temmuzda, İstanbul'a 
yağan yağmur değil -Hükümetten tazminat isteyeceğim zaten- afetti. İstanbul'a yağan yağmur, 
akan dereler ve seller afetti Ali Bey, afetti. 

ALİ OĞUZ (İstanbul) - Öyleydi... 
HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) - Orada, garip vatandaşımın -hangi partiden olursa 

olsun- benim memleketimin, hemşerimin, mutlak surette korunması lazımdır. 
İşte, şimdi, parti liderlerine hitap ediyorum; oy alacağım diye doldurur musunuz İstanbul'u, 

kondurur musunuz oraya gecekonduları... Yanıyorum İstanbul için. O zavallı evladım, size kana
rak, Anadolu'nun bağrından koparak İstanbul'a geliyor; ama, seller akıyor ve altında ölüyor. Bu
nun müsebbibi particilerdir. 

ABBAS İNCEAYAN (Bolu) - İSKİ ne yapmış, İSKİ?.. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) - 600 bin Sivas'tan taşı, 400 bin Kastamonu'dan ta

şı, İstanbul'u miks hayata getir, İstanbul'un kültürünü de berbat et, öyle bir gecekondu şehri hali
ne getir... 

MURAT BAŞESGİOĞLU (Kastamonu)-Kim taşımış onları?.. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) - . . . ondan sonra ne yapacağız?.. 

ABBAS İNCEAYAN (Bolu) - Orhan Bey, İSKİ ne yapmış?.. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) - İşte, İstanbul'un kurtulma zamanı geldi. 
Planınıza baktım beyefendi, hep ıslahattan bahsediyorsunuz; şu kanunları kuvvetlendirelim, 

bu kanunları koyalım... Hayır, yetkili olarak söylüyorum, sizinle, en büyük makamlarda münakaşa 
edebilirim, İstanbul kanunlarla düzelmez; bir tek şartı var, müstakil bir İstanbul kanunu. Dikkat bu
yurun... Hongkong'a gittiniz mi, Singapur'u gördünüz mü?.. Dünyada müstakil olarak çalışan şe
hirler vardır, dünya ticaret merkezi olmuşlardır. Size samimî söylüyorum Bakanım, eğer para sı
kıntısı çekiyorsanız, İstanbul kanunu çıkaralım, Anadolu'ya trilyonlar akıtmaya hazırız biz. Bugün, 
İstanbul'daki arsaların yüzde 90'ı gecekondular tarafından işgal edilmiş, dünyanın en güzel malla
rı, en güzel yerleri; Boğaz baştan aşağıya kanunsuz inşaatlarla dolmuş. 
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İşte, bunu, bu kanunlarla değil; müstakil, özel bir kanun çıkararak halledeceksiniz. Dikkat 

ederseniz, Hanımefendi "el koydum" dçdi. Yarın saat 13.00'te Bayındırlık ve Jskân Komisyonun
daİstanbul kanun teklifi görüşülecek. Görüyor musunuz ne kadar değişik çalışıyoruz... Ama, İstan
bul'un bir sancısı var; İstanbul, İstanbulluların değil; bütün Anadolu'nundur. O bizim ziynetimiz-
dir. "Bir sengi, bir taşı, Acem mülküne fedadır." 

Yapmayın etmeyin değerli plancılar, değerli Bakanım -apolitik konuşuyorum- İstanbul'un 
kurtulması, memleketimizin kurtulmasıdır; çünkü, İstanbul küçük bir Anadolu'dur; kültürüyle, yer
leşim itibariyle bizim kendi malımızdır; ama, bu vaziyette devam ederse, tehlikeli bir haber vere
yim; fay hattı üzerindedir, zelzele mıntıkasıdır -benim oturduğum Göztepe'nin de altından geçer-
bir saniyede yok olabiliriz. Heyelan geldi, yarın öbür gün yangınlar başlayacak, arkasından, sokak
lar geçilemez, dolaşılamaz halde hukukumuz mahvoluyor. Mafya teşkilatı gelmiş; çünkü, Hükü
met, bu günlerde iyi değil, sahip çıkamıyor. İstanbul'u 15 bin polis müdafaa ediyor; yoksa^ vatan
daşın hukuku gayet kötü. 

Şuraya, garip bir kanun getirdim ya RabbiL Özel dedektiflik yasasını!.. 51 şirket çalışıyor, hâ
lâ benim kanunumu çıkarmıyorsunuz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN - Sayın Ergüder... 

HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) - Son söz... 
BAŞKAN - Sayın Ergüder, bir grup süresi kadar süre kullandınız. Son cümlenizi ifade buyu

rur musunuz... 

HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) - BaşüstüneL 

BAŞKAN - Buyurun efendim, süreniz işliyor. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) - Ne kadar rahat çalışıyoruz zatı âlinizin Başkanlı
ğında; kavga yok, gürültü yok. 

BAŞKAN - Çok teşekkür ediyorum. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) - Sayın Müsteşarım, Sayın Bakanım; plancısınız, ta
mam; ama, buraya özel bir İstanbul kanunu istiyorum. Gidiyor İstanbul gürültüye, samimî söylü
yorum, göç başladı. İstanbul'a gelen göçler yanında, gerçek İstanbullular yavaş yavaş İstanbul'dan 
gitmeye başladılar. Orayı kurtarmak lazım. İstanbul'un kurtulması, Bolu'nun kurtulması demektir, 
Kocaeli'nin kurtulması demektir, Adapazan'mn kurtulması demektir. Cazibe merkezlerini o hale 
getireceğiz, daha güzel bir memleket kuracağız. Onun için, sayın plancılar -kendilerine kompliman 
yapmayı unuttum- 720 kişiden müteşekkil, 35 yaşında bir kuruldur; 365 uzmanı vardır, 160 dokto
ralarını, mastırlarını yapmış değerli insanlardır. Konuya biraz eğilin ve benim İstanbul kanununu 
çıkarın. 

"Hepinizin gözlerinden öperim" demiyorum, geçen gün hata yaptım, hepinize saygı ve sevgi
ler efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Ergüder, bir ihtilalin cezaevine vekil sıfatıyla girdiğinizi ifade ederek üzün
tülerinizi beyan buyurdunuz. Peki bir, başka ihtilalin cezaevlerine mevkufen girmiş olan bizler için 
ne dersiniz? 

HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) - Eyvah! Beyefendi geçmiş olsun. 

BAŞKAN-Buyurun. 

Teşekkür ediyorum efendim. 

- 4 6 4 -



T.B.M.M. B:139 12 .7 .1995 0 : 4 
HALlL ORHAN ERGÜDER (Devamla) - Teşekkür ederim, sağ olun beyefendi. 
ALİ OĞUZ (İstanbul) - İki sene 7 ay var Sayın Başkanım. 
BAŞKAN -AhhLAhh! 

ÖMER EKİNCİ (Ankara) - Bir şey demedi Sayın Başkan. 
BAŞKAN - Efendim, Türkiye demokrasisi bu; bazen mebus olursunuz, bazen mahpus olursu

nuz. 

FUAT ÇAY (Hatay) - Anayasayı değiştirelim; sizi içeri alan ihtilal Anayasasını değiştirelim 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN -Evet, tabiî efendim. 15 inci maddeye dokunma cesaretini gösterirse Heyet... 
Sayın Başesgioğlu, kişisel görüşünüzü ifade etmek üzere, buyurun efendim. (ANAP sıraların

dan alkışlar) 

MURAT BAŞESGİOĞLU (Kastamonu) - Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar; sözlerimin 
başında hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Muhterem milletvekilleri, şu anda görüşmelerinin birinci turunu tamamlamak üzere olduğu
muz Yedinci Beş Yıllık Kalkınma planı, 20 ana bölüm altında, 2000 yılma kadar ülkemizdeki eko
nomik ve sosyal sektörlerdeki gelişmeleri düzenlemektedir. Yine bu Planda birçok hedef öngörül
müştür; bunları teker teker izah ederek, gecenin bu ilerlemiş saatinde, değerli vakitlerinizi almak 
istemiyorum. 

Tek kelimeyle, üzerinde düşündüğümüz, tereddüt geçirdiğimiz nokta, benden önceki konuş
macıların da ifade ettiği gibi, bu hedeflere ulaşılmada en büyük sorun, kaynak sorunudur; kaynak 
olarak gösterilen yap-işlet-devret modeli. Toplanan vergiler bu hedefleri tutturmada inşallah ye
terli olur diye temennide bulunmak istiyorum; ancak, yeni kaynaklar yaratılmadığı sürece, bu he
deflerin gerçekleşmesi konusu mutlaka tartışmaya açık olacaktır. 

Yirie, Planda, enerji konusunda hedeflenen öngörülerin gerçekleşmesi konusunda da endişele
rimiz var. Ülkemiz her yıl 1 milyon kilovatlık enerji santralı inşaı yapmadığı ve bunları devreye 
sokmadığı sürece, 1996-1997 yıllarından sonra Türkiye'de yeniden bir enerji sıkıntısının başgös-
tereceği, yapılan hesaplamalar sonucunda ortaya çıkmış bulunmaktadır. : . . ' • . 

Yine, Planda, kritik edeceğim diğer bir konu; ülkemizde bölgelerarası gelişmişlik farkının gün 
geçtikçe artmakta olduğudur. Maalesef, bu konuda ülkemizde köklü tedbirler alınamamıştır ve bu 
Planda da, maalesef, köklü tedbirlerin alındığını göremiyoruz. Özellikle kalkınmada öncelikli yö
reler konusunda son alınan kararlarla, kalkınmada birinci derece ve ikinci derece ayırımı ortadan 
kalkmış, yeni ilan edilen sanayi kuşağı iller katagorisiyle, kalkınmada öncelikli birinci derecede il 
veya ikinci derecede il olmanın hiçbir pratik değeri kalmamıştır. 

Sayın Ergüder, buradan, biraz evvel "Kastamonu'dan 400 bin kişi İstanbul'a taşınmıştır" de
di. Sevgili Orhan Ağabeyimiz, 1 milyon Kastamonulu vardır İstanbul'da; ama, onlar, ekmek dava
sı için, mecbur bırakıldıkları için İstanbul'a göç etmişlerdir; ama, İstanbul'da da, değerli hemşeri-
lerimiz bir denge unsurudur; İstanbul'u, İstanbullulardan daha iyi korumak için gayret ve mücade
le içerisindedirler; bunu da, antrparantez belirtmek istiyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlar, bu Plan Meclise sunulduktan sonra, artık, siyasî iktidarın sorumluluğu al
tına girmiş bulunmaktadır. Altıncı Beş Yıllık Planın büyük bir bölümü kendi yönetim sorumlulu
ğunda geçmiş olan ve Yedinci Beş Yıllık Planda da, kısa da olsa, sorumluluk taşıyacağına inandı
ğımız Koalisyon Hükümetinin, geçmiş uygulamalarına ve yönetim anlayışına kısaca değinmekte 
fayda görüyorum. Yine, Planda belirlenen hedeflerin gerçekleşme şansını da, bugünkü, ekonomik 
ve sosyal yapımızla yakından bağlantılı olarak görüyorum. 
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Değerli milletvekilleri, bazı bilinen tespitleri, burada, kısa başlıklar halinde arz etmek istiyo

rum. 

Dört yıldır işbaşında bulunan Koalisyon Hükümeti, uzun yıllardan sonra, Türk ekonomisini, 
Dünya Bankasına ve IMF'ye teslim etmiştir. Toplumda özelleştirme lehine yaratılan olumlu hava
dan. istifade edememiş; "günde milyarlarca lira, özelleştirme yapılmadığından dolayı zarar ediyo
ruz" diyen yönetim, hâlâ, özelleştirmeyi istenilen düzeye çıkaramamıştır. 1983-1991 yılları arası, 
ekonomideki büyüme hızı yüzde 5 olarak gerçekleşmişken, bu dönemde, yani Koalisyon Hüküme
ti döneminde, eksi 5'lere düşmüştür. 1990 yılında fert başına düşen millî gelir 2 700 dolar iken, bu 
Hükümet döneminde, maalesef, 2 200 dolara düşmüştür. Bu dönemde iç borç 1 katrilyona ulaşmış
tır. Toplanan tüm vergilerle dahi, bu iç borcu karşılayamaz hale gelmişizdir. İşsizlik, yüzde 20'le-
fi aşan korkunç bir rakama ulaşmıştır. Sosyal güvenlik sistemi çökmüş; eğitim, sağlık sektörleri tı
kanma noktasına gelmiştir. Maalesef, Koalisyon Hükümeti, toplumun her kesimiyle kavgalı olmuş
tur. İşçiler, memurlar, esnaf, emekliler, artık, haklarını arayabilmek için sokakları mekân seçmiş
lerdir; ama, maalesef, Hükümet, bu sese, bu feryada kulaklarını tıkamıştır. Bu Koalisyon Hüküme
ti döneminde, enflasyon, cumhuriyet tarihinin rekorunu kırmış, yüzde 150'lere çıkarak, çok büyük 
bir rakama ulaşmıştır. Türk insanı, son elli yılın, en fakirleştiği, en yoksullaştığı dönemini yaşa
maktadır. 

Değerli milletvekilleri, şu gerçeği kabul etmeniz gerekir: 1991 yılında size bırakılan Türkiye 
bu Türkiye değildi, sizin devraldığınız Türkiye bu değildi. Onun için de, Anavatan Partili olarak, 
geçmişe dönük atıfta bulunduğunuz zaman, biz, size diyoruz ki: 1991 yılındaki Türkiye'yi bize ve
rin; biz, ona razıyız; ama, maalesef, siz, 1991 yılındaki ekonomik ve sosyal şartlarla Türkiye'yi ye
ni iktidara devretmenin de mümkün olmadığını göstermiş bulunmaktasınız. 

Sizin teslim aldığınız Türkiye'de, yıllardır kapalı olan ekonomik sistem dışa açılmış, serbest 
pazar ekonomisinin kurum ve kuralları işletilmeye başlanmıştır, bankacılık sistemi, uluslararası 
alanda rekabet edebilecek duruma getirilmiştir, sermaye piyasası kurulmuştur, enflasyon, yüzde 69, 
yüzde 70 civarında seyrederken, döviz sorunu olmayan, ödemeler dengesi fazla veren ve ekonomik 
kalkınma hızı yüzde 5 civarında seyreden sağlıklı bir ekonomik yapı devrettik; bunların da ötesin
de, dışarıda itibarı olan bir ülke devrettik. Bunlar, size 1991 'de devredilen Türkiye'nin, genel hat
larıyla sayabileceğim olumlu şartlarıydı. 

Bütün bu olumlu gelişmelerin beraberinde, Türk insanında şöyle bir inanç vardı, Türkiye'de 
şöyle bir imaj vardı: Evet, bütün bu olumlu gelişmelerle beraber Türkiye, 2000'li yıllarda dünya
nın birinci sınıf ülkeleri arasına girmeyi kendisine hedef seçmiş, büyük ülke olma yolunda hızla yü
rüyen bir ülkedir. Türkiye'nin böyle bir imajı vardı; ama, siz, dört yıllık icraatınız sonunda, maale
sef, Türkiye'nin bu büyük umudunu, büyük hayallerini yitirttiniz. Türkiye'nin, içine düşürdüğünüz 
dar çerçeve içerisinden çıkıp, dünyanın birinci sınıf ülkeleri arasına girme inancını, maalesef ve 
maalesef artık Türk insanı kaybetmiştir, ki, sizler, İktidarı devraldığınız günlerde Türkiye'nin bu 
büyük hedefine emin adımlarla yürüdüğünü görmüş ve Balkanlardan Orta Asya'ya, Adriyatik'ten 
Çin Şeddine kadar büyük bir güçten bahsediyordunuz; ama, son günlerde, bu söyleminizden vaz
geçtiniz. Demek ki, siz de inancınızı kaybettiniz veyahut da birileri, bu büyük gücü hatırlamayı ku
lağınıza fısıldamış olacak ki, bu gücün bütün dünya kamuoyuna ilan edilmesinden vazgeçmiş gö
rünüyorsunuz. 

Çok muhterem milletvekilleri, ne yazıktır ki, bu Koalisyon Hükümeti, basiretsiz yönetimiyle, 
Türkiye'yi bu hedefinden uzaklaştırmıştır. Kendi dar ufkunuz ve koalisyon içi sorunlarınız yüzün
den ülkeye zaman kaybettirdiniz; uyguladığınız ekonomik politikalarla, Türk insanını her gün bi
raz daha yoksullaştırdınız. İnsanımız, bu nedenle inancını yitirdi. Kime inancını yitirdi; başta size 
yitirdi; Parlamentoya yitirdi, siyasetçiye yitirdi. 
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Türkiye'de çok çarpık şeyler yaşanıyor. İcranın bütün sorumluluğunu bu Parlamentoya teşmil 

ettiniz. Bunu da nasıl teşmil ettiniz -demin burada tenkit edildi- kendi propaganda gücünüzle ve 
şahsî gelecekleri bu Hükümetin ömrüyle orantılı olan bazı medya mensupları sayesinde, iktidarın, 
icranın basiretsizliğini, beceriksizliğini tüm Parlamentoya mal ettiniz. Bu nedenle, Türk Halkı, Par
lamentoya soğuk bakmakta, Türk Halkı siyasetçiye soğuk bakmakta. Bu soğuk bakışın tek nedeni 
ve sorumlusu, bugünkü Koalisyon Hükümetidir. (ANAP sıralarından alkışlar) En güncel örneğini 
vereyim. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

MURAT BAŞESGİOĞLU (Devamla) - Sayın Başkanım, kısa bir süre verirseniz, tamamlaya
cağım... 

BAŞKAN-Tabiî... Emrinize müheyyadır; buyurun. 

MURAT BAŞESGİOGLU (Devamla) - Dövizzedelere söz verdiniz; kanun teklifini Plan ve 
Bütçe Komisyonundan geçirdiniz; Danışma Kurulu önerisiyle, teklifin görüşülmesine öncelik ve
rildi. Dövizzedeler, günlerce gelip burayı mesken tuttular, Meclisin kapılarını tuttular; ama, hâlâ, 
Sayın Başbakanın inadı yüzünden bu dövizzedelerle ilgili kanun teklifi görüşülemiyor; ama, döviz
zedeler veya toplumun çeşitli kesimleri diyorlar ki "Parlamentodan kanun çıkmıyor." İcra; yani, 
Hükümet, bu kanunun görüşülmesini engellerse, buradaki sayın millefvekilerinin ne fonksiyonu 
olacak; Parlamentonun bu işte ne günahı olacak... İşte, bu basit örnekte olduğu gibi, Parlamento
nun suçlanması konusunda en büyük vebalin bugünkü Koalisyon Hükümetinde olduğunu burada 
tekrar altını çizerek vurgulamak istiyorum. 

HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) - Arkadaş milletvekili değil galiba!.. 

BAŞKAN - Sayın Balyalı, kendisi de siz de iyi biliyorsunuz... > 

Evet Sayın Başesgioğlu... 

MURAT BAŞESGİOĞLU (Devamla) - Evet, rahatsız olmayacaksınız; yani, hep sizin hoşu
nuza giden şeyleri söylemek mecburilyetinde değiliz, burası Doğru Yol Partisi Grubu da değil. 

REFİK ARSLAN (Kastamonu) - Mecburen dinleyecek... 

BAŞKAN - Sayın Başesgioğlu, buyurun. 

MURAT BAŞESGİOĞLU (Devamla) - Değerli milletvekilleri, bu Koalisyon Hükümetinin, 
bütün başarısızlıklarına rağmen, hâlâ, bu ülkeye verebileceği, yapabileceği hayırlı hizmetler oldu
ğuna inanıyoruz; henüz vaktin geçmediği inancındayız. Bu Hükümet ne yapabilir; devleti ve ku
rumları daha fazla yıpratmadan, partizan uygulamalara son vererek, ülkeyi en kısa zamanda seçi
me götürmesi, bu Hükümetin Türk demokrasisine ve Türk insanına verebileceği en hayırlı hizmet
lerden birisi olacaktır. 

BAŞKAN - Sayın Başesgioğlu, siz su içmeye başladınız yani... 

MURAT BAŞESGİOĞLU (Devamla) - Son paragraf... . 
HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) - Milletvekili olan, aynı zamanda da milletvekilini kötüle-

yen bir insanın milletvekili olmadığı sonucu çıkıyor... 
MURAT BAŞESGİOĞLU (Devamla) - Sayın Balyalı, ben milletvekillerini kötülemiyorum, 

Parlamentonun itibarının mücadelesini veriyorum. Parlamentoyu bu hale düşüren bugünkü Koalis
yon Hükümetidir, icranın başarısızlığı bu Parlamentoya yansımıştır. (ANAP sıralarından "Bravo" 
sesleri, alkışlar) 
. REFİK ARSLAN (Kastamonu) - Bastır!.. 
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BAŞKAN - Sayın Başesgioğlu, siz görüşlerinizi toparlar mısınız... 
HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) - Burası kabadayılık yeri değil, efendi olun... 
REFİK ARSLAN (Kastamonu) - Otur yerine, otur... 
BAŞKAN -Sayın Balyalı... 
MURAT BAŞESGİOĞLU (Devamla) - Muhterem milletvekilleri, sözlerimi tamamlıyorum... 
HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) - Kardeşim» millet, sizin milletvekilliği sıfatını taşımanızı 

istiyor... (ANAP sıralarından "otur yerine''sesleri) 
BAŞKAN - Sayın Başesgioğlu, konuşmanızı toparlar mısınız efendim. 
HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) - Hem milletvekili olacaksınız, hem de milletvekillerine sö

veceksiniz; o zaman niye bu sıfatı taşıyorsunuz? 

REFİK ARSLAN (Kastamonu) - Konuşma fazla.. 

ABBAS İNCEAYAN (Bolu) - Balyalı da dahildir... 
BAŞKAN - Sayın Balyalı... 
HÜSEYİN BALYALI (Balıkesir) - Sayın Başkan, milletvekillerine sövdüren Başkan olma... 
SÜLEYMAN HATINOĞLU (Artvin) -Sayın Balyalı da Parlamentoya dahildir... . 

BAŞKAN - Sayın Balyalı, siz, ya "sövmek" kelimesinin anlamını bilmiyorsunuz... 

SÜLEYMAN HATINOĞLU (Artvin) - Bilmez o... 
BAŞKAN - Rica ediyorum... Hiç kimsenin... 
MEHMET ÖZKAN (izmir) - Sayın Başkan "hakaret" demek istiyor. 

BAŞKAN - Efendim, hakaret ayrı şey; ona da kimsenin hakkı yok; ama... 
Sayın Başesgioğlu, toparlar mısınız. 
MURAT BAŞESGİOĞLU (Devamla) - Toparlıyorum Sayın Başkan... 
BAŞKAN - Lütfen... 
MURAT BAŞESGİOĞLU (Devamla) - Muhterem arkadaşlar, bütün bu olumsuzluklara rağ

men, inanıyoruz ki, ülkemizin geleceği aydınlıktır, esenliktir; ancak, ülke yönetimi, sorumluluk ta
şıyan ehil kadrolara teslim edildiği sürece Türkiye'nin önündeki yıllar ve 2000'li yılların çok ay
dınlık olacağına inanıyoruz. 

Siyasetçiler, toplumun önüne elbette ki büyük hedefler koymak durumundadırlar; ama, bugün
kü İktidarın yaptığı gibi, sadece Gümrük Birliğine girmeyi toplumun nihaî hedefi saymak da doğ
ru bir tercih değildir. 

Evet, biz, Türkiye'nin nihaî hedefinin, 2000'li yıllarda; dünyanın gelişmiş 10-15 devleti arası
na girmesi ve Türkiye'nin, dünyanın birinci lig devletleri arasında yer almasr gerektiğine inanıyo
ruz ve halkıyla bütünleşmiş, milletiyle bütünleşmiş, kalkınma meselesinde halkı dışlamamış bir si
yasî yönetimin başarılı olacağına; 2000'li yılların -Anavatan Partililerin söylediği gibi- Türkiye'nin 
ve Türklerin asrı olacağına yürekten inanıyoruz. 

Bu Plan çalışmasında, başta Devlet Planlama Teşkilatı mensupları olmak üzere, tüm emeği ge
çenlere teşekkür ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. (ANAP ve DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN - Sayın Başesgioğlu, teşekkür ediyorum. 
Sayın milletvekilleri, Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı üzerindeki birinci tur çalışmaları ta

mamlanmıştır. 
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Çalışma süremiz dolmak üzeredir; ikinci tura geçildiği takdirde, bir sayın grubun görüşlerini 

ifade etmesi için ayrılan sürenin çalışma süresine uygun düşmeyeceği kanaatiyle, Yedinci Beş Yıl
lık Kalkınma Planı üzerindeki görüşmelerin devamı için, 13 Temmuz 1995 Perşembe günü saat 
10.30'da toplanmak üzere, birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati: 23.15 

VII. - SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. - Bursa Milletvekili Feridun Pehlivan'in, Bursa Büyükşehir Belediyesine bazı fonlardan 

aktarılan ödeneklere ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Aykon Doğan'in yazılı cevabı 
(7/6561) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soru önergemin Başbakan Sayın Tansu Çiller tarafından yazılı olarak 

cevaplandırılması hususunda gereğini saygılarımla arz ederim. 
30.3.1995 

Feridun Pehlivan 
Bursa 

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na geçtiğimiz ve içinde bulunduğumuz yıl bazı fonlar
dan aktarılan ödenekler aşağıda belirtilmiştir. Bu çerçevede; Ülkemize kazandırdığımz yüzde 160 
oranındaki "Enflasyonda dünya rekorunu"da dikkate alarak iki sene arasındaki farkları normal ve 
vicdani buluyor musunuz? 

Yerel yönetimlere maddi özerklik verilmesi gerektiği artık tüm dünyanın kabul ettiği bilimsel 
bir gerçek iken mezkur uygulamayı bu açıdan da nasıl değerlendirdiğinizi açıklar mısınız? 

1994 Yılı 1995 Yılı 
Fon Âdı Ödenek Miktarı Ödenek Miktarı 
Belediye Fonu 14,5 Milyar 15 Milyar 
Çevre Kirliliğini Ön. Fonu 250 Milyar 100 Milyar 
Özel Çevre Koruma Fonu 30 Milyar 30 Milyar 
Turizm Geliştirme Fonu 10 Milyar 15 Milyar 
Mahalli İdareler Fonu 495 Milyar 390 Milyar 

T.C. 
1 Başbakanlık „ 

Hazine Müsteşarlığı 6.7.1995 
Sayı: B.02.1.HM.0.KAF.07.03/29102 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: 11.4.1995 tarih ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/6561-13758/49979 sayılı yazınız. 
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Bursa Milletvekili Sayın Feridun Pehlivan'ın Bursa Büyükşehir Belediye Başkahlığı'na 1994 

ve 1995 yıllarında çeşitli fonlardan aktarılan ödenekler hakkında Başbakan'a tevcih ettiği 7/6561 
esas nolu yazılı soru önergesine ilişkin cevabımız aşağıda yer almaktadır. 

Bilindiği üzere, maliye politikalarının etkinliğini azaltan fon uygulamasının zaman içinde tas
fiyesine yönelik olarak mevcut kamu fonlarının yeniden yapılandırılarak disiplin altına alınması ve 
yaratılacak ek kaynağın bütçeye aktarılması amacıyla 1992 yılında Müşterek Fon Hesabı uygula
ması başlatılmış, 1993 yılından itibaren ise fonların büyük bir bölümü bütçe kapsamı içerisine 
alınmıştır. 

Bütçeleştirilen fonların gelirleri bütçeye gelir kaydedilmekte, harcamaları ise bütçenin ilgili 
tertiplerine fon harcamaları için konulan ödeneklerden karşılanmaktadır. 

1994 Malî Yılı Bütçe Kanunu'nun 29 uncu maddesi uyarınca bütçe kapsamı içerisine alman 
59 fonun harcamaları için bütçeden 51 trilyon TL. ödenek, 1995 Mâlî Yılı Bütçe Kanunu'nun 33 
üncü maddesi uyarınca bütçe kapsamı içerisine alınan 58 fonun harcamaları için ise bütçeden 49 
trilyon TL. ödenek tahsis edilmiştir. 

Sözkohusu soru önergesinde belirtilen 5 adet fon bütçe kapsamına dahil olup, bu fonların har
camaları için bütçeye konulan ödenekleri karşılığındaki tutarlar Hazine nakit imkânları 
çerçevesinde Müsteşarlığımız tarafından fonlara aktarılmaktadır. Fonlar harcamalarını kendi 
mevzuatında yeralan hükümler çerçevesinde yerine getirmektedirler. Harcamalar konusunda yetki 
ve sorumluluk ilgili Fon idarelerinde bulunmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
A. Aykon Doğan 

Devlet Bakanı 
2. -İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın, Ankara Metrosundaki yolsuzluk iddialarına 

ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin yazılı cevabı (7/7005) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Nahit Menteşe tarafından yazılı olarak cevap

landırılmasını rica ederim. 
Bülent Akarcalı 

İstanbul 
Ankara Büyükşehir Belediyesince yaptırılmakta olan Ankara Metrosundaki yolsuzluk iddiala

rı üzerine Mülkiye Başmüfettişleri Engin Şenalp-Mahmut Esen-Mustafa Tekmen 15.9.1994 tari
hinde verdikleri raporun "II-Rapor Kapsamı Dışında Tutulan Konu ve Nedenler" başlıklı bölümün 
1 inci paragrafında "Ankara Metrosu ihalesi ve sözleşmesine ilişkin olarak Ankara Büyükşehir Be
lediyesi eski Başkanı Sn. Murat Karayalçın hakkında yöneltilen iddialarla ilgili olarak M.M.HK.K. 
göre Fezleke düzenleneceği" belirtilmektedir. 

- Böyle bir Fezleke düzenlenmiş midir? 
- Bu Fezlekenin içeriği nedir? 
- Hayır ise ne zaman düzenlenecektir? Düzenleme neden gecikmiştir? 

. ' .T.C." 
İçişleri Bakanlığı 12.7.1995 

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 
Sayı: B.0.50.MAH.0.65.00.02-55608 

Konu : İstanbul Milletvekili Sayın Bülent Akarcalı'nın yazılı soru önergesi 
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İlgi : TBMM Başkanlığının 13.6.1995 gün ve A.01.0.GNS.0.10.00.02-7/7005-1.4509/51995 
sayılı yazısı. 

İlgi yazı ekinde alınan ve tarafımdan cevaplandırılması istenilen, İstanbul Milletvekili Bjülent 
Akarcalı'nın "Ankara Metrosu İhalesindeki yolsuzluk iddialarına ilişkin yazılı soru önergesine 
cevap teşkil edecek bilgiler aşağıda arz edilmiştir. 

İstanbul Milletvekili Sayın Bülent Akarcalı tarafından Bakanlığıma ve Ankara Cumhuriyet 
Savcılığına sunulan dilekçelerde yer alan ve aralarında "metro ihalesine" ilişkin olanların da bulun
duğu Sayın Murat Karayalçm'ın belediye başkanlığı döneminde Ankara Büyükşehir Belediyesinde 
yapılan çeşitli usulsüzlük ve yolsuzluk iddialarının incelenmesi ve gerekiyorsa soruşturulması için 
19.4.1994 tarihli onayımla mülkiye müfettişi görevlendirilmiştir. 

Soruşturma çerçevesinde Sayın Murat Karayalçın hakkında düzenlenen soruşturma dosyaları, 
adıgeçenin zamanın Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı olması ve dokunulmazlığı bulunması 
sebebiyle, Anayasanın 83 ve 112 nci maddeleri uyarınca dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle 
Adalet Bakanlığına gönderilmiştir. 

Daha sonra Murat Karayalçm'ın bu görevinden ayrılması ile birlikte soruşturma dosyaları 
Adalet Bakanlığından temin edilerek ilgili müfettişlere tevdi edilmiş olup, soruşturma kaldığı yer
den devam ettirilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Nahit Menteşe 
İçişleri Bakanı 

G 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 

GÜNDEMİ 
139 UNCU BİRLEŞİM 

12.7.1995 ÇARŞAMBA 
Saat: 10.30 

'. ' 1 \ . 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

2 . 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

1. - Yedinci Beş Yıllık (1996-2000) Kalkınma Planının Sunulduğuna Dair Başbakanlık 
Teskeresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/1870) (S. Sayısı : 868) (Dağıtma tarihi : 
29.6.1995) 

• 3 • 

SEÇİM 

4 " 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 : 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER 

6 ' •••;' > - . 

SÖZLÜSORULAR 
7 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
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Dönem : 19 Yasama Yılı: 4 

T.B.M.M. (S. Sayısı: 868) 

Yedinci Beş Yıllık (1996-2000) Kalkınma Planının Sunulduğuna Dair 
Başbakanlık Tezkeresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (3/1870) 

T.C. 
Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar 8.6.1995 

Genel Müdürlüğü 
Sayı; B.02.0.KKGI 166-23712696 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca hazırlanıp Yüksek Planlama Kurulunda gö
rüşülmüş ve Bakanlar Kurulunun 6.6.1995 tarihli ve 95/6882 sayılı Kararıyla kabul edilmiş 
olan "Yedinci Beş Yıllık (1996-2000) Kalkınma Planı", 540 sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin 27 nci ve 30.10.1984 tarihli ve 3067 sayılı Kanunun 1 inci maddelerine göre ilişikte 
sunulmuştur. 

Gereğini arz ederim. 
Prof. Dr. Tansu Çiller 

Başbakan 

BAKANLAR KURULU KARARI 
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca hazırlanıp Yüksek Planlama Kurulunun 29.5.1995 

tarihli ve 95/18 sayılı Raporu ile teklif edilen ekli "Yedinci Beş Yıllık (1996-2000) Kalkınma Pla-
nı"nın kabulü; 540 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kuru
lunca 6.6.1995 tarihinde kararlaştırılmıştır. ^ 

Prof. Dr. T. Çiller 
Başbakan 

Devlet Bakanı ve Başb. Yrd. Devlet Bakanı 
H, Çetin N. Cevheri 

Devlet Bakanı Devlet Bakanr 
Y. Aktuna O. Kumbaracıbaşı 

Devlet Bakanı Devlet Bakanı 
B.S.Daçe A. Baykal 

Devlet Bakanı Devlet Bakanı 
A. E. Kıratlıoğlu N. Kurt 

Devlet Bakanı Devlet Bakanı 
A. Hacaloğlu A. A. Doğan 
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Devlet Bakanı 
A. Ataç 

Devlet Bakanı 
A. Gökdemir 

Adalet Bakanı V. 
A. Baykal 

içişleri Bakanı 
N. Menteşe 

Maliye Bakanı 
/. Attila 

Bay. ve iskân Bakanı 
E. Şahin 

Ulaştırma Bakanı 
A. Ş. Erek 

Çal. ve Sos. Güv. Bakanı V. 
A. Hacaloğlu 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
V. Atasoy 

Turizm Bakanı 
/. Gürpınar 

Devlet Bakanı 
Z. Halis 

Devlet Bakanı 
Ş. Erdem 

Millî Savunma Bakanı 
M. Gölhan 

Dışişleri Bakanı V. 
O. Kumharacıbaşı 

Millî Eğitim Bakanı 
N. Ayaz 

Sağlık Bakanı 
D. Baran 

Tarım ve Köyişleri Bakanı 
R. Şahin 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
H.Akyol 

Kültür Bakanı 
M. E, Karakaş 
Orman Bakanı 

H. Ekinci 
Çevre Bakanı V. 

H. Ekinci 

Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Plan ve Bütçe Komisyonu 

Esas No: 3/1870 
Karar No : 133 

24.6.1995 

TÜRKIYE BÜYÜK MILLET MECÜSI BAŞKANLIĞINA 

19.6.1994 tarihli ve 540 sayılı Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararnamenin 27 nci maddesi ile 30.10.1984 tarihli ve 3067 sayılı Kalkınma Plan
larının Yürürlüğe Konması ve Bütünlüğün Korunması Hakkında Kanunun 1 inci maddesi gereğin
ce Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca hazırlanıp Yüksek Planlama Kurulunda görüşülen ve 
Bakanlar Kurulunun 6.6.1995 tarihli ve 95/6882 sayılı kararı ile kabul edilerek 8.6.1995 tarihinde 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulan ve Başkanlıkça 13.6.1995 tarihinde Komisyo
numuza havale edilen "Yedinci Beş Yıllık (1996-2000) Kalkınma Planı" taslağı, 3067 sayılı Kanu
nun 2 nci maddesinin 2 nci fıkrası uyarınca 24 saat içinde gündeme alınarak, Komisyonumuzun 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 868) 
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14.6.1995 tarihinde başlayıp 22.6.1995 tarihinde sona eren 54,55,56 ve 57 nci birleşimlerinde Hü
kümeti temsilen Devlet Bakanı Aykon Doğan'ın başkanlığında Maliye Bakanlığı ile Hazine Müs
teşarlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı temsilcilerinin de katılmalarıyla incelenip gö
rüşülmüştür. 

Bilindiği gibi, bozulan ekonomik dengeler nedeniyle 5 Nisan 1994 tarihinde uygulanmaya 
başlanan istikrar Programı çerçevesinde daha gerçekçi verilere ulaşılması ve bu verilere dayanıla
rak yeni bir 5 yıllık plan yapılmasını teminen Parlamentonun verdiği yetki ile 1995 yılı için Geçiş 
Programı uygulanmış ve VII nci Beş Yıllık Plan (1996-2000) yıllarını kapsayacak şekilde hazırlan
mıştır. 

5 Nisan kararları ile ekonomik dengelerin hızla istikrara kavuşması neticesinde, beş yıllık bir 
dönemi kapsayacak ve istikrarı sürekli kılacak yapısal değişimi de içeren, VII nci Beş Yıllık Kal
kınma Planı ayrıntılı bir biçimde hazırlanmış bulunmaktadır. 

Ana başlıklar itibarıyla plan incelendiğinde; 
- Birinci Bölümde; VII nci Plan öncesinde Dünyada ve Ülkemizdeki Ekonomik ve Sosyal 

Gelişmelere, 
- İkinci Bölümde; Planın Temel Amaçları ve İlkelerine, 
- Üçüncü Bölümde; Temel Yapısal Değişim Projelerine, 
- Dördüncü Bölümde ise; Makroekonomik Politikalar ve Projeksiyonlara yer verildiği anla

şılmaktadır. 
VII. Beş Yıllık Kalkınma Planı ile, küreselleşmenin avantajlarından en üst düzeyde yararla

narak çağın yakalanması ve ülkemizin dünya ülkeleri arasında seçkin yerini alması, özgür ve de
mokratik bir ortamın sağlanması, bireyin ön plana çıkarılması, sürdürülebilir hızlı bir büyümenin 
gerçekleştirilmesi, gelir dağılımının iyileştirilmesi, istihdamın artırılması, sanayileşmenin hızlandı
rılması, teknolojide atılım yapılması, eğitim düzeyinin yükseltilmesi, toplumun tümünün sosyal gü
venlik ve temel sağlık hizmetlerine kavuşturulması, çevrenin korunması ve geliştirilmesi hedeflen
mektedir. 

Bu amaçları gerçekleştirmek için VII nci 5 Yıllık Planda, yirmi ayrı konuda, temel yapısal de
ğişim projesine yer verilmektedir. Bu projeler; 

I. İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi 
1. Eğitim reformu, 
2. Nüfus ve aile planlaması, 
3. Sağlık reformu, 
4. İstihdamın ve işgücü piyasasında etkinliğin artırılması, 
II. Tarım, Sanayileşme ve Dünya ile Bütünleşme 
5. Tarımsal politikalar ile ilgili yapısal değişim projesi, 
6. Sanayileşme yaklaşımı, 
7. Bilim ve teknolojide atılım projesi, 
8. Dışa açılma ve dünyaya entegrasyon (Avrupa Birliğine uyum) projesi, 
9. Devletin düzenleyici ve gözetici fonksiyonlarını geliştirme projesi, 
10. Finans reformu, malî piyasalarda etkinliğin artırılması, dünya ile entegrasyon ve mülki

yetin tabana yayılması, 
III. Ekonomide etkinliğin artırılmasına yönelik yapısal değişim projeleri 
11. Vergi ile ilgili yapısal düzenlemeler, 
12. Sosyal güvenlik reformu, 
13. Kamu hizmetlerinde etkinliğin artırılması projesi ve kamu kesiminde ücret adaletinin 

sağlanması, 
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14. Mahallî idarelerin güçlendirilmesi reformu, 
15. Altyapı hizmetlerinde yapısal değişim projesi, 
16. Özelleştirme, 
17. Devlet işletmeciliğinde yapısal değişim projesi, 
IV. Bölgesel Dengelerin Sağlanması, 
18. Bölgesel gelişme ve fizikî planlama, 
19. Metropollerle ilgili düzenlemeler, 

V. Çevrenin Korunması ve Geliştirilmesi 
20. Çevre ile ilgili kurumsal düzenlemeler ' y 

başlıkları altında toplanmıştır. 
VII nci Planda belirlenen makroekohomik politikalar ise ana başlıkları itibarıyla, 
1. Maliye Politikası: Kamu kesimi borçlanma gereğinin azaltılması, açıkların finansmanın

da malî piyasalarda istikrarsızlık yaratmayacak faiz ve vade yapısı içeren bir borçlanma politikası
na yer verilmesi, kamu harcamalarında tasarrufa gidilmesi, malî disipline önem verilmesi, vergi ka
yıp ve kaçaklarının önlenmesi, 

2. Para Politikası : Fiyat istikrarın sağlanması, enflasyonun düşürülmesi, Türk Lirasına gü
ven kazandırılması, 

3. Yatırım Politikası: Sosyal devlet ilkesi çerçevesinde, kamu yatırımlarında eğitim ve sağ
lık sektörleri ile geleneksel kamu hizmetlerine ağırlık verilmesi, alt yapı yatırımlarında özel kesi
min payının artırılması ve yap-işlet-devret modeline ağırlık verilmesi, 

4. Dış Ticaret ve Ödemeler Dengesi : İhracatta dış talep yapısına uygun ürün yetiştirilmesi 
ve çeşitliliğin artırılması, rekabet gühnmcünü destekleyici gerçekçi bir döviz kuru politikası uygu
lanması, WTO (Dünya Ticaret Örgütü) ve AB'ın iİke ve kurallanna uygun gerekli düzenlemelerin 
yapılması, 

5. Gelir Dağılımı ve Refahın Yaygınlaştırılması: Gelir dağılımının istikrarlı bir şekilde iyi
leştirilmesi, toplumsal refahın yükseltilmesi ve yaygınlaştırılması, şeklinde özetlenebilir. 

Komisyonumuzun 14.6.1995 tarihinde yaptığı 54 üncü birleşimde, VII nci Beş Yıllık Kalkın
ma Planı ile ilgili olarak, Hükümet adına Devlet Bakanı Aykon Doğan tarafından yapılan sunuşta, 
VII. Beş Yıllık Plan döneminde; 

- GSMH'nın yılda ortalama % 5.5-7.1 düzeyinde artacağının tahmin edildiği, 

- Ana sektörler itibarıyla yıllık ortalama katma değer artış hızının tarım sektöründe % 2.9-
3.7, sanayi sektöründe % 6-7.7 ve hizmetler sektöründe % 5.1-6.8 arasında olmasının tahmin edil
diği, böylece plan dönemi sonunda tarım sektörünün GSYÎH içerisindeki payının % 15'den % 
13'ler civarına inmesi, buna karşılık sanayi sektörünün payının % 25.8'den % 27'lere yükselmesi 
ve hizmetler sektörünün payının ise % 59 civarında kalmasının hedeflendiği, 

- Sabit sermaye yatırımlarının yılda ortalama % 8.7-12.2 oranında artmasının beklendiği, 
özel kesim sabit sermaye yatırımlarının, reel faizlerdeki düşüş, enflasyonist ortamın neden olduğu 
belirsizliğin azalması ve talepte beklenen canlılık sonucu, ivme kazanarak yılda ortalama % 7.6-
10.8 arasında artacağının tahmin edildiği, 

- Mal ye hizmet ihracatının yılda ortalama % 15.9-17.5 oranında artarak 2000 yılında cari fi
yatlarla 69-73.9 milyar dolara ulaşmasının beklendiği, mal ve hizmet ithalatının ise ekonominin bü
yüme ihtiyacına, Avrupa Topluluğu ve Gümrük Birliği sürecine ve gerçekçi kur uygulamasına bağ-
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lı olarak yılda ortalama % 17,5-19 oranında artarak, 2000 yılında carî fiyatlarla 79,4-84,4 milyar 
dolara ulaşmasının beklendiği, böylece mal ve hizmet ticaret açığının carî fiyatlarla 1995 yılında
ki 2.3 milyar dolar seviyesinden, 2000 yılında 10,4-10,5 milyar dolar seviyesine yükseleceğinin 
tahmin edildiği, 

- 1995 yılında 1.2 milyar dolar düzeyinde beklenen doğrudan yabancı sermaye yatırımları
nın, tedricen artarak 2000 yılında 1.9-3 milyar dolara yükseleceğinin tahmin edildiği, 

- Dış borçların GSMH'ya oranının plan dönemi boyunca tedricen azalacağı ve 1995 yılında
ki % 41.3 düzeyinden 2000 yılında % 27,1 ila 23.6 oranına düşeceğinin tahmin edildiği, 

- 1995 yılında % 19.3 olan toplam kamu gelirlerinin GSMH içindeki payının 2000 yılında 
% 20.7-20.9'a yükselmesinin hedeflendiği, 

- Vl-nci Plan döneminde % 30'lar seviyesinde olan ve 5 Nisan ekonomik İstikrar Tedbirle
rinin de etkisiyle 1995 yılında % 24.8'e düşen toplam kamu harcamalarının GSMH içindeki payı
nın, 2000 yılında % 23.7-24 seviyesinde gerçekleşmesinin hedeflendiği, ancak, harcamaların dağı
lımında önemli bir gelişmenin öngörüldüğü, bu çerçevede, cari harcamaların GSMH içindeki payı 
sabit tutulurken, ekonomik ve sosyal alt yapının geliştirilmesi ve bölgesel gelişmişlik farklarının 
giderilmesi açısından toplam kamu harcamaları içinde yatırımlara ayrılan payın artırılacağı, kamu 
sabit sermaye yatırımlarının 1995 yılında % 4.6 olan GSMH içindeki payının 2000 yılında % 7'le-
re çıkarılacağının tahmin edildiği, 

- Enflasyonda ve özelleştirme gelirlerinde sağlanacak olumlu gelişmelere bağlı olarak iç ve 
dış borçlanmanın azalmasıyla, 2000 yılında, iç borç faiz ödemelerinin GSMH içindeki payının 
1995 yılındaki % 7.5 seviyesinden % 2,4-2,6'ya, dış borç faiz ödemelerinin GSMH içindeki payı
nın da 1995 yılındaki % 1.5'lik seviyesinden % 1.1-1'e gerileyeceğinin beklendiği, 

- Öngörülen gelir ve harcama hedefleriyle tutarlı olarak, 1995 yılında % 5.5 olan kamu kesi
mi borçlanma gereğinin GSMH içindeki payının, plan dönemi sonunda % 3-3.2'ye düşeceğinin 
tahmin edildiği, 

- VII nci Plan döneminde kamu açıklarında sağlanacak daralma, verimlilik artışı ve uyumlu 
gelir politikası, kamunun T.C. Merkez Bankası ve malî piyasalar üzerindeki baskısının hafifleme
si sonucunda, para politikasının etkinliğinin artması ve yapısal reformlardan sağlanacak gelişmele
re paralel olarak enflasyonun tedricen düşmesinin beklendiği, 1995 yılında % 71.2 olması bekle
nen GSMH deflatöründeki değişmenin, plan dönemi sonunda % 6-8.1 aralığına gerilemesinin bek
lendiği, 

- 1995 yılında cari fiyatlarla 2423 dolar olan kişi başına millî gelirin plan dönemi sonunda 
3346-3530 dolara ulaşmasının hedeflendiği, 

- VII nci plan dönemi sonunda yıllık nüfus artış hızının % 1.5'e ve bebek ölüm hızının bin
de 35.3'e düşmesi, ortalama yaşam süresinin 69.1 yıla yükselmesinin beklendiği, 

ifade edilmiştir. 
Ayrıca; tüm eğitim kademelerinde okullaşma oranları ve eğitim niteliğinin yükseleceği, okul 

öncesi eğitimi de okullaşma oranının % 16'ya, 8 yıllık zorunlu eğitimin gerçekleştirilmesi, sureti 
ile bu kademedeki okullaşma oranının % 100'e çıkarılacağı, ortaöğretimde bu oranın % 75'e, yük
seköğretimde ise % 31 seviyesine ulaşacağı, nüfusun tamamının sosyal güvenlik kapsamına ve sağ
lık açısından sosyal güvenceye kavuşturulacağı, toplam istihdamın 20.7 milyon kişiye ulaşması ve 
işsizlik oranının % 7.7'ye düşmesinin hedeflendiği belirtilmiştir. 
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VII nci Beş Yıllık Kalkınma Planı, 3067 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gereği üyelerce pla
nın incelenebilmesini teminen verilen süreyi takiben, daha önce belirlenen gündem doğrultusunda 
20.6.1995 tarihinde bölümler halinde görüşülmeye başlanmıştır. 

20.6.19^95 tarihli 55 inci birleşimde; 

- "VII nci Beş Yıllık Kalkınma Planı öncesinde Dünyada ve Ülkemizdeki Ekonomik ve Sosyal 
Gelişmeler, Planın Temel Amaçları ve İlkeleri ile Temel Yapısal Değişim Projelerinden İnsan Kay
naklarının Geliştirilmesi ve Tarım, Sanayileşme ve Dünya ile Bütünleşme" projeleri ele alınarak, 

- Sektörel gelişme hedefleri ile bölgesel gelişme politikalarının ışığı altında, nüfus ve istih
dam dağılımlarının yapılması ve meslekî eğitimin buna göre planlanmasının gerektiği, 

1 - Kalkınmada öncelikli ve geri kalmış yörelerde yapılacak yatırımların, gelişme potansiyeli 
yüksek olan ve bölgelerin merkezi durumundaki kentlerde yoğunlaştırılması suretiyle, göçlerin 
metropoller yerine bölge merkezlerine, orta büyüklükteki şehirlere ve merkezi nitelikteki diğer yer
leşim, birimlerine yönlendirilmesinin sağlanması gerektiği, 

- Sahil Güvenlik Komutanlığının, Jandarma Genel Komutanlığı gibi İçişleri Bakanlığı bün
yesine alınmasının daha uygun olacağı, 

- Yeni Büyükşehir Belediyeleri ile yeni il ve ilçelerin kuruluşunun belli kriterlere bağlanma
sı gerektiği, bu hususlarda politik mülahazaları etkisiz kılacak yasal düzenlemelere ihtiyaç bulun
duğu, 

- Dünya inşaat sektöründeki dış müteahhitlik hizmetlerinin takriben % 7 gibi bir bölümünü 
başarı ile gerçekleştiren ve ülkemizin en önemli sorunlarından döviz ve istihdama büyük ölçüde 
acil ve efektif çözüm getiren taahhüt firmalarımızın daha fazla teşvik edilmesi gerektiği, 

- Devletin hantal yapısından kurtulması ve daha ziyade planlama, denetim ve gözetim hiz
metlerine ağırlık verebilmesini teminen, eğitim, sağlık, çevre ve trafik, gibi konularda gönüllü si
vil toplum örgütlerinin teşvik edilmesi gerektiği, 

- Sosyal güvenlik kurumları ile ilgili olarak yapılması planlanan düzenlemelerin gerçekleş
tirilebilmesi için öncelikle personel rejiminde köklü değişiklikler yapılması gerektiği, 

- Planda erozyonla mücadeleye yeterince önem veren tedbirlere rastlanamadığı, 
- Planda hedeflenen enflasyon ile kişi başına millî gelir miktarlarının fazla iyimser bulunduğu, 

- Altyapısı tamamlanmamış, öğretim üyesi bulunmayan üniversitelerle, Planda hedeflenen 
çağdaş üniversite ve çağdaş toplum düzeyine ulaşmanın mümkün görülmediği, 

- Genel sağlık sigortasının Plan döneminde mutlaka gerçekleştirilmesi gerektiği, ancak plan
da sağlık hizmetleri ile ilgili hedeflerin yeterli bulunmadığı, 

- Planın merkezî idare sistemine göre hazırlandığı, mahallî idarelere gereği kadar yer veril
mediği, oysa; küreselleşmeye ayak uydurabilmek için yerinden yönetime geçilmesinin kaçınılmaz 
olduğu, 

- Devletin, sadece aslî ve sürekli hizmetlerini yürütebilmesi için memur istihdam etmesi ge
rektiği, nüfusumuza oranlandığı takdirde pek çok gelişmiş ülkeden daha fazla memur istihdam edil
diği, örneğin; 280 milyon nüfuslu ABD'de 200 bin memur istihdam edildiği, 

- KİT'ler ile sosyal güvenlik kuruluşlarının zararlarının devletçe üstlenilmesine devam edil
diği sürece, ekonomik istikrarı tesis etmenin mümkün olmadığı, 

- Planların siyasî otoritenin etkisi altında kalarak hazırlanmasının, planların uygulanabilirli
ğini olumsuz yönde etkileyeceği, 
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- Planın sistematiğinin daha önceki planlardan farklı olduğu, 

- Sağlık hizmetlerinde yeşil kart uygulamasına devam edilip edilmeyeceği hususunda bir 
açıklık bulunmadığı, sağlık hizmetlerinde devlet sübvansiyonunun kaldırılması halinde maliyetle
rin vatandaşa yansıtılmasının sıkıntı yaratacağı, 

- Millî gelir hesaplamalarında ortalamalara itibar edilmesinin yanıltıcı olduğu, nüfusun % 45 
ila 60'ının ortalama millî gelirinin 400 dolar civarında olduğu, 

- Planda, ücretlilerin ekonomik ve sosyal durumlarının iyileştirilmesine ilişkin düzenlemele
re yer verilmediği, 

şeklindeki eleştirilerin yanında; 

- Planda büyüme oranının ortalama % 5.5 ile 7.1 arasında hedeflenmesinin, 1980 öncesinin 
yüksek büyüme hedefleri karşısında "bir istikrar süreci planı" anlamına geldiği ve memnuniyetle 
karşılandığı, 

- Planların uygulanması sırasında, siyasî otoritenin görüşleri doğrultusunda revize edilme
sinde bir sakınca görülmediği, 

- Makro politikalar düzeyinde projeksiyonlara yer verilen plan taslağının daha anlaşılır bu
lunduğu, 

şeklinde olumlu görüşlerin de dile getirilmesini müteakip Hükümet adına yapılan açıklamalarda; 

- VII nci Beş Yıllık Kalkınma Planının, dünyanın ve ülkemizin çok değişik bir boyutta bu
lunduğu dönemleri kapsayacağı, bu nedenle, planın sistematiğinin temel yapısal değişim projeleri 
bazında oluşturulmasına özen gösterildiği, sistematiğin, ekonominin temel alt yapıları ile dünya 
konjonktürüne paralel bir düzenlemeyi kapsadığı, 

- Planın, devletin ve özel sektörün tüm sistemleri ile yeniden yapılanmasını hedef aldığı, 
- Eleştirilen konularda yapılacak değişikliklere ilişkin hukukî düzenlemelerin envanterinin 

plan ekinde yer aldığı, 

ifade edilmiştir. 
21.6.1995 tarihli 56 ncı birleşimde; 

- "Ekonomik Etkinliğin Artırılmasına Yönelik Yapısal Değişim Projeleri", Bölgesel Denge
lerin Sağlanması" ile "Çevrenin Korunması ve Geliştirilmesi"ne ilişkin "Temel Yapısal Değişim 
Projeleri" ele alınarak, 

- Planın kamuoyuna yeterince tanıtılmadığı, 
- Ülkenin enerji kapasitesinin artırılmasına yönelik hedef ve tahminler hususunda planda 

açık hükümlere rastlanılmadığı, 

- Planda, özelleştirme konusunda yeni yasal düzenlemelere ihtiyaç duyulduğunun ifade edil
diği, oysa; bu konunun daha fazla geciktirilmeden uygulamaya.geçirilmesinde yarar bulunduğu, 
özelleştirmenin ülkenin refahı için tek alternatif olarak görülmesinin de doğru bulunmadığı, örne
ğin; özelleştirme uğruna demir-çelik işletmelerinin kapatılmasının yarar yerine zarar getireceği, 

- Mahallî idarelerin yetkilerinin artırılmasının olumlu karşılandığı, ancak federasyon siste
mine geçiş anlamını taşımaması gerektiği, 

- Planda yer alan ilke ve hedeflerin tümüyle olumlu karşılandığı ancak planın dönem sonu 
malî yükünün ne olduğu ve planın uygulanması için ihtiyaç duyulan malî kaynağın nasıl karşılana
cağının belirtilmediği, 
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- İşsizlik oranının % 19.8 olduğunun ifade edildiği ancak, herhangi bir çözüm önerilmediği, 

- Planda yerli sanayii güçlendirecek ve dünya ile rekabeti sağlayacak hükümler yerine, ya
bancı sermaye girişini özendirici hükümlere ağırlık verildiği, 

- Tarım ve hayvancılık konusuna yeterince önem verilmediği, 8.5 milyon hektar sulanabilir 
tarım alanından 4 milyon hektarlık bölümünün sulanmasının yetersiz bulunduğu, 

- Karayollarında güvenliğin sağlanabilmesi için Bakanlıklararası Karayolları Güvenlik Kuru
lunun tesis edilmesi hususunda plana hüküm ilave edilmesinde yarar görüldüğü, 

- Konvansiyoncl havaalanlarının Planda dar çerçevede tutulduğu, turizmin canlandırılması 
açısından bu alanların yaygınlaştırılmasında yarar görüldüğü, 

- Metropollerle ilgili düzenlemelere geniş yer verilmesinin memnuniyetle karşılandığı, an
cak istanbul şehri ile ilgili özel yasalara düzenlemelere ihtiyaç bulunduğu, 

- Planda Sosyal Güvenlik reformu konusunda, aktif-pasif dengelerinin sağlanması uğruna, 
aktif sigortalılara haksızlık yapıldığı, 

- Kamu personeli arasındaki ücret ve sosyal haklar açısından mevcut dengesizliklerin, bu 
plan döneminde giderilmesinin temenni edildiği, ancak bu konuda yapılacak düzenlemelerin sürat
le sonuçlandırılması gerektiği, 

- Kayıt dışı ekonominin kontrol altına alınabilmesi için mevzuatta gerekli yasal düzenleme
lerin yapılmaması halinde, Planda yer alan hedeflerin gerçekleşmesinin mümkün olamayacağı, 

- Plan ile stratejisi arasında fark bulunduğu ve plan stratejisine ilişkin metnin revizesindc ya
rar görüldüğü şeklinde eleştirilerin yanında, 

, - Planın ülkemizin sorunlarını çözmeye ve toplumun refahını sağlamaya yönelik gerçekçi 
yaklaşımlarla hazırlandığının anlaşıldığı, doğru analizler sonucu doğru teşhislere yer verildiği, 

- Avrupa Birliğine uyum için gerekli her türlü düzenlemenin planda yer aldığı, ancak top
luluk ülkeleri ile rekabet hususunda ne-gibi düzenlemeler yapılacağının da belirtilmesinde fayda 
görüldüğü, 

- Vergi politikasına ilişkin düzenlemeler arasında gelir üzerinden alınan vergilerin azaltılma
sı buna karşılık tüketim vergilerine ağırlık verilmesinin gerçek bir reform anlamı taşıdığı ve bütün 
gelişmiş ülkelerde uygulanan cesaretli bir politika olduğu, 

şeklindeki olumlu görüşlerin de ifade edilmesini müteakip Hükümet adına yapılan açıklamalarda; 

- Planın kamuoyuna tanıtılması hususunun Hükümetçe planlandığı, 

- Plânla, plan stratejisi arasında fark olmadığı ancak, yorum farkının her zaman bulunabile
ceği, 

- VII nci Plan döneminde, insan faktörünün en iyi şekilde değerlendirilmesinin Planın ana 
öğesi olacağı, ülkenin ekonomik, siyasî ve sosyal istikrar içerisinde kalkınmasının hedeflendiği, 

- Vergi konusunda getirilen en önemli düzenlemenin tüketilenin vergilendirilmesi, ücretlile
rin vergi yükünün hafifletilmesi ve bu suretle daha adîl bir vergi sistemine geçilmesi olduğu, 

- Kamu personel rejiminin reorganizasyonunun bu Plan döneminde kesinlikle sonuçlandırı
lacağı, kamu hizmetlerinin ehil kişiler tarafından tatmin edici ücretlerle yerine getirileceği, 

- Mahallî idarelerin güçlendirilmesi sırasında gelir ve harcamalara şeffaflık getirileceği bu 
arada yöneticilerin sorumluluklarının artırılacağı, 
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- Enerji sektörünün güçlendirilmesi için yap-işlet-devret modeli vasıtasıyla yerli ve yabancı 
sermayeden de yararlanılacağı, 

- Özelleştirme konusunda cesur kararlar alındığı ancak, devlet mallarının satışında titizlik 
gösterilmesinin zaman kaybı olarak değerlendirilmemesi gerektiği, 

- Altyapı konusunda, tarım, sanayi, hizmet ve turizm sektörünün en modern sistemlere ka
vuşturulmasının hedeflendiği, 

- Metropollerin sorunlarına rasyonel çözümlerin getirilmesi için gerekli yasal düzenlemele
rin yapılacağı, 

ifade edilmiştir. 
22.6.1995 tarihli 57 nci birleşimde; 
- "Makroekonomik Politikalar ve Projeksiyonlar" başlıklı bölüm ele alınarak, 
- VI ncı Planın son yıllarında enflasyonun sürekli artması, ihracat-ithalat dengesizliği sonu

cu ödemeler dengesinin bozulması neticesinde ekonomik istikrarsızlık dönemine girildiği, bu ne
denle VII nci Planda yer alan makroekonomik hedeflere ulaşılmasının mümkün görülmediği, 

- Serbest bölgelerin genişletilmesi suretiyle ekonomiye canlılık kazandırılmasının mümkün 
olduğu, . 

- Planda yer alan makroekonomik hedeflere ulaşılabilmesi için siyasî otoritenin kararlı ve ta
viz vermeyen bir tutum sergilemesi gerektiği, 

- Küreselleşmeye geçerken, ulusal devlet anlayışından uzaklaşmanın ülkemizin millî değer
lerinden taviz vermek anlamına gelebileceği, bu nedenle sağlık, eğitim ve adalet hizmetlerinin mut
laka devlet tarafından yürütülmesi gerektiği, 

Yatırım politikaları arasında sanayie ilişkin yatırım politikalarının bulunmadığı, uluslararası 
sanayi yatırımlarına katılmak ve rekabet edebilmek için çağın üstün teknolojisinden yararlanmak 
gerektiği, 

- Özelleştirmenin, ekonominin performansını önemli ölçüde etkileyecek bir araç olduğu ve 
uzun vadeli istikrara çok olumlu katkılar sağlayacağı ancak, uygulamanın gecikmesinin beklenen 
faydayı giderek azaltacağı, 

- 5 Nisan 1994 tarihinde Uygulamaya konulan ekonomik istikrar programının uzun vadeli ba
şarısının temel yapısal değişimlere bağlı olduğu, son gelişmelerin, kısa vadeli programda dönem
ler itibarıyla belirlenen hedeflere büyük oranda ulaşıldığını gösterdiği, fakat; kısa vadede sağlanan 
istikrarın, uzun vadeye taşınması ve kalıcı hale dönüştürülmesinin, 5 Nisan kararlarının alınmasını 
zorunlu hale getiren kronik sorunların mutlak çözümüne bağlı olduğu, aksi halde yakın tarihte ye
ni bir krizin daha yaşanabileceği, 

- Ekonomide yapısal değişimin hızlanmasını ve değişimin kalıcı hale gelmesini sağlayacak 
temel meselenin, serbest piyasa kuralları içinde uluslararası rekabete açık kaynakların etkin kulla
nımını sağlayan ve istikrar içinde büyümeyi hedefleyen bir üretim yapısının oluşturulması ile çö
züleceği, 

- Kamu borçlanma gereğinin dünya ortalamalarının çok üzerinde seyrettiği, iç borç büyük
lüğünün 1.2 katrilyon üzerine ulaştığı bu nedenle kamu yatırım kapasitesinin asgari düzeye indiği, 

- Türkiye ekonomisinde yaşanmakta olan sorunların uzun yılların biri kimi olarak günümü
ze geldiği, bu sorunların çözülebilmesi için kısa ve uzun dönemde neler yapılabileceğine ayrı ayrı 
karar verilmesi gerektiği, ancak, makroekonomik politikaların oluşturulması ve uygulanması sıra
sında ekonominin uzun vadeli istikrarının ön planda tutulması gerektiği, 

şeklinde eleştiri ve olumlu.görüşleri takiben Hükümet adına yapılan açıklamalarda; 
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- VII nci Beş Yıllık Kalkınma Planının, geniş ve gerçek anlamda katılımcı bir yaklaşımla, 
tüm kesimlerin görüşlerini sistematik ve tutarlı bir şekilde yansıttığı, 

- Kamu finansmanı ve parasal büyüklükler arasındaki ilişkilerin, ülke ekonomisindeki kurum
sal yapı değişimini kapsayacak düzeyde olduğu, kamu kesimi açıkları ve finansmanı üzerinde titiz
likle durulduğu, 

- Planda, Avrupa Birliği ile Gümrük Birliğine özel bir önem verildiği, 
• - Planın malî kaynağının, yapılacak yatırımlar, iç borç kaynakları ve toplanacak vergilerden 

oluştuğu, 
- VII nci Planın, makropolitikalar, yapısal uyum projeleri ve makroekonomik modelin çözü

mü ile ulaşılan sektörel ve makrû büyüklükler arasında bütünlük sağlayarak, ülkemizi ekonomik, 
sosyal ve kültürel alanda 21 inci yüzyıla hazırlama iddiasını taşıdığı, 

ifade edilmiştir. 
Yukarıda özetlenmiş bulunan müzakerelerden sonra değişiklik önergelerine geçilmiştir. 
VII nci Beş Yıllık Kalkınma Planı (1996-2000) üzerinde yapılması istenilen değişiklikler hak

kında 32 adet değişiklik önergesi verilmiş; bu önergelerin 20 adedi planın bütünlüğünü bozmayar 
cağı Hükümetçe belirtildiğinden 3067 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (c) fıkrası uyarınca önce
likle oylanarak kabul edilmiş, 12 adedi ise Hükümetçe planın bütünlüğünü bozacağı belirtilen de
ğişiklik önergeleri olarak tespit edilmiş ve bu önergelerin tamamı oylanarak reddedilmiştir. Böyle
ce gerekçeli geri verme önergelerinden kabul edilen olmamıştır. 

Kabul edilen önergeler Planın bölümleri itibarıyla aşağıda açıklanmıştır. 
VII nci Beş Yıllık Kalkınma Planının; 
"Birinci Bölümü"nün; 
- "II. Genel Durum Değerlendirmesi" başlığı altında yer alan "V. Ekonomik Gelişmeler" kıs

mında, 
- 2 nci paragraftan sonra 1980'li yıllardaki ekonomik gelişmelere açıklık kazandırmak ama

cıyla yeni bir paragraf ilave edilmiştir. 
- 4 üncü paragrafına, "Ancak" ibaresinden sonra "önceki plân dönemlerinde başlayan ve" ifa

desi eklenmiştir. 
- 5 inci paragrafına, "VI nci Plan döneminde" ifadesinden sonra "artan" ibaresi yerine "başla

yan kısa vadeli" ifadesi getirilmiştir. 
- "II. Genel Durum Değerlendirmesi" başlığı altında yer alan "2. Sosyal Gelişmeler" kısmı
nın, 
- 33 üncü paragrafı, takip eden diğer paragraf ile çeliştiği için metinden çıkarılmıştır. 
"Üçüncü Bölümü"nün; 
- "I. İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi" başlığı altında yer alan "1 . Eğitim Reformu" kısmı

nın, "a) Mevcut Durum" alt bölümünün, 
- 13 üncü paragrafına, "zorunlu eğitim dışında her kademede hizmetten yararlananların" ifa

desinden sonra "maddî güçleri ölçeğinde" ifadesi eklenmiştir. 
- 15 inci paragrafı, VII nci plan döneminde eğitime verilen önem ile çeliştiği için metinden çı

karılmıştır. 
"b) Amaç, İlkeler ve Politikalar" alt bölümüne, 
- 16 nci paragrafını takiben, öğretmenlik mesleğinin cazip hale getirilmesini ve meslekî eğiti

me önem verilmesini amaçlayan yeni bir paragraf ilave edilmiştir. 
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- 29 uncu paragrafından sonra, üstün zekâlı çocukların yeteneklerine uygun bir ortamda yetiş
tirilmelerini amaçlayan yeni bir paragraf ilave edilmiştir. 

- II. Tarım, Sanayileşme ve Dünya ile Bütünleşme" başlığı altında yer alan "5. Tarımsal Po
litikalar ile İlgili Yapısal Değişim Projesi" kısmının "b) Amaçlar, İlkeler ve Politikalar" alt bölü
münün 

- 28 inci paragrafına, liman işletmeciliği, su ürünleri ve deniz teknolojisi araştırmalarında is
tihdamı, geliştirmeyi ve ihracaatı özendirmeyi amaçlayan bir hüküm ilave edilmiştir. 

- "II. Tarım, Sanayileşme ve Dünya ile Bütünleşme" başlığı altında yer alan "7. Bilim ve Tek
nolojide Atılım Projesi" kısmının, "b) Amaçlar, İlkeler ve Politikalar" alt bölümünün, 

- 20 nci paragrafına "teknoparklar" ve "deniz bilimleri" ibareleri ilave edilmiştir. 
- "II. Tarım, Sanayileşme ve Dünya ile Bütünleşme" başlığı altında yer alan "10. Finans Re

formu, Malî Piyasalarda Etkinliğin Artırılması, Dünya ile Entegrasyon ve Mülkiyetin Tabana Ya
yılması" kısmının, "b) Amaçlar, İlkeler ve Politikalar" alt bölümünün, 

- "Bankacılık" sektörünün 5 inci paragrafına, ".... düzeye yükseltilmesi" ibaresini takiben 
"bankacılık sektörürün rekabetçi bir yapıya kavuşturulması" ifadesi eklenmiştir. 

- "III. Ekonomide Etkinliğin Artırılmasına Yönelik Yapısal Değişik Projeleri" başlığı altında 
yer alan "B. Adalet ve Güvenlik Hizmetleri" kısmının, "c) Hukukî ve Kurumsal Düzenlemeler" alt 
bölümünün, 

- 1 inci paragrafı, bazı adlî mevzuatın kapsama dahil edilmesi suretiyle yeniden düzenlenmiş
tir. 

- "III. Ekonomide Etkinliğin Artırılmasına Yönelik Yapısal Değişim Projeleri" başlığı altında 
yer alan "C. Ulaştırma" kısmının, "b) Amaçlar, İlkeler ve Politikalar" alt bölümünün, 

- 3 üncü paragrafından sonra gelmek üzere, Karadeniz Ekonomik İşbirliği çerçevesinde ula
şım bağlantılarının güçlendirilmesine ilişkin bir paragraf metne ilave edilmiştir. 

- 18 inci paragrafın sonuna, deniz taşımacılığından daha rasyonel kâr sağlanmasına ilişkin bir 
hüküm ilave edilmiştir. • 

- 21 inci paragrafı takiben, turizm ve ihracaat potansiyeli yüksek bölgelerde havaalanı yatı
rımlarına daha fazla önem verilmesine ilişkin hükmü içeren yeni bir paragraf ilave edilmiştir. 

- "c) Hukukî ve Kurumsal Düzenlemeler" alt bölümünün 4 üncü paragrafı, trafik sorununu 
çözecek nitelikte devlet politikasını tespit etmek ve bu maksatla karayolu güvenliği konusunda he
defleri belirlemek ve etkinliği arttırmak amacıyla Bakanlıklararası koordinasyonu sağlayacak yeni 
bir kurulun oluşturulması ve bu konuda mevcut mevzuatta gerekli değişikliklerin yapılmasını temi-
nen, yeniden düzenlenmiştir. 

- "III. Ekonomide Etkinliğin Artırılmasına Yönelik Yapısal Değişim Projeleri" başlığı altında 
yer alan "F. Kırsal Altyapı" kısmının "b) Amaçlar, İlkeler ve Politikalar" alt bölümünün sonuna, 
tehlike arzeden ve tehdit yaratan göl ve akarsularla ilgili tedbirlerin alınmasına yönelik projelerin 
hayata geçirilmesine ilişkin yeni bir paragraf ilave edilmiştir. 

- "III. Ekonomide Etkinliğin Artırılmasına Yönelik Yapısal Değişim Projeleri" başlığı altında 
yer alan "G. Turizm" Kısmının, "b) Amaçlar, İlkeler ve Politikalar alt bölümünün 6 ncı paragrafı
na, ".... yat," ibaresinden sonra gelmek üzere "karavan, kruvaziyer" ibareleri eklenmiştir. 

- "IV. Bölgesel Dengelerin Sağlanması" başlığı altında yeralan "19. Metropollerle ilgili 
Düzenlemeler" kısmının, "b) Amaçlar, İlkeler ve Politikalar" alt bölümünün 21 inci paragrafına, 
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Anadolu yakasının ihtiyacını karşılamak üzere bir havaalanının ve teknoparkının plan döneminde 
gerçekleştirilmesine çalışılacağına ilişkin bir hüküm eklenmiştir. 

- Dördüncü Bölümün, "I. Makroekonomik Politikalar" başlığı altında yeralan "2. Para 
Politikası' kısmımn 1 inci paragrafı, para politikalarının uygulanması sırasında Türk Lirasına olan 
güvenin artınlmasına yönelik bir politika izlenmesini içeren bir hükmün ilave edilmesi suretiyle 
yeniden düzenlenmiştir. 

Komisyonumuzda yapılan değişiklikleri gösteren paragraflar ile bu değişikliklere paralel 
olarak, Plana ekli "Hukukî ve Kurumsal Düzenlemeler" bölümünde yapılan değişiklikler Ek'te 
sunulmuştur. 

Komisyonumuz ayrıca; KAP - Kuzey Anadolu Bölgesi, DAP - Doğu Anadolu Bölgesi, KOİP 
- Konya ve Içanadolu Bölgesi, Bölgesel Kalkınma idarelerinin VII nci Plan döneminde kurul-
malannm sağlanması hususunda temenni karan almıştır. 

Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur. 
Başkan 

İlyas Aktaş 
Samsun 
Sözcü 

Alaettin Kurt 
Kocaeli 

Üye • 
Veli Andaç Durak 

Adana 
Üye 

Cemalettin Gürbüz 
Amasya 

1 Üye 
M. Nedim Budak 

Ankara 
Muhalefet Şerhim eklidir 

Üye 
Melih Pabuçcuoğlu 

Balıkesir 
Üye 

Edip Safder Gaydalı 
Bitlis 

Muhalefet Şerhim eklidir 
Üye 

Necmi Hoşver 
Bolu 
Üye 

Nevfel Şahin 
Çanakkale 

Üye 
Muharrem Şemsek 

Çorum 
İmzada bulunamadı 

Başkanvekili 
Yılmaz Ovalı 

Bursa 
Kâtip 

Hayri Doğan 
Antalya 

Üye 
Gaffar Yakın 

Afyon 
Üye 

Bilal Güngör 
Ankara 

Üye 
Süleyman Hatinoğlu 

Ankara 
Muhalefet Şerhim eklidir 

Üye 
İbrahim Arısoy 

Niğde 
Üye 

Zeki Er gezen 
Bitlis 

Muhalefet Şerhim eklidir 
Üye 

Mustafa Çiloğlu 
Burdur 

Üye 
A. Adnan Türkoğlu 

Çorum 
Üye 

Mehmet Gözlükaya 
Denizli 
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Üye 
İsmail Köse 

Erzurum 
Üye 

Gürhan Çelebican 
İstanbul 

Muhalefet Şerhim eklidir 

Üye 
Güneş Taner 

istanbul 

Muhalefet Şerhi ekli 
Üye 

Nurhan Tekinel 
Kastamonu 

Üye 

Osman Develioğlu 
Kayseri 

Üye 
Mustafa Ünaldı 

Konya 
Muhalefet Şerhim eklidir 

Üye . 

Münir Doğan Olmeztoprak 
Malatya 

Muhalefet Şerhim ekli 
Üye 

Nevşat Özer 
Muğla 

Muhalefet Şerhim eklidir 

Üye 

Hasan Peker 
Tekirdağ 

Üye 

Halil Çulhaoğlu 
tzmir 
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Üye 
M. Fevzi Yalçın 

Eskişehir 
Üye 

Selçuk Maruflu 
İstanbul 

Muhalefet Şerhi 

Üye 

Mehmet Alp 
Kars 

Üye 

Abdullah Gül 
Kayseri 

Muhalefet Şerhim ekli 

Üye 

Mehmet Ali Yavuz 
Konya 

Üye 

Mustafa Yılmaz 
Malatya 

Üye 

Yahya Uslu 
Manisa 

Üye 

Yaşar Topçu 
Sinop 

Üye 

Koray Aydın 
Trabzon 

Üye ' 

Ural Köklü 
Uşak 
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MUHALEFET ŞERHİ 

VII nci Beş Yıllık Kalkınma Planı, ilk defa zamanında yapılamamış ve bir yıllık gecikme ile 
TBMM'ne intikal etmiştir. 

Plan, 5 inci ve 6 ncı Beş Yıllık Plan döneminde, Anavatan hükümetlerinin doğru icraatlarını 
teslim etmiştir. 

Keza olumlu yön olarak bu gün Türkiye'nin içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik problem-
• lere doğru teşhis koymuş ve eksiklikleri açıkça ifade etmiştir. 

Ancak planda büyük eksiklikler vardır. Genel olarak gösterilen hedeflerin maliyeti belirtilme
miş bu hedeflere ulaşmak için gerekli iç ve dış kaynak gösterilememiştir. Ülkemizin en önemli so
runu olan işsizliğin % 19.8'e eriştiği ilan etmiştir. Ancak işsizliğin ne zaman ve nasıl çözüleceği ile 
ilgili çözüm ve hedef yoktur. Ayrıca, gümrük birliğine giriş döneminde, Avrupaya açılan pazarı
mız ve AT ülkelerine sağlanan ayrıcalık karşısında malî yardım veya uzun vadeli kredi tesis edile
ceği belirtilmemiştir. 

5 Nisan kararları ile ekonomiye erken emeklilik, vergi yüzsüzlerinin affı gibi olaylardan bo
zulan dengelere çare getirilmek istenmiştir. Buna mukabil yanlış uygulamalar sonucu iç borçlanma 
ve iç borç faizi yükseltilerek ekonominin dengeleri daha da bozulmuştur. İşçiden, memurdan, es
naftan zorlayarak 100 trilyon vergi toplanmış, buna mukabil borçlanma faizinin 60 puan yükseltil
mesi ile rant kesimine 360 trilyon lira para ödenmiştir. Kırılacak denilen saadet zinciri daha da sağ
lam olarak vatandaşın ayağına dolaştırılmıştır. 

Türkiye'nin gelir düzeyinde bozulmalar olmuş, orta direk ve fakir daha da fakir olurken zen
gin daha zengin olmuş, Türkiye'de yeni bir çalışmadan para kazanan sınıf meydana gelmiştir. İşçi, 
memur, esnaf ve emekli enflasyon altında ezilmiştir. Enflasyon raydan çıkmış ve ekonomi temel
lerinden sarsılmaya başlamıştır. 94 senesinde büyüme uzun yıllardan sonra yerini ilk defa eksi 7 
mertebesinde küçülmeye terk etmiştir. " 

Türkiye'nin en önemli meselesi insana yatırımdan Kültüre ve kültürel gelişmeye yatırımdır. 
Planda kültürel gelişmeyle ilgili hiçbir hedef ve strateji yoktur. Adeta kültür boşlukta bırakılmıştır. 
Son olarak enflasyonun kontrol altına alınması ve vaatedilen yüzde lO'lann altına düşme hedefler 
ile ilgili plan ve strateji yoktur. Refah düzeyinin düzeltilmesi vergi adaletinin sağlanması konu
larına somut çözümler getirilmemiştir. Bir başka deyişle bir yıllık ekstra zaman içerisinde hazır
lanan plan hedefine ulaşamamıştır. 

Bu durum karşısında Anavatan grubu olarak yedinci beş yıllık plana muhalif olduğumuzu 
beyan ederiz. 

Güneş Taner Gürhan Çelebican 
İstanbul İstanbul 

Mehmet Nedim Budak Süleyman Hatinoğlu 
Ankara Artvin 

Edip Safder Gaydalı Nevşat Özer 
Bitlis Muğla 

Münir Doğan Ölmeztoprak 
Malatya 
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MUHALEFET ŞERHİ 

Kalkınma Planları DPT tarafından uzun süren çabalarla hazırlanır. Plandaki strateji, hedefler, 
amaçlar ve uzun vadeli yaklaşımlar Hükümet tarafından verilen strateji direktifleri ile biçimlenir. 
Bu nedenle, Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulduktan sonra Çiller Hükümetinin malı olan VII 
nci plana yönelik eleştirilerimiz, DPT örgütüne değil, doğrudan Başbakana ve Hükümete yönelik
tir. 

VII nci Beş Yıllık Kalkınma Planı Stratejisi ve ana metinde yer alan ifadeler cazip ve insanla
ra umut dağıtan ifadelerle doludur. Ancak, planın detayına inildiğinde VI nci plandan fazla tarafı 
olmayan, sistematiğe ve düzenlemelere yer verildiği görülmektedir. 

Türkiye 21 inci yüzyıla, 2000'li yıllara uzanan önemli bir eşiğin içindedir. ANAP, Türkiye'yi 
21 inci yüzyılda, Dünyanın sayılı gelişmiş ülkelerinin arasına sokacak vizyon ve misyonun sahibi
dir. ANAP'm 21 inci yüzyılın Türkiye'sini yaratma stratejisi ve programı ile hazırlanan bu planın 
en küçük ilişkisi yoktur. 

VII nci Plan stratejisinin ve plan ana metninin incelenmesinden somut hedeflerin olmadığını 
görüyoruz. Takdim edilen iki farklı büyüme alternatifi sonucunda ulaşılacak hedefler belirsizdir. 

Öngörülen, Millî gelir, ihracat, ithalat, sosyal sektör indikatörleri Türkiye'nin 2000'li yıllarda
ki ihtiyaçlarını karşılamaktan uzaktır. 

Makroekonomik projeksiyonlar, yatırım, üretim, istihdam, ihracat, dışa dönük ekonomi poli
tikası modellerindeki tutarsızlığının yanısıra, gelir ve refah dağılımında somut hedefler görüleme
mektedir. 

Bunun yanısıra, maliye, sosyal güvenlik, sağlık sosyal hizmetler, eğitim, insangücü kültür, 
gençlik, aile, çocuk, sağlık, adalet ve güvenlik hizmetleri, enerji, ulaştırma, haberleşme, kırsal, 
kentsel altyapı, turizm sektörlerinde, 6 nci planın tekrarından başka, fazlaca yeni1 yaklaşımlar gö
rülmemektedir. En azından yeterli değildir. 

Bölgesel dengelerin sağlanmasında, DPT'nin olması gereken ağırlığı ihmal edilmiştir. 
Metropoller ve mahallî idarelerin güçlendirilmesi ile ilgili düzenlemeler, ANAP program ve 

< önerilerinden uzaktır. Bu şekli ile kabul edilmesi çözüm getirmeyecektir. 
VII nci planda, kalkınma ve çevre ilişkileri, Avrupa Birliği ve Gümrük Birliği ile ilişkiler, kü

reselleşen ve globalleşen dünyada Türkiye 21 inci yüzyılın başında hangi yerde bulunacaktır. VII 
nci plan bu perspektifi öngörmekten uzaktır. 

Tüm bu nedenlerle, VII nci Beş Yıllık Kalkınma Planının eksik ve yetersiz olduğu görüşü ile 
muhalefet şerhi verdiğimi arz ederim. 

Selçuk Maruflu 
İstanbul 

MUHALEFET ŞERHİ 
A. Ülkenin 5 yıl için önümüzü görmemizi sağlayacak, doğru tespitleri, doğru hedefleri ile ye

ni atılımlar yapmamızı, ülkece kalkınmamızı içinde olduğumuz sıkıntılardan kurtulmayı böylece 
mutlu insanların oluşturduğu bir toplum olmamıza rehber olacak bir vasıta diye baktığımız bu plan 
bunu sağlayacak nitelikte değildir. 

B. Sayın Başbakan plan çalışmaları için yazdığı bir Önsözde "Dünyada yaşanan hızlı küresel
leşmeyle, demokratikleşme, hukukun üstünlüğü gibi kavramlar önem kazanmış," ifadesini kullan
maktadır. 
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Kendi tarihinde, kendi kültüründe tarih boyunca Hukukun Üstünlüğü ilkesine sahip olmuş, 
Dünya'ya numune olacak sayısız örneklere sahip bir milletin Başbakanının bu ifadesi, Plan adına 
da Hükümet adına da Ülke adına da esef vericidir. En başta bu ifade Plan hakkında olumsuzluk bel
gesi olmaktadır. 

Plan topluma yön veren rehber olan bir çalışmadır ve çok sayıda uzmanın emeğidir. Ancak 
"At binicisine göre kîşner" ata sözümüzün ifade ettiği anlamda plancılara da rehber olacak basiret
li, geniş ufuklu, kızıl elma, gibi hedefler gösterecek milletin acılarını bilen, mutlu olacağı hedefle
ri de bilen liderlere ihtiyaç vardır. BU plan bunun eksikliğini de apaçık göstermektedir. 

Dört dönemdir iktidarda olmasına rağmen bu koalisyonun bu planı zamanında hazırlayamamış 
olması da bir acz ve iktidarsızlık göstergesidir. 

Bu planın eğitim bölümünde, Ortaöğretimde "Ders Geçme ve Kredili Sistem Yeniden Düzen
lenecektir." ifadesi nasıl plansızlığı belirtiyorsa bu planda öylesine bir plansızlığın planıdır. 

C. Plan bilimsel verilerle ortaya konmuş, gelmiş ve gelecek yönetimlere emredici yürümesi 
gereken yolu gösteren bir rehber olmanın da ötesinde tespit ettiği dengeli* verimli, bilimsel ve ger
çek anlamda mutluluk oluşturacak teklifleriyle Icra'mn canı isterse tatbik etmek mecburiyetinde 
kalacağı vazgeçilmez fevkalade projeler olması gerekir. Bu plan bu özelliklerden çok uzaktır. 

Plandaki tespitlerimizi sıralayacak olursak; 

1. Önce usul bakımından itirazımızı ifade etmek istiyorum. Böylesine önemli bir konunun gö
rüşmelerinin üç gün gibi dar bir zaman içerisinde sıkıştırılması beklenilen olgunlaştırmayı sağlaya
mamıştır. Hele hele Anayasa görüşmeleri ile çakıştınlması bu konudaki üzüntümüzü daha da artır
mıştır. 

2. Plan Batının karşısında geri kalmışlığımızı kabullenen ve bunu süregelen bir kader olarak 
kabul eden bir anlayışla hazırlanmıştır. 

3- AB ve GB'ni hedefleyen düşünceler, kültürümüze, ekonomik ve siyasî bağımsızlığımıza 
kasteden bir tavır oluşturmaktadır. Bunda ısrar kabul edilebilir bir durum değildir dahası ne GB'ne 
ne AB'ne almayacaklarını Türkiye'yi oyaladıklarını alenen ifade etmelerine rağmen hala bu hayal 
içinde olmak bütün planlamayı buna göre yapmak alternatif düşünceler geliştirememek belki de 
planın en önemli eksiklerinden birisidir. 

4. Liberalizmi insan Haklarına eşdeğer bir ortak değer olarak kabul etmek doğru bir takdim 
değildir. Serbest piyasa ekonomisini Liberalizme eşdeğer kabul etmiyoruz. 

Liberalizme özendirme yanlıştır. Serbest piyasa ayrı Liberalizm ayrıdır. Serbest piyasa ekono
misinin tabii gelişimini ifade ederken, Liberalizm zalim sermayeyi çağrıştırır ve Sosyal Devlet il
kesini unutturur ki, Anayasa'nın Sosyal Devlet ilkesinin işletilmesi gereğini vurgulamak istiyoruz. 

5. Plan metni birçok tezatlarla doludur. 
6. Planda, güven verici, istikrarlı, bütünlük arzeden bir ifade şekli yoktur. Planda korkak ve ür

kek bir tavır her satırda hissedilmektedir. Durum tespitlerinin gerçeği ortaya koyamaması teklif ve 
projelere güvenmemize imkân vermemektedir. 

7. Planda, yerli kaynaklara ve millî kaynaklara yönelme onları bir değer olarak ortaya koyma 
ve hedefleri bunlara göre belirleme diye bir dengeden söz edilemez. 

Bu gerçekleştirilemediği için de insanımızdan, nüfusumuzdan bir zararlı unsur gibi bahscdil-
meye devam edilmektedir. 

Bu iddialar insanımıza ve inancımıza düşman bir takım mihrakların ürettiği iddialardır. Üzü
cü olan yönetimlerin onlarla ağız birliği etmesidir. 
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8. Plan küreselleşme gibi bazı moda kelimeleri çok tekrarlanırsa başarılı olacağını zanneden 
ama bu arada kullandığımız dil ve anlam ortaklığını kuramamış bir takım ifadeler içermektedir. Bu 
anlamda "sosyal parçalanma" vergi yükünde arzu edilen seviyeye ulaşılamamıştır." gibi ifadeler 
hiç de hoş intiba vermemektedir. İnsanın "kimden yanaşınız" diye sorası geliyor. 

9. Batı da vergilerin GSMH'ya göre oranı yüksek diye vergilerin artırılması teklifi toplumsal 
sıkıntılardan habersizliğin ihbarcısıdır. Batıdaki GSMH karşısında fert başına düşen millî gelir se
viyesini göz önüne almadan yapılan böyle bir değerlendirme insafsızlığın boyutlarını veriyor. 

10. Bu plan Dünyada ailenin yıkıldığını göre göre, kendi kültürümüze has bir yapı ile ayakta 
kalmayı beceren aile yapımızı dinamitleyecek bir takım ifadeler içermektedir. Bu çok yanlıştır. Za
rarını göre göre Batıyı körü körüne taklitle aileye yapılan darbe olsa olsa Avrupa'nın şark mesele
sine destek olur. 

11. "Eğitim ve Sağlık sektörüne ağırlık verilmiştir." 
"Türk Lirasının reel olarak aşın değer kazanmasına neden olmuştur," "Türk Lirası gerçek der 

gerine kavuşmuştur." gibi ifadeleri okuyunca gayri ihtiyari "bir rüya mı anlatılıyor" acaba diye te
reddüde düşüyoruz. 

12. Bazı doğru tespitler de var: 

"Gelişmeler tüketime dayalı büyüme ortamının sürdürülebilir olmadığını açıkça ortaya koy
muştur." 

"Alt yapısı yeterince oluşturulmadan çok sayıda yeni yükseköğretim kurumunun açılması eği
tim - öğretimin kalitesini olumsuz etkilemekte, öğretmen ve öğretim üyesi ihtiyacının karşılanma
sında güçlüklere yol açmaktadır." 

"Temel sağlık düzeyi göstergelerinde yeterli iyileşme sağlanamamıştır." 
"Yatırımcı kurumların rasyonel olmayan kriterlere göre yatırımın yerini ve kapasitesini tespit 

etmeleri, ihtiyaçların en iyi şekilde karşılanması amacından uzak bir kaynak dağılımına yol açmak
tadır." 

Temel sağlık hizmetlerine yeterli öncelik verilememiş, gerekli olan alt yapı ve insangücü ek
siklikleri giderilememiş ve daha çok kaynak tüketen yataklı tedavi hizmetlerine yönelinmiştir." 

"Düşük verimli tarım sektöründeki istihdam 20,4 milyon düzeyindeki toplam istihdam içinde 
hâlâ yüzde 45 gibi yüksek bir pay oluşturmaktadır. Verimlilikleri uluslararası ölçütlere göre düşük 
olan sanayi ve hizmet sektöründe yeterince istihdam yaratılamamaktadır." 

"Sağlık politikalarının uygulanmasında sürekliliğin sağlanamaması, alınan kararların ve çıka
rılan yasaların zamanında uygulamaya geçirilememesi sağlık hizmetlerinin gelişmesinde engelle
yici bir faktör olmaktadır." 

"Artan nüfusun dengeli ve yeterli beslenmesini sağlamak, mukayeseli üstünlüğe sahip ol
duğumuz ürünlere ağırlık vererek üretimin ve ihracatın artırılması ve üretici gelirlerinde artış ve is
tikrarın sağlanması temel amaçtır." 

• "Sözleşmeli yetiştiricilik yaygınlaştırılacaktır. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu böl
gelerinde uygulamaya konulacak besicilik projeleri ile bölgede hayvancılığın geliştirilmesi hedef 
alınacaktır." 

"Orman köylüsünün sosyal refah, seviyesini yükseltmek ve ormanları daha etkin korumak ve 
geliştirmek hedefi doğrultusunda, özel orman kurma sosyal ve toplum ormancılığı faaliyetleri des
teklenecektir. Özel orman kurma veya yasalar gereği bazı alanların orman rejimi dışına çıkarılma 
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işlemlerinde, devlet ormanlarının ekosistem bütünlüğü ile kamu haklarının korunmasına özen gös
terilecektir." 

VII nci Plan döneminde kalkınmanın ana unsurlarından biri sanayileşme olacaktır. 
Bazı güzel hedeflerde var ama nasıl gerçekleştirileceğinin izahı yok. 

"Bilim ve teknoloji yeteneğinin yükseltilmesi ve bunu sağlayacak insangücünün yetiştirilme
si ile teknolojide yenilikler ve buluşlar yapabilecek aşamaya ulaşılması çalışmalarına ağırlık veri
lecektir." 

"Başta yakın komşularımız olmak üzere islam ülkeleriyle ikili ekonomik ve ticarî ilişkilerimi
zin daha da geliştirilmesi ve istikrarlı bir yapıya kavuşturulması için önümüzdeki dönemde uygun 
tedbirler alınacaktır." 

"Temel Yasada, insan haysiyetine yaraşır ve ülke gerçekleriyle uyumlu bir asgarî Ulusal 
Emekli Aylığı tanımı yapılacaktır." 

''Genel Sağlık Sigortası, işsizlik Sigortası, Aile Yardımları Sigortası Kanunları ve hizmeti ve
recek kurumlarla ilgili yasal düzenlemeler yapılacaktır." 

"İstikrarlı, yatırım ağırlıklı ve rekabetçi ekonomik koşullara dayalı yüksek bir büyüme hızının 
gerçekleştirilmesi yoluyla istihdamın artırılması temel ilkedir." gibi ama çare yok ve şimdiye ka
dar uygulamalar kötü örnek teşkil etmektedir. 

13. Bazı yanlış hedefler de gösteriliyor. 
Planda, "Kültür politikası, Demokratikleşmeyi gerçekleştirmiş ve insanı daha özgür bir toplum 

oluşturmayı hedef alacaktır." deniyor. 
Bu ifade ile sık sık tekrarlanan küreselleşme ifadeleri beraber düşünülürse "Kültür bağların

dan soyutlanmış insan" özgür olarak telakki ediliyor ki, Milletimizi ayakta tutan değerleri terk an
lamı taşıdığından katılmak mümkün değildir. 

14. Gelirden alınan vergilerin üzerinde yoğunlaşmasından şikâyet edilmektedir. Bu ifade Top
lumun sıkıntılarını bilen birisine okunduğunda ilk akla gelen şey bundan maksadın alt gelir düze-
yindekilerin mutsuzluğuna bir çözüm arayışı olduğudur. Devamını okuyunca ne kadar yanıldığını
zı anlarsınız... . 

15. Planda, Personel Rejiminden yakınma çok, çözüm yok. 

16. Planda, "Beyanname verme alışkanlığının kaybolmasından" yakınılıyor. Ama sebebe inil
miyor onun için de doğru teklif getirilemiyor. Bunun sebebi; Bu düzen içerisinde vurguncular ka-
yırılmakta, borcunu, vergisini, primini, zamanında da ödeyenler enayi yerine konulmakta ve ceza
landırılmaktadır. Halkın bilinçlenmesi savunma mekanizmaları oluşturmaktadır. Halk daha da bi
linçlenirse mutlulukla katılacağı hukuk düzenini kuracaktır. Planda buna giden yol yoktur. 

Nitekim "Temel yasada, ödenmeyen primler için gecikme zammı affı, sigortasız hizmetlerin 
borçlanma yoluyla sigortalanması gibi düzenlemelere yer verilmeyecektir." ifadesi ile bu konuda 
bir taahhütde bulunulmaktadır. Ama yaşanılanlar ve uygulayıcıların durumu güven vermemektedir. 

17. Vergilerin birleştirilmesi, sadeleştirilmesi ilkesine hayal bile olsa katılıyoruz. Ancak 
Ö.T.V. gibi tartışmalı bir konu tartışmalar bitirilmeden plana alınmış bulunuyor, bu yanlıştır. 

Planda, G.S.M.H. nın ne olacağı açıklanmadan G.S.M.H. dahi vergi oranının yüzde 20'ye 
çıkarılacağı ifade ediliyor. 

18. Plan durum tespiti yaparken; 
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"Prim karşılığı alınmadan yapılan ödemeler ve sigortacılıkla bağdaşmayan yükümlülükler sos
yal güvenlik kurumlarının malî yapılarım bozmaktadır. Bunun sonucunda sigorta kollarından sağ
lanan yardımlardan, özellikle emekli aylıkları düşük seviyelerde kalmaktadır." deniyor. Bunun so
rumlusu kim? bu ortaya konulmuyor. Bir çok tartışmada çalışanlarmış gibi değerlendiriliyor. İc-
ra'nın kabahati örtbas ediliyor. Tabii olarak tespit yanliş olunca çözüm önerisi de yanlış olmakta
dır. 

19. Bir başka yerinde, 

"Malî darboğaz içinde bulunan sosyal güvenlik kurumlarının, kendi finansman imkânlarıyla 
yükümlülüklerini yerine getirmedikleri için yeniden yapılanma ihtiyacı bulunmaktadır. Bu yapılan
mada uluslararası sosyal sigortacılık normlarına uygun olarak temel yasa değişikliklerinin yapılma
sı gerekmektedir." deniliyor, kaynak geliştirme gerçekleştirilemeden yapılacak böylesi bir uygula
ma başlıbaşına bir zulüm oluşturacaktır. Bağ-Kur'lular şu anda bu zulmü yaşıyorlar. 

20. VII nçi Plan dönemi sonuna kadar sosyal sigorta programlarıyla nüfusun yüzde 92,6'sının. 
kapsanması hedeflenmiştir." deniliyor. Istatistiki rakamın büyüklüğü küçüklüğü ayrı, vatandaşlar 
hangi şartlarla hangi kazanışlarla bu kapsama dahil olacaklardır bu yok. Bağ-Kur'lular bu kapsa
ma girmiş de ne olmuş?! Böyle olacaksa. 

21. "Sosyal güvenlik kurumlarının tek çatı altında toplanması VII nci Planın temel hedeflerin
den biri olacaktır." deniliyor bu sözü çok dinledik icrasını görmedik. Görmek zor. Nasıl gerçekleş
tirileceği de açıklanmamış. 

22. Planda "İşsizlik Sigortası Oluşturulacaktır." deniyor. Ama ne ile nasıl olacağı ortaya ko
namıyor. 

(Muğla'ya ayrılacak 49 Milyar için Çiller - Kıratlıoğlu tartışmasını herkes biliyor. İhtiyaçlara 
bakınca Muğla Milletvekili, kaynak artıramadan bölüşümün ülke çapında gerçekleştirileceği düşü
nüldüğünde Kıratlıoğlu haklı. Kimin haksız olduğu da ortaya çıkıyor.) 

Ortaya Kaynak konmadan yazılan güzel ifadeler sadece bir iyiniyet mektubu olur. 
23. Plandaki, "Kamu yönetiminin yapılandırılmasında, Devletin hangi faaliyetleri doğrudan 

yürüteceği veya yürütmeye devam edeceği, hangi faaliyetler açısından ise gözetici, destekleyici, 
yol gösterici veya sadece izleyici yol üstleneceğine karar verilerek kamu hizmetlerinin yeniden de
ğerlendirilmesi, görev ve teşkilat arasında uyumun sağlanması, hizmet etkinliğinin artırılması, şef
faflık, gerekli sayı ve nitelikte personelin istihdamı, ücret adaletinin sağlanması, katılımcılık ve hal
ka dönük bir yönetim anlayışının yerleştirilmesi esas olacaktır." ifadesi düzen değişikliği isteyen 
bir hedeftir. Bu plan böyle bir düzen değişikliğini öneremiyor. 

24. "Merkezî idare ile mahallî idareler" üniter "yapı içinde idarenin bütünlüğü ilkesine uygun 
olarak iş bölümü ve koordinasyona dayalı bir yapıya kavuşturulacaktır." deniliyor ama bir yıldır 
yapılan yasama faaliyetleri içinde Yerel Yönetimlere yapılan müdahaleler bu ifadelerin tekrarından 
hayırlı bir gelişme beklenmesini önlemektedir. 

Geriye bu sözleri tekrarlamakta bölücü faaliyetleri yanıltıcı programlarına pirim vermek, üni
ter yapıya saldırmak kalıyor ki böylesi bir gelişmeyi Ülkemizin bölünmesini planlayan Batılılar 
büyük bir memnuniyetle seyrediyorlardır her halde... 

25. 1984, 1987, 1992 seçimleri ile işbaşına gelen RP'li belediyeler mevcut şartlarda bile hal
ka hizmet vermenin büyük boyutlarda artırılabileceğini, soygun ve vurgunların dondurulabileceği-
ni gösterdiler. Bundan dolayı RP gelirse bir daha gitmez iddialarını ileri sürüyorlar. İster istemez 
aynı değişimin merkez yönetimde de gerçekleştirilebileceğini çağrıştırıp düşündürdüğünden 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 868) 



- 2 0 - • 

1994/27 Martından bugüne bütçe kanunu başta birçok kanun ve K.H.K. ile (bütün beyanlarının tam 
tersine olarak) Belediyelerin imkânlarını kısıtlayan iktidar, bunlarla yetinmeyip engellemelerine 
devam etmek istediğinin tezahürü olarak planda da İstanbul'da yerel yönetime müdahaleyi günde
me getirmektedir. 

Büyük borçlarla belediyeleri devralan hem bü borçlan ödeyip hem de eskisinden çok büyük 
boyutlarda hizmet veren bu RP'li yönetimlere destek vermek yerine köstek çalışmalarını aklıselim 
ile kabul etmek mümkün değildir. 

Bir başka iddia da bazı iktidar mensublarının İstanbul'da rant bölüşümlerinin tehlikeye dönüş
mesi karşısında bu çabalar ortaya konmaktadır. Bu Anayasa'ya aykırı olduğunu bile bile yönelinen 
bir yanlış hedeftir. 

Merkezî yönetimin hakkından gelmediği yığınla mesele dururken bu yöneliş bu iddialara hak 
verdirmektedir. 

Nitekim planda "Halka dönük bir yönetim anlayışı yerleştirilmesinin gereği önemini muhafa
za etmektedir." deniliyor. 

Bu bir gönül meselesidir. Halka hizmetin manevi değerinin anlaşılması için gönül seferberli
ğine, manevi eğitime ihtiyaç vardır. Planda bunu görmek mümkün değildir. 

Bunu beceremeyen iktidar, RP'li Belediyelerin bizzat halka bu mutluluğu yaşatmasından ra
hatsızdır, İstanbul'a müdahale arzusunun belki de asıl sebebi budur. 

İstanbul İli ile ilgili düzenlemeler çalışma komitesinde bir milletvekili yer almaktadır üstelik 
İstanbul Milletvekili de değildir. Eğer milletvekillerinin görüşü alınacaksa ya usulünce kurulmuş 
komisyon görüşü alınır veya genel kurulda görüşülür. Bu usulsüzlük de dikkat çekicidir. 

26. Planda, "Ülkenin alt yapı ihtiyacının ekonomik ve sosyal gelişmenin önünde dar boğaz 
oluşturmayacak şekilde karşılanması temel amaçtır. Bu ihtiyacın orta ve uzun vadeli bir perspek
tifle saptanması, planlanması ve karşılanması devletin aslî görevidir." deniliyor ve güzel bir görev
lendirmede bulunuluyor ama, şarta bağlı, dar boğaz oluşturmamak" şartına bağlı plan yok derken 
bunu ifade etmeye çalışıyoruz. Kaynak üretimi olmazsa kaynak gösterilmezse dar boğaz oluşmaz 
mı? yani sonuç olarak Alt yapı gerçekleştirilemeyecek demektir. 

27. Planda, "Enerji sektöründe temel amaç, artan nüfusun ve gelişen ekonominin enerji ihti
yaçlarının sürekli ve kesintisiz bir şekilde ve mümkün olan en düşük maliyetlerle karşılanabilme-
sidir." deniliyor. 

Kendi petrolümüze, kendi kömürümüze, kendi güneşimize yönelmemiz ve güdümsüz yaklaş
mamız lazım, planda bunu göremiyoruz. 

28. Planda "ulaşım modları arasında yaratacağı uyumlu entegrasyonla ekonomik hızlı ve gü
venli bir hizmet sunarak kalkınma hedeflerine ulaşılmasına en fazla katkı sağlayabilecek, çevre ile 
de uyumlu bir ulaştırma alt yapısı oluşturulması temel amaçtır." deniliyor. 

Kaynaksız bu amaca nasıl varılır. Bu hedeflerin sadece satır aralarında kalacağını anlamak için 
uzun söze ihtiyaç yoktur. Bunu anlamak için bir Konya - Ankara yolculuğu yapıp sonra geçmiş 
planların ilgili bölümlerini okuyup daha sonra bu bölümü tekrar okumak yeter. 

29. Planda, "Yayın kalitelerinin sürdürülebilmesi amacıyla monitör hizmetleri ve teknik de
netim devlet otoritesince sağlanacaktır." deniyor. Bu konuda partizanlık ve tarafgirlikle bir zulüm 
yaşanıyor. Daha da büyümesi endişesini taşıyoruz. 

30. Planda, en çok dikkat çeken husus da halkı aldatmaya yönelik saptırmalardır. Bir örnek 
olarak : Konya ve çevresinde proje edilmiş bir çok fabrikaya, ya yavaşlatılır ya durdurulur ya da 
projesi yürürlükten kaldırılırken çevre halkı Konya Ovası Projesi, Kreli Projesi gibi hayallerle oya
lanmış sonra Orta Anadolu Projesine çevrilmiş, şimdi de plandan kaldırılmıştır. Bunu kabul etmek 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 868) 



- 2 1 -

ve halkımıza anlatmak mümkün değildir. Yönetimlere itimadı kaldiran Devlet - Millet kaynaşma
sını zedeleyen bir tutumdur. Konya ve çevresine veya iç Anadolu'ya bu olumsuz ayrıcalığı anla
mak mümkün değildir. 

31. Hak bir dinin, sayısız örnekleriyle çevreci bir kültürün sahibi bir toplum iken bu konuları 
daha yeni yeni öğrenen batılıların güdümündeki çevrecilik anlayışı da tamamen yanlıştır. 

Bazı güzel hedefler var ama yapılabileceğine güven kalmamıştır, mesela planda 
"Kamuya zorunlu haller dışında personel alınmayacak personel ihtiyacını kuruluşlar arası na

kil yoluyla karşılanmasına gidilecek, geçici işçi uygulaması disipline edilecek, iş hacmi ile perso
nel sayısı arasında denge sağlanacaktır." deniliyor, Bu ifade yeni kullanılmıyor. Senelerdir söyle
nir. Ama komisyonumuza getirilen her teklif veya tasarının arkasında bir de personel artırımı ile il
gili listeler ilavesi usul haline gelmiştir. 

32. Ülkede ahlakî ve vicdanî bir-çöküntü yaşanıyor, Adalet mekanizması da iyi çalışmıyor. 
Hükümet iktidarsız bütün bunların sonucunda sokakta mafia, faili meçhuller ve her türlü cinayet
ler güçleniyor. Planda bu konuyu hedefleyen bir çözüm göremiyoruz. 

33; Yerli atıl sermayenin piyasaya sürdürülmesini önleyen en önemli engel vatandaşın yöne
timlere itimatsızlığıdır bunun için Devlet - Millet kaynaşması dediğimiz bir sürecin başlatılması ile 
mümkündür. Planda bu da yoktur. 

34. Bu planda GSMH'yi artıran üretken bir büyüme hedeflenmemiştir. 
Batı'nın hipnotizmasına kapılmış, olarak "Borç al ye" telkinleriyle nerelere geldiğimizi mil

letçe yaşıyor ve görüyoruz. Bu plan aynı durumun devamını hedeflemektedir. 
35. "VII nci Plan döneminde Türkiye nüfusunun yılda yüzde 1,6 oranında artacağı tahmin 

edildiğinden, dönem içerisinde fert başına GSMH artışının da yılda ortalama yüzde 3,8 - 5,3 ara
sında gerçekleşmesi ve 1995 yılında 1994 fiyatlarıyla 65,5 Milyon TL. olan kişi başına GSMH'nin 
2000 yılında 79,1 - 85,0 Milyon TL. düzeyine ulaşması beklenmektedir." ifadeleri doğru dürüst 
tedbirler almadan Enflasyon hakkında güvenilir veriler elde etmeden nasıl kabul edilebilir. 

36. Üretimin yapısı hakkında planda yer alan "Öngörülen sektörel gelişmelerin sonucu olarak, 
Plan dönemi sonunda, tarımın payı 1995 yılındaki yüzde 12,4'lük düzeyinden yüzde ll'lere gelir
ken, sanayi sektörünün payı yüzde 41,8'lik düzeyinden yüzde 43'lere yükselecek, yüzde 45,8 olan 
hizmetler sektörünün payı ise yüzde 45'ler düzeyinde olacaktır." ifadesi planın bütünündeki iddi
aların ne kadar hayalci kaldığını ortaya koymaktadır. 

37. "Enflasyonun tedricen düşmesi beklenmektedir. Bu çerçevede 1995 yılında yüzde 71,2 ol
ması beklenen GSMH deflatöründeki değişmenin, Plan dönemi sonunda yüzde 6,0 - 8,1 aralığına 
getirileceği tahmin edilmektedir." denilmektedir. Bunu gerçekleştirecek el sayın Çiller'in eli midir? 
1993'de Hükümeti kurduğunda Millete bize güvenin diye hitap edip 5 Nisana getiren 1994 enflas
yonunu yüzde 156 yapan Çiller'e şimdi tekrar inanmak mümkün müdür? Eğer RP'nin iktidara yü
rüyüşü düşünülüyorsa hiç bir hedef buna uygun değildir. 

38. Plan güzel cümlelerin yer aldığı bir kitap değil, güzel sonuçların alınacağı bir icranın pro
jesi olmalıdır. 

Ülkemizin bir takım yönetimsel sıkıntıları var, sonuç olarak insanlarımız mutlu olamamak
tadırlar. 

Bu sıkıntıları ortadan kaldıracak, insanımızı mutlu kılacak gelişmeleri sağlayabilmek için ye
ni ve güçlü atılımlara ihtiyaç vardır. Bu atılımların gerçekleşebilmesi için de millî heyecan sahibi, 
kültürel heyecan sahibi, şuurlu, inançlı, mükellef, sorumluluklarını bilen gençlerin yetiştirilmesi 
gerekmektedir. 
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Bunu ortaya koyamazsak geri kalmışlığa mahkûmuz demektir. 
Bu planda buna yönelik bir plan veya proje de görülmemektedir. 
- Planı takdim eden Sayın Bakan'a "kaynak nerede" dediğimizde Yap-lşlet-Devret modelini 

ve yabancı sermayeyi gösterdi. 
Yabancı sermaye daima sömürü ile yanyanadır. ihtiyaç olduğunda yabancı sermaye davet edi

lecekse çok ciddi düşünmek çok uyanık olmak gerekir. Tedbirli olmak gerekir. Eğer tedbirli olun
mazsa siz onu Konya - Ankara yolu yapılsın diye çağırırsınız ama o Mc Donalds olarak veya 
Coca Cola olarak gelir. Milletimizin gıda üretimi ve satışında yabancı sermayeye ihtiyacı yoktur. 
Bu apaçık bir sömürüdür. Reklamlı sömürü. 

Plan da bu sömürüyü önleyecek tedbirleri içermemektedir. 
Bu planda; 
İşsizliğe çare yok, Teröre çare yok, Enflasyona çare yok, Üniversite kapısında yığılmış genç

lerimize çare yok, hastane önünde yığılmış gençlerimize çare yok, Tarımda fazla istihdama çare 
yok, Kamu açıklanna çare yok. Bu Planda; belki birçok hususun çözümünde ortak nokta olacak 
manevî kalkınma ve manevî eğitim yok, aksine bu problemleri büyüten bir çok husus var. 

Bütün bu problemler varken ve bütün acıları ile ortada iken "Fikri mülkiyet hakları ve ticaret 
ile ilgili yatırım tedbirlerinde oluşturulan kurallara uyulması" gibi hedefler gösterilmesi Plan hazır
lığında amir olan kafaların nerelerde takılı kaldığını göstermektedir ki üzücüdür. 

"Köklü değişikliklerin yapılması gerekmektedir." deniliyor, ama sonuçta böyle bir plan orta
ya konamıyor. 

El hasıl bu plan Anayasa'nın 166 ncı maddesinin ikinci fıkrasında istenilen "Planda millî ta
sarrufu ve üretimi artırıcı, fiyatlarda istikrar ve dış ödemelerde dengeyi sağlayıcı, yatırım ve istih
damı geliştirici tedbirler öngörülür; yatırımlarda toplum yararlan ve gerekleri gözetilir; kaynakla-
nn verimli şekilde kullanılması hedef alınır, kalkınma girişimleri, bu plana göre gerçekleştirilir." 
hedeflerine uygun bir plan değildir. Böylece aynı madde birinci fıkrası ile verilen görev yerine ge
tirilmemektedir. 

Bütün bu hususlardan dolayı muhalif olduğumuzu bildirir muhalefet şerhidir. 

Prof. tir. Mustafa Ünaldı Abdullah Gül 
Konya Kayseri 

Zeki Er gezen 
Bitlis 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

Ancak, VI ncı Plan döneminde sürekli olarak artan kamu açıklan, ekonominin dışa açılması 
ve serbestleştirilmesi yönünde sağlanan olumlu gelişmelerden elde edilecek faydaları önemli ölçü
de sınırlandırmıştır. Özellikle, maliye politikasının hedeflenenin tersine genişlemeci bir eğilim içi
ne girmesi, iç talebe dayalı istikrarsız bir büyüme yapısının oluşmasına ve yükselmiş olan fiyat ar
tışlarının kronik hale gelmesine neden olmuştur. 

VI ncı Plan döneminde, artan dış kaynak girişinin yamsıra, ithalatta koruma oranlarında ger
çekleştirilen hızlı düşüşler, reel ücret ve maaşlardaki hızlı artışlar ve yeni malî araçların getirdiği 
imkânlar iç talebin önemli ölçüde canlanmasına yol açmıştır. 

Belediye ve büyükşehir belediyelerinin sayılarındaki kontrolsüz ve ilkesiz artış eğilimi, ben
zer şekilde il özel idarelerinin sayısında da gözlenmektedir. 1990 yılında 73 olan il özel idareleri
nin sayısı 1994 yılında 76'ya yükselmiştir. 

Eğitim sisteminin yapılanmasından ve işleyişinden kaynaklanan sorunların çözümü ihtiyacı 
önemini korumaktadır. Herkese eğitim ve öğretim imkânı sunulabilecek ortamı yaratıcı, her eğitim 
kademesinde ve özellikle yükseköğrenime girişteki yığılmaları önleyici, fırsat eşitliğini olumsuz 
şekilde etkileyen sistem dışı özel kurslara duyulan gereksinimi ortadan kaldırıcı, zorunlu eğitim dı
şında her kademede hizmetten yararlananların eğitimin finansmanına katılımını sağlayıcı ve her 
eğitim kademesinde özel öğretim kurumlarının artırılmasına yönelik yeni düzenlemelere ihtiyaç 
bulunmaktadır. 

Yeterli fizikî imkân ve öğretim elemanı temin edilmeden yeni yükseköğretim kurumlarının 
açılmaya devam edilmesi, kaynak dağılımını, eğitimin kalitesini olumsuz etkilemekte ve üniver
siteler arasındaki nitelik farkını da artırmaktadır. 
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EK 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 

Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı taslağının; 
Birinci Bölüm, II. Genel Durum Değerlendirmesi, 1. Ekonomik Gelişmeler kısmının 2 nci 

paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir. 

"1980Tİ yıllardaki bu gelişmelere rağmen kamu açıkları, kronikleşen yüksek enflasyon, ima
lat sanayiindeki yatırım eksikliği ve özellikle rekabet ortamım geliştirecek yapısal değişikliklerin 
kamu ve özel kesimde gerçekleşmemesinin yarattığı sorunlar önemini korumuştur." 

Birinci Bölüm, II, Genel Durum Değerlendirmesi, 1. Ekonomik Gelişmeler kısmının 4 ün
cü paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Ancak, önceki plan dönemlerinde başlayan ve VI ncı Plan döneminde de sürekli olarak artan 
kamu açıkları, ekonominin dışa açılması ve serbestleştirilmesi yönünde sağlanan olumlu gelişme
lerden elde edilecek faydaları önemli ölçüde sınırlandırmıştır. Özellikle, maliye politikasının he
deflenenin tersine genişlemeci bir eğilim içine girmesi, iç talabe dayalı istikrarsız bir büyüme ya
pısının oluşmasına ve yükselmiş olan fiyat artışlarının kronik hale gelmesine neden olmuştur." 

Birinci Bölüm, II. Genel Durum Değerlendirmesi, 1. Ekonomik Gelişmeler kısmının 5 inci 
paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"VI ncı Plan döneminde başlayan kısa vadeli dış kaynak girişinin yanısıra, ithalatta koruma 
oranlarında gerçekleştirilen hızlı düşüşler, reel ücret ve maaşlardaki hızlı artışlar ve yeni malî araç
ların getirdiği imkânlar iç talebin önemli ölçüde canlanmasına yol açmıştır." 

Birinci Bölüm, II. Genel Durum Değerlendirmesi, 2. Sosyal Gelişmeler kısmının 33 üncü pa
ragrafı metinden çıkarılmıştır. 

Üçüncü Bölüm, I. İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi, 1. Eğitim Reformu kısmının, (a.) Mev
cut Durum alt bölümünün 13 üncü paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Eğitim sisteminin yapılanmasından ve işleyişinden kaynaklanan sorunların çözümü ihtiyacı 
önemini korumaktadır. Herkese eğitim ve öğretim imkânı sunulabilecek ortamı yaratıcı, her eğitim 
kademesinde ve özellikle yükseköğrenime girişteki yığılmaları önleyici, fırsat eşitliğini olumsuz 
şekilde etkileyen sistem dışı özel kurslara duyulan gereksinimi ortadan kaldırıcı, zorunlu eğitim dı
şında her kademede hizmetten yararlananların maddî güçleri ölçeğinde eğitimin finansmanına ka
tılımını sağlayıcı ve her eğitim kademesinde özel öğretim kurumlarının artırılmasına yönelik yeni 
düzenlemelere ihtiyaç bulunmaktadır." 

Üçüncü Bölüm, I. İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi, 1. Eğitim Reformu kısmının, (a) Mev
cut Durum alt bölümünün 15 inci paragrafı metinden çıkarılmıştır. 

Üçüncü Bölüm, I. İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi, 1. Eğitim Reformu kısmının, (b) 
Amaçlar, İlkeler ve Politikalar alt bölümünün 16 ncı paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki 
paragraf eklenmiştir. 

"Öğretmenlik mesleği cazip bir meslek haline getirilmeye çalışılacak, öğretmen yetiştirme düze
ni lisans sonrası eğitim akademileriyle meslekî eğitimleri verilmek üzere yeniden yapılandırılacaktır." 

Üçüncü Bölüm, I. İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi, 1. Eğitim Reformu kısmının, (b) 
Amaçlar, İlkeler ve Politikalar alt bölümünün 29 uncu paragrafından sonra gelmek üzere aşağıda
ki paragraf eklenmiştir. 
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Su'ürünleri sektöründe, doğal ortamların korunması ve kontrolü, kaynakların sürdürülebilir şe
kilde kullanılarak üretimin artırılması, yetiştiricilik ve açık deniz balıkçılığının geliştirilmesi, alt
yapının tamamlanması, kurumsal yapının etkin şekilde yeniden oluşturulması, uluslararası anlaş
maların tamamlanması, pazarlamada soğuk ve donmuş zincirin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 

ileri teknoloji sanayileri ile yüksek bilgi ve beceri kullanan sektörlerde öncelikli olmak üzere, 
tasarım, ürün geliştirme, enformasyon-haberleşme, nükleer alan, yeni malzemeler, uzay ve askerî 
teknolojiler, tıp, çevre, robot ve biyoteknoloji araştırmalarına ağırlık verilecek, tüm sektörlerde 
telematik hizmetlerin yaygınlaştırılması sağlanacaktır. 

Bankaların malî yapılarının uluslararası normlara ulaşabilmesi amacıyla asgarî özkaynakları-
nın uluslararası rekabeti mümkün kılacak düzeye yükseltilmesi için gerekli düzenlemeler yapıla
caktır. 

Adliye Mahkemeleri ile Üst Mahkemelerin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı, 
Hukuk Yargılama Usulü Kanun Tasarısı, 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda deği
şiklikler öngören Kanun Tasarısı, İş Mahkemelerinin Kuruluşu, Görevleri ve Yargılama Usulü 
Hakkında Kanun Tasarısı, İcra ve îflas Kanunununda değişiklikler getiren kanun tasarısı, Uzlaştır
ma Kurullarının Kuruluşu, Görev ve Yetkilerine Dair Kanun Tasarısı, 2576 sayılı Bölge İdare 
Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Ka
nunda değişiklikler öngören kanun tasarısı, 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanunda 
değişikliklere ilişkin kanun tasarısı, Bazı Kanunlardaki Cezaların idarî Para Cezasına Dönüştürül
mesine Dair Kanun Tasarısı, 3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesine İlişkin Kanunda deği
şiklikler getiren kanun tasarısı ve Kat Mülkiyeti Kanununda değişiklikler yapılmasına ilişkin kanun 
tasarısından oluşan ve TBMM gündeminde bulunan reform paketinin yasalaştırılması sağlanacaktır. 
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"Üstün zekalı çocukların yeteneklerine uygun bir ortamda yetiştirilmelerini sağlamak amacıy
la gerekli eğitim kurumlarının geliştirilmesine önem verilecek ve özel sektörün bu alandaki giri
şimleri desteklenecektir." 

Üçüncü Bölüm, II. Tarım, Sanayileşme ve Dünya ile Bütünleşme, 5. Tarımsal Politikalar ile 
İlgili Yapısal Değişim Projesi kısmının, (b) Amaçlar, İlkeler ve Politikalar alt bölümünün 28 inci 
paragrafının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir. 

"...İstihdamı geliştirme için sektör iyi değerlendirilecek ve ihracaat özendirilecektir." 
Üçüncü Bölüm, II. Tarım, Sanayileşme ve Dünya ile Bütünleşme, 7. Bilim ve Teknolojide 

Atılım Projesi kısmının, (b) Amaçlar, ilkeler ve Politikalar alt bölümünün 20 nci paragrafı aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir. 

"İleri teknoloji sanayileri ile yüksek bilgi ve beceri kullanan sektörlerde öncelikli olmak üzere, 
tasarım, ürün geliştirme, enformasyon-haberleşme, nükleer alan, yeni malzemeler, teknoparklar, 
uzay ve askerî teknolojiler, tıp, çevre, robot, biyoteknoloji, deniz bilimleri ve teknolojisi araştırma
larına ağırlık verilecek, tüm sektörlerde telematik hizmetlerin yaygınlaştırılması sağlanacaktır." 

Üçüncü Bölüm, II. Tarım, Sanayileşme ve Dünya ile Bütünleşme, 10. Finans Reformu, Ma
lî Piyasalarda Etkinliğin Artırılması, Dünya ile Entegrasyon ve Mülkiyetin Tabana Yayılması kıs
mının, (b) Amaçlar, İlkeler ve Politikalar alt bölümünün "Bankacılık" sektörüne ilişkin 5 inci pa
ragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Bankaların malî yapılarının uluslararası normlara ulaşabilmesi amacıyla asgarî özkaynakları-
nın uluslararası rekabeti mümkün kılacak düzeye yükseltilmesi, bankacılık sektörünün rekabetçi. 
bir yapıya kavuşturulması için gerekli düzenlemeler yapılacaktır." 

Üçüncü Bölüm, III. Ekonomide Etkinliğin Artırılmasına Yönelik Yapısal Değişim Projeleri, 
13. Kamu Hizmetlerinde Etkinliğin Artırılması Projesi ve Kamu Kesiminde Ücret Adaletinin Sağ
lanması kısmının, (B) Adalet ve Güvenlik Hizmetleri bölümünün, (c) Hukukî ve Kuramsal Düzen
lemeler alt bölümünün 1 inci ve 2 nci paragrafları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda organize suç tanımındaki suçlar ile genel 
asayişi bozucu nitelikteki suçlar ve ağır cezalı cürüm işleyenlerin tutuk altına alınması hususunda 
yapılacak değişiklikler başta olmak üzere, Adliye Mahkemeleri ile üst Mahkemelerin Kuruluş ve 
görevlerinin düzenlenmesi, Hukuk Yargılama Usulü Kanunu, Avukatlık Kanunu, İş Mahkemeleri
nin Kuruluşu, görevleri ve yargılama usulü, icra ve iflas kanunu değişiklikleri, uzlaştırma kurulla
rının kuruluş, görev ve yetkilerinin belirlenmesi, 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mah
kemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri, 6570 sayılı gayrimenkul kiraları Kanu
nunda değişiklik yapılması, bazı kanunlardaki cezaların idarî para cezasına dönüştürülmesi, 3167 
sayılı çekle ödemelerin düzenlenmesine dair kanunda yapılacak değişiklikler ile kat mülkiyeti ka
nununda değişiklik yapılması, Adlî ve İdarî Kolluk görevlerini birbirinden ayıracak ve Adlî Kolluk 
Kurulmasını sağlayacak Kanunî düzenlemeler yapılması gerekli bulunmaktadır." 
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Adlî ve idarî kolluk görevlerini birbirinden ayırmak amacıyla hazırlanan Adlî Kolluk Kanun 
Tasarısının yasalaştırılması sağlanacaktır. 

Dünya denizcilik sektörünü yakından izleyen, gelişen ulusal ve uluslararası koşullara uyum 
sağlayacak düzenlemelere olanak veren dinamik bir denizcilik politikası oluşturulacaktır. VII nci 
Plan döneminde deniz ticaret filosu tonajının, yenileme dahil olmak üzere, 13,0 milyon DWT'a 
ulaşması beklenmektedir. 

Kentiçi ve kentlerarası trafik sorununun ulaştığı boyutlar gözönünde tutularak, trafiğin güven
li bir şekilde akışını sağlamak üzere, gerekli yasalar ile desteklenmiş yönetim ve denetim düzenle
meleri yapılacaktır. 

Turizmin mevsimlik ve coğrafi dağılımını iyileştirmek ve dış pazarda değişen tüketici tercih
leri de dikkate alınarak yeni potansiyel alanlar yaratmak amacı ile golf, kış, dağ, yayla, termal, sağ
lık, yat, kongre ve eğlence turizmini geliştirme faaliyetlerine devam edilecektir. 
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Üçüncü Bölüm, III. Ekonomide Etkinliğin Artırılmasına Yönelik Yapısal Değişim Projeleri, 
15. Altyapı Hizmetlerinde Yapısal Değişim Projesi kısmının (C) Ulaştırma bölümünün, (b) Amaç
lar, İlkeler ve Politikalar alt bölümünün 3 üncü paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki parag
raf eklenmiştir. - • 

"Karadeniz Ekonomik işbirliği çerçevesinde ulaşım bağlantılarının güçlendirilmesi için gerek
li çalışmalar yapılacaktır." 

Üçüncü Bölüm, III. Ekonomide Etkinliğin Artırılmasına Yönelik Yapısal Değişim Projeleri, 
15. Altyapı Hizmetlerinde Yapısal Değişim Projesi kısmının (C) Ulaştırma bölümünün, (b) Amaç
lar, İlkeler ve Politikalar alt bölümünün 18 inci paragrafının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir. 

"...Dünya deniz taşımacılığından alınan pay mutlaka daha yüksek seviyelere taşınacaktır." 

Üçüncü Bölüm, III. Ekonomide Etkinliğin Artırılmasına Yönelik Yapısal Değişim Projeleri, 
15. Altyapı Hizmetlerinde Yapısal Değişim Projesi kısmının (C) Ulaştırma bölümünün, (b) Amaç
lar, İlkeler ve Politikalar alt bölümünün 21 inci paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki parag
raf eklenmiştir. 

! "Hava ulaştırması alt yapısı yetersiz olan ancak, turizm ve ihracat potansiyeli yüksek bölge
lerde havaalanı yatırımlarına önem verilecektir." 

\ Üçüncü Bölüm, III. Ekonomide Etkinliğin Artırılmasına Yönelik Yapısal Değişim Projeleri, 
15. Altyapı Hizmetlerinde Yapısal Değişim Projesi kısmının (C) Ulaştırma bölümünün, (c) Huku
kî ve Kurumsal Düzenlemeler alt bölümünün 4 üncü paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Trafik sorununu çözecek nitelikte Devlet politikasını tespit etmek ve bu maksatla Karayolu 
güvenliği konusunda hedefleri belirlemek ve etkinliği artırmak amacı ile Bakanlıklararası koordi
nasyonu sağlayacak yeni bir kurulun oluşturulması ve bu konuda mevcut mevzuatta gerekli deği
şikliklerin yapılması sağlanacaktır." 

Üçüncü Bölüm, III. Ekonomide Etkinliğin artırılmasına Yönelik Yapısal Değişim Projeleri, 
15. Altyapı Hizmetlerinde Yapısal Değişim Projesi kısmının, (F) Kırsal Altyapı bölümünün, (b) 
Amaçlar, İlkeler ve Politikalar alt bölümünün sonuna aşağıdaki paragraf eklenmiştir. 

"Tehlike arzeden ve tehdit oluşturan göl ve akarsuların ıslahı konusuna önem verilecektir." 

Üçüncü Bölüm, III. Ekonomide Etkinliğin Artırılmasına Yönelik Yapısal Değişim Projeleri, 
15. Altyapı Hizmetlerinde Yapısal Değişim Projesi kısmının, (G) Turizm bölümünün, (b) Amaç
lar, İlkeler ve Politikalar alt bölümünün 6 ncı paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"Turizmin mevsimlik ve coğrafî dağılımını iyileştirmek ve dış pazarda değişen tüketici tercih
leri de dikkate alınarak yeni potansiyel alanlar yaratmak amacı ile golf, kış, dağ, yayla, termal, sağ
lık, yat, karavan, kruvaziyer, kongre ve eğlence turizmini geliştirme faaliyetlerine devam edilecek
tir." 

Üçüncü Bölüm, IV. Bölgesel Dengelerin Sağlanması, 19. Metropollerle İlgili Düzenlemeler 
kısmının (b) Amaçlar, İlkeler ve Politikalar alt bölümünün 21 inci paragrafına aşağıdaki cümle ek
lenmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 868) 
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(Hükümetin Teklif Ettiği Metin) 

Ülkenin yurtiçi ve yurtdışı bağlantısında önemli ölçüde görev yapmakta olan ve mevcut kapa
sitesi 7,5 milyon kişi/yıl olan Atatürk Havalimanının kapasitesi, son yıllarda artan yolcu trafiği gö-
zönünde bulundurularak artırılacaktır. 

VII nci Plan döneminde para politikasının temel amacı; fiyat istikrarını sağlamak, Türk Lira
sına güven kazandırmak ve malî piyasalann serbest piyasa kuralları çerçevesinde gelişmesini ve 
derinleşmesini gerçekleştirmektir. Bu çerçevede parasal genişleme, büyüme ve enflasyon hedefle
riyle uyumlu olacak, Türk Lirası cinsinden tasarruf araçları cazip hale getirilecektir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 868) 

\ 
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(Plan ve Bütçe Komisyonunda Yapılan Değişiklikler) 

"...Ayrıca Anadolu yakasının ihtiyacını karşılamak üzere bir havaalanının ve teknoparkının 
VII nci plan döneminde gerçekleştirilmesine çalışılacaktır." 

Dördüncü Bölüm, I. Makroekonomik Politikalar, 2. Para Politikası kısmının 1 inci paragrafı 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

"VII nci Plan döneminde para politikasının temel amacı; fiyat istikrarını sağlamak, Türk Lira
sına güven kazandırmak ve malî piyasaların serbest piyasa kurallan çerçevesinde gelişmesini ve 
derinleşmesini gerçekleştirmektir. Bu çerçevede parasal genişleme, büyüme ve enflasyon hedefle
ri ile uyumlu olacak ve piyasa koşullarında geçerli kur ve faiz politikalarının sürdürülmesi suretiy
le Türk Lirası tasarruf ve yatırım araçları aleyhine olabilecek gelişmelerin de önü alınacaktır." 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 868) 



PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONUNCA YAPILA 

YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANINDA YER ALAN HUKUKÎ VE KUR 

PROJE A D I : KAMU HİZMETLERİNDE ETKİNLİĞİN ARTIRILMASI PROJESİ V E KAMU K 
SAĞLANMASI (ADALET HİZMETLERİ) 

Konu Yapılacak Düzenleme İlgili Mevzuat 
Adalet Reformu Adliye Mahkemeleri ile Üst 469 sayılı Mahkemeler Teşkilatına Dair Kanun 

Mahkemelerin Kuruluşu ve Gö- B29 tarihli Sulh Hâkimleri Hakkında Kanunu 
revleri Hakkında Kanun Tasarısı Muvakkat 

492 sayılı Harçlar Kanunu 
2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu 
3030 sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yöneti
mi Hakkında Kanun 

Adalet Reformu Hukuk Yargılama Usulü Kanun 1 0 8 6 ^ ^ Hukuk Usulü Mahekemeleri Kanunu 
Tasarısı 743 sayılı Türk Medenî Kanunu 
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* Değişen bölüm. 
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* Adalet Reformu 

3167 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve 
Çek Hamillerinin Korunması Hakkmda Kanun 

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu 

3167 sayılı Çekle Ödemelerin 
Düzenlenmesi ve Çek Hamille
rinin Korunması Hakkında Ka
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ründe Koordinas- koordinasyon birimi oluşturul- revleri Hakkında Kanun 
yon Sağlanması ması 

Liman İşletmecili- TCDD ve TDİ'nin işletmekte Özelleştirme Yasası ve TCDD, TDİ Gn. Md.Iük-
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BIRINCI BOLUM 

VII. BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI ÖNCESİ DURUM 

I. DÜNYADA GELİŞMELER VE TÜRKİYE 

Demokratikleşme, hukukun üstünlüğü, insan hakları ve liberalizm gibi kavramların 
ortak değerler olarak önem kazandığı; mal ve finans piyasalarının, bilgi ve teknolojinin 
ülke sınırlarını aştığı günümüzde ekonomik ve bir anlamda da siyasal ve kültürel bir 
küreselleşmeye doğru gidilmektedir. 

Siyasi ve askeri alanda önemli belirsizliklere rağmen 1980'lerin ikinci yarısında 
soğuk savaşın sona ermesiyle tek kutuplu bir yapıya doğru gidildiği görülmektedir. 
Ekonomik alanda ise küreselleşme süreci yanında bölgesel bütünleşme hareketleri de 
hızla gelişmektedir. Bu çerçevede ağırlıklı olarak Avrupa Birliği, NAFTA ve Pasifik Bölgesi 
önem kazanmakta ve üç kutuplu bir yapı ortaya çıkmaktadır. 

Bu gelişmelere paralel olarak uluslararası normların ve kuralların, artan yaptırım 
gücü ile de desteklenerek giderek ağırlık kazandığı görülmektedir. Bu bağlamda, ülkelerin 
diğer ülkelerdeki gelişmelerden soyutlanmış olarak etkin ve sağlıklı politikalar 
oluşturmaları mümkün değildir. 

1993 yılında tamamlanan Uruguay Turu, küreselleşme sürecinin dünya ticaretinin 
çok yönlü olarak serbestleştirilmesi konusunda katettiği önemli bir aşamadır. Uruguay 
Turu sonunda varılan Anlaşma ile uygulamayı yönetmek ve gözetmek için Dünya Ticaret 
örgütü (DTÖ) kurulmakta, mevcut imalat sanayii ürünlerine ilave olarak tarım, hizmetler 
ve fikri mülkiyet hakları da kapsama dahil edilmektedir. Anlaşma sonucunda dünyada 
büyümenin, ticaret hacminin, liberalleşmenin ve şeffaflaşmanın artacağı kabul edilmektedir. 

Anlaşmanın, tarım ürünlerine yönelik desteğin ve ihracat sübvansiyonlarının 
azaltılması, sanayide tarife indirimine gidilmesi, tekstilde ihracat kısıtlamaları ve kotaların 
2005 yılında kaldırılması, anti-damping koduna taraf olunmasi/fikri mülkiyet hakları ve 
ticaret ile ilgili yatırım tedbirlerinde oluşturulan kurallara uyulması konularında getirdiği 
yeni düzenlemeler, bu konulardaki politikaların tespit edilmesi ve uygulanmasında dikkate 
alınması gerekli uluslararası normları oluşturacaktır. 

Yeni teknolojiler, özellikle enformasyon ve haberleşme teknolojilerindeki hızlı 
gelişme, ekonomik ve sosyal yaşamdaki .değişimin nesnel tabanını oluşturmaktadır. Mal-
hizmet, finans piyasaları ve şirket yapılarındaki küreselleşme aslında bu gelişmenin bir 
sonucu olarak hızlanmaktadır. 

Dünyada, üretim sistemlerindeki ve bunun dayandığı teknoloji tabanındaki köklü 
değişimlerle bilgi toplumuna geçiş süreci yaşanmaktadır. Özellikle enformasyon 
teknolojisindeki gelişmelerin bir sonucu olan ileri otomasyon teknolojisi, yalnızca basit 
işgücünü değil, belirli ölçüye kadar beyin gücünü de ikame edebilme olanağını vermiştir. 
Bu çerçevede kaliteli insangücüne dayanan bilgi yoğun sanayiler ve ileri üretim metodları 
hızlı gelişmenin belirleyicisi olmuştur. 
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Yeni dönemin belirleyicisi olan bilim ve teknolojiden tam olarak yararlanabilmek için, 
kurumsal yapıda ve her seviyedeki organizasyon yapılarında önemli değişikliklerin 
yapılması gerekmektedir. 

Bu gelişmeyle birlikte küreselleşmenin dinamiğini belirleyen faktörler de hızla 
değişmektedir. Uluslararası sermayenin akış yönü ve üretim faaliyetindeki gelişmede, 
geleneksel olarak belirleyici olan niteliksiz ucuz işgücü ve hammaddenin bolluğu gibi 
unsurların önemi giderek azalırken, iyi yetişmiş işgücünün, gelişmiş bir teknolojik ve ticari 
altyapının varlığı ile etkin işleyen bir piyasa mekanizması ve nihai pazarın değişen ve 
gelişen tercihlerini yakından izleyebilme ve kolay ulaşabilme gibi unsurların önemi 
artmaktadır. 

Böyle bir ortamda, çağdaş ekonomilerde arzulanan iktisadi ve sosyal hedeflere 
ulaşmada piyasalar ile devlete birbirlerini destekleyici ve tamamlayıcı önemli görevler 
düşmektedir. Yeni sanayileşme politikaları, yerli firmaları geliştirici ortamı hazırlamanın 
yanında, bir yandan uluslararası, firmaların yerli üretimdeki payını artırmayı 
kolaylaştırırken diğer yandan yerli firmaların da uluslararası firmalarla dışarıda bağlantılar 
kurmasını desteklemektedir. Araştırma ve teknoloji politikaları bir yandan ulusal araştırma 
ve teknoloji gücünü artırmayı hedeflerken diğer taraftan uluslararası firmaların AR-GE 
faaliyetlerini dikkate almakta, bunlarla bilgi ağları oluşturmaya çalışmakta ve firmalararası 
stratejik ittifakları özendirmektedir. 

Ticaret politikaları yabancı sermaye yatırımlarının artan önemini dikkate alarak firma-
içi ticaret ve üretim sürecini uluslararası işbölümünün asgari maliyetle işlemesine uyum 
sağlamaya yönlendirmektedir. Rekabet politikaları sadece iç piyasayı dikkate alan bir 
yaklaşım yerine uluslararası üretim faaliyetlerini ve uluslararası rekabet gücü kazanmada 
stratejik ittifakları içeren bir yaklaşımı esas almaktadır. İstihdam ve insan kaynaklan ile 
ilgili politikalarda ise işgücünün niteliklerinin talebe uygun olarak yükseltilmesi ve uyumlu 
bir işgücü piyasası organizasyonu giderek önem kazanmaktadır. 

Türkiye dünya ekonomileriyle bütünleşme bakımından, bir yandan küreselleşme 
hareketlerinin içinde yer almış, diğer taraftan da ekonomik güç odaklarından NAFTA ve 
Pasifik Bölgesi ile ticari ilişkilerini sürdürmüş ve Avrupa entegrasyonu hareketine tam 
katılma iradesini açıklamış bulunmaktadır. 

AT ile tam üyelik hedefi doğrultusunda gümrük birliği sürecine giren ülkemiz, 
küreselleşmenin avantajlarından en üst düzeyde yararlanabilme fırsatını yakalamış 
bulunmaktadır. Bu fırsattan yararlanabilmek için, Vll'nci Plan döneminde eğitim ve 
haberleşme altyapısı ile işgücü piyasası başta olmak üzere ekonomik ve sosyal altyapıda, 
devletin ekonomideki rolü ve organizasyon yapısında köklü değişikliklerin yapılması 
gerekmektedir. Bu kapsamda eğitim, bilim ve teknoloji, sanayileşme, ticaret,. rekabet ve 
işgücü piyasalarıyla ilgili politikaların yeniden düzenlenmesi önem taşımaktadır. Ayrıca, 
uygulanacak iktisat politikalarının da uygun bir makroekonomik ortamı oluşturması 
gerekmektedir. . 

Dünyada 1980'lerde başlayan ekonomik yeniden yapılanmayla uyumlu bir 
gelişmenin sosyal alanda gerçekleşmemesi sonucu bu alandaki sorunlar artmıştır. ÖECD 
ülkeleri genelinde ekonomik canlanmaya rağmen ortalama işsizlik oranı uzun süreli 
eğilimini önemli ölçüde koruyarak yüzde 8 gibi göreli olarak yüksek bir düzeyin üzerinde 
seyretmektedir. OECD bünyesinde istihdam ve işsizlik sorununa teknolojinin imkanlarını 
ve yeni girişimciliği de devreye sokan kapsamlı çözümler aranmaktadır. Dinamik Asya 
ekonomilerinde istihdam artışı önemli boyutlardadır, işgücü sorunları bakımından 
gelişmekte olan ülkeler büyük güçlüklerle karşı karşıyadır. Dünyada toplam kayıtlı işsiz 
sayısının 120 milyonu aştığı tahmin edilmektedir. Gençlerde yüksek işsizlik toplumlarda 
sosyal parçalanma tehlikesini artıran bir unsur oluşturmaktadır. Farklı ülkelerde değişik 
şekillerde ortaya çıkmakla birlikte'eksik istihdam yaygınlaşmaya devam etmektedir. Diğer 
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taraftan teknolojik gelişme ve küreselleşmenin yarattığı potansiyellerin de katkısıyla 
dünyada işgücü arzının göreli olarak kısa bir süre içinde büyük bir artış göstermekte 
olması, sonuçları tam olarak öngörülemeyen yeni etkiler yaratacaktır. Aynı zamanda 
ILO'nun temel sözleşmelerine bütün ülkelerde uyulması gereği önem kazanmaktadır. 

Önemli bir göç baskısıyla karşı karşıya kalmış olan gelişmiş ülkeler, özellikle de 
Avrupa böyle bir akımı önlemek için tedbirler almıştır. Diğer taraftan göçmen işçilerin ve 
ailelerinin yaşadıkları toplumlara entegrasyonu ile ırkçılık ve yabancı düşmanlığından 
kaynaklanan sorunlar önemini korumaktadır. 

Bütün ülkelerde sosyal güvenlik sistemlerinin kamu maliyesi üzerindeki yükü 
artmaktadır, -özellikle OECD ülkelerinde sosyal hakların özüne dokunmadan sosyal 
güvenlik hizmetlerini değişen koşullarda amaca yönelik ve etkin kılan, ekonomik yarar ile 
sosyal gelişme ve ihtiyaçları mümkün olan en geniş ölçüde bağdaştıran değişimler 
hedeflenmektedir. Sağlık alanında kapsamlı reform çabaları sürdürülmektedir. Gelişmiş 
ülkelerde yaşlıların toplam nüfus içindeki payının artması sosyal güvenlik ve sağlık 
alanlarındaki yapıyı zorlamakta, kuşaklararası denge sorununun önemini artırmaktadır. 

Gelişmekte olan ülkelerin birçoğunda ve özellikle de en az gelişmiş ülkelerde açlık 
ve aşırı yoksulluk dahil ciddi güçlükler yaşanmaktadır. Dünyada toplam gelir artışının 
sürmesine rağmen, gerek ülkelerin kendi içinde gerekse uluslararası düzeyde eşitsizlikler 
büyüme eğilimi göstermiştir. Teknolojik ilerleme sosyal alandaki gelişme ve sosyal 
hizmetler açısından da yeni ve çok büyük potansiyeller taşımakla birlikte, teknolojik 
gelişmelerden sınırlı sayıda ülkenin yararlanması, ülkelerarası farkı daha da artıracak ve 
dünya çapındaki gelişmeyi de olumsuz yönde etkileyecektir. Ancak, gelecek yüzyılın en 
etkili araçlarından birini oluşturacak enformasyon süper otoyollarının birkaç ülkenin 
sınırları içinde kalmayarak çok sayıda ülkeyi kapsamasının uluslararası gelişmişlik 
farklılıklarının azalması açısından büyük önemi bulunmaktadır. Genelde küreselleşmenin 
yarattığı bütün imkanlardan da uluslararası düzeyde yaygın bir şekilde 
yararlanılabilmesine ihtiyaç bulunmaktadır. 

Dünyada gelişme dengesinin diğer bir kritik unsurunu oluşturan çevre konusunda 
1992'de Rio'da gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı'nda 
belirlenen ilkelerin hayata geçirilmesinde sınırlı ölçüde de olsa gelişme kaydedilmiştir. 
Sürdürülebilir kalkınma anlayışının yaygınlaşmasına rağmen, çevrenin ve dünyamızın 
geleceği üzerindeki tehlikeler ortadan kalkmış değildir. Buna karşılık teknolojinin sağladıği 
imkanların çevre sorunlarının çözümü doğrultusunda kullanılmasıyla bu alanda büyük 
ilerlemeler sağlanabileceği ortaya çıkmıştır. Bu çerçevede başlı başına bir sektör niteliği 
kazanmakta olan çevre konusunun üretim, istihdam ve ticaret açılarından önemi artmıştır. 

Mart 1995'te Kopenhag'da toplanan BM Dünya Sosyal Kalkınma Zirvesi'nde, 
ekonomik ve sosyal politikaları içice ele alan ve çevreyi de içeren, piyasa mekanizması 
temelinde ihsan merkezli bir kalkınma ve sosyal gelişmeye yönelen bütüncül bir kalkınma 
ve gelişme yaklaşımı üzerinde en geniş mutabakatın sağlanmış olması kayda değer bir 
gelişme oluşturmaktadır. Bu zirvede aynı zamanda demokratikleşme ve insan haklarının 
gerek dünya çapındaki öneminin gerekse ülkelerin dünyadaki konumları üzerindeki 
etkisinin arttığı da daha belirgin bir şekilde ortaya çıkmıştır. 

Kadın haklarının önemi ve kadınların eğitiminin kalkınmanın önemli bir itici gücünü 
oluşturduğu giderek daha iyi anlaşılmaktadır. 

Dünyadaki bu eğilimler, Türkiye'nin sosyal alandaki gelişmesini bütüncül bir 
yaklaşım çerçevesinde daha da güçlendirmesinin önemini ortaya koymaktadır. Bu 
bağlamda teknolojik gelişme sürecinde işgücünün niteliğinin yükseltilmesi uluslararası 
rekabet açısından da özel bir öneme sahiptir. Türkiye'nin ILO standartlarına uyum 
konusundaki genelde olumlu konumunu geliştirmesi ve aynı zamanda işgücü piyasasının 



etkinliğini artırması uluslararasrortamdaki gelişmeler açısından da önem taşımaktadır. AB 
ila uyum süreci de dikkate alındığında sosyal güvenlik alanında gerçekleştirilecek 
reformların sosyal güvenlik sistemini bir taraftan yaygınlaştırması ve etkinleştirmesi diğer 
taraftan da bu sistemi piyasa sinyalleri ve özel sektörün katılımına da etkili bir şekilde 
açarak ekonomik açıdan yaşayabilir bir yapıya kavuşturmasına ihtiyaç bulunmaktadır. 

Sonuç olarak; Vll'nci Beş Yıllık Kalkınma Planı, dünyadaki hızlı yapısal değişimler ve 
bunların ortaya çıkardığı rekabet ve uluslararası bağımlılık sürecinde Türkiye'nin çağı 
yakalamak için köklü yapısal değişim ve toplumsal dönüşümlere zorlandığı bir ortamda 
hazırlanmaktadır. 



. İs 

l i . GENEL DURUM DEĞERLENDİRMESİ 

1. EKONOMİK GELİŞMELER 

. Türkiye'de 1980 sonrası dönemde, rekabete açık ekonominin ilke ve esaslarının 
yerleştirilmesi,.dış ticaretin serbestleştirilmesi, makro ye mikro fiyatların belirlenmesinde 
idari kararlar yerine büyük ölçüde piyasa güçlerinin ikame edilmesi ve yurtiçi mali 
piyasaların yeniden yapılandırılması ve geliştirilmesi yönünde önemli adımlar atılmıştır. Bu 
sürecin bir tamamlayıcısı olarak, 1989 yılında uluslararası sermaye hareketleri, tamamen 
serbest bırakılmıştır. Bu dönemde , kamu kesiminde yeniden yapılanma çalışmaları da 
sürdürülmüştür. . ' • - . • • 

1980 sonrasında GSMH büyümesinde, imalat sanayii kapasite kullanımında, ihracat 
hacminde, imalat sanayiinin ihracat içindeki payında ve dış ticaret hacminin GSMH'ya 
oranında önemli artışlar sağlanmıştır. 

Vl'ncı Beş Yıllık Kalkınma Planı ile, uluslararası rekabete açık bir yapı içerisinde, 
sanayileşmenin hızlandırılması, kronik hale gelen enflasyonun düşürülmesi, cari işlemler 
dengesinde sağlıklı ve sürekli bir fazlaya ulaşılması, kalkınmada özel kesimin rolünün 
artırılması ve kaynak tahsisinde yatırımlara öncelik verilmesi temel hedefler olarak 
belirlenmiştir. 

Ancak, Vl'ncı Plan döneminde sürekli olarak artan kamu açıkları, ekonominin dışa 
açılması ve serbestleştirilmesi yönünde sağlanan olumlu gelişmelerden elde edilecek 
faydaları önemli ölçüde sınırlandırmıştır, özellikle, maliye politikasının hedeflenenin 
tersine genişlemeci bir eğilim içine girmesi, iç talebe dayalı istikrarsız bir büyüme 
yapısının oluşmasına ve. yükselmiş olan fiyat artışlarının kronik hale gelmesine neden 
olmuştur. 

Vl'ncı Plan döneminde, artan dış kaynak girişinin yanısıra, ithalatta koruma 
oranlarında gerçekleştirilen hızlı düşüşler, reel ücret ve maaşlardaki hızlı artışlar ve yeni 
mali araçların getirdiği imkanlar iç talebin önemli ölçüde canlanmasına yol açmıştır. 

Yükselen kamu açıklarına bağlı olarak artan iç faiz oranları sıcak para girişini 
hızlandırmış ve Türk Lirasının reel olarak aşırı değer kazanmasına neden olmuştur. Bu 
gelişme işgücü maliyetindeki reel artışlar, doğrudan ve dolaylı ihracat teşviklerindeki 
azalma ile birleşerek Türk ekonomisinin hızla rekabet gücünü kaybetmesine yol açmıştır. 
Sonuçta, yüksek kamu açıklarından kaynaklanan ekonominin iç dengesizlikleri dış 
dengede de hızlı bir bozulmaya neden olmuş, ithalat hızla artmış, ihracat yavaşlamış ve 
diş ticaret açıkları önemli boyutlara ulaşmıştır. Hızla bozulan iç ve dış dengeler, 1994 yılı 
başında para, sermaye ve döviz piyasalarında ciddi bir krize yol açmıştır. 

Ekonomiyi hızla istikrara kavuşturmak, kamu açıklarını daraltmak, dış talebe dayalı 
bir büyüme yapısı oluşturmak ve ekonomik istikrarı sürekli kılacak yapısal reformları 
başlatmak amacıyla 5 Nisan 1994 tarihinde Ekonomik önlemler Uygulama Planı yürürlüğe 
konulmuştur. 

Uygulama Planı ile öncelikle kamu harcamalarının kontrol altına alınmasına ve kamu 
gelirlerinin artırılmasına yönelik tedbirler ile ekonomik istikrarı sağlamaya yönelik 
düzenlemelere öncelik verilmiştir. Bu kapsamda, KİT fiyat ayarlamaları yapılmış, petrol 
ürünleri üzerinden alınan vergilerde düzenlemelere gidilmiş ve ekonomik denge için ek 
vergiler ihdas edilmiştir. Kamu giderlerinde, cari harcamalar başta olmak üzere yatırım 
harcamalarında da kısıntılar yapılmış, KİT transferleri sınırlandırılmış, kamu kesiminde 



yeni personel alımı durdurulmuş, geçici ve mevsimlik işçilerin istihdam sürelerine 
sınırlama getirilmiştir. Bu tedbirlere ilave olarak, mali piyasalarda istikrarı sağlayacak ve 
mali sisteme güveni tesis edecek kurumsal ve yasal düzenlemeler de gerçekleştirilmiştir. 

Ekonomik önlemler Uygulama Planı kapsamında, orta vadede kamu. kesiminin 
ekonomideki ağırlığını azaltan, gelir ve giderlerini daha sağlıklı bir yapıya kavuşturan ve 
piyasa koşullarının egemen olduğu bir ekonomik altyapının oluşumuna imkan veren 
yapısal düzenlemeler de yapılmıştır 

Bu kapsamda, ekonomide etkinliği ye verimliliği artırmak amacıyla geniş kapsamlı 
uzlaşma zeminine dayanan Özelleştirme Kanunu çıkarılarak gerekli kurumsal 
düzenlemeler oluşturulmuş, özel kesim veya yabancı sermayeli şirketlerin büyük altyapı 
projelerine katılımını sağlayacak Yap-işlet-Devret modeline ilişkin yasal düzenleme 
gerçekleştirilmiştir. ' • / • • ' . 

Hazinenin ve diğer kamu kuruluşlarının Merkez Bankası kaynaklarına başvurmasını 
kademeli şekilde azaltan yasal düzenleme yapılarak, Merkez Bankasının özerkliğini 
artırma yönünde önemli bir gelişme sağlanmıştır. Sosyal güvenlik kurumlarının kaynak 
yaratmalarının sağlanması, bütçe üzerindeki yüklerinin azaltılması ve emeklilikte fayda-
maliyet dengesinin kurulması hedefi doğrultusunda mevzuat çalışmaları sürdürülmüş; 
tarımsal desteklemenin daha rasyonel bir yapıya kavuşturulması yönünde önemli 
düzenlemelere gidilmiştir. 

Bu çerçevede, 5 Nisan Ekonomik önlemler Uygulama Planı orta ve uzun dönemde 
büyüme potansiyelini sürekli artırabilmek amacının önemli bir parçasını oluşturmuştur. 
Uygulanan istikrar önlemleri ve yapısal düzenlemelerin etkisiyle, kamu açıkları ve dış 
ticaret açıkları önemli ölçüde daraltılmış, Türk Lirası gerçek değerine kavuşturulmuş ve 
mali piyasalarda istikrar sağlanmıştır. Bununla birlikte, kamu açıklarını hızla daraltarak ve 
iç talebi kontrol altına alarak ekonomik istikrarı sağlamaya yönelik radikal düzenlemeler, 
1994 yılında büyüme hızının önemli ölçüde gerilemesine yol açmıştır. 

Bu çerçevede, Vl'ncı Plan dönemine ilişkin değerlendirmelerin 1990-1993 dönemi ile 
istikrar önlemleri ve yapısal düzenlemelerin ağırlık kazandığı 1994 yılı ayrımında 
yapılması uygun olacaktır. 

1990-1993 döneminde GSMH büyüme hızı, yılda ortalama yüzde 6 seviyesine 
ulaşmakla birlikte, istikrarsız bir yapıda gelişmiştir. Bu dönemde, yüksek kamu açıkları ve 
kısa vadeli sermaye girişi ile desteklenen iç talep genişlemesi büyümenin itici gücünü 
oluşturmuştur. 5 Nisan Kararları ile uygulamaya konulan istikrar önlemlerine bağlı olarak 
iç talebin önemli ölçüde daralması sonucunda, sabit fiyatlarla GSMH 1994 yılında yüzde 6 
oranında gerilemiştir. Böylece, Vl'ncı Plan döneminde ortalama GSMH büyüme hızı yüzde 
3,5 olarak gerçekleşmiştir. 

Kamu• açıklarının özel kesimin yatırım amacıyla kullanacağı fonların miktar ve 
maliyeti üzerindeki baskısı Vl'ncı Plan döneminde de önemini korumuştur. Bununla birlikte, 
sermaye hareketlerinin serbestleştirilmesi ve OECD ülkelerinde yaşanan ekonomik durgunluk 
özel kesimin uygun koşullarda dış finansman imkanlarına kavuşmasını sağlamıştır. 

Özel kesim sabit sermaye yatırımları 1990-1993 döneminde 1994 fiyatlarıyla yıllık 
ortalama yüzde 13,5 oranında artmıştır. Ancak, 1994 yılında iç talepteki daralma, mali 
piyasalardaki belirsizlik ortamı, kredi maliyetlerindeki yükselme vö dış finansman 
imkanlarının azalmasına bağlı olarak özel kesim sabit sermaye yatırımların in. yüzde 9 
civarında gerilediği tahmin edilmektedir. 

Vl'ncı Plan döneminde 1994 fiyatlarıyla 1.176 trilyon liralık hedefe karşılık, 1.348 trilyon 
liralık kamu sabit sermaye yatırımı gerçekleştirilmiştir. Bu dönemde, kamunun imalat 
sanayii yatırımlarından çekilerek sosyal ve ekonomik altyapı yatırımları üzerinde 



yoğunlaşması politikası sürdürülmüş, eğitim ve sağlık sektörlerine ağırlık verilmiştir. Vinci 
Plan döneminde kamu sabit sermaye yatırımları içinde ortalama yüzde 8,9 olan imalat 
sanayii payı, Vl'ncı Plan döneminde yüzde 4,7'ye düşmüştür. Diğer yandan; ekonomik 
büyümenin sağlanması, bölgesel gelişmişlik farklarının giderilmesi, uluslararası rekabet 
gücünün artırılması, çevrenin korunması ve genel olarak yaşam standardının yükseltilmesi 
hedefleri doğrultusunda fiziki ve sosyal altyapı yatırımlarının toplam kamu yatırımları 
içerisindeki payı yüzde 89,3 düzeyine ulaşmıştır. 

Vl'ncı Plan döneminde kamu sabit sermaye yatırımları içinde yüzde 38 pay ile 
ulaştırma ye haberleşme sektörü birinci sırada yer alırken, bunu yüzde 17,4 payla enerji, 
yüzde 12,7 ile diğer kamu hizmetleri ve yüzde 9,4 ile tarım sektörü izlemiştir. Bu dönemde 
özellikle sağlık ve eğitim yatırımlarına ağırlık verilmiş ve Vinci Plan döneminde kamu sabit 
sermaye yatırımları içindeki payları yüzde 1,5 ve yüzde 4,6 olan bu sektörlerin Vl'ncı Plan 
döneminde payları sırasıyla yüzde 3,1 ve yüzde 7,2 olarak gerçekleşmiştir. 

1989 yılı sonrasında reel ücretlerde kaydedilen yüksek artışlar sermaye yoğun 
yatırımlara hız kazandırmış ve özel kesim imalat sanayii yatırımlarında 1990 ve 1993 
yıllarında yüksek oranlı artışlar kaydedilmiştir. Diğer taraftan, izlenen gelir politikalarının 
bir sonucu olarak konut yatırımları da söz konusu dönemde canlılığını korumuştur. Ayrıca, 
havayolu ulaştırmasının rekabete açılmasının da etkisiyle, ulaştırma sektörü yatırımlarının 
özel kesim yatırımları içindeki payında artış kaydedilmiştir. 

Makroekonomik istikrarın yeterince sağlanamamış olması ve belirsizliğin sürmesinin 
de etkisiyle özel kesim yatırımlarında ticarete konu mal ve hizmet üreten sektörlerin 
payında Vl'ncı Planda amaçlanan artış gerçekleştirilememiştir. Sanayiin teşviki için ayrılan 
kaynakların, kontrol mekanizmasının etkin olamaması nedeniyle amacına uygun 
kullanılamadığı, bunun sonucunda kaynak dağılımında rasyonalizasyonun sağlanamadığı 
gözlenmiştir. 

1990-1993 yılları arasında toplam 3.408 milyon dolar yabancı sermaye girişi 
gerçekleştirilmiştir. Ancak, Türkiye'nin dünyadaki toplam yabancı sermaye yatırımlarından 
aldığı pay yüzde 0,4 ile, gelişmekte olan ülkelere yapılan yabancı sermaye yatırımlarından 
aldığı pay ise yüzde 2,5 ile sınırlı kalmıştır. 1994 yılında 637 milyon dolar yabancı 
sermaye girişi sağlanmıştır. > 

Mali piyasaların serbestleştirilmesi ve mali araçların geliştirilmesi yönündeki 
düzenlemeler özel kesim tasarruflarının artmasına katkıda bulunmuştur. 1990-1993 
döneminde özel kesim tasarrufları ortalama yüzde 13,3 oranında artmış, özel tasarrufların 
GSMH içindeki payı yüzde 24,5'e yükselmiştir. 

Ancak, personel giderleri ve faiz ödemelerindeki genişlemeye bağlı olarak hızla 
yükselen kamu kesimi tasarruf açıkları, toplam yurtiçi tasarrufların GSMH içindeki payında 
hedeflenen artışa ulaşılmasını engellemiştir. Bu dönemde toplam yurtiçi tasarruflar toplam 
yatırımları karşılamada yetersiz kalmıştır. Ortaya çıkan tasarruf açığı dış kaynak girişi ile 
karşılanmış, dış kaynak kullanımının GSMH'ya oranı 1993 yılında yüzde 5'e yükselmiştir. 

Vl'ncı Plan döneminde sermaye transferleri üzerindeki kısıtlamaların kaldırılması ve 
Türk Lirasının konvertibl hale gelmesi ile birlikte, sermaye hareketlerinin ekonomik 
dengeler üzerindeki etkisi önemli ölçüde artmıştır. Yüksek kamu açıklarının yurtiçi faizler 
üzerindeki baskısının sürdüğü bir ortamda sermaye hareketlerindeki serbestleşirle yurt 
dışından kısa vadeli sermaye girişini hızlandırmıştır. Böylece, kamu ve özel kesimin 
finansman imkanları genişlemiş ve uluslararası rezervler artmıştır. Ancak, kısa vadeli 
sermaye girişlerinin kontrolsüz biçimde hızla artması Türk Lirasının reel değer kazanma 
sürecine girmesine neden olmuştur. Bunun yanında, 1989-1992 döneminde verimliliğin 
üstündeki reel ücret artışları da ekonominin rekabet gücünü azaltmıştır. 
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Körfez krizi ve OECD ülkelerindeki durgunluğa bağlı olarak ihracat pazarlarının 
daraldığı ve koruma oranlarının düşürüldüğü bir ortamda, yüksek kamu açıklarından 
kaynaklanan iç talep genişlemesi, 1990-1993 döneminde ihracat artışını önemli ölçüde 
sınırlarken, ithalatta yüksek oranlı artışlara yol açmıştır. 1989'da yüzde 73,6 olan ihracatın 
ithalatı karşılama oranı 1993 yılında yüzde 52,1'e gerilemiş, dış ticaret açığı da 4,2 milyar 
dolardan 14,2 milyar dolara yükselmiştir. 

Turizm gelirlerinde ve diğer görünmeyen gelirlerde son yıllarda olumlu gelişmeler 
kaydedilmiştir. 1989'da 2,6 milyar dolar olan turizm gelirleri 1993 yılında 4 milyar dolara 
yükselmiş, diğer görünmeyen gelirler ise aynı dönemde 3,9 milyar dolardan 6,7 milyar 
dolara çıkmıştır. 

Cari işlemler dengesinde ithalata bağlı olarak dalgalanmalar gözlenmiş, 1989 yılında 
961 milyon dolar fazla veren cari işlemler hesabı, 1993 yılında 6,4 milyar dolar 
seviyesinde sürdürülmesi mümkün olmayan bir açık vermiştir. 

1994 yılında dış dengenin yeniden kurulması yönünde önemli gelişmeler 
sağlanmıştır. Türk Lirasının reel olarak değer kaybetmesinin yanısıra; ihracatın kısa vadeli 
finansman ihtiyacının karşılanmasına yönelik uygulamalar ve dünya ekonomisindeki 
canlanmanın etkisiyle ihracatta hızlı bir artış dönemine girilmiştir. 

Diğer yandan, iç talepteki daralma, Türk Lirasının reel değer kaybı ile ithalatın 
pahalılaşması ve yurt dışı kredi imkanlarının azalması sonucunda ithalatta hızlı bir düşüş 
kaydedilmiştir. Böylece, cari işlemler hesabı .1994 yılında 2,6 milyar dolar civannda fazla vermiştir. 

1989 yılı sonunda 41,8 milyar dolar olan dış borç stoku, 1993 sonunda 67,4 milyar 
dolara çıkmıştır. Toplam dış borç stoku içinde kısa vadelilerin payı 1990-1993 döneminde 
sürekli bir artış eğilimi göstererek 1989 yılındaki yüzde 13,8 seviyesinden 1993 yılında 
yüzde 27,5'e yükselmiştir. Dış borç stoku, 1994 yılı sonu itibariyle 65,6 milyar dolara 
gerilemiş, kısa vadeli borçların toplam borç stoku içindeki payı yüzde 17,2'ye düşmüştür. 

Kamu harcamaları, 1989 yılından itibaren personel ve faiz giderlerinin yükselmesi 
sonucunda hızla artmıştır. Bu gelişmede, 1984 yılı sonrasında kamu açıklarının yüksek 
reel faizli iç borçlanma ile finanse edilmesinin getirdiği faiz yükü, borçlanma vadelerinin 
giderek kısalması ve 1989-1993 döneminde maaş ve ücretlerde sağlanan yüksek reel 
artışlar etkili olmuştur. 

Konsolide bütçe harcamaları personel ve faiz ödemelerinin yükselmesi sonucunda 
hızla artarken, bütçe gelirlerindeki artış sınırlı kalmış, Konsolide Bütçe açığının GSMH'ya . 
oranı 1989 yılında yüzde 3,3 iken, 1993 yılında yüzde 6,7'ye yükselmiştir. 1988-1992 
döneminde bütçe finansmaninda.net dış borçlanmanın önemini yitirmesi sonucunda iç 
borçlanmadaki artış, iç borçlanma faizlerinin yükselmesine ve borçlanmada vade 
yapısının kısalmasına yol açmıştır. 

Koruma oranlarının yüksek olduğu, Türk Lirasının yabancı paralar karşısındaki 
değerinin düşük tutulduğu ve ücretlerin kontrol altında olduğu bir ortamda karlı gözüken 
KİT'ler, artan dış rekabet ortamında ve hızlı ücret artışı sonucunda süratle zarar etmeye 
başlamıştır. Konsolide Bütçeden yapılan transferler hariç tutulduğunda işletmeci KİT 
açıklarının GSMH'ya oranı 1989 yılında yüzde 2,5 iken, 1993 yılında yüzde 3,8'e 
yükselmiştir. 

Sosyal güvenlik kurumlarının aktüeryal dengelerindeki bozulma, mahalli idarelerin 
özellikle personel harcamalarındaki artış ve fonların da açık vermeye başlamaları kamu 
kesimi borçlanma gereğindeki yükselmeye katkıda bulunmuştur. Kamu kesimi borçlanma 
gereğinin GSMH içindeki payı 1989 yılında yüzde 5,3'den 1991'de yüzde 10,2'ye, 1993 
yılında da yüzde 11,7'ye çıkmıştır. 

http://finansmaninda.net
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Kamu açıklarının finansmanında 1991 yılına kadar iç borçlanmaya ağırlık verilirken, 
1991 yılından itibaren Merkez Bankası kaynakları da artan ölçüde kullanılmaya 
başlanmıştır. Nitekim, Hazine Kısa Vadeli Avans kullanımının GSMH içindeki payı 1990 
yılında yüzde 0,1 iken, 1991 yılında yüzde 1,7'ye, 1993 yılında ise yüzde 2,7'ye 
yükselmiştir. Bu gelişmeler, fiyat istikrarını sağlamaya yönelik etkin bir para politikası 
uygulanmasını güçleştirmiştir. 

5 Nisan Ekonomik Önlemler Uygulama Planı kapsamında yürürlüğe konulan 
düzenlemeler sonucunda, 1994 yılında toplam kamu kesimi borçlanma gereğinde önemli 
bir iyileşme sağlanmıştır. 1993 yılında yüzde 11,7 seviyesine yükselen toplam kamu 
kesimi borçlanma gereğinin GSMH'ya oranı 1994 yılında 3,5 puan düşürülerek yüzde 8,2 
düzeyine gerilemiştir. 

1994 yılında, kamu açıklarının finansmanında Merkez Bankası kaynaklarının payı 
önemli ölçüde gerilemiş ve Hazine Kısa Vadeli Avans kullanımının GSMH içindeki payı, 
1994 yılında yüzde 1,3'e düşürülmüştür. 

1994 yılında kamu açıklarında önemli bir düşüş sağlanmasına ve faiz dışı bütçe 
fazlası verilmesine rağmen, dış borçlanma imkanlarının sınırlı kalmasına bağlı olarak, 
kamu kesiminin mali piyasalar üzerindeki baskısı devam etmiştir. 

Sermaye hareketlerinin serbest bırakılması ve mali piyasalardaki araçların 
çeşitlenmesi ile birlikte kamu kesiminin faiz oranları ve döviz kurları üzerindeki kontrolü 
zayıflamış, bu büyüklüklerin piyasa koşulları içinde belirlenmesi önem kazanmıştır. Bu 
gelişmeler, döviz kurlarının istikrarlı bir yapı içinde gelişmesi ve faiz oranlarında kalıcı bir 
düşüşün sağlanması bakımından, kamu kesimi finansman dengesinin sağlıklı ve 
sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasının zorunlu olduğunu ortaya koymuştur. 

1990-1993 döneminde, kamu kesimi açıklarının giderek büyümesi ve bu açıkların 
finansmanında iç borçlanmanın ağırlığının artması, hem özel kesimin kullanabileceği 
yurtiçi fonlar üzerinde baskı yaratarak faizlerin yüksek kalmasına neden olmuş, hem de 
uzun vadeli finansman araçlarının gelişimi ve mali piyasaların derinleşmesinde 
hedeflenen düzeye ulaşılmasını engellemiştir. 

Mali derinleşmenin bir göstergesi olan Döviz Tevdiat Hesaplarını da içeren geniş 
tanımlı para arzının (M2Y) GSMH'ya oranı, 1988 yılında yüzde 26,9 olan seviyesinden 
sadece 0,4 puan artarak, 1993 yılında yüzde 27,3'e yükselmiştir. Diğer taraftan, aynı 
dönemde kamu iç borçlanmasının M2Ve oranı yüzde 8,2'den yüzde 27,7'ye yükselmiş ve 
kamu kesiminin mali sistem üzerindeki baskısı artmıştır. 

Kamu kesiminin mali sistem üzerindeki baskısının giderek ağırlaşması, faiz 
oranlarının yükselmesi ile birlikte, vade yapısının kısalmasına ve enflasyonist 
bekleyişlerin süreklilik kazanmasına yol açmıştır. 1990-1993 döneminde ortalama fiyat 
artışı yüzde 60 seviyesinde gerçekleşmiştir. Bu dönemde, geriye doğru endeksleme 
alışkanlığı yaygınlaşmış, geçmiş dönem fiyat artışları mal ve faktör fiyatlarının 
oluşumunda en belirleyici unsur haline gelmiştir. 

1990-1993 döneminde, kamu açıklarının sürekli artmasına rağmen fiyat artış 
hızlarında önemli dalgalanmalar kaydedilmemiştir. Bu gelişmede, Türk Lirasının reel 
değer kazanması, OECD ülkelerindeki ekonomik durgunluk nedeniyle dış ticaret 
hadlerinin lehte gelişmesi ve koruma oranlarının düşürülmesi ile birlikte ithalattaki yüksek 
artışların, ticarete konu olan sektörlerde fiyat artış hızlarını sınırlaması etkili olmuştur. 
Bununla birlikte, fiyat artışlarının yüksek seviyesi ekonomide belirsizliği artırarak kaynak 
kullanımında etkinliği azaltmış ve ekonominin orta vadeli büyüme potansiyelini olumsuz 
yönde etkilemiştir, 
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Ekonomik birimler kambiyo rejiminin serbestleştirildiği bir ortamda enflasyondan 
korunmak amacıyla tasarruflarını dövize yöneltmişlerdir. Döviz cinsinden mevduatın 
toplam mevduat içindeki payının hızla artması ile kendini gösteren dolarlaşma eğilimi, tüm 
piyasaları döviz hareketlerine daha duyarlı hale getirmiştir. 

Vj'ncı Plan döneminde devlet, üretim ve dağıtım gibi ekonomik faaliyetlerden 
çekilememiş ve piyasalara müdahaleci yaklaşımından yeterince uzaklaşamamıştır. 
Toplumsal refahın artırılması amacıyla ekonomik faaliyetlerin piyasa mekanizması ile 
gerçekleştirilmesi sürecinde devletin kural koyma ve gözetme işlevi önem taşımaktadır. 
Mal ve hizmet piyasalarında rekabet ortamını sağlamaya yönelik Rekabetin Korunması 
Hakkındaki Kanun'un henüz işlerlik kazanmaması ve fikri ve sınai haklarla ilgili mevzuatın 
yetersiz oluşu, rekabet ortamının sağlanmasında, kıt olan kaynakların etkin olarak 
kullanılmasında ve dünya ekonomisi ile bütünleşmede sorunlara neden olmuştur. 

Tarim ve sanayide amaçlanan gelişmenin gerçekleştirilebilmesi ile altyapı 
hizmetlerinde etkinliğin artırılabilmesi için, bu alanlardaki yapısal sorunların hızla çözüme 
kavuşturulması gerekmektedir. 

Tarım arazilerinin tarım dışı kullanımının artışı ve erozyon nedeniyle tarım alanları 
azalmakta, arazi mülkiyetindeki dağılımın bozukluğu sonucunda küçük işletmelerin payı 
artmaktadır, ilgili kuruluşlarda ve işletme düzeyinde yeterli ve düzenli kayıt tutulmaması 
nedeniyle istatistiki bilgiler sağlanamamaktadır. Tarım sektöründe araştırma, eğitim ve 
yayım hizmetleri yeterli düzeyde bulunmamaktadır. Uygulanan destekleme politikaları 
sonucu bazı ürünlerde ekim alanları genişlemiş ve üretim fazlası oluşmuştur. Ayrıca, 
üretimin yönlendirilmesi, pazarlanması, fiyat oluşumu, üreticilere hizmet götürülmesine 
yönelik üretici düzeyindeki örgütlenme yetersizdir. 

AT ile gerçekleştirilecek gümrük birliği öncesinde sanayiin en önemli sorunlarından 
biri bazı sektörlerde rekabet güçlüğü çekilmesi olasılığıdır. Sanayiin rekabet gücünü 
olumsuz yönde etkileyen temel faktörler; makroekonomik istikrarın sağlanamaması ve bu 
çerçevede kronikleşen yüksek enflasyon, sermaye birikiminin yetersiz olması, sermaye 
maliyetinin ve sanayiin temel girdi' fiyatlarının yüksek olması, kurumsal yapıdaki 
istikrarsızlık ile teknolojideki gelişmelerin yeterince izlenememesi, sanayide teknoloji 
üreten bir düzeye ulaşılamaması, ölçek sorunları ile uluslararası standartlarda ürün 
kalitesine ve ürüne yönelik pazarlama organizasyonunda yeterli seviyeye gelinememesidir. 

Altyapı sektörlerinde, ulusal politika eksikliği ve yetki dağınıklığının yanısıra, 
hizmetlerin planlanmasında ve uygulanmasında ciddi bir koordinasyon eksikliği mevcuttur. 
Altyapı proje stokunun, ülke finansman imkanlarının üzerinde oluşturulması, öncelikli 
projelere dahi zamanında yeterli kaynak ayrılmasına imkan vermemekte; altyapının 
planlanması, gerçekleştirilmesi, kullanılması ve idamesi sürecine kullanıcıların fikirsel, 
fiziksel ve mali düzeyde katılımı yeterli düzeyde sağlanamamaktadır. Tamamlanan 
altyapının bakımı ve işletimi için yeterli kaynak genellikle ayrılamamaktadır. Altyapıda 
rekabet koşullarını düzenleyen yasal çerçeve oluşturulamamıştır. Aynı konuyu ilgilendiren 
yasalar arasındaki çelişkiler nedeniyle doğan hukuki sorunlar, amaçlanan hedeflere 
ulaşılmasını engellemektedir. Sağlıklı ve ulaşılabilir bilgi bankaları oluşturulamamış, 
altyapı teknikleri ve teknolojisi ile ilgili araştırma ve geliştirme kurumları yeterli düzeye 
getirilememiştir. 

Sonuç olarak; Vl'ncı Plan döneminde ortaya çıkan gelişmeler, kamu açıkları ve kısa 
vadeli sermaye girişi ile desteklenen tüketime dayalı büyüme ortamının sürdürülebilir 
olmadığını, ekonomik dengelerin sağlanmasında para ve maliye politikalarının uyum 
içinde uygulanması gereğini, dış ticaretin ve sermaye hareketlerinin serbestleştirildiği bir 
ortamda yurtiçi makro politikaların uluslararası konjonktürdeki gelişmelerle tutarlılığının 
önemini, ekonomi politikaları ile ilgili kararların zamanlamasındaki önemi ve sürekli 
büyümenin temel şartı olan verimlilik artışını sağlayacak ortamı yaratmak için yapısal 
sorunlara süratle çözüm getirilmesi ihtiyacını açıkça ortaya koymuştur. 
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2. SOSYAL GELİŞMELER 

Ülke nüfusunun eğitim düzeyinde yetersizlikler devam etmektedir. Okuma-yazma 
oranı erkeklerde yüzde 88,8, kadınlarda yüzde 72 olmak üzere, toplam yüzde 80,5 
seviyesinde kalmıştır, özellikle kadın nüfusta okuma-yazma oranı çok düşük olup, 
kadınların yüzde 28'i okur-yazar değildir, öğrenim durumları itibariyle; altı ve daha yukarı 
yaştaki nüfusun yüzde 46,1'i ilkokul, yüzde 7,6'sı ortaokul, yüzde 7,8'i lise ve dengi okul 
ve yüzde 3'ü de yüksekokul mezunudur. 

Çağ nüfusu itibariyle ilkokullarda okullaşma oranı yüzde 100 olmuş, ortaokullarda 
yüzde 65,6 düzeyinde kalmıştır. Sekiz yıllık zorunlu temei eğitime geçilememesi 
ortaokullardaki okullaşma oranının düşük kalmasına sebep olmuştur. Okullaşma oranları 
lise ve dengi okullarda yüzde 53, yüksek öğretimde ise yüzde 26,7 olarak gerçekleşmiştir. 
Ortaöğretimde mesleki ve teknik eğitimin payı yüzde 42, yükseköğretimde açık öğretimin 
payı yüzde 53 seviyesindedir. Bu durum gerek ortaöğretimde, gerekse yükseköğretimde 
sağlıksız gelişmenin işareti olarak görülmektedir. 

Eğitim sisteminin yapılanmasından ve işleyişinden kaynaklanan sorunlar önemini 
korumaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın merkeziyetçi 
yapısı, alt birimler ve taşra teşkilatlarının hareket imkanlarının sınırlı olmasına ve karar 
alma sürecinin yavaş işlemesine yol açmaktadır. 

Tarım, sanayi ve hizmetler sektöründeki kuruluşların mesleki ve teknik eğitime 
yeterince yönelemeyişleri önemli bir sorun alanı oluşturmaktadır. Gelişmiş ülkelerde 
olduğu gibi işletmelerin eğitimle daha fazla ilgilenmeleri ve eğitim sürecine katılmalarının 
sağlanması önem arzetmektedir. 

Eğitimde yönlendirme sisteminin yeterli olmaması, bazı mesleki ve teknik liselerin 
kapasitelerinin sınırlı olması ve yükseköğretime olan aşırı talep, öğrencilerin genel liselere 
yönelmelerine ve üniversite önünde yığılmalara sebep olmaktadır. Bu durum, öğrencilerin 
üniversiteye girme ümidiyle özel dershanelere devam etmelerine, kaynak ve zaman 
israfına neden olmaktadır. 

özel sektörün eğitim sürecine katılımı ve katkısı sınırlı kalmıştır. Toplam öğrenci 
sayısının yüzde 1,5'i özel öğretim kurumlarına devam etmektedir. Mevcut özel öğretim 
kurumları da kapasitelerinin ancak yüzde 50'sini kullanabilmektedirler. Anayasa'ya göre 
vakıflar dışındaki kişi ve kuruluşların yükseköğretim kurumu açamaması, özel öğretim 
kurumlarına verilen teşvik ve desteklerin yetersiz oluşu, özel öğretim kurumlarının 
gelişmesini sınırlandırmaktadır. 

Genel kabul görmüş meslek standartları ile sınav ve sertifikasyon sisteminin 
kurulamayışı, gençlerin meslek seçimini güçleştirmekte, alınan diploma ve sertifikaların 
denklikleri konusunda belirsizliklere neden olmaktadır. 

Altyapısı yeterince oluşturulmadan çok sayıda yeni yükseköğretim kurumunun 
açılması eğitim-öğretimin kalitesini olumsuz etkilemekte, öğretmen ve öğretim üyesi 
ihtiyacının karşılanmasında güçlüklere yol açmaktadır, öğretmen ve öğretim üyelerinin 
eğitim kurumlarına dağılımında dengesizlikler bulunmaktadır. 

Demografik geçiş süreci içinde bulunan nüfusumuzun artış hızı bir sorun olarak 
önemini korumaktadır. Ülke genelindeki hızlı değişime rağmen, bölgeler arasında 
demografik göstergelerde farklılıklar devam etmektedir. 

1985-1990 döneminde 3,4 olarak saptanan toplam doğurganlık hızının 1994 yılında 
2,69'a, bebek ölüm hızının binde 67'den binde 46,8'e, yıllık nüfus artış hızının ise yüzde 
2,17'den yüzde 1,78'e düştüğü tahmin edilmektedir. 
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Sayım arası dönemin on yıla çıkarılmış olması ve mevcut nüfus kayıt sistemindeki 
yetersizlikler nedeniyle, demografik değişimlerin izlenmesini mümkün kılacak, veri 
toplama çalışmalarında bütünlüğü sağlayacak ve kayıt sistemini ülke düzeyine 
yaygınlaştıracak yönde gerekli organizasyonlara ihtiyaç duyulmaktadır. 

Aile planlaması hizmetlerinin, hizmet gereksinimi duyan gruplara sürekli ve etkin bir 
şekilde ulaştırılması, ilgili sektörler arası işbirliğinin sağlanması, personelin eğitimi ve 
yerinde istihdamı konusunda karşılaşılan darboğazların giderilmesi önem taşımaktadır. 

Günümüzde ailelerin bazı fonksiyonlarını devralmış kurumların hizmetlerine duyulan 
ihtiyaç artmıştır. Sağlık, eğitim, sosyal güvenlik, sosyal hizmet ve yardımlar alanında 
yeterli hizmetin verilebilmesi, ailelerin kriz durumlarında veya ihtiyaç halinde 
başvurabilecekleri kurumsai yapının oluşturulması ihtiyacı sürmektedir. 

Kadınların toplumsal statülerinin yükseltilmesi ve kalkınmaya katılımlarının 
artırılabilmesi için eğitim, sağlık, istihdam, sosyal güvenlik alanları ile ilgili göstergelerinin 
iyileştirilmesi, yasal açıdan kadın-erkek eşitliğini engelleyen hususların düzenlenmesi 
gerekmektedir. \ 

Büyük kısmı önlenebilir nedenlerden kaynaklanan bebek ve çocuk ölümlerinin 
azaltılması, çocukların sağlıklı gelişimlerini ve temel eğitimlerini engelleyen sorunların 
giderilmesi ve korunmalarını amaçlayan kurumsal yapının etkinliğinin artırılması ihtiyacı 
devam etmektedir. Çocuk ıslahı konusunda istenen gelişme sağlanamamıştır. 

Bebek ölümleri, 5 yaş altı çocuk ölümleri, anne ölümleri, bağışıklama oranı gibi temel 
sağlık düzeyi göstergelerinde yeterli iyileşme sağlanamamıştır. Bu yetersizlik sadece 
sağlık sektörüyle ilgili sorunlardan değil çevre, beslenme, eğitim, konut, gelir dağılımı, 
temiz kullanma ve içmesuyu temini gibi faktörlerden kaynaklanmaktadır. 

Sağlık hizmeti veren çok sayıdaki kamu kuruluşu arasında etkili koordinasyon ve 
işbölümü sağlanamaması, hizmet birimlerinin belirli nüfus gruplarına yönelik olarak ayrı 
ayrı örgütlenmesi, fiziki, mali ve beşeri kaynakların kullanılmasında verimsizliğe ve atıl 
kapasiteye yol açmaktadır. 

Yatırımcı kurumların rasyonel olmayan kriterlere göre yatırımın yerini ve kapasitesini 
tespit etmeleri, ihtiyaçların en iyi şekilde karşılanması amacından uzak bir kaynak 
dağılımına yol açmaktadır. 

Temel sağlık hizmetlerine yeterli öncelik verilememiş, gerekli olan altyapı ve insangücü 
eksiklikleri giderilememiş ve daha çok kaynak tüketen yataklı tedavi hizmetlerine yönelinmiştir. 

Çağdaş işletmecilik esasına göre yönetilmemesi, kendi gelirleri ile giderlerini 
karşılayan idari ve mali özerkliğe sahip kuruluşlara dönüştürülememiş olması ve rekabete 
açık olmaması nedeniyle hastanelerden beklenen fayda elde edilememektedir. Etkili bir 
hasta sevk sisteminin kurulamamış olması hastanelere gereksiz hasta yığılmalarına yol 
açmaktadır. 

Sağlık sektöründe beşeri kaynaklar etkili kullanılamamış, çalışanların görev, yetki ve 
sorumlulukları tam ofarak belirlenmemiş, sağlık insangücünün mesleki, fonksiyonel ve 
coğrafi açıdan dengeli dağılımı sağlanamamıştır. 

Sağlık sigortası bütün nüfusu kapsayacak şekilde genişletilememiş ve mevcut 
sigorta uygulamaları arasında norm ve standart birliği sağlanamamıştır. 
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Düşük verimli tarım sektöründeki istihdam 20,4 milyon düzeyindeki toplam istihdam 
içinde hala yüzde 45 gibi yüksek bir pay oluşturmaktadır. Verimlilikleri uluslararası 
ölçütlere göre düşük olan sanayi ve hizmet. sektörlerinde yeterince istihdam 
yaratılamamaktadir. Oysa, nüfus artışının göreli yüksekliği, işgücüne katılma oranlarındaki 
düşüşün yavaşlaması, köyden kente göç, AB'ye entegrasyon, özelleştirme, teknolojik 
gelişmeyi yakalama gereği gibi nedenlerle rekabetçi üretken istihdam yaratma gereği 
artmaktadır. Küçük ve orta ölçekli işletmelerin istihdam yaratma potansiyeli büyümekte, 
ancak işgücünün eğitim düzeyinin düşüklüğü üretken istihdamı geliştirme açısından 
önemli bir kısıtlama oluşturmaktadır. 1994 yılında yüzde 10,5'i bulan açık işsizlik kadar 
önem taşıyan eksik istihdam düzeyi yüzde 9,3 olmuştur. Belirli yörelerde işsizlik yaygın bir 
nitelik kazanmıştır. Kentlerde eğitimli gençlerin işsizlik oranı yüksek, kadınların işgücüne 
katılma oranı düşüktür. 

1990 yılında 7,1 milyon kişi ile sivil istihdam içinde yüzde 38,6 oranında yer tutan 
ücretli istihdam, Vl'ncı Plan döneminde yüzde 39,7'ye yükselmiştir. Ücretli çalışma oranı 
ülkenin gelişmişlik düzeyine göre düşük kalmaya devam etmiştir. Sendika üyesi işçi 
sayısında, kayıtlı işçi sayısındaki artışın da üzerinde bir artış gerçekleşmiştir. Toplu 
sözleşme kapsamındaki işçi sayısında ise yüzde 3 dolayında bir azalma olduğu tahmin 
edilmektedir. Vl'ncı Plan döneminin ikinci yarısında grev ve lokavt sayıları ile grev ve 
lokavtlarda yitirilen gün sayıları çok büyük ölçüde düşmüş olmasına rağmen, çalışma 
barışının kalıcılığını sağlayacak organizasyonlara duyulan ihtiyaç giderilememiştir. 
Kayıtdışı çalışmanın yaygınlığı endüstri ilişkilerinin tabanını daraltıcı, çalışma sorunlarını 
artırıcı bir etki yapmaktadır. Onaylanan uluslararası sözleşme sayısı artırılmış, ancak bu 
sözleşmelerin iç mevzuata yansıtılması konusunda olduğu gibi, işgücü piyasasında 
esnekliği artıracak ve yaygınlaşmaya başlayan yeni çalışma biçimlerini düzenleyecek 
mevzuatı geliştirme çalışmaları da yeterli düzeyde gerçekleştirilememiştir. Kamu 
kesimindeki istihdamın toplam ücretli istihdam içinde yüzde 40'ı bulan ağırlığı Vl'ncı Plan 
döneminde de devam etmiştir. 

1990-1994 döneminde maaş ve ücretlerde yüksek oranlı reel artışlar sağlanmıştır. 
' Bu dönemde, İşçi ücretleri kamu kesiminde 2,04 kat, özel kesimde 1,5 kat artarken, 
memur maaşlarındaki artış ise 1,02 kat olmuştur. Vl'ncı Plan döneminde gelir dağılımını 
iyileştirici politikalar uygulanmış, ücretli ve maaşlıların GSYİH içindeki payları 
yükseltilmiştir. 

Bilim ve teknoloji politikasının odak noktası, toplumun bilgi seviyesinin yükseltilmesi; 
AR-GE faaliyetleriyle desteklenen ürünlerin minumum maliyet, kalite, standart ve süreklilik 
ilkelerini yerine getirecek bir gelişmeyle sağlanmasıdır. Bu kapsamda ülkemizde 
uluslararası rekabet gücü elde edecek teknoloji üretebilme yeteneğine ulaşılamamıştır. 

Vl'ncı Plan döneminde hedeflenen araştırıcı personel sayısına ulaşılamamış, 
GSYİH'dan AR-GE faaliyetlerine yeterli kaynak ayrılamamış, bilgi toplumu olma hedefi 
doğrultusunda ve refahın artırılması yönünde yeterli mesafe alınamamıştır. 

Herhangi bir kurum veya kuruluşa, özellikle karar alıcılara ihtiyaç duydukları nitelik 
ve miktardaki bilgiyi gerekli zamanda ve gerekli yerde sağlayabilecek hizmetler ve 
teknolojiler sistemi olarak tanımlanan bilgi altyapısı yetersizdir. Türkiye'de halen ulusal 
düzeyde toplanması zorunlu ve öncelikli veriler belirlenmemiş olup veriler belirli bir 
standartta değildir. İstatistik altyapısı, kurumlararası veritabanları ve bunların iletişimini 
sağlayan teknik metodolojiler istenen düzeyde oluşturulamamıştır. 

Yazılım teknolojilerine sahip olmadan bilgi toplumunu yakalamak ve diğer 
sanayilerde rekabet gücüne ulaşmak mümkün değildir. Yazılımla ilgili gerekli yasal 
korumanın ve sektöre özgü teşvikin temini önem taşımaktadır. 
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Türkiye'deki eğitim kurumları, yıllık bilişim elemanı ihtiyacının halen beşte birini 
karşılamaktadır. Nitelikli ve örgün eğitim almış işgücünün sektörün sağlıklı ve verimli 
işlemesinde ve gelişmesinde önemi büyüktür. 

Ülkemizde aktif ile pasif sigortalılar arasındaki dengenin bozulması, prim miktarı ile 
emekli aylığı ilişkisinin sağlanamaması, primlerin zamanında tahsil edilememesi, 
kurumların organizasyon yapılarının iyileştirilememesi, plasmanların verimli şekilde 
değerlendirilememesi, aktüeryal dengelere bakılmaksızın kurum mevzuatında değişikliğe 
gidilmesi, yaş sınırı olmaksızın emeklilik hakkının sağlanmış olması, prim karşılığı 
olmadan yapılan-sosyal yardım zammı ödemeleri ve sigortacılıkla bağdaşmayan 
yükümlülükler sosyal güvenlik kurumlarının finansman sıkıntılarını artırmıştır. Bu durum, 
emekli aylıklarının düşük olmasına rağmen, Bütçeye önemli miktarda yük getirmektedir. 

Belediye sayısı ve nüfusu Vl'ncı Plan döneminde hızlı bir artış göstermiştir. Dönem 
sonunda 2.716 belediyenin sınırları içinde yaşayan nüfus 45,6 milyona ulaşmıştır. Türkiye 
nüfusunun yüzde 74,6'sı belediye sınırları içinde yaşamaktadır. Büyükşehir belediyeleri 
nüfusu ise toplam belediyeler nüfusunun yüzde 42,6'sıdır. 

Belediye ve büyükşehir belediyelerinin sayılarındaki kontrolsüz ve ilkesiz artış 
eğilimi, benzer şekilde il özel idarelerinin sayısında da gözlenmektedir. 1990 yılında 73 
olan il özel idarelerinin sayısı 1994 yılında 76'ya yükselmiştir. 

Kamu yönetiminin hem merkezde hem de mahallinde yeniden yapılanması gereği 
devam etmektedir. Merkezî idare ve mahalli idareler ve aynı yöredeki mahalli idare 
birimlerinin arasındaki koordinasyon eksikliği sürmektedir. Mahalli ve merkezi idare 
arasında hizmet ve kaynak dengesi kurulamamış, yerinden yönetim ilkesi çerçevesinde 
mahalli idareler güçlendirilememiştir. Yerel nitelikli hizmetlerin büyük ölçüde merkezi idare 
tarafından yerine getirilmesi, halkın ihtiyaçları doğrultusunda etkili bir programlama 
yapılamaması idari etkinliği olumsuz yönde etkilemekte, mahalli idarelerin idari ve mali 
sorunlarının çözümünü merkezi idareden beklemesine yol açmaktadır. Aşırı merkezileşme 
sonucu görev, yetki, sorumluluk ve kaynak dağılımı açısından karmaşık bir idari, mali ve 

Y hukuki yapı oluşmuş, kamu hizmetlerinde etkinlik, verimlilik ve rasyonel kaynak kullanımı 
gerçekleştirilememiştir. 

Kamu hizmetlerinde etkinliğin artırılması amacıyla devletin rolünün değişen koşullar 
çerçevesinde yeniden tanımlanması ve değerlendirilmesi, kamu yönetiminin teşkilat 

1 yapısı, işleyişi ve personel rejiminden kaynaklanan sorunların giderilmesi ihtiyacı önemini 
korumaktadır. Bu kapsamda, görev ve teşkilat yapısı arasında uyum sağlanması, gerekli 
sayı ve nitelikte personelin istihdamı, ücret adaletinin sağlanması ve halka dönük bir 
yönetim anlayışının yerleştirilmesine yönelik hukuki ve idari düzenlemelere gidilmesi 
gerekmektedir. 

Sosyal ve ekonomik gelişme ve nüfus artışının yanısıra belediyelerin maliye teknik 
bakımdan güçsüz olmaları ile merkezi idarece yapılan yatırım harcamalarının geri 
dönüşünün olmaması, içmesuyu, kanalizasyon ve arıtma hizmetlerine olan talebi 
artırmaktadır. Su kaynaklarının planlanmasında, yönetiminde, korunmasında yetersizlikler 
devam etmekte, , kuruluşlar arasında bilgi akışı ve koordinasyon etkili olarak 
sağlanamamaktadır, içmesuyu ve kanalizasyon tesislerinin bakım, onarım ve yenileme 
çalışmalarının zamanında yapılmaması hizmetin kalitesini ve tesislerin verimli 
çalıştırılmasını olumsuz etkilemektedir. 

Başta Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri olmak üzere, nispi olarak geri kalmış 
illerden oluşan Kalkınmada Öncelikli Yörelerin gelişmesine önem verilmiş, bu yörelerin 
daha hızlı gelişmesini sağlamak amacıyla kamu maliyesi, yatırımlar ve personel 
politikaları alanındaki uygulamalara Kalkınmada Birinci Derecede Öncelikli illere ağırlık 
verilerek devam edilmiştir. 
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Vll'nci Beş Yıllık Kalkınma Planı Döneminde; bölgelerarası gelişmişlik farklarının 
azaltılması, Kalkınmada öncelikli Yörelerde yaşayan nüfusun refah düzeyinin 
yükseltilmesi ve göç eğilimlerinin istikrarlı bir dinamiğe kavuşturulması hedeflerine 
ulaşmak bakımından, bölgesel gelişme ve fiziki planlama çalışmalarına önem verilmesine 
ihtiyaç bulunmaktadır. 

Yüksek kentleşme hızı nedeniyle, kentlerin alt ve üst yapı yatırımları sürekli olarak 
artan'nüfusun ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kalmaktadır. 

Kentlerde fiziki plan çalışmalarına gereken önem ve öncelik verilememiş, kent 
rantlarının yasa dışı yollardan paylaşılması ve kaçak yapılaşma artmış, kentsel arsa 
üretimi ihtiyacı karşılayamamıştır. 

Nüfus, göç ve yüksek kentleşme hızına bağlı olarak ortaya çıkan konut sorunu 
ekonomik ve sosyal politikalar açısından önemini korumaktadır. 

Ülkemizde 40 yıldan beri hız kazanarak süregelmekte bulunan kentleşme olgusu, 
temel bir kültür değişimi sorununu gündeme getirmektedir. Kente göç eden nüfusun kent 
yaşamına uyum sağlayamaması, kentlileşememe sorunları, farklı bir kültüre geçişte 
yaşanan gecikme ve direnişler, kalkınma ve gelişme çabalarını yavaşlatan sosyal 
sorunlara yol açmaktadır. Bu bakımdan konuyu, kentlerin artan hizmet ve altyapı yatırım 
ihtiyaçlarının ötesinde, çok daha geniş kapsamlı bir geçiş sürecinin yapısal sorunları 
biçiminde ele almak gerekmektedir. 

Kentlere, ekonomilerinin talep ettiğinden daha fazla nüfusun göç etmesiyle, işsizlik, 
gecekondu, altyapı eksiklikleri, çevre kirliliği, arsa ve arazi spekülasyonu gibi sorunların 
yanısıra, yeni bir kültürle karşılaşmanın yarattığı sarsıntılar, iç çatışmalar, bunalımlar gibi 
birey ve toplulukları derinden etkileyen sorunlar da ortaya çıkmaktadır. Bunlar kente göç 
edenleri, özellikle gençleri içlerine kapanmaya veya tam tersine radikal örgütlenmelere, 
yasadışı işlere ve-suça eğilime yöneltmektedir. Konunun bu yönüne de mutlaka eğilmek 
ve özellikle genç neslin kentsel kültüre geçişini kolaylaştırıcı tedbirleri almak 
gerekmektedir. 

Kırsal kalkınmanın süreklilik ve kalıcılık temellerine kavuşturulamaması, kır-kent 
arasındaki refah düzeyi farkının giderek açılmasına ve kırsal nüfusun büyük kentlere 
yığılmasına neden olmaktadır. 

Kentlerde yaşama arzusunun artmasının yanısıra, sanayi, ticaret ve hizmetlerin 
metropollerde yoğunlaşmış olması, iş bulma olasılığının metropollerde daha yüksek oluşu, 
bu kentlerde aşırı nüfus birikimine yolaçmıştır. 

Metropol özelliği taşıyan kentlerin mevcut sorunlarından arındırılması ve istanbul'un 
uluslararası düzeyde bir metropol haline getirilmesi ihtiyacı artmıştır. 

Özellikle metropollere yönelen ve aşırı ölçüde nüfus birikimine yolaçan göç; bir 
yandan bu merkezlerde işsizliğin artmasına neden olmakta; diğer yandan yerleşim, konut, 
çevre, altyapı, ulaşım, eğitim, sağlık ve asayiş sorunlarını da artırmaktadır. 

Sürdürülebilir kalkınma yaklaşımı çerçevesinde çevre politikalarının tüm ekonomik 
ve sosyal politikalara entegrasyonunun önemi giderek artmış bulunmaktadır. 

Ancak ülkemizde, gerek 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun, gerek bu Kanun 
çerçevesinde çıkarılmış olan Yönetmeliklerin ve çevre ile ilgili mevcut diğer mevzuatın 
uygulanmasında, ilgili kuruluşlar arasındaki yetki ve sorumluluk paylaşımındaki belirsizlik 
ve yetersizlikler nedeniyle çevre yönetiminde etkenlik sağlanamamaktadır. Aynı konuyla 
ilgili olarak birden fazla kuruluşun yetkili olması, koordinasyon ve işbirliği konusunda 
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yaşanan sorunlar biraraya geldiğinde hizmetin etkili bir şekilde yerine getirilmesi 
güçleşmektedir. Bu nedenle çevre alanında mevcut mevzuattaki uyumsuzlukların 
giderilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Çevre Kanunu ve diğer çevre mevzuatı ile 
denetimlerin yapılması ve yaptırımların uygulanması konusunda mülki amirlikler ve yerel 
yönetimlere verilen yetkilerin kullanılması ve sorumlulukların yerine getirilmesi için gerekli 
teknik donanım ve altyapı ihtiyaçlarının karşılanması ve nitelikli personel temini önem 
arzetmektedir. 
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İldNCİBÖLÜM 

TEMEL AMAÇLAR VE İLKELER 
Türkiye 21'inci yüzyıla çağdaş, üreten, gelirini adaletle paylaşan, insan haklarını ve 

demokratik özgürlükleri tam olarak kullanan, barış içinde bir ülke olarak girmelidir. Türkiye 
olanakları ve toplumsal dokusu ile bu atılımı gerçekleştirecek güce sahiptir. 

Türkiye'yi 21'inci yüzyıla taşıyacak VH'inci Plan, küreselleşmenin avantajlarından en 
üst düzeyde yararlanarak çağı yakalamayı ve ülkemizin gelişmiş dünya ülkeleri arasında 
seçkin yerini almasını hedeflemektedir. Bu amaçla, özgür ve demokratik bir ortamın 
sağlanmasına, bireyin ön plana çıkarılmasına, sürdürülebilir hızlı bir büyümenin 
gerçekleştirilmesine, toplumun yaşam seviyesinin yükseltilmesi ve gelir dağılımının 
iyileştirilmesine, üretken istihdamın artırılmasına, sanayileşmenin hızlandırılmasına, 
teknolojide atılım yapılmasına, dünya refahından daha yüksek pay alabilmek için eğitim 
düzeyinin yükseltilmesi ve toplumun tüm bireylerine yeteneklerine uygun eğitimin 
verilmesine, kültürel gelişmenin sağlanmasına, toplumun tümünün sosyal güvenlik ve 
temel sağlık hizmetlerine kavuşturulmasına ve sağlık hizmetlerinin kalitesinin 
artırılmasına, çevrenin korunmasına ve geliştirilmesine çalışılacaktır. 

Gelişen haberleşme ve enformasyon teknolojileri bireylerin hızlı bir şekilde çağdaş 
siyasal, ekonomik ve sosyal normları tanımalarına ve buna paralel olarak hayat 
standartlarında hızlı bir değişimin özlemini duymalarına yolaçmaktadır. insanların bu 
özlemlerini zaman içinde gerçekleştirebilecekleri yönündeki umutlarını canlı tutacak bir 
ortamın muhafazası ve özlemler ile gerçek dünya arasındaki bir mutsuzluk uçurumu 
oluşmamasına azami özenin gösterilmesi sağlıklı bir gelişmenin vazgeçilmez şartı olarak 
görülmektedir. Bu çerçevede, her alanda uygulanacak politikalar bu özlemlere cevap 
verebilecek, üretkenliği artırıcı bir yapısal dönüşümü sağlayacak şekilde ve ekonomik 
gerçekçilikten uzaklaşmadan orta vadede sürdürülebilir bir yapıda geliştirilecektir. 

AT ile gümrük birliğinin gerçekleştiriliyor olması, Türkiye'ye bir yandan yeni fırsatlar 
yaratırken diğer yandan yeni sorumluluklar yüklemektedir. Bu gelişme ülkemizin yapması 
gereken değişimin ve yenileşmenin önemini daha da artırmıştır. Yapısal nitelikli kararların 
hızla alınması ve uygulamasına geçilmesi gerekmektedir. 

Gümrük birliğinden beklenen faydaların sağlanabilmesi için, tüm kurumlar ve hukuki 
Çerçeve gözden geçirilerek yeniden yapılandırılacak ve rekabet ortamının 
güçlendirilmesini sağlayacak reformlar gerçekleştirilecektir. 

Türkiye'nin AB ülkeleri ile olan gelir ve verimlilik farklarını süratle kapatması için, 
yerli ve yabancı yatırımların hızla artırılması gerekmektedir. Bu amaçla yaratılacak uygun 
ekonomik ve sosyal ortam için, insangücünün niteliği yükseltilecek, bilim ve teknoloji 
politikaları ile ekonomik ve sosyal yapıda köklü değişiklikler yapılacaktır. 

Ülke refahının artırılması, insangücünün düşük katma değerli faaliyetlerden ileri 
teknoloji kullanımını gerektiren yüksek katma değerli faaliyetlere kaydırılmasına ve 
verimliliğin süratle artırılmasına bağlı bulunmaktadır. Bu çerçevede eğitim-öğretim, bilim 
ve teknoloji altyapısının geliştirilmesi ve sanayileşmeye yeni bir ivme kazandırılması önem 
taşımaktadır. 

iyi eğitilmiş genç nüfus 2000'li yıllarda Türkiye'nin en büyük avantajı olacaktır. Bu 
nedenle milli değerleri özümseyebilen ve evrensel değerlere açık, bilgi üretimine katkıda 
bulunabilen ve bilgiyi yaratıcı biçimde kullanabilen insangücünün yetiştirilmesi 
gerekmektedir. Böylece verimliliği ve refahı artırmak mümkün olacaktır. 
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Kurumsal yapının, kamu ve özel kesimdeki örgütlenmenin, toplumun yenilenme ve 
uyum gücünü artıracak şekilde yeniden düzenlenmesi ve geliştirilmesi ekonomik ve sosyal 
alanda başarının temel şartıdır. 

Kurumsal düzenlemelerde; kamu finansmanının iyileştirilmesi, mali sistemin 
rasyonelleştirilmesi ve ekonomide rekabet ortamının geliştirilmesi esas olacaktır. 

Sosyal sorunları çözebilecek kurumsal düzenlemelerde, insan kaynaklarının 
geliştirilmesi, devletin sosyal görevlerinin yeniden tanımlanması, bölüşümün ekonomik ve 
sosyal dengeleri de dikkate alacak bir yapıda iyileştirilmesi, emek piyasasının etkinliğinin 
artırılması ve yerel yönetimlerin güçlendirilmesi önem taşımaktadır. 

Sosyal devlet anlayışı toplumsal yararın yüksek olduğu eğitim, sağlık ve sosyal 
güvenlik konularında yoğunlaştırılacak, sübvansiyonlar bütçeleştirilecek, uygulamada 
fırsat eşitliği, objektiflik, etkinlik ve yararlananların ödeme gücü dikkate alınacaktır. 

Fiziki altyapı, insangücü altyapısı ve kurumsal altyapıyla ilgili politikalar sürdürülebilir 
büyüme ortamını geliştirecek şekilde uygulanacaktır. 

Devletin asli görevlerini tam olarak yapabilmesi için, özelleştirme yoluyla üretim 
alanından çekilmesi hızlandırılarak küçülmesi sağlanırken, rekabetçi piyasa koşullarının 
hakim olmasını sağlamak üzere devletin kural koyma ve konulan kurallara uyulmasını 
sağlama işlevleri ağırlık kazanacaktır. 

Devletin fiyatı piyasada oluşan mal ve hizmetlerle ilgili faaliyetleri düzenleyici 
müdahalesi sınırlı tutulacak, sistemin rekabet kuralları içinde etkin bir şekilde işlemesi 
sağlanacaktır. Bu çerçevede çiftçi, işçi, esnaf, tüccar, işadamı, müteahhit gibi kesimler 
devlet kapısına bakmaktan kurtulacaktır. 

Kamu hizmetlerinden yararlananların sağladıkları bireysel faydanın karşılığını 
ödemeleri esas olacaktır. 

Vll'nci Plan döneminde makroekonomik ve yapısal uyum politikaları uygun bir 
zamanlama ve bütünlük içinde uygulanarak istikrarlı ve sürdürülebilir büyüme ortamı 
yaratılacaktır. 

Vll'nci Beş Yıllık Kalkınma Planı yeni bir stratejik yaklaşımla ele alınmaktadır. Yeni 
Plan, ülkemizin kalkınma hedefleri yanında, demokratikleşme sürecine de yön veren temel 
bir belge olacaktır. 

Vll'nci Plan; orta ve uzun vadeli ekonomik, sosyal ve kültürel politika 
uygulamalarının genel ilkelerini ve önceliklerini belirleyecek, ekonominin piyasa 
mekanizması çerçevesinde öngörülen muhtemel gelişme istikametlerini tahmin edecek ve 
ekonomik birimlerin karar alma süreçlerine yardımcı olacak genel bir çerçeveyi 
sağlayacaktır. 

• Türkiye ekonomisi esas itibariyle dışa açık, rekabetçi piyasa mekanizmasına 
dayandığından, Kalkınma Planlarının ekonomik ve sosyal hayatın tamamını ayrıntılı olarak 
belirlemesi ve öngörülerinin gerçekleşmesi için zorlayıcı olması beklenmemelidir. 

Plan döneminde yurtdışı ve yurtiçinde ,değişen koşullar karşısında Planların 
başlangıçta öngördükleri gelişme çerçevesi Yıllık Programlarla gözden geçirilerek, 
Planların piyasalardaki gelişmelere karşı esnekliği sağlanacaktır. 
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ÜÇÜNCÜBÖLÜM 

TEMEL YAPISAL DEĞİŞİM PROJELERİ 
Sürdürülebilir-bir. büyüme ortamını korumak ve üretim normlarındaki köklü değişim-

dönüşüm süreciyle ortaya çıkan bilgi toplumuna ulaşabilmek için, Türkiye'nin ekonomik ve 
sosyal yaşamında ciddi Yapısal Değişim Projelerini hayata geçirmesi gerekmektedir. 
Vll'nci Plan döneminde öncelikle gerçekleştirilecek Yapısal Değişim Projeleri ile insan 
kaynaklarının geliştirilmesi sağlanacak, demokratikleşmeyi sağlayıcı dönüşüm projelerine 
önem verilecek, sanayileşmeye yeni bir ivme kazandırılacak, teknoloji yeteneği artırılacak, 
vergi alanında, sosyal güvenlikte, tarımsal politikalarda, kamu hizmetlerinde, mahalli 
idarelerde ve altyapı hizmetlerinde çok önemli yapısal değişiklikler gerçekleştirilecektir. 

Bu yapısal düzenlemeler sonucunda devletin düzenleyici ve gözetici işlevleri ağırlık 
kazanacaktır. 

I . İNSAN KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ 

Ekonomik ve sosyal kalkınmanın sağlanması, toplumsal ve bireysel refah düzeyinin 
artması, doğa ve insan kaynaklarının etkili bir şekilde geliştirilmesi ve değerlendirilmesine 
bağlıdır. * 

Ülkemiz genç bir nüfus yapısına sahiptir. Plan döneminde de 15-64 yaş grubunun 
toplam nüfus içindeki payının artması beklenmektedir. 1994 yılında 20,4 milyon kişi olan 
işgücü arzının Plan dönemi sonunda 22,5 milyon kişiye ve 2030 yılında da yaklaşık 34 
milyon kişiye ulaşacağı tahmin edilmektedir. Buna karşılık, Avrupa Birliği ülkelerinde 
işgücü açığının ortaya çıkması beklenmektedir. Mevcut AB ülkeleri ve 2000 yılına kadar 
Birliğe dahil olması beklenen ülkelerin 1992 yılında toplam 198,2 milyon kişi olan işgücü 
arzlarının 2000 yılında 203,2 milyon kişiye ulaşması, ancak daha sonra azalma eğilimine 
girerek 2030 yılında 189,9 milyon kişiye düşmesi beklenmektedir. Bu işgücü açığının diğer 
Avrupa ülkeleri tarafından karşılanması güç görünmektedir. 

Bu çerçevede iyi yetiştirilmiş insan kaynağımız, bir taraftan giderek dünyaya daha 
fazla açılan ülkemizin rekabet gücünün artırılmasını sağlarken, diğer taraftan Avrupa 
Birliği'nin yarattığı katma değerden daha fazla pay alabilmeyi mümkün kılacaktır. 

İnsana yapılan yatırım en verimli yatırım olarak görülerek, genç ve dinamik bir nüfus 
yapısına sahip olan ülkemizde hızlı ve istikrarlı bir ekonomik büyüme ve sosyal gelişmenin 
gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. 

Her kademedeki eğitimin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasıyla beraber, okul 
öncesinden başlayarak emeklilik sonrasına kadar her dönemde insan kaynaklarının 
geliştirilmesi amacıyla kullanılabilecek bütün imkanlar harekete geçirilecektir. 

Nüfus artışının toplumsal gelişmeyi zorlaştırmayacak bir düzeyde gerçekleşmesi; 
herkese yetenekleri ölçüsünde kaliteli eğitim imkanı verilmesi; sağlıklı çevre şartlarının 
oluşturulması ve korunması; toplumsal barış ve katılımın güçlendirilmesi; sağlık 
hizmetlerinin etkili, sürekli ve kolay erişilebilir niteliğe kavuşturularak ülke düzeyine 
yaygınlaştırılması ve kalitesinin artırılması; sosyal güvenlik sisteminin etkin bir duruma 
getirilerek yaygınlaştırılması'; insan kaynaklarının üretken ve rekabetçi bir ekonomik yapıyı 
oluşturacak ve destekleyecek şekilde geliştirilmesi ortamını hazırlayacaktır. 
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GRAFİK : 1 - Avrupa Ülkelerinde İşgücü 

1992 Yılı Avrupa Ülkelerinde işgücünün Dağılımı 

DİĞERLERİ 
38,64% 

AB 
55.68'. 

2030 Yılı Avrupa ülkelerinde işgücünün (Durağan) Dağılımı 

1992 Yılı Avrupa işgücü 
Avrupa Birliği : 198,2 Milyon 
Türkiye : 20,2 Milyon 
Diğerleri : 137,5 Milyon 
TOPLAM : 355,9 Milyon 

2030 Yılı Avrupa işgücü (Durağan) 
Avrupa Birliği : 189,9 Milyon 
Türkiye : 33,9 Milyon 
Diğerleri : 149,6 Milyon 

TOPLAM : 373,4 Milyon 

Kaynak: 1. United Nation; VVorld Population Prospects (1992 Revision). 
2. VVorld Bank; VVorld DevelopmentaReport-1994. 
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1. EĞİTİM REFORMU 

a) Mevcut Durum 

Nüfusun eğitim düzeyinin yetersizliği devam etmektedir. 1990 yılı itibariyle 6 ve daha 
yukarı yaştaki nüfus içerisinde erkeklerin yüzde 11,2'si, kadınların ise yüzde 28'i okuma-
yazma bilmemektedir. Okur-yazar erkek nüfusun yüzde 73,6'sı ilkokul mezunu veya 
herhangi bir eğitim kurumunu bitirmemiştir. Okur- yazar kadınlarda ise bu oran yüzde 
81,6'dır. Ortaokul ve dengi okul mezunu olanların oranı erkeklerde yüzde 10,8, kadınlarda 
yüzde 7,6 düzeyindedir. Okur-yazar erkek nüfus içerisinde lise ve dengi okul mezunu 
olanların oranı yüzde 10,7 ve yükseköğretim mezunu olanların oranı yüzde 4,7 iken, bu 
oranlar okur-yazar kadın nüfus içerisinde sırasıyla yüzde 8,3 ve yüzde 2,6'dır. 

TABLO: 1- Nüfusun Eğitim Durumu (1990) 

(Yüzde) 

Nüfus vo Eğitim 
Durumu 
6 + Yaş Nüfusu 

Okur-Yazar Nüfus 
ilkokul Mezunu 
Ortaokul ve Dengi 
Okul Mezunu 
Lise ve Dengi 
Okul Mezunu 
Yükseköğretim 
Mezunu 
öğrenim Kurumu 
Bilinmeyen 
Bir Öğrenim 
Kurumundan Mezun 
Olmayan 
Mezun Olup 
Olmadığı Bilinmeyen 

Okuma-Yazma 
Bilmeyen 

Bilinmeyen 

6 + Yaş Nüfusu 
Toplam 

100,0 

80,5. 
"46,1' 

7,6 

7,8 

3,0 

0,02 

15,9 

0,04 

19,5 

0,04 

Erkek 
100,0 

88,8 
49,1 

9,6 

9,5 

4,2 

0,02 

16;3 

0,04 

11,2 

0,04 

Kadın 
100,0 

72,0 
43,1 

5,4 

6,0 

1,8 

0,01 

15,5 

0,03 

28,0 

0,04 

Okur-Yazar Nüfus 
Toplam 

100,0 
57,3 

9,4 

9,7 

3,8 

0,02 

19,8 

0,04 

Erkek 

100,0 
55,3 

10,8 

10,7 

4,7 

0,02 
:-

18,3 

0,05 

Kadın 

100,0 
60,0 

7,6 

8,3 

2,6 

0,02 

21,6 

0,04 

Kaynak : DİE (1990 Genel Nüfus Sayımı). 

işgücünün eğitim düzeyi de yeterli ölçüde geliştirilememiştir. 1990 Genel Nüfus 
Sayımı sonuçlarına göre işgücünün ancak yüzde 5,2'si yükseköğretim, yüzde 9,7'si lise ve 
dengi okul, yüzde 7'si ortaokul ve dengi okul mezunu olup, geri kalan yüzde 78,1'i ilkokul 
mezunu veya daha düşük eğitim düzeyindedir. 

Okullaşma oranları 1994-1995 öğretim yılında 4-6 yaş grubundaki okul öncesi 
eğitimde yüzde 5,1 , ilkokullarda yüzde 100, ortaokullarda yüzde 65,6, genel ve mesleki-
teknik liseleri kapsayan ortaöğretimde yüzde 53, yükseköğretimde yüzde 12,5'i örgün 
öğretimde olmak üzere yüzde 26,7 seviyesine ulaşmıştır. 

Avrupa Birliği ülkelerinde zorunlu temel eğitim süresi 9-12 yıl arasındadır. Ülkemizde 
de zorunlu temel eğitim süresinin artırılması yönünde çabalar olmasına rağmen, bu 
eğitimin 8 yıla çıkarılması sağlanamamıştır. 
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TABLO: 2- Eğitimde Sayısal Gelişmeler 

Eğitim Kademeleri 

Okul öncesi Eğitim 
(4-6 Yaş) 

Sekiz Yıllık Temel Eğitim 
İlkokullar (1) 
Ortaokullar 

Ortaöğretim 
Genel Liseler 
Mesleki ve Teknik Liseler 

Yükseköğretim 
örgün Öğretim 
Açık öğretim 

1989-1990 
öğrenci 
Sayısı 

(Bin Kişi) 
112 

9 140 
6 848 
2 292 

1 328 
751 
577 

645 
416 
229 

Okullaşma 
Oranı 

(Yüzde) 
2,8 

86,2 
102,1 
58,8 

36,6 
20,7 
15,9 

14,5 
9,4 
5,2 

1994-1995 
Öğrenci 
Sayısı 

(Bin Kişi) 
202 

9 651 
6 985 
2 666 

2 125 
1 227 

898 

1 339 
628 
711 

Okullaşma 
Oranı 

(Yüzde) 
5,1 

89,8 
104,4 
65,6 

53,0 
30,6 
22,4 

26,7 
12,5 
14,2 

Kaynak: Milli Eğitim Bakanlığı, YÖK, DİE, DPT 
(1) Okullaşma oranı brüt rakamdır. 

Eğitimde sağlanan sayısal gelişmelere rağmen, nüfus artışı ve iç göçler nedeniyle 
başta büyük kentlerde olmak üzere ikili ve kalabalık sınıflarda öğretim yanında tüm 
kademelerde eğitime ayrılan kaynakların yetersizliği gelişmeleri sınırlandırmaktadır. 

öğretim programlarının bilimsel esaslara göre geliştirilmesinde yeterli gelişme 
sağlanamamıştır, öğretmen ve öğretim üyesi sayısındaki yetersizlikler ve dağılımdaki 
dengesizlikler, imkan ve fırsat eşitliği yanında eğitimin kalitesini de olumsuz şekilde 
etkilemektedir. 

Ders geçme ve kredi sistemi uygulamasında aksaklıklar görülmekte ve bu sistemin 
yeniden değerlendirilmesi önem arzetmektedir. 

Kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarının mesleki ve teknik eğitim alanına 
yeterince yönelemeyişleri önemli bir sorun alanı oluşturmaktadır. Bu durum kamunun 
eğitim maliyetini artırmakta ve eğitimin kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. Küçük ve 
orta ölçekli işletmelerin imkanlarının yetersiz olması da bu kuruluşların eğitime kaynak 
tahsisini sınırlandırmaktadır, 

Mesleki-teknik örgün ve yaygın, eğitimin ekonominin insangücü ihtiyaçlarına uygun 
hale getirilmesi çalışmalarında amaçlanan düzeye ulaşılamamıştır, özellikle yaygın 
eğitimde yetersiz kalınmıştır. : 

' • ' . ' • ' ' • ' , ' ' • " • • ' • 

Mesleki ve teknik eğitimde, örgün eğitim ile yaygın eğitim arasında uygun bir 
işbölümü yapılmasının önemi devam etmektedir. 

iş hayatında talebi sınırlı olan ve kısa süreli programlarla kazandırabilecek 
mesleklere ilişkin eğitim programlarının yaygın eğitim programı kapsamına alınması 
ihtiyacı önemini korumaktadır. 

Eğitim ve öğretimde ilköğretimin ikinci kademesinden başlamak üzere etkin bir 
yönlendirme sisteminin kurulamayışı, ortaöğretimden mezun olan her öğrencinin 
yükseköğretime devam etme arzusunu doğurmakta ve üniversite önünde yığılmalara 
neden olmaktadır. Üniversitelerdeki kapasite yetersizliği de buna eklenince yığılmalar her 
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geçen yıl daha da artmaktadır. Üniversiteye girme ümidiyle bir kaç yılını özel 
dershanelerde harcayan öğrenci üniversiteye de giremediği taktirde herhangi bir mesleğe 
sahip olmadan hayata atılmaktadır. Bu durum kaynak ve zaman israfına sebep olmaktadır. 

Eğitim sisteminin yapılanmasından.ve işleyişinden kaynaklanan sorunların çözümü 
ihtiyacı önemini korumaktadır. Herkese eğitim ve öğretim imkanı sunulabilecek ortamı 
yaratıcı, her eğitim kademesinde ve özellikle yükseköğrenime girişteki yığılmaları önleyici, 
fırsat eşitliğini olumsuz şekilde etkileyen sistem dışı özel kurslara duyulan gereksinimi 
ortadan kaldırıcı, zorunlu eğitim dışında her kademede hizmetten yararlananların eğitimin 
finansmanına katılımını sağlayıcı ve her eğitim kademesinde özer öğretim kurumlarının 
artırılmasına yönelik yeni düzenlemelere ihtiyaç bulunmaktadır. 

Başta sağlık meslek liseleri olmak üzere mesleki ve teknik okullarda ve bu okulların 
öğrenci sayılarında hızlı bir artış görülmektedir. Altyapının yetersiz olduğu yerlerde açılan 
bu tür okullarda nitelikli eğitim yapılamamaktadır. 

Yeterli fiziki imkan ve öğretim elemanı temin edilmeden yenj yükseköğretim 
kurumlarının açılmaya devam edilmesi, kaynak dağılımını, eğitimin kalitesini olumsuz 
etkilemekte ve üniversiteler arasındaki nitelik farkını da artırmaktadır. 

Yeni meslek türleri ile ilgili çalışmalarda yeterli gelişme sağlanamamıştır. 

Eğitimde yeni teknolojilerin kullanılması ve yaygınlaştırılmasında yeterli gelişme 
sağlanamamıştır, özellikle bilgisayar destekli eğitimde yazılım programlarının yeterli 
ölçüde geliştirilememesi, ihtiyaç duyulan formatör öğretmenlerin yetersiz olması veya 
yetiştirilen öğretmenlerin bilgisayar laboratuvarı olmayan okullara tayin edilmesi, 
teknolojideki hızlı değişmeler sonucu mevcut bilgisayarların kısa sürede demode hale 
gelmesi ve ayrılan kaynakların sınırlılığı bu eğitimden beklenen faydanın gerçekleşmesini 
olumsuz yönde etkilemektedir. 

Sanayileşme, şehirleşme ve dışa açılmanın etkisiyle yaşanmakta olan sosyal 
değişim süreci hız kazanmıştır. Bu değişim sürecinde, tüm unsurlarıyla kültür 
zenginliğimizin korunması ve geliştirilmesi, bunu sağlayacak ortamın yaratılması ve 
gerekli çalışmaların yapılması büyük önem taşımaktadır. 

Nüfusumuzun yüzde 20,4'ünü oluşturan 15-24 yaş grubundaki gençlik kesimine 
yönelik,hizmetlerde sayı ve nitelik olarak belirli iyileşmeler sağlanmakla birlikte, bu 
hizmetlerdeki yetersizlikler devam etmektedir. Öğrenim dışı gençlik kesiminin sorunlarının 
giderilmesine duyulan ihtiyacın önemi artmıştır. 

Spora ayrılan kaynakların artırılması, tesislerin rasyonel kullanılması, sporla ilgili 
insangücü ihtiyaçlarının karşılanması, yeni bir yapılanmaya gidilmesi, özel sektörün, 
mahalli idarelerin ve spor kulüplerinin rolünün ve- katkısının artırılması ihtiyacı, devam 
etmektedir. 

Ekonomik ve sosyal gelişmişlik düzeyinin artmasıyla birlikte boş zamanların 
değerlendirilmesi kalkınmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de giderek önem 
kazanmakta, toplumsal ve bireysel bir ihtiyaç haline gelmektedir. Boş zamanların 
değerlendirilmesine ilişkin olarak organizasyon, mevzuat düzenleme, yönlendirme, fiziki 
imkan ve rehber insangücü konularındaki yetersizlikler varlığını korumakta, bu alanlarda 
düzenleme ihtiyacı önem arzetmektedir. 

Tanıtma alanındaki faaliyetler yeterli seviyeye ulaştırılamamış, bu alanda kamu ve 
özel kurum ve kuruluşlar arasında etkin bir koordinasyon sağlanamamıştır. 
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b) Amaçlar, ilkeler ve Politikalar 

Eğitimde amaç; demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'ne 
karşı görev ve sorumluluklarının bilincinde, özgür ve özgüveni olan bilgi çağı insanını 
yetiştirmektir. 

Eğitim geciktirilmeden verilmesi gereken ve faydaları uzun dönemde görülebilen bir 
hizmettir. Kişilerin ilgi, yetenek ve özelliklerine uygun alanlarda eğitim ve istihdamlarının 
sağlanması esastır. < 

Eğitim bu Plan döneminde en öncelikli sektör olacaktır, iyi eğitilmiş genç nüfus 
21'inci yüzyılda gerek ülkemizin rekabet gücünün artmasında gerekse AB'ye entegrasyon 
bakımından Türkiye'nin en büyük avantajı olacaktır. Bu çerçevede; laik, çoğulcu 
demokrasiyi özümsemiş, ulusal kültürü geliştirici, düşünme, algılama ve problem çözme 
yeteneği gelişmiş, dış dünyaya, evrensel değerlere ve yeni düşüncelere açık, kişisel 
sorumluluk duygusu ve toplumsal duyarlılığı gelişmiş, bilim ve teknoloji üretimine yatkın ve 
beceri düzeyi yüksek insangücünün yetiştirilmesini sağlayacak bir eğitim politikası 
izlenecektir.. 

örgün ve yaygın eğitim sisteminin nitelik ve niceliğinin geliştirilerek ekonomik 
büyüme ve sosyal gelişmenin en önemli unsurlarından olan insangücünün yetiştirilmesi 
temel ilkedir, 

insangücünün yetiştirilmesi ve verimliliğinin yükseltilmesi amacıyla eğitime ayrılan 
kaynakların artırılması, özel sektör kaynaklarından da yararlanılması ve bu kaynakların 
akılcı bir şekilde kullanılması sağlanacaktır. 

insangücünün eğitim düzeyinin uluslararası alanda rekabet gücünü artıracak şekilde 
geliştirilmesi esas olacaktır. 

Gelişen dünya şartlarına paralel olarak öncelikle insan kaynağının geliştirilmesinde 
uluslararası teknik işbirliğinden azami şekilde yararlanılacak, uluslararası çok taraflı ve 
ikili teknik işbirliği faaliyetleri Devlet Planlama Teşkilatı'nın koordinatörlüğünde 
yürütülecektir. 

Eğitim programları, öğretim yönetimi ve teknikleri ile eğitim araç ve gereçleri 
kalkınma amaçları ve teknolojik gelişme açısından ele alınarak evrensel ölçülerde, 
demokratik ve özgürlükçü bir anlayışla yeniden düzenlenecektir. Eğitimin kalitesi 
yükseltilecek ve her kademedeki eğitim yaygınlaştırılarak fırsat eşitliği sağlanmasına 
çalışılacaktır. 

Vll'nci Plan dönemi sonunda, okullaşma oranları okul öncesi eğitimde yüzde 16, 
sekiz yıllık zorunlu temel eğitimde yüzde 100, ortaöğretimde yüzde 75 ve 
yükseköğretimde yüzde 19'u örgün öğretimde olmak üzere yüzde 31 olacaktır. 
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TABLO: 3- Vll'nci Plan Döneminde Eğitimde Beklenen Sayısal Gelişmeler 

Okul öncesi Eğitim 
(4-6 Yaş) 

Sekiz Yıllık Temel Eğitim 
ilkokullar 
Ortaokullar 

Ortaöğretim 
Genel Liseler 
Mesleki ve Teknik Liseler 

Yükseköğretim 
örgün öğretim 
Açık öğretim 

1994-1995 
Öğrenci Okullaşma 
Sayısı Oranı 

(Bin Kişi) (Yüzde) 
202 5,1 

9 651 89,8 
6 985 104,4 
2 666 65,6 

2 125 53,0 
1 227 30,6 

898 22,4 

1 339 26,7 
628 12,5 
711 14,2 

2000-2001 
Öğrenci 
Sayısı 

(Bin Kişi) 
627 

10 562 

3 037 
1 640 
1 397 

1 677 
1 028 

649 

Okullaşma 
Oranı 

(Yüzde) 
16,0 

100,0 

75,0 
40,5 
34,5 

31,0 
19,0 
12,0 

Kaynak : Milli Eğitim Bakanlığı, YÖK, DİE, DPT. 

Eğitimin tüm kademelerinde yabancı dille öğretim hususu yeniden düzenlenecektir. 
Bu konuda ağırlık, daha çok yabancı dille öğretim yerine, kişilere iyi bir yabancı dil 
öğretilmesini sağlayıcı ortamın hazırlanmasına verilecektir. 

. Ders geçme ve kredi sistemi yeniden düzenlenecektir. 

Ortaöğretimden üniversiteye yönelme sürecini yeniden düzenleyebilmek, üniversite 
önündeki aşırı yığılmayı önlemek ve ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli ara insangücünü 
yetiştirebilmek amacıyla, yükseköğretim öncesinde ve ortaöğretim kademesinde yoğun 
şekilde faaliyet gösteren özel dershanelerin mesleki ve teknik eğitime yönelmeleri ve 
uygun olanların ortaöğretim ve yükseköğretim kurumu oluşturmaları desteklenecektir. 

Zorunlu temel eğitimin ikinci kademesinden başlamak üzere ortaöğretimde etkin bir 
ölçme, değerlendirme ve yönlendirme sistemi oluşturularak piyasanın talebine yönelik 
insangücü yetiştirilmesi amacıyla mesleki ve teknik ortaöğretimin etkinliği artırılacaktır. 

Bu Plan döneminde okul öncesi eğitim tedricen yaygınlaştırılacak, AB ülkelerinde 
asgari norm olan 9 yıllık zorunlu eğitimi bu aşamada ülkemizin tüm bölgelerinde, eğitim 
birliği yasası çerçevesinde 8 yıllık zorunlu temel eğitim olarak uygulamaya geçilecek ve 
yükseköğretime girişte yığılmaları önlemek için ortaöğretimde yeni bir yapılanmaya 
gidilecektir. ~ 

Uluslararası rekabet gücünün artırılmasında ileri teknolojinin kullanımı, geliştirilmesi 
ve üretilmesi birincil öneme sahiptir. Bu bağlamda, insangücü potansiyelinin 
değerlendirilmesi ve niteliğinin artırılarak üretim sürecine katılımının sağlanması 
gerekmektedir. Eğitim sistemi bu amaca hizmet edebilecek dinamik bir yapıya 
kavuşturulacaktır. İhtiyaç duyulan insangücünün yetiştirilmesi amacıyla orta ve 
yükseköğretim kademelerinde örgün ve yaygın mesleki-teknik eğitime önem verilecektir. 

örgün ve yaygın mesleki-teknik eğitimin dünya standartlarına yükseltilmesine, 
meslek standartları ve sertifikasyon sistemi üzerinde yapılan çalışmaların 
tamamlanmasına, okul ve iş hayatı ilişkilerinin geliştirilmesine, temel bilgi ve beceriler ile 
yeni teknolojilerin okulda verilmesine ve uygulamanın işyerlerinde yapılmasına ve 
hizmetiçi eğitime önem verilecektir. 
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Öğretmen ve öğretim üyelerinin sayı ve nitelikleri artırılacak, başarılı ve üstün 
yetenekli öğrencilerin bu alana yönlendirilmesi sağlanacaktır. Öğretim üyesi ihtiyacının 
giderilmesinde yurtdışı imkanlardan da yararlanılacaktır. 

Mesleki ve teknik eğitim kurumları ve programları ile işe yerleştirme hizmeti veren 
birimler ve işgücü piyasası arasında etkin bir koordinasyon ve işbirliği kurulması 
sağlanacaktır. 

Örgün ve yaygın eğitim kurum ve programları arasında her aşamada yatay ve dikey 
geçişlere imkan veren esnek bir yapı oluşturulacaktır. Eğitim ve öğretimini tamamlayarak 
hayata atılan veya herhangi bir nedenle okuldan ayrılmış herkese hayatlarının her 
döneminde, kendi dallarında bilgi ve becerilerini geliştirme imkanları sağlanacaktır. 

Mesleki ve teknik eğitimde modüler sisteme geçilecek, müfredat programları modüler 
sisteme uygun hale getirilecek, örgün veya yaygın eğitim alan ve aynı. mesleki becerilere 
sahip olan kişilere eşdeğer meslek sertifikası verilerek denklikleri sağlanacaktır. 

Meslek standartları tespit edilecek, bu standartlara uygun sınav ve sertifikasyon 
sistemi kurulacak ve Meslek Standartları Kurumu oluşturulacaktır. 

Dünyadaki gelişmeler ve Türkiye'nin orta vadeli hedefleri doğrultusunda yeni meslek 
türleri ile ilgili olarak kamu kurumları, özel kesim ve üniversitelerin işbirliğiyle politika ve 
programlar geliştirilecektir. 

Sağlık, eğitim, bilim-araştırma, turizm ve çevre sektörlerinin artan önemi gözönüne 
alınarak bu alanlarda nitelikli personel yetiştirilmesine ağırlık verilecektir. 

Açık öğretim, örgün eğitimin yanısıra geniş kitlelerin ihtiyaç duydukları bilgi ve 
becerileri elde etmelerine imkan verecek esnek bir yapıda geliştirilecektir. 

Yükseköğretim bürokratik ve merkeziyetçi yapıdan kurtarılacak ve sistemde rekabeti 
geliştirici düzenlemeler yapılacak; üniversitelere bilimsel özerklik kazandırılacaktır.. Eğitim-
öğretim sistem ve programları uluslararası eğitim sistem ve standartlarına uygun hale 
getirilecek, bilimsel içerikli yayınların üniversitelerin kütüphanelerine kazandırılmasına 
önem verilecektir. ' < • • ' • 

Üniversite ve fakülte yönetimlerinin yetkilerinin artırılması, öğretim üyesi, araştırma 
görevlileri ve öğrencilerin yönetime katılmalarının sağlanması için düzenlemeler 
yapılacaktır. 

Toplumsal faydanın büyük olduğu zorunlu eğitimin devlet tarafından üstlenilmesi, 
bireysel faydanın nispeten büyük olduğu daha üst eğitim kademelerinde hizmetten 
yararlananların hizmetin bedelini ödemesi sağlanacaktır. Bu yapı, fırsat eşitliği açısından 
ödeme gücü olmayan öğrencilerin hizmetten yararlanabilmesini sağlamak üzere özel 
kesimin de katkısıyla dar gelirli aile çocuklarından başlanarak kredi ve burs sistemiyle 
desteklenecektir. 

Devlet gözetiminde özel kesimin eğitim hizmeti sunma faaliyetleri teşvik edilecektir. 
Kamu ve özel kesimde, yaygın mesleki eğitimin teknik ve finansman yönünden 
desteklenmesine önem verilecektir. 

Eğitimin her kademesinde teknoloji destekli eğitim yapılacak, kademeli olarak 
bilgisayar destekli eğitim geliştirilerek yaygınlaştırılacak, kitle eğitimine ve uzaktan 
öğretime önem verilecektir. Bilgisayar destekli eğitimde yazılım programlarının 
geliştirilmesi ve sistemin kendi kendini beslemesi amacıyla döner sermaye işletmesi 
kurularak kurumsal düzenlemeye gidilecektir. Bu amaçla özel sektör imkanlarından da 
faydalanılacaktır. 
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Kültür 

Kültür politikası, demokratikleşmeyi gerçekleştirmiş ve insanı daha özgür kılan bir 
toplum oluşturmayı hedef alacaktır. 

Kalkınmanın, çağdaşlaşmanın ve dışa açılmanın esasını oluşturan milli kültürün 
korunması, geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması temel ilkedir. 

Temel yaklaşım, kültürel zenginliği kalkınma hamlesinin asli unsuru saymanın 
yanında, uluslararası iletişim ve etkileşimin ivmesini de ülkemizin kültürel kalkınmasına 
katabilmek olacaktır. 

Çağdaş yaklaşım doğrultusunda tüm kültürel etkinliklerin demokratik bifanlayış ve 
ulusal bütünlük ilkesi çerçevesinde gerçekleştirilmesi hedef alınacaktır. 

Taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına önem verilecektir. 

Yurt dışındaki vatandaşlarımızın ulusal benliklerini koruyarak Türkiye ile bağlarının 
kuvvetlendirilmesi, başta Türk Cumhuriyetleriyle olmak üzere bütün ülkelerle sosyal ve 
kültürel ilişkilerin geliştirilmesi esas olacaktır. 

Kültür Bakanlığı yurtdışı teşkilatında yer alan Kültür Müşavirlikleri ve Ataşeliklerinin 
etkin şekilde çalışabilmelerine olanak sağlayacak Kültür Merkezleri açılarak Dışişleri 
Bakanlığı ile ortak değerlendirilecektir. 

Yurtiçi ve yurtdışı tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde kamu kurum ve 
kuruluşları dışında özel girişimler, vakıflar ve derneklerin faaliyetleri desteklenecektir. 

Gençlik 

Gençlik kesiminin sorunlarını gidermek ve gençlerin kalkınma sürecine katkı ve 
katılımlarını artırabilmek amacıyla bu kesime sunulan hizmetler sayı ve nitelik olarak 
geliştirilecektir. Toplumun temelini oluşturan ve geleceğin güvencesi olan gençlerin 
eğitim, sağlık, çalışma hayatı, sosyal güvenlik, istihdam ve boş zaman değerlendirme 
konularındaki sorunlarının çözümüne yönelik önlemler alınacaktır. 

Beden Eğitimi ve Spor 

Bedenen ve ruhen sağlıklı bir toplum yetiştirilmesinin temel unsurlarından biri olan 
sporun geniş kitlelerce yapılması teşvik edilecek, yoğunluk tek dal yerine olimpik sporların 
tüm alanlarına yöneltilecek, devletin ağırlığı azaltılırken özel kesimin katkısı artırılacak ve 
tesislerin rasyonel kullanımı sağlanacaktır. 

Boş Zamanların Değerlendirilmesi 

Boş zamanların değerlendirilmesini yaşamın bir parçası haline getirmek temel 
ilkedir. > -

Boş zamanların değerlendirilmesinde eğitim ve organizasyon faaliyetlerini yürütecek 
insangücünün yetiştirilmesi amacıyla üniversitelerde rekreasyon ana bilim dalı tesis 
edilecektir. 
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Boş zamanların değerlendirilmesinde kullanılacak alan ve tesisler, çocuk, genç, ev 
hanımları, yaşlı, yalnız yaşayanlar, özürlü ve benzeri gruplar tarafından değişik 
zamanlarda istifade edilebilir şekilde geliştirilecektir. Toplumun her kesiminin boş 
zamanları değerlendirme faaliyetlerine katılabilmesi için çok amaçlı tesislerin mahalli 
idarelerin yardımı ile semtlere, uydu kentlere ve kırsal kesime kadar yaygınlaştırılması 
çabaları sürdürülecektir. 

TABLO: 4- Yükseköğrenimli insangücü 
Arzı Projeksiyonu 

(Bin Kişi) 
Öğrenim Dalı 
Dil ve Edebiyat 
Matematik ve Fen Bilimleri 
Tıp 
Dişhekimliği 
Eczacılık 
Veterinerlik 
Sosyal Bilimler 
Hukuk 
ilköğretim Öğretmenliği 
Ortaöğretim öğretmenliği 
Teknik Bilimler 
Ziraat ve Ormancılık 
Güzel Sanatlar 

1995 
34,3 
60,9 
67,2 
13,8 
18,1 
9,5 

286,0 
43,7 

318,8 
135,8 
196,2 
46,3 
14,7 

2000 
42,9 
74,4 
83,5 
16,8 
21,0 
12,2 

353,6 
50,5 

357,8 
159,8 
238,0 
64,4 
19,5 

Kaynak: DPT. 

TABLO: 5- Sağlık, Eğitim ve Güvenlik Alanındaki Personel Arzı 
ve İhtiyacı Projeksiyonu 

(Bin Kişi) 
1995 2000 

Arz İhtiyaç ~ Arz İhtiyaç 
67,2 
13,8 
18,1 
69,0 

318,8 
135,8 
49,6 

127,1 

78,3 
16,3 
17,8 

140,4 
372,4 
111,1 
49,2 

140,4 

83,5 
16,8 
21,0 

104,0 
357,8 
159,8 
72,6 

182,6 

100,0 
22,3 
22,0 

176,6 
417,9 
156,7 

75,4 
200,0 

Kaynak: DPT. 

Hekim 
Dişhekimi 
Eczacı 
Hemşire 
İlköğretim öğretmeni 
Ortaöğretim öğretmeni 
Yükseköğretim öğr. Elemanı 
Polis 
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TABLO: 6- Teknik Personel Arzı ve ihtiyacı Projeksiyonu 

(Bin Kişi) 

Meslek Türü 
Mimar 
İnşaat Mühendisi 
Makina Mühendisi 
Endüstri Mühendisi 
Elektrik-Elektronik Müh. 
Bilgisayar Mühendisi 
Kimya Mühendisi 
Maden ve Petrol Müh.. 
Metalürji Mühendisi 
Jeoloji ve Jeofizik Müh. 
Jeodezi Mühendisi 
Çevre Mühendisi 
Diğer Mühendisler 
Ziraat ve Orman Müh. 
Veteriner 

1995 
Arz 
25,0 
38,9 
37,3 

8,7 
25,7 
4,1 

17,3 
6,8 
3,5 
9,7 
5,4 
2,1 

11,4 
46,3 
9,5 

İhtiyaç 
19,4 
30,0 
35,5 
8,2 

22,2 
5,1 

14,1 
5,6 
2,2 
7,5 
4,6 
3,2 

10,6 
29,5 
9,0 

2000 
Arz 
29,5 
43,6 
45,7 
11,9 
32,2 
5,9 

18,8 
8,9 
4,4 

12,8 
6,6 
3,9 

13,5 
64,4 
12,2 

İhtiyaç 
25,9 
37,1 
45,9 
12,4 
30,9 
7.3 

17,8 
7,4 
2,9 

10,0 
6,2 
5,5 

15,2 
39,3 
12,0 

Kaynak: DPT. 

c) Hukuki ve Kurumsal Düzenlemeler 

Zorunlu temel eğitimi asgari 8 yıla çıkarmak, temel eğitimin ikinci kademesinden 
itibaren etkin bir yönlendirme sistemi oluşturmak, eğitim programlarının günün ihtiyaçları 
doğrultusunda yeniden düzenlenmesini sağlamak, ailelerin, işletmelerin ve yerel 
yönetimlerin eğitim harcamalarına katılımını sağlamak amacıyla 222 sayılı İlköğretim ve 
Eğitim Kanunu ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nda gerekli değişiklikler yapılacaktır. 

Milli eğitimde hizmet esasına göre bir yapılanmayı gerçekleştirmek; merkez 
teşkilatını makro düzeyde stratejik planlama, müfredat programı, araştırma-geliştirme, 
denetleme yapan ve koordinasyon işleriyle uğraşacak üst düzey karar organı haline 
dönüştürmek; bürokrasiyi azaltmak; gerek Bakanlık taşra birimlerine gerekse yerel 
yönetimlere yetki ve sorumluluk devrini gerçekleştirmek; Bakanlık taşra teşkilatları ile 
yerel yönetimler ve ailelerin eğitimde hizmet verme sürecine aktif katılımını sağlamak için 
3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat Kanunu'nda düzenlemeler yapılacaktır. 

özel kesimin eğitime yatırım yapmasını teşvik etmek; özel okullarda okuyan 
öğrencilerin eğitim harcamalarının bir kısmını vergi iadesi, muafiyet, burs ve benzeri 
yollarla sübvanse etmek; yükseköğretimde vakıf üniversitelerinin eğitim bütçelerinin bir 
kısmının devlet tarafından karşılanması ile ilgili uygulamadan ilk ve ortaöğretim " 
kademesindeki özel okulların da yararlandırılmasını sağlamak; ihtiyaç duyulaıraîanlarda 
yeni kapasiteler yaratmak ve mevcut kapasiteyi genişletmek; özel dershanelere 
gereksinimi giderek ortadan kaldırmak, bu kurumların eğitim sistemi içinde eritilmesini 
özendirmek amacıyla 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'nda yeni düzenlemeler 
yapılacaktır. 

Meslek eğitimini geliştirmek; kamu ve özel kesim kurum ve kuruluşlarının mesleki ve 
teknik eğitime katılımını sağlamak; Çıraklık, Mesleki ve Teknik Eğitimi Geliştirme ve 
Yaygınlaştırma Fonu kaynaklarını etkin kullanmak ve Fon yönetiminde tarafların katılımını 
sağlamak; Mesleki ve Teknik Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Merkezi'ni işler hale getirmek 
ve okul-işletme işbirliğini etkin hale getirmek amacıyla 3308 sayılı Çıraklık ve Mesleki 
Eğitim Kanunu'nda gerekli değişiklikler yapılacaktır. 
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Yükseköğretimin merkeziyetçi ve bürokratik yapıdan kurtarılması; üniversite ve 
fakülte yönetim kurullarının yetkilerinin artırılması; kaynak yaratma ve harcama 
konusunda hareket serbestisinin getirilmesi; sistemde rekabetin geliştirilerek etkinliğin 
artırılması ve üniversite-sanayi ilişkilerini en üst düzeye çıkarmak üzere öğretim üyelerinin 
sanayiin araştırma-geliştirme faaliyetlerine etkin katılımının gerçekleştirilmesi; vakıflar 
dışında da özel üniversite veya yüksekokul kurulmasına imkan verilmesi amacıyla 2547 
sayılı Kanun'da gerekli değişiklikler yapılacaktır. Ancak, vakıf dışında özel üniversite 
kurulması konusunda Anayasanın İ30'uncu maddesinin de değiştirilmesi gerekmektedir. 

Gelir temin etme ve harcama konusunda esnek bir yapı oluşturmak amacıyla Döner 
Sermaye ile ilgili mevzuatta düzenlemeler yapılacaktır. 

2. NÜFUS VE AİLE PLANLAMASI 

a) Mevcut Durum 

Vl'ncı Plan döneminde nüfus artış hızının yavaşladığı ve 1990-1995 döneminde yıllık 
ortalama olarak yüzde 1,85 düzeyinde gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 

Hızlı nüfus artışı, bireylerin refah artışından daha fazla pay alabilmesini ve 
ekonominin değişim sürecinin daha hızlı gerçekleşmesini' engellemekte, sürdürülebilir 
kalkınma çabalarını güçleştirmekte, konut, sağlık, eğitim ve altyapıya olan ihtiyacı 
artırmaktadır. 

Ülke genelinde demografik yönden yapısal bir değişim olmakla birlikte bölgelerarası 
farklılıklar devam etmektedir. / 

Ülkemiz, özellikle son yıllarda yurt dışından göçlere, sığınmalara ve kaçak işçi 
akımına maruz kalmış ve göç alan bir ülke niteliği kazanmıştır. Gelen kişilerin demografik, 
sosyal ve ekonomik niteliklerini belirleyen istatistiklerin olmayışı, bu konu ile ilgili iktisadi 
ve sosyal politikaların geliştirilmesini güçleştirmektedir. 

Sayım arası dönemin 1990 yılından başlayarak on yıla çıkarılması nedeniyle, bu 
uzun süredeki değişimlerin izlenebilmesi için ülkemizdeki nüfusa ilişkin veri toplama 
çalışmalarının bir bütünlük içerisinde ele alınmasına ve bütünlüğü sağlayacak yönde 
gerekli organizasyonların geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. 

Mevcut nüfus kayıt sistemi, altyapı ve organizasyon eksiklikleri nedeniyle kapsam 
yönünden etkin olamamıştır. Bu nedenle de tüm yerleşmelerde hayati olaylara ilişkin 
bilgilerin toplanması ve kayda geçirilmesi konusunda alan çalışmalarına dayalı olarak bu 
sistemin geliştirilmesi ve ülke düzeyinde yaygınlaştırılması ihtiyacı önem taşımaktadır. 

1985-1990 döneminde 3,4 olarak saptanan toplam doğurganlık hızının 1994 yılında 
2,69'a, bebek ölüm hızının binde 67'den binde 46,8'e, yıllık nüfus artış hızının ise yüzde 
2,17'den 1994 yılında yüzde 1,78'e düştüğü tahmin edilmektedir. 

1990-1994 yılları arasında, nüfusun üç ana yaş grubu itibariyle dağılımında; 0-14 yaş 
grubu oranının yüzde 35,5'den yüzde 33'e düştüğü, 15-64 yaş grubu oranının yüzde 
60,5'den yüzde 62,5'e, 65 ve üstü yaş grubu oranının ise yüzde 4'deh yüzde 4,5'e 
yükseldiği tahmin edilmektedir. 

Annenin eğitim düzeyinin düşük olması, sık, erken ve geç yaşlardaki doğumların 
varlığı, doğum öncesi ve sonrası bakımın yetersizliği, doğumda sağlık personeli ve 
kurumdan yararlanma oranının düşük olması, yüzde 32 oranında olduğu gözlenen 
planlanmamış ve istenmeyen gebelikler ve ailelerin bozuk ekonomik koşulları bebekle 
birlikte anne sağlığını da olumsuz etkilemektedir. 
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TABLO: 7- Demografik Göstergelerde Gelişmeler 

Demografik Göstergeler 
Toplam Nüfus (Yıl Sonu) 
Toplam Nüfus (Yıl Ortası) 
Yıllık Nüfus Artış Hızı (1) 
Kaba Doğum Hızı 
Kaba ölüm Hızı 
Toplam Doğurganlık Hızı 
Bebek ölüm Hızı 

Doğuşta Hayatta Kalma Ümidi 
Toplam 
Erkek 
Kadın 

Nüfusun Üç Ana Yaş Grubu 
İtibariyle Dağılımı 

0-14 Yaş Grubu 
15-64 Yaş Grubu 
65 + Yaş Grubu 

Nüfusun Eğitimle İlgili Yaş Grupları 
İtibariyle Dağılımı 

4-6 Yaş Grubu 
7-11 Yaş Grubu 

12-14 Yaş Grubu 
15-17 Yaş Grubu 
18-21 Yaş Grubu 

Birim 
Bin Kişi 
Bin Kişi 
Yüzde 
Binde 
Binde 
Çocuk Sayısı 
Binde 

Yıl 
Yıl 
Yıl 

Yüzde 
Yüzde 
Yüzde 

Yüzde 
Yüzde 
Yüzde 
Yüzde 
Yüzde 

1990 
56 754 
56 203 

1,97 
24,8 
6,9 

2,99 
57,6 

66,7 
64,4 
69,0 

35,5 
60,5 
4,0 

7,1 
12,0 
7,0 
6,5 
7,9 

1994 
61 110 
60 576 

1,78 
22,8 
6,6 

2,69 
46,8 

67,7 
65,4 
70,0 

33,0 
62,5 
4,5 

6,5 
•11,1 

6,7 
6,6 
8,2 

Kaynak: DİE.DPT. 
(1) Göçleri kapsamaktadır. 

Aile planlaması hizmetlerinin gerçekleştirilmesinde ulaşılabilirlik, hizmetin 
devamlılığı, yaygınlığı ve kalitesi, personelin mezuniyet öncesi ve sonrası eğitimi, iyi 
danışmanlık hizmetinin verilmesi, sağlık personelinin hizmet verme motivasyonu, ulaşım 
araçları ile tıbbi ve diğer malzemenin sağlanması, sağlık personelinin yüksek dönüşüm 
hızı, sektörler ve kuruluşlar arası işbirliği önemini korumaktadır. 

Sanayileşme ve kentleşme gibi sebeplerle aile yapısında meydana gelen değişimler, 
ailenin geleneksel fonksiyonlarını da etkilemektedir. Bu değişimlerin olumsuz etkilerine 
karşı ailenin çağdaş kurum ve hizmetlerle desteklenmesi ve kalkınma ile artan refahtan 
aldığı payın artırılmasını sağlayacak tedbirlerin alınması gerekmektedir. 

Kadınların eğitim, sağlık, istihdam ve sosyal güvenlik alanları ile ilgili göstergelerinin 
iyileştirilmesi, mevzuatımızdaki kadın-erkek eşitliğini engelleyen hususların düzenlenmesi, 
kadının toplumsal statüsünün yükseltilmesi ve kadın-erkek eşitliğinde ilerleme 
sağlanabilmesi için önem arzetmektedir. 

Bebek ve çocuk ölümlerinin yaklaşık yüzde 60'ı önlenebilir hastalıklardan 
kaynaklanmakta, çocuklarda yetersiz ve dengesiz beslenmeye bağlı gelişim bozuklukları, 
vitamin ve mineral eksikliğinden kaynaklanan beslenme hastalıkları görülmektedir. 
Okulöncesi eğitimde yeterli gelişme sağlanamamış olup, büyük çoğunluğu kız 
çocuklarından oluşan 1,4 milyon çocuk ilkokul sonrası örgün eğitimden kopmaktadır. Özel 
eğitime ihtiyacı olan çocukların yüzde 2'si eğitim hizmetlerinden yararlanabilmekte, 
korunmaya muhtaç çocukların yüzde 4,2'sine hizmet verilebilmektedir. 
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2253 sayılı Çocuk Mahkemeleri Kuruluş, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında 
Kanun'un öngördüğü tedbirlerde ve genel anlamda çocuk ıslahı konusunda organizasyon, 
insangücü, eğitim, kuruluşlararası işbirliği ve koordinasyon yetersizliği sebebiyle istenen 
gelişme sağlanamamıştır. 

Çalışan çocukların sağlık, eğitim, sosyal güvenlik, çalışma şartları konularında 
mevzuat, organizasyon ve denetim yetersizliğinden kaynaklanan sorunları önemini 
korumaktadır. 

b) Amaçlar, ilkeler ve Politikalar 

Kalkınma için gerekli olan insan kaynağının geliştirilmesi, nüfus artış hızının 
yavaşlatılması ve sürdürülebilir kalkınma hedef ve politikalarıyla tutarlı bir nüfus yapısının 
oluşturulması temel ilkedir. 

Vll'nci Plan dönemi sonunda, nüfus artış hızının yüzde 1,5'e ve toplam doğurganlık 
hızının 2,33'edüşeceği tahmin edilmektedir. 

TABLO: 8- Vll'nci Plan Döneminde Demografik Göstergelerde Beklenen 
Gelişmeler 

(Yıl Ortası) 

Demografik Göstergeler 
Toplam Nüfus (Yıl Sonu) 
Toplam Nüfus (Yıl Ortası) 
Yıllık Nüfus Artış Hızı(1) 
Kaba Doğum Hızı 
Kaba ölüm Hızı 
Toplam Doğurganlık Hızı 
Bebek ölüm Hızı 
Yıllık Doğum Sayısı 
Yıllık ölüm Sayısı 

Doğuşta Hayatta Kalma Ümid 
Toplam 
Erkek 
Kadın 

Nüfusun Üç Ana Yaş Grubu 
İtibariyle Dağılımı 

0-14 Yaş Grubu 
15-64 Yaş Grubu 
65 + Yaş Grubu 

Nüfusun Eğitimle ilgili Yaş 
Grupları İtibariyle Dağılımı 

4-6 Yaş Grubu 
7-11 Yaş Grubu 

12-14 Yaş Grubu 
15-17 Yaş Grubu 
18-21 Yaş Grubu 

Birim 
Bin Kişi 
Bin Kişi 
Yüzde 
Binde 
Binde 
Çocuk Sayısı 
Binde 
Bin Kişi 
Bin Kişi 

Yıl 
Yıl 
Yıl 

Yüzde 
Yüzde 
Yüzde 

Yüzde 
Yüzde 
Yüzde 
Yüzde 
Yüzde 

1995 
62 171 
61 644 

1,71 
22,4 
6,6 

2,62 
44,4 

1 381 
405 

67,9 
65,7 
70,3 

32,3 
63,0 
4,7 

6,3 
10,8 
6,6 
6,5 
8,2 

1996 
63 221 
62 697 

1,68 
22,0 
6,5 

2,55 
42,2 

1 379 
408 

68,2 
65,9 
70,5 

31,7 
63,5 
4,8 

6,2 
10,6 
6,5 
6,5 
8,3 

2000 
67 332 
66 834 

1,50 
20,5 
6,4 

2,33 
35,3 

1 370 
431 

69,1 
66,9 
71,5 

29,6 
64,9 

5,5 

5,8 
9,8 
6,0 
6,1 
8,1 

Kaynak: DİE.DPT 
(1) Göçleri kapsamaktadır. 
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Toplumun kalkınmışlık düzeyi ile bağdaşmayan yüksek bebek ölüm hızının VlPnci 
Plan dönemi sonunda binde 35,3'e düşmesi ve doğuşta hayatta kalma ümidinin 69,1 yıla 
yükselmesi beklenmektedir. 

Demografik göstergelerde ortaya çıkan bu değişmelere bağlı olarak, nüfusun üç ana 
yaş grubunun toplam nüfus içindeki paylarında da değişmeler olacaktır. 0-14 yaş 
grubunun payı azalırken, 15-64 ile 65 ve üstü yaş gruplarının toplam nüfus içindeki 
payları artacaktır. 

İktisadi ve sosyal politikaların uygulanması ve sonuçlarının etkin bir şekilde 
değerlendirilmesi amacıyla, hayati olayları kayda geçiren mevcut sistem, güvenilir ve çok 
amaçlı bilgi üretebilecek şekilde yeniden yapılandırılarak tüm yerleşim birimlerini 
kapsayacak şekilde yaygınlaştırılacaktır. 

Ülkemize göç edenler ile ilgili politikalar ve uygulamalar bir sistem içinde ele 
alınacaktır. 

Nüfus ve aile planlaması konularında kurumlararası iletişimi, eşgüdümü, 
uygulamada etkinliği ve sürekliliği sağlayacak, bu konuda hizmet veren kurumların 
üzerinde yaptırım gücüne sahip olacak ve yurt düzeyinde nüfusa ilişkin güncel ve 
güvenilir verileri bir sistem içinde temin edecek organizasyonlar geliştirilecektir. 

Vll'nci Plan dönemi sonunda, aile planlaması yöntemi kullananların oranındaki 
bölgesel farklılıkların azalması, etkili yöntem kullanımının yüzde 70'e ulaşması ve riskli 
gebeliklere bağlı anne ve çocuk ölümlerinin azalması beklenmektedir. 

Ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetlerinin götürülmesinde, hizmetten 
yeterince yararlanamayan kesimlere öncelik verilecek, hizmetin niteliği yükseltilecek, 
ulaşılabilirliği ve sürekliliği sağlanacaktır. 

Aile planlaması hizmetlerinde öncelikli gruplara yönelik programların geliştirilmesi ve 
sektörlerarası işbirliğinin sağlanması bir master plan çerçevesinde ele alınacaktır. 

Doğum öncesi ve sonrası bakım hizmetleri ile doğum ve düşük sonrası aile 
planlaması hizmetlerinin güçlendirilmesi ve güvenli annelik projesinin ülke çapında 
yaygınlaştırılması sağlanacaktır. 

Aile planlaması ile ilgili sağlık personelinin eğitimine, sürekli ve güncel bilgilerle 
donanımına ve.yerinde istihdamına önem verilecektir. 

Nüfus ve aile planlaması konusunda bilgilendirme, eğitim ve iletişim faaliyetlerine 
gönüllü kuruluşların ve özel sektörün aktif katılımı desteklenecektir. 

Nüfus konularıyla ilgili eğitim, temel eğitimden başlayarak örgün ve yaygın eğitim 
kurumları ve kitle iletişim araçları kanalıyla yoğunlaştırılacaktır. 

Aile 

Türk toplumunun temel taşı olan ailenin korunması ve desteklenmesi temel ilkedir. 

Ailenin gelir sürekliliğinin, sağlık hizmetleri ihtiyacının ve sosyal güvenliğinin 
sağlanması suretiyle güçlendirilmesine, kriz durumlarında ihtiyaç ve sorunlarının 
giderilmesine yardımcı olacak bir sistemin geliştirilmesine yönelik düzenlemeler yapılacak; 
çocuk yetiştirme, yaşlı ve engelli üyelerinin bakımı konularında ailenin eğitilerek 
desteklenmesi sağlanacaktır. 
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GRAFİK: 2 -Yaş Piramidi (1990) 
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GRAFİK: 3 -Yaş Piramidi (2000) 

• Erkek 
• Kadın 

Aileyi korumak ve desteklemek amacıyla uygulanacak politikalarda kâdın-erkek 
eşitliğinin güçlendirilmesine özen gösterilecektir. 

Kadın 

Kadınların, eşit statüde bireyler olarak toplumsal yaşamın her alanına katılımlarının 
sağlanması esastır. 

Eğitim, sağlık, çalışma hayatı, sosyal güvenlik ve istihdam alanlarında kadının 
statüsünün iyileştirilmesi ve mevcut eşitsizliklerin giderilmesi için önlemler alınacaktır. 
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Türk kadınının toplum içindeki yerini olumsuz olarak etkileyen hususların giderilmesi 
yönündeki çalışmalar sürdürülecektir. 

Toplumsal refahın artırılması ve kadınların da refahtan en üst düzeyde 
yararlanabilmesi için kız çocuklarının ve kadınların eğitimine ağırlık verilecek ve kadının 
kalkınmaya katılımı geliştirilecektir. 

Çocuk 

Çocukların yaşatılması, sağlıklı gelişimlerinin, eğitimlerinin ve her bakımdan 
korunmalarının sağlanması esastır. 

Çocuk ölümlerinin azaltılması amacıyla, çocuk sağlığı hizmetlerinin 
yaygınlaştırılmasına, çocukların sağlıklı beslenmesine, anne ölüm hızının düşürülmesi ve 
doğurganlığın düzenlenmesinde özgür ve bilinçli seçim yapılmasını sağlayacak yönde ana 
sağlığı ve aile planlaması hizmetlerinin ülke düzeyinde dengeli olarak artırılmasına, 
toplumun tüm bireylerinin bu konularda eğitilmesine ve bilinçlendirilmesine ağırlık 
verilecektir. 

Çocukları kötü muamele ve kötü alışkanlıklardan koruyucu, suça itilmelerini 
engelleyici önlemler bir bütün olarak ele alınacak; suça eğilimli, sorunlu, evden kaçan ve 
sokakta risk altında yaşayan çocuklar için koruyucu ve önleyici hizmetler geliştirilecek; 
suça yönelen ve suç işleyen çocukların yeniden topluma kazandırılması sağlanacaktır. 

Çocuğun bakımı ve yetiştirilmesinde ideal ortamın aile olduğu ilkesinden hareketle, 
aileyi destekleyici önlemlere, koruyucu aile ve evlat edindirme uygulamalarına ağırlık 
verilecek, kurum bakımının iyileştirilmesi sağlanacaktır. 

Eğitim süreci dışında kalmış çocukların eğitim sistemine yeniden katılmaları ve bir 
mesleki eğitim görmeleri sağlanacak; çalışan çocukların çalışma şartları, sağlık, sosyal 
güvenlik ve mesleki eğitim konularındaki sorunlarının çözümü üzerinde önemle durulacak, 
uzun dönemde çalışma hayatından çıkarılmalarını sağlayacak ortamın oluşturulmasına 
çalışılacaktır. 

c) Hukuki vo Kurumsal Düzenlemeler 

pikemizin sosyal, ekonomik ve kültürel yönden hızlı bir değişim süreci içinde 
bulunması ve nüfus sayımları arasının on yıla çıkarılması nedeniyle ortaya çıkacak veri 
açığının, sağlıklı ve güvenilir bir sistem içinde giderilmesini mümkün kılacak şekilde, 
mevcut nüfus kayıt sisteminin, yurt düzeyinde yaygınlaştırılması ve etkin bir yapıya 
kavuşturulması amacıyla; içişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel 
Müdürlüğü'nün yeniden örgütlenmesi için 1587 sayılı Nüfus Yasası ve 3152 sayılı içişleri 
Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'da gerekli değişiklikler yapılacaktır. 

Nüfus ve aile planlaması konularında hizmet götüren kamu, özel ve gönüllü 
kuruluşlar arasında işbirliği ve eşgüdüm içinde, hizmet açığı olan yörelere hizmetin 
yönlendirilmesi ve gerekli denetimin sağlanması amacıyla, bir üst kurulun oluşturulması 
yönünde yasal düzenlemeler yapılacaktır. 

Türk Medeni Kanunu'nda yer alan, ikametgah, aile reisliği, soyadı, evlilik birliğinin 
temsili, husumet ehliyeti, evlilik yaşı, mal rejimi, eşlerin meslek ve sanatı, miras, ev 
eşyaları, resmi nikah ve nafaka gibi konularda gerekli düzenlemenin yapılması, aile içi 
sorumlulukların eşit paylaşılması ve kadının toplumsal yaşama eşit biçimde katılımının 
sağlanması; Ceza ve Vergi Kanunlarında kadın-erkek eşitliğini bozucu ve.kadını güç 
durumda bırakan hususların eşitlikçi bir anlayışla düzenlenmesi; çalışma hayatını 
düzenleyen yasalarda gebelik ve doğum izni, kreş ve çocuk bakımevi açılması ile ilgili 
maddelerde kadının çalışma yaşamından kopmasının önlenmesi, aile birliğinin 
güçlendirilmesi ve çalışan annelerin çocuklarının yeterli bakım imkanına kavuşturulmasına 
yönelik değişiklikler yapılacaktır. 
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Küçükleri Koruma Şube Müdürlüklerinin yeterli uzman kadroya ve altyapıya 
kavuşturulması/çocukların korunması ve suça yönelmelerinin engellenmesi açısından 
önemli bir imkan sağlayacaktır. 2253 sayılı Çocuk Mahkemeleri Kuruluş Görev ve 
Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'da değişiklik .öngören yasa teklifine yaş tespiti ile ilgili 
hususları içeren bir hüküm eklenecek, mahkemelerin ülke düzeyinde yaygınlaştırılması 
için yeterli uzman kadro ve altyapı oluşturulacaktır. 2253 sayılı Kanun ile öngörülen çocuk 
gözlem ve kabul merkezlerinin kurulması sağlanacak, tutuklu çocuklar için çocuk alıkoyma 
merkezleri ve çocuk ğözetimevleri kurularak çocuklar yetişkin suçlulardan tamamen 
ayrılacaktır. Çocuk mahkemelerinde verilen kararların temyiz incelemesi için Yargıtay'da 
ayrı bir ihtisas dairesi kurulacaktır. Çocukların çalışması ile ilgili yasalarda birlik 
sağlanması ve eksikliklerin giderilmesi suretiyle çalışma yaşı, çalışma işkolu ve çalışma 
şartlarının denetlenmesi imkanlarının artırılması, çocukların iş kazası, meslek 
hastalıklarına karşı korunması ve sosyal güvenliklerinin sağlanması temin edilecektir. 

3. SAĞLİK REFORMU 

n) Mevcut Durum 
Vl'ncı Plan döneminde, toplumun genel sağlık düzeyinde iyileşme sağlanmış, 

1989'da doğuşta hayatta kalma ümidi 66 yıldan 1994'de 67,7 yıla yükselmiş ve 0-1 yaş 
arası bebek ölüm hızı aynı dönemde binde 62,2'den binde 46,8'e düşmüştür. 

Sağlık hizmeti sunumunda kamu kesiminin ağırlığı devam etmiştir. Hasta yataklarının 
yüzde 95'i, koruyucu sağlık hizmet birimlerinin ise tamamı kamu kesimine aittir. Uzman 
hekimlerin yüzde 76'sı, pratisyen hekimlerin yüzde 96'sı, diş hekimlerinin yüzde 33'ü ve 
hemşirelerin yüzde 98'i kamuda istihdam edilmektedir. 

Sağlık alanında kaynakların etkili kullanılması, hizmette yaygınlık, süreklilik ve kalite 
sağlanarak tüketici tatmininin artırılması amacıyla, sistemin finansman, yönetim ve 
organizasyon, insangücü, hizmet sunumu, mevzuat ve enformasyon boyutu itibariyle 
yeniden yapılandırılması ihtiyacı devam etmektedir. 

Sağlık politikalarının uygulanmasında sürekliliğin sağlanamaması, alınan kararların 
ve çıkarılan yasaların zamanında uygulamaya geçirilememesi sağlık hizmetlerinin 
gelişmesinde engelleyici bir faktör olmaktadır. 

Türkiye'de sağlık hizmetleri kamu ve özel kesimde birbirinden ayrı ve bağımsız 
çalışan kuruluşlar tarafından sunulmaktadır. Ancak, kamu kuruluşları arasında etkili bir 
işbölümü ve koordinasyonun sağlanamamış olması, bu kuruluşların farklı nüfus gruplarına 
yönelik olmaları, kuruluşların yatırım ve hizmet sunumlarında çakışmalara, kaynakların 
verimsiz kullanılmasına yol açmaktadır. 

Başta Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Sigortalar Kurumu olmak üzere, kamu sağlık 
kuruluşlarında hizmetin sunumu ile-finansmanının bir arada bulunması, hizmetin 
planlanması ve uygulanmasında sorun yaratmakta ve denetim mekanizmasının etkili 
şekilde işletilmesini engellemektedir. 

Sağlık hizmeti sunan kurumların merkez örgütlerindeki birimler, hem programların 
geliştirilmesi ile ilgili teknik konuları, hem de programların yürütülmesi ile ilgili günlük işleri 
bir arada yapmaktadır. Planlama ve icra birimlerinin bir arada oluşu, program geliştirmeye 
ayrılan süreyi azaltmakta ve bu birimler teknik görevlerini yerine getirememektedirler. 

Sağlık alanına ayrılan kaynaklar yeterli olmamakla birlikte, kuruluşlar arasındaki 
koordinasyon eksikliği, organizasyon'bozukluğu, rasyonel olmayan yatırımlar, makina ve 
teçhizat eksiklikleri ve istihdam politikasındaki yanlışlıklardan dolayı mevcut kaynaklar da 
etkili kullanılamamaktadır. Bazı yerlerde kapasite yetersiz kalırken, bazı yerlerde de atıl 
kapasite sözkonusu olmaktadır. 



Daha az kaynak kullanarak sağlıklı bir topluma ulaşmayı sağlayan, ana-çocuk 
sağlığı, aile planlaması, aşılama, çevre sağlığı gibi koruyucu sağlık hizmetleri ile ayakta 
teşhis ve tedavi hizmeti sunan birinci basamak hizmetlerini kapsayan temel sağlık 
hizmetlerine yeterli öncelik verilememiş, daha çok kaynak tüketen yataklı tedavi 
hizmetlerine yönelinmiştir. Koruyucu sağlık hizmetleri için yalnızca Sağlık Bakanlığı 
imkanları kullanılmış, diğer kuruluşlar bu amaç doğrultusunda yönlendirilememiştir. 

Temel sağlık hizmetleri ülke ihtiyacına cevap verecek şekilde yeterince 
geliştirilememiş, 224 sayılı Kanun'la getirilen düzenleme kırsal alanda sağlık evleri ve 
sağlık ocaklarında gereken insangücü ve donanım ihtiyacının yeterince karşılanmaması 
nedeniyle uygulamada yetersiz kalmış, hızlı nüfus artışı ve göçler nedeniyle 
kalabalıklaşan kentlerde çeşitlenen sağlık,sorunlarının giderilmesine yönelik örgütlenme 
oluşturulamamıştır. Diğer taraftan, birinci basamakta dar bölgede çok yönlü sağlık hizmeti 
verme anlayışına rağmen, gerek Sağlık Bakanlığı gerekse diğer kamu kuruluşlarında aynı 
amaca yönelik sağlık hizmeti birimleri kurulmuştur. Bunun sonucu olarak entegre hizmet 
sunumu gerçekleştirilememiştir. 

Birinci basamaktan başlayarak referans hastanelerine dek uzanan ve bütün hizmet 
kademelerini kapsayan etkili bir hasta sevk sistemi kurulamamıştır. Bu durum, hizmet 
talebinin yanlış yerlere yönelmesine, hasta dolaşımının artmasına, kent merkezlerinde ve 
özellikle büyük hastanelerde aşırı yığılmalara, sağlık insangücünün büyük merkezlerde 
toplanmasına ve birim maliyetlerin gereksiz yere artmasına neden olmuştur. 

Yataklı tedavi kurumlarının çağdaş işletmecilik esaslarına göre verimli ve etkili bir 
şekilde yönetilmemesi, kendi gelirleriyle giderlerini karşılayamaması, rekabete açık 
olmaması, idari ve mali özerkliğe sahip kuruluşlara dönüştürülememiş olması, bu 
kuruluşlardan beklenen faydanın elde edilememesine yol açmaktadır. 

Sağlık insangücünün görev tanımlarının kesin olarak yapılmamış olması, çağdaş 
denetim tekniklerinin ve hizmet içi eğitime yönelik denetimin eksikliği, personel 
atamalarında liyakat ve kariyer sistemi uygulanmaması, hekimlerin kamu sağlık 
kuruluşlarında tam süre çalışmamaları hizmetin verimliliğini ve maliyetini olumsuz yönde 
etkilemektedir. 

Maliyet muhasebesi tekniklerinin kullanılmarnasından dolayı, sağlık hizmetlerinde 
bütün gider unsurları maliyetlere yansıtılmamaktadır. Sunulan hizmetin 
fiyatlandırılmasında gerçek maliyetler yeterince dikkate alınmamakta ve hizmetin 
bedelinin ancak bir kısmı kullanıcıdan veya bağlı olduğu sigorta kurumundan 
alınmaktadır. Sübvanse edilmiş olan hizmetlerden sadece ihtiyacı olan-değil, gelir 
düzeyine bakılmaksızın herkes aynı ücreti ödemek suretiyle yararlanabilmektedir. 
Kurumlara sağlanan ve seçici olmayan bu sübvansiyon uygulamasıyla kaynaklar yanlış 
yönlendirilmekte, asıl ihtiyacı olanlara doğrudarj sübvansiyon sağlanamamaktadır. 

Sağlık mevzuatının güncelleştirilmesi ihtiyacı devam etmekte olup, finansman, 
hizmet sunumu, personel politikaları, yönetim yapısı, toplum sağlığının korunması 
konularında yasal düzenlemeler yapılmamıştır. 

Hizmet kademeleri arasında doğru ve hızlı bilgi akışının yetersizliği yönetimlerin 
sağlıklı karar almalarını olumsuz yönde etkilemektedir. 

Sağlık hizmetlerinin planlanması ve yürütülmesiyle ilgili olarak her düzeyde toplum 
katılımına ilişkin mekanizmalar kurulamamış ve işletilememiştir. 

Dengesiz ve yetersiz beslenmeye bağlı olarak görülen çeşitli sağlık sorunları 
önemini korumaktadır. 
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Ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin yaygınlaştırılmasına duyulan ihtiyaç devam 
etmektedir. 

Sağlık insangücü sayısındaki önemli gelişmelere rağmen, istihdam ve yurt 
düzeyinde dağılımı ile ilgili sorunlar devam etmektedir. Bazı tıp dallarındaki uzman hekim 
açığı kapatılamamıştır. Hekimlerin yüzde 48,5'i üç büyük ilde bulunmaktadır. 1994 yılında 
hekim başına düşen nüfus 954 kişiye inmiştir. 1995 yılı Mart ayı itibariyle Sağlık Bakanlığı 
ve Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü hizmet birimlerinde 3.055 pratisyen hekim, 
2.636 uzman hekim ve 136 dişhekimi kadrosu boş bulunmaktadır, 

Tıp fakülteleri hastanelerinin asıl görevleri olan eğitim ve bilimsel araştırma ağırlıklı 
faaliyetler yerine, genel sağlık hizmeti verme eğilimleri devam etmektedir. Bu durum, 
eğitim ve öğretim hizmetlerinin aksamasına ve hizmet maliyetinin yükselmesine yol 
açmaktadır. ' • . " • ' • ' 

Hasta yatağı toplam sayısı 1994 yılı itibariyle 150.565'e yükselmiş olmakla birlikte, 
yurt düzeyindeki dağılımı dengesizdir. Toplam yatakların yüzde 37'si ülke nüfusunun 
yüzde 24,4'ünün bulunduğu üç büyük ildedir. Hasta yatağı başına düşen nüfus 1994 
yılında 406 olmuştur. Mevcut yatakların kullanım oranı yüzde 58 ile düşük bir seviyede 
iken, bu oran 50 yatağın altındaki ilçe hastanelerinde yanlış yer seçimi, insangücü ve 
makina-teçhizat eksiklikleri, toplumun hizmet kullanım alışkanlıkları gibi nedenlerle yüzde 
35'in de altına inmektedir. Özellikle son yıllarda ilçe hastanesi yapımında nüfus kriteri 
gözardı edilmiş ve bazı ilçelerde gereksiz kapasite yaratılmıştır. 

Toplam sağlık harcamalarının 1989 yılında yüzde 3,4 olan GSMH içindeki payının 
1994 yılında yüzde 4'e, sağlık harcamaları içindeki kamu payının da ayni dönemde yüzde 
58,5'den yüzde 64,7'ye çıktığı tahmin edilmektedir. 

1993'de sağlık hizmetleri açısından sigorta kapsamındaki nüfusun oranı yüzde 
60,Te yükselmiştir. Yeşil Kart uygulaması çerçevesinde 1994 sonu itibariyle 3,7 milyon 
kişi yataklı tedavi hizmetleri açısından güvenceye kavuşturulmuştur. 

• Temel sağlık hizmetlerini güçlendirmek ve bu hizmetlerin ulaşılabildiğini artırarak 
halkın sağlık düzeyini yükseltmek, sağlık hizmet sunumunda etkililik ve verimliliği artırmak 
ve Sağlık Bakanlıgı'nın yönetim kapasitesini güçlendirmek amacıyla 1990 yılında sekiz 
ilde Birinci Sağlık Projesi, 1994 yılında da Kalkınmada öncelikli 23 ilde İkinci Sağlık Projesi 
uygulamaya konulmuştur. 

. 2514 sayılı Bazı Sağlık Personelinin Devlet Hizmeti Yükümlülüğüne Dair Kanun'da 
değişiklik yapılarak pratisyen hekimler için zorunlu hizmet uygulaması 1995 yılı Mart 
ayında kaldırılmıştır. 

4046 sayılı Özelleştirme Uygulamalarının Düzenlenmesine ve Bazı Kanun ve Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la yataklı tedavi 
kurumlarının işletilmesi haklarının özelleştirilmesi imkanı getirilmiştir. 

Özel sağlık sigortacılığı yaygınlaştırılamamıştır. 
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TABLO: 9-Kuruluşlara Göre Hastane ve Yatak Sayıları 
(Adet) 

Kuruluşlar 
Sağlık Bakanlığı 
Milli Savunma Bak. 
S.S.K. Gn.Md. 
KİT. 
Diğer Bakanlıklar 
Tıp Fakülteleri 
Belediyeler 
Yabancılar 
Azınlıklar 
Dernekler 
Özel 
TOPLAM 

1989 
Hastane 
Sayısı 

549 
42 
91 
15 
3 

24 
5 
8 

• 5 
10 

102 
854 

Yatak 
Sayısı 
68 258 
15 900 
20 129 

2 146 
780 

17 749 
1 160 

670 
934 
621 

3 614 
131 961 

1994 
Hastane 
Sayısı 

666 
42 

115 
11 
2 

29 
5 
6 
5 

10. 
133 

1024 

Yatak 
Sayısı 
77 753 
15 900 
25196 
2 099 

680 
19 852 
1 160 

560 
934 
741 

5 690 
150 565 

Kaynak: Sağlık Bakanlığı, DPT. 

TABLO: 10- Sağlık Ocaklan ve Sağlık Evlerinin 
Sayısal Gelişimi 

(Adet) 

Yıllar 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 

Sağlık Ocağı 
3 304 
3 454 
3 672 
3 901 
4 226 
4 575 

Sağlık Evi 
10 731 
11 075 
11 262 
11 490 
11630 
11 878 

Kaynak: Sağlık Bakanlığı, DPT. 



; - - 4 0 - '•• 

TABLO: 11- Sağlık Personelinin Sayısal Gelişimi 

Sağlık Personeli 
Hekim Sayısı 
Bir Hekime Düşen Nüfus 

Dişhekimi Sayısı 
Bir Dişhekimine Düşen Nüfus 

Eczacı Sayısı 
Bir Eczacıya Düşen Nüfus 

Hemşire Sayısı 
Bir Hemşireye Düşen Nüfus 

Ebe Sayısı 
Bir Ebeye Düşen Nüfus 

SağMem.ve Sağ.Tek.Sayısı 
Bir Sağlık Memuru ve Sağ, 
Teknisyenine Düşen Nüfus 

1989 
46 708 

1 190 

10 132 
5 484 

15 201 
3 655 

43 374 
1281 

27 805 
1 988 

18 869 

2 945 

1994 
64 000 

954 

13 200 
4 630 

17 500 
3 492 

61 500 
994 

39 700 
1 540 

38 200 

1 600 
Kaynak : Sağlık Bakanlığı, DPT, 

b) Amaçlar, İlkeler ve Politikalar 

Sağlıkta kaynakların etkili kullanılması, hizmette, yaygınlık, süreklilik ve kalite 
sağlanarak tüketici tatmininin artırılması amacıyla sistem; finansman, yönetim ve 
organizasyon, insangücü, hizmet sunumu, mevzuat ve enformasyon boyutları itibariyle 
yeniden yapılandırılacaktır. 

Sağlık politikalarına süreklilik kazandırılacak, yasaların kararlılıkla uygulanması 
sağlanacaktır. 

Sağlık hizmetleri sunan kamu kuruluşları arasında yatırım planlaması, hizmet 
sunumu ve eğitim faaliyetlerinde işbölümü ve işbirliği sağlanacak, mevcut altyapı 
imkanları belirli nüfus gruplarına değil, bütün bireylerin kullanımına açılacak şekilde 
yeniden yapılandırılacaktır. Yatırım planlaması ile insangücü ve donanım temininin 
bütünlük içinde ele alınması sağlanacaktır. 

Mevcut fiziki altyapının düşük kapasite ile kullanıldığı yerlerde yeni yatırım 
yapılmayacak, yatırım ihtiyaçları rasyonel kriterler çerçevesinde belirlenecektir. 

Benzer hizmetlerin aynı nüfus grubuna farklı hizmet birimleri ile sunulmasını önleyici 
sade bir örgütlenmeye gidilecek, aynı hizmeti veren değişik temel sağlık hizmet birimleri 
entegre edilmiş sağlık hizmeti sunan tek tip bir kurumsal yapıya dönüştürülecektir. Kırsal 
kesimdeki sağlık evi, sağlık ocağı modeli sürerken, kentlerde küçük nüfus esasına dayalı . 
aile hekimliği sistemi oluşturulacaktır. Nüfus yoğunluğunun fazla olduğu kentsel 
kesimlerde semt polikliniği uygulaması yaygınlaştırılacaktır. Bu kapsamda gerekli yasal 
düzenlemeler yapılacaktır. 

Sağlık grup başkanlıkları kaldırılarak, ilçe sağlık müdürlükleri kurulacak, illerde ve 
büyük ilçelerde nüfus büyüklüğüne göre eğitim sağlık ocakları oluşturulacak, mevcut ana-
çocuk sağlığı merkezleri bu amaçla kullanılacaktır. 
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Sağlık hizmeti sunan kamu kuruluşlarının rasyonel planlama yapabilmeleri, etkili 
hizmet sunumu ve denetimi gerçekleştirebilmeleri için bu kuruluşlarda hizmet sunumu ile 
finansmanı birbirinden ayrılacaktır. 

Sağlık Bakanlığı halk sağlığını koruyucu, standart ve norm koyucu bir yapıya 
kavuşturulacak, doğrudan yataklı tedavi hizmeti sunumundaki rolü giderek azaltılacaktır. 

Sağlık hizmetlerinde merkezi idarelerin görev, yetki ve sorumlulukları azaltılacak, il 
sağlık idarelerinin görev, yetki ve sorumlulukları yeniden belirlenecektir Hizmetin 
sunulmasında yerel yönetimlerin rolü artırılacaktır. 

Sağlık hizmetlerinin her aşamasında toplumun katkı ve katılımı sağlanacaktır. 

Sağlık alanına daha fazla kaynak ayrılacak, etkili bir koordinasyon ve işbirliği 
sağlanmak suretiyle mevcut kaynaklar daha verimli kullanılacaktır. Kamusal kaynaklar 
öncelikle maliyet etkililiği yüksek olan koruyucu sağlık hizmetlerine yöneltilecektir. 

Birinci basamakta hizmet sunan birimlerin insangücü ve altyapı imkanları 
iyileştirilerek temel sağlık hizmetleri güçlendirilecektir, bu çerçevede bulaşıcı hastalıklarla 
mücadele, ruh sağlığı, okul sağlığı, zararlı alışkanlıklardan korunma, ağız ve diş sağlığı, 
yaşlı sağlığı, özürlülerin sağlık bakımı, evde bakım hizmetleri, sağlık ve beslenme eğitimi 
hizmetlerine yönelik programlar geliştirilecetir. 

İnsan sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olan çevresel risk faktörlerinin azaltılması için 
sektörler arasında işbirliği programı geliştirilecektir. 

Gıda üretim politikaları beslenme sorunlarını da gözönüne alarak belirlenecek, iyotlu 
tuz üretimi, suyun florlanması, ekmeğin veya unun zenginleştirilmesi teşvik edilecektir. 

Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi referans hizmet verebilecek bir ulusal laboratuvar 
haline getirilecektir. 

Bütün hizmet kademelerini kapsayan bir hasta sevk sistemi kurulacak ve bu 
çerçevede bireye hekim ve hastane seçme imkanı getirilecektir. 

Daha kaliteli ve etkili sağlık hizmeti sunulabilmesi için hastaneler idari ve mali 
özerkliğe kavuşturulacak, çağdaş işletmecilik anlayışıyla yönetim yapıları güçlendirilecek, 
bu çerçevede gerekli yasal düzenlemeler yapılacaktır. 

Hastanelerde maliyet muhasebesi teknikleri kullanılarak bütün gider unsurları 
maliyetlere yansıtılacak, gerçek maliyetlere dayalı fiyatlandırmaya gidilecektir. Bu şekilde, 
kendi gelirleri ile giderlerini karşılayan ve piyasa koşullarında çalışan hastanelerden kamu 
sübvansiyonu kademeli olarak kaldırılacaktır. 

Sağlık insangücünün bölgeler arası ve kır-kent düzeyinde dağılımı ile meslekler ve 
meslek içi ihtisas alanları itibariyle dağılımının dengeli hale getirilmesi amacıyla etkili 
insangücü planlaması yapılacaktır, işyükü esasına dayalı kadro standartları geliştirilecek, 
meslek gruplarının görev, yetki ve sorumlulukları yeniden düzenlenecek ve personelin 
dengeli dağılımını sağlayacak bir ücretlendirme sistemine geçilecektir. 

Ülke şartlarına uygun sağlık insangücü yetiştirmek amacıyla, eğitim müfredat 
programları gözden geçirilecek, mezuniyet sonrası sürekli eğitim ve hizmetiçi eğitim 
kurumsallaştırılacak, sağlık insangücünü yetiştiren ve kullanan kurumların birlikte temsil 
edileceği sürekli bir izleme sistemi geliştirilecektir. İhtiyaç duyulan yeni tip insangücünün 
yetiştirilmesi için düzenlemeler yapılacaktır. 

Ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması, bulaşıcı ve salgın hastalıklar ve diğer 
koruyucu sağlık hizmetleri kamu hizmeti olarak bedelsiz verilmeye devam edilecek, tedavi 
hizmetlerinin bedeli ise kullanıcılar tarafından ödenecektir. 
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Sağlık hizmetleri açısından sosyal güvencesi olmayan kesim sigortalanacak, uzun 
vadede sigorta kuruluşları arasında norm ve standart birliği sağlanarak genel sağlık 
sigortası sistemine geçilecektir, ödeme gücü olmayanların sigorta primleri kısmen veya 
tamamen kamu kaynaklarından karşılanacaktır. Bu çerçevede gerekli yasal düzenlemeler 
yapılacaktır 

Hizmet kademeleri arasında gerçekçi ve doğru bilgi akışının sağlanması amacıyla bir 
sağlık enformasyon sistemi geliştirilecek, bireylerin sağlık sicillerinin yer aldığı tek tip kayıt 
sistemi oluşturulacaktır. 

Sağlık hizmetlerinin finansmanı, sunumu, personel politikaları, yönetim yapısı, 
toplum sağlığının korunması konularını kapsayan yeni yasal düzenlemeler yapılacak ve 
mevcut mevzuat güncelleştirilecektir. 

, Kan ürünleri, aşı ve serum üretimindeki sorunları giderici ve rasyonel ilaç kullanımını 
düzenleyici politikalara öncelik verilecektir. 

Sağlık alanında bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri teşvik edilecektir. 

Sağlık teknolojisi kullanımında kalite güvencesi programları uygulanacak, tüm 
cihazlar belirli sürelerle kalibrasyona tabi tutulacak, biyomedikâl hizmetler için gerekli olan 
fiziki altyapı oluşturulacak ve ihtiyaç duyulan insangücünün yetiştirilmesine öncelik 
verilecektir. 

Ülke şartlarına uygun ve fonksiyonel sağlık yapısı tip projeleri geliştirilecek, inşaat 
kalitesinin yüksek olmasına önem verilecektir. 

özel kesimin sağlık sektöründeki faaliyetleri özendirilecektir. 

TABLO: 12- Vll'nci Plan Döneminde Sağlık Alanında 
Beklenen Sayısal Gelişmeler 

Hasta Yatağı Sayısı 
Kamu 
Özel 

Yatak Başına Düşen Nüfus 

Yatak İşgal Oranı (Yüzde) 

Sağlık Ocağı Sayısı 

Hekim Sayısı 
Bir Hekime Düşen Nüfus 

Dişhekimi Sayısı 
Bir Dişhekimine Düşen Nüfus 

Eczacı Sayısı 
Bir Eczacıya Düşen Nüfus 

Hemşire Sayısı 
Bir Hemşireye Düşen Nüfus 

1994 
150 565 
142 640 

7 925 

406 

58 

4575 

64 000 
954 

13 200 
4 630 

17500 
3 492 

61 500 
994 

2000 
180 000 
168 000 

12 000 

374 

65 

5 100 

83 500 
806 

16 800 
4 008 

21 000 
3 206 

104000 
647 

Kaynak: Sağlık Bakanlığı, DPT. 
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c) Hukuki vo Kurumsal Düzenlemeler 

Bireylerin yaşamlarını sağlıklı sürdürebilmeleri için, kamu sağlığının korunmasını, 
koruyucu, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetleri ve bunların sunumundaki temel 
esasların belirlenmesi ve sağlık alanındaki mesleklerle ilgili hususların düzenlenmesini 
sağlamak amacıyla Temel Sağlık Kanunu çıkarılacaktır. 

Birinci basamak sağlık hizmetlerinin sağlık evi, sağlık ocağı, kamu sağlık merkezi ve 
benzeri birimler ile aile hekimliği hizmet birimlerinde etkili, kaliteli ve verimli sunumunu 
sağlamak ve bu çerçevede sağlık teşkilatının il ve ilçe düzeyinde kuruluş, işleyiş, hizmet 
sunumu ve kullanımı yönünden düzenlenmesi amacıyla Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri 
ve Aile Hekimliği Hakkında Kanun çıkarılacaktır. 

ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetlerinin yüksek kaliteli, etkili, verimli ve 
bireylerin erişebileceği bir şekilde sunumunu sağlamak için, hastanelerin idari ve mali 
açıdan özerk işletmeler haline dönüşebilmeleri ve bu kapsamda kuruluş, işleyiş, hizmet 
sunumu ve kullanımı ile ilgili temel esasları düzenlemek amacıyla TBMM'ye sunulmuş 
olan Hastane ve Sağlık İşletmeleri Temel Kanunu çıkarılacaktır. 

Sağlık güvencesi ve sağlık sigortası yardımlarından yararlanma hakkı olmayanların 
sağlık güvencelerini sağlamak, genel sağlık sigortasına geçişi ve mevcut sosyal sağlık 
sigortaları uygulamalarının genel sağlık sigortası sistemi çerçevesinde bütünleştirilerek 
tek bir kurum tarafından yürütülmesini sağlamak amacıyla TBMM'ye sunulmuş olan Sağlık 
Finansmanı Kurumu Kuruluş ve İşleyişi Kanunu çıkarılacaktır. 

Tıbbın Türkiye'de tanınan uzmanlık dallarını ve bunlarda uzman olmak için gerekli 
şartlar ile tıpta uzmanlık eğitiminin ve-uzmanlık yetkisinin usûl ve esaslarını tespit etmek 
amacıyla Tababet Uzmanlık Tüzüğü yeniden düzenlenecek, bu çerçevede 1219 sayılı 
Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı icrasına Dair Kanun'da gerekli değişiklikler 
yapılacaktır. 

Toplumda bireylerin yaşamlarının beden ve ruh sağlığı içinde devamını sağlamaya 
yönelik düzenlemeleri gerçekleştirebilmek, Sağlık Bakanlığı'nın doğrudan tedavi hizmeti 
sunan, hastane işleten ve personel istihdam ederi bir yapı yerine, politika, standart ve 
norm belirleyen, sağlık alanını düzenleyen, denetleyen ve koruyucu sağlık hizmetleri 
sunan bir yapıya kavuşturulması amacıyla Sağlık Bakanlığı Görev ve Teşkilatı Kanunu 
çıkarılacak, bu çerçevede 181 ve 210 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde gerekli 
düzenlemeler yapılacaktır. 

4. İSTİHDAMIN VE İŞGÜCÜ PİYASASINDA ETKİNLİĞİN ARTIRILMASI 
PROJESİ 

a) Mevcut Durum 

1994 yılında toplam işgücü 20,4 milyona, toplam istihdam ise 18,3 milyona ulaşmış, 
Vl'ncı Plân döneminde toplam olarak düşük oranda gerçekleşen istihdam artışı ağırlıklı 
olarak hizmetler sektöründe yoğunlaşmıştır. 
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TABLO: 13-Yurtiçi işgücü Piyasasında Gelişmeler 

(15+Yaş) (Bin Kişi) 

Sivil işgücü 

işgücüne Katılma 
Oranı (Yüzde) 

Sivil istihdam 
Tarım 
Sanayi 
Hizmetler 

İşsiz 

Eksik İstihdam 

işsizlik Oranı (Yüzde) 

Eksik istihdam 
Oranı (Yüzde) 

İşsizlik+Eksik istihdam 
Nedeniyle Atıl Durumda 
Bulunan işgücü 
Oranı (Yüzde) 

1990 
. 19 954 

56,7 

18 364 
8 731 
2 773 
6 860 

1 590 

1 271 

8,0 

6,4 

14,4 

1991 
19 967 

56,2 

18421 
8 714 
2 837 
6 870 

1 546 

1 373 

7,7 

6,9 

14,7 

1992 
20 196 

55,5 

18 600 
8 169 
3 047 
7 385 

1 596 

1 535 

7,9 

7,6 

15,5 

1993 
20 232 

54,2 

18 702 
8 397 
2 916 
7 389 

1 530 

1.383 

7 ' 6 

6,8 

14,4 

1994(1) 
20 424 

53,2 

18 285 
8 166 
2 880 
7 239 

2 139 

1 904 

10,5 

9,3 

19,8 
Kaynak: DİE, DPT. 
(1) Tahmin. 

Kırsal kesimden kentlere göçün ve bu göçün yarattığı sorunların devam etmesine 
rağmen, toplam istihdamın yaklaşık yüzde 45'i verimi düşük olan tarım sektöründe 
çalışmaktadır. Tarım sektöründe çalışanların yaklaşık yüzde 60'ını ücretsiz aile işçileri 
oluşturmaktadır. Tarımdaki ücretsiz aile işçilerinin yüzde 80'i kadındır. Kırsal kesimde 12-
14 yaş grubundakilerin toplam işgücü içindeki payı belirli bir düşüş göstermekle birlikte 
yüzde 4,5 düzeyinde kalmıştır. Kentlerde bu oran yüzde 1,9'a düşmüştür. Kentlerde 
kadınların işgücüne katılma orahı yüzde 17 düzeyindedir. 

Tarım dışı sektörlerde ve genel olarak kamu kesimindeki işgücü verimliliği ortalaması 
da uluslararası standartlara göre düşüktür. 

Büyük imalat sanayii işletmeleri istihdamında belirli bir azalma, genelde küçük ye 
orta ölçekli işletmelerdeki istihdamda ise artış görülmektedir. Teknolojileri uyarlama 
kapasitesi de dahil olmak üzere teknolojik gelişmenin uluslararası rekabet gücünün 
artırılması için gerekli düzeyin altında kalması sonucu, otomasyona geçiş uygulamalarının 
gerçekleştirildiği işletmelerde ortaya çıkan kısa vadeli istihdam azaltıcı etkileri telafi 
edecek teknoloji bağlantılı faaliyetler yaratılamamıştır. 

Yavaşlamış olmakla birlikte yine de yüksek bir düzeyde bulunan nüfus artış hızının 
işgücü arzı üzerindeki etkisi, okullaşma oranlarındaki artış ye köyden kente göç gibi 
nedenlerle sınırlı kalmıştır, işsizlik de yapısal" nitelikli birikmiş sorunların ekonomik 
daralmaya yol açtığı 1994 yılına kadar göreli olarak düşük düzeyde seyretmiştir. 1994 
yılında açık işsizlik oranı yüzde 10,5'e, açık işsizlik kadar önem taşıyan eksik istihdam 
oranı da yüzde 9,3'e yükselmiştir. Açık işsizlik ve eksik istihdam nedeniyle "atıl durumda 
bulunan toplam işgücü oranı 1994 yılında yüzde 19,8'i bulmaktadır. 1993 yılında işsizlik 
oranı kırsal alanda yüzde 7,Q , kentlerde ise yüzde 11,4 olmuştur. Kentlerdeki lise ve 
üniversite mezunu gençlerde bu oran yüzde 30'u aşmıştır. 
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Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Karadeniz ve iç Anadolu bölgelerinin bazı yörelerinde 
işsizlik yaygın bir nitelik kazanmıştır. 

Daha önce Güney Avrupa ülkelerinde gözlendiği gibi okullaşma oranlarındaki artışın 
bir süre sonra yavaşlayacak ve ayrıca kentlerde kadınların işgücüne katılma oranlarının 
da artacak olması nedeniyle işgücü arzı artışının geçtiğimiz döneme göre hızlanması 
beklenmektedir. Sanayi yatırımlarının düşük bir düzeyde seyretmesinin de etkisiyle 
mevcut üretken istihdam yaratma kapasitesi bu işgücü arzı artışını karşılamaya yetecek 
düzeyde bulunmamaktadır. AT ile gümrük birliğinin gerçekleşme aşamasına geldiği bir 
dönemde uluslararası rekabet gücünü artırma gereği istihdam perspektifi açısından da 
daha kritik bir nitelik kazanmıştır. . 

Toplam işgücü içinde azami eğitim düzeyi ilkokul mezuniyeti olanların oranı yüzde 
75'i bulmaktadır. Çıraklık sistemi yeterince geliştirilememiştir, işgücünün ortalama 
niteliğinin düşüklüğü istihdamın geliştirilmesine kısıtlayıcı bir etki yapmaktadır. 

İşgücü maliyetini artıran ve istihdam ile bağlantılı olan aşırı yük ve kesintiler 
istihdamı olumsuz şekilde etkilemeye devam etmektedir. 

iş ve İşçi Bulma Kurumu'nun yeniden yapılanması gerçekleştirilememiş ve istihdam 
hizmetleri yeterince gelişmemiştir. Meslek standartlarının geliştirilmesi konusunda 
yeterince mesafe alınamamıştır. 1995 yılında, İş ve işçi Bulma Kurumu'nu geniş kapsamlı 
ve etkili istihdam hizmetleri verecek şekilde İş Kurumu olarak yeniden düzenlemeye 
yönelik Yasa Tasarısı TBMM'ye sevk edilmiştir. 

özelleştirme sonucunda işsiz kalacak olanlara yeni istihdam imkanları sağlamaya 
yönelik işgücü Uyum Projesi ve işsizlere eğitim yoluyla istihdam sağlamayı hedefleyen 
istihdam ve Eğitim Projesi 1994 yılında uygulanmaya başlamıştır. 

Çalışma Hayatı 

Çalışma hayatı mevzuatımızın Avrupa Birliği'ne uyum şartları da dikkate alınarak 
Uluslararası Çalışma Teşkilatı (ILO) normlarına uygun bir şekilde geliştirilmesine yönelik 
çalışmalara devam edilmiş, Vl'ncı Plan döneminde onaylanan ILO Sözleşmesi sayısı 
28'den 36'ya yükselmiştir. Onaylanan Sözleşmeler, çalışma hayatı açısından ağırlıklı 
olarak sendikal hak ve hürriyetler ile iş güvencesini geliştirmeye yönelik olmuştur. 

Kamu görevlilerine sendikal hakların tanınmasına ve iş güvencesinin iş aktinin 
gerekçesiz feshini sona erdirecek biçimde yeniden düzenlenmesine ilişkin Yasa Tasarıları 
TBMM'nin gündemindedir. 

işgücü piyasasında esnekliğin artırılmasını dikkate alacak, yaygınlaşmaya başlayan 
yeni çalışma biçimlerini düzenleyecek, ülke şartlarına ve uluslararası standartlara uygun 
mevzuatı oluşturma çalışmaları henüz sonuçlandırılamamıştır. 

1995 yılında Başbakanlık Genelgesiyle Ekonomik ve Sosyal Konsey oluşturulmuştur. 

Vl'ncı Plan döneminde kayıtlı işçilerde sendika üyeliği oranı yüzde 55'den yüzde 69'a 
çıkmıştır. Grev ve lokavtlarda kaybedilen gün sayıları 1992, 1993 ve 1994 yıllarında 
büyük ölçüde azalmıştır. 

Vl'ncı Plan döneminde ücret gelirlerinde reel bir iyileşme gerçekleşmiş, bu 
iyileşmenin en az yansıdığı kesim memurlar, en çok yansıdığı kesim de kamu kesimi 
işçileri olmuştur. 
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TABLO: 14- Reel Ücret Endeksleri 
(1989=100) 

işgücü Maliyeti 
Kamu Kesimi 
özel Kesim 

" Memur Aylık Maliyeti 

Yıllık Ortalama 
Asgari Ücret (1) 

1990 

127 
117 

123 

113 

1991 

181 
173 

128 

129 

1992 

197 
171 

136. 

. 142 

1993 

221 
174 

137 

150 

1994 

204 
150 

102 ' 

118 

Kaynak: DPT. 
(1) 16 ve üstü yaş için sanayi ve hizmetler kesimi yıllık ortalama asgari ücretidir. 

Ücretlerle verimlilik, liyakat, kıdem ve kariyer arasında yeterince bağlantı kurulamaması, 
kamu kesiminde bu bağın büsbütün zayıflamış olması ve kamu kesimi istihdamının ücretli 
çalışanların yüzde. 40'ını oluşturması, kurumsallaşma eksikliği, bazı alanlarda güvence 
belirsizliği gibi nedenlerin etkisiyle işgücü piyasasının işleyişindeki aksaklıklar sürmektedir. 

Tarım-tarımdışı ve kayıtlı-kayıtdışı ayrımları nedenleriyle de işgücü piyasasının çok 
parçalı yapısı varlığını sürdürmektedir, Kayıtdışı kesimde, küçük işletme boyutunu aşan 
faaliyetlere doğru bir genişleme gözlenmektedir. Ücretliler içinde kayıtdışı kesimde 
çalışmanın yaygınlığı çalışma ilişkilerini olumsuz yönde etkilemektedir. 

işgücü piyasasının işleyişi, yapısı ve gelişimi alanlarında etkili politika önlemleri 
alınabilmesi için bir işgücü Piyasası Enformasyon Sistemi ve bu sistemin bir parçası olan 
uluslararası tanımlara uygun ücret istatistiklerinin oluşturulmasına yönelik çalışmaların 
sonuçlandırılmasına ihtiyaç bulunmaktadır. 

işçi sağlığı ve iş güvenliğini iyileştirmeye ve çalışma hayatında denetimin etkinliğini 
artırmaya yönelik çalışmalar önemini korumaktadır. 

Yurtdışı işçi Sorunları 

1994 yılında yurtdışında bulunan işçi ve ailelerinin sayısı 3,1 milyon olup, bunların 
1,3 milyonu işçidir. 

Batı Avrupa ülkelerinde yaşayan vatandaşlarımız.giderek işçilikten işveren statüsüne 
geçerken bu toplumların bir parçası konumuna gelmişlerdir. Yurtdışındaki vatandaşlarımız 
bu uyuma paralel bulundukları ve çalıştıkları ülkelerde daha iyi yaşam koşullarına 
kavuşmak, ekonomik, sosyal ve siyasi haklardan yararlanmak amacıyla yabancı devlet 
vatandaşlığına geçmek istemektedirler. Yurtdışındaki Türk sermayesinin Türk ekonomisini 
destekler biçimde değerlendirilmesi önem taşımaktadır. 

Çifte vatandaşlık kurum olarak mevzuatımıza girmiş bulunmasına karşın, göç veren 
ülke vatandaşlığından çıkma koşulu arayan ülkeler için Türk vatandaşlığından çıkma 
izninin verilmesi işlemlerinde gecikmeler olmakta; böyle bir hükmün mevcudiyeti başka bir 
devlet vatandaşlığına geçmek isteyen vatandaşlarımızda, hakları yasalarla korunmakla 
beraber, mal varlıkları ve miras konusunda endişe uyandırmaktadır. Yurtdışında yaşayan 
vatandaşlarımızın seçme ve seçilme haklarını yeterince kullanamıyor olmaları başka bir 
sorundur.. -
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Yurtdışında çalışan vatandaşlarımız sosyal güvenlik, oturma ve çalışma izni gibi 
hukuki ve işçilerimize sağlanan yardımlar ve yatırım kolaylıkları gibi diğer mali ve sosyal 
konularda danışma imkanlarından daha fazla yararlanmayı talep etmektedir.. 

Türkiye, ağırlıklı olarak Avrupa ülkelerine göç veren bir ülke olmanın sonucu, 
yurtdışındaki vatandaşları çeşitli kültürel sorunlarla karşı karşıya olan bir ülkedir. Türk 
vatandaşlarının genellikle aynı bölgelerdeki konutlara yerleşmeleri, ortak mekanları 
kullanmaları ve Türkiye'deki yakınlarına ekonomik destek sağlama zorunluluğu, 
bulundukları toplumun dışında kalmalarına ve içine kapalı birimler oluşturmalarına neden 
olmuştur. 

Vl'ncı Plan döneminde Türkiye sadece göç veren değil göç alan bir ülke konumuna 
da gelmiştir. Ülkemizde yabancıların maaş ve ücret karşılığı çalışmaları ve serbest olarak 
hizmet sunmaları ile ilgili mevzuat dağınık ve karmaşık düzenlenmiş olup, işgücü 
piyasasında gelişen koşullara göre yetersiz kalmaktadır. Yabancı uyruklu kişilere çalışma 
izinlerinin değişik kurum ve kuruluşlarca verilmesi iş piyasasının izlenmesini, 
denetlenmesini ve hizmetin etkin yürütülmesini engellemektedir. 

b) Amaçlar, ilkeler ve Politikalar 

İstikrarlı, yatırım ağırlıklı ve rekabetçi ekonomik koşullara dayalı yüksek bir büyüme 
hızının gerçekleştirilmesi yoluyla üretken istihdamın artırılması temel ilkedir. 

Bu çerçevede en etkili faktörü, teknoloji düzeyi uluslararası rekabet gücü açışından yeterli-
sanayi ve yüksek katma değerli hizmet sektörü yatınmlahnın gerçekleştirilmesi oluşturacaktır. 

Teknolojik gelişmeye paralel olarak işgücünün niteliğinin yükseltilmesi yoluyla 
istihdamın gelişme potansiyeli güçlendirilecektir. 

öngörülen ekonomik yapının ihtiyaç duyduğu insangücü yetiştirilecek ve işgücü 
piyasasının işleyişi özellikle çalışmanın düzenlenmesine ilişkin mevzuatın çağdaş 
koşullara uygun bir yapıya kavuşturulması, kurumsallaşmanın güçlendirilmesi, meslek 
standartlarının geliştirilmesi yollarıyla etkinleştirilerek istihdam artırılacaktır. 

İleri teknoloji kullanarak yüksek katma değer yaratacak sektörlerin geliştirilmesi ile 
nitelikli işgücü istihdamı artırılacak, küçük ve orta ölçekli işletmelerin istihdam 
potansiyelinden de azami ölçüde yararlanılacaktır. 

Küçük ve orta ölçekli işletmeler ve bireysel girişimler proje, finansman, organizasyon 
ve teknoloji alanlarında sağlanacak katkılarla desteklenecek, girişimcilik eğitimi 
gerçekleştirilecektir. 

Yerel ekonomik potansiyellerin bu doğrultuda harekete geçirilmesi için başlangıç 
aşamasında kamunun da dolaylı teşvik ve desteğiyle yerel doğa, insangücü ve finansman 
kaynaklarını kullanarak piyasada rekabet etme gücüne sahip olacak girişimlerin gelişmesi 
sağlanacaktır. Üretken ekonomik faaliyet ve istihdam potansiyeli taşıyan somut projelerin 
gerçekleştirilmesini sağlayacak çözümler, yerel ihtiyaç ve kapasiteleri de dikkate alacak 
küçük, esnek ve etkili bir birim aracılığıyla hayata geçirilecektir.Bu çerçevede, özellikle 
besicilik, arıcılık, su ürünleri, bağ ürünleri, çeşitli gıda ürünleri, halıcılık, el sanatları, inşaat 
malzemeleri, mobilyacılık, ayakkabıcılık, konfeksiyon ürünleri, plastik eşya, metal işleme, 
tıbbi malzeme ve aletler, belirli-elektronik ürünler ve benzeri dallarla turizm ve belirli 
hizmet alanlarında faaliyet gösterecek ya da faaliyetlerini genişletecek girişimler 
hedeflenecektir. Genelde kırsal sanayiler desteklenecektir.-Yarım kalmış yatırımlardan 
göreli olarak sınırlı bir destekle rekabet edebilme potansiyeline sahip olanların faaliyete 
geçmelerinin sağlanmasına çalışılacaktır. , 

Güneydoğu Onarım Projesi kapsamında ve yüksek işsizliğin bulunduğu diğer 
yörelerde yerel ihtiyaçları karşılayacak belirli altyapılar, konut yapımı, arazilerin tarıma. 
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elverişli hale getirilmesi, ağaçlandırma, çevre koruması ve benzeri nitelikte alanlarda özel 
istihdam projeleri uygulanacaktır. 

Kamudaki aşırı ve dengesiz istihdamın azaltılmasına çalışılacaktır. 

Ara kademe işgücü yetiştirilmesine yönelik çalışmalara ağırlık verilecektir. 

istihdamın artırılması ve kayıtdışı ekonominin boyutlarının küçültülmesi açısından, 
bir çeşit istihdam vergisine dönüşen ücretler üzerindeki ilave yükler AB ülkelerindeki 
düzeye düşürülecektir. 

Hem güvenceli, hem de esnek bir işgücü piyasası düzenlemesi gerçekleştirilecek, 
işgücünün piyasa şartlarına daha iyi cevap verebilmesini sağlayacak beceri eğitimi ve 
yeniden eğitim programlarını içeren uyum çalışmalarına ağırlık verilecektir. Bu çerçevede, 
küreselleşme süreci ve AB'ye uyum politikaları kapsamında aktif işgücü piyasası 
önlemlerine ağırlık verilecek, iş ve işçi Bulma Kurumu çağdaş istihdam hizmetleri 
sağlayabilecek bir yapıya kavuşturularak İş-Kur adı altında yeniden örgütlenecektir. 

Gümrük birliği ile ilgili olarak birkaç sektörde ve özelleştirme sonucunda da belirli 
işletmelerde işsiz kalacak olanlara yeni istihdam imkanları yaratmak için kendi işlerini 
kuranların desteklenmesi de dahil olmak üzere kapsamlı programlar geliştirilerek 
uygulamaya konulacaktır. 

Yeni teknolojilerin istihdamı artırıcı şekilde uygulanıp yaygınlaştırmalarına imkan 
yerecek çalışmalar başlatılacaktır. 

2000 yılında toplam işgücünün 22.462 bin kişiye ulaşacağı tahmin edilmekte, 
Öngörülen hedefler doğrultusunda toplam istihdamın 20.737 bin kişi, işsizliğin de yüzde 
7,7 düzeyinde olacağı beklenmektedir. 

TABLO: 15- Yurtiçi işgücü Piyasasında Gelişmeler 

(15+Yaş) (Bin Kişi) 

Sivil işgücü 
işgücüne Katılma Oranı (Yüzde) 

Sivil istihdam 
Tarım 
Sanayi 
Hizmetler 

işsiz 

Eksik istihdam 

işsizlik Oranı (Yüzde) 

Eksik İstihdam Oranı (Yüzde) 

İşsizlik+Eksik istihdam Nedeniyle 
Atıl Durumda Bulunan işgücü 
Oranı (Yüzde) 

1994 
- 20 424 

53,2 

18 285 
8 166 
2 880 
7 239 
2 139 

1 909 

10,5 

9.3 

19,8 

2000 
22 462 

50,3 

20 737 
8 427 
3 494 
8 816 

1 725 

1 535 

7,7 

6,8 

14,5 
Kaynak: DPT. 
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Çalışma Hayatı 

Devlet, işçi ve işveren kesimlerinin sürekli diyalogunu sağlayarak çalışma barışının 
korunması ve çalışma hayatının geliştirilmesi temel ilkedir. 

Çalışma hayatı mevzuatını Avrupa Birliği'ne (AB) uyum ve Uluslararası Çalışma 
Teşkilatı (ILO) normları doğrultusunda yenilemek, işgücü piyasasında esnekliği artırmak 
ve yeni çalışma biçimlerini düzenlemek esastır, istihdamın geliştirilmesine yönelik olarak 
verimlilik düşürülmeden yasal çalışma sürelerini kısaltacak ve esnek zamanlı çalışma 
türlerine imkan tanıyacak çalışmalar başlatılacaktır. 

Ücretin iş, liyakat, verim, kıdem ve kariyerin karşılığı olarak belirlenmesi ve ücret 
sistemlerinin istihdamı geliştirme, büyüme politikaları ve yeni çalışma biçimlerine göre 
oluşturulması sağlanacaktır. 

Çalışma hayatında denetimin yaygınlığı ve etkinliği artırılacak, işçi sağlığı ve iş 
güvenliği hizmetleri güçlendirilecektir. 

Sendikaların, araştırma ve eğitim faaliyetlerine destek verilecek, üyelerinin yararı 
doğrultusunda sosyal ve kültürel yatırımlar yapmaları özendirilecektir. 

İşgücü piyasasına ilişkin politikaların daha etkili hale getirilmesi için gerekli olan 
yeterince gelişmiş bir işgücü Piyasası Enformasyon Sisteminin oluşturulmasına yönelik 
çalışmalar, ücret istatistiklerinin uluslararası tanımlara uygunluğunu da sağlayacak 
şekilde sonuçlandırılacaktır. 

Yurtdışı jşçi Sorunları 

Yurtdışındaki işçilerin ve ailelerinin bulundukları ülkelerde her türlü ayrımcılıktan 
korunarak, güvenlik içerisinde yaşamalarına, ekonomik ve sosyal problemlerinin 
çözümüne, eğitim düzeylerinin yükseltilmesine, bulundukları toplumla bütünleşmelerinin 
sağlanmasına ve ekonomik girişimlerinin desteklenmesine yönelik tedbirler alınacaktır. 

Yurtdışındaki Türk işveren örgütlenmeleri mesleki sorunlar etrafında birleşmeye 
teşvik edilerek ortak bir ticaret, merkezi oluşturulması yönünde yönlendirilecek, böylece 
yurtdışındaki girişimcilerin problemlerinin daha etkin çözümü için ortam yaratılırken 
yurtdışındaki sermayenin daha verimli ve Türkiye ekonomisini destekler biçimde 
değerlendirilmesi sağlanacaktır. 

c) Hukuki ve Kurumsal Düzenlemeler 

Esnek zamanlı, kısmi zamanlı ve diğer standart dışı çalışma türlerinin 
düzenlenebilmesi için, 1475 sayılı İş Kanunu ve ilgili diğer mevzuatta düzenleme 
yapılacaktır. 

iş vev işçi Bulma Kurumu'nun yeniden düzenlenerek aktif işgücü piyasası 
önlemlerinin hayata geçirilmesinde ve işsizlik sigortasının yönetilmesinde çağdaş 
koşullara uygun ve etkili bir işlev ve yapıya kavuşmasını sağlamak amacıyla TBMM'ye 
sunulmuş olan Iş-Kur Kanunu çıkarılacaktır. 

işsiz kalanlara gelir güvencesi temin edecek ve böyle bir güvence olmadan işsiz 
kalma tehlikesinden kaynaklanan sorunları gidererek işgücü piyasasının daha etkin bir 
işleyişe kavuşmasını sağlayacak olan ve TBMM gündeminde bulunan işsizlik Sigortası 
Kanunu çıkarılacaktır. 
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İş güvencesini iş aktinin gerekçesiz feshini sona erdirecek şekilde yeniden 
düzenleyen ve toplu işten çıkarma konusundaki belirsizliği gideren İş Güvencesi Kanunu 
çıkarılacaktır. 

Sendikalar, Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunları gözden geçirilecek, 
kamu görevlilerinin sendikal hak ve yükümlülüklerini düzenleyen Kamu Görevlileri 
Sendikaları, Toplu İş Sözleşmesi ve Grev Kanunu çıkarılacaktır. 

Ekonomik ve Sosyal Konsey yasal çerçeveye kavuşturulacaktır. 

İşçi sağlığı ve iş güvenliği mevzuatını teknolojik gelişmeleri izleyebilecek şekilde 
yenileme çalışmaları tamamlanacaktır. 

Tarım kesiminde ücretli çalışanlar için Tarım İş Kanunu çıkarılacaktır. 

Kamu yönetimi reformu çerçevesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 
reorganizasyonu gerçekleştirilecek, kamu istihdamındaki karmaşayı sona erdirecek 
mevzuat düzenlemeleri yapılacaktır. 

Yurtdışında çifte vatandaşlığı teşvik için; 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'na 
göre Türk vatandaşlığından çıkış izni alma işlemleri uzun zaman aldığından, 
vatandaşlıktan çıkmayı ve vatandaşlığa yeniden alınmayı kolaylaştıracak değişiklikler ile 
yabancı bir devlet vatandaşlığına geçmek üzere Türk vatandaşlığından çıkma izni 
alanların belirli bir süre için oturma, çalışma, gayrimenkul edinme, miras gibi konularda 
haklarının korunacağına ilişkin iyileştirmeler yapılacaktır. 

İşçi ve işverenlerimizin yoğun olarak bulunduğu ve yurtdışı .örgütlerimizin henüz 
bulunmadığı bölge ve ülkelerde temsilciliklerimizin kurulması; vatandaşlarımızın tam ve 
doğru bilgi sahibi olabilmeleri için yurtdışında hizmet veren çalışma müşavirlik ve 
ataşeliklerinin yanısıra ilgili kuruluşların, görev yapacakları ülke koşullarına göre özel 
olarak yetiştirilmiş hukuk danışmanı, eğitim, ekonomi ve mali konularda uzmanlarla 
desteklenmesi sağlanacaktır. 

Türkiye'de yabancıların çalışmaları ile ilgili mevzuat hükümleri, ülkemizde ve 
dünyada değişen koşullar dikkate alınarak yeniden düzenlenecek; ilgili hükümlerdeki 
dağınıklık giderilecektir. 

I I . TARIM, SANAYİLEŞME VE DÜNYA İLE BÜTÜNLEŞME 

5. TARIMSAL POLİTİKALAR İLE İLGİLİ YAPISAL DEĞİŞİM PROJESİ 

a) Mevcut Durum 

Tarım sektörünün GSYİH içindeki payı 1990 yılında yüzde 17,5 iken, bu oran son 
yıllarda yüzde 15 seviyesine düşmüştür. Buna karşılık tarımın sivil istihdamdaki payı ise 
yüzde 45 ile ağırlığını sürdürmektedir. Tarımın ekonomideki önemi azalırken, nüfusun 
önemli bir kısmı geçimini tarımla sağlamaya devam etmektedir. 

Vl'ncı Plan döneminde tarım sektörü üretiminde yıllık ortalama yüzde 1,7 artış, 
ihracatında yüzde 1,3, ithalatında ise yüzde 5 azalış olmuştur. 

1994 yılı verilerine göre tarımsal üretimin yüzde 66,7'si bitkisel ürünler, yüzde 25,2'si 
hayvancılık, yüzde 2,7'si ormancılık ve yüzde 5,3'ü su ürünleri üretiminden oluşmaktadır. 

Arazi kullanım planlarının.bulunmayışı, tarım arazilerinin tarım dışı kullanımının artışı 
ve erozyon gibi nedenlerle tarım alanlan azalmakta, arazi mülkiyetindeki dağılımın 
bozukluğu sonucunda küçük işletmelerin payı artmaktadır. 
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1980 Genel Tarım Sayımı sonuçlarına göre 3 milyon 434 bin olan tarımsal işletme 
sayısı, 1991 yılında 4 milyon 92 bine yükselmiştir. Bu işletmelerin yüzde 99'u 50 hektarın 
altında bulunmaktadır. 1980 yılında 5 hektarın altında bulunan işletmelerin toplam 
işletmeler içindeki payı yüzde 61,1 iken, bu oran 1991 yılında yüzde 65,4'e yükselmiştir. 

1991 yılında bu işletmelerin yüzde 96,4'ünde hem bitkisel üretim ve hem hayvancılık, 
yüzde 3,6'sında ise yalnızca hayvancılık faaliyeti yürütülmektedir. 1991 yılı Tarım Sayımı 
sonuçlarına göre; büyükbaş hayvancılık işletmelerinin yüzde 71,9'u 5 başın altında, 
küçükbaş hayvancılık işletmelerinin ise yüzde 31,6'sı 20 başın altında bir büyüklüğe 
sahiptir. 

Bu nedenlerle tarım sektöründe istihdam edilenlerin gelirleri diğer sektörlere nazaran 
düşüktür. Ayrıca tarım sektörünün kendi içerisinde de gelir dağılımı büyük ölçüde farklılık 
arz etmektedir. 

Tarımsal faaliyetleri gerçekleştiren kurumların, havza bazında koordineli 
çalışmamaları, kaynakların rasyonel kullanımını engellemektedir. 

Uygulanan destekleme politikaları ile üretici gelirlerinde istikrar sağlanamadığı gibi, 
dünya fiyatlarının üstünde seyreden destekleme fiyatları, bazı ürünlerde ekim alanlarının 
aşın genişlemesine, üretim fazlası oluşmasına ve devletin fazla alım yaparak yüksek stok 
maliyetine katlanmasına neden olmuştur. 

İlgili kuruluşlarda ve işletme düzeyinde yeterli ve düzenli kayıt tutulmaması nedeni 
ile istatistiki bilgilerin sağlanamaması tarım sektörü ile ilgili politikaların oluşturulmasında 
önemli bir sorun olmaya devam etmektedir. 

Tarım sektöründe araştırma, eğitim ve yayım hizmetleri yeterli. düzeyde 
bulunmamaktadır. 

Üretimin yönlendirilmesi, pazarlanması, fiyat oluşumu, üreticilere hizmet 
götürülmesine yönelik üretici düzeyinde örgütlenme yetersizdir. Kamu kesiminde yetki 
dağınıklığı ve koordinasyon yetersizliği devam etmektedir. 

Hayvancılık, yapılan bazı olumlu çalışmalara rağmen arzulanan seviyeye erişememiştir. 
Ülkemizde hayvan sayıları tarımda gelişmiş ülkelerin çoğundan fazla olduğu halde, birim 
hayvan başına verim düşüktür. Sığır mevcudunun yüzde 65-70'i, koyun mevcudunun ise 
yüzde 90-95'i yerli ırklardan oluşmaktadır. Hayvan populasyonunda düşük verimli yerli 
ırkların çoğunlukta olması, hayvan barınakları, bakım ve besleme şartlarıyla, üreticilerin 
teknik bilgi ve pazarlama imkanlarının yetersizliği, ticari işletmelerin gelişmesi için gerekli 
sermaye birikiminin, hayvan sağlığı hizmetlerinin istenen seviyede olmaması, hayvancılık 
birlik ve kooperatiflerinin ülke genelinde yaygın olmayışı diğer başlıca sorunlardır. 

Halen yürürlükte bulunan ve büyük ölçüde ihtiyaca cevap veremez bir durumda olan 
Arazi Kanununa göre köylerin ortak malı sayılan meraların bilinçsizce kullanımları ve tarla 
haline dönüştürülmeleri neticesinde alanları daralmış ve vasıfları büyük oranda bozulmuş 
durumdadır. Ülkemizde toplam ekilebilir alanın yüzde 2,5-3'ü oranında bulunan yem 
bitkileri ekim alanları ise yeterli düzeye getirilememiştir. Hayvancılığı gelişmiş ülkelerde 
yem bitkileri ekimleri toplam ekilen alanların yüzde 25-30'unu oluşturmaktadır. 

Zamanla yapısı bozulan, miktarı ve biyolojik çeşitliliği azalan ormanlarımızı geliştirme 
çalışmalarına Vl'ncı Plan döneminde de devam edilmiş ve 206 bin hektar ağaçlandırma, 
33 bin hektar erozyon kontrolü ve 6 bin hektar mera ıslah faaliyeti gerçekleştirilmiştir. 
Ancak bu çalışmalar Vinci Plan uygulamasının yaklaşık 1/3'ü düzeyinde kalmıştır. Ayrıca 
bu dönemde 68 bin hektar orman varlığı yangınlarla kaybedilmiş ve 113 bin hektar 
ormanlık alan da çeşitli yasalarla orman rejimi dışına çıkarılmıştır. 
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Orman kaynağını en iyi şekilde işletmek, korumak ve geliştirmek amacıyla öngörülen 
toplam 202 bin km. orman yolunun 1994 sonu itibariyle 121 bin km.'si tamamlanmıştır. 
Ayrıca işletmecilikte ve özellikle kayın ormanlarında dört mevsim çalışmayı sağlayan 
stabilize yol miktarı da 20 bin km.'ye ulaşmıştır, 

Orman yangınları ile etkili mücadeleyi sağlamak için halkın aydınlatılması yanında, 
bugüne kadar 893 adet yangın gözetleme kule ve kulübesi yapılmış, 715 adet ilk 
Müdahale Ekibi oluşturulmuştur. 

Ormancılıkta, kamu ve özel kesim olarak yılda ortalama 29 milyon m3 dolayında 
odun üretimi yapılmaktadır. Bunun yaklaşık yüzde 68'i yakacak odun olarak kullanılmakta 
olup; bu oran gelişmiş ülkelerde yüzde 5 civarındadır. Yurtiçi arz açığının kapatılması için 
1985 yılında başlayan odun ithalatı, 1993 yılında 2,3 milyon m3'e ulaşmıştır. 

Orman-köylü-devlet ağında orman sınırlandırma çalışmalarının yetersizliğine çözüm 
getirecek kadastro faaliyetlerine Vl'ncı Plan döneminde yapılan 2,3 milyon hektarlık 
uygulama ile devam edilmiş ve 1994 sonu itibariyle 20,2 milyon hektar orman alanının 
yüzde 64'ünün kadastro işlemleri tamamlanmıştır. 

Ancak, kaydedilen bu gelişmelere rağmen, Ülkemizde iyi vasıflı orman alanlarının 
yüzde 11'ler gibi çok düşük oranda bulunması; çölleşme, ormansızlaşma, sel, heyelan ve 
toprak erozyonunun artarak devam etmesi; biyolojik çeşitliliğin azalması; kadastro işlerinin 
tamamlanamaması; amenajman planlarının işletme amaçları ve çok amaçlı kullanım 
bakımından yetersizliği; yıllık ağaçlandırma ve erozyon kontrol faaliyetlerinin çok az oluşu; 
Milli Park, Koruma ve Rezerv Alanlarının azlığı; orman yangınlarının önlenememesi; asit 
yağmurlarından kaynaklanan orman ölümlerinin artması; çevre koruma ile peyzaj ve 
ergonomik uygulamaların eksikliği ve orman içi köylerin sosyo-ekonomik durumlarının 
düşük olması, sektörün ana sorunları olarak devam etmektedir. 

Su ürünleri üretiminde 1988 yılına kadar artış, daha sonraki yıllarda ise azalmalar 
olmuştur. Üretimdeki azalmalar aşırı avlanma, kirlenme ve ekolojik değişmelerden 
kaynaklanmıştır. Bunun sonucunda ihracatta azalmalar, ithalatta ise büyük ölçüde artışlar 
görülmüştür. 

1988 yılında 676.200 ton olan su ürünleri üretimi 1991 yılında 364.700 ton olmuş, 
1993 yılında 556.044 tona ve 1994 yılında da 601.100 tona yükselmiştir. 

Su ürünleri üretiminde görülen azalmalarda önemli etkisi olan kirlenmenin önlenmesi 
için Karadeniz Ülkeleri arasında anlaşma imzalanmıştır. Ayrıca, Karadeniz'de balıkçılığın 
korunması ve geliştirilmesi için çalışmalar ülkemiz koordinatörlüğünde sürdürülmektedir. 

Su ürünleri sektöründe hastalık ve parazitler dahil koruma ve kontrol hizmetlerinin 
etkinlikle yürütülememesi, yetiştiriciliğin ve açık deniz balıkçılığının yeterli düzeyde 
geliştirilememiş olması, içsular ve denizlerde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin 
yetersizliği, üretici altyapı eksiklikleri, pazarlama aşamasında soğuk ve donmuş zincirin 
geliştirilememesi,. üreticilerin yeterli ve etkin olarak teşkilatlanamaması ve kamuda 
yönlendirici, kaynakları yönetici ve geliştirici yeterli bir yapının bulunmaması sektörün 
önemli sorunlarını oluşturmaktadır. 

Su ürünleri kaynaklarının yıllık üretim potansiyelinin ve bunları etkileyen faktörlerin 
iyi bilinmemesi, bu kaynakların korunması, geliştirilmesi, etkin ve sürdürülebilir biçimde 
kullanılmasını engellemektedir. 

Planlı dönemde İ994 sonu itibariyle toplam 127 adet balıkçı barınağı, 44 adet 
barınma yeri, 58 adet çekek yeri inşaatı tamamlanmıştır. 

Yalnızca Vl'ncı Plan döneminde ise inşaatı tamamlanan balıkçı barınağı adedi 14, 
barınma yeri adedi 17 ve çekek yeri adedi 23 olmuştur. 
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b) Amaçlar, İlkeler ve Politikalar -

Artan nüfusun dengeli ve yeterli beslenmesini sağlamak, mukayeseli üstünlüğe 
sahip olduğumuz ürünlere ağırlık vererek üretimin ve ihracatın artırılması ve üretici 
gelirlerinde artış ve istikrarın sağlanması temel amaçtır. 

Ülkemizde, tarımsal alanların marjinal sınırlara ulaştığı gözönüne alındığında 
üretimin artırılması verimin artırılması ile mümkün olacaktır. 

Sulanan alanların artırılması yanında, yüksek verimli ve iyi kaliteli tohumlukların, 
damızlıkların çiftçilerce kullanımının yaygınlaştırılması, toprak analizlerinin yapılması, 
bilinçli gübre kullanımı, uygun ekipman seçimi ve tarımsal mücadele yapılması, yayım ve 
araştırma sonuçlarının çiftçilere götürülmesi sonucunda üretimde verim ve kalite artışı 
sağlanacaktır. Ayrıca teknik eleman ve çiftçi eğitimine ağırlık verilecektir. 

Tarım Politikaları, Uruguay Turu sonunda imzalanan Dünya Ticaret Örgütü Kuruluş 
Anlaşması'nın tarımla ilgili hükümleri çerçevesinde ülkemizin yükümlülüklerine ve AT 
Ortak Tarım Politikasında beklenen gelişmelere uygun olarak düzenlenecektir. 

Tarımsal destekleme politikaları, üretimin serbest rekabet şartlarında pazar 
sinyallerine uygun gelişmesi esas alınarak ve bu amaçla ayrılan kamu kaynaklarının daha 
rasyonel kullanılması gözetilerek yeniden yapılandırılacaktır. 

Bu çerçevede, tarım ürünleri fiyatlarına olan devlet müdahaleleri azaltılarak bunun 
yerine kayıtlı üreticilere doğrudan gelir desteği verilmesi yoluna gidilecek, girdi destekleri 
aşamalı olarak kaldırılacak, arz fazlası olan ürünlerin üretimleri, ürün kalitesi ve tipleri ile 
arazi durumu gibi kriterler de göz önüne alınmak suretiyle ekim alanları sınırlandırılarak 
veya benzeri tedbirler alınarak azaltılacak ve bunların yerine iç ve dış talebi olan ürünlerin 
üretimine yönelme sağlanacaktır. 

GAP çerçevesinde sulamaya açılan alanlarda arazi toplulaştırma ve tarla içi 
geliştirme hizmetleri etkinleştirilecek ve sulama yatırımları ile uyumu sağlanacak, ürün 
deseninin tespitinde karşılaştırmalı üstünlüğe sahip olduğumuz ürünlere ağırlık 
verilecektir. 

Plan döneminde, kimyasal gübre kullanımınin yıllık yüzde 4,5 oranında artarak 1995 
düzeyi olan 5,1 milyon tondan 2000 yılında 6,4 milyon tona yükseleceği tahmin 
edilmektedir. Bitkisel üretimin artırılmasında çevre boyutuna önem verilerek, gübre ve ilaç 
kullanımında çevreye zarar verilmemesi esas olacaktır. 

Ülkelerin gelişmişlik düzeyleri et, süt, yumurta gibi hayvansal protein içeren 
maddelerin tüketim miktarları ile yakından ilgilidir. Tarımda hayvancılık sektörünün 
payının artırılması, Ülkemizdeki hayvansal protein eksikliğinin giderilmesi ve üreticilerin 
gelir düzeyinin yükseltilmesi amacıyla hayvancılığa özel önem verilerek; özellikle damızlık 
hayvan yetiştiriciliği, süt, besi sığırcılığı geliştirilecek, üretim ve verimliliğin artırılması 
sağlanacaktır. Aynı zamanda hayvansal üretim, ülkemizin coğrafi ve sosyo-ekonomik 
koşulları çerçevesinde ırk ıslahı, daha iyi bakım, besleme şartları sağlanarak ve ticari 
hayvancılık geliştirilerek artırılacaktır. Ayrıca tüm meraların yetiştiriciye açılmasına ve 
ıslahına, yemlerin dünya fiyatlarıyla üreticiye verilmesine, yem bitkileri üretiminin 
artırılmasına ve hayvan hastalıkları ile mücadeleye önem verilecektir. 

Yüksek verimli kültür ırkı damızlık hayvanlar, ülke içinden ve ithalat yoluyla 
karşılanarak genel hayvan popülasyonu içerisindeki payı artırılacak, ayrıca sun'i 
tohumlama yolu ile yapılan melezleme çalışmaları etkinleştirilecektir. 

Yerli ırk hayvanların belirli yerlerde, belirli sayılarda yetiştirme yolu ile gen kaynağı 
olarak korunmaları sağlanacaktır. 

Sözleşmeli yetiştiricilik yaygınlaştırılacaktır, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
bölgelerinde uygulamaya konulacak besicilik projeleri ile bölgede hayvancılığın 
geliştirilmesi hedef alınacaktır. 
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Hayvancılıkta sermaye şirketlerinin kurulmaları desteklenecektir. 

Serbest piyasada oluşan fiyatlardan üreticilerin daha fazla pay alabilmeleri ve tarım 
ürünlerinin rekabet ortamı içinde pazarlanabilmesi için ürün borsaları, haller ve bunlarla 
ilgili altyapı geliştirilecek, Vadeli İşlem Borsaları kurulacaktır. 

Tarımsal üretimin yönlendirilmesi, pazarlanması ve üreticilere hizmet götürülmesi 
konularında faaliyet göstermek üzere üretici birliklerinin kurulmaları ve kooperatiflerin 
geliştirilmeleri özendirilecektir. Ayrıca, Tarım Satış Kooperatifleri Birliklerinin yönetimleri 
özerkleştirilecek, üretim ve değerlendirme birimleri ve iştirakleri özelleştirilecektir. : 

Çiftçi gelirlerine istikrar kazandırmak amacıyla tarım ürünlerinin sigortalanması 
sistemi geliştirilecektir. 

Tohumculuk, aşılama, suni tohumlama ve tarımsal mücadelenin özel sektör 
tarafından yürütülmesi yaygınlaştırılacaktır. 

Tarımsal politikaların düzenli olarak yürütülebilmesi ve istatistiklerin güvenilir hale 
gelmesi için üreticilerin kayıtlı olmaları ve işletme sahiplerinin işletmeleri ve üretim 
faaliyetleri hakkında kayıt tutması sağlanacaktır. 

Tarım sektörü faaliyetlerinde Uzaktan Algılama Yönteminden yararlanılacaktır. 
Istatistiki bilgilerin toplanması ve yayımı çalışmaları belli bir sisteme kavuşturulacaktır. 

Ormanlar, ekosistem yaklaşımı çerçevesinde belirlenecek odun verim gücü ve Milli 
Park ve benzeri alanların taşıma kapasitesi gözönüne alınarak devamlı, dengeli ve çok 
yönlü yararlanma ilkeleri doğrultusunda ve biyolojik çeşitlilik, çevre koruma, orman peyzajı 
ve ergonomik kriterler gözönünde tutularak planlanacak ve işletilecektir. Orman amenajman 
ve silvikültür planları, odun ve odun dışı ürünler ve hizmetler, ormanların çeşitli 
fonksiyonları ve işletme amaçları dikkate alınarak yeniden düzenlenecek ve uygulanacaktır. 

Orman alanlarının hukuki sınırlarının belirlenebilmesi ve saha emniyetlerinin 
sağlanabilmesi için, Vll'nci Plan döneminde 6 milyon hektarlık kadastro çalışması 
yapılması ve ormanları daha iyi işletmek, korumak ve geliştirmek amacıyla 15 bin km. yeni 
yol ve 4 bin km. stabilize yol yapılması öngörülmektedir. 

Ülkede ormansızlaşma, çölleşme, sel, heyelan, kirlenme, toprak erozyonu ve çığ 
olgularını önleyerek, sürdürülebilir kalkınmada büyük rol oynayan bitki-toprak-su 
kaynakları dengesini korumak, iyileştirmek ve odun hammaddesinde yurtiçi arz açığını 
azaltmak amacıyla, Vll'nci Plan döneminde toplam 250 bin hektar ağaçlandırma, 50 bin 
hektar erozyon kontrolü ve 8 bin hektar ormaniçi mera ıslahı çalışması yapılması 
beklenmektedir. Ülke genelinde yapılacak ağaçlandırmalarda böcek ve hastalıklara 
dayanıklı, biyolojik çöl ortamı oluşmasını önleyici ve yangın emniyet yol ve şeritleri ile 
donatılmış ormanlar kurulması esas olacaktır. 

Ormanların henüz bilinmeyen fayda ve yararlarının araştırılmasına imkan vermek ve 
orman içi tabii ve kültürel değerleri korumak amacı doğrultusunda, Milli Park, Tabiatı 
Koruma Alanı, Tabiat Parkı ile çeşitli Rezerv Alanjarı ve Muhafaza Ormanları 
genişletilecek ve yaygınlaştırılacaktır. 

Teknik, ekonomik ve sosyal yönden ağaçlandırmaya elverişli Hazine arazileri orman 
rejimine dahil edilerek ağaçlandırılacaktır. 

, Orman yangınlarıyla etkili mücadele amacıyla, başta orman itfaiyesi olmak üzere 
gerekli araç ve donanım kullanımları artırılacak; erken haber alma, ulaşım ve haberleşme 
sistemleri geliştirilecek; ağaçlandırmalarda yangına daha az hassas türlerle karışık 
ormanlar kurulacak ve toplumu aydınlatma çalışmaları etkinleştirilecektir. 

Orman alanlarında çeşitli kuruluşlarca gerçekleştirilecek faaliyetlerde, ormanların ve 
çevrenin korunması esas alınacaktır. 
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Orman köylüsünün sosyal refah seviyesini yükseltmek ve ormanları daha etkin 
korumak ve geliştirmek hedefi doğrultusunda, özel orman kurma, sosyal ve toplum 
ormancılığı faaliyetleri desteklenecektir, özel orman kurma veya yasalar gereği bazı 
alanların orman rejimi dışına çıkarılma işlemlerinde, devlet ormanlarının ekosistem 
bütünlüğü ile kamu haklarının korunmasına özen gösterilecektir. 

Su ürünleri sektöründe, doğal ortamların korunması ve kontrolü, kaynakların 
sürdürülebilir şekilde kullanılarak üretimin artırılması, yetiştiricilik ve açık deniz 
balıkçılığının geliştirilmesi, altyapının tamamlanması, kurumsal yapının etkin şekilde 
yeniden oluşturulması, uluslararası anlaşmaların tamamlanması, pazarlamada soğuk ve 
donmuş zincirin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 

iç sular, lagünler ve denizlerde kaynak potansiyelini artırmak amacıyla araştırma ve 
geliştirme faaliyetlerine devam edilecektir. 

Vll'nci Plan döneminde tarımsal üretimin yıllık ortalama yüzde 2,9-3,7 oranları 
arasında artacağı tahmin edilmektedir. 

c) Hukuki ve Kurumsal Düzenlemeler 

Hayvancılığın özel önem verilerek geliştirilmesi için gerekli bütün çalışmaları yapmak 
üzere Başbakanlığa bağlı Hayvancılık Müsteşarlığı kurulacaktır. 

Su ürünleri sektörünün geliştirilmesi için de Su Ürünleri Genel Müdürlüğü kurulacaktır. 

Tarım sektörünün yapısal sorunlarının çözüme kavuşturulması ve belirlenen tarım 
politikası amaçlarına ulaşılabilmesine yönelik olarak, bu sektörde politikaları belirleyen ve 
faaliyetleri yönlendiren ilgili kamu ve özel sektör kuruluşları temsilcilerinden oluşan 
Tarımda Yeniden Yapılanma Kurulu oluşturulacaktır. 

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın Kanunla kendisine verilmiş görevleri daha etkin bir 
şekilde yerine getirmesi amacıyla Bakanlık yeni bir Yasa ile yeniden düzenlenecektir. 

Arıcılığın geliştirilmesine katkıda bulunmak üzere Merkez Arıcılık Araştırma Enstitüsü 
Kurulması için çalışmalar yapılacaktır. 

Tarım Satış Kooperatifi Birliklerinin ortaklarına daha iyi hizmet verebilecek ve 
kooperatifçilik hizmetlerini daha etkin bir şekilde yerine getirebilecek özerk bir yapıya 
kavuşturulması, kooperatifçilik ve işletmecilik faaliyetlerinin birbirinden ayrılması için; 
Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerine ilişkin .3186 sayılı ve 2834 sayılı Kanunlarda 
değişiklik yapılacaktır. 

.Ülkemizde hayvancılığın meralara bağımlı olması nedeniyle, maliyet düşürücü bir 
unsur olarak meraların önemi büyüktür. Bugüne kadar, meraların tespiti, tahsisi ve 
amaçlarıyla ilgili olarak Yasal bir düzenleme yapılmamış, bu konudaki düzenlemeler diğer 
yasalardaki ilgili hükümlere göre yürütülmüştür. Yasal boşluğu doldurmak, mera, yaylak 
ve kışlakların tespit, tahsis ve amacına uygun kullanımını düzenlemek amacıyla yeni bir 
Mera Kanunu çıkarılacaktır. 

1177 sayılı Tütün Tekeli Kanunu, 1196 sayılı Tütün Tarım Satış Kooperatifleri ve Bölge 
Birlikleriyle Türkiye Tütün ve Satış Kooperatifleri Genel Birliği Kanunu ve 196 sayılı Ekici 
Tütün Satış Piyasalarının Desteklenmesine Dair Kanunlar günün şartlarına uygun hale 
getirilecektir. 

TEKEL Genel Müdürlüğü'nün yaprak tütün işletmeleri ile sigara sanayii faaliyetlerinin 
ayrı birimler halinde örgütlenmesini sağlamak üzere gerekli kurumsal düzenlemeler 
yapılacaktır. 
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Üretici Birlikleri Yasası çıkarılarak üreticilerin ilgi alanına giren ürünlerin üretimi, 
pazarlanması konularında üreticilere hizmet verebilmesi ve yapısal uyum çerçevesinde 
önerilen gelişmelerin sağlanabilmesi için gerekli altyapıyı oluşturacak üretici birliklerinin 
kurulması sağlanacaktır. 

Ziraat Odalarının demokratik bir yönetim yapısına kavuşması ve görevlerini etkin bir 
şekilde yerine getirebilmesine ortam yaratmak amacıyla 6964 sayılı Ziraat Odaları ve 
Ziraat Odaları Birliği Yasası'nda değişiklik yapılacaktır. 

Tarım ürünlerinin serbest pazar koşullarında daha fazla işlem görmesini sağlamak 
ve mevcut borsaların yeniden düzenlenmesi ve Ürün İhtisas Borsalarının kurulması için; 
5590 sayılı Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği 
Kanunu'nda değişiklik yapılacaktır. 

Özellikle taze meyve ve sebze üreticilerinin ve üretici birlik ve kooperatiflerinin 
ürünlerini pazarlayabilmeleri, pazar sinyallerini kolaylıkla algılayarak üretimlerini 
yönlendirebilmeleri ve pazar fiyatlarından daha fazla pay alabilmeleri için Üretici Bölgesi 
Halleri Yasası hazırlanacaktır. 

Şeker Kanunu'nun, ihtiyaca cevap vermeyen maddeleri özel kesimin şeker 
sanayiinde etkin faaliyet göstermesini sağlayacak şekilde yeniden düzenlenecektir. 

Ülkemizde yurtiçi odun arz açığını kapatabilmek, çölleşme ve. toprak erozyonunu 
önlemek amacıyla; Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanunu 
çıkarılacaktır. 

6. SANAYİLEŞME YAKLAŞIMI 

a) Mevcut Durum 

1989-1993 döneminde imalat sanayiinde üretim artış hızı yıllık ortalama yüzde 6,8 
olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde gözlenen talep kompozisyonundaki değişimlerin 
etkisiyle imalat sanayiinin yapısında önemli değişiklikler olmuştur. Karayolu taşıtlarında, 
dayanıklı tüketim mallarında ve elektronik sanayiinde gözlenen yüksek talep ve üretim 
artışlarının etkisiyle genellikle yatırım malı üreten sektörlerin üretimi yıllık ortalama yüzde 
16,4 artmış ve toplam imalat sanayii üretimi içindeki, payı 1989 yılında yüzde 13,9 iken 
1993 yılında yüzde 19,6'ya yükselmiştir. Buna karşılık tüketim malı sektörlerinin üretimi 
yıllık ortalama yüzde 3,9 artmış ve buna bağlı olarak imalat sanayii içindeki payı dönem 
başında yüzde 46,7 iken dönem sonunda yüzde 41,7'ye düşmüştür. Ara malı üreten 
sektörlerin payı ise 1989'da yüzde 39,4'den 1993'de yüzde 38,7'ye gerilemiştir. 

1994 yılı başlarına kadar gözlenen talep ve üretim artışları 5 Nisan Ekonomik 
önlemler Uygulama Planı ile daralmıştır, önceki yıllarda yüksek talep artışlarının 
gözlendiği dayanıklı tüketim malları ve karayolu taşıtları sanayiileri 1994 yılında talep 
daralmasından en yoğun şekilde etkilenen sektörler olmuştur, iç talepteki daralma, 
ihracata yönetemeyen bazı sanayilerin üretimini olumsuz yönde etkilerken, sektörel 
ihracatlarında önemli artışlar kaydedilen dokuma-giyim, kağıt, cam ve demir-çelik 
sanayiileri üretimlerini önemli ölçüde etkilememiştir. 

VTncı Plan döneminde imalat sanayii üretimi yıllık ortalama yüzde 4,1 artmıştır. 

İthalat ise yıllık ortalama yüzde 9,8 artarak 1994 yılında 23,3 milyar dolar olarak 
gerçekleşmiştir. Böylece toplam ithalat içinde İmalat sanayiinin payı yüzde 83,2 olmuştur. 

İmalat sanayii ihracatı aynı dönemde yıllık ortalama yüzde 8,7 artarak 1994 yılında 
18,1 milyar dolara ulaşmış ve toplam ihracat içinde imâlat sanayiinin payı yüzde 92,9 
olmuştur. 
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imalat sanayiinin ithalatta haksız rekabete karşı korunması amacıyla 1989 yılında 
gerekli yasal düzenlemeler yapılmış ve uygulamada başarılı sonuçlar alınmıştır. Ayrıca 
İthalatta Gözetim ve Koruma Önlemleri Hakkında Karar 1994 yılında yürürlüğe girmiştir 

Ülkemizin doğal kaynakları, insangücü potansiyeli, coğrafi konumu itibariyle gelişmiş 
AB pazarına yakınlığı, altyapı ve telekomünikasyon sisteminde sağlanan gelişmeler, 
büyük bir iç pazarın varlığı ve uygulanmakta olan liberal ekonomi politikaları sanayiye 
rekabet gücü sağlayan unsurları oluşturmuştur. 

AT ile gerçekleştirilecek gümrük birliği öncesinde sanayiin en önemli sorunlarından 
birisi bazı sektörlerde rekabet güçlüğü çekilmesi olasılığıdır. Sanayiin rekabet gücünü 
olumsuz etkileyen temel faktörler; makro ekonomik istikrarın sağlanamaması ve bu 
çerçevede kronikleşen yüksek enflasyon, sermaye birikiminin yetersiz olması, sermaye 
maliyetinin ve sanayiin temel girdi fiyatlarının yüksek olması, kurumsal yapıdaki 
istikrarsızlık ile teknolojideki gelişmelerin yeterince izlenememesi, teknoloji üreten, bir 
düzeye ulaşılamaması, ölçek sorunları ile uluslararası standartlarda ürün kalitesine ve 
pazarlama organizasyonunda yeterli düzeye ulaşılamamasıdır. 

Sanayiin teşviki için ayrılan kaynakların, kontrol mekanizmasının etkin olamaması 
nedeniyle amacına uygun kullanılamadığı, bunun sonucunda kaynak dağılımında 
etkinliğin sağlanamadığı gözlenmiştir. 

Vl'ncı Plan döneminde, madencilik sektöründe, yerli ve yabancı sermayenin sektöre 
olan ilgisi beklenen düzeyde gelişmemiş, kamunun sektördeki ağırlığı devam etmiştir. 

Sanayiin ihtiyaç duyduğu insangücünün yetiştirilmesi amacına yönelik eğitim 
politikasının oluşturulması ve uygulanmasında karşılaşılan yetersizlikler devam 
etmektedir. " 

Dünya ticaret hacmini artırmaya yönelik çabalarla, uluslararası ticaretteki engellerin 
azaltılması ve çokuluslu firmaların gelişmesi sonucunda, yeni teknolojilerin pazarlanması 
yerine, global bir yaklaşımla dünya pazarları için üretilen ürünlerin pazarlanması anlayışı 
giderek yaygınlaşmaktadır. Teknoloji transferini güçleştiren bu durum karşısında, ülkelerin 
kendi teknolojilerini üretmesinin önemi de artmaktadır. Vl'ncı Plan döneminde teknoloji 
geliştirme konusunda önemli bir gelişme sağlanamamış ve Araştırma-Geliştirme 
faaliyetlerine yeterli kaynak ayrılmadığından, imalat sanayii teknoloji üreten bir yapıya 
kavuşturulamamıştır. 

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin, finansman, araştırma, ürün ve kalite geliştirme, 
pazarlama, teknoloji ve verimlilik ile ilgili yetersizliklerinden kaynaklanan sorunları 
sürmektedir. 

Sanayiin ihtiyaç duyduğu veri tabanının geliştirilmesi ve güncel bilgiye ulaşılmasında 
karşılaşılan güçlükler Vl'ncı Plan döneminde de devam etmiştir. 

Uluslararası pazarlarda rekabet gücünün fiyat dışı unsurların da dikkate alınarak 
artırılması, sürdürülebilir bir ihracat performansı sağlayabilmek açısından önem 
arzetmektedir. Bu itibarla gelişmiş ülkelerle teknoloji açığının kapatılarak ürün kalitesinin 
yükseltilmesi, uluslararası pazarlarda kabul gören markaların geliştirilmesi, çevre dostu 
ürünlere yönelmek, ürün ve pazar çeşitlemesine gidilmesi önemini korumaktadır. 

Teknoloji üretme ve uygulama.kapasitesi sanayiin rekabet gücünü belirleyen temel 
unsur haline gelmiştir. Toplumsal refahın sürekli olarak yükseltilmesinde bilim ve teknoloji 
alanındaki üstünlük belirleyici olmaktadır. Ayrıca, sanayi organizasyonunda sağlanacak 
gelişmelerin de önemi artmaktadır. Bu kapsamda, gelişmiş teknoloji kullanımı ve üretimde 
esnekliğin artırılması önemlidir. 
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Vl'ncı Plan döneminde tamamlanan 25 adet organize sanayi bölgesi 5,6 bin hektarlık 
alanı ve 3.370 sanayi parselini kapsamaktadır. Böylece, 1994 sonu itibariyle 8,8 bin 
hektarlık alanda 5.320 sanayi parseli ile toplam 37 adet organize sanayi bölgesi 
kurulmuştur. 1995 Yılı Yatırım Programı'nda 19'u.etüd safhasında olmak üzere, 9.688 
hektarlık alanı kapsayan toplam 81 adet organize sanayi bölgesi projesi yer almaktadır. 

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme idaresi Başkanlığı 
(KOSGEB), küçük ve orta ölçekli işletmelere yönelik mali, teknik ve idari danışmanlık 
hizmetlerini 38 merkezde sürdürmekle birlikte, bu hizmetlerde istenilen seviyeye 
ulaşılamamıştır. 

Küçük sanayi işletmelerinin yatırım ve işletme safhalarında finansman başta olmak 
üzere, teknik bilgi, kalite, pazarlama ve araştırma önemli sorunlar olmaya devam 
etmektedir. 

Küçük sanayi sitelerinde tamamlanan işyeri sayısı 1994 yılı sonunda 65 bine 
ulaşmıştır. Bu işyerlerinde 371 bin kişi istihdam edilmektedir. 1995 Yılı Yatırım 
Programı'nda yer alan küçük sanayi sitesi projeleri kapsamında toplam 40.058 adet 
işyerinin yapımı sürdürülmektedir. Bu işyerlerinin hizmete açılmasıyla birlikte 230 bin 
kişiye daha istihdam imkanı yaratılacağı tahmin edilmektedir. 

1992 Yılı Genel Sanayi ve işyerleri Sayımfna göre işletme niteliği taşımayan bazı 
işyerleri ile şoför esnafı dışında kalan işletmelerin sayısı 1,1 milyona, çalışanlar sayısı ise 
3,7 milyona ulaşmıştır. Bu işletmeler içinde imalat sanayii işletmelerinin oranı yüzde 
18,3'tür. 

1985 yılında bu işletmelerde çalışanlar toplamının yüzde 46'sı imalat sanayii 
işletmelerinde istihdam edilirken, bu oran 1992 yılında yüzde 41'e düşmüştür. 

imalat sanayiinde 1.527.982 olan toplam çalışanın yüzde 35,5'i, 1-9 kişi çalıştıran 
İmalat sanayii işletmelerinde, yüzde 46,6'sı 100 ve daha yukarı kişi çalıştıran imalat 
sanayii işletmelerinde çalışmaktadır. 

1985 yılında 1-9 kişi çalıştıran imalat sanayii işletmelerinin toplam imalat sanayii 
işletmeleri içindeki yüzde 94,5 olan oranı, 1992 yılında yüzde 94,3'e; 10-49 kişi çalıştıran 
imalat sanayi işletmelerinin oranı ise yüzde 4,1'den yüzde 4'e düşmüştür. 50-99 kişi 
çalıştıran işletmelerin oranı aynı dönemde yüzde 5,4'den yüzde 6,4'e yükselmiştir. 

10 ve daha fazla işçi çalıştıran imalat sanayii işletmelerinde yaratılan katma değerin 
yüzde 7'si 10-49 kişi çalıştıran imalat sanayii işletmelerinde, yüzde 5,8'İ 50-99 kişi 
çalıştıran imalat sanayii işletmelerinde, yüzde 8,5'i 100-199 kişi çalıştıran imalat sanayii 
işletmelerinde, yüzde 78,7'si ise 200 ve daha yukarı kişi çalıştıran imalat sanayii 
işletmelerinde yaratılmaktadır. 

1992-1994 yılları arasında komple yeni sabit yatırımlar için verilen 224.4 trilyon TL 
tutarındaki teşvik belgelerinin yüzde 31,4'ü küçük ve orta ölçekli işletmeler tarafından 
alınmıştır. 

b) Amaçlar, İlkeler ve Politikalar 

Vll'nci Plan döneminde kalkınmanın ana unsurlarından biri sanayileşme olacaktır. 

Uygun makroekonomik ortam hazırlanarak sanayiin gelişmesi sağlanacaktır. Bu 
dönemde sanayi üretiminin, yıllık ortalama yüzde 6,0-7,8 artması beklenmektedir. 

Dünya piyasalarına entegre olma ve AB'ye uyum çerçevesinde, dışa açık, rekabet 
gücü yüksek ve ihracata dönük, hammadde ve insan kaynakları gibi avantajlarımızın 
değerlendirildiği bir sanayi yapısı özel kesim ağırlıklı olarak oluşturulacaktır. 
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Yeraltı zenginliklerinin yüksek katma değer sağlayacak şekilde ekonomiye 
kazandırılması, sanayiin hammadde ve enerji ihtiyacının güvenli ve ekonomik olarak 
karşılanması madencilik sektöründe temel amacı oluşturmaktadır. 

Sanayide, verimliliğin, kalite ve standardizasyonun geliştirilmesi, esnek üretim 
sistemlerinin ve modern teknoloji kullanımının yaygınlaştırılması, küçük-büyük sanayi 
bütünleşmesinin sağlanması ve katma değeri yüksek üretim yapısına ulaşılması 
amaçlanmaktadır. 

Bu çerçevede etkin bir gelişme ortamı sağlanacak, koruma politikaları yerine 
firmaların rekabete açılması ve uluslararası piyasalarda söz sahibi olacak güçlü 
işletmelerin oluşması desteklenecektir. 

Rekabet güçlüğü çekilen sektörler öncelikli olmak üzere sanayide yapısal sorunlar, 
bir program dahilinde çözümlenecek, özelleştirmeye hız verilecektir. 

Sanayiin teşvikinde, sektörel teşvikler yerine faaliyet bazında destek verilmesi temel 
ilke olacaktır. 

Teşvik sisteminin basitleştirilerek yeniden düzenlenmesi, teşvik araçlarının 
uluslararası yükümlülüklerimizle uyumlu hale getirilmesi ve etkinliğinin artırılması 
sağlanacaktır. 

Teşvik sisteminin etkinliğini artırmak üzere, teşvik için ayrılacak kaynak önceden 
belirlenerek bütçeleştirilecektir. 

Sanayi yatırımlarının teşvikinde; Araştırma-Geliştirme ile teknolojik gelişme öncelikli 
olmak üzere, çevre koruma, yeni istihdam yaratma,. küçük ve orta ölçekli işletmeleri 
destekleme, bölgelerarası gelişmişlik farkının azaltılmasına katkıda bulunma ve gümrük 
birliğinin gerektirdiği yapısal uyumu sağlama konuları esas alınacaktır. 

özellikle yüksek teknoloji kullanımını gerektiren üretim alanlarında, yabancı 
sermayeli yatırımlar yoluyla teknoloji transferi desteklenecek, teknoloji transferi ile teknoloji 
üretiminin birbirini tamamladığı bir politika izlenecektir. 

Sanayiin rekabet gücünü artırabilmek için ileri teknoloji sanayileri öncelikli olmak 
üzere araştırma-geliştirme, mühendislik ve müşavirlik hizmetleri ile tasarım çalışmaları 
desteklenecek; araştırma-geliştirme faaliyetlerinin üniversite-sanayi işbirliği ile 
geliştirilmesine önem verilecektir. 

Kalite güvencesi sistemlerinin yaygınlaştırılması, uluslararası izlenebilir ölçü 
sisteminin ve akreditasyon mekanizmasının oluşturulması yoluyla sanayi ürünlerine 
rekabet gücü kazandıracak kalite altyapısı geliştirilecektir. 

Modern ve çevre dostu teknolojilerin yaygınlaştırılmasına, verimliliğin artırılmasına, 
kaliteli üretim ve standardizasyonun sağlanmasına, uluslararası pazarlarda kabu! gören 
markaların ve. çevre • dostu ürünler ile ihracat potansiyelinin korunup geliştirilmesine, 
ihracatta süreklilik ve çeşitliliğin sağlanmasına ve yeni pazarlarda etkinliğin artırılmasına 
önem verilecektir. Rekabet gücü-çevre koruması dengesine özen gösterilecektir. 

Sanayi haksız dış rekabete karşı korunacak, kalitesiz ve standart dışı mal ithalini 
önlemek üzere ihtisas gümrükleri yeterli hale getirilecektir. 

Sanayiin rekabet gücünün korunup geliştirilmesi amacıyla, girdilerin dünya 
fiyatlarından temin edilmesi hedef alınacaktır. 
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Rekabet gücünü ve ihracat potansiyelini geliştirmek üzere yurtdışında yapılacak 
sınai girdi yatırımları desteklenecektir. . 

İhracata yönelik sanayi ürünlerinin yurtdışında tanıtımı ve pazar geliştirilmesi 
konularında özel kesimin örgütlenmesi özendirilecektir. 

Ekonomik değişime ve yeniliklere uyum sağlama yeteneği ve istihdam yaratma gücü 
yüksek küçük ve orta ölçekli işletmeler gümrük birliği sürecinde karşılaşılabilecek uyum 
güçlükleri de dikkate alınarak özel bir programla desteklenecek ve geliştirilecektir. 
Finansman olanaklarının artırılması amacıyla gerekli mevzuat düzenlemeleri 
gerçekleştirilecek, üretici düşüncelerin üretim sürecine sokulmasına ve teknolojik 
ilerlemeye katkısı nedeniyle önem kazanan risk sermayesi kurumu ve kredi garanti fonuna 
işlerlik kazandırılacak ve AR-GE faaliyetleri teşvik edilecektir. 

Küçük ye orta ölçekli işletmeler dış pazarın talep ettiği ürünleri de üretmeye 
yöneltilecek, uluslararası standart ve kalitede mal üretebilmek için aynı alanda faaliyet 
gösteren işletmelerin çok ortaklı ihracat şirketi oluşturmaları desteklenecektir. 

Rekabet gücünün artırılmasına yönelik olarak küçük ve orta ölçekli işletmelerde 
teknoloji seviyesinin geliştirilmesi, kalitenin yükseltilmesi, verimliliğin artırılması, etkin bir 
ana-yan sanayi bütünleşmesine gidilmesi ekonomik verimlilik ilkeleri çerçevesinde 
özendirilecek ve yan sanayinin gelişmesine özel önem verilecektir. 

Küçük ve Orta ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme idaresi Başkanlığı 
(KOSGEB) tarafından, yeni girişimcileri, teknolojik gelişmeler ve yönetim teknikleri 
konusunda eğitmek, hazırlayacakları projelere finansman sağlamak ve danışmanlık 
hizmetleri ile desteklemek üzere bir program hazırlanacaktır. 

Sanayiin ihtiyaç duyduğu her kademedeki insangücü yetiştirilecektir. 

Sanayiciye yönelik hizmet verecek ulusal bilgi merkezleri geliştirilerek bilginin 
yaygınlaşması ve etkin kullanımına imkan sağlanacaktır. 

Mevcut tesislerin organize sanayi bölgelerine taşınması özendirilecek, doluluk oranı 
düşük organize sanayi bölgelerinin bulunduğu yörelerde, bu bölgelerin dışındaki sanayi 
yatırımları zorunlu haller dışında desteklenmeyecektir. 

Mal ve hizmet üretimini kapsayan TS-ISO 9000 kalite sistem belgelendirmesinin 
büyük kuruluşlar yanında küçük ve orta ölçekli kuruluşlara da yaygınlaştırılmasına 
çalışılacaktır. 

Sektör bazında, verimlilik artışında etkin olan faktörlerin tespitiyle ilgili çalışmalar 
Milli Prodüktivite Merkezince gerçekleştirilecek, diğer ülke verimlilik teşkilatları ile işbirliği 
güçlendirilecektir. 

c) Hukuki ve Kurumsal Düzenlemeler 

Gıda sanayiinde toplum sağlığının ve tüketici çıkarlarının korunması, rekabet 
gücünün artırılması, mamul Ve kalite geliştirmek için uygun ortam yaratılması, mevcut 
tesislerin teknolojik ve hijyenik durumlarının iyileştirilmesi için Gıda Yasası çıkarılacak, 
uluslararası piyasalarda kabul görebilecek analizler yapan laboratuvarların geliştirilmesi 
sağlanacaktır. 

Mevzuat alanında birliğin ve uygulamada etkinliğin sağlanması amacıyla 3213 sayılı 
Maden Kanunu, Tuz Kanunu ve Taş Ocakçılığı Nizamnamesi ile düzenlenen hususları da 
kapsayacak şekilde yeniden ele alınarak düzenlenecektir. 
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Temel jeolojik etüd ve arama çalışmalarında verimlilik ve kalitenin artırılabilmesi 
amacıyla, fiziki bakımdan küçük ancak teknik kapasitesi yüksek bir kurumlaşmayı temine 
yönelik olarak MTA Genel Müdürlüğü'nün yeniden yapılandırılması gerçekleştirilecektir. 

Ürün ve kalite sistem belgelendirmesi yapan kuruluşlar ile personel ve laboratuvar 
akreditasyonu için Akreditasyon Kurumu oluşturulacaktır. 

7. BİLİM VE TEKNOLOJİDE ATILIM PROJESİ 

a) Mevcut Durum 

Bilim ve teknoloji politikaları; diğer sektör politikalarıyla uyumlu olarak 
belirîenememiş, mal ve hizmet üretimini geliştirmeye yönelik ulusal stratejilerin, 
politikaların ve kalkınma planlarının ana ekseni olarak ele alınamamıştır. Böylece bilimsel 
gelişme, teknoloji yeteneğinin artırılması ve eğitim-öğretim sistemi ile teknolojinin 
entegrasyonu mümkün olamamıştır. Bunun sonucu olarak, Araştırma-Geliştirmede kritik 
noktayı oluşturan AR-GE faaliyetlerine GSYİH'dan ayrılan payin yüzde 1'e ve iktisaden 
faal 10 bin kişiye düşen tam zaman eşdeğeri araştırmacı personel sayısının 15 kişiye 
çıkarılmasında başarılı olunamamıştır. 

AR-GE faaliyetlerine ayrılan kaynakların GSYİH içindeki payı, AB ülkelerinde yüzde 2, 
ABD'de yüzde 2,8, Japonya'da yüzde 3'tür. Türkiye'de ise bu pay yüzde 0,5 civarındadır. 

İktisaden faal onbin kişiye düşen tam zamana eşdeğer AR-GE personeli sayısı 
Türkiye'de 7,5 olmasına karşılık, AB ülkelerinde 40, ABD'de 80 ve Japonya'da 90'dır. 

Bilim ve teknoloji yeteneğini yükseltme; teknolojiye erişmeyi; teknolojiyi transfer 
yoluyla edinmeyi, özümsemeyi, sanayi üretimi başta olmak üzere, ekonominin tüm etkinlik 
alanlarına yayarak teknolojinin difüzyonunu ve füzyonunu sağlayarak kullanır hale 
gelmeyi amaçlamaktadır. 

ileri teknolojiyi edinebilme^ özümsemek, ekonominin ilgili etkinlik alanlarına yayarak 
kullanır hale gelebilmek; bu teknolojiyi bir üst düzeyde yeniden üretebilme becerisini 
kazanabilmek ve bu beceriyi teknolojinin kaynağı olan bilimi üretebilme yönünde 
derinleştirebilmek bir süreçtir. Bu süreci düzenli ve sistemli bir temel üzerine oturtabilmek 
İçin eğitim-öğretim sisteminin geliştirilmesi, AR-GE kurumları, Üniversiteler ve üreticilerin 
işbirliği içerisinde olmaları önem taşımaktadır. 

Ülkenin bilim-teknoloji-sanayi stratejisi ve politikalarıyla eğitim-öğretim, araştırma-
geliştirme strateji ve politikaları arasında tam bir birlik sağlanması ihtiyacı vardır. Bu 
strateji ve politikaların ilgili taraflarca kararlılıkla hayata geçirilmesi önem arzetmektedir. 

Bu süreçte, teknoloji üretiminde önemli konular olan enformatik, telekomünikasyon, 
biyoteknoloji, havacılık, nükleer enerji gibi ileri teknoloji alanlarında ve bu tür teknolojilerle 
ilgili üretim ve yatırım sahalarındaki faaliyetler istenen seviyeye ulaşamamıştır. 

Üniversite ve sanayi arasındaki AR-GE işbirliği, ileri teknolojileri yakalamada önem 
taşımaktadır. Bu sebeple bu kurumlar ile sanayi arasında, entegre bir strateji 
çerçevesinde işbirliğini geliştirmek ihtiyacı devam etmektedir. Ülkenin tüm sınai ve AR-GE 
faaliyetlerine ilişkin ayrıntılı istatistiksel bilgi akışı sağlanmış olmakla birlikte, sağlıklı bir 
teknoloji envanteri geliştirilemediğinden sanayiin ürün bazında stratejik öncelikleri 
belirlenememektedir. 
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Mal ve hizmet üretimine yönelik faaliyette bulunan kamu ve özel kesim 
kuruluşlarında AR-GE faaliyetleri yeterince kurumsallaştırılamamış, teknoloji altyapısı 
genel bir politika çerçevesinde ve ekonomik bir yarar sağlayacak şekilde 
geliştirilememiştir. 

Teknolojinin temel bir altyapısının var olması şarttır. Güdümlü bir politika ile ve 
kamunun finansman desteği sağlanarak, bu altyapının toplumsal-ekonomik bir yarar 
sağlayacak biçimde kurulması, işletilebilmesi, yaratılan insangücü potansiyelinin harekete 
geçirilebilmesi için, kaynağını üretim ekonomisinden alan teknolojik yatırımlar 
tamamlanamamıştır. 

Hizmete yönelik, ulusal ölçekteki teknolojik altyapı yatırımları, sınai atılım 
çerçevesinde kurulması hedeflenen bir dizi üretim biriminin ekonomik bir yarar sağlayacak 
biçimde işletilmesini, bu altyapının geliştirilebilmesinin dinamiğini ve teknoloji yeteneğini 
kazanmayı sağlayacaktır. 

Bilim ve teknoloji yeteneği, Türkiye'nin bilimsel araştırma ve bilim üretme kapasitesini 
geliştirerek jenerik teknolojileri yakalamasını sağlayacak, yarının jenerik teknolojilerini 
üretebilmek için ortam hazırlayacaktır. 

insangücü dahil, bilim ve teknoloji altyapısına yapılacak yatırımların finansman 
kaynaklarının sağlanması; AR-GE teşvikinin düzenlenmesi; teşvik fonlarının tesisi ve 
stratejik öncelikleri hayata geçirecek biçimde yönetimi; yaratıcılığın ve yaratıcı 
girişimciliğin desteklenmesi; bunun için gerekli olan teknoparkların ve risk sermayesi 
kuruluşlarının tesis ve idamesi ile ilgili AR-GE'yi destekleyecek kurumsal yapılar 
geliştirilememiştir. 

Bilim ve teknoloji yeteneğinin geliştirilmesi sürecinde, Türkiye'nin sanayileşme 
eşiğini bir an önce aşması, teknolojisini geliştirmesi ve üretmesi ile bir yandan mevcut 
sanayiin dünya teknolojisine ayak uydurması sağlanacak ve böylece ülkedeki ekonomik 
canlılığı sürdürecek iyileştirmeler ve atılımlar yapılırken, öte yandan geleceğin ve bilgi 
toplumuna erişebilmenin temel hazırlığının yapılması mümkün olacaktır. 

Toplumsal, siyasi ve ekonomik etkileri açısından bilgi çağına ve sanayi ötesi topluma 
tanık olunmaktadır. Bu olgu, daha çok, üretim sistemlerinin ve iş sürecinin dayandığı 
teknoloji tabanındaki köklü değişimlerle karakterize edilmektedir. Mikroelektronik, 
bilgisayar ve telekomünikasyon teknolojileriyle bunların bir bileşimi olan enformasyon 
teknolojisindeki olağanüstü gelişmeler bu değişimde belirleyici bir rol oynamaktadır. 

Bu rol, iş organizasyonu bazındaki yeni teknolojiler, esnek üretim/esnek otomasyon 
teknolojileri, ileri malzeme teknolojileri, ileri polimerler, yeni iletkenler, optik lifler, karbon 
lifler, yüksek seramik malzemeler, biyomedikal malzemeler, kompozitler ve biyoteknoloji 
alanlarındaki kapsamlı ve hızlı gelişmelerle desteklenmektedir. 

Bilimsel temele dayanan teknoloji tabanındaki bu değişim ile üretimin teknolojik 
muhtevası giderek artmaktadır. İleri teknoloji, bütün üretim faktörlerine girdi olarak rekabet 
üstünlüğü sağlamaktadır. 

Bu aşamada ülkemizi 21'inci yüzyıla taşıyacak ve bilgi toplumuna sıçrayabilmenin 
aracı olan telekomünikasyon altyapısında belirli gelişmeler kaydedilmiş, ancak gelişmiş 
ülkelerin öncelikle ele aldığı ekonomik ihtiyaçlarla jenerik teknolojileri bütünleştirme 
faaliyetine geçilememiştir. 

Bu derece önemli bir üretim girdisi haline gelen teknoloji üretme konusunda ülkemiz 
istenen seviyeyi yakalayamamıştır. 
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Bilim ve teknolojinin altyapısını oluşturan temel araştırmaların finansmanı için yeterli ve 
sürekli kaynak sağlanamamakta; sağlanan kaynaklar etkin olarak kullanılamamakta; mal 
ve hizmet üretiminde uygulamalı araştırmalara teşvik edici sistemlerle kaynak aktarımı 
yetersiz kalmakta; yenilikçi teknolojiler geliştirilemediğinden uluslararası rekabet gücü 
kazanılamamaktadır. 

Ülkenin bilim ve teknoloji yeteneğini yükseltecek ve küreselleşen dünyada ülkenin 
geleceğinin en önemli unsurlarından başlıcasını oluşturan rekabet gücünü oluşturacak 
teknolojik sistemde, organizasyon ve koordinasyon eksiklikleri de görülmektedir. 

Bilimsel ve teknolojik faaliyetlerin etkinliğinin artırılmasında kamu ve özel kesim 
arasında işbirliğini geliştirici çalışmalara başlanmış olup, üniversite-sanayi işbirliği 
çerçevesinde yürütülen teknopark faaliyetleri devam etmektedir. Teknolojik bilgiyi elde 
etmeyi, kullanımını ve yaymayı sağlayacak yurtiçi ve yurtdışı bilgi ağları altyapısı 
oluşturulması çalışmaları sürmektedir. Ancak bunlar çok yetersiz kalmış olup, özellikle 
bilgi ve teknolojinin elde edilmesinde kullanılmaya başlanan uluslararası internet ağları ve 
telematik hizmetlerin yaygınlaştırılmasında yetersiz kalınmıştır. 

Teknolojik altyapıyı oluşturacak teknoloji geliştirme bölgeleri ve yurt içi ve yurt 
dışında araştırma-geliştirme faaliyetlerinde çalışacak araştırıcı personelin özlük hakları ile 
ilgili mevzuatın araştırıcı personel mevzuatı olarak yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. 

İleri: teknoloji alanlarında, özellikle savunma sanayi ve enerji konularında ülkenin 
araştırma-geliştirme yeteneğini geliştirici kamu alım politikalarının yeniden düzenlenmesi 
gerekmektedir. 

AR-GE sektöründe belli hedeflere yönelmiş çok sayıda araştırmacının katıldığı 
büyük proje yürütülme deneyim eksikliği bulunmaktadır. 

Kamu ve özel sektör kuruluşlarının, teknolojik ihtiyaçlarını karşılamaya dönük üretici 
firmaların oluşmasına olanak sağlayacak, onları yeni teknolojiler ve ürünler geliştirmeye 
yönlendirecek yaklaşımları ve politikaları yetersiz kalmaktadır. Sanayiin ihtiyaç duyduğu 
teknolojinin önemli kısmının transferle karşılanmasına devam edilmiştir. Türkiye her yıl 
sınırlı kaynaklarıyla bilim ve teknoloji ürünlerine büyük miktarlarda döviz harcamaktadır. 

Belli üniversitelerin misyonları, teknoloji bazındaki somut atılımları ve bilimsel 
üretimleri destekleyecek mükemmeliyet merkezleri olarak tanımlanmalarıyla, gelişme 
durumundadır. Üniversite sisteminin, öğretim ve araştırma programlarını düzenlerken, 
atılım alanlarını destekleyecek bilim disiplinlerine yer vermeleri de, beklenen doğal bir 
yaklaşım olarak önemini korumaktadır. 

Üniversite sisteminin, belli bir misyona yönelik öğretim ve araştırmayı sürdürürken, 
içinde yer aldıkları toplumsal yapıyı daha ileri noktalara taşıyacak acil taleplere yanıt 
verici misyonlar üstlenmesi de gerekmektedir. 

Ülkemizde Vl'ncı Plan döneminde AR-GE yatırımlarına desteğin sürdürülmesi ve 
üniversitelerin araştırma kapasitelerinin artırılması sonucu bilim ve teknoloji alanında bazı 
gelişmeler kaydedilmiş, ülkemiz yıllık bilimsel makale sayısı itibariyle uluslararası 
sıralamada 1986 yılında 520 makale ile 44'inci sıradan 1994 yılında 1.789 makale ile 
34'üncü sıraya yükselmiştir. 

Bilimsel ve teknolojik faaliyetlerin etkinliğinin artırılmasında kamu ve özel kesim 
arasında işbirliğini geliştirici çalışmalara başlanmış olup, üniversite-sanayi işbirliği 
çerçevesinde 5 adet teknopark oluşturulmuş ve 2 adet yüksek teknoloji enstitüsü 
kurulmuştur. •, . . 
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Girişimciliğin ve yaratıcılığın özendirilmesine; gerekli kolaylıkların teknoloji destek ve 
geliştirme merkezlerinin, üniversite ve kamu ARrGE birimlerini eksen alan teknopark ve 
araştırma enstitülerinin oluşturulmasına ve bunları destekleyecek uygun finansman 
kurumlarının, risk sermayesi şirketlerinin kurulmasına ilişkin politikaların da, yine kendi 
aralarında belli bir tutarlılık içinde belirlenip hayata geçirilmesi ihtiyacı sürmektedir. 

b) Amaçlar, İlkeler ve Politikalar 

Bilgi toplumu olma amacı doğrultusunda bilimsel ve teknolojik çalışmaların 
desteklenerek geliştirilmesi temel ilkedir. 

İleri teknoloji uygulamalarının güçlendirilerek yaygınlaştırılması, bunun için kamu ve 
özel girişimciliğinin tüm faaliyet alanlarının desteklenmesi ve bilginin karar verme 
süreçlerinde en verimli bir şekilde kullanılması esastır. 

Ekonomik ve sosyal gelişmeyi etkileyen bilimsel ve teknolojik araştırma düzeyinin 
yükseltilmesi için gerekli teknolojik altyapı geliştirilecek ve AR-GE faaliyetlerine 
GSYİH'dan ayrılan pay Plan döneminde tedricen artırılarak 20001 i yılların başında yüzde 
1,5 seviyesine, iktisaden faal onbin kişiye düşen araştırmacı sayısı da 15'e çıkarılacaktır. 

İnsangücü Türkiye'nin en değerli kaynağıdır ye her tür atılımın birincil kaynağını 
insangücü oluşturacaktır. Özellikle bilim ve teknoloji yeteneğinin yükseltilmesinde anahtar 
rol insangücüne ait olacaktır. Bu açıdan insangücü önemli bir stratejik kaynak olarak 
algılanıp değerlendirilecektir. 

Yetişmiş insangücünü nicelik ve nitelik olarak artırmaya, eğitim ve öğretime ve 
onunla entegre olarak işleyecek ve gelişecek olan AR-GE faaliyetlerine gerekli kaynaklar 
sağlanacaktır. 

özel kesimin AR-GE harcamaları içindeki payının yükseltilmesi desteklenecektir. 

Ülkenin sahip olduğu finansman kaynaklarının yönetimine ilişkin politikalar 
belirlenirken, kıt finansman kaynaklarının yöneltileceği birincil alan, toplumsal, ekonomik 
ve uzun dönemdeki ulusal çıkarlarımız açısından, bilim, teknoloji, eğitim ve öğretim ile 
AR-GE alanları olacaktır. 

Bilim ve teknoloji yeteneğinin yükseltilmesi ve bunu sağlayacak insangücünün 
yetiştirilmesi ile teknolojide yenilikler ve buluşlar yapabilecek aşamaya ulaşılması 
çalışmalarına ağırlık verilecektir. 

Yeni teknolojileri edinebilmek, öğrenip özümsemek, ekonomiye yayarak kullanılır 
hale getirebilmek, teknolojiyi bir üst düzeyde yeniden üretebilme becerisini kazanabilmek, 
bu beceriyi teknolojinin kaynağı olan bilimi üretebilme yeteneğini kazanma yönünde 
derinleştirebilmek ve bütün bunları düzenli ve sistemli bir temel üzerine oturtabilmek için 
eğitim-öğretim sistemi geliştirilecektir. Bununla bağlantılı olarak özel sektör ve kamu 
sektörünün AR-GE kurumları ve üniversiteleri içine alacak, ulusal AR-GE ağının 
kurulmasına ağırlık verilecektir. 

İleri teknoloji, konularında, bilginin ve teknolojinin elde edilmesini, üretilmesini ve 
kullanılmasını sağlayacak uluslararası bilgi ağları ve telematik hizmetler altyapısı 
oluşturulması çalışmaları hızlandırılacaktır. 

Esnek üretim/esnek otomasyon teknolojileri tabanındaki yenilenme süreci, hemen 
her sanayi dalının kendi üretim konusu ile ilgili, teknolojik ilerlemelere kendini 
uyarlayabilmesi fırsatını yaratmaktadır. Bu süreçte, sanayiin rekabet üstünlüğü 
kazanmasına yönelik ve çağın jenerik teknolojilerine ayak uydurabilmesine ait 
dinamiklerin oluşturulması sağlanacaktır. . 
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AB, Japonya ve ABD başta olmak üzere uluslararası bilimsel ve teknolojik işbirliğinin 
geliştirilmesine önem verilecektir. 

Ulusal savunma sanayiini geliştirmeye yönelik girişimlerin, ülkenin teknoloji 
yeteneğini yükseltmenin ana eksenlerden biri olacak biçimde planlanması ve kaynak 
tahsisinin bu planın hedeflerine göre yapılması sağlanacaktır. 

Teknoloji destek ve geliştirme merkezlerinin, teknoparkların ve teknoloji 
enstitülerinin, rekabet öncesi araştırma konsorsiyumlarının, kamunun araştırma kurumları 
ve üniversitelerle özel sektör sanayi kuruluşlarının ortak araştırma girişimleri 
desteklenecektir, özellikle de büyük çaplı, araştırmacı istihdam kapasitesi yüksek AR-GE 
birimleri kurulmasının özendirilmesine ilişkin politikaların, araştırma kurumlarının 
birbirlerini tamamlamalarını sağlayacak biçimde oluşturulması, ulusal AR-GE ağının bir 
bütün olarak ele alınması, bilim, ve teknolojideki atılımın ileri teknoloji alanları olarak 
düzenlenmesi sağlanacaktır. 

Her kesimdeki AR-GE birimlerinde, mal ve hizmet üretimi düzeyinde, araştırma-
geliştirme projelerinin hazırlanması, fizibilite etüdlerinin yapılması ve proje seçiminde, 
proje uygulamalarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve yönlendirilmesinde uygulanacak 
yöntemlerin ve tekniklerin öğretilmesinde, disiplinlerin yerleştirilmesinde ve 
yaygınlaştırılmasında, bu alanda kazanılan deneyimin paylaşılmasında uygulanacak 
politikalar, AR-GE ağının geliştirilmesi amacı doğrultusunda bir bütün olarak ele 
alınacaktır. 

Devletin satınalma politikasında bilim, teknoloji ve sanayi yeteneğini yükseltme 
amacı dikkate alınacaktır. 

Araştırma kapasitesinden daha iyi yararlanabilmek için araştırma-uygulama 
arasındaki işbirliğini güçlendirici bir yaklaşım izlenecektir. Bu amaçla kamu satınalma 
politikalarında savunma ihtiyaçlarının karşılanması dahil yerli AR-GE çalışmasını teşvik 
edecek düzenlemeler yapılacaktır. 

Kamu kurumlarının yüksek teknoloji içeren alımları sırasında GATT kurallarının ve 
AB politikalarının milli sanayiye tanıdığı koruma haklarının azami ölçüde kullanılmasını 
sağlayıcı düzenlemeler yapılacaktır. 

Devletin satınalma politikasının düzenlenerek uygulanması, yerli 
üreticinin/girişimcinin dünya standartları ve kalitesinde, dünya fiyatlarıyla karşılaştırabilir 
fiyatlarla mal ve hizmet sunmasını sağlayacaktır. Standartlar, kalite güvenilirliği, metroloji, 
mesleki ve kurumsal akreditasyon ve denetim konuları kamu ve özel kesimin işbirliğiyle 
düzenlenecektir. 

İleri teknoloji sanayileri ile yüksek bilgi ve beceri kullanan sektörlerde öncelikli olmak 
üzere, tasarım, ürün geliştirme, enformasyon-haberleşme, nükleer alan, yeni malzemeler, 
uzay ve askeri teknolojiler, tıp, çevre, robot ve biyoteknoloji araştırmalarına ağırlık 
verilecek, tüm sektörlerde telematik hizmetlerin yaygınlaştırılması sağlanacaktır. 

Araştırmacı personelin teknoloji üretebilme ortam ve kabiliyetini geliştirici ve çalışma 
şartlarını AR-GE faaliyetlerinin ağırlığı ve önemi doğrultusunda iyileştirici yönde mevzuat 
düzenlemesi yapılacaktır. 

AR-GE faaliyetlerinden elde edilen teknolojik bilginin ürüne dönüştürülmesinde 
finans imkanını girişimciye sağlayacak risk sermayesi uygulaması desteklenerek 
geliştirilecektir. 

Üniversite-sanayi işbirliği özendirilecek, teknoloji merkezleri, teknoloji enstitüleri ve 
teknoparkların yerli ve yabancı sanayi kuruluşları ile işbirliği içinde kurulması 
desteklenecektir. 
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Bilgi teknolojisinde ve özellikle yazılım alanında uluslararası düzeyde rekabet 
edebilir duruma gelebilmek için çalışmalar yapılacak ve bu konuda ihtiyaç duyulan 
insangücünün eğitimi için programlar düzenlenecektir. Bu kapsamda yazılım sektörü 
desteklenecektir. 

Üretilen yazılımların belirli standartlara ulaşmasını sağlamak üzere bir kalite 
belgelendirme sistemi geliştirilecektir. Yazılım telif hakları koruma kapsamına alınacaktır. 

İleri teknolojilerin transferi ve üretiminde teknik işbirliğinden azami faydanın elde 
edilmesi sağlanacaktır. 

Bilgi toplumuna geçişi sağlamak üzere medyada bilinçlendirme programlarının belli 
bir oranda yoğunluk kazanması için gerekli düzenlemeler yapılacaktır. 

Sınai haklar sistemini oluşturan mevzuat AT'ye uyum dikkate alınarak günün 
koşullarına uygun hale getirilecek, sistem içerisinde henüz koruma olmayan alanlarda da 
yeni hukuki düzenlemeler yapılacaktır. Bu bağlamda bilimsel ve teknolojik buluşlar ile ilgili 
hakları koruyan, yenilikleri ve AR-GE faaliyetlerini özendiren mevzuat düzenlemeleri 
gerçekleştirilecektir. 

Fikri haklar kapsamındaki koruma, yaratıcı faaliyetleri özendiren ve ödüllendiren bir 
yapıda olacaktır. Korumanın kapsamı ve standartları AT mevzuatı da dikkate alınarak 
uluslararası anlaşmalarla kabul edilmiş düzeylere çıkarılacaktır. 

Uluslararası bilgi ağları oluşturulması çalışmaları hızlandırılacaktır. 

c) Hukuki ve Kuramsal Düzenlemeler 

Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarını düzenleyen Patent Kanunu çıkarılacak, yeni fikir ve 
teknolojilerin uygulamaya geçmesini sağlayacak, risk sermayesi konusuna işlerlik 
kazandırıcı düzenlemeler yapılacaktır. 

Üniversite ve araştırma kurumlarının yerli ve yabancı sanayi kuruluşları ile işbirliği 
içinde Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin oluşumuna imkan tanıyacak yasal düzenlemeler 
yapılacaktır. 

Ulusal ve uluslararası bilgi ağlarının kullanımının düzenlenmesini, güvenliğin 
sağlanmasını ve bu yolla yapılan haberleşmede AR-GE'ye yönelik olanların teşvik 
kapsamına alınmasını ve bu ağlardaki ticari faaliyetleri düzenleyen mevzuat oluşturulacaktır. 

AR-GE sonuçlarının ticarileştirilmesinde aracı rol oynayacak girişimci firmaların 
kurulması özendirilecektir. 

Teknolojilerin sektör bazında geliştirilmesi ve bunların kamu ve özel kesime yaygın 
hizmet sunmalarını sağlamak üzere teknoloji enstitülerinin kurulması desteklenecektir. 

TÜBİTAK'a bağlı Marmara Araştırma Merkezi'nin Yüksek Teknoloji Enstitüsü'ne 
dönüştürülmesi için yasal düzenleme yapılacaktır. 

Üniversite-sanayi işbirliğini geliştirmek, akademik personelin sanayide ve 
teknoparklarda yapılacak AR-GE faaliyetlerine katılımını sağlamak üzere 2547 sayılı YÖK 
Yasasında gerekli değişiklikler yapılacaktır. 

Birinci derecede standartları ve akreditasyonları vermek üzere yarı otonom bir 
Metroloji Enstitüsü oluşturulacaktır. 

278 sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Kanunu'nda gerekli 
düzenlemeler yapılarak, Kurumun AR-GE faaliyetleri konusunda yapılacak teşvikler ve 
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projelerle ilgili faaliyetleri kontrol eden ve görüş bildiren bir Kurum haline de 
dönüştürülmesi sağlanacaktır. 

8. DIŞA AÇILMA VE DÜNYAYA ENTEGRASYON (AVRUPA BİRLİĞİ'NE 
UYUM) PROJESİ 

a) Mevcut Durum 

Mal ve finans piyasalarının ülkelerin sınırlarını hızla aştığı, demokratikleşme, 
hukukun üstünlüğü, insan hakları, dışa açık ve rekabetçi pazar ekonomisi gibi kavramların 
ortak değerler olarak gelişme gösterdiği günümüzde, dünya, ekonomik, bir anlamda da 
siyasal ve kültürel bir küreselleşmeye doğru gitmektedir. Bu kapsamda ülkelerin diğer 
ülkelerdeki gelişmelerden soyutlanmış olarak etkin ve sağlıklı politikalar oluşturmaları 
mümkün değildir. Kaldı ki, ileri derecede sanayileşmiş ülkelerin 1980'li yıllarda 
durgunluktan çıkmak amacıyla gündeme getirmiş oldukları dünya ticaretinin çok yönlü 
olarak serbestleştirilmesi fikri, GATT Uruguay Turu görüşmelerinde de genel kabul 
görmüştür. 

Diğer taraftan bu süreç içerisinde bölgesel bütünleşme hareketleri de hızla gelişme 
göstermektedir. Bölgesel bütünleşmeler, belli bir bölgedeki ülkeler arasında imzalanan 
işbirliği ve tercihli ticaret anlaşmalarından, serbest ticaret bölgelerine, gümrük birliğinden 
siyasi bütünleşmelere kadar değişik biçimlerde ortaya çıkabilmektedir. Bu oluşumların 
hedefleri de, benzer şekilde, karşılıklı ticaret hacmini artırmaktan,, ekonomik, parasal ve 
siyasal birliğe ulaşmaya kadar uzanabilmektedir. Bu kapsamda; AB, EFTA, AFTA (Brunei, 
Endonezya, Malezya, Filipinler, Singapur, Tayland), NAFTA (ABD, Kanada ve Meksika), 
MERGOSUR (Arjantin, Brezilya, Uruguay ve Paraguay) ve APEC (Avusturalya, Yeni 
Zelanda, AFTA ülkeleri, Japonya, Güney Kore, ABD, Kanada, Meksika, Çin, Hong Kong, 
Tayvan ve Papua Yeni Gine) bütünleşme hareketlerinin başlıcalarını oluşturmaktadır. 

Bölgesel bütünleşmelerin güçlenmesi, küreselleşme sürecini olumsuz şekilde 
etkilemeyecek ve serbest ticaret bölgelerinin veya gümrük birliklerinin kurulmasının 
ardından, bu oluşumlara dahil ülkelerin, büyüme hızlarına bağlı olarak, dışarıda kalan 
ülkelerle ticari ilişkilerini artırabilecektir. 

Türkiye, bu gelişmeler çerçevesinde, 1980'li yıllardan itibaren dışa açılma hedefi 
doğrultusunda politikalarını yenilemeye başlamıştır. 

1980'li yıllardan itibaren Türkiye'de, piyasa ekonomisine, serbest rekabete ve dışa 
açılmaya dayalı yeni bir ekonomik sisteme geçiş çabaları ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda, 
faiz, .kur, dış ticaret ve sermaye hareketlerinin libere edilmesine yönelik politika 
değişikliklerine gidilmiştir. Küreselleşme ana fikri çerçevesinde, dışa açılma konusunda 
önemli adımlar atan Türkiye, aynı zamanda bölgesel bütünleşme ve işbirliği hareketleri 
içinde de yer almıştır. Türkiye, son yıllarda, bir yandan GATT Uruguay Turu sonuçlarını 
hızla uygulamaya geçirirken, diğer yandan Avrupa Birliği'ne (AB) tam katılım yolunda çok 
önemli adımlar atmıştır. 

1995 yılı başından itibaren Uruguay Turu sonuçlarının yürürlüğe girmesi ile dünya 
ticaretinde ciddi bir serbestleşme ve genişleme sağlanmakta, sübvansiyonlar, anti-
damping, gümrük kıymeti, ticarette teknik engeller ve korunma tedbirleri alanlarında çok 
taraflı ilke ve kurallar geliştirilmekte, anlaşmazlıkların halli mekanizması iyileştirilmece, 
tekstil, tarım ve hizmet sektörlerindeki ticari faaliyetler Anlaşma kapsamına alınmakta, 
bunlara ilave olarak ticaretle bağlantılı fikri mülkiyet hakları ve yatırım tedbirleri için yeni 
kurallar oluşturulmaktadır. Ayrıca Uruguay Turu sonunda, sonuçların uygulanmasını 
yönetmek ve gözetmek için Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurulmaktadır. 

1951 yılında GATT'a katılan Türkiye, uzun süre, GATT çerçevesinde Gelişme 
Yolundaki Ülkelere (GYÜ) sağlanan kolaylıklardan faydalanmıştır. Ancak DTÖ Kuruluş 
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Anlaşması ve ekleri gelişme yolundaki ülkelerin de dış ticaret rejimlerinde serbestleştirme 
öngörmektedir. Üstelik, bu Anlaşmayla uluslararası ticarete yeni boyutlar kazandırılmakta 
ve rekabet esasına dayalı sistem güçlendirilmektedir. 

Türkiye bakımından DTÖ Kuruluş Anlaşması ve ekleri, 26 Ocak 1995 tarihli ve 4067 
sayılı Kanun uyarınca, 95/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanarak, 31.12.1994 
tarihi itibariyle uygulanmaya konmuştur. Böylece, Türkiye, yeni sistemin üyeler için 
öngördüğü tüm yükümlülükleri üstlenmiş bulunmaktadır. 

öte yandan, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki ilişkiler, Avrupa Topluluğu 
(AT) ile 12 Eylül 1963 tarihinde imzalanan ve 1 Aralık 1964 tarihinde yürürlüğe giren 
Ankara Anlaşmasının temel oluşturduğu ortaklık rejimi çerçevesinde gelişmektedir. 

Ankara Anlaşması ile Türkiye ve AT arasında kurulan ortaklığın, njhai amacı olan, 
x Türkiye'nin tam üyeliği yönünde gelişmesinin üç dönemden geçerek tamamlanması 

öngörülmüştür. Bunlar, hazırlık dönemi, geçiş dönemi ve son dönemdir. Ortaklığın içinde 
bulunduğu dönem geçiş dönemidir. Bu dönemde Türkiye ile AT arasındaki ilişkiler, Ankara 
Anlaşmasının yanı sıra, 23 Kaş'ım 1970'de imzalanan ve 10 Ocak 1973 tarihinde 
yürürlüğe giren Katma Protokol uyarınca yürütülmektedir. Geçiş döneminde, taraflar 
arasında sanayi ürünlerini konu alan bir gümrük birliğinin tedricen gerçekleştirilmesi, 
işçilerin karşılıklı olarak serbest dolaşımının sağlanması, tarım ürünlerinde giderek 
genişleyecek bir tercihli ticaret rejiminin uygulanması, Katma Protokolün belirlediği 
alanlarda Türkiye ile AT arasında mevzuat ve politikaların yaklaştırılması sürecinin 
başlatılması öngörülmüştür. Aynı dönem içinde, şartların elverdiği ölçüde, hizmetlerin 
karşılıklı olarak serbest dolaşımı süreci de başlatılacaktır. 

Bu çerçevede, AT, sanayi ürünlerinde, Türkiye'ye karşı gümrük vergilerini, eş etkili 
vergi ve resimleri, bir kısım tekstil ve petrol ürünleri dışında, Katma Protokolün ticari 
hükümlerini yürürlüğe koyan Geçici Anlaşma uyarınca, 1 Ocak 1971 tarihi İtibariyle 
kaldırmıştır. Türkiye çıkışlı tarım ürünlerine uyguladığı gümrük vergilerini 1 Ocak 1981'den 
itibaren kademeli olarak uyguladığı indirimlerle 1 Ocak 1987'de kaldırmıştır. Ancak, 
Topluluk, tarım ürünlerini tarife dışı engellerle koruduğundan ve çeşitli anlaşmalarla 
üçüncü ülkelere daha geniş tavizler verdiğinden Türkiye'ye uygulanan tavizli rejim yetersiz 
kalmaktadır. Ayrıca, Topluluk Türk menşeli bazı dokuma ve hazır giyim ürünlerine kota 
uygulamasını sürdürmekte, Topluluk pazarında payı artan ürünler aleyhine anti-damping 
ve anti-sübvansiyon tedbirleri ile diğer bazı korunma tedbirlerini uygulamakta ve Katma 
Protokolde yer alan, Türkiye'nin ekonomik kalkınmasını sağlamaya yönelik teşviklerle ilgili 
özel hükümleri göz ardı etmektedir. 

işçilerin serbest dolaşımının en geç 1 Aralık 1986'da karşılıklı olarak gerçekleşmesi 
gerekir iken, temelde herhangi bir gelişme sağlanamamış, sadece Ortaklık Konseyi, 1976 
ve 1980 yıllarında, Avrupa'da çalışmakta olan Türk vatandaşlarının durumunu iyileştirici 
bazı kararlar almıştır. Bu kararların bütün AT üyesi devletlerin milli organlarını da 
bağladığı, Avrupa Toplulukları Adalet Divanı tarafından kabul edilmesine rağmen, 
uygulanması temin edilememiştir. 

Katma Protokolde 1985 ve'1995 olarak belirlenen takvimlere göre tespit edilen 12 ve 
22 yıllık listelerde AT menşeli sınai ürünlere gümrük sıfırlamasını, üçüncü ülkelere karşı 
ortak gümrük tarifesine uyumu tedricen gerçekleştirme taahhüdü altına girmiş bulunan 
Türkiye ise, 1995 yılbaşı itibariyle, 12 Yıllık Listede yüzde 95, 22 Yıllık Listede yüzde 90 
oranında gümrük indirimi gerçekleştirmiş, ortak gümrük tarifesine ise, söz konusu listeler 
itibariyle, sırasıyla yüzde 90 ve yüzde 85 oranında uyum sağlamıştır. 1993 yılı ithalat 
Rejimiyle ilk kez Topluluk çıkışlı bazı tarım ürünlerine taviz tanınmış, 1994 yılında ise taviz 
listesi genişletilmiştir. 

Türkiye, nihai amacı yönünde, 14 Nisan 1987 tarihinde, AT'ye, ortaklık ilişkisinden 
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bağımsız olarak tam üyelik başvurusunda bulunmuş ve 1988 yılında AT Komisyonu ile 
yapılan Ad Hoc Komite toplantıları ilişkilerin canlandırılması bakımından yeni bir dönemi 
başlatmıştır. 

Bu dönemde, ortaklığın önemli karar organı Ortaklık Konseyi'nin etkinlik kazanmaya 
başladığı görülmüş olup 30 Eylül 1991'de Ortaklık Konseyi uzun bir süreden sonra ilk kez 
toplanmıştır. 

9 Kasım 1992 tarihinde toplanan Ortaklık Konseyi'nin isteği doğrultusunda 
yürütülmeye başlanan ortak çalışmalar sonucunda, gümrük birliğinin 1995 yılında 
tamamlanması amacıyla yapılacak çalışmaların tespiti ve izlenmesini sağlamak üzere, 
Türkiye-AT Gümrük Birliği Yönlendirme Komitesi kurulmuştur. 

Anılan Komite tarafından hazırlanan Gümrük Birliği Çalışma Programı çerçevesinde, 
Türkiye ile AT arasında kurulacak gümrük birliğinin iyi işlemesi için gerekli konuları içeren 
bir Ortaklık Konseyi Karar Taslağı hazırlanmıştır. Taslak 6 Mart 1995 tarihli Ortaklık 
Konseyinde karara bağlanmıştır. 

6 Mart 1995 tarihli vo 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı (OKK) ile Türkiye ile AT 
arasında, sanayi ürünlerini konu alan bir gümrük birliğinin tam olarak kurulması 
aşamasına gelinmiştir. Ortaklık Konseyinin 1/95 sayılı bu Kararı, beraberindeki iki metinle, 
Türkiye ile AT arasındaki ortaklık İlişkisinin 1 Ocak 1996'da başlayacak son döneminin 
gelişme doğrultusunu belirlemektedir. 

1/95 sayılı OKK, Ankara Anlaşması ve Katma Protokolde, Türkiye ile AT arasında 
kurulması öngörülen sınai ürünlere ilişkin gümrük birliğinin tam olarak 31 Aralık 1995 
itibarıyla işlemeye başlamasını hükme bağlamaktadır. Bu Kararda, gümrük birliğinin 
anılan tarihte tam olarak işlemeye başlaması için, Türkiye'nin, gümrükler ve dış ticaret 
mevzuatı konularında yerine getirmesi gerekli uyum çalışmaları yanında, rekabet hukuku, 
fikri ve sınai haklar, sınai mevzuat alanlarında mevzuatını AT hukuk düzenine 
yaklaştırması için göz önünde tutması gerekli AT mevzuatı da belirtilmektedir. Ortaklık 
Konseyi Kararının önemli bir bölümü de, gümrük birliğinin 1996 yılı ve sonrasında sağlıklı 
biçimde işlemesi için alınması gerekli tedbirler ile, izlenmesi gerekli usulleri tespit 
etmekte, bu amaçla, ortaklığın kurumsal veçhelerini, özellikle danışma prosedürleri 
açısından takviye edici yeni düzenlemeler getirmektedir. 

Ortaklık Konseyi Kararının 64. md.'sine göre ise, Ekim 1995'de yeniden toplanacak 
Ortaklık Konseyi'nde, Türkiye veya Topluluk ve üye devletler Kararda tespit edilen 
tedbirlerin henüz tam olarak alınmamış olması nedeniyle, gümrük birliğinin tam olarak 
işlemeye başlamasının 1996 Temmuz ayına ertelenmesini talep edebilecekler ve bu talep 
üzerine erteleme uygulamaya konabilecektir. 

6 Mart 1995'de toplanan Ortaklık Konseyi'nden geçen ikinci metin, Ortaklık 
İlişkilerinin Gelişmesine İlişkin İlke Karan'dır. ilke Kararında, ortaklık rejiminin son 
dönemine ilişkin olarak, Türkiye-AT ilişkilerinin gelişme yöntemini belirleyici konular olarak 
tespit edilen konularda yapılacak çalışmaların genel çerçevesi ortaya konmaktadır. Bu 
çerçevede; Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu Antlaşmasının kapsamına giren ürünlerin 
taraflar arasında serbest dolaşımını sağlayacak müzakerelerin ve tarım ürünlerine 
karşılıklı olarak tanınacak yeni tavizlere ilişkin müzakerelerin 1995 yılında tamamlanması 
ilke olarak kabul edilmektedir. Ayrıca, taraflar arasında makro ekonomik konularda bilgi ve 
görüş alış verişinin başlaması kabul edilmekte ve taraflar arasında geniş bir çerçevede 
işbirliğinin sağlanması amacıyla ortak çalışmalar yapılması düşünülen öncelikli alanlar 
tespit edilmektedir. 

6 Mart 1995 tarihli Ortaklık Konseyi toplantısında ele alınan üçüncü metin, Mali 
İşbirliğine ilişkin Topluluk Bildirisi'dir. Bildiride Topluluk tarafı, Türkiye ile mali işbirliğine, 
gümrük birliğinin işlemeye başlamasıyla birlikte yeniden başlanacağını ve bu konudaki 
ayrıntılı düzenlemelerin 1995 yılının ikinci yarısında belirleneceğini taahhüt etmektedir. 
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Ancak, 6 Mart 1995 tarihli Ortaklık Konseyi Toplantısında ele alınmış bulunan bütün 
bu konuların Topluluk bakımından etkili biçimde uygulamaya konması için, 1/95 sayılı 
OKK'nm Avrupa Parlamentosunda uygun bulunması gerekmektedir; Buna karşılık, 6 Mart 
1995 tarihli Ortaklık Konseyi Toplantısında Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı 1/95 
sayılı OKK'nın herhangi bir nedenle uygulanmaya konmaması halinde Türkiye'nin Ankara 
Anlaşması ve Katma Protokolden doğan haklarını saklı tuttuğunu açık bir biçimde beyan 
etmiştir. 

Türk Cumhuriyetleri İle ilişkiler 

1991 yılında Sovyetler Birliği'nin dağılmasını müteakiben Kafkaslar ve Orta Asya'daki 
Türk Cumhuriyetleri bağımsızlıklarını kazanmışlardır. Bu tarihten sonra Türkiye ile bu 
ülkeler arasında çeşitli alanlarda ilişkiler başlatılmış olup, artarak devam etmektedir. Bu 
ülkelerle olan ekonomik, ticari ve kültürel ilişkilerimizin çerçevesi, imzalanan anlaşma ve 
protokollerle büyük ölçüde belirlenmiştir. Bu arada, 1992 yılında Ankara'da toplanan Türk 
Cumhuriyetleri Zirvesinde Ankara Deklarasyonu kabul edilmiştir. Bu ülkelere yönelik 
olarak ticaret, turizm, eğitim ve kültürel işbirliği alanlarında önemli gelişmeler 
kaydedilmiştir. Sektör bazındaki işbirliği girişimlerinde ise daha yoğun bir çabaya ihtiyaç 
duyulmaktadır. 

İslam Ülkeleri ile İlişkiler 

Türkiye ile İslam Konferansı Teşkilatı (İKT) Üyeleri arasındaki çok taraflı ekonomik 
işbirliği faaliyetleri İKT Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) çerçevesinde 
sürdürülmektedir. Türkiye, 1970'li yılların ortalarından itibaren ilgi duymaya başladığı İKT 
faaliyetlerinden, özellikle ekonomik işbirliği alanında yapılan çalışmalara ağırlık 
vermektedir. 

Orta Asya, Kafkaslar ve Balkanlardaki ülkelerin katılımıyla genişleyen. İSEDAK, 
Türkiye için yeni bir anlam ve boyut kazanmıştır. 

Orta Vadeli Ticaret Finansmanı Mekanizması, İslam Kalkınma Bankası (İKB) 
bünyesinde 1987 yılında kurulmuştur. İhracat finansmanında bu mekanizmanın üye 
ülkeler tarafından kullanımı giderek artmış ve bu arada Türkiye, mekanizmadan en çok 
yararlanan ülke konumuna yükselmiştir. . 

Diğer bir İSEDAK projesi olan İhracat Kredi Sigortası ve Yatırımların Garantisi 
Mekanizması için de, İKB bünyesinde bir şirket kurulmuş ve şirketin kuruluş anlaşması 
yeterli sayıda ülke tarafından imzalanmiş ve onaylanmıştır. Şirket 1995 Temmuz ayında 
ihracat sigortası ve yatırımların garantisi faaliyetlerine başlamış olacaktır. 

İKT üyesj ülkelerin mevcut uluslararası taahhütleriyle çelişmeyecek bir tercihli ticaret 
sistemi kurulmasını amaçlayan İKT Tercihli Ticaret Sistemi Çerçeve Anlaşması 
sonuçlandırılmış ve üye ülkelerin imza ve onayına sunulmuştur. Anlaşma, 10 üye ülke 
tarafından imzalanıp onaylandığında, taviz müzakerelerine başlanabilecektir. Türkiye 
Anlaşmayı onaylamıştır. 

İKT üyesi ülkeler arasındaki standartların uyumlaştırılması ve yeni standartların 
hazırlanmasına ilişkin bir metodoloji belgesi İSEDAK tarafından kabul edilmiştir, islam 
Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Teşkilatı kurulması için yürütülen çalışmalar ise ileri bir 
aşamaya ulaşmıştır. 

İKT üyesi ülkeler arasında ekonomik işbirliğini güçlendirmeye yönelik yeni yaklaşım 
ve ilkeleri içeren bir strateji belgesi, 1993 yılında İSEDAK tarafından kabul edilmiştir. 
Ayrıca, İKT Üyesi Ülkeler Arasında Ekonomik işbirliği İçin Yeni Eylem Planı 10. İSEDAK 
toplantısında ve bilahare 7'nci İslam Zirve'sinde kabul edilmiştir. Bu kapsamda İSEDAK 
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faaliyetlerine özel sektörün katılması için çalışmalar başlatılmıştır. 

İSEDAK'ın üye ülkeleri ilgilendiren uluslararası ekonomik gelişmelerin ele alınıp 
tartışılacağı bir forum haline getirilmesi için çalışmalar başlatılmıştır, 

Ekonomik işbirliği Teşkilatı (EKİT/ECO) 

, Türkiye, iran ve Pakistan'ın kurucu üyesi olduğu ve Kalkınma için Bölgesel işbirliği 
(RCD)'nin bir devamı olarak, 1985 yılında faaliyete geçen Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 
(EKlT)'na, son olarak Afganistan, Azerbaycan ve Orta Asya Cumhuriyetleri de katılmıştır. 
Böylece genişleyen Teşkilatın bölgesel işbirliğindeki önemi ve ağırlığı artmış 
bulunmaktadır. 

EKİT çerçevesinde ekonomi ve ticaret, ulaştırma ve haberleşme, tarım, sanayi, 
enerji, bayındırlık ve altyapı, eğitim, bilim, kültür, sağlık, çevre ve uyuşturucu kulanımının 
kontrolü gibi alanlarda işbirliği faaliyetleri sürdürülmektedir. Bu kapsamda İstanbul'da bir 
EKİT Ticaret ve Kalkınma Bankası, Pakistan'da EKİT Reasürans Şirketi, İran'da EKİT 
Denizcilik Şirketi ve EKİT Havayolları Şirketi kurulması konusundaki projeler ileri bir 
aşamaya gelmiştir. Ulaştırma alanında somut işbirliği için bir çerçeve plan hazırlanmıştır. 
öte yandan, bir Tercihli Tarife Protokolü imzalanarak onaylanmıştır. Sözkonusu 
Protokolün uygulanabilmesi için gerekli idari düzenlemeler ise sonuçlanmak üzeredir. 
EKİT'in etkinliğini artırmak için de çalışmalar başlatılmıştır. 

EKİT, Avrasya'da bölgesel işbirliği ve küreselleşme alanındaki boşluğu doldurmayı 
amaçlamaktadır. Türkiye, hem kendi içinde, hem dünya ile bütünleşmiş, gelişmiş 
altyapılara sahip müreffeh bir EKİT bölgesi oluşmasına önem vermektedir. 

Karadeniz Ekonomik işbirliği (KEİ) 

Karadeniz Ekonomik İşbirliği, 25 Haziran 1992 tarihli Zirve Deklarasyonunun 
imzalanmasından sonra geçen süre içerisinde yapılanmasını büyük ölçüde tamamlamıştır. 
Üyeleri arasında ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesini amaçlayan çok 
taraflı ve çok sektörlü bir işbirliği modeli oluşturan KEİ, parlamento desteği, özel sektör 
kurumlaşması, ekonomik bilgi ve istatistik veri değişimi koordinasyon merkezi, bankası, 
çalışma grupları, usulleri ve yöntemleri ile somut projeleri sonuçlandırabilecek temel 
unsurlara kavuşmuş bulunmaktadır. 

NAFTA 

12 Ağustos 1992 tarihinde ABD, Kanada ve Meksika arasında imzalanmış olan 
Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması, taraf ülkeler arasında ticareti ve yatırımları 
sınırlayıcı engellerin kaldırılmasını ve bölgede bir serbest ticaret alanı oluşturulmasını 
öngörmektedir. 

1992 yılı itibariyla 360 milyon nüfusa ve 6 trilyon dolarlık GSMH'ya sahip NAFTA 
önemli bir ticari blok oluşturmaktadır. ABD bölge üretiminde yaklaşık olarak yüzde 85'lik 
bir paya sahiptir ve bölge nüfusunun yüzde 70'ini barındırmaktadır. 

Türkiye ile NAFTA üyesi ülkeler arasındaki ticari ilişkilerde esas ağırlık ABD 
üzerindedir. 1994 yılında Türkiye'nin toplam ihracatında ABD'nin payı yüzde 8,4, toplam 
ithalat içindeki payı ise yüzdel 0,4 olarak gerçekleşmiştir. 

Pasifik Bölgesi 

Pasifik havzası son dönemde dünyanın en önemli ekonomik cazibe merkezlerinden 
biri haline gelmiştir. 
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Bu bölgede, Güneydoğu Asya Ulusları Topluluğu (AFTA), Asya Kalkınma Bankası ve 
Asya Pasifik Ekonomik işbirliği (APEC) önemli işbirliği girişimleri olarak dikkati 
çekmektedir. 

AFTA'nın üyeleri, Brunei, Endonezya, Malezya, Filipinler, Singapur ve Tayland'dır. 
AFTA çerçevesinde tercihli ticaret rejimi geliştirilmiş ve günümüzde 15 bini aşkın ürün 
tercihli ticaret kapsamına alınmıştır. 

Türkiye'nin 6 Temmuz 1990 tarihinde bölge dışı gelişmiş (donör) ülke statüsünde 
üyeliğe kabul edildiği Asya Kalkınma Bankası'nın 53 üyesi bulunmaktadır. 

b) Amaçlar, İlkeler ve Politikalar 

Dışa açılma ve dünya ekonomisi ile bütünleşme hedefi doğrultusunda Türkiye, bir 
taraftan uluslararası ticaretin işleyişi açısından DTÖ'nün getirdiği genel prensiplere ve 
kurallara uyum sağlayacak, diğer taraftan bölgesel bütünleşmelerin sağlayacağı 
imkanlardan azami ölçüde yararlanmaya çalışacaktır. Bu çerçevede, AT ile gümrük birliği 
gerçekleştirilirken, EFTA, Karadeniz Ekonomik işbirliği, Ekonomik işbirliği Teşkilatı, islam 
Ülkeleri ve Türk Cumhuriyetleri ile olan ilişkiler de geliştirilecektir. 

Küreselleşme sürecinden Türk insanının azami yararı elde etmesi temel amaçtır. Bu 
çerçevede, ekonomik ve sosyal politikaların uygulanmasında, bir yandan uluslararası mal, 
hizmet ve sermaye hareketlerinin tabi olduğu şartlardaki değişmeler dikkate alınacak, 
diğer yandan Türkiye ile AT arasındaki gümrük birliğinin, Türkiye'nin AB'ye tam katılım 
hedefi doğrultusunda sağlıklı bir biçimde gelişmesi göz önünde tutulacaktır. 

Türkiye'nin, DTÖ'yü Kuran Anlaşmaya taraf olmaktan kaynaklanan yükümlülükleri de 
bulunmaktadır. Ancak, Türkiye'nin, gümrük birliğinin tamamlanması çerçevesinde Avrupa 
Topluluğuna karşı yükümlülükleri, DTÖ'yü Kuran Anlaşmadan kaynaklanan yükümlülükleri 
ile uyumlu ve onu tamamlayıcı bir nitelik taşımaktadır. 

Türkiye'nin gelişme yolundaki ülke statüsü içinde GATT'a vermiş olduğu taahhütieri, 
AT'ye olan taahhütlerinin gerisinde kalmaktadır. Ancak, Türkiye'nin, gümrük birliğinin 
gerçekleşeceği tarihte, AT'nin Uruguay Turu sonucunda üstlenmiş olduğu tarife tavizlerini 
de üstlenmesi gerekmektedir. Ayrıca, Uruguay Turu paketi içerisinde yer alan her bir 
Anlaşmanın gerektirdiği mevzuat çalışmaları, AT ile gerçekleştirilecek gümrük birliğinin 
etkileri gözönünde bulundurularak sürdürülecektir. 

6 Mart 1995 tarihli OKK ile, Türkiye ile AT arasındaki ilişkiler gümrük birliğinin 
kurulması aşamasına ulaştığından, Vll'nci Plan döneminde, gümrük birliğinin gelişimi 
sürecinde, malların serbest dolaşımını dikkate alan bir yaklaşımla politikaların tespiti 
gerekmektedir. 

Vll'nci Plan dönemi içinde, malların serbest dolaşımına yönelik politikaların yanı sıra, 
AB ile bütünleşme sürecini hızlandıracak, ortaklık rejiminin düzenlediği diğer konularda, 
özellikle, gümrük birliği kapsamı dışında tutulan tarım mallarının, sermayenin, hizmetlerin 
ve kişilerin serbest dolaşımının sağlanmasına yönelik kurumsal düzenlemelerin ve yeni 
politikaların bir bütünlük içinde geliştirilmesi gereklidir. 

önümüzdeki beş yıllık dönem içinde, gümrük birliğinin iyi işlemesi bakımından 
olduğu,kadar, ortaklık rejiminin içerdiği diğer alanlarda da Topluluk politika ve mevzuatına 
uyumda kaydedilecek ilerleme, AB'nin yakın gelecekte gireceği genişleme sürecinde 
Türkiye'nin yerinin belirlenmesi açısından da önem taşımaktadır. 

Bu nedenle, 6 Mart 1995 tarihli OKK'da öngörülen alanlarda, Türkiye ile AT arasında 
politikaların koordinasyonu ve mevzuatın yaklaştırılması çalışmaları hızla tamamlanacak 
ve bu çerçevede gerekli kurumsal yapı bir an önce oluşturulacaktır. 
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Gümrük birliğinin getireceği yeni rekabet ortamına sanayi sektörünün uyum 
sağlamasını, Avrupa Birliği ile alt yapı (kara ulaştırması, limanlar, havaalanları, 
demiryollan, telekomünikasyon, elektrik) bağlantısını iyileştirmesini ve Topluluk ekonomisi ile 
aradaki farkı azaltabilmesi™ teminen Türkiye'nin, önemli miktarda mali kaynağa ve 
özellikle uzun dönemli krediler ile teknik yardıma ihtiyacı bulunmaktadır. 

Bu amaçla, Türkiye-AT ortaklık rejiminin temel unsurlarından birisi olan mali 
işbirliğinin Türkiye'nin ihtiyaçlarına uygun bir düzeye ulaşması için gerekli tedbirler 
alınacaktır. Aynı doğrultuda başta yukarıda belirtilen alanlar olmak üzere, çeşitli 
konularda esas itibariyle üye ülkelere açık bulunan programlara Türkiye'nin en uygun mali 
şartlarla dahil olması imkanları araştırılacaktır. •> 

Sağlıklı bir şekilde küreselleşme ve AT ile bütünleşme yönünde başarıya ulaşmanın 
temel araçlarının en önemlilerinden birisi, Türkiye'ye teknoloji transferini gerçekleştirecek 
ve sabit sermaye stokunun artmasına katkıda bulunacak sermayenin, Türkiye'ye girişinin 
hızlanmasını sağlayacak ortamın oluşturulmasıdır. Yabancı sermaye girişini hızlandırmak 
amacıyla bir yandan özelleştirme faaliyetlerine ivme kazandırılacak, diğer yandan belirli 
bir sınırın altında kalan taleplere sadece kayıt zorunluluğu getirilerek, izin müessesesi 
uygulamadan kademeli olarak kaldırılacaktır. 

Ankara Anlaşması ve Katma Protokolün kişilerin serbest dolaşımına ilişkin 
hükümlerinin uygulanması yolunda çaba harcanacak; öncelikle işgücünün serbest 
dolaşımı bakımından Topluluk üyesi devletlerde çalışmakta olan Türk işçilerinin ve 
ailelerinin hukuki durumlarının iyileştirilmesine ilişkin Ortaklık Konseyi Kararlarının AT 
üyesi devletlerce uygulanmasının temin edilmesine çalışılacaktır. 

Türkiye ile Topluluk arasında tarım ürünlerinin serbest dolaşımının tedricen 
sağlanması amacıyla, taraflar arasında gerçekleştirilecek görüşmelerin ışığında ve 
finansman gereği ile GATT Uruguay Turu sonuçları da göz önünde tutularak, tarım 
politikasının Topluluk tarım politikasına yaklaştırılması imkanları araştırılacaktır. 

Hizmet ticaretinin serbestleştirilmesine yönelik olarak Hizmet Ticareti Genel 
Anlaşması çerçevesinde gerekli tedbirler alınırken, Ankara Anlaşması ve Katma 
Protokolde öngörülen esaslar uyarınca taraflar arasında hizmetlerin serbest dolaşımının 
tedricen gerçekleşmesini sağlama yönünde, Toplulukla yürütülecek görüşmelerin 
sonuçlarına bağlı olarak ihtiyaç duyulacak tedbirler alınacaktır. 

AT ile Türkiye arasında her alanda bilgi akımını sistemli ve hızlı bir şekilde 
sağlayacak fiziki alt yapı Vll'nci Plan döneminde tamamlanacaktır. 

AB ile bütünleşme süreci içinde gerek politikaların oluşturulması ve uygulanmasında, 
gerek yeniden düzenlenecek kurumsal yapının işleyişinde başarı sağlanmasının ön şartı, 
kalifiye insan gücünden ve özellikle ekonomi, dış politika ve hukuk alanlarında sorunlara, 
uluslararası ilişkilerin gerektirdiği açılardan her düzeyde yaklaşabilen uzman personelden 
yararlanabilmektir. Bu amaçla, yüksek ve teknik öğretim sistem ve programları, gelişmiş 
ülkelerde uygulanan programlara koşut olarak, uluslararası konu ve boyutlara ağırlık 
verecek biçimde yeniden düzenlenecektir. 

Uluslararası Teknik işbir l iği 

Uluslararası ekonomik, bilimsel ve teknolojik işbirliğinde ülkemizin ve teknik yardım 
verdiğimiz ülkelerin öncelikleri dikkate alınacak, işbirliği faaliyetlerine aktif bir şekilde 
katılınması ve sonuçlarından geniş ölçüde yararlanılması için gerekli tedbirlerin 
alınmasına devam edilecek, gönüllü kuruluşların ve özel teşebbüsün katılımı da teşvik 
edilecektir. 
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Başta yeni kurulan Türk Cumhuriyetleri, bölge ülkeleri ve İslam Konferansı Teşkilatı 
üyesi ülkeler olmak üzere Gelişmekte Olan Ülkelerle ilişkilerin artırılmasında, ülkemiz 
imkanları göz önünde bulundurularak Türk Teknik Yardımı önemli bir işbirliği aracı olarak 
kullanılacaktır. 

Türk Cumhuriyetleri ile ilişkiler 

Vll'nci Plan döneminde de, Türk Cumhuriyetleriyle ekonomik, ticari, sosyal ve 
kültürel ilişkilerin geliştirilmesi için yürütülen faaliyetlere hız kazandırılacaktır. 

Türk Cumhuriyetleriyle ticari ilişkilerimizin geliştirilmesine öncelik verilecek ve bu 
konuda alınan önlemler zenginleştirilecektir. Bu çerçevede, mevcut standartların 
uyumlaştırılması, yöreyle tercihli ticaretin geliştirilmesi, ticareti artırıcı fuarların 
düzenlenmesi, ticaret merkezlerinin kurulması teşvik edilecektir. 

Bu ülkelerle eğitim alanında yürütülen öğrenci mübadelesi, burs vs. gibi faaliyetlere 
devam edilecek, özellikle üniversiteler arasında öğretim üyesi ve öğrenci mübadelesinin 
arttırılması için uygun ortam oluşturulacaktır. 

Türk Cumhuriyetleri ile olan işgücü, mal, hizmet ve sermaye dolaşımının 
kolaylaştırılması için gerekli önlemler alınacaktır. 

Bu ülkelerle olan ilişkilerimizin koordinasyonunda yaşanılan aksaklıklar gözönüne 
alınarak, iç teşkilatlanmamızda gerekli düzenlemeler yapılacaktır. 

Türk Cumhuriyetlerinin ekonomik yapılanma süreçlerine yapılan katkılar artırılarak 
sürdürülecektir. 

Türk Cumhuriyetleri ile ulaştırma, haberleşme ve enerji alanındaki işbirliği projelerine 
öncelik verilecektir. 

Cumhuriyetlerde Türk müteşebbisi, esnafı ve sanatkarının iş kurması için gerekli 
altyapı ve bilgi desteği sağlanacaktır. 

islam Ülkeleri ile ilişkiler 

Vll'nci Plan döneminde de, Türkiye'nin AB'ne tam üyelik hedefi ile İSEDAK 
çerçevesinde üstlendiği rol bağdaştırılarak, İSEDAK çerçevesindeki ekonomik işbirliği 
faaliyetlerine etkin bir şekilde katılmaya devam edilecektir. Bu çerçevede, Avrupa ile İKT 
üyesi ülkeler arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinde Türkiye'nin ayrıcalıklı bir 
konum kazanmasına gayret sarfedilecektir. 

Ekonomik gelişmişlik düzeyi itibariyle Türkiye'nin en fazla yararlanabilecek ülkeler 
arasında yer aldığı İSEDAK gündemindeki ekonomik ve ticari işbirliği projelerinin, en kısa 
sürede hayata geçirilmesine çalışılacaktır. 

. Kabul edilmiş bulunan yeni Ekonomik İşbirliği Stratejisi ve Yeni Eylem Planı ışığında, 
İSEDAK faaliyetleri, daha çok Türkiye'nin de önem verdiği alt-bölgeler üzerinde 
yoğunlaştırılacak/özel sektörün ilgi duyacağı bir platform haline getirilecek ve işbirliği 
faaliyetlerinde özel sektöre ağırlık verilecektir. 

Başta yakın komşularımız olmak üzere İslam ülkeleriyle ikili ekonomik ve ticari 
ilişkilerimizin daha da geliştirilmesi ve istikrarlı bir yapıya kavuşturulması için önümüzdeki 
dönemde uygun tedbirler alınacaktır. 
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Ekonomik işbirliği Teşkilatı 

Azerbaycan ve Orta Asya Cumhuriyetlerine yönelik ulusal politikalar için de EKİT'in 
ilave bir platform oluşturduğu dikkate alınarak, Teşkilatın faaliyetleri önümüzdeki 
dönemde de desteklenecektir. Bu bağlamda, yeni şartlara göre Teşkilatın yeniden 
yapılanmasına ve etkinliğinin arttırılmasına çalışılacak, sonuç almaya yönelik somut ve 
gerçekçi ekonomik işbirliği projelerine ağırlık verilecektir. 

Karadeniz Ekonomik işbirliği 

KEİ ülkeleriyle olan ilişkilerimizde özel sektöre ağırlık verilecek, serbest girişimcilik 
teşvik edilecektir. Bu çerçevede, KEİ ülkeleri arasında iş ortamının iyileştirilmesi, ilgili 
işletme ve şirketlerin bireysel ve kollektif girişimleri için gerekli önlemlerin alınması, bu 
kapsamda iş adamlarına vize kolaylıklarının sağlanması, küçük ve orta ölçekli işletmelerin 
desteklenmesi, ticari engellerin tedricen ortadan kaldırılması ve serbest bölgelerde 
işbirliğine gidilmesi için gereken önlemler alınacaktır. .••'•'• ' 

KEİ bölgesindeki ortak projelerin finansmanında, KEİ Kalkınma. Bankası'nın 
imkanlarının etkin bir şekilde kullanılması sağlanacaktır. 

özellikle ticaret, ulaştırma, haberleşme, ekonomik ve ticari bilgi değişimi gibi 
alanlarda işbirliğinin geliştirilmesine çalışılacaktır. 

Çevrenin, özellikle Karadeniz'in korunması, iyileştirilmesi, biyo-üretim potansiyelinin 
korunması, işletilmesi ve geliştirilmesi için ortak faaliyetler teşvik edilecektir. 

KEİ üyesi ülkelerle olan ticaretimizde görülen canlanmanın devam etmesi için 
gereken önlemler alınacaktır. 

NAFTA 

Vll'nci Plan döneminde de, dünyadaki önemli ticari, bloklardan birini oluşturan 
NAFTA üyesi ülkelerle ve özellikle ABD ile olan ticari ve ekonomik ilişkilerimizin 
geliştirilmesine önem verilecektir. 

Pasifik Bölgesi 

Türkiye'nin Asya Kalkınma Bankasının sunduğu imkanlardan azami ölçüde 
yararlanması yönünde gayret sarfedilecektir. 

Türkiye için büyük bir dış ticaret potansiyeli oluşturan Pasifik Havzası ülkeleriyle, 
başta Japonya olmak üzere ikili ticari, ekonomik ve teknolojik ilişkilerimizin önümüzdeki 
dönemde daha da canlandırılmasına önem verilecektir. 

c) Hukuki ve Kurumsal Düzenlemeler 

Türkiye ile AT arasında gerçekleştirilmesi öngörülen-gümrük birliğinin sağlıklı 
işlemesi ve gelişmesi amacıyla Türk hukukunun AT hukuk düzenine uyum sağlaması 
gerekli görülen konular ve Türk mevzuatında ne gibi değişiklikler yapılmasına ihtiyaç 
bulunduğuna ilişkin tespitler Ek'te verilmiştir. Aşağıda bu amaçla yapılacak değişikliklerin 
başlıca alanlar itibariyle genel çerçevesi belirlenmektedir. 

Vll'nci Plan döneminde izlenecek politikalar ve AT mevzuatına uyum çalışmalarına 
paralel olarak Türkiye'de bazı kurumların oluşturulması da gerekmektedir. 

AB ile bütünleşme sürecinde ekonomi politikalarının koordinasyonu büyük önem 
taşımaktadır. Bu amaçla, taraflar arasında politikaların koordinasyonu için gerekli 
mekanizmanın etkili biçimde çalışmasını sağlayacak bir kurumsal yapı oluşturulacaktır. 
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AB ile bütünleşme sürecinde izlenecek temel strateji doğrultusunda, politikaların 
oluşturulması ve hizmetlerin etkin biçimde yürütülmesi ve AT ile ilişkilerin geliştirilmesi 
amacıyla, çeşitli kurumlar arasında bilgi akımını ve koordinasyonu sağlayacak gerekli 
kurumsal düzenlemeler gerçekleştirilecektir. 

Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ile öngörülen Rekabet Kurulu kurulmuş ve 
Rekabet Kurumu faaliyete geçmiş olacaktır. 

Sınai mülkiyet alanında kurulmuş bulunan Türk Patent Enstitüsünün etkili işleyişinin 
temini için gerekli fiziki alt yapı imkanları sağlanacaktır. 

Sınai mevzuatın etkili bir biçimde uygulanabilmesini sağlamak bakımından önem 
arzeden akreditasyon sisteminin ulusal düzeyde işler hale getirilebilmesine ihtiyaç 
bulunmaktadır. Bunun için gerekli kurumsal yapının tamamlanması sağlanacaktır. 

Türk dış ticaret politikası ile Topluluğun ortak ticaret politikası arasında uygulama 
paralelliği sağlanması amacıyla kurulmuş bulunan İthalatta Haksız Rekabeti 
Değerlendirme Kurulu ile İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerini Değerlendirme 
Kurulunun etkili çalışması sağlanacaktır. Türkiye'nin Ticari Haklarının Hukuka Aykırı Ticari 
Uygulamalara Karşı Korunması Hakkında Karar Tasarısında öngörülen Türkiye'nin Ticari 
Haklarını Değerlendirme Kurulu ve Tekstil Ürünleri ithalatında Gözetim ve Korunma 
Önlemleri Hakkında Karar Tasarısında Öngörülen Tekstil Ürünleri ithalatında Gözetim ve 
Korunma önlemlerini Değerlendirme Kurulu kurulmuş olacaktır. 

Gümrük birliği sürecinde piyasa ekonomisinin daha iyi işleyebilmesini sağlamak 
amacıyla, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda öngörüldüğü üzere Tüketici 
Mahkemeleri, Tüketici Konseyi, Tüketici Sorunları Hakem Heyeti ve Reklam Kurulunun 
kurulması gerekmektedir. Aynı şekilde, fikri ve sınai haklarla ilgili mevzuatın 
uygulanmasında görev almak üzere, ihtisas mahkemelerinin hızla kurulması yoluna 
gidilecektir. 

Türk Mevzuatının AT Mevzuatına Uyumu için Gerekli Düzenlemeler 

Sınai standartlar ve sertifikasyon alanındaki mevzuatta gerekli değişiklikler 
yapılacaktır. OKK çerçevesinde bu mevzuat uyumunun beş yıl içinde tamamlanması 
öngörülmektedir. Ancak, malların tam olarak serbest dolaşımının sağlanması için, bu 
alanda mevzuat uyumunun öncelikle yapılması gerekmektedir. Aynı doğrultuda olmak 
üzere, malların serbest dolaşımında ortaya çıkabilecek fiziki ve teknik engeller 
kaldırılacak, buna karşılık yapılacak yeni düzenlemelerde insan can güvenliği ve sağlığı, 
bitki ve hayvan stoklarının korunması, çevrenin korunması, enerji tasarrufu ve tüketicinin 
korunması esas alınacaktır. 

Ticaret politikası araçlarına ilişkin Topluluk mevzuatına uyum sağlanacaktır. Ayrıca, 
gümrük birliği ile ilgisi olduğu ölçüde, Topluluğun üçüncü ülkelerle olan ticari ilişkilerini 
düzenleyen mevzuatına benzer mevzuat önümüzdeki beş yıllık dönem içinde Türkiye 
tarafından uygulamaya konacaktır. 

Gümrük birliğinin aksamadan işlemesini sağlamak bakımından en önemli 
düzenlemelerden birisi olarak Türk gümrük mevzuatının AT gümrük mevzuatına uyumu 
için gerekli düzenlemeler yapılmış olacaktır. 

.işlenmiş tarım ürünleri ticaretine ilişkin AT mevzuatına uyum yönünde 
düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Bu çerçevede, işlenmiş tarım ürünlerinin sanayi 
payı üzerindeki koruma, üç yıl içinde aşamalı olarak kaldırılacaktır. 

Fikri ve sınai mülkiyet hakları konusunda AT mevzuatına uyum ve diğer uluslararası 
sözleşmelere katılım sağlanacak ve gerekli iç yasal düzenlemeler tamamlanacaktır. Bu 



• - 77 -

doğrultuda, OKK'nın yürürlüğe girmesinden önce, Bern Sözleşmesinin Paris Metnine, 
Roma Sözleşmesine, Nis Anlaşmasının Cenevre Metnine ve Patent İşbirliği Antlaşmasına 
katılım sağlanmış olacaktır. OKK'nın yürürlüğe girmesinden itibaren en geç üç yıl içinde 
ise, Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşmasına uyulacak ve Madrid Anlaşması 
Protokolüne, Budapeşte Antlaşmasına, Yeni Bitki Türlerinin Korunmasına İlişkin 
Uluslararası Sözleşmenin Cenevre Metnine katılım sağlanacaktır. 

OKK'nın yürürlüğe girmesinden önce yapılması gereken iç hukuk düzenlemeleri 
olarak da, telif hakları, patent, marka, sınai tasarım, coğrafi işaretlere ilişkin haklar ve veri 
tabanlarının korunması gibi konularda yeni mevzuat yürürlüğe konmuş olacaktır. 

Gümrük birliği ile hedeflenen ekonomik bütünleşmeye ulaşılması amacıyla, piyasada 
iktisadi rekabetin korunmasını amaçlayan mevzuatın etkili biçimde uygulanması temin 
edilecektir. 

Devlet yardımlarına ilişkin Türk mevzuatı, Topluluğun bu konudaki mevzuatına 
uygun hale getirilirken, OKK'da Türkiye için öngörülen özel imkanlardan yararlanmak 
üzere, Türkiye'nin az gelişmiş yörelerinin kalkınmasını sağlayacak ve gümrük birliğinin 
gerektirdiği yapısal uyumu kolaylaştıracak devlet yardımları tespit edilecektir. Tekstil ve 
hazır giyim sektöründe yapılan yardımlara ilişkin mevzuat, Kararın yürürlüğe girmesinden 
önce, diğerleri ise Kararın yürürlüğe girmesinden itibaren iki yıl içinde Topluluk 
mevzuatıyla uyumlaştırılacaktır. 

Kamu teşebbüsleri ve kendilerine özel veya inhisari haklar tanınan özel teşebbüsler 
ile ilgili olarak, Topluluk mevzuat ve içtihadında yer alan ilkeler doğrultusundaki mevzuat 
değişiklikleri, gümrük birliğinin yürürlüğe girmesinden itibaren bir yıl içinde yapılacaktır. 

Her türlü ticari nitelikli devlet tekellerine ilişkin mevzuat, Kararın yürürlüğe 
girmesinden itibaren iki yıl içinde, malların tedarik ve pazarlanmasına yönelik koşullar ile 
ilgili olarak Topluluk ve Türk vatandaşları arasında ayırım yapılmayacak şekilde yeniden 
düzenlenecektir. 

Kamu ihaleleri alanında, özellikle rekabetin ve şeffaflığın sağlanması amacıyla Türk 
ihale mevzuatında değişiklikler yapılacaktır. 

Tüketicinin korunması alanında, tüketicinin sağlık ve güvenliğinin ve ekonomik 
çıkarlarının korunması amacıyla, AT'de kabul edilen esaslara uygun değişikliklerle, 
mevzuatımız AT mevzuatıyla tam uyumlu hale getirilecektir. 

Şirketler hukuku alanında, Türl< Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuatta özellikle 
sermaye şirketlerinin, kuruluşları, sermayeleri, birleşmeleri ve denetimleri gibi konulara 
ilişkin olarak yer alan hükümlerde AT normlarına uygun değişiklikler yapılacaktır. 

Taşımacılık alanında, Türkiye'nin henüz taraf olmadığı uluslararası anlaşmalara taraf 
olunması sağlanacak ve karayolu, demiryolu, havayolu taşımacılığı ile kombine 
taşımacılıkta AT mevzuatına uygun düzenlemeler yapılacaktır. 

Vergi hukuku alanında, dolaylı vergilere ilişkin düzenlemelerin AT mevzuatında yer 
alan esaslara uygun hale getirilmesine öncelik tanınacaktır. 

9. DEVLETİN DÜZENLEYİCİ VE GÖZETİCİ FONKSİYONLARINI GELİŞTİRME 
PROJESİ 

Gelişmiş ülkelerde devletin ekonomik hayata doğrudan müdahalesi en aza indirilmekte, 
bununla beraber kural koyucu, düzenleyici ve piyasa mekanizmalarını gözetici 
fonksiyonları ön plana çıkmaktadır. Devletin, doğrudan üretim ve dağıtım gibi ekonomik 
etkinliklerde bulunması yerine, ekonomik faaliyetlerin piyasa mekanizmasının kurallarına 
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uygun olarak yapılıp yapılmadığını gözetme görevine daha fazla önem verilmektedir. 

Devletin, toplumsal refahın artırılması amacına yönelik olarak kural koyucu, 
düzenleyici ve gözetici fonksiyonları, bir yandan mal ve hizmet üretenler ile satanlar 
arasındaki rekabet ve hak sahibi olma ilişkilerini, diğer yandan da üretici ve satıcılar ile 
satın alanlar arasındaki ilişkileri kapsamaktadır. Bundan dolayı, kamuoyunun bilgi edinme 
hak ve olanaklarının devlet tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde güvence altına 
alınması da devletin asli görevleri arasındadır. 

A. REKABET HUKUKU VE POLİTİKALARI 

a) Mevcut Durum 

Türkiye'de, 1994 yılı sonuna kadar rekabeti-düzenleyen münhasır bir mevzuatın 
mevcut olmaması ve yürürlükteki mevzuatın halen uygulamaya konulamaması, oligopolistik 
yapıya sahip piyasaların oluşumuna ortam hazırlamıştır. Rekabetin korunmaması sonucunda 
oluşan oligopolistik piyasa koşulları içinde, bazı teşebbüslerin kar maksimizasyonunu 
sadece fiyat hareketleri ile gerçekleştirdikleri, üretimde kalite ve verimlilik ilkesini gözardı 
ederek maliyetleri düşürme çabasına girmedikleri gözlenmektedir. 

İmalat sanayiinin alt sektörlerinden birinde faaliyet gösteren en büyük dört firmanın 
üretimleri toplamının, alt sektör üretiminin yüzde 50'sini geçmesi halinde firma 
yoğunlaşma oranının kritik düzeyi aştığı ve piyasada oligopolistik bir yapının oluştuğu 
kabul edilmektedir. Bu çerçevede, firma yoğunlaşma oranlarının imalat sanayiinin alt 
sektörlerinin yüzde 58'inde kritik düzeyi aştığı görülmektedir. 

TABLO: 16- imalat Sanayiinde İlk Dört Firmanın Alt Sektör Üretiminin Yüzde 50'sini 
Aştığı Sektör Sayısı 

Yıl 
1976 
1980 
1985 
1990 

Toplam Sektör Sayısı 
(D 
68 
84 
83 
83 

Kritik Düzeyi Aşan Sektör Sayısı 
(2) 
33 
49 
48 
48 

Yüzde Pay 
(2/1) 
48 
58 
58 
58 

Kaynak: VII. BYKP, Rekabet Hukuku ve Politikası özel İhtisas Kamisyonu Raporu. 
Dünya ekonomisinde yaşanan değişimler global piyasalarda daha rekabetçi bir 

ekonomik ortamın oluşumunu hızlandırırken; Türkiye'de ise dış ticaret rejiminde 
liberalizasyon ve özelleştirmede katedilen mesafelere rağmen tam bir rekabet, ortamı 
sağlanamamıştır. Rekabet ortamının yeterli düzeyde sağlanamaması, zaten kıt olan 
kaynakların etkin bir şekilde kullanılamaması ve rekabetçi dünya ekonomisine 
entegrasyonda sorunlar yaşanması sonucunu ortaya çıkarmıştır. 

Sözkonusu sorunların giderilmesi ve piyasalarda rekabetçi ortamın sağlanması 
amacıyla rekabetin korunmasına hukuki bir zemin oluşturmak ve hukuka aykırı rekabet 
sınırlamalarını önlemek üzere, 4054. sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun 
13.12.1994 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

Rekabetin korunması ile, ülkede rekabet ortamının gerçekleştirilmesi ve idame 
ettirilmesi, ekonomik etkinliğin sağlanması ve toplumsal refahın artırılması 
amaçlanmaktadır. Rekabet ile ilgili mevzuat, rekabetin sınırlanması, bozulması ya da 
engellenmesine yol açacak uygulamaları, kararları ve davranışları belirlemekte, bunlara 
uygulanacak yaptırımları düzenlemektedir. 

Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u uygulayacak olan Rekabet Kurumu ve 
Rekabet Kurulu'nun oluşturulması çalışmaları sürdürülmektedir. Özellikle Rekabet Kurulu, 
piyasada rekabeti bozucu ve engelleyici her türlü davranışı inceleme ye soruşturma, 
gerektiğinde de cezai yaptırımlar uygulama yetkileri ile donatılmıştır. 
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b) Amaçlar, ilkeler ve Politikalar 

Rekabet politikalarının uygulanması sonucunda, ekonomide etkinlik ile birlikte 
toplumsal refahın artışına olumlu katkı sağlanacak, mal ve hizmet piyasalarının 
bölüşülmesi ve her türlü piyasa kaynaklarının veya unsurlarının paylaşılması ya da 
kontrolü önlenecek, bu çerçevede Türkiye pazarı açık tutulacak, piyasalardaki belirsizlik 
enaza indirilecektir. 

Bu kapsamda; devletin ekonomiye ve piyasalara müdahalesini öngören mevzuat ve 
düzenlemeler azaltılacak, devlet yardımları rekabeti ve teşebbüsler arasındaki eşitliği 
bozmayacak biçimde yeniden düzenlenecek, özelleştirme kapsamı dışındaki KİT'lere 
yönelik düzenlemeler yeniden ele alınacak ve özellikle tekel konumundaki KİT'lerin 
rekabeti bozucu etkileri giderilerek, özel sektör kuruluşlarına benzer işletme 
mekanizmalarına sahip olmaları sağlanacaktır. . 

Bu amaç ve genel çerçeve gözönüne alındığında, rekabet politikasının ana hedefleri; 
rekabeti bozucu anlaşma, karar ve uyumlu davranışların etkin kontrolünün sağlanması, 
rekabeti ortadan kaldırıcı tekelleşmelerin ve hakim durumun kötüye kullanılmasının 
önlenmesi, piyasada çalışan tüm teşebbüsler arasında fırsat eşitliğinin korunması, küçük 
ve orta ölçekli işletmelerin ekonomik güçlerini artırıcı önlemlerin alınması, çalışanların ve 
tüketicilerin kanuni haklarının ye çıkarlarının korunması olacaktır. 

Rekabet politikası, devletin diğer sosyal ve ekonomik politikaları ile uyum ve denge 
içinde geliştirilecektir. Buna yönelik olarak, Rekabetin Korunması Kanunu çerçevesinde 
rekabet hukukunu uygulayacak olan Rekabet Kurulu, rekabet politikalarını devletin ilgili 
diğer kurumları ile işbirliği içinde belirleyecektir. 

Ekonomide rekabet ortamının sağlanmasına yönelik temel araçlardan biri 
özelleştirmedir. Rekabete ilişkin hukuki ve kurumsal düzenlemeler yapılmadan 
gerçekleştirilecek özelleştirme uygulamaları, rekabetçi bir ortam yaratma amacının aksine 
sonuçlar verebilecektir, özelleştirme uygulamalarının, teşebbüs birleşmeleri ve 
devralmaları kapsamında ele alınması gerekmektedir. Bu bakımdan, özelleştirme ile 
rekabet hukuku arasındaki ilişki, diğer ülkelerde bu konudaki uygulamaların sonuçları da 
dikkate alınarak değerlendirilecektir. 

Rekabet politikaları verimliliğin artırılmasında önemli bir rol oynamaktadır. Rekabetçi bir 
piyasa yapısı üretim verimliliğini ana Unsur haline getirecektir. Bu çerçevede, sermaye 
birikimi üretken sektörlere yönlendirilecek, ticaret sektöründeki rekabet dışı uygulamalara 
son verilecektir. 

Mali sektörde, benzer nitelikteki araçlar arasındaki hukuki yükümlülük farklılıkları 
giderilerek, bunlar arasında da rekabetin teminine çalışılacaktır. 

Toplumun rekabet konusunda meslek gruplarından geniş halk kitlelerine kadar 
eğitimine önem verilecektir., Böylece, toplumda bilgilendirme ile yaratılacak otokontrol 
sayesinde piyasaların denetlenmesi sağlanacaktır. Yükseköğretimde rekabet konusunun 
ayrı bir bilim dalı olarak eğitimine başlanacaktır. 

c) Hukuki-ve Kurumsal Düzenlemeler 

Rekabetin Korunması Kanunu genel çerçeveyi belirlemekle beraber; bu Kanunda 
öngörülen uygulamalara açıklık getirecek tebliğler, muafiyetler ve yasaklar gibi 
düzenlemeler Rekabet Kurulu tarafından değişen ekonomik koşullar çerçevesinde sürekli 
olarak yenilenecektir. 

Serbest piyasa ve rekabet sisteminin güçlendirilmesi açısından önem arzeden 
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mevzuat, Rekabet Kurulu'nca gözden geçirilecek, özellikle ihale Kanunu, Belediyeler 
Kanunu ve Vergi Kanunları ile sınai haklarla ilgili mevzuatta rekabet kurallarına uygun 
düzenlemelere gidilecektir. 

B. FİKRİ VE SINAİ HAKLAR 

a) Mevcut Durum 

Türkiye'de fikri ve sınai hakların korunması konusunda halen yürürlükte olan 
mevzuat, dünyada yaşanan gelişmelerin gerisinde kalmıştır, özellikle teknolojik 
gelişmeler sonucunda ortaya çıkan yeni koruma biçimleri ve alanlarında herhangi bir 
düzenlemeye gidilmemiş olduğu görülmektedir. Bu bakımdan, fikri ve sınai hakların 
korunması ile ilgili hukuki ve idari düzenlemelerin günün şartlarına uygun hale getirilmesi 
büyük önem arzetmektedir. 

Fikir ve sanat eserlerinin korunmasını düzenleyen 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri 
Kanunu/bilgisayar programları, veri tabanları, komşu haklar gibi alanlarda koruma 
sağlamamaktadır. Diğer taraftan Kanun, korumadan yararlanan eserlere tecavüzlerin 
önlenmesi ve sözkonusu tecavüzlere uygulanan cezai yaptırımların caydırıcı niteliği 
konularında yetersiz kalmaktadır. 

Buluşların korunması, 1879 tarihli ihtira Beratı Kanunu çerçevesinde sağlanmakta, 
ancak bu Kanun hem sağladığı korumanın kapsamı hem de yaptırımları açısından, 
Türkiye'nin ulaşmış olduğu gelişmişlik düzeyinin ihtiyaçlarına cevap verememektedir. 
Markaların korunması ile ilgili 551 sayılı Markalar Kanunu ise yalnız ürün markaları ile 
ilgili hususları içermekte, hizmet markaları ve coğrafi işaretler bu Kanun çerçevesinde 
korunmamaktadır. Ticaret unvanları ve işletme adları, Türk Ticaret Kanunu hükümleri 
çerçevesinde korunmasına rağmen, teknik altyapının yetersiz olması nedeniyle koruma 
yeterince sağlanamamaktadır. Diğer taraftan, sınai tasarımların korunması ile ilgili olarak 
herhangi bir hukuki düzenleme gerçekleştirilmemiştir. 

Fikri ve sınai haklar alanında, mevcut mevzuatın Avrupa Birliği'nin ilgili mevzuatına 
uyum çerçevesinde gözden geçirilmesi ve gerekli değişikliklerin yapılması ile ilgili 
çalışmaların yanısıra, henüz koruması olmayan alanlarda yeni mevzuat düzenleme 
çalışmaları da devam etmektedir. Bu kapsamda, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri 
Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına ilişkin Kanun Tasarısı 7 Haziran 1995 tarihinde TBMM 
Genel Kurulu'nda kabul edilmiştir. Patent Kanunu Tasarısrise halen TBMM gündeminde 
yer almaktadır. Markalar Kanununda değişiklik yapılması, sınai tasarımlar ve coğrafi 
işaretlerle ilgili yasal düzenleme çalışmaları sürdürülmektedir. 

Sınai hakların korunması ile ilgili mevzuatı uygulamakla görevli Türk Patent 
Enstitüsü kurulmuş olmakla birlikte, görev ve sorumluluklarına uygun nitelikte personel ve 
teknik altyapı ile desteklenmesi ihtiyacı devam etmektedir. 

b) Amaçlar, ilkeler ve Politikalar 

Fikri Haklar 

içerisinde eser bulunan kitap, kaset gibi fiziki ortamlar üzerine, burada bulunan 
eserlerin fikri haklar kapsamında koruma altında olduğu ve izinsiz çoğaltım ve herhangi 
bir şekilde ticarete konu olmasının yasalara aykırı ve cezayı gerektirici haksız eylemler 
olduğuna dair halkı aydınlatıcı ibareler konulacaktır. 

Fikri haklara olabilecek tecavüzlerin engellenmesi amacıyla cezaların caydırıcı bir 
nitelik taşımasına özen gösterilecektir. 
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Teknolojik gelişmenin sonucunda hakların takibinin güçleşmesi karşısında, hakların 
toplu idaresi ve takibine olanak tanıyan alt yapılar oluşturulacaktır. 

Fikri haklarla ilgili uluslararası anlaşmalar, Türkiye'ye getirebileceği yükümlülükler 
gözönüne alınarak değerlendirilecek ve katılımda fayda görülen anlaşmalara taraf 
olunacaktır. 

Fikri haklar Hukuk Fakültelerinde temel ders olarak okutulacak, avukatlık stajında, 
hakim ve savcı adaylarının eğitimlerinde yer verilecektir. 

Sınai Haklar 

Patent Kanunu Tasarısı'nın yasalaşması ile uygulanacak olan faydalı model, zorunlu 
lisans gibi yenilikler ile patent ve faydalı modellerin sağladığı koruma ve başvuru işlemleri 
konularında sanayi kesimine, küçük ve orta büyüklükteki işletmelere, üniversitelere ve 
araştırmacılara tanıtıma yönelik'gerekli çalışmalar yapılacaktır. 

Yürürlükteki 1879 tarihli İhtira Beratı Kanunu'nun yerini alacak olan Patent 
Kanunu'nun uygulanabilmesi için gerekli altyapı hazırlanacak ve nitelikli personel 
yetiştirilmesi için eğitime önem verilecektir. 

Sınai haklar ile ilgili mevzuatı uygulamakla görevli Türk Patent Enstitüsü, sınai 
haklar ile ilgili kayıt, belgelendirme ve tescil işlemlerinin yanısıra ülke içi ve uluslararası 
teknolojik gelişmeleri izleyecek ve yeni teknolojilere ilişkin bilgileri derleyip kamuoyunun 
yararlanmasına sunacaktır. 

Sınai haklarla ilgili olan uluslararası anlaşmalar, Türkiye'ye getirebileceği 
yükümlülükler gözönüne alınarak değerlendirilecek ve katılımda fayda görülen 
anlaşmalara taraf olunacaktır. 

Sınai haklar ile ilgili olarak toplumun eğitimine önem verilecek, yükseköğretim 
kurumlarında temel ders olarak okutulması doğrultusunda ders programlarında gerekli 
düzenlemeler yapılacaktır. 

Ticaret unvanları ve işletme adları konularında koruma düzeyinin yükseltilmesine 
yönelik olarak, ilgili teşkilat bünyesinde teknik altyapının geliştirilmesine ilişkin 
düzenlemeler yapılacaktır. 

c) Hukuki vo Kuramsal Düzenlemeler 

Fikri Haklar 

Teknolojik gelişmelere paralel olarak ortaya çıkan bilgisayar programları gibi yeni 
eser kavramları ile kullanma ve faydalanma biçimleri için eser sahiplerinin haklarını 
korumak amacı ile yasal düzenlemeler yapılacaktır. 

Sınai Haklar 

Ticaret markaları ile ilgili 551 sayılı Markalar Kanunu, günün şartlarına uygun olarak 
gözden geçirilecek, hizmet markalan koruma kapsamına alınacak, markaların tescil ile 
korunması sağlanacak, tescil işlemlerinde ilan ve itiraz sistemi getirilecek ve uluslararası 
tasnif sistemine geçilecektir. 

Coğrafi işaretler (menşe adı ve mahreç işareti) konusunda ülkenin şartlarına en 
uygun koruma yöntemi belirlenecektir. 
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Sanayiin, tasarımcıların ve tüketicilerin ihtiyacını karşılamak üzere, tescil esasına 
dayalı ve itiraz olması halinde esasa ilişkin incelemenin yapılacağını öngören özel bir 
Sınai Tasarım mevzuatı hazırlanacaktır. 

Biyöteknolojinin ve yarı iletken teknolojisinin gelişmesini teşvik edici özel koruma 
yöntemleri geliştirilecek ve uygulamaya konulacaktır. 

Taklit mal ticaretinin önlenmesi amacıyla, Gümrük Kanunu ile sınai haklara ilişkin 
mevzuatta gerekli düzenlemeler yapılacaktır. 

C. TÜKETİCİNİN KORUNMASI 

a) Mevcut Durum 

Devletin düzenleyici ve gözetici fonksiyonlarının ön plana çıktığı günümüzde, 
rekabet ortamının sağlıklı bir yapıya kavuşturulması ve tüketici haklarının korunması, 
ekonominin dışa açılma sürecinde geldiği noktada büyük önem kazanmıştır. Bu amaçla 
önemli hukuki düzenlemeler yapılmıştır. Ayrıca, devletin ekonomik birimleri hızlı ve sağlıklı 
bir biçimde bilgilendirme gereği bulunmaktadır. 

iktisadi, sosyal ve teknolojik alandaki gelişmelere paralel olarak ürünlerin sayısının 
ve çeşitliliğinin artmasıyla serbest piyasa ekonomisinin değişen şartları karşısında, 
tüketicinin sağlık ve güvenliğini sağlayıcı, ekonomik çıkarlarını koruyucu, aydınlatıcı, 
eğitici önlemlerin alınması, tüketicinin zararının tazmin edilmesi, çevresel tehlikelerden 
korunması ve tüketicilerin kendi kendilerini korumak amacıyla kuracakları gönüllü 
örgütlenmelerin desteklenmesi için uygun ortamın sağlanması gereği önemini 
korumaktadır. 

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun çıkarılmıştır. Ancak, bu Kanunun öngördüğü 
Tüketici Konseyi, Hakem Heyeti, Reklam Kurulu ve Tüketici Mahkemeleri kurulmasına 
ilişkin düzenlemeler henüz sonuçlandırılamamıştır. 

Tüketici kredilerine ilişkin düzenlenen sözleşmelerde bugüne kadar yasalarca 
öngörülen hiç bir içerik ve şekil şartı bulunmadığından tüketiciler bankalarca tek taraflı 
olarak düzenlenen sözleşmeleri imzalamak zorunda kalmaktadırlar. Tüketiciler ve 
Bankacılık sektörü için tüketici kredilerinin sağlıklı bir yapıya kavuşturulması ihtiyacı 
devam etmektedir. 

Elektrik, su ve doğalgaz dağıtımı hizmetleri ile bankacılık, kredili alışveriş, 
taşımacılık, kargo gibi hizmetlerde hazırlanan standart sözleşmelerde, tüketicilerin 
korunmasını sağlayıcı hükümlerin yer alacağı bir düzenlemeye ihtiyaç vardır. 

Turist tüketicilerin gezi sözleşmelerini imzalamadan önce aldatıcı ve yanıltıcı 
reklamlara karşı korunması, sözleşme esnasında genel işlem şartlarına uyulması ve tatil 
sonrası tazmin haklarının kullanılmasını sağlayacak olan turistik gezi sözleşmelerine 
ilişkin mevzuatta eksiklikler mevcuttur. 

; Tüketiciler tarafından kullanılan her türlü mamulün güvenilirliğini garantileyen, 
garanti, bakım ve onarım servislerini düzenleyen, çevre korumacılığını' da gözeten 
düzenlemeler yetersizdir. Ayrıca, mamul standartlarında AT standartları ile uyumlaştırma 
ihtiyacı devam etmektedir. 

Her çeşit gıda ve- besin maddesinin üretilmesi, dondurulması, depolanması, 
taşınması, ambalajlanması, etiketlenmesi, içerdiği katkılar, zararlılar, kontaminantlar, 
kirlilikler, besin değerleri, üretim ve son kullanma tarihlerinin belirtilmesi, üretim ve 
pazarlama süreçlerinde denetlenmesi konularında sorunlar bulunmaktadır. 
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Tüketicinin eğitimiyle ilgili bilgilendirme çalışmaları başlatılmıştır. Tüketicilerin 
giderek daha bilinçlenmesi, gönüllü örgütlenmelerin artması, Tüketicinin ye Rekabetin 
Korunması Genel Müdürlüğü'nün kurulmuş olmasına rağmen tüketicilerin haklarına sahip 
çıkmaları, doğru ve sağlıklı bir tüketici bilincine ulaşmaları yönündeki çalışmalar istenilen 
seviyeye ulaşamamıştır. Tüketicilerin sağlıklı ve yerinde seçim yapabilmesine ve 
ekonomik kaynaklarını en iyi şekilde değerlendirebilmelerine, çevrenin korunmasına ilişkin 
yeterli bilgi akışı henüz sağlanamamıştır. 

Gelişmiş ülke standartlarına göre tüketicilerin örgütlenme ve örgütler aracılığıyla 
görüşlerini ifade edebilecekleri temsil edilme hakları konusunda sorunlar devam 
etmektedir. 

b) Amaçlar, ilkeler ve Politikalar 

Devletin düzenleyici ve gözetici işlevine ağırlık verilmesi amacı doğrultusunda, 
rekabet ortamının geliştirilmesi hem ekonomik etkinliğin artırılması hem de tüketici 
haklarının korunması bakımından önem taşımaktadır. 

Tüketicinin korunması konusunda yasal düzenlemelerin yapılması, idari yapıya 
işlerlik kazandırılması ve özellikle eğitim faaliyetleri ile örgütlenmelerin teşvik edilmesiyle 
ülkemizde mevcut insan kaynağı gelişecek, hizmet ve ürün kalitesi yükselecek, ülke 
kaynaklarının daha iyi kullanılması sağlanacak, daha güvenilir ve kaliteli ürün sunumuyla 
ekonomik kayıplar önlenecektir. 

Tüketici haklarını koruyucu önlemler geliştirilecek, AT ile uyumlaştırma çalışmaları 
doğrultusunda mevzuat uyumlaştırılması dahil gerekli düzenlemeler yapılacak ve 
tüketicinin bilinçlendirilmesine yönelik faaliyetlere ağırlık verilecektir. 

Üretilen sınai mal ve hizmetlere ilişkin kalite, yeterlilik ve garanti belgelemesi ile mal 
ve hizmetlerin özellikleri ve tanıtımına ilişkin belgeleme sisteminde dünya standartlarına 
uygunluk sağlanmasına yönelik çalışmalar hızlandırılacaktır. 

Tüketici bilincinin yerleştirilmesi amacıyla gerek örgün ve yaygın eğitimden gerekse 
görsel ve işitsel kitle iletişim araçlarından özellikle tüketicilerin hak ve sorumlulukları 
konularını işlemede daha yoğun bir şekilde yararlanılacaktır. 

. Eğitim programlarının ve eğitimcilerin geliştirilmesinde ilgili kurumlar arasında aktif 
bir işbirliği ortamı sağlanacaktır. 

Tüketicilerin varlıklarını ve seslerini duyurabilmeleri açısından bağımsız tüketici 
örgütlenmeleri desteklenecektir; 

Tüketici örgütlerinin tüketicinin sağlıklı tercih yapabilmelerine yardımcı olması 
açısından, ürün testleri yapabilmelerinde kamu kurum ve kuruluşlarının 
laboratuvarlarından bedelsiz ve öncelikle yararlanabilmeleri sağlanacaktır. 

Tüketicilerin korunması alanında ihtiyaç duyulan yasal ve idari düzenlemeler ile 
politika oluşturulması süreçlerinde tüketicilerin temsil edilmesi sağlanacaktır. 

c) Hukuki ve Kurumsal Düzenlemeler 

Tüketicinin sorunlarının çözümüne, ihtiyaçlarının karşılanmasına ve çıkarlarının 
korunmasına ilişkin tedbirleri araştırmak ve alınacak tedbirlerle bunlara ilişkin görüşleri 
belirlemek amacıyla Tüketicinin Korunması Kanununda öngörülen Tüketici Konseyi, 
reklamlarda uyulması gereken ilkeleri belirlemek ve incelemek amacıyla Reklam Kurulu ile 
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il ve ilçe merkezlerinde tüketici-satıcı arasındaki sorunlara çözüm bulmak amacıyla da 
Hakem Heyeti oluşturulacaktır. Kanunun uygulanmasından doğacak her türlü ihtilafların 
çözümü için Tüketici Mahkemeleri kurulacaktır. 

Tüketici kredileri konusunda düzenlenen sözleşmelerde, tüketicilerin 
mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla yasal düzenleme çalışmaları yapılacak, kredi ve 
banka kartlarına ilişkin başlatılan çalışmalar tamamlanacaktır. Bankacılık, kredili alışveriş, 
taşımacılık gibi konularda düzenlenen sözleşmelerin içerdikleri haksız kayıtlara karşı 
tüketiciyi koruyucu standart sözleşmelerin oluşturulmasını sağlayacak Genel İşlem 
Şartlarına ilişkin düzenleme çalışmaları yapılacaktır. 

Tüketiciler tarafından kullanılacak olan her türlü mamulün güvenilirliğini 
garantileyen, insan emniyeti ve sağlığı ile çevre korumacılığını da kapsayan genel mamul 
emniyeti konusundaki mevzuat eksikliği giderilecektir. 

Zararlı ve tehlikeli kimyasal madde ve ürünlerin üretilmesi, depolanması, taşınması, 
ambalajlanması, etiketlenmesi, saklanması ve denetlenmesine ilişkin mevcut Yönetmelik 
yeniden düzenlenecektir. 

Mevcut mevzuatın yetersizliği nedeniyle, ilaçların üretimi, ithali, pazarlanması, 
reçetelenmesi, ambalajlanması, fiyatlandırılması ve kullanılmasına ilişkin özel bir 
düzenleme yapılacaktır. 

Turist tüketicilerin uğrayabilecekleri haksızlıklardan ve zararlardan korunabilmesi 
amacıyla turistik gezi sözleşmeleri konusunda Borçlar Kanunu'na ek yapılarak veya ayrı 
bir kanun çıkarılarak düzenleme yapılacaktır. 

Uluslararası standartlara uygunluk açısından özellikle avukat, doktor, mali 
müşavirler ile kendi kanunlarına göre kamu hizmeti niteliği taşıyan diğer hizmet 
alanlarında çalışanlar mesleki sigortaya kavuşturulacak ve sunulan hizmetin sonucunda 
ortaya çıkacak zararlardan dolayı, hizmet sunanların sorumluluğu ve tüketicilerin 
zararlarının tazminini içeren hizmetten sorumluluk ile ilgili yasal düzenleme çalışmaları 
yapılacaktır. 

D. BİLGİ SAĞLAMA VE KULLANMA 

a) Mevcut Durum 

Bilgi altyapısı yetersizdir. Ulusal veritabanları standartları, ulusal bilgi sistemi ve 
istatistik altyapısı, veri tabanları ve veri iletişimi ile ilgili çeşitli işlemlerde kullanılabilecek 
metodolojilerin geliştirilmesi ile kullanılması ve gerekli yasal düzenlemelerdeki 
yetersizlikler sorun alanlarını oluşturmaktadır. 

Bilgi toplama, işleme, saklama ve kullanıma sunma konusunda kamu ve özel 
kuruluşlar arasında yeterli işbirliği ve koordinasyon bulunmamakta; sağlanan bilgi ve 
verinin kullanıcılara ulaştırılmasında önemli ölçüde gecikmeler yaşanmaktadır, 

Yazılım teknolojileri konusunda çalışma esaslarını belirleyecek yeterli düzeyde yasal 
düzenleme mevcut değildir. 

b) Amaçlar, ilkeler ve Politikalar 

Dünya ile bütünleşme sürecinde karşılıklı bilgi akımının ve insanların haber alma 
özgürlüğünün sağlanması son derece önem taşımaktadır. Dünyaya entegrasyon, 
demokrasinin işlemesi ve rantların azaltılması bakımından önem arzeden bilgiye ilgili tüm 
kişi ve kuruluşların ulaşabilmesi sağlanacaktır. 
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Bilgi toplumu olma yönünde gerekli adımları atmak, bilgi üreten, derleyen ve bunları 
bilgi ağlarıyla kullanıma arz eden bir yapı oluşturmak hedeftir. 

Kullanılabilir bilgiyi sağlayabilecek, bilgi otoyollarını da kapsayan hizmet ve 
teknolojilerden oluşan bilgi altyapısı sisteminin geliştirilmesi çalışmalarına başlanacaktır. 

Bilgi altyapısı sistemi ile ilgili kurumlararası organizasyon ve koordinasyona ilişkin 
sorunların çözümüne yönelik bir yapılanma sağlanacaktır. 

Kurumların veritabanları geliştirilmesinde ve işletiminde birbirine uyumlu yöntemler 
ve yapılar kullanmaları sağlanarak kurumlararası veri iletişimi etkin bir düzeye 
çıkarılacaktır. Kurumların bilgi paylaşımında öncelikli bilgiler ve sektörler belirlenerek 
kurumlar arasında bilgi paylaşımı sağlanacaktır. 

Bilişim sektöründe çalışanların iş tanımına uygun eğitim görmüş olmalarına önem 
verilecektir. Üniversitelerde bilişim esasını gözeten yapılanma ve müfredat düzenlemeleri 
gerçekleştirilecektir. Ayrıca, ara insangücü yetiştirecek bölümlerin' açılabilmesi için 
düzenlemeler yapılacaktır. 

Bilişim konusunda uzman, kullanıcı, yönetici ve yan dallardan gelen işgücünün 
bilişim alanında yeniden eğitimine yönelik kurumsallaşmaya gidilecektir. 

c) Hukuki vo Kurumsal Düzenlemeler 

Bilginin toplanması, işlenmesi, saklanması ve dağıtımı ile ilgili olarak DİE altyapısı 
güçlendirilerek sözkonusu kurumun Ulusal Bilgi Sistemi içinde bir koordinatör konumu 
kazanması gerçekleştirilecektir. 

10. FİNANS REFORMU, MÂLİ PİYASALARDA ETKİNLİĞİN ARTIRILMASI, 
DÜNYA İLE ENTEGRASYON VE MÜLKİYETİN TABANA YAYILMASI 

a) Mevcut Durum 

1980 yılında başlayan piyasa ekonomisine geçiş sürecinde, finans kesiminin 
serbestleştirilmesi yönünde önemli adımlar atılmıştır. 1980'li yılların ilk yarısında yurt içi 
finansal hareketlerin serbestleştirilmesi, ikinci yarısında ise uluslararası finans kesimiyle 
bütünleşme yönünde yasal ve kurumsal düzenlemelere gidilmiş ve 1989 yılı Ağustos 
ayında uluslararası sermaye hareketleri serbestleştirilmiştir. 

Bu düzenlemelerin etkisiyle, mali piyasalarda araçlar artmış, ancak bu gelişmeye 
paralel bir mali derinleşme sağlanamamıştır. 

Finansal varlıkların GSMH'ya oranı 1989-1990 döneminde düşme, 1991-1994 
döneminde ise artış eğilimi göstermiştir. Bu gelişmede 1990 yılından sonra döviz tevdiat 
hesaplarındaki hızlı artış belirleyici olmuştur. Nitekim 1989-1994 döneminde finansal 
derinleşmenin bir göstergesi olan M2/GSMH oranı sürekli azalırken, döviz tevdiat 
hesaplarını da içeren M2Y/GSMH oranı artış göstermiştir. Merkez Bankası geçici 
verilerine göre 1989 yılı sonunda yüzde 20,5 olan M2/GSMH oranı, 1994 yılı sonunda 
yüzde 16,5'e düşerken, 1989 yılı sonunda yüzde 25,2 olan M2Y/GSMH oranı 1994 yılı 
sonunda yüzde 32,6 olarak gerçekleşmiştir. 

Diğer taraftan, 1989 yılının ikinci yarısından itibaren maaş ve ücretlerde sağlanan 
yüksek oranlı reel artışlar ve aşırı faiz yükü nedeniyle kamu kesimi açıkları hızla artmış, 
1992 yılından sonra kamu kesimi tasarrufları negatife dönmüştür. Yeni mali araçlar ve 
yüksek faiz oranlarının da etkisiyle özel tasarruflarda artış sağlanırken, kamu kesiminin 
tasarruf açığı nedeniyle toplam yurt içi tasarrufların GSMH'ya oranında düşme 
kaydedilmiştir. Ayrıca, yüksek kamu açıkları, fiyat istikrarını sağlamaya yönelik etkin bir 
para politikası uygulamasını güçleştirmiştir. 
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Sermaye piyasalarının hızla gelişmesi ve kamu kesiminin özel tasarrufların önemli 
bir kısmına talep yaratması, 1988 yılında yüzde 72,7 olan toplam finansal varlıklar içinde 
bankacılık sektörünün payının 1993 yılında yüzde 56,1'e düşmesine neden olmuştur. 

KİT'lerin özelleştirilmesinde istenilen seviyeye ulaşılamaması, şirketlerin halka 
açılmasının yetersiz kalması, mülkiyetin tabana yayılmasını engelleyen temel faktörler 
olmuştur. 

Bankacılık kesimi, açık pozisyon yoluyla sağladığı kaynakların yanısıra, 1992 
yılından sonra REPO, Varlığa Dayalı Menkul Kıymet, A-Tipi Yatırım Fonları ihracı gibi yeni 
araçlarla kaynak yaratmıştır. Yeni araçların ihracı ve bu araçlarla sağlanan fonların 
mevduat hesaplarının tabi olduğu yükümlülüklere tabi olmaması, bankaların kaydi para 
yaratma olanaklarını artırırken, Merkez Bankası'nın parasal büyüklükler üzerindeki 
kontrolünü zayıflatmıştır. 

izlenen ekonomik politikalar, yasalarla getirilen zorunluluklar, kamu kesiminin yüksek 
oranlı borçlanma gereği, vergi avantajları gibi nedenlerle bankalar, fonlarının büyük bir 
bölümünü Devlet iç Borçlanma Senetlerine plase etmişlerdir, özel sektör tarafından ihraç 
edilen menkul kıymetler, bankaların menkul kıymet portföyleri içinde çok küçük bir paya 
sahip bulunmaktadır. 

Ekonomide enflasyonist bekleyişlerin sürmesi, finans sektöründeki kurumların 
geleceğe yönelik tahmin yapmalarını güçleştirerek uzun vadeli finansman kaynaklarının 
yaratılabilmesi™ engellemiştir Mevduatta ve kredilerde vade yapısı kısalmış, aynı eğilim 
Hazine'nin borçlanma yapısına da yansımıştır. 

Finans sektöründe bir yandan yeni araç ve kurumların ortaya çıkması diğer yandan 
kambiyo kontrollerinin kaldırılması ve kamunun faiz oranları ve döviz kurları üzerindeki 
kontrolünün zaman içinde zayıflaması sektörde gözetim ve erken uyarı ihtiyacını artırmıştır. 

Yatırımcıları mali araçların riski konusunda aydınlatan derecelendirme kurumları 
kurulamamış, bağımsız dış denetim kuruluşlarının faaliyetleri sağlıklı bir yapıya 
kavuşturulamamıştır. 

Finansal araçların vergilendirilmesinde tarafsız bir yapı oluşturulamamıştır. 

. özel sigorta bilincinin yerleştirilememesi, sigorta eğitiminin ve ürün çeşitliliğinin 
yetersizliği nedeniyle ülkenin sigortacılık kapasitesi yeterince değerlendirilememektedir. 
Ayrıca, prim tahsilatındaki sorunlar nedeniyle sektörde yeterli fon oluşmamaktadır. Orta ve 
uzun vadeli fon yaratmada önemli bir işlevi olan sigortacılık sektörünün prim üretimi 
yetersizdir. Nitekim, 1990 yılı itibariyle Türkiye'de yüzde 0,8 olan sigortacılık sektöründe 
toplam prim üretiminin GSYİH'ya oranı, ingiltere'de yüzde 9,7, ABD'de yüzde 8,9, 
Portekiz'de yüzde 3,4 ve Yunanistan'da yüzde 1,6 seviyesindedir. 

b) Amaçlar, İlkeler ve Politikalar 

Ekonomik faaliyetlerin ihtiyaç duyduğu kaynakların temini için mali derinleşmenin 
sağlanarak etkinliğin artırılması, mali piyasaların uluslararası piyasalarla bütünleşmesinin 
sağlanması ve sermayenin tabana yayılması temel amaçtır. 

Mali araçların geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi ile mali tasarrufların artırılması 
yönündeki politikalar iktisadi konjonktür de dikkate alınarak uygulanacak, mali derinleşme 
artırılacaktır. 
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Bankacılık 

Kamu kesiminin bankacılık sistemi içindeki payını azaltmak ve serbest piyasa 
koşulları altında kaynakların daha rasyonel kullanımını sağlamak amacıyla, Ziraat ve Halk 
Bankası dışındaki kamu bankalarının özelleştirilmesine hız verilecektir. Faaliyetlerinin 
devamına karar verilen kamu bankaları ise ihtisas görevlerine uygun yönetim, 
organizasyon ve kaynak yapısına kavuşturulacaktır. 

Bankacılık sektörünü rekabetçi bir yapıya kavuşturmak için gerekli düzenlemeler 
yapılacaktır. 

Mevduatta garanti kapsamı daraltılırken Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu yeniden 
yapılandırılacaktır. 

Bankaların kredi maliyetleri üzerinde ilave yük oluşturan mevduat munzam karşılık 
oranları ve disponibilite yükümlülükleri uluslararası standartlara uygun hale getirilecek, 
Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi, Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu kesintisi ve 
Damga Vergisi, iktisadi konjonktür dikkate alınarak tedricen azaltılacaktır. 

Bankaların mali yapılarının uluslararası normlara ulaşabilmesi amacıyla asgari 
özkaynaklarının uluslararası rekabeti mümkün kılacak düzeye yükseltilmesi için gerekli 
düzenlemeler yapılacaktır. 

Bankaların yakından izlemeye alınması ve sistem dışına çıkarılması ile ilgili 
kriterlerin Bankalar Kanunu'nda açıkça belirtilmesi amacıyla çalışmalar yapılacaktır. 

Şirketler ve tüketiciler bazında faal olan bir risk santralizasyon merkezinin kurulması 
için gerekli düzenlemeler yapılacaktır. 

Bankaların derecelendirilmesinde standartlar oluşturulacak, bağımsız denetim 
kuruluşları ile bankaların ilişkilerinin sağlıklı bir düzeye getirilmesi ve denetim 
etkinliklerinin artırılması amacıyla düzenlemeler yapılacaktır. 

Sermaye Piyasası 

Sermaye piyasasının şeffaf ve etkin bir denetim-gözetim sistemi içinde ve tasarruf 
sahiplerini koruyucu şekilde çalışması esastır. Sermaye piyasasına yeni finansal araçların 
ve hizmetlerin girişi desteklenecektir. 

istanbul Menkul Kıymetler Borsasfnın dünya sermaye piyasalarıyla entegrasyonunun 
sağlanabilmesi amacıyla gerekli teknik altyapı ve yasal düzenlemeler gerçekleştirilecektir. 
Finansal verilerin yatırımcılara hızlı ve doğru bir şekilde ulaşması için gerekli 
düzenlemeler yapılacaktır. 

Sermaye piyasası aracı kurumları için başta sermaye yeterliliği rasyosu olmak üzere 
diğer standart rasyolar geliştirilecek ve bu kurumlarda iç denetim sistemleri oluşturulması 
sağlanacak ve kurumsal yatırımcılık geliştirilecektir. 

Sermaye piyasası gözetim sisteminin etkinleştirilmesi için otomasyona geçiş 
hızlandırılacak, denetçi sayısı artırılacak, küçük tasarrufçuyu korumaya yönelik 
düzenlemeler yapılacaktır. 

Mali piyasalarda rekabet koşullarına uygun bir ortamın yaratılması ve bunun 
sürdürülebilmesi amacıyla, içerden öğrenenlerin ticaretini ve yapay fiyat oluşumunu 
önleyici tedbirler alınacaktır. 

Derecelendirme kuruluşlarına ilişkin düzenlemeler; derecelendirmenin dayandığı 
temel bilgi ve belgelerin gösterildiği ve firmaların ihraç edecekleri menkul kıymetlerin yapı 
itibariyle birbirinden farklılık göstermesi nedeniyle her bir araç için farklı bir sistemi dikkate 
alan bir yaklaşımla yapılacaktır. Derecelendirme kapsamına, öncelikle menkul kıymetlerini 
halka arz edecek şirketler alınacaktır. 
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Sigortacılık 
Başta sağlık ve hayat sigortası ile zorunlu sigortalar olmak üzere, sigortacılığın her 

alanında hizmet ağının genişletilmesi, hizmet kalitesinin yükseltilmesi ve 
yaygınlaştırılması, mevcut sosyal güvenlik sistemini tamamlayıcı bir yapıya 
kavuşturulması ve sigortacılık eğitiminin geliştirilmesi, toplanan fonların çeşitli yatırım 
unsurlarıyla ekonomiye kazandırılması sağlanacaktır. 

Sigortacılığın tanıtılması ve halkın bu konularda bilinçlendirilmesi için her düzeyde 
eğitim çalışmalarına ağırlık verilecektir. 

Yeminli Mali Müşavirlerin Mesleki Sorumluluk Sigortası, Deniz, Göl ve Nehirlerdeki 
Ulaşım Araçlarının Sorumluluk Sigortası, Tıbbi Sorumluluk Sigortası, Ürün Sorumluluk 
Sigortası, Seyahat Acenteleri Sorumluluk Sigortası zorunlu sigorta kapsamına alınacak, 
sigorta şirketlerinin sermaye piyasasında kurumsal yatırımcı olarak yer almaları sağlanacaktır. 

Yeni Mali Araç vo Kurumlar 

Vadeli işlem sözleşmelerini düzenleyen mevzuat çalışmaları sürdürülecek, mal 
piyasalarında vadeli işlem sözleşmelerinin yapılabilmesi için seçilen ürünlerin 
standardizasyon çalışmaları tamamlanacak ve kurumsal yapılaşma sağlanacaktır. 

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin finansmanında taşıdığı önem nedeniyle Risk 
Sermayesi Yatırım Ortaklıklarının desteklenmesi ve geliştirilmesine önem verilecektir. 

Şirketlerin, sermaye piyasası yoluyla halka açılmalarını özendirmek amacıyla Oy 
Hakkından Yoksun Hisse Senedi uygulaması desteklenecektir. 

Pamuktan başlayarak emteaya dayalı vadeli işlem piyasaları ile borsa endeksli 
vadeli işlem piyasalarının kurulması gerçekleştirilecektir. 

Faaliyete geçme aşamasında bulunan Kıymetli Madenler Borsası'nın gelişmesini ve 
kurumsallaşmasını sağlamak amacıyla gerekli tedbirler alınacaktır. 

Altına yapılan yatırımların mali sistem içine çekilebilmesi amacıyla bankacılık 
sektörünün, Altın Depo Hesapları, Altın Sertifikası ve Altın Kredileri uygulamaları 

c) Hukuki vo Kurumsal Düzenlemeler 

Etkin bir gözetim ve denetim sisteminin oluşturulabilmesi, bankaların sermaye 
yapılarını güçlendirerek uluslararası düzeye çıkartılabilmesi, bankaların sistemden 
çıkarılmasıyla ilgili kriterlerin Kanunda açık olarak belirtilmesi ve Tasarruf Mevduatı 
Sigorta Fonu'nun yeniden yapılandırılması amacıyla 3182 sayılı Bankalar Kanununda 
gerekli değişiklikler yapılacaktır. 

1211 sayılı T.C. Merkez Bankası Kanunu'nun 40. maddesine istinaden Bakanlar 
Kurulu kararıyla belirlenen Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu kesinti oranları, belli bir 
program dahilinde iktisadi konjonktür dikkate alınarak düşürülecektir. 

özel finans kurumları ile ilgili mevzuatın Bankalar Kanunu'na paralel bir şekilde 
yeniden düzenlenmesi sağlanacaktır. 

488 sayılı Damga Vergisi ve 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunlarında bankacılık 
kesimiyle ilgili Damga Vergisi, Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi oranlarının 
düşürülmesi için değişiklik yapılacaktır. ' 

İstanbul Menkul Kıymetler Borsasının uluslararası piyasalarla bütünleşmesi 
amacıyla, öncelikle mevzuatın AT mevzuatıyla uyumluluğu sağlanacaktır Bu çerçevede; 
hisseleri borsada işlem gören şirketlerin kamuoyuna vermek zorunda oldukları bilgilerin 
uluslararası standartlara çıkartılması ve içerden öğrenenlerin ticaretiyle ilgili olarak 2499 
sayılı Sermaye Piyasası Kahunu'nda değişiklik yapılacaktır. . 
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Derecelendirme kuruluşlarının kuruluş, faaliyet ve denetimlerini düzenleyen yeni 
yasal düzenlemeler gerçekleştirilecektir. 

Sigortacılık sektörünün daha etkin çalışmasını sağlamak amacıyla; Özel Sigorta 
Sözleşmeleri Kanunu, Sigortacılığın Düzenlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Kanun, 
Sjgorta Eksperleri Odası Kanunu hazırlanacak; Kar Paylı Hayat Sigortaları Yönetmeliği, 
Sigorta Aktüerleri Yönetmeliği ve Sigorta İhtisas Komiteleri Yönetmeliği yürürlüğe 
konulacaktır. 

Vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerin mali kurum ve araçlar karşısında 
yansız olmasını sağlamak amacıyla vergi kanunlarında düzenlemeler gerçekleştirilecektir. 

III.EKONOMİDE ETKİNLİĞİN ARTIRILMASINA YÖNELİK YAPISAL 
DEĞİŞİM PROJELERİ 

11. VERGİ İLE İLGİLİ YAPISAL DÜZENLEMELER 

a) Mevcut Durum 

Vi'ncı Plan döneminde çok sayıda vergi düzenlemesi yapılmasına rağmen vergi 
yükünde arzu edilen seviyeye ulaşılamamıştır. OECD ülkeleri ortalamasına göre vergi 
yükündeki düşüklük, sektörler ve üretim faktörleri itibariyle dağılımındaki adaletsizlik 
devam etmiştir. 

Sosyal güvenlik primleri dahil vergi gelirlerinin GSYİH'ya oranı 1992 yılında 
ülkemizde yüzde 22,4 iken, OECD ortalaması yüzde 38,8 düzeyinde gerçekleşmiştir. 
Sosyal güvenlik primleri hariç tutulduğunda ise bu oranlar sırasıyla yüzde 17,9 ve yüzde 
28,9'dur; ' • 

Gelir üzerinden alınan Vergilerin efektif yükü, 1993 yılında tahakkuk bazında yüzde 
11'dir. Bu oranın tarım kesiminde yüzde 2,7, tarım dışı maaş ve ücret gelirlerinde yüzde 
16,9, kira gelirlerinde yüzde 0,4, faiz gelirlerinde yüzde 5,9 ve tarım dışı diğer faktör 
gelirlerinde ise yüzde 11,3 olduğu görülmektedir. 

Mükellef başına ödenen vergiler de vergi yükünün ağırlığı ve dağılımı konusunda 
önemli bir göstergedir. 1994 yılında, gelirlerini yıllık beyanname ile beyan eden 
mükellefler ortalama 16 milyon lira, gelir vergisini tevkifat yoluyla ödeyen ortalama bir 
ücretli 23 milyon lira, götürü mükellefiyete tabi bir mükellef de ortalama 3,4 milyon lira 
gelir vergisi ödemişlerdir. Mükellef başına ortalama kurumlar vergisi tahsilatı ise 224 
milyon lira olmuştur. 

Gelirden alınan vergilerin ücretler üzerinde yoğunlaşması sanayiin rekabet gücünü 
olumsuz yönde etkilemekte, dolayısıyla AB ekonomisiyle bütünleşme sürecine giren açık 
bir ekonomide bu yapının sürdürülmesi güçleşmektedir. 

Vergi tahsilatında arzu edilen gelişmenin sağlanamamasının başlıca nedenleri; 
vergisel teşviklerin yoğun olarak kullanılması sonucunda vergi matrahlarının erimesi, 
belge ve kayıt düzeninin yerleştirilememesi, yönetim ve denetim fonksiyonlarının 
işletilememesi sonucunda vergi kayıp ve kaçağının önemli boyutlara ulaşmış olmasıdır. 

1984-1992 döneminde yapılan denetimlerde bulunan matrah farkı yüzde 46,1'dir. 
Bu, her 146 liralık vergi matrahının 100 lira olarak gösterilmesi anlamına gelmekte ve 
vergi kayıp ve kaçağının boyutları konusunda önemli ipuçları vermektedir. Vergi kayıp ve 
kaçağını gösteren bir diğer gösterge efektif Katma Değer Vergisi (KDV) oranıdır. 1991 
yılında tarım sektöründe ağırlıklı kanuni KDV oranı yüzde 6,5 iken, efektif KDV oranı 
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yüzde 1,8 olarak hesaplanmaktadır. Hizmetler ve sanayi sektörlerinde yüzde 12'lik ağırlıklı 
kanuni KDV oranına karşılık, efektif KDV oranı hizmetler sektörü için yüzde 4,7, sanayi 
sektörü için ise yüzde 9,6'dır. 

Vergi idaresinin merkez ve taşra teşkilatı arasında hiyerarşik bir bağlantının 
olmaması, mükellef denetiminin dört farklı ve birbirleriyle bağlantısız denetim birimi 
tarafından yapılması, vergi idaresi personelinin eğitim kalitesinin düşüklüğü, vergi 
dairelerinden merkezi karar organlarına sağlıklı, ve yeterli veri akışının sağlanamaması, 
vergi dairelerinin Örgüt yapısı itibariyle tahsilat fonksiyonuna ağırlık vererek denetim 
açısından gerekli nitel ve nicel kapasiteye ulaşamamış olması, vergi kayıp ve kaçağının 
büyümesinde rol oynayan en önemli faktörler olmuşlardır. 

Tahsilatta arzu edilen etkinliğin sağlanamaması, vergi idaresini üniter sistemden 
uzaklaşmaya zorlamış, bu da vergilemede yatay ve dikey eşitliğin bozulmasını 
beraberinde getirmiş ve toplumda beyanname verme alışkanlığının kaybolmasına yol 
açmıştır. Vergi idaresinin yeterince etkin olamaması nedeniyle yapılan vergi 
düzenlemelerinin kayıtlı sektörü hedef alması kaçınılmaz hale gelmiş, bu ise vergilemede 
adalet prensibinden ödünleri beraberinde getirmiştir. Bu ödünler nedeniyle gelir vergisi 
adeta bir istihdam vergisi ve götürü vergi niteliğine dönüşmüş, kurumlar vergisi ise istisna 
ve muafiyetler nedeniyle efektif olarak çok düşük seviyelere gerilemiştir. 

1986-1991 döneminde kanuni kurumlar vergisi oranı yüzde 46 iken, efektif oran 
yüzde 26 civarında kalmaktadır. Bankalarda bu oran yüzde 10'lar seviyesine inmektedir. 
Diğer taraftan, ücretler üzerinden alınan gelir vergisinin, toplam gelir vergisi brüt 
tahakkuku içerisindeki payı yüzde 55 civarında, toplam vergi gelirleri içerisindeki payı ise 
yüzde 21'in üzerindedir. Ayrıca, gelir vergisinde beyannameli mükelleflerin yüzde 90'ının 
hayat standardına göre vergilendirilmesi, bu verginin tamamen götürü bir vergiye 
dönüştüğünü göstermesi açısından önemlidir. 

1993 yılı sonunda ve 1994 yılı başında çıkartılan vergi kanunları ile vergi sisteminde 
oluşan bu yapı değiştirilmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda; bir çok vergisel teşvik kaldırılmış 
ya da daraltılmış, üniter sisteme aşamalı olarak geçiş imkanı yaratılmış, vergi kayıp ve 
kaçağının azaltılması amacıyla her vatandaşa bir vergi numarası verilmesi imkanı 
getirilmiş, teşhir müessesesine işlerlik kazandırılmış, kaçakçılık cezaları artırılmış, götürü 
vergilemenin kapsamının daraltılmasına yönelik düzenlemeler yapılmıştır. 

Vergi sisteminde yapılan bu düzenlemeler sözkonusu sorunların çözümünde önemli 
bir adım olmakla birlikte, kayıtdışı iktisadi faaliyetlerin vergi kapsamına alınması, yükün 
dağılımında iktisadi etkinlik, vergi sisteminde basitleştirme, vergi idaresi ve denetiminin 
yeniden yapılandırılması ihtiyacı devam etmektedir. 

b) Amaçlar, İlkeler ve Politikalar 

Vergi düzenlemesindeki amaç, kayıtdışı ekonominin vergi kapsamına alınması, 
iktisadi etkinliğin sağlanması ve yatırımların özendirilmesi ile vergi adaletinin 
gerçekleştirilmesidir. 

Vergi alanında temel strateji, AB vergi politikası ve vergi yapısını dikkate alarak tüm 
ekonomik faaliyetleri kapsayan, üretim faktörleri üzerindeki vergi yükünü azaltan, tüketim 
vergilerine ağırlık veren, gayrimenkul rantlarını vergileyen bir sistem oluşturmaktır. 

Vergi sisteminin, ücretliler üzerindeki vergi yükünü azaltan ve değişen şartlarda 
ekonominin rekabet gücünü dikkate alan bir yapıya kavuşması sağlanacaktır. Bu 
kapsamda alt gelir gruplarının vergi yükleri, gelir vergisi tarifesi yeniden düzenlenmek 
suretiyle indirilecek ve istihdam üzerinde olumsuz etki yaratan çalışanları tasarrufa teşvik 
ve konut edindirme yardımı kesintileri tedrici olarak kaldırılacaktır. 
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Vll'nci Plan döneminde, öncelikle vergi idaresi ve denetiminin daha etkin hale 
getirilmesi ve idarenin yeniden yapılandırılması sağlanarak vergi kayıp ve kaçağı asgari 
seviyeye indirilecektir. Bu kapsamda, herkese bir vergi numarası verilecek, vergi 
idaresinin bölge bazında teşkilatlanması tamamlanacak, vergi idaresinin otomasyonu 
gerçekleştirilecek, belge düzeni yerleştirilecek, denetimin etkinliğinin artırılması amacıyla 
denetim birimleri arasında koordinasyon sağlanacak, yeminli ve serbest mali müşavirlik 
müessesesinden etkin bir şekilde yararlanılacak, vergi kanunları daha açık ve anlaşılır 
hale getirilecektir, 

Gelir, Kurumlar ve Katma Değer Vergisi Kanunlarında yeralan istisna ve 
muafiyetlerin yeniden gözden geçirilerek asgari seviyeye indirilmesi uygulamasına devam 
olunacak, yatırım teşviklerinin ise etkinliğinin artırılması sağlanacaktır. 

Vergilemede kayıt düzenini bozan götürü vergilendirme bölgesel ve sektörel olarak 
Gelir Vergisi Kanunu'nda gerçek usule geçişin özendirilmesi suretiyle daraltılacaktır. Diğer 
taraftan, üniter sisteme geçiş kademeli olarak mevcut Gelir Vergisi Kanunu'nda yeralan 
takvim çerçevesinde tamamlanacaktır. Stopaj uygulaması nihai vergilendirme aracı olarak 
değil, otokontrol ve peşin vergi aracı olarak kullanılacaktır. 

Gelir vergisine götürü vergi niteliği kazandıran hayat standardı uygulamasına, vergi 
sisteminde belge ve kayıt düzeni yerleştirildikten ve etkin bir denetim sağlandıktan sonra 
son verilecektir. Bu uygulamaya son verilene kadar, Gelir Vergisi Kanunu'nda yeralan 
hayat standardı göstergeleri ve ilave göstergelerin daha sağlıklı ve adaletli belirlenmesi 
için gerekli düzenlemeler yapılacaktır. 

Vergi politikasının toplumun temel tercihleri ve ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda 
yapılandırılması amacıyla, akademik kurumların, işçi-işveren kuruluşlarının ve özel 
kuruluş ve örgütlerin de katılımıyla, yetki ve sorumlulukları tanımlanmış Vergi İstişare 
Konseyi kurulacaktır. 

Vergi idaresinin ve denetiminin yeniden yapılandırılmasına paralel olarak, gelir ve 
kurumlar vergisi oranlarında tedrici olarak indirime gidilecektir. Katma değer vergisinde ise 
AB'nin bu vergiye ilişkin kısıtlamalarını da dikkate alan bir yapıya geçilecektir. Bu çerçevede, 
KDV istisna ve muafiyetleri AB ile uyumlaştırılacak, oran farklılaştırması daraltılacaktır. 

Hızlı şehirleşme ve imar mevzuatındaki değişikliklerden doğan kentsel rantlar 
vergilendirilecek, emlak vergisi daha anlamlı bir seviyeye çıkarılarak enflasyona 
endekslenecek ve tapu harcı oranları düşürülerek gerçek değerler üzerinden tahsil 
edilmesi sağlanacaktır. ' 

Dünyadaki uygulamalar ile gelir üzerinden alınan vergilerin tasarruflar ve yatırımlar 
üzerinde yarattığı olumsuz etkiler dikkate alınarak tüketim vergilerine ağırlık verilecektir. 

Gümrük birliğinin yaratacağı mali etkiler de dikkate alınarak özel tüketim vergisi 
ihdas edilecektir. Ancak özel tüketim vergisi oranları belirlenirken sektörel etkiler 
gözönünde bulundurulacaktır. Diğer taraftan, tüketim üzerinden alınmakta olan çok 
sayıdaki vergi özel tüketim vergisi kapsamında düşünülerek birleştirilecek ve böylece 
vergi mevzuatında basitlik sağlanacaktır. Bu kapsamda, akaryakıt tüketim vergisi, ek taşıt 
alım vergisi, ek vergi, federasyonlar fonu kesintisi, eğitim gençlik spor ve sağlık hizmetleri 
vergisi, alkol ve tütün üzerindeki savunma fonu kesintisi, deprem fonu kesintisi gibi bir çok 
tüketim vergisi özel tüketim vergisi adı altında birleştirilecektir.: • 

Kamu hizmetlerinde kullanıcı harcı uygulaması yaygınlaştırılacak, mevcut olanların 
ise gerçekçi seviyelere çıkarılması sağlanacaktır. 

Belge, kayıt ve denetim sisteminin etkinleştirilmesine ve vergi oranlarının 
düşürülmesine paralel olarak, enflasyon muhasebesinin ve ayarlamasının daha geniş bir 
şekilde uygulamaya geçirilmesine imkan verecek bir sistem geliştirilecektir. 
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Plan döneminde, vergi idaresinin güçlendirilmesi, kayıt ve belge düzeninin 
yerleştirilmesi ile birlikte vergi sisteminde öngörülen değişikliklerin gerçekleştirilmesi 
sonucunda, 1995 yılında yüzde 18,1 olan vergi gelirlerinin GSMH'ya oranı, 2000 yılında 
yüzde 20 seviyelerine çıkarılacaktır. 

İstisna ve muafiyetlerin daraltılması, vergi tabanının genişletilmesi ve üniter sisteme 
geçişin tamamlanmasının etkisiyle, 1995 yılında yüzde 6,4 olan vasıtasız vergilerin 
GSMH'ya oranı 2000 yılında yüzde 7'lere, 1995 yılında yüzde 11,4 olan vasıtalı vergilerin 
GSMH'ya oranı ise yüzde 12'nin üzerine yükseltilecektir. 
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12. SOSYAL GÜVENLİK REFORMU 

a) Mevcut Durum 

Ülkemizde prim ödeyen (aktif) sigortalılar ile emekli, malul, dul ve yetim aylığı alan 
(pasif) sigortalılar arasındaki dengeler bozulmuştur. Aktif/pasif sigortalı oranı uluslararası 
minimum düzeyin altındadır. 1993 yılında bu oran Emekli Sandığı'nda 1,8'e, SSK'da 2,3'e 
ve Bağ-Kur'da ise 3,7'ye düşmüştür. Erken emeklilik ve iktisaden faal nüfusun yeterince 
kapsanamaması (aktif sigortalı haline getirilememesi) bunun en önemli nedenlerindendir. 
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Sosyal güvenlik sistemi kapsamındaki sigortalı nüfus oranı 1989 yılında yüzde 71,2 
iken,1993'de yüzde 78,2'ye yükselmiştir. Aktif sigortalıların toplam nüfusa oranı, ancak 
yüzde 15,6'ya ulaşabilmiştir. 

Sosyal güvenlik kurumlarında prim miktarı ile emekli aylığı ilişkisi sağlanamamıştır. 
Ayrıca SSK ve Bağ-Kur'da primler zamanında tahsil edilememektedir. Prim tahsilat 
oranları 1993 yılında SSK'da yüzde 74,4, Bağ-Kur'da ise yüzde 55 gibi düşük oranlarda 
gerçekleşmiştir. Prim tahsilat oranları yükseltilmeksizin aktüeryal dengelerin kurulması 
mümkün görülmemektedir. 

Sosyal güvenlik kurumlarında plasmanlar verimli şekilde değerlendirilememiş, 
aktüeryal dengelere bakılmaksızın kurumların mevzuatlarında değişikliklere gidilmiştir. 
SSK ve Bağ-Kur'da ödenmeyen prim borçları için gecikme zammı affı ile sigortasız 
hizmetlerin borçlanılması gibi uygulamalar kurumları olumsuz etkilemektedir. 

1992 yılında emeklilikte yaş sınırı kaldırılmış, kadınlarda 20, erkeklerde 25 hizmet 
yılını tamamladıktan sonra istekleri halinde emekli olmalarına imkan sağlanmıştır. Yaşlılık 
riskiyle karşılaşılmadan sigortalılara emekli aylığının bağlanması, sistemin 
sürdürülebilirliğini ortadan kaldırmaktadır. 

Prim karşılığı alınmadan yapılan ödemeler ve sigortacılıkla bağdaşmayan 
yükümlülükler sosyal güvenlik kurumlarının mali yapılarını bozmaktadır. Bunun sonucunda 
sigorta kollarından sağlanan yardımlardan, özellikle emekli aylıkları düşük seviyelerde 
kalmaktadır. 

1994 yılında sosyal güvenlik kurumlarında finansman açığı SSK'da 26,2, Emekli 
Sandığı'nda 0,2 ve Bağ-Kur'da 8,9 trilyon TL. olmak üzere toplam 35,3 trilyon TL.'ye 
ulaşmıştır. 1994 yılında Emekli Sandığı'na faturalı ödemeler karşılığı Bütçeden 20 trilyon 
TL. verilmiştir. Aynı yıl SSK'ya Bütçeden 15 trilyon TL., bütçedışı ikraz olarak da 11 trilyon 
TL olmak üzere toplam 26 trilyon TL., Bağ-Kur'a ise Bütçeden 3 trilyon TL transfer 
yapılmıştır. 

Son yıllarda açık vermeye başlayan sosyal güvenlik kurumlarının finansman 
açıklarının GSMH'ya oranı 1991 yılında yüzde 0,2 iken, .1994 yılında yüzde 0,9'a 
yükselmiştir. 

Mali darboğaz içinde bulunan sosyal güvenlik kurumlarının, kendi finansman 
imkanlarıyla yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri için yeniden yapılanma ihtiyacı 
bulunmaktadır. Bu yapılanmada uluslararası sosyal sigortacılık normlarına uygun olarak 
temel yasa değişikliklerinin yapılması gerekmektedir. 

Sosyal güvenlik kurumlarının organizasyon yapıları iyileştirilememiştir. Sosyal 
güvenlik kurumlarının kapsama aldıkları kesimlerin statülerine göre ayrı ayrı kuruluşlar 
şeklinde ve ülke düzeyinde örgütlenmiş olması kaynak israfına neden olmaktadır. 

Sosyal güvenlik kurumlarında uygulanan sigorta programları, üyelerin aylığa hak 
kazanma koşulları, emekli aylıklarının alt ve üst sınırları, prim oranları, sigorta kollarından 
sağlanan yardımlar gibi temel sosyal sigorta'hak ve yükümlülüklerinde önemli farklılıklar 
bulunmaktadır. 

Sosyal güvenlik kurumlarının temel hizmetleri arasında olmayan sağlık hizmeti 
üretiminin bu kurumlarca gerçekleştirilmesi pahalı ve ihtisas gerektiren bir alanda verimsiz 
bir işletmeciliğe dönüşmüştür. Sağlık hizmetlerinin, belli bir politikaya bağlı olmaksızın çok 
çeşitli kurum ve kuruluş tarafından üretilmesi, hizmet kalitesinin denetimini güçleştirmekte, 
maliyetler artmakta, standart'farklılıkları oluşmakta ve kaynaklar israf edilmektedir. 
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Yurtdışında çalışan işçilerin çalışma yaşamı ve sosyal güvenliklerine ilişkin 
haklarının korunması için yapılmış bulunan sosyal güvenlik anlaşmalarının 
güncelleştirilerek uygulamadan kaynaklanan aksaklıkların giderilmesine, sosyal güvenlik 
anlaşması bulunmayan ülkelerle sosyal güvenlik anlaşmalarının yapılmasına olan ihtiyaç 
devam etmektedir. 

Sosyal hizmet ve yardımlar konusunda dağınıklık ve yetersizlik devam etmekte olup, 
yurt çapında yaygın ve etkin bir sosyal hizmet ağının oluşturulması ihtiyacı önemini 
artırmıştır. 

TABLO: 17- Sosyal Sigorta Programlarının Kapsadığı Nüfut (Kişi) 
KURULUŞLAR 1989 1993 

L EMEKLİ SANDIĞI TOPLAMI " " 
1. Aktif Sigortalılar 
2. Aylık Alanlar 
3. Bağımlılar 
4.Aktif SigVPasif Sig. (1/2) 
5.Bağımlılık Oranı ((3+2)/1)) 

II. SOSYAL SİGORTALAR KURUMU TOPLAMI 
1. Aktif Sigortalılar 
2. İsteğe Bağlı Aktif Sigortalılar 
3. Tarımdaki Aktif Sigortalılar 
4. Aylık Alanlar 
5. Bağımlılar 
Ö.Aktif SigVPasif Sig. ((1+2+3)/4)) 
7. Bağımlılık Oranı (5+4)/(3+2+1) 

III. BAĞ-KUR TOPLAMI 
1. Aktif Sigortalılar 
2. İsteğe Bağlı Aktif Sigortalılar 
3. Tarımdaki Aktif Sigortalılar 
4. Aylık Alanlar 
5. Bağımlılar 
6.Aktif Sig./Pasif Sig. ((1+2+3)/4)) 
7.Bağımlılık Oranı (5+4)/(3+2+1) 

IV. ÖZEL SANDIKLAR TOPLAMI 
1. Aktif Sigortalılar , 
2. Aylık Alanlar 
3. Bağımlılar 
4.Aktif SigVPasif Sig. (1/2) 
5. Bağımlılık Oranı ((3+2)/1)) 

V. SAĞLIK HİZMETLERİ BAKIMINDAN SOSYAL SİGORTALAR KAPSAMI 
VI. GENEL TOPLAM 

1. Aktif Sigortalılar 
2. İsteğe Bağlı Aktif Sigortalılar 
3. Tarımdaki Aktif Sigortalılar 
4. Aylık Alanlar 
5. Bağımlılar 
Ö.Aktif SigVPasif Sig. ((1+2+3)/4) 
7. Bağımlılık Oranı (5+4)/(3+2+1)) 

VII. SAĞLIK AÇISINDAN SİGORTA KAPSAMINDAKİ NÜFUS ORANI (%) 
VIII. SİGORTA KAPSAMINDAKİ NÜFUS ORANI (%) 

8 258 729 
1 500 000 
810 368 

5 948 361 
1.9 
4,5 

17 916 404 
3 271 013 
266 569 
74 407 

1 478 286 
12 826 129 

2,4 
4,0 

12 935 569 
1 943 408 
107 607 
711 049 
544 914 

9 628 591 
5,1 
3,7 

393 549 
82 589 
29 260 

281 700 
2,8 
3,8 

28 989 047 
39 504 251 
6 797 010 
374 176 
785 456 

2 862 828 
28 684 781 

2,8 
4,0 
52,2 
71,2 

10 088 082 
1 812 000 
999 807 

7 276 275 
1,8 
4,6 

22 545 302 
3 976 202 
438 843 
177 145 

1 999 007 
15 954 105 

2,3 
3,9 

14 028 954 
2 002 266 

92 068 
776 634 
777 968 

10 380 018 
3,7 
3,9 

261 369 
73 205 
45 857 
142 307 

1.6 
2,6 

36 104 360 
46 923 707 
7 863 673 
530 911 
953 779 

3 822 639 
33 752 705 

2,4 
4,0 
60,1 
78,2 

Kaynak: Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur, DPT 
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b) Amaçlar, ilkeler ve Politikalar 

Sosyal güvenlik sisteminin nüfusun tümüne yaygınlaştırılması sağlanacaktır. Sosyal 
güvenliğin tüm nüfusa ulaştırılması ilkesi doğrultusunda, VIl'nci Plan dönemi sonuna 
kadar sosyal sigorta programlarıyla nüfusun yüzde 92,6'sının kapsanması hedeflenmiştir. 
Sosyal yardım ve hizmetlerin artırılmasıyla da nüfusun tamamı sosyal güvenliğe 
kavuşturulacaktır. 

Sosyal güvenlik kurumlarının tek çatı altında toplanması VIl'nci Planın temel 
hedeflerinden biri olacaktır. 

Sosyal güvenlik sistemi sosyal sigorta kurumları ve sigorta kolları itibariyle norm ve 
standart birliği sağlayacak şekilde tek çatı anlayışına uygun olarak yeniden 
yapılandırılacak ve bu yapılanmada sosyal yardım ve sosyal hizmet kurumlarına da yer 
verilecektir. 

Sosyal sigorta, sosyal yardım ve sosyal hizmetlerin temel esaslarını belirleyecek 
Sosyal Güvenlik Temel Yasası çıkarılacaktır. 

Sosyal güvenlik kurumlarının teşkilat yapıları merkeziyetçi yapıdan uzaklaştırılarak 
yerinden yönetim esasına uygun bir yönetim yapısına kavuşturulacaktır. Kurumların idari 
ve mali özerklikleri sağlanacaktır. 

Yeni bir bütünlüğe kavuşturulacak olan sosyal güvenlik kurumlarının tüm birimlerinde 
on-line bilgisayar sistemine süratle geçilecektir. Bu sistemle sigortalılara, hizmet süresi ve 
prime esas kazançlarını gösterir cetvellerin periyodik olarak gönderilmesi hizmeti 
gerçekleştirilecektir. 

Herkese bir vatandaşlık numarası verilmesine ilişkin düzenleme yapılarak sosyal 
güvenlik, vergi, askerlik ve benzeri yükümlülükler için tek bir numara kullanılması imkanı 
sağlanacaktır. 

VIl'nci Plan döneminde genel sosyal güvenlik ilkelerine uygun olarak kurumların mali 
yapıları iyileştirilecek ve buna paralel olarak gelir ve aylıkların yükseltilmesiyle kişilerin 
sosyal güvenlik kurumlarına güvenleri artırılacaktır. Böylece, devlet asgari gelir düzeyini 
garanti eden bir sosyal güvenlik hizmeti sağlayacak ve ilave sosyal güvenlik hizmetlerinin 
özel sigorta programlarıyla karşılanması desteklenecektir. 

Sosyal güvenlik kurumlarının sigorta hizmetleri ilke olarak külfet-nimet dengesi 
içinde ve kendi finansman imkanları ile karşılanacak, karşılığı ödenmemiş sigorta hizmeti 
verilmesinden kaçınılacaktır. 

Emekli Sandığı'nın kamu personel rejimine yönelik uygulamalarla sigortacılık 
ilkesinden uzaklaştırılması önlenecek, Kurumun sosyal sigorta özelliği korunacaktır. 

Çalışanların prime tabi olmayan kazançlarından prim kesilmesi ve tahsilatın 
hızlandırılması yoluyla artırılacak Emekli Sandığı, SSK ve BAĞ-KUR fonları finansal 
ilkelere göre işletilecektir. Daha yüksek emekli aylığı almak isteyenlere ek prim ödeme 
imkanı getirilecektir. 

Sosyal güvenlik kurumlarının kaynak yaratmaları sağlanacaktır. Devlet, sosyal devlet 
anlayışı içinde sosyal güvenlik sistemini desteklemeye devam edecektir. Kurumların 
gelirlerini azaltıcı, giderlerini artırıcı her türlü müdahaleden kaçınılacaktır, ödenmeyen 
primler için gecikme zammı affı, sigortasız hizmetlerin borçlanma yoluyla sigortalanması 
gibi uygulamalara gidilmeyecektir. 
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Kurumlann aktif/pasif sigortalı oranlarının yükseltilebilmesi için emekliliğe yönelik 
asgari prim ödeme süresi artırılacak, emekli aylığı ödemelerinin başlayacağı asgari yaş 
sınırı getirilecektir. 

Sigortalı olmak ve sigortalı çalıştırmaktan kaçışların nedenleri ortadan kaldırılacak 
ve kanunlarla kapsama alınan tüm nüfusun sosyal güvenliğe kavuşturulması 
sağlanacaktır. 

Sigortalı işçi istihdamını güçleştiren ve işverenlere büyük külfetler yükleyen 3320 
sayılı Memurlar ve işçiler ile Bunların Emeklilerine Konut Edindirme Yardımı Yapılması 
Hakkında Kanun ile 3417 sayılı Çalışanların Tasarrufa Teşvik Edilmesi ve Bu 
Tasarrufların Değerlendirilmesine Dair Kanun hükümleri gözden geçirilecektir. 

İşsizlik sigortası oluşturulacaktır. 

Aile yardımları uygulamaları bir sigorta programı olarak düzenlenecektir. 

Sosyal güvenlik kurumlarında fiili ve itibari hizmet zammı günün şartları ve teknolojik 
değişiklikler çerçevesinde yeniden belirlenecektir. 

Sosyal güvenlik kurumlarınca sağlanan sağlık hizmetleri satın alma yoluyla temin 
edilecek, hastaneler verimlilik ve karlılık anlayışıyla çalışabilecek bir yapıya 
kavuşturulacaktır. Böylece sigortalılar hastane ve hekim seçebilme özgürlüğüne 
kavuşacaklardır. 

Bağ-Kur*da aktüeryal dengeleri gözetecek şekilde sağlanan yardımlarda prim ödeme 
süreleri ve prim miktarları dikkate alınacaktır. 

Özel sigortacılık mevcut sosyal sigorta sistemine ilave ve isteğe bağlı bir sistem 
olarak desteklenecek ve bu kapsamda özel sağlık ve özel emeklilik sigortası teşvik 
edilecektir. Ayrıca, kişilerin özel sigortalara güvenini sağlayacak denetim hizmetleri 
artırılacaktır. 

Türkiye ile ikili sosyal güvenlik sözleşmesi bulunan ve bulunmayan ülkelerde çalışan 
Türk işçilerinin, yanlarındaki ve Türkiye'deki aile fertlerinin sosyal güvenlik haklarının 
korunabilmesi için tarafların sosyal güvenlik mevzuatlarında ve ikili sosyal güvenlik 
sözleşmelerinde gerekli düzenleme çalışmalarına devam edilecektir. 

Ülkemize göç etmek zorunda kalan soydaşlarımızın sosyal güvenlik problemlerinin 
geldikleri ülkelerle yapılacak işbirliği ile çözümlenmesi sağlanacaktır. 

Geniş anlamda sosyal güvenlik anlayışı çerçevesinde yaşlı, özürlü, özel ilgiye 
muhtaç ve diğer risk gruplarına yönelik hizmetlerin süratle geliştirilebilmesi amacıyla, 
öncelikle kamunun üstlendiği her türlü sosyal yardım ve hizmetin düzenlenmesi ve 
idaresinden sorumlu bir Sosyal Yardım ve Hizmet Kurumu oluşturulacak, bunun yanında 
gönüllü kuruluş faaliyetleri desteklenerek kaynakların etkin kullanımı sağlanacaktır. Özel 
sektörün de bu alanda belirli gelir düzeyine sahip gruplara hizmet götürmesi teşvik 
edilecektir. 
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TABLO: 18- Sosyal Sigorta Programlan Kapsamındaki 
Nüfusta Gelişmeler 

(Bin Kişi) 

Yıllar 

1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 

Aktif 
Sigortalı 

Sayısı 
10 208 
10 667 
11 147 
11649 
12 173 
12 721 

Bağımlı 
Sayısı 
40 831 
42 455 
44142 
45 896 
47 718 
49 611 

Toplam 
Sigortalı 

Sayısı 
51 039 
53122 
55 289 
57 545 
59 891 
62 332 

Sigortalı 
Nüfus Oranı 

(Yüzde) 
82,1 
84,0 
86,0 
88,1 
90,3 
92,6 

Kaynak: DPT.Emekli Sandıöı,SSK,Bağ-Kur. 
c) Hukuki ve Kurumsal Düzenlemeler 

SSK ve Bağ-Kur'un bugün içinde bulunduğu finansman sıkıntısını giderecek yasa 
tasarıları öncelikle ve ivedilikle yasalaştırılacak, norm ve standart birliğine geçilmesini 
kolaylaştırmak için sosyal sigorta, sosyal yardım ve sosyal hizmetlerin temel esaslarını ve 
kurumlarını belirleyen Sosyal Güvenlik Temel Yasası çıkarılacaktır. 

Sosyal Güvenlik Temel Yasasında kaynağı gösterilmeden kurumların gücünü aşacak 
düzenlemeler yapılmayacaktır. 

Temel Yasada, ödenmeyen primler için gecikme zammı affı, sigortasız hizmetlerin 
borçlanma yoluyla sigortalanması gibi düzenlemelere yer verilmeyecektir. . 

Temel Yasada, insan haysiyetine yaraşır ve ülke gerçekleriyle uyumlu bir Asgari 
Ulusal Emekli Aylığı tanımı yapılacaktır. 

Temel Yasada, uluslararası sosyal güvenlik terminolojisinin kullanılmasına özen 
gösterilecektir. 

SSK'nın içinde bulunduğu finansman darboğazından kurtarılması ve Kurumun 
çağdaş anlamda yeniden yapılandırılması ile daha özerk bir hale gelmesi için hazırlanan 
Yasa Tasarısıyla; emeklilik yaşının ve prim ödeme gün sayısının kademeli olarak 
artırılması ve isteğe bağlı sigorta, topluluk sigortası, sosyal güvenlik destek primi ile ağır 
ve yıpratıcı işlerde çalışanların malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası prim oranlarının 
yükseltilmesi, farklı tarihlerde emekli olanlar arasındaki gelir dengesizliğini gidermek ve 
emekli aylıklarında iyileşme sağlamak üzere Bakanlar Kurulu'nun tespit edeceği tarihte 
kademeli olarak emekli aylıklarının hesaplanmasında tek gösterge sistemine geçilmesi 
için düzenlemeler yapılacaktır. 

Bağ-Kur'da aktif sigortalıların primlerini zamanında ödememelerinden ve sigorta 
yardımlarının devamlı artmasından kaynaklanan finansman darboğazının aşılabilmesi için 
köy ve mahalle muhtarlarının primlerinin il özel idarelerince kesilmesi, sosyal yardım 
zammının taban aylığa dönüştürülmesi, sosyal güvenlik destek primi uygulamasının 
getirilmesi, Kurumda uygulanan otomatik basamak yükseltme sınırının 6'dan 13'e 
çıkarılması, tarım sigortalıları temsilcisinin Bağ-Kur Yönetim Kurulu'na katılması, istihkak 
ödemeleri ile teminat iadeleri ve kredi işlemlerinde, esnaf, sanatkar ve bağımsız 
çalışanların Bağ-Kur'a üye olmaları ve prim borçlarının bulunmaması şartının aranmasına 
ilişkin yasal düzenlemeler yapılacaktır. 

Genel Sağlık Sigortası, işizlik Sigortası, Aile Yardımları Sigortası Kanunları ve 
hizmeti verecek kurumlarla ilgili yasal düzenlemeler yapılacaktır. Sosyal güvenlik 
kurumlarının sağlık hizmetlerini Genel Sağlık Sigortası Kurumuna devredinceye kadar 
geçecek sürede sağlık hizmetlerini satın almalarına ilişkin yasal düzenlemeler yapılacaktır. 
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öngörülen düzenlemelere ilişkin zamanlama aşağıdaki gibi olacaktır: 

1995 yılında sosyal sigorta giderlerini azaltacak, gelirleri artıracak düzenlemeler ile 
Devletin finansman dengesi kuruluncaya kadar fiili açıkları kapatmasını sağlayacak 
düzenlemeler gerçekleştirilecektir. Sistemin kendi kendini finanse eder hale gelebilmesi 
için sigorta programlarından yararlanma koşulları yeniden belirlenecektir. Emeklilik yaşı, 
sosyal güvenlik kurumlarının aktüeryal dengeleri, sosyal, ekonomik ve nüfus yapımıza 
ilişkin özellikler dikkate alınarak belirlenecektir. 

1996 yılında Sosyal Güvenlik Temel Yasası ile İşsizlik Sigortası ve Aile Yardımlarına 
ilişkin yasal düzenlemeler mevcut mevzuat ve kurumlar dikkate alınarak 
gerçekleştirilecektir. 

1997, 1998, 1999 yıllarında Sosyal Güvenlik Temel Yasası çerçevesinde mevzuat 
uyumlaştırma çalışmaları tamamlanacaktır. 

2000 yılından sonra, yeniden yapılanma çalışmaları tamamlanarak sosyal güvenlik 
kurumları kaynak israfını önleyecek şekilde tek çatı altında hizmet vermeye 
başlayacaklardır. 

13. KAMU HİZMETLERİNDE ETKİNLİĞİN ARTIRILMASI PROJESİ VE KAMU 
KESİMİNDE ÜCRET ADALETİNİN SAĞLANMASI 

A. GENEL 

a) Mevcut Durum 

Kamu yönetiminin örgütlenme, işleyiş ve personel yapısının değişen koşullara 
uyumunu sağlayacak yenilenme ihtiyacı artarak devam etmektedir. Bu çerçevede; devletin 
kamusal hizmetlerle ilgili görevlerinin yeniden değerlendirilmesi, teşkilat yapısının 
küçültülerek fonksiyonel hale getirilmesi, dengesiz istihdamın düzeltilmesi ve halka dönük 
bir yönetim anlayışının yerleştirilmesi gereği önemini muhafaza etmektedir. 

Kamu personeli arasında ücret, ek ödemeler, sosyal hak ve yardımlar açısından 
dengenin sağlanması, aynı unvanda bulunan personel bakımından kurumsal ve sektörel 
düzeydeki ücret farklılıklarının giderilmesi ve hiyerarşiyi bozmayan, iş ve görev tanımına 
dayalı kariyer, liyakat, aleniyet ve eşit işe eşit ücret ilkesini getirecek, mevzuatta kodifikasyonu 
sağlayacak yeni bir ücret rejiminin yürürlüğe konulması ihtiyacı devam etmektedir. 

Kamu kesiminde ücret adaletsizliğini doğuran nedenler temelde, asıl ücret ile ek 
ödemeler arasındaki oranın giderek ek ödemeler lehine bozulması, çok sayıda ödeme 
türünün ortaya' çıkmış olması ve ücret unsurlarının tamamının matraha dahil olup 
olmaması gibi konulardan kaynaklanmaktadır. 

idari usul ve işlemlerin basitleştirilmesi, vatandaşa doğrudan hizmet sunan 
birimlerde beyan esasına dayalı uygulamaların geliştirilmesi ve gereksiz formalitelerin 
kaldırılması ihtiyacı sürmektedir. 

Dünya ekonomisindeki küreselleşme süreci, toplumun değişik kesimlerinin çeşitli 
konularda uzlaşmalarını sağlayacak kurumlara olan ihtiyaç, kaynak tahsisinin artan 
ölçüde piyasa mekanizmasına bırakılması ve ekonomi yönetim birimleri arasında tutarlılığı 
olan ve dengeleri gözeten bir yaklaşımın izlenmesi gereği ekonomi yönetiminin yeniden 
yapılandırılması ihtiyacını gündeme getirmektedir. 
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b) Amaçlar, İlkeler ve Politikalar 

Kamu yönetiminin yeniden yapılandırılmasında, Devletin hangi faaliyetleri doğrudan 
yürüteceği veya yürütmeye devam edeceği, hangi faaliyetler açısından ise gözetici, 
destekleyici, yol gösterici veya sadece izleyici rol üstleneceğine karar verilerek kamu 
hizmetlerinin yeniden değerlendirilmesi, görev ve teşkilat arasında uyumun sağlanması, 
hizmet etkinliğinin artırılması, şeffaflık, gerekli sayı ve nitelikte personelin istihdamı, ücret 
adaletinin sağlanması, katılımcılık ve halka dönük bir yönetim anlayışının yerleştirilmesi 
esas olacaktır. 

Verimsiz ve pahalı devlet yapılanması ve işleyişi, kamu kaynaklarının özel yararlar 
için istismarının önlenmesi de sağlanarak, tasarruf ve etkinlik ilkeleri çerçevesinde 
yeniden düzenlenecektir. 

Devletin rolü küreselleşme ve entegrasyon politikaları çerçevesinde yeniden 
tanımlanarak, tüm kamu kurum ve kuruluşları üstlendikleri görevle uyumlu bir teşkilat 
yapısına kavuşturulacaktır. 

Bakanlar Kurulunun iş yükünün azaltılması amacıyla, Bakanlar Kurulunda görüşülüp 
karara bağlanacak konuların hukuksal çerçevesi bir yasa ile belirlenecektir. 

Devlet ekonomik faaliyetlerini enaza indirecek, sübvansiyon dağıtan bir yapıdan 
uzaklaşacak, mali piyasalar üzerinde baskı oluşturmayacak, etkin kaynak tahsisi için 
uygun makroekonomik ortamı oluşturarak kural koyucu ve orta vadede belirsizlikleri 
giderici genel bir yönlendirme görevi üstlenecektir. 

Kamu görev ve yetkilerinin merkez teşkilatı, merkezin taşra kuruluşları ve yerel 
yönetimler arasındaki dağılımı, yetki genişliği ve yerinden yönetim ilkelerinin uygulanması 
yönünde gözden geçirilecek, bu kapsamda merkezi yönetim tarafından sağlanmakta olan 
bazı hizmetler il özel idarelerinden başlamak üzere yerel yönetimlerin ve taşra 
birimlerinin yetki ve sorumluluğuna bırakılacaktır. 

Sosyo-ekonomik istikrar ve çalışma barışı sağlanması amacıyla, uzlaşma 
oluşturmaya yönelik Ekonomik ve Sosyal Konsey, geniş ve eşit temsile dayalı bir yapıya 
ve yasal dayanağa kavuşturulacaktır. 

Denetleme kurumları ile kurum ve kuruluşların denetim birimlerinin fonksiyonlarının 
yeniden değerlendirilmesi yapılarak, performansın ölçülmesine yönelik denetim sistemine 
geçilecektir. 

Yönetim-birey ilişkilerinde karşılaşılan uyuşmazlıkların etkin ve hızlı bir şekilde 
çözümü amacıyla; yargının katı işleyiş kurallarına bağlı oluşu ve zaman alıcı işlemesi 
gerçeği karşısında, yönetimi yargı dışında denetleyen ama yönetime de bağlı olmayan bir 
denetim sistemi ihtiyacı sonucunda ortaya çıkmış olan ve Avrupa Birliğinin kendi 
bünyesinde ve üye ülkelerin çoğunda da bulunan, halkın şikayetleriyle ilgilenen bir Kamu 
Denetçisi (ombudsman) sisteminin Türkiye'de de kurulması sağlanacaktır. 

Kamu personel rejimindeki sorunların çözümü için ilgili tüm kurumların katkısıyla, 
geniş kapsamlı bir kamu personeli reform paketi hazırlanarak uygulamaya konulacaktır. 

Kamu kesiminin yeniden yapılanması sürecinde istihdamın sayı, nitelik, verimlilik ve 
ücret düzeyi bakımından sağlıklı bir yapıya kavuşturulması için kamu kesimindeki istihdam 
gözden geçirilecek, kamu yönetiminin yeterli sayı ve nitelikte personelle donatılmasını ve 
personel kaynaklarının verimli ve yerinde istihdamını sağlamak üzere insangücü 
planlaması yapılacak ve etkinliğin artırılması amacıyla İş analizlerine dayalı norm kadrolar 
hazırlanacak ve mevcut durumun olması gereken açısından değerlendirilebilmesi için 
kamu insangücü envanteri çıkarılacaktır. 
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Mevcut ücret sistemleri yürürlükten kaldırılarak, ücret ile ek ödemeler, sosyal hak ve 
yardımlar arasındaki adaletsizlik giderilecek, kamu personeli arasında ücret, sosyal hak 
ve yardımlar bakımından kurumsal ve sektörel dengenin oluşturulmasına, eşit işe eşit 
ücret ilkesinin uygulanmasına yönelik bir ücret sisteminin kurulması sağlanacaktır. Bu 
aşamada gerekli mevzuat değişiklikleri yapılarak Devletin asli ve sürekli işlerini gören 
memurlar ile işçiler arasındaki ayrım kesin hatlarla belirlenecektir. 

Devletin standart dışı (atipik) çalışma biçimlerini kullanmasına imkan tanınacak, 
bunun hangi alanlarda ve hangi ölçülerde mümkün olacağı belirlenecektir. 

Mevzuatta kodifikasyona gidilerek, memur statüsündeki kamu personelinin mali ve 
sosyal haklarının tek ve ortak bir yasada düzenlenmesi, böylece temel ilkelerde aynılık ve 
ücret aleniyetinin sağlanması temin edilecektir. 

Yönetici sınıfta yer alacak devlet memurlarının üst düzeyde eğitimden geçirilip 
yönetici formasyonunu kazandırılması temin edilecek, atanmaları, nitelikleri, ücretleri ve 
görevden alınmaları hususlarında özel düzenlemeler yapılarak, bu görevlerde gerekli 
performans hedeflerine ulaşamayanların öğrenim ve niteliklerine uygun diğer kamu 
görevlerine, eski ücretleriyle ücret eşitliği gözetilmeksizin nakledilebilmeleri sağlanacaktır. 
Bu çerçevede, özellikle ekonomi ve maliye yönetiminde, geniş anlamda hizmet üretimine 
dönük, yaratıcı işlevleri gören kamu kurumları ve birimleri açısından hukuki-rasyonel 
bürokrasi modeli yerine rasyonel-üretken bürokrasi modeli benimsenecektir. 

Yapılacak yeni düzenlemelerde; aylık ve ücretlerin asgari tutarının vergi dışı 
bırakılması ve kamu çalışanlarına uygun bir yaşam standardı sağlayacak bir düzeyde 
olması, hizmet üretimine dönük yaratıcılık ve özel nitelikler gerektiren işlerde çalışanların 
ücretlerinin ise özel sektörle rekabet edebilecek düzeyde olması sağlanacak, ayrıca 
performans, ücretin belli bir yüzdesi olarak değerlendirilecektir. 

Çalışma aylığı ile emekli aylığı arasındaki dengesizliğin giderilmesi amacıyla, sosyal 
güvenlik reformu ile kamu personel reformu arasında uyumlu bir ilişki kurulacaktır. 

Devlet-vatandaş ilişkilerinde halka dönük bir yönetim anlayışı ve açıklık ilkesi esas 
alınacak, beyan esasına dayalı uygulamalar geliştirilecek, gereksiz formalitelerin 
ayıklanması sağlanacaktır. 

özellikle hizmet üretimine dönük işlerde, kamu kurum ve kuruluşlarının, hizmet 
üretimiyle ilgili net hedefleri belirleyerek, çalışmalarını bir proje çalışması şeklinde 
yürütmeleri ilkesi esas olacaktır. Hedefler göz önüne alınarak, ilgili projeyi yürütenlere, 
harcama üst sınırı ve işin süresi bildirilecek, belli başarı standartları tespit edilmekle 
birlikte, bu hedeflere ulaşmak için takip edilecek yol konusunda geniş takdir hakkı 
bırakılacak ve çalışanların performansları elde edilen sonuca göre değerlendirilecektir. 

Kamu yönetiminde çağdaş yönetim teknolojisinden bilinçli bir biçimde yararlanılması 
amacıyla, özellikle bilgisayar sistemlerinin kurulup geliştirilmesine önem verilecek, bu 
alandaki dağınıklık ve savurganlık önlenecektir. 

c) Hukuki ve Kurumsal Düzenlemeler 

Devletin teşkilat yapısının küçültülerek fonksiyonel hale getirilmesi için, Bakanlıkların 
Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında 3046 sayılı Kanun, Başbakanlık Teşkilatına Dair 
3056 sayılı Kanun, 233 sayılı Kamu iktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname ve tüm kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilat kanunları gözden geçirilecek ve 
gerekli değişiklikler yapılacaktır. 

Bakanlar Kurulunun iş yükünün azaltılması amacıyla, Bakanlar Kurulunda görüşülüp 
karara bağlanacak konuların hukuki çerçevesi genel yürütme yetkisi, ekonomik ve mali 
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düzenlemeler ve atamaya ilişkin hususlar göz önünde bulundurularak, yürürlüğe 
konulacak bir yasa ile belirlenecektir. Bu amaçla, kuruluşların teşkilat kanunları, 2451 
sayılı atamaya ilişkin Kanun ve genel düzenlemeler öngören kanunlar gözden geçirilecek, 
gerekli ayıklamalar yapılacaktır. 

Yerinden yönetim ilkesi dikkate alınarak, merkezi yönetim tarafından sağlanmakta 
olan bazı hizmetlerin il özel idarelerinden başlamak üzere yerel yönetimlerin ve taşra 
birimlerinin yetki ve sorumluluğuna bırakılabilmesi amacıyla 5442 sayılı İl idaresi 
Kanunu, Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları hakkında 3046 sayılı Kanun ve kamu 
kurum ve kuruluşlarının teşkilat kanunlarında gerekli değişiklikler yapılacaktır. Ayrıca, 
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, İ580 sayılı Belediyeler Kanunu, 3030 sayılı 
Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 442 sayılı Köy Kanunu, İl özel İdaresi Kanunu ile vergi 
kanunlarında gerekli değişiklik yapılarak mahalli idarelerin idari ve mali yönden 
güçlendirilmesi sağlanacaktır. 

Ekonomik ve Sosyal Konseyin toplumsal uzlaşmaya yönelik olarak, etkin bir biçimde 
hizmet verebilmesi amacıyla bir yasa yürürlüğe konulacaktır. 

Performans ölçülmesine ilişkin denetim sistemine geçilebilmesi için 832 sayılı 
Sayıştay Kanunu, Kesin Hesap Kanununa ilişkin düzenlemeler, Kamu İktisadi 
Teşebbüsleri İle Fonların TBMM'ce Denetlenmesi Hakkında 3346 sayılı Kanun ve kamu 
kurum ve kuruluşlarının teşkilat kanunlarında yer alan denetim birimleriyle ilgili hükümler 
gözden geçirilecektir. Ayrıca Kamu Denetçisi (ombudsman) sisteminin kurulması amacıyla 
bir yasa yürürlüğe konulacaktır. 

Kamu personel rejimi reformunun gerçekleştirilebilmesi için 657 sayılı Devlet 
Memurları Kanunu yürürlükten kaldırılacak, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel 
Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu, 2914 sayılı Üniversite Öğretim Üyeleri 
ve Yardımcıları Kanunu ve Kamu İktisadi Teşebbüslerine İlişkin 233 ve 399 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamelerde yer alan mali ve sosyal hak ve yardımlar ayıklanacak, tüm 
kamu kurum ve kuruluşlarının ücret rejiminin tek ve ortak bir Kanunda yer alması 
sağlanacaktır. 

Yeniden düzenlenecek personel rejimi yasasında, ücret ile ek ödemeler sosyal hak 
ve yardımlar arasında adaletsizliğin giderilmesine, kurumsal ve sektörel dengenin 
oluşturulmasına ve eşit işe eşit ücret ilkesinin uygulanmasına yönelik bir ücret sisteminin 
kurulmasına özen gösterilecektir. 

Hizmet üretimine dönük yaratıcı işlevleri gören kamu kurum ve birimlerinde rasyonel 
üretken bürokrasi modelinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla yeni personel rejiminde ayrı 
bir sınıf oluşturulacaktır. Üst kademe yöneticilerinin yetiştirilme usul ve esasları özel 
olarak düzenlenecektir. 

Devletin genel idare esaslarına göre yürütmeklş görevli olduğu, asli ve sürekli 
hizmetlerini gören memurlar ile işçiler arasındaki ayrımın yapılabilmesi amacıyla 
Anayasanın 51, 53 ve 128'inci maddelerinde değişiklik yapılması gerekmektedir. 

Memurların örgütlenme hakkından tam anlamıyla yararlanabilmeleri için gerekli yasal 
düzenlemeler tamamlanacaktır. 

Devlet vatandaş ilişkilerinde halka dönük bir yönetim anlayışının yerleştirilebilmesi 
ve beyan esasına dayalı uygulamaların geliştirilebilmesi amacıyla, yürürlükteki yasalar 
gözden geçirilecek, özellikle ticaret, işyeri açma izni, gümrük, nüfus ve trafik gibi 
hizmetlerdeki formaliteler azaltılacaktır. 
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B. ADALET VE GÜVENLİK HİZMETLERİ 

a) Mevcut Durum 

Adalet hizmetlerinde teşkilat yapısının yeniden gözden geçirilmesi, hakim, savcı ve 
yardımcı hizmetlerdeki kadro . açığının giderilmesi, hukuk eğitiminin yeniden 
değerlendirilmesi, hukuk kurallarının iyileştirilmesi ve altyapının modernizasyonu ihtiyacı 
devam etmektedir. 

Güvenlik hizmeti gören kuruluşların coğrafi görev alanları il düzeyinde farklı yerleri 
kapsamakta, buna karşılık nüfusun şehirler ve kırsal alan arasındaki günlük ve mevsimlik 
yüksek hareketliliği kuruluşların görev yapmasını zorlaştırmaktadır. 

Destek hizmetlerinde personel istihdamı açısından verimsizlik devam etmektedir. 
Hizmette devamlılığı ve etkinliği sağlayacak ihtisaslaşma tam olarak sağlanamamıştır. Suç 
miktarı ve türündeki artışa karşılık güvenlik hizmetlerinde teknik donatım yetersizliği 
devam etmektedir. 

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda devamlı personel yapısı oluşturulamamıştır. 
Güvenlik hizmeti gören kuruluşlarla İçişleri Bakanlığı arasında hukuki bağlantı yanında 
hizmetleri yönlendiren organik ve fonksiyonel bir bağlantı ve bütünleşme sağlanamaması 
Bakanlığın ve kuruluşların etkinliğini azaltmaktadır. 

Kolluk kuvvetleri halka yardımcı olma görevini hala istenen düzeyde üstlenememiştir 
ve sadece zabıta hizmeti görmektedir. Hizmetlerin yürütülmesinde bürokrasinin 
azaltılması ve şeffaflığın sağlanması ihtiyacı devam etmektedir. 

b) Amaçlar, ilkeler ve Politikalar 

Adalet hizmetlerinde adil, hızlı, etkin ve ekonomik sonuç almayı sağlamak üzere; 
teşkilat yapısında, hukuk kurallarında, hakim, savcı ve adalet meslek personeline ilişkin 
politikalarda köklü düzenlemeler yapılacaktır. 

Yargıtayın iş yükünü azaltarak, bir içtihat mahkemesi halinde çalışmasını sağlamak 
amacıyla Üst Mahkemeler (İstinaf Mahkemeleri) kurulacaktır. 

Kanunların yapısından kaynaklanan gecikmeleri önlemek maksadıyla hukuk ve ceza 
yargılaması ile icra iflas takiplerine ilişkin kanunlar ele alınacak ve gerekli değişiklikler 
yapılacaktır. 

Mahkeme teşkilatlarını yeniden yapılandıran, yargılama usullerini yeni baştan 
düzenleyen, yargıyı tıkayan hükümleri kanunlardan ayıklayan, kanunların dilini 
sadeleştiren ve bir kısım uyuşmazlıkların bir kurul önünde uzlaşma yoluyla çözümlenmesi 
esasını getiren, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemindeki reform paketi içinde yer alan 
tasarıların kanunlaştırılması halinde yargı sisteminin hızlandırılmasında önemli bir adım 
atılmış olacaktır. 

Ceza infaz kurumlan ile tutukevlerinin kuruluş ve idaresi yeniden düzenlenecektir. 

Ceza Kanununda yer alan cürümler ve kabahatler yeni bir değerlendirmeye tabi 
tutularak gerekli düzenlemeler yapılacaktır. 

Halen aynı teşkilat ve personel tarafından yürütülmekte olan adli ve idari kolluk 
görevleri birbirinden ayrılacak; doğrudan Cumhuriyet Başsavcılığına bağlı olarak, suç 
delillerinin toplanması, faillerin yakalanması, adli makamlara teslim edilmesi ve bunlarla 
ilgili her türlü soruşturma işlemlerinin yapılmasını sağlamak üzere Adli Kolluk 
oluşturulacaktır. 
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Devlet ile kişiler arasındaki uyuşmazlıkların uzamasını önlemek maksadıyla kamu 
avukatlarının yetki ve sorumlulukları yeniden düzenlenecektir. 

Adalet hizmetlerinde fiziki altyapı eksiklikleri tamamlanacak, yargı sisteminin modern 
araç ve gereçler ile takviye edilmesi ve bilgisayar kullanımının yaygınlaştırılması 
sağlanacaktır. 

Güvenlik hizmetlerinde temel ilke, hizmetin zamanında, etkili ve kaynakların etkin bir 
biçimde kullanılmasıyla gerçekleştirilmesidir. 

Kuruluşlarda destek hizmetlerinin ve bu hizmetlerin yönetiminin sivil personel 
tarafından yürütülmesi sağlanacak ve ihtisaslaşmaya önem verilecektir. 

Yönetimde gerçekçi ve yararlı bir şeffaflığın sağlanmasında en etkili unsurlardan biri 
olarak halkla ilişkiler konusu çok yönlü olarak geliştirilecektir. 

Hizmetle ilgili ilke ve standartların, nüfus yapısında ve yerleşim birimlerindeki 
değişim ile suçun ve suçlunun mobilitesinde artış gözönüne alınarak tanımlanmasını, ilgili 
bütün kuruluşlarda yeniden yapılanmayı ve alt yapıyı oluşturan destek hizmetlerinde ortak 
çalışma ve işbirliğini öngören bir master plan çalışması yapılacaktır. 

Güvenliğin korunması ve asayişin sağlanmasına yönelik istihbarat hizmetleri 
güçlendirilecektir. 

c) Hukuki ve Kurumsal Düzenlemeler 

Adliye Mahkemeleri ile Üst Mahkemelerin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun 
Tasarısı, Hukuk Yargılama Usulü Kanun Tasarısı, 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanununda değişiklikler öngören kanun tasarısı, iş Mahkemelerinin Kuruluşu, Görevleri 
ve Yargılama Usulü Hakkında Kanun Tasarısı, icra ve iflas Kanununda değişiklikler 
getiren kanun tasarısı, Uzlaştırma Kurullarının Kuruluşu, Görev ve Yetkilerine Dair Kanun 
Tasarısı, 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi 
Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunda değişiklikler öngören kanun 
tasarısı, 6570 sayılı Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanunda değişikliklere ilişkin kanun 
tasarısı, Bazı Kanunlardaki Cezaların idari Para Cezasına Dönüştürülmesine Dair Kanun 
Tasarısı, 3167 sayılı Çekle ödemelerin Düzenlenmesine İlişkin Kanunda değişiklikler 
getiren kanun tasarısı ve Kat Mülkiyeti Kanununda değişiklikler yapılmasına ilişkin kanun 
tasarısından oluşan ve TBMM gündeminde bulunan reform paketinin yasalaştırılması 
sağlanacaktır. 

Adli ve idari kolluk görevlerini birbirinden ayırmak amacıyla hazırlanan Adli Kolluk 
Kanun Tasarısının yasalaştırılması sağlanacaktır. 

Çarşı ve mahalle bekçiliği gibi statüleri tam olarak belirlenmemiş sistemlerin yasal 
"statüleri tesbit edilecektir. 

Sahil Güvenlik Komutanlığı devamlı personel yapısına kavuşturulacaktır. 

14. MAHALLİ İDARELERİN GÜÇLENDİRİLMESİ REFORMU 

a) Mevcut Durum 

VTncı Plan döneminde belediye sayısı 2.061'den 2.716'ya, belediye sınırları içinde 
yaşayan nüfus ise 38 milyon kişiden 45,6 milyon kişiye yükselmiştir. Belediye sınırları 
içerisinde yaşayan nüfusun toplam nüfusa oranı yüzde 74,6'ya ulaşmış, belediyeler 
toplam nüfusu içerisinde büyükşehir belediyelerinin payı yüzde 42,6 olmuştur. İl, ilçe, 
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belediye ve büyükşehir belediyesi sayıları hızlı bir artış eğilimi göstermektedir. 1990 
yılında 73 olan il özel idarelerinin sayısı 1994 yılında 76'ya yükselmiştir. 

TABLO: 19- Belediyeler ve Belediyelerdeki Nüfusun Gelişimi 

Nüfus Grubu 
2.000'den Az 

Belediye Sayısı 
Nüfus (Bin Kişi) 
Nüfus Oranı (Yüzde) 

2.000-5.000 
Belediye Sayısı 
Nüfus (Bin Kişi) 
Nüfus Oranı (Yüzde) 

5.000-20.000 
Belediye Sayısı 
Nüfus (Bin Kişi) 
Nüfus Oranı (Yüzde) 

20.000 + 
Belediye Sayısı 
Nüfus (Bin Kişi) 
Nüfus Oranı (Yüzde) 

Büyükşehir Belediyeleri 
Belediye Sayısı 
Nüfus (Bin Kişi) 
Nüfus Oranı (Yüzde) 

TOPLAM 
Belediye Sayısı (1) 
Nüfus (Bin Kişi) 
Nüfus Oranı (Yüzde) 

1990 

127 
216 
0,6 

1 064 
3 405 

9,0 

587 
5 320 

14,0 

231 
14 675 

38,7 

8 
14 338 

37,8 

2 061 
37 953 

100,0 

1994 

167 
274 
0,6 

1511 
4 797 

10,5 

693 
6 239 

13,7 

253 
14 844 

32,6 

15 
19 425 

42,6 

2 716 
45 579 

100,0 
Kaynak: DPT 
(1) Büyükşehirlerdeki ilçe ve alt kademe belediyeleri 1990 yılında 

44 ve 1994 yılında 77 adet olarak toplama dahildir. 

İl, ilçe, belediye ve büyükşehir belediyesi kurulması ile ilgili olarak, hizmetlerin 
sunulmasında optimum büyüklüğü sağlayacak düzenlemelere olan ihtiyaç önemini 
artırmaktadır. 

Mahalli idarelere kendi mevzuatı ile verilen görevler zamanla merkezi idare 
tarafından yürütülmeye başlanmış, böylece kamu hizmetlerinde etkinlik ve verimlilik 
azalmıştır. 

Yerel hizmetlerin büyük ölçüde merkezi idare tarafından yerine getirilmesi, halkın 
ihtiyaç önceliklerinin belirlenememesi, halkın tercihleri doğrultusunda etkili bir 
programlama yapılmaması, karar alma ve uygulamada idari etkinliği ve verimliliği olumsuz 
şekilde etkilemektedir. 

Kamu harcamalarının yüzde 12'si mahalli idareler tarafından yapılmakta, geri kalanı 
merkezi yönetimce üstlenilmiş bulunmaktadır. Avrupa ülkelerinde bu oran yüzde 50'ler 
civarındadır. 

Aynı idari sınırlar içindeki mahalli idare birimleri birbirleriyle bağlantılı 
çalışamamakta, mahalli idareler yerel nitelikli ihtiyaçların giderilmesine ve sorunların 
çözümüne yönelik hizmetlerin planlamasına da çoğunlukla katılamamaktadır. 
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Mahalli idare meclislerinin yetkileri artırılarak, kamu çalışanları da dahil olmak üzere 
tüm toplum kesimlerinin temsiline imkan verecek düzenleme yapılamamıştır. 

Yerel hizmetlerle ilgili kararların alınması, uygulanması ve denetlenmesi süreçlerinde 
mahalli idare ile belde halkı arasındaki iletişimin sağlanması gerekmektedir. 

İdarenin bütünlüğü ve yerinden yönetim ilkesi çerçevesinde merkezi ve mahalli 
idareler arasında hizmet ve kaynak dengesinin kurulamaması ve koordinasyon 
eksikliğinin giderilememesi, görev, yetki, sorumluluk ve kaynak paylaşımı açısından 
karmaşık bir idari, mali ve hukuki yapı oluşturmuştur. 

Mahalli idarelerin teşkilat yapısının yerinden yönetim anlayışına ağırlık verilerek 
yeniden düzenlenmesi amacıyla merkezi ve yerel yönetimler arasında görev, yetki, 
sorumluluk ve kaynak paylaşımına ilişkin yasal düzenlemelere, toplam gelirlerinin ve 
toplam gelirleri içinde öz gelirlerinin payının artırılmasına olan ihtiyaç devam etmektedir. 

Mahalli idare hizmetlerinden yararlananların hizmetin bedelini ödemesi prensibi 
hayata geçirilememiştir. 

Mahalli idarelerin plan, program, bütçe ve mali analizlerini yapabilmelerine imkan 
sağlayacak teknikleri kazanmaları konusunda gerekli teşkilatlanmaya gidilememiştir. 

Bütçe ve muhasebe sistemlerinin hizmeti Ölçmeye, alternatif maliyetlerini belirlemeye ve 
bu suretle hizmetin yerindelik analizlerini yapabilmelerine fırsat sağlayacak şekilde 
yeniden düzenlenmesi ile ilgili çalışmalara başlanamamıştır. 

Mahalli idarelerle ilgili norm kadro tespiti çalışmaları Vl'ncı Plan döneminde 
yapılamamış olup, sözkonusü idarelerde rasyonel kaynak kullanımı ye etkin hizmet 
üretimini sağlayacak insangücü planlaması yapılması ihtiyacı devam etmektedir. 

Tarihi geçmişi 1856 yılına dayanan belediyelerle ilgili olarak 1930 yılında 1580 sayılı 
Belediye Kanunu çıkarılmıştır. Bu Yasa ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında çıkarılan çeşitli 
yasalar, kentsel hizmetlerle ilgili tüm görev, yetki ve sorumlulukları belediyelere 
bırakmıştır. Ancak, zaman içinde bu görev ve yetkilerin önemli bir bölümü ekonomik, 
teknolojik ve diğer gerekçelerle merkezi idare tarafından üstlenilmiştir. Bu süreç sonunda 
oluşan belediye yapısı ile giderek büyüyen kent sorunlarının çözümü mümkün 
olamamaktadır. 

Belediye sayısı ve nüfus artışından kaynaklanan kentsel hizmet talebindeki artışa 
rağmen, belediye gelirleri içinde öz gelirlerin payı artınlamamış ve yeterli kaynak 
yaratılamamış olup, belediye harcamaları büyük ölçüde merkezi hükümetin toplam vergi 
gelirinden ayrılan kaynaklarla finanse edilmiştir. 

Belediyelerin vergi ve vergi dışı gelirlerinin önemli bir kısmının belde sakinlerinden 
doğrudan tahsil edilmemesi, belediye hizmetlerine karşı duyarlılığı zayıflatmakta ve 
mahalli demokratik denetim mekanizmalarının gelişimini sınırlamaktadır. 

Belediye Gelirleri Kanunu'nda yer alan vergi ye harç miktarlarının önemli bir kısmının 
maktu olarak belirlenmesi ve yıllar itibariyle artırılamaması, toplanacak gelirlerin tahsil 
maliyetini karşılamamasına yol açarak belediyelerin bu gelirlerden vazgeçmesi sonucunu 
doğurmaktadır. 

Belediye gelir kaynaklarının önemli bir bölümü, mükellefi, konusu, matrahı itibariyle 
karışıklık arzetmektedir. Bu nedenle verginin tahakkukunda ve tahsilinde ciddi sıkıntılar 
sözkonusudur. 
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Birçok ülkede önemli ve istikrarlı bir gelir kaynağı olan Emlak Vergisi, ülkemizde 
matrahın gayrimenkulun gerçek rayiç bedelini yansıtmaması ve beyanname dönemi 
boyunca sabit kalması nedeniyle, mahalli idareler için yetersiz bir gelir kaynağı 
durumundadır. 

Vl'ncı Plan döneminde belediyelerin personel harcamalarının toplam harcamalar 
içerisindeki payı, özellikle yatırım harcamaları aleyhinde yükselmiştir. 

Belediyelerin artan hizmet talebine paralel olarak yatırım önceliklerini belirleyecekleri 
ve yatırımlarını projelendirerek finansman imkanlarının da belirleneceği belediye 
hizmetleri Master Planı yapmalarını zorunlu kılacak düzenleme ihtiyacı devam etmektedir. 

Belediyelerin kentsel ulaşım, katı atık, doğalgaz, jeotermal enerji, içmesuyu, 
kanalizasyon ve arıtma gibi önemli projelerinin uygulanması ve sorunlarının giderilmesi 
konusunda teknoloji, standart ve finansman açısından merkezi idare ve belediyeler 
arasında koordinasyon ve işbirliğini sağlayacak düzenlemelere olan ihtiyaç önemini 
korumaktadır. 

Büyükşehir belediyelerinde ulaşım ihtiyacını nazım plan kararları doğrultusunda 
çözümleyecek şehiriçi ulaşım planlarının yapımına ve uygulanmasına duyulan ihtiyaç 
önemini artırmaktadır. 

1984 yılında 3030 sayılı Kanunla 3 ilde kurulan büyükşehir belediyelerinin sayısı 
sonraki yıllarda 8'e ve 1993 yılında 504 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulan 7 
büyükşehir belediyesiyle birlikte 15'e yükselmiştir. 504 sayılı KHK, 7 büyükşehir için 3030 
sayılı Kanun'un öngördüğü ilçe belediyesi kurulma zorunluluğunu değiştirerek, büyükşehir 
alt kademe belediyeleri adıyla Türk idari sistemine yeni bir yerel yönetim birimini 
getirmiştir. 

Büyükşehir belediyelerine bulundukları il merkezinde yapılan genel bütçe vergi 
gelirleri tahsilatından ilave pay verilmesi, diğer il belediyelerinin de büyükşehir belediyesi 
olma talebini artırmakta ve sun'i büyükşehirler oluşmaktadır. 

Büyükşehir ve ilçe belediyeleri arasında görev, yetki, sorumluluk ve kaynak 
paylaşımına ilişkin olarak yerinden yönetim ilkesine ağırlık verecek ve yönetimler içi ve 
yönetimler arası ilişkilerde işbirliği ve koordinasyonu geliştirecek yapı oluşturulamamıştır. 

Büyükşehir belediyesi modelinin ve kaynak paylaşımının yeniden değerlendirilmesi 
önem taşımaktadır. 

Tarihi geçmişi İ860'lı yıllara dayanan il özel idareleri, 1987 yılında yapılan değişikliğe 
rağmen idari sistemde hak ettikleri yere ve yasal düzenlemeye kavuşturulamamıştır. 

Etkinliği ve gücü giderek zayıflayan il özel idarelerinin idari ve mali sorunları devam 
etmektedir. 

Bir mahalli idare birimi olan ve tarihi gelişimi çok eskilere dayanan köylerin 
kentleşme ile birlikte dinamizmlerinde büyük azalma olmuştur. 442 sayılı Köy Kanunu ile 
1924'de teşkilat yasasına kavuşan köylerin mahalli idarelerimiz içindeki ağırlıkları son 
sıralara düşmüştür. 

Köylerin mevcut nüfus ve dağınık yerleşim yapıları, mali ve idari yetersizlikleri, 
rasyonel bir hizmet sağlanmasını sınırlamaktadır. 

Kırsal alanda mahalli hizmetlerin verimliliğini artıracak, il özel idaresi, köy idareleri 
ve belediyeler arasında kademeli bir yapı oluşturacak ilçe özel idarelerinin kurulması ile 
ilgili hazırlık çalışmalarına başlanılamamıştır. 
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Vl'ncı Plan döneminde İller Bankası yerel yönetimler için bir yatırım ihtisas bankası 
haline dönüştürülmemiştir. 

TABLO: 20- Mahalli idare Gelirlerinin GSMH içindeki Paylannın Gelişimi 

(Yüzde) 

Gelir 
Belediye 
Geliri 

İl Ûzel İdare 
Geliri 

Köy Geliri 

Toplam Mahalli 
idare Geliri 

1989 

1,79 

0,23 

0,05 

2,07 

1990 

1,87 

0,27 

0,06 

2,20 

1991 

2,07 

0,27 

0,06 

2,40 

1992 

2,14 

0,27 

0,05 

2,46 

1993 

2,42 

0,30 

-

2,72 

1994(1) 

2,42 

0,26 

2,68 

1995(2) 

2,14 

0,22 

-

2,36 
Kaynak: DPT 
(1) Gerçekleşme tahmini. 
(2) Program. 



- 1 0 9 -

TABLO: 2 1 - Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Mahalli idarelere Ayrılan Paylar 

(Cari Fiyatlarla, Milyar TL) 

Payın Adı 
2380 Sayılı Kanun Gereği 
BelediyelereDağıtılan (3) 

(Yüzde) 

3030 Sayılı Kanun Gereği 
Büyükşehir Belediyelerine 
Dağıtılan (4) 

(Yüzde) 

Belediyeler Fonu 
(Yüzde) 

il özel idarelerine 
Dağıtılan 

(Yüzde) 

özel İdare Fonu 
(Yüzde) 

Mahalli idareler Fonu 
(Yüzde) 

TOPLAM 
(Yüzde) 

TOPLAMIN GSMH İÇİNDEKİ 
PAYI (Yüzde) 

1989 

1350 
49.1 

752 
27,3 

350 
12,7 

197 
7,2. 

31 
1,1 

70 
2,5 

2 750 
100,0 

1,19 

1990 

2480 
50,6 

1382 
28,2 

577 
11,4 

355 
7.2 

37 
0,8 

91 
1,9 

4 902 
100,0 

1,23 

1991 

4829 
51,6 

2617 
28,0 

1067 
11,4 

647 
6,9 

59 
0,6 

133 
1-4 

9352 
100,0 

1,47/ 

1992 

8175 
51,5 

4695 
29,6 

1604 
10,1 

1072 
6,8 

105 
0.7 

221 
1,4 

15 872 
100,0 

1,44 

1993 

15667 
50,8' 

9603 
31,2 

3142 
10,2 

2089 
6,8 

107 
0,3 

218 
0,7 

30 826 
100,0 

1,54 

1994(1) 1995(2) 

28185 
49,1 

21001 
36,6 

3500 
6,1 

4160 
7,2 

380 
0.7 

155 
0.3 

57381 
100,0 

1,47 

50010 
52,4 

33609 
35,2 

. 4500 
4,7 

6657 
7,0 

250 
0,3 

405 
0,4 

95431 
100,0 

1,37 

Kaynak: DPT 
(1) Gerçekleşme tahmini. 
(2) Program. 
(3) 2380 sayılı Kanun gereği belediye ve büyükşehir belediyelerine genel bütçe vergi gelirleri tahsilatından 

yüzde 6 pay ayrılmaktadır. 
(4) 3030 sayılı Kanun gereği büyükşehir belediyelerine bulundukları il merkezinde yapılan genel bütçe vergi 

gelirleri tahsilatından yüzde 5 ilave pay ayrılmaktadır. 

TABLO: 22- Mahalli idarelerin Emlak Vergisi Gelirlerinin Gelişimi ve 
GSMH içindeki Payı 

(Cari Fiyatlarla, Milyar TL.) 

Belediye 
il Özel idaresi 
TOPLAM 
GSMH İÇİNDEKİ PAY (Yüzde) 

1989 
143,8 

12,7 
156,5 
0,07 

1990 
498,5 
41,4 

539,9 
0,14 

1991 
473,9 
51,1 

525,0 
0,08 

1992 
625,7 
33,1 

658,8 
0,06 

1993 
752,0 
46,6 

798,6 
0,04 

1994(1) 
3946,0 

263,0 
4 209,0 

0,11 

1995(2) 
3000,0 

207.0 
3207,0 

0,05 

Kaynak: DPT 
(1) Gerçekleşme tahmini. 
(2) Program. 



- 1 1 0 -

TABLO: 23- Belediyelerin Gelir ve Harcamalarındaki Gelişmeler 

(Cari Fiyatlarla, Milyar TL.) 

GELİR 

HARCAMA 
(Yüzde) 

Cari 
(Yüzde) 

Personel 
(Yüzde) 

Yatırım 
(Yüzde) 

Sermaye 
Teşkili ve 
Transfer 
(Yüzde) 

1989 
4119 

4 399 
100,0 

2169 
49,3 

1373 
31,2 

831 
18,9 

1 399 
31,8 

1990 
7433. 

7950 
100,0 

4699 
59,1 

3424 
43,1 

1226 
15,4 

2025 
25,5 

1991 
13134 

15515 
100,0 

8057 
51,9 

6047 
39,0 

2431 
15,7 

5027 
32,4 

1992 
23670 

29 823 
100,0 

15 827 
53,1 

12374 
41,5 

6230 
20,9 

7/66 
26,0 

1993 
48404 

60059 
100,0 

30359 
50,5 

23980 
, 39,9 

13887 
23,1 

15 813 
26,3 

1994(1) 
94 588 

101231 
100,0 . 

51622 
51,0 

42269 
41,8 

17018 
16,8 

32591 
32,2 

1995(2) 
149 304 

149 304 
100,0 

76420 
51,2 

62600 
• 41,9 

22125 
. 14,8 

50 759 
34,0 

Kaynak: DİE.DPT 
(1) Gerçekleşme tahmini. 
(2) Program. 

TABLO: 24- Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Büyükşehir Belediyelerine 
ve Diğer Belediyelere Dağıtılan Paylar 

(Cari Fiyatlarla, Milyar TL) 

2380 Sayılı Kanun Gereğince 
Belediyelere Aktarılan 
Tutar (% 6) (3) 

3030 Sayılı Kanun Gereğince 
Büyükşehir Belediyelerine 
Ayrılan Tutar (4) 

Toplam 

Toplam Belediye Geliri 

Dağıtılan Payların Toplam 
Belediye Geliri İçindeki 
Oranı (Yüzde) 

1989 

1350 

752 

2102 

4119 

51,0 

1990 

2 480 

1 382 

3862 

7433 

52,0 

1991 

4829 

2617 

7446 

13134 

56,7 

1992 

8175 

4 695 

12 870 

23 670 

54,4 

1993 

15667 

9603 

25 270 

48404 

52,2 

1994(1) 

28185 

21001 

49186 

94 588 

' 52,0 

1995(2) 

50010 

33 609 

83 619 

149 304 

56,0 
Kaynak: DPT 
(1) Gerçekleşme tahmini. 
(2) Program. • 
(3)2380 sayılı Kanun gereği belediye ve büyükşehir belediyelerine genel bütçe vergi 

gelirleri tahsilatından yüzde 6 pay ayrılmaktadır. 
(4) 3030 sayılı Kanun gereği büyükşehir belediyelerine bulundukları il merkezinde yapılan 

genel bütçe vergi gelirleri tahsilatından yüzde 5 ilave pay ayrılmaktadır. 

TABLO: 25- il özel idarelerinin Gelir ve Harcamalarındaki Gelişmeler 
(Cari Fiyatlarla, Milyar TL.) 

1989 1990 1991 1992 İ993 1994(1) 1995(2) 
Gelir 522 1 069 1718 2 946 5 913 9 962 15 009 
Harcama 512 807 1327 2 468 5 347 9 593 v 14 475 

Kaynak: DPT 
(1) Gerçekleşme tahmini, (2) Program. 
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TABLO: 26-Köy Bütçeleri 
(Cari Fiyatlarla, Milyar TL.) 

Gelir Türü 
imece Geliri 
imece Dışı Gelir 
Toplam Gelir 
Köy Başına Düşen 
Ortalama Gelir (Milyon TL.) -

1988 
14,9 
61,5 
76,4 

2,2 

1989 
26,9 
91,6 

118,4 

3,4 

1990 
49,1 

176,9 
226,0 

6,4 

1991 
81,4 

294,4 
375,8 

10,6 

1992 
121,8 
417,1 
538,9 

15,2 
Kaynak: DİE 

b) Amaçlar, İlkeler vo Politikalar 

2000 yılında belediye sınırları içindeki nüfusun toplam nüfusa oranının yüzde 84,9'a, 
büyükşehir belediyelerindeki nüfusun toplam belediyeli nüfus içindeki oranının yüzde 43'e 
ulaşacağı tahmin edilmektedir. 

Mahalli idarelerin yeniden ve kapsamlı bir şekilde düzenlenmesi, kamu yönetimi 
reformu ile birlikte yapılacaktır. 

Merkezi idare ile mahalli idareler "üniterV yapı içinde idarenin bütünlüğü ilkesine 
uygun olarak işbölümü ve koordinasyona dayalı bir yapıya kavuşturulacaktır. 

Hizmet üretiminde etkinliğin artırılması ve kaynakların akılcı kullanımı amacıyla kamu 
hizmetlerinin yerinden karşılanması ilkesi çerçevesinde, demokratik yapılanma ye 
bölgesel kalkınmanın temel taşları olan mahalli idareler yeni bir yapı ve çalışma düzenine 
kavuşturularak güçlendirilecektir. 

Bu çerçevede, mahalli idarelerin teşkilat yapısı yerinden yönetim anlayışına ağırlık 
verilerek, yeniden düzenlenecektir. Merkezi ve mahalli idareler arasında görev, yetki, 
sorumluluk ve kaynak paylaşımına ilişkin düzenleme çalışmaları başlatılacaktır. 

Halkın ortak yerel ihtiyaçlarını karşılayan, mahalli idarelerce yürütülmesiyle etkinlik, 
hız ve verimlilik kazanan kamu görevlerinin mahalli idareler tarafından yürütülmesi 
sağlanacaktır. 

Bu amaçla turizm, çevre, kültür, spor, köy hizmetleri ve sosyal hizmetlerden başlayıp 
plan dönemi boyunca diğer sektörlere de yaygınlaştırılacak şekilde merkezi yönetim 
tarafından sağlanmakta olan bazı hizmetler il özel idarelerinden başlanmak üzere mahalli 
idarelerin yetki ve sorumluluğuna bırakılacaktır. 

Mahalli idareler, kanunlarla kendilerine verilen görevleri yerine getirdikten sonra, 
kanunların yasaklamadığı veya başka idarelere vermediği yerel nitelikli kamu görevlerinin 
yerine getirilmesinde yetkili kılınacaktır. 

Hizmet bütünlüğü, hizmet alanları ve teknolojik nedenlerle merkezi idarece 
yürütülmesi gereken hizmetlerin, yetki genişliği esasına göre, taşra teşkilatları tarafından 
yürütülmesi sağlanacaktır. 

Mahalli idarelerin gelir kaynaklarının, kesintisiz/kamu hizmetlerine ve gerekli mali 
planlamaya olanak verecek şekilde düzenli ve sürekli olması sağlanarak merkezi idareye 
bağımlılığı azaltılacaktır. 

Merkezden yerele, sektör ve hizmet planlamasına uygun bir kaynak planlaması 
gerçekleştirilecek, yerel nitelikli kaynaklar mahalli idarelere bırakılacak ve mahalli 
idarelerin ağırlıklı olarak kendi öz kaynakları ile hizmetlerini yerine getirmeleri 
sağlanacaktır. 
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Mahalli hizmetlerin tarifelendirilmesinde, maliyetler ile fiyatlar arasında denge 
kurulacak, hizmetlerden yaralananların hizmetin gerçek bedelini ödemesi sağlanacaktır. 

Mahalli idarelerin öz gelirlerini artırmaya yönelik olarak, toplayacağı vergi ve 
harçların oran ve miktarlarının belirlenmesinde, alt-üst sınırlar merkezi idarece tesbit 
edilmek kaydıyla, yerel meclisler yetkili kılınacaktır. 

Mahalli idarelerin bütçe ve muhasebe sistemleri geliştirilecek, kaynak kullanımında 
etkinliği sağlayıcı çalışmalar yapılacak, hizmetlerin karşılanmasında yeni modeller 
oluşturulacaktır. 

Mahalli idarelerin plan, program, bütçe ve mali analizlerini yapabilmelerine imkan 
sağlayacak teknikleri kazanmaları konusunda gerekli teşkilatlanmaya gidilecektir. Bütçe 
ve muhasebe sjstemlerinin, hizmeti ölçmeye, alternatif maliyetlerini saptamaya ve bu 
suretle hizmette yerindelik analizlerini yapabilmelerine fırsat sağlayacak şekilde yeniden 
düzenlenmesi ile ilgili çalışmalara başlanacaktır. 

Birden çok mahalli idareyi ilgilendiren hizmetlerin karşılanmasını sağlamak üzere 
mahalli idare birlikleri desteklenecektir. 

Mahalli idarelerde, insangücü planlaması çerçevesinde, ihtiyaçlarına uygun nitelikli 
personel istihdamını temin etmek üzere norm kadro çalışmaları yapılacaktır. 

Belediyelerin yürütme organlarındaki sorumlu mevkilere profesyonel yöneticilerin 
getirilmesini sağlayacak düzenlemeler yapılacaktır. 

İlin hizmet ihtiyaçlarını ve kaynaklarını planlayan, il içindeki mahalli idare birimleriyle 
bağlantısı olan, bu birimler arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlayarak kamu 
hizmetlerinin düzenli olarak yürütülmesini amaçlayan il Yerel Yönetimi ve bu görevleri ilçe 
düzeyinde örgütleyen İlçe Yerel Yönetimi modeli oluşturularak uygulamaya konulacaktır. 

İdari ve mali özerkliğe sahip mahalli idare yönetim modeli doğrultusunda, mahalli 
idarelerin teşkilat, görev ve mali mevzuatında gerekli düzenlemeler yapılacaktır. 

Mahalli idare modeline ve Çerçeve Kanun'a uygun olarak köy, belediye ve il özel 
idaresi yeniden teşkilatlandırılacaktır. Bu kapsamda büyükşehir belediyesi uygulaması 
gözden geçirilecektir. 

İl içindeki mahalli idare birimleri arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlayarak 
yerel kamu hizmetlerini daha verimli hale getirecek, kamu tüzel kişiliğine sahip il Yerel 
Yönetimi kurulacaktır. 

il Yerel Yönetiminin görevlerini ilçe düzeyinde örgütleyen kamu tüzel kişiliğine sahip 
İlçe Yerel Yönetimi oluşturulacaktır. 

Yeni mahalli idare modeline uygun olarak köy, belediye ve il özel idareleri yeniden 
Örgütlenecek, idari ve mali özerkliğe sahip mahalli idare birimleri haline getirilecektir. 

Yeni İl Yerel Yönetim Modeli'nin uygulamaya geçirilmesiyle, büyükşehir belediye 
modeli gözden geçirilecektir. 

iller Bankası, özerk ve gerçek bankacılık kurallarını uygulayacak, ihtisaslaşmış bir 
yatırım bankası niteliğine kavuşturulacaktır. 

il içindeki her bir mahalli idarenin karar organında doğrudan seçimle gelen üyelerle 
birlikte alt mahalli idare biriminin temsilcilerinin bulunmasını sağlayıcı bir yapı 
oluşturulacaktır. 
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Mahalli idare meclisleri kamu çalışanları dahil, geniş temsilin sağlandığı nitelikli, 
fonksiyonel ve aktif bir yapıya kavuşturulacaktır. 

Halkın mahalli idarelerin kararlarına ve uygulama süreçlerine katılımını ve denetimini 
sağlayıcı düzenlemeler yapılacaktır. 

il, ilçe ve belediye kurulması için kriterler, yerleşmelerin ekonomik potansiyeli, nüfus 
yapısı, tarihi, coğrafi ve kültürel özellikleri dikkate alınarak hizmetin götürülmesinde 
optimum, büyüklüğü sağlayacak şekilde belirlenecektir. 

Mahalli idareler tarafından yürütülen kentsel ulaşım, katı atık değerlendirme ve 
arıtma, doğalgaz, jeotermal enerji tesisleri gibi önemli projelerin planlanması, 
uygulanması, standartların belirlenmesi ve finansmanı açısından merkezi ve mahalli. 
idareler arasında işbirliği ve koordinasyon sağlanacaktır. 

Kentiçi ulaşım ihtiyacını nazım plan kararları doğrultusunda karşılayacak kentsel 
ulaşım ana planı çalışmaları hızlandırılacak, plan önceliklerine dayalı toplutaşım 
sistemlerine ağırlık verilecektir.. 

Mahalli idarelerin etkinlik ve verimliliğinin ölçümünü ve denetimini kolaylaştırmak 
amacıyla mahalli idarelerle ilgili verilerin düzenli, sağlıklı ve belli standartlara dayalı 
olarak toplanmasını sağlayıcı bilgi bankası oluşturulacaktır. 

c) Hukuki ve Kurumsal Düzenlemeler 

Kamu hizmetlerinde etkinliğin sağlanması, rasyonel kaynak kullanımı, demokratik ve 
katılımcı yerinden yönetim ilkesine uygun olarak merkezi idare ile mahalli idareler 
arasında görev, yetki, sorumluluk ve kaynak paylaşımının temel esaslarını belirleyen 
Çerçeve Kanunun çıkarılmasına yönelik çalışmalar Plan döneminin ilk yılında 
tamamlanacaktır. 

Mahalli idarelerle merkezi idare arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak, 
mahalli idarelerin planlama, altyapı, ulaşım, konut ve kent hizmetleri konusundaki idari, 
mali ve hukuki girişimlerini desteklemek amacıyla, değişik hizmet bakanlıklarına ve 
birimlerine dağılmış olan görev ve yetkilerin yerine getirileceği bir koordinasyon 
bakanlığının teşkilat ve görev kanunu çıkarılacaktır. 

Mahalli idareler ile ilgili, merkezi idareye görev, yetki, sorumluluk ve kaynak aktaran 
tüm kanunlar yeni görev, yetki, sorumluluk ve kaynak paylaşımı esaslarına göre 
düzenlenecektir.-

Merkezi ve mahalli idareler arasındaki görev, yetki, sorumluluk ve kaynak 
paylaşımına uygun olarak bakanlıklar ile bağlı ve ilgili kuruluşların kanunları 
düzenlenecektir. 

Bu kapsamda, mahalli idarelerin yetki ve görev esaslarını belirleyen Çerçeve Kanun 
ve idari ve mali özerkliğe sahip mahalli idare yönetim modeli doğrultusunda, mahalli 
idarelerin teşkilat, görev ve gelirleriyle ilgili olarak; 442 sayılı Köy Kanunu, 1580 sayılı 
Belediye Kanunu, 3030 sayıhBüyükşehir Belediye Kanunu, 3360 sayılı il özel idaresi 
Kanunu, 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarları ve ihtiyar Heyetleri Seçimi 
Hakkında Kanun, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 2380 sayılı Belediyelere ve il 
Özel idarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun, 1319 
sayılı Emlak Vergisi Kanunu, 5442 sayılı il idaresi Kanunu, 3194 sayılı imar Kanunu ve 
4759 sayılı iller Bankası Genel Müdürlüğü'nün Kuruluş Kanunu'nda gerekli düzenlemeler 
yapılacaktır. ' 



- 1 1 4 -

1 S. ALTYAPI HİZMETLERİNDE YAPISAL DEĞİŞİM PROJESİ 

A. GENEL 

a) Mevcut Durum 

Altyapı sektörlerinde genelde bir ulusal politika eksikliği ve yetki dağınıklığı vardır. 

Altyapı yatırımları ve hizmetlerinin planlanmasında, uygulanmasında ve sunumunda 
önemli bir koordinasyon eksikliği mevcuttur. 

Etüd, sayım ve gözlem faaliyetleri yeterince yerine getirilemediği için yapılacak plan 
çalışmalarına temel oluşturacak sağlıklı ve erişilebilir bir veritabanı mevcut değildir. 

Planlama sürecine ve bu sürecin tamamlayıcısı olan fizibilite yaklaşımına gereken 
önem verilmemekte, yatırımlar çoğu kez teknik, ekonomik ve mali yapılabilirlik çalışmaları 
ve öncelikler dikkate alınmaksızın başlatılmaktadır. 

Altyapı yatırımlarında projelendirme sürecine gereken önemin verilmemesi 
maliyetleri artırıcı bir faktör olmaktadır, 

Altyapının planlanması, gerçekleştirilmesi, kullanılması ve idamesi sürecinde 
kullanıcıların fikirsel, fiziksel ve mali düzeyde katılımı yetersizdir veya yoktur. 

Büyük altyapı projelerinin, tamamlanmalarını takiben mali, teknik, güvenilirlik ve 
hizmet performansı gibi hususlar açısından bağımsız bir kuruma irdelettirilmesi sistemi 
(auditing) mevcutdeğildir. 

Tamamlanan altyapının bakım ve işletimi için yeterli kaynak genellikle 
ayrılamamaktadır. 

Altyapı proje stokunun, ülke finansman imkanlarının üzerinde oluşturulması 
nedeniyle öncelikli projelere dahi zamanında yeterli kaynak tahsis edilememektedir. 

Altyapıda rekabet koşullarını düzenleyen yasal çerçeve oluşturulamamıştır. Aynı 
konuyla ilgili yasalar arasındaki çelişkiler nedeniyle hukuki sorunlar doğmakta, bu da 
amaçlanan hedeflere ulaşılmasını engellemektedir. Bunun yanısıra, mevcut yasalarda 
amaçları doğrultusunda uygulanamamaktadır. 

Eğitim ve personel politikasındaki yetersizlikler ve dengesizlikler nedeniyle kalifiye 
işgücü açığı giderek artmakta, iş verimliliği ve kalitesi olumsuz yönde etkilenmektedir. 

Altyapı teknikleri ve teknolojisi ile ilgili araştırma ve geliştirme kurumları, çalışmaları 
ve kaynakları yetersizdir. 

b) Amaçlar, İlkeler vo Politikalar 

Ülkenin altyapı ihtiyacının ekonomik ve sosyal gelişmenin önünde darboğaz 
oluşturmayacak şekilde karşılanması temel amaçtır. Bu ihtiyacın orta ve uzun vadeli bir 
perspektifle saptanması, planlanması ve karşılanması devletin asli görevidir. 

Altyapının planlaması, ulusal ve uluslararası ilişkiler düzeyinde ele alınarak her 
sektörde Ana Planlar üretilecektir. 

Ana Plana uymayan, teknik, ekonomik ve finansal yapılabilirliği yeterli bir raporla 
kanıtlanamayan ve/veya önceliği olmayan projeler proje stokuna dahil edilmeyecektir. 
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Kamu kuruluşlarının proje stoku gözden geçirilecek, günümüz gereksinim ve 
koşullarına göre yeniden değerlendirilecek, ekonomik önceliği ve mali yapılabilirliği 
olmayan projeler Yatırım Programından çıkarılacaktır. 

Altyapı projelerinin hazirlanması, uygulanması, izlenmesi ve kontrolü süreçlerine 
gereken önem verilecektir. 

Büyük altyapı projelerinin, tamamlanmalarını takiben mali, teknik, güvenilirlik ve 
hizmet performansı gibi hususlar açısından bağımsız bir kuruma irdelettirilmesi sisteminin 
yerleştirilmesi sağlanacaktır. 

Altyapı hizmetlerinin özel kesim veya yabancı sermaye eliyle sağlanabilmesine 
imkan verecek kurumsal ortam geliştirilecektir. Sektörlerin özellikleri de gözönünde 
tutularak tüketicinin refahını artırmak amacıyla rekabet ortamını geliştirici kurumsal 
düzenlemeler yapılacaktır. 

Altyapı ihtiyaçlarının karşılanmasında etkinliği artırmak ve kamu dışı kaynaklardan 
da yararlanabilmek amacıyla yeni finansman modelleri araştırılacak, bu çerçevede Yap-
İşlet-Devret Modeli ve benzeri modellerin uygulanmasına önem verilecektir. Yap-lşlet-
Devret Modelinde tıkanıklık yaratan hukuki sorunlar çözüme ulaşıncaya kadar, öncelikli 
projelerin kamu imkanları ile yürütülmesine devam edilecektir. 

Altyapının hizmet vermeyi sürdürebilmesi için gereken kaynaklar zamanında 
sağlanacaktır. 

Her sektörde sağlıklı ve erişilebilir bilgi bankaları oluşturulacaktır. 

c) Hukuki vo Kurumsal Düzonlomolor 

Yüklenicilerin faaliyet gösterdiği her alanda, yatırım ve hizmetlerin ihale yoluyla 
gerçekleştirilmesi ve yatırımcı kamu kuruluşlarının bu doğrultuda yeniden 
yapılandırılmaları sağlanacaktır. 

İlke olarak, altyapı hizmetlerinin bedelleri ödenerek ve/veya bu bedellere katılınarak 
kullanılabilmesi sağlanacak, bu bedellerin tespit ve tahsiline ilişkin sistemler 
etkinleştirilecektir. 

Tekelleşmeye uygun altyapı sistemlerinin özelleştirilmesi, bir düzenleyici kurumsal 
mekanizmanın oluşturulması ile birlikte gerçekleştirilerek tüketici haklarının korunması 
sağlanacaktır. 

B. ENERJİ 

a) Mevcut Durum 

Birincil enerji ve elektrik tüketim değerlerinde son kırk yıldır önemli gelişmeler 
sağlanmıştır. Bu dönemde birincil enerji tüketimi yıllık ortalama yüzde 5,2, elektrik tüketimi 
yüzde 11 civarında artış göstermiştir. Bu yüksek artış hızlarına rağmen kişi başına birincil 
enerji ve elektrik tüketim değerleri gelişmiş ülke ortalamalarının oldukça gerisinde 
bulunmaktadır. 

Vl'ncı Plan döneminde birincil enerji üretimi yılda yüzde 3,2 oranında artarak dönem 
sonunda 32,6 milyon ton petrol eşdeğerine yükselmiştir. Üretimde en önemli gelişmeler 

V hidrolik enerji ve petrolde izlenmektedir. 

Petrol üretimi 1991 yılında 4,5 milyon ton ile tarihindeki en yüksek düzeyine 
ulaşmıştır. Böylece yerli petrolün toplam petrol arzı içindeki payı yüzde 20'ye yükselmiştir. 
Ancak takibeden yıllarda bu gelişme sürdürüiememiş, petrol üretimi tekrar gerileme 
sürecine girmiştir. 
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Petrol alanındaki bir diğer önemli gelişmeyi ise, yurt dışında ortak üretim girişimleri 
oluşturmaktadır. Bu alanda özellikle Mısır ve Kazakistan'da yapılan yatırımlardan olumlu 
sonuçlar alınmıştır. Azerbaycan ve diğer Orta Asya Türk Devletlerinde ortak petrol 
üretimine yönelik girişimler halen devam etmektedir. 

1980'li yıllarda linyit madenciliğine yönelik yatırımlara ağırlık verilerek üretim 
kapasitesi 1994 yılı itibariyle 80 milyon ton/yıl'a ulaştırılmıştır. Ancak elektrik talebinin 
öngörülen düzeyde gerçekleşmemesi ve elektrik üretiminde hidrolik santrallara öncelik 
verilmesi nedeniyle santral kaynaklı linyit talebinde beklenen artış gerçekleşmemiş ve 
linyit üretiminde kapasite kullanım oranları düşük düzeylerde kalmıştır. 

1994 sonu itibariyle toplam birincil enerji tüketimi 64,0 milyon ton petrol eşdeğerine' 
ulaşmıştır. Yaklaşık yüzde 49 oranında ithal kaynağa dayalı sektör tüketiminde en büyük 
kalemi yüzde 40'lık payla petrol ürünleri oluşturmaktadır. Zaman içinde konutların 
tüketimdeki payı azalırken santral lan n ve sanayiin payı artış göstermektedir. Halen bu iki 
sektörün toplam tüketim içindeki payları yüzde 30'lar düzeyindedir. 

1994 sonu itibariyle elektrik santrallarının kurulu gücü 20.857 MWa, üretim 
kapasitesi ise 101 milyar kvVh'e ulaşmıştır. 1994 yılı itibariyle 78 milyar kVVh'e yaklaşan 
talep yüksek bir yedekle ve kesintisiz olarak karşılanabilmiştir. Ancak hızlı artışını 
sürdüren elektrik talebinin önümüzdeki yıllarda da kesintisiz ve emniyetli bir şekilde 
karşılanabilmesi için yatırımlarda sürekliliğin sağlanması zorunlu görülmektedir. 

Son dönemlerde sektörde, büyüyen nüfusun ve gelişen ekonominin ihtiyaçlarını 
karşılamaya yönelik olarak yapılması gereken yatırımlarda yetersiz kalınmıştır. 1990 yılı 
sonrası gerçekleştirilen yatırımlar, ihtiyaçlar iki katına çıkmasına rağmen, 1977-1987 arası 
dönemde gerçekleştirilen yatırımların yarısı düzeyine inmiş bulunmaktadır, özelleştirme 
çalışmalarından ve özel kesimden beklenen katkıların sağlanamaması, kamu 
yatırımlarının aşağıya çekilmesi ve mevcut çevre mevzuatı ve uygulamasındaki sorunlar 
sektörde yatırımların planlı bir şekilde sürdürülmesini olumsuz şekilde etkilemiş, yakın 
dönemde elektrik açığı ihtimali ortaya çıkmıştır. 

Sektörde, elektrik arzında yetersizliğe neden olan bir önemli sorun da dağıtım 
hatlarında ve şebekelerde görülen yüksek orandaki kayıp ve kaçaklardır. 

Sektörde kamu ve özel kesim şirketlerinin bir arada faaliyet gösterebileceği bir yapı 
oluşturulamamıştır. Elektrik sektöründe özel kesim faaliyetleri, 3096 sayılı Kanun, 3974 -
sayılı Kanun ve 4046 sayılı Kanun olmak üzere üç ayrı yasa ile düzenlenmektedir. 3974 
sayılı Kanun ile 4046 sayılı Kanun arasında özelleştirme uygulamaları açısından 
uyumsuzluklar bulunmaktadır. 

özelleştirme sonrasında, rekabetin hangi esaslara ve mekanizmalara göre 
sağlanacağı konusunda belirsizlik bulunurken, Yap-işlet-Devret Modeli ile enerji alım ve 
fiyat garantisi verilerek gerçekleştirilen santral projeleri nedeniyle sektörde rekabetin ve 
serbest piyasa ekonomisinin geçerli olacağı bir sistemin kurulması imkanı zorlaşmaktadır. 

3096 sayılı Kanun çerçevesinde görevli dağıtım şirketleriyle yapılan sözleşmelerde 
yeni yatırımların nasıl ve kim tarafından ele alınacağı açık değildir. Bu nedenle halen özel 
şirketlere devredilen bölgelerde dahi yatırımlar kamu tarafından yapılmaya devam 
olunmaktadır. 

Barajlı hidroelektrik santral projelerinde veya geniş kömür sahalarının işletilmesini de 
içeren termik santral projelerinde kamulaştırmanın nasıl yapılacağı ve kamulaştırma 
bedellerinin kimin tarafından ödeneceği hususu belirsizdir. 
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Enerji, sulama ve içmesuyu gibi faydalar içeren çok amaçlı hidrolik projelerle sınır 
aşan sular üzerinde bulunan baraj ve santralların YİD Modeli ile gerçekleştirilmesiyle ilgili 
sorunlar bulunmaktadır. Diğer yandan özel şirket girişimlerinde su kaynaklarının optimal 
kullanımına dayalı havza gelişim planlarına tam anlamıyla uyulamamaktadır. 

b) Amaçlar, İlkeler ve Politikalar 

Enerji sektöründe temel amaç, artan nüfusun ve gelişen ekonominin enerji 
ihtiyaçlarının sürekli ve kesintisiz bir şekilde ve mümkün olan en düşük maliyetlerle 
karşılanabilmesidir. 

Plan döneminde hedef alınan ekonomik büyüme ve nüfus gelişimi beklentileri 
çerçevesinde toplam enerji talebinin yıllık ortalama yüzde 5,3 oranında artış göstereceği 
ve 2000 yılında 85,8 milyon ton petrol eşdeğerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 

Birincil enerji üretiminin, talep artışının altında bir seyir göstermesi nedeniyle ithal 
kaynakların tüketim içindeki payı artmaya devam edecektir. 

Alternatif büyüme senaryolarına dayalı uzun dönemli elektrik talep çalışmaları, 
talebin 2000 yılında 120-130 milyar Kwh ve 2010 yılında 240-270 milyar kWh arası 
değerlere ulaşacağını göstermektedir. Hızla artan talebe zamanında cevap verebilecek 
şekilde elektrik enerjisi yatırımlarına önem verilecektir. Plan döneminde yeni ve büyük 
kapasiteli santral projelerine başlanacaktır. Kayıpların azaltılması ve şebekelerin 
iyileştirilmesi hedefleri doğrultusunda dağıtım ve şebeke yatırımlarına önem verilmeye 
devam edilecektir. 

Elektrik talebinin Plan döneminde yılda ortalama yüzde 8 dolayında bir artışla dönem 
sonunda 122 milyar kvVh'e ulaşması beklenmektedir. Bu talebi yüzde 13'lük bir yedekle 
karşılamak üzere, Plan döneminde 6.650 MW ilave yapılarak 2000 yılında santralların 
kurulu gücünün 27.930 MWa, üretim kapasitesinin ise 138 milyar kVVh'e yükseleceği 
tahmin edilmektedir. 

Bu gelişmelerle 2000 yılında kişi başına toplam enerji tüketimi 1.285 kilogram petrol 
eşdeğerine, kişi başına elektrik tüketimi ise 1.825 kvVh'e ulaşacaktır. 

Sektörde azalan doğal kaynaklar, artış göstermesi beklenen maliyetler ve büyüyen 
talep gözönüne alınarak, uzun dönemde güvenilir ve düşük maliyetli bir enerji arz 
sisteminin kurulması esastır. Bu doğrultuda yurtiçi enerji kaynaklarının geliştirilmesi ve 
tüketimdeki payı zaman içinde artacak, ithal kaynakların temini için gerekli projeler 
başlatılacak, ürün bazında ve kaynak ülke bazında çeşitlendirmeye gidilecektir. 

Enerji kaynaklarının üretimine dönük madencilik yatırımlarına ağırlık verilecek, 
yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılması ve nükleer teknolojinin 
kısa sürede ülkeye transferi ve adaptasyonu üzerinde önemle durulacaktır. 

Yurtiçi enerji kaynaklarının miktar ve kalite olarak yetersiz ve yüksek maliyetli olması, 
ithal enerji kaynakları için gerekli döviz ihtiyacı, aşırı enerji kullanımının çevre sorunu 
yaratması gibi nedenlerden dolayı, sanayide ve toplumsal yaşamın her kesiminde enerji 
yoğunluk değerlerinin aşağıya çekilmesi, verimliliğin artırılması ve tasarruf programlarının 
hayata geçirilmesi sağlanacaktır. 
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TABLO: 27- Birincil Enerji ve Elektrik Enerjisi Üretim ve Tüketiminde Gelişmeler 

BİRİNCİL ENERJİ 
ÜRETİM 
TÜKETİM 
Kişi Başına Tüketim 

ELEKTRİK ENERJİSİ 
KURULU GÜÇ 
Termik 
Hidrolik 

ÜRETİM 
Termik 
Hidrolik 

İTHALAT 
(İHRACAT) 

TÜKETİM 
Kişi Başına Tüketim 

Birim 

BTEP 
BTEP 
KEP 

MW 
MW 
MW 

GWh-
GWh 
GWh 

GWh 

GWh 
kWh 

1989 1994 1995 
Gerçekleşme Gerçekleşme Gerç.Tahmini 

27827 
52149 

948 

15 806 
9209 
6597 

52043 
34103 
17940 

559 

52 602 
956 

32 553 
63982 

1057 

20857 
10993 
9864 

78256 
47681 
30575 

(539) 

77717 
1284 

33955 
66200 

1 074 

21277 
11413 
9864 

84100 
51400 
32 700 

(500) 

83 600 
1356 

2000 
Tahmin 

40885 
85 800 

1284 

27930 
15 770 
12160 

122000 
83 000 
39 000 

-

122000 
1825 

Yıllık Ortalama 
Artış (%) 

Vl.Plan Vll.Plan 

3,2 3,8 
4,2 5,3 
2,2 3,6 

5,7 5,6' 
3,6 6,7 
8,4 4,3 

8,5 7,7 
6,9 10,1 

11,3 3,6 

- • .- V 

"> 8,-İ 7,9 
6,1 '6,1 

BTEP: Bin ton petrol eşdeğeri; KEP : Kilogram petrol eşdeğeri ; GWh : Milyon kilovatsaat 
Not : 2000 yılı tahminlerinde, Plan dönemi için GSYlH'de öngörülen yüzde 5-6,6'büyüme aralığı içinde yüzde 

6'lık ortalama büyüme esas alınmıştır. 



TABLO: 28- Birincil Enerji Tüketimi ve Kaynaklann Oranlan 

Taşkömürü 

Linyit 
Petrol Ürünleri 
Doğal Gaz 
Hidrolik Enerji 
Jeotermal Enerji 
Elektrik İthalatı -

TİCARİ ENERJİ 
Odun 
Hayvan ve Bitki Artıkları 
GAYRİ-TİCARİ ENERJİ 

GENEL TOPLAM ; 

Kişi Başına Tüketim (KEP) 

1989 Gerçekleşme 
Miktar Yüzde Dağılım 

4 724 
10383 
21598 

2878 
4485 

16 
140 

44 224 
5 345 

. 2580 
7925-

52149 

948 

9,1 
19,9 
41,4 
5.5 
8,6 
0,0 
0,3 

84,8 
10.2 

4,9 
15,2 

100,0 

1994 Gerçekleşme 
Miktar Yüzde Dağılım 

6428 

11295 
25850 
4 923 
7644 

20 
(135) 

56025 
5482 

2475 
7957 

63982 
1057 

10,0 

; 17,7 
40,4 

7,7 
11,9 
0,0 

-0,2 
87,6 
8,6 
3,9 

12,4 

100,0 

1995 Gerçek. Tahmini 
Miktar Yüzde Dağıl 

6610 
11440 
26180 
6100 
8175 

20 
(125) 

58400 
. 5400 

' 2 4 0 0 
7800 

66200 

1074 

10,0 

17,3 
39,5 

9,2 
12,3 
0,0 

-0,2 
88,2 
8,2 
3,6 

11,8 

100,0 

KEP: Kg Petrol Eşdeğeri 



TABLO: 29- Birincil Enerji Tüketiminin Kaynaklar İtibariyle Sektörel Dağılımı 

Taşkömürü 

Linyit 

Petrol Ürünleri -

Doğal Gaz 

Hidrolik Enerji 

Jeotermal Enerji 

Elektrik ithalatı 

TİCARİ ENERJİ 

Odun 

Hayvan ve Bitki 
Artıkları 
GAYRİ-TİCARİ 

ENERJİ 

Sektörel Toplam 

Yüzde Dağılım 

Isıtma 
935 

3064 

2 814 

:•-. 6 

6819 

5345 

2580 

7925 

14744 

28,3 

1989 
Gerçekleş 

Ulaştırma Enerji 
21 117 

5 4758 

7 632 1200 

2468 

4.435 

16 

140 

7 658 13184 

7658 13184 

14,7 25,3 

me 
Sanayi 

3 651 

2556 

9 952 

404 

16563 

16553 

31,8 

Toplam 
4724 

10333 

21533 

2878 

4485 

16 

140 

44224 

5345 

2580 

7 925 

52149 

100,0 

Isıtma 
570 

1917 

3 329 

737 

6553 

5432 

2 475 

7 957 

14510 

22,7 

1994 
Gerçekleşme 

Ulaştırma Enerji Sanayi 
5 688 

6800 

10660 1928 

2633 

7 644 

20 

(135) 

10665 19623 

10665 19 628 

.16,7 30,7 

5165 

2 578 

9933 

1 503 

19179 

19179 

30,0 

Topîam 
6 428 

11295 

25 850 

4923 

7644 

20 

- (135) 

56025 

5 482 

2475 

7 957 

63S32 

100,0 

Isıtma 
700 

2100 

3100 

900 

6800 

5400 

.2 400 

7800 

14600 

22,1 

1995 
Gerçekleşme Ta 
Ulaştırma Enerji S 

10 

10 900 

10S10 

10 910 

16,5 

660 

7240 

2030 

3000 

8175 

20 

(125) 

21050 

21050 

31,8 

1 

1 

1 

' Not: Sanayfde diğerleri dahil. 



TABLO: 30- Elektrik Enerjisinde Yakıt Cinslerine Göre Kurulu Güç, Üretim Kapasitesi ve 

• 

Taş kömürü 

Linyit 

Fuel-Oil 

Motorin+Diğer 

Doğal Gaz 

Jeotermal 

TERMİK 

HİDROLİK 

TOPLAM 

1989 
. Gerçekleşme 

Kurulu Kapasite 
Gûç(MW) (GWh) 

332 

4735 

1545 

545 

2035 

15 

9209 

6 597 

15 806 

1 990 

27 910 

- 8 930 

. 445 

12200 

90 

51 565 

24 325 

75 890 

Üretim 
(GWh) 

317 

19 952 

4209 

38 

9 524 

63 

34103 

17940 

52 043 

1994 
Gerçekleşme 

Kurulu Kapasite 
Guç(MW) (GWh) 

353 

5854 

1 533 

404 

2 824 

15 

10 993 

9 864 

20 857 

2118 

35184 

8 733 

330 

18356 

90 

64816 

36 414 

101230 

Üretim 
(GWh) 

1S31 

26 201 

5550 

48 

13 822 

79 

47 681 

30 575 

78 25S 

1995 
Gerçekleşme Tahmini 
Kurulu Kapasite Üretim 

Güç(MW) (GWh) (GWh) 

353 

6284 

1 533 

404 

2 824 

15 

11413 

9864 

21 277 

2118 1900 

37704 27 900 

8 733 6 000 

330 70 

18 356 15 450 

90 80 

67 335 51 400 

35 414 32 700 

103 750 84100 

Kurulu 
Guç(MW) 

650 

7 670 

1520 

400 

5 270 

60 

15 770 

12160 

27 930 

2000 
Tahm 
Kapas 
(GWh 

51 

4S0 

8 7 

3 

342 

3 

946 

43 0 

137 7 
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TABLO: 31- Elektrik Enerjisi Tüketiminin Kullanıcı Gruplarına Göre Dağılımı 

(Gwh) 

Konutlar 
Ticarethaneler 
Resmi Daire 
Genel Aydınlatma 
Sanayi 
Diğer 
NETTOPLAM 
iç Tüketim ve Kayıp 
BRÜT TOPLAM 
Kişi Başına Net Tüketim 
(kWh) 
Kişi Başına Brüt Tüketim 
(kWh) 

1989 1994 1995 
Gerçekleşme Gerçekleşme GerçJahmini 

8436 
2300 
1278 

916 
27603 
2 587 

43120 
9482 

52 602 
' 784 

956 

14 000 
4100 
.2550 
2750 

34 700 
4 700 

62800 
14917 
77 717 
1038 

1 284 

15 400 
4 500 
2800 
2950 

36900 
5100 

67650 
15950 
83 600 

1097 

1356 

2000 
Tahmin 
21000 

7300 
3500 
4 000 

58000 
7500 

101 300 
20700 

122000 
1516 

1 825 

Yıllık Ortalama Artış(%) 
VI. Plan 

10,7 
12,3 
14,8 
24,6 
4,7 

12,7 
7,8 
9,5 
8,1 
5,8 

6,1 

VII. Plan 
6,4 

10,2 
4,6 
6,3 
9,5 
8,0 
8,4 
5,4 
7,9 
6,7 

6,1 

c) Hukuki ve Kurumsal Düzenlemeler 

Elektrik talebinin kesintisiz ve ucuz olarak karşılanabilmesi için yatırımların planlı ve 
sürekli bir şekilde gerçekleştirilme ihtiyacı vardır. Bu amaçla kamu yatırımlarının istikrarlı 
bir şekilde sürdürülmesinin yanısıra yatırım ve işletme faaliyetlerinde özel kesim payının 
yükseltilmesi, yerli ve yabancı özel finansman katkısının artırılması amacıyla sektörde 
özel yatırımcılar ve işletmeciler için cazip ve uygun bir ortam yaratılacaktır. 

Enerji sektöründe; özel ve kamu kesimin faaliyetlerinin düzenlenmesine, rekabetçi 
bir ortamın oluşturularak tüketici haklarının korunmasına ve gerekli yatırımların 
yapılmasının sağlanmasına yönelik olarak, kaynak, fiyat, tasarruf, çevre, dağıtım ve 
yatırım politikaları konusunda bir karar mekanizması ve kurumsal yapı oluşturulacaktır. 

Jeotermal kaynaklardan azami faydayı temin amacıyla bu alandaki yasal boşluğu 
gidermeye yönelik çalışmalar tamamlanacaktır. 

C. ULAŞTIRMA 

a) Mevcut Durum 

Vl'ncı Plan döneminde ulaştırma yatırımları, toplam kamu yatırımları içinde yüzde 
30,6 payla sektörler arasında birinci sırada yeralmıştır. Alt sektörler.bazında, karayolu 
yatırımlarının, kamu kesimi ulaştırma yatırımları içindeki payının yaklaşık yüzde 80 
olduğu, kalan yüzde 20' lik bölümün ise demiryolu, denizyolu, havayolu ve boruhattı 
sektörleri arasında paylaşıldığı görülmektedir. Karayolu yatırımlarının büyüklüğünün temel 
nedeni, bu dönemde, devam eden otoyol yatırımlarının ulaştırma yatırımları içinde yüzde 
47'lik bir paya sahip olmasıdır. 

Ulaştırma sektörünün karayolu ağırlıklı yapısı Vl'ncı Plan döneminde de sürmüştür. 
Bu dönemde yurtiçi yolcu taşımalarının yüzde 95'i karayolu ile gerçekleştirilmiştir. Yurtiçi 
yük taşımalarında ise, Irak-Türkiye Hampetrol Boruhattının 1990 yılında kapanması 
nedeniyle karayolu taşıma payı artmış ve Vinci Planda yüzde 75 olan dönem ortalaması, 
bu dönemde yüzde 80 düzeyine ulaşmıştır. 
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• Ulaştırma sektörünü bir bütün olarak ele alan, diğer sektör yatırımları ile uyumlu, 
dinamik bir Ulaştırma Ana Planı bulunmamasının ortaya çıkardığı sorunlar sektördeki 
gelişmeleri olumsuz yönde etkilemeye devam etmektedir. 

Sektörde hedef ve politikaların tek elden tespiti mümkün olamamakta, ülkemizi uzun 
süre etkileyecek kararlar ilgili kuruluşlar arasında gerekli koordinasyon sağlanamadan 
alınmaktadır. 

Ulaştırma sistemlerinin niteliklerine uygun özelleştirme programları ve denetim 
mekanizmaları oluşturulamaması nedeni ile özelleştirme süreci uzamaktadır. 

Genelde, filo yaşlarının ekonomik çalışma kriterlerinin üzerinde olması nedeniyle, 
uluslararası taşımacılıktan alınan pay istenilen düzeye ulaşamamaktadır. 

Dönem içerisinde bağlantı yolları ile birlikte toplam 1.566 km otoyolun yapımı 
sürdürülmüş, 1994 sonu itibariyle bü otoyolların 1.074 km'si hizmete açılarak, daha önce 
yapılanlarla birlikte toplam otoyol ağı 1.167 km'ye ulaşmıştır. İzmit Körfez Geçişi ve 
Çanakkale Köprüsünün Yap-işlet-Devret Modeli ile ihale çalışmaları başlatılmıştır. 

Artan karayolu taşıt parkı ve trafik kazalarına karşın, karayolu alt yapısının taşıdığı 
trafiğe uygun hale getirilememiş olması, yurtiçi taşımacılıkta kurumsallaşmanın 
sağlanamaması ve trafik hizmetlerini etkinleştirecek yasal.ve yapısal düzenlemelerin 
gerçekleştirilememiş olması karayolu ulaştırmasının temel sorunları olarak görünmektedir. 

1985 yılında karayolu taşıtlarında izin verilen standart dingil ağırlığının 10 tondan 13 
tona çıkarılması birim taşıma maliyetlerini düşürerek karayolu taşımacılığını daha cazip 
hale getirirken, yaratılan atıl kapasitenin getirdiği rekabet ve taşımacılarımızın fazla 
yükleme eğilimleri, 13 tonluk dingil ağırlığını taşımaya uygun olmayan yollarımızı aşırı 
yıpranmaya maruz bırakmıştır. Buna karşılık, kurulması amaçlanan ağırlık kontrol 
istasyonlarının yapımı dönem içerisinde gerçekleştirilememiştir. 

Devlet ve il yollarında kapasite artırıcı yatırımlar yerine mevcut yolların geometrik ve 
fiziki standartlarının iyileştirilmesi çalışmalarına ağırlık verilmiştir. 1989 yılında yüzde 79 
düzeyinde olan asfalt kaplamalı yol oranı, 1994 sonunda yüzde 84'e yükselmiştir. Günlük 
ortalama 500 ağır taşıt trafiğine göre devlet ve il yollarında 17.000 km olması gereken 
beton asfalt yol uzunluğu 1994 sonu itibariyle 4.750 km'ye ulaşabilmiştir. Bu durum, 
karayolları bakım-onarım giderlerinin olması gerekenin çok üzerinde gerçekleşmesine 
neden olmakta, mevcut imkanlar içinde yeterli kaynağın ayrılması mümkün olamamaktadır. 

Demiryolu altyapısı ve işletmeciliğinin gelişen teknolojinin ve yönetim tekniklerinin 
gerisinde kalması, mevcut demiryolu sisteminin taşıma taleplerini yeterince 
karşılayabilmesine imkan vermemektedir. 

Vl'ncı Plan döneminde mevcut demiryolu ağının geometrik standartlarında gerekli 
iyileşme sağlanamamıştır. Bu dönemde 662 km yol yenilenebilmiş, elektrifikasyon 
çalışmalarına öncelik verilmiş ve 1989 yılında 479 km olan elektrikli hat uzunluğu 1994 yılı 
sonunda 955 km'ye ulaşmıştır. 

Liman faaliyetlerinde çağdaş bir işletmecilik yapısına ulaşmak için gerekli otonom 
liman idarelerine geçiş ve/veya özelleştirme konusunda gelişme sağlanamamıştır. 

Bu dönemde limanlarımızdaki konteyner trafiği önemli artış göstermiş ve 1989 
sonunda 267 bin adet olan konteyner sayısı 1994 yılı sonunda 487 bin adete ulaşmıştır. 

Türk deniz ticaret filosunun tonajı 1994 yılı sonunda 300 GRT'un üzerindeki 
gemilerde 8.493 bin DVVT'a ulaşmıştır. Kiralık gemiler de dâhil edildiğinde filo tonajı 9.500 
bin DVVT'a yükselmektedir. Ancak, filonun yenilenmesi ve gençleştirilmesi, uluslararası 
teknolojik gelişmelere uygun gemilerle donatılması sağlanamamıştır. 
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1989 sonunda 36 uçak ve 5.646 koltuk kapasitesine sahip olan THY filosu, 1994 
sonunda 60 uçak ve 9.947 koltuk kapasitesine ulaşmıştır. Bu dönemde orta ve geniş 
gövdeli uçaklarla taşımacılık yapan özel sektör havacılık işletmeleri de filo açısından 
büyük gelişme göstermiş ve 1994 sonunda toplam 44 uçak ve 7.683 koltuk,kapasitesine 
ulaşılmıştır. Filolarda görülen önemli bir gelişme de uçak kalitesinde olmuş, Vl'ncı Plan 
dönemi sonunda uluslararası gürültü ve çevre standartlarına uygun yeni jenerasyon 
uçakların THY filosundaki payı yüzde 90'a, özel havayolu şirketleri filosundaki payı yüzde 
50'ye yükselmiştir. 

. 1989 yılında DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından işletilen havalimanı ve 
meydanlarının 19 olan sayısı, Denizli (Çardak), Muş ve Sinop Havaalanlarının işletmeye 
açılması ile 14'ü uluslararası statüde olmak üzere 22'ye ulaşmıştır. 

Vl'ncı Plan dönemi sonunda dış hatlarda 13,5 milyon, toplamda 22,3 milyona ulaşan 
havayolu gelen-giden yolcu trafiğinin başta Atatürk Havalimanı olmak üzere Antalya, 
Esenboğa, Adnan Menderes ve Dalamarîda yoğunlaştığı görülmekte, henüz 
başlanamayan Atatürk ve Antalya Havalimanları yeni dışhatlar terminal binası yatırımları 
sektör açısından önem ve önceliğini korumaktadır. 

Sektördeki gelişmelere karşın, sivil havacılık otoritesi karar verme, yürütme ve 
denetleme açısından etkinliğini artıracak bir yapıya kavuşturulamamıştır. Ayrıca, sayı, filo 
ve pazar payı açısından önemli gelişme içinde olan özel havacılık işletmelerinin bütün 
olarak istikrarlı bir yapıya kavuşturulamamış olmaları nedeniyle, sıkça rastlanan şirket 
kapanmalarından doğan kaynak ve güven kaybı, sektörü olumsuz yönde etkilemektedir. 

Vl'ncı Plan döneminde boruhattı taşımacılığındaki en önemli gelişme, Ağustos 
1990'da Körfez Krizi nedeniyle Irak-Türkiye Ham Petrol Boruhattının kapanması ve o 

.tarihten itibaren kullanılamaması olmuştur. Bu durum sadece boruhattı ile ham petrol 
taşımalarını olumsuz yönde etkilemekle kalmamış, sektörde planlanan diğer yatırımların 
programlarını da aksatmıştır. 

Yeni ham petrol boruhatları yapımı ve rafineri ürünlerinin tüketim merkezlerine 
karayolu taşımacılığına göre daha ekonomik ve güvenli olan boruhatları ile taşınması 
konularında gelişme sağlanamamıştır. Doğalgaz arz kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve arz 
güvenliğinin sağlanmasına yönelik gaz boruhattı ve depolama yatırımlarının yapılması 
ihtiyacı önemini korumaktadır. 

Kentiçi raylı toplutaşım sistemlerinde yetki ve sorumluluklar ile teknik ölçüt ve 
standartların açıkça belirlenememiş ve diğer toplutaşım sistemleriyle bütünleşmenin 
gerçekleştirilememiş olması nedeniyle istenilen verim sağlanamamaktadır. 

Otomobil sayısında meydana gelen hızlı artışa karşılık toplutaşım hizmetlerinin 
yeterli düzeye ulaştırılamaması nedeniyle kentiçi karayolu altyapısında karşılaşılan 
darboğazlar son yıllarda önemli boyutlara ulaşmıştır. 

b) Amaçlar, İlkeler ve Politikalar 

Ulaşım modları arasında yaratacağı uyumlu entegrasyonla ekonomik, hızlı ve 
güvenli bir hizmet sunarak kalkınma hedeflerine ulaşılmasına en fazla katkı 
sağlayabilecek, çevre ile de uyumlu bir ulaştırma altyapısı oluşturulması temel amaçtır. 

Bu amaca ulaşmak için; sektörde verimliliğin artırılması, mevcut kapasitelerin etkin 
bir biçimde kullanımı, ağırlıklı olarak karayolları ile yapılan yurtiçi yük taşımalarının 
demiryolu, denizyolu ve boruhatlanna kaydırılmasını sağlayacak altyapı ile yasal ve 
kurumsal düzenlemelerin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. 
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Ulaştırma alt-sistemlerini ülkenin ekonomik ve sosyal gelişimi ile uyumlu ve 
birbirlerinin tamamlayıcısı olarak ele alan dinamik bir Ulaştırma Ana Planı yapılacak ve 
uygulamada sürekliliği sağlanacaktır. 

Ulaştırma sistemlerinin niteliklerine uygun özelleştirme programları ve denetim 
mekanizmaları geliştirilecek, yatırımların gerçekleştirilmesinde Yap-Işlet-Devret Modeline 
önem verilecektir. 

AB ile entegrasyon sürecinde ulaştırma politikalarında uyum sağlanacak, Bağımsız 
Türk Devletleriyle gelişen ekonomik ye uluslararası ilişkilerin gerektirdiği ulaştırma 
altyapısı ülke yararları ve olanakları ölçüsünde gerçekleştirilecektir. 

Mevcut ulaştırma altyapılarından en üst düzeyde yararlanılabilmesi için gerekli 
iyileştirme ve bakım-onarım hizmetleri aksatılmaksızın sürdürülecektir. 

Yatırım kararlarında çevresel etki değerlendirmesi konusuna önem verilecek, 
ulaştırma sistemlerinin çevreye olumsuz etkileri en aza indirilecektir. 

Liman ve havaalanlarında programlanmış yatırımlar hızlandırılacak/gerekli yerlerde 
yeni kapasitelerin oluşturulması sağlanacaktır. 

Mevcut otoyolların, limanların ve havaalanlarının etkin kullanımını sağlayabilmek için 
bunları karayolu ve demiryolu ana aksları ile bütünleştirecek yolların yapımı öncelikle ele 
alınacaktır. 

Devlet ve il yollarında üstyapının iyileştirilmesi çalışmalarına ağırlık verilecek, asfalt 
kaplamalı yol oranı, Plan döneminde devlet yollarının tamamını, il yollarının da yüzde 
85'ini kapsamak üzere artırılırken ağır taşıt trafiğine uygun beton asfalt yol uzunluğu 
dönem sonunda 8.500 km'ye ulaştırılacaktır. 

Plan döneminde tamamlanacak yatırımlarla devlet ve il yollarında, yaklaşık 500 km 
bölünmüş yolun hizmete girmesi, 5.500 km yolda geometrik standartların iyileştirilmesi 
sağlanmış olacaktır. 

Köyyollarında; grup köyyolu yapımına önem verilecek, bu yollar ile köy merkezlerine 
ulaşan yolların öncelikle asfaltlanması rasyonel bir program dahilinde yürütülecektir. 
Dönem içinde, 16.500 km asfalt, 50.000 km stabilize, 2.000 km beton köyyolu yapımı 
gerçekleştirilecektir. 

Karayolu altyapı ağları kurumsal ve işlevsel olarak yeniden belirlenecek, köy 
yollarında, ünite toplulaşmasını özendirecek bir yaklaşımla, belli büyüklükteki yerleşim 
birimlerine en uygun noktadan ulaşımı sağlayan bir ağ oluşturulacaktır. 

Devam eden otoyol yatırımları yeniden değerlendirilip uygun görülenlerin yapım ve 
işletiminin özel sektöre devri sağlanacak, bundan sonra yapılacak otoyolların Ulaştırma 
Ana Planı ile uyumlu olması ve yapılabilirlik etüdlerine dayandırılması esas alınacak, bu 
yatırımların Yap-Işlet-Devret Modeli ile ele alınmasına öncelik verilecektir. 

Karayolu güvenliğini artırıcı eğitim, denetim ve mühendislik hizmetleri geliştirilecek 
ve taşıtların çevreye olumsuz etkilerini azaltmak için, araçların teknik yöntemlerle 
kontrolleri yaygınlaştırılacaktır. 

Demiryollarında artan taşıma talebinden gerekli payı alabilmek için taşıtıcıların 
taleplerini yakından izleyen ve pazar koşullarındaki değişikliklere uyum sağlayabilen 
modern işletmecilik yöntemleri uygulanacaktır. 

Mevcut demiryolu şebekesinden en üst düzeyde yararlanılmasını sağlamak üzere 
modernizasyon ve iyileştirme yatırımlarına ağırlık verilecek, toplam 2.000 km yol yenileme 
ve 1.300 km elektrifikasyon çalışması, 60 adet elektrikli anahat lokomotifi ile 250 adet 
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yolcu, 2.500 adet yük vagonu temini gerçekleştirilecektir. Ayrıca, toplam 80 km yeni 
demiryolu hizmete verilecektir. 

Dünya denizcilik sektörünü yakından izleyen, gelişen ulusal ve uluslararası koşullara 
uyum sağlayacak düzenlemelere olanak veren dinamik bir denizcilik politikası 
oluşturulacaktır. Vll'nci Plan döneminde deniz ticaret filosu tonajının, yenileme dahil 
olmak üzere 13,0 milyon DVVT'a ulaşması beklenmektedir. 

Liman işletmeciliğinin çağdaş bir anlayış içinde, uluslararası ve ulusal ticaretteki 
gelişmelerle uyumlu bir yapıya kavuşturularak, liman kapasitelerinden en üst düzeyde 
yararlanılması ve transit taşımalardan ülkemiz coğrafi konumunun gerektirdiği payın 
alınması sağlanacaktır. 

Konteyner trafiğindeki artışa paralel olarak, başta Derince ve İskenderun'da olmak 
üzere, yeni konteyner terminali yatırımları gerçekleştirilecektir. Dönem sonunda 
limahlarımızdaki konteyner trafiğinin 1 milyon adedi aşması beklenmektedir. 

Havaalanları yatırımlarında öncelik, başta Atatürk ve Antalya olmak üzere, mevcut 
havaalanlarının hizmet kapasitelerinin ve standartlarının yükseltilmesine verilecektir. 

Plan döneminde İsparta, Bodrum, Samsun-Çarşamba ve Şanlıurfa konvansiyonel 
havaalanı yatırımlarının tamamlanması, dönem sonunda DHMİ Genel Müdürlüğü 
tarafından işletilmekte olan havaliman ve meydanlarında gelen-giden yolcu sayısının 
dışhatlarda 30 milyona, toplamda 45 milyona ulaşması beklenmektedir. 

Yeni doğalgaz boruhattı ve depolama yatırımları öncelikle arz kaynağının 
çeşitlendirilmesi suretiyle tek kaynağa olan bağımlılığın giderilmesine ve arz güvenliğinin 
artırılmasına yönelik olarak planlanacak, ülkemize ekonomik ve siyasi güç kazandıracak 
uluslararası hampetrol ve doğalgaz boruhattı yatırımlarına önem verilecektir. 

Kentiçi ulaşım yatırımları, arazi kullanım planları ile bütünleştirilmiş, toplu 
taşımacılığı esas alan uzun vadeli planlara dayandırılacaktır. 

Kentiçi ulaşımda özel kesim katkısı yeni bir yaklaşımla değerlendirilerek, 
kurumsallaşmış girişimciler kanalıyla özel kesim kaynaklarının kentiçi ulaşım sektöründeki 
kullanımları yaygınlaştırılacaktır. 

TABLO: 32-Ulaştırma Sektörü Yolcu Taşımalarında Gelişmeler 

(Milyon Yolcu-Km) 

Alt Sektör 

YURTİÇİ 
Karayolu (1) 
Demiryolu 
Denizyolu (2) 
Havayolu (2) 
TOPLAM 

YURTDIŞI 
Denizyolu (2) 
Havayolu (2) 
TOPLAM 

1989 
Gerçekleşme 

98 270 
3 648 

167 
1 087 

103172 

64 
3 959 
4 023 

1994 
Gerçek. 
Tahmini 

127 948 
3 881 

50 
2 278 

134157 

190 
6 855 
T 045 

1995 
Tahmin 

138 000 
4 000 

60 
2 536 

144 596 

210 
7 747 
7 957 

2000 
Tahmin 

199 000^ 
5 100 

60 
4 235 

208 395 

300 
13 238 
13 538 

Yıllık Ortalama 
Artış (%) 

Vl.Plan 
Dönemi 

5,4 
•1,2 

-21,4 
15,9 
5,4 

24,3 
11,6 
11,9 

Vll.Plan 
Dönemi 

7,6 
5,0 
0,0 

10,8 
7,6 

7,4 
11,3 
11,2 

(1) Yalnız Devlet yollarındaki taşımalardır. 
(2) Yalnız kamu sektörünce yapılan taşımalardır. 
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TABLO: 33- Ulaştırma Sektörü Yük Taşımalarında Gelişmeler 

(Milyon Ton-Km) 

YURTİÇİ 
Karayolu (1) 
Demiryolu 
Denizyolu (3a) 
Havayolu (3a) 

Yolcu Dahil (3b) 
Kargo + Posta + 
Fazla Bagaj 

Boruhattı 
Ham Petrol 
D.Gaz (milyon Nm 
küp)(4) 

TOPLAM 

YURTDIŞI 
Demiryolu 
Denizyolu (2a) 

Kamu (2b) 
Havayolu (3a) 

Yolcu Dahil (3b) 
Kargo + Posta + 
Fazla Bagaj 

Boruhattı 
Ham Petrol (Transit) 

TOPLAM 

1989 
Gerçekleşme 

57 950 
6 541 
7152 

96 

9 

9 863 

3 044 
81 515 

1 030 
323 291 
34265 

441 

78 

45 960 

370 359 

1994 
Gerçekleşme 

Tahmini 

86 382 
8 050 

595 

199 

14 

3 170 

5 000 
98 211 

183 
439 100 
•35 480 

853 

218 

0 
439 501 

1995 2000 
Yıllık Ortalama 

Artış (%) 
Tahmin Tahmin VI. Plan 

92 000 121 400 
8 800 14 750 
1 000 1 200 

229 376 

16 26 

3 225 9 800 

6 000 10 000 
105 041 147 176 

300 550 
450 000 900 000 

34 500 42 000 

981 1 697 

250 432 

0 45 000 

450 550 945 982 

Dünomi 
VII. 
Plan 

Dönemi 

8,3 
4,2 

-39,2 

15,7 

9,2 

-20,3 

10,4 
3,8 

-29,2 
6,3 
0,7 

14,1 

22,8 

-
3,5 

5,7 
10,9 
3,7 

10,4 

10,2 

24,9 

10,8 
7,0 

12,9 
14,9 
4,0 

11,6 

11,6 

-
16,0 

(1) Yalnız Devlet yollarındaki taşımalardır. 1993 yılında taşıt doluluk oranları ve taşıma mesafeleri revize 
edilmiştir. 

(2a) Denizyoluyla yapılan dış ticaret taşımalarının tümünü kapsamaktadır. 
(2b) Yalnız kamu sektörünce yapılan taşımalardır. Denizyolu ile yapılan dış ticaret taşımalarında yer 

verildiğinden toplama dahil edilmemiştir. 
(3a) Yalnız kamu sektörünce yapılan taşımalardır. 
(3b) Yolcu ağırlığı ve bagajı (20 kg./yolcu'ya kadar) dahil taşınan yüktür. (Toplama dahil edilmemiştir). 
(4) BDT-Türkiye DGBH ile yapılan doğal gaz taşımalarıdır. (Toplama dahil değildir). 

c) Hukuki ve Kurumsal Düzenlemeler 

Ulaştırma Bakanlığı bünyesinde, ulaştırma alt sektörlerinde faaliyet gösteren 
kuruluşların koordinasyonundan sorumlu ayrı bir birim oluşturulacaktır. Bu birim sektörde 
öncelikle sağlıklı ve güncel bilgileri içeren bir veritabanının oluşturulmasını sağlayacaktır. 

Kentlerarası karayolu taşımalarında, özellikle yük taşımalarında, büyük ve güvenilir 
ortaklıklar ve örgütlenme özendirilecek, yasal düzenlemelerle taşımacılık sağlıklı bir 
yapıya kavuşturulacak, sigorta sistemi günün koşullarına uygun hale getirilecektir. 

Karayollarında taşımacının sorumluluklarını belirleyen Ticaret Kanunu hükümleri, 
Eşyaların Karayolundan Uluslararası Nakliyatı İçin Sözleşme (CMR Konvansiyonu) 
hükümleri doğrultusunda yeniden düzenlenecektir. 
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Kentiçi ve kentlerarası trafik sorununun ulaştığı boyutlar gözönünde tutularak, 
trafiğin güvenli bir şekilde akışını sağlamak üzere, gerekli yasalar ile desteklenmiş 
yönetim ve denetim düzenlemeleri yapılacaktır. 

Karayolu ulaştırması sektöründe faaliyet gösteren yapımcı kamu kuruluşlarının 
ihaleli yapıma yönelmeleri, işgücü ve makine parklarını bu hedefe yönelik olarak 
azaltmaları ve denetleme mekanizması üzerine kurulmuş bir organizasyon yapısı 
oluşturmaları sağlanacaktır. 

Demiryollarında örgütsel yapıdaki yetersizlik ve eksikliklerden kaynaklanan 
sorunların çözüme kavuşturulması amacıyla TCDD Genel Müdürlüğü'nün yeniden 
yapılanma programı tamamlanarak kısa sürede uygulanacaktır. 

Liman işletmeciliğinin otonom bir yapıya kavuşturulması veya özelleştirilmesi 
suretiyle uluslararası rekabete hazır hale getirilmesi sağlanacaktır. 

Dünya deniz ticareti koşullarıria tam uyum sağlayabilmek için deniz sigortaları, 
çevre, finansal kiralama, gemi acenteliği mevzuatı ve deniz ihtisas mahkemelerinin 
kurulması gibi konularda ulusal mevzuatta gerekli düzenlemeler yapılacaktır. 

Sivil havacılık otoritesinin otonom ve yaptırım gücü yüksek bir yapıya 
kavuşturulması, personelinin nicelik ve nitelik olarak iyileştirilmesi sağlanacaktır. 

Mevcut küçük (STÖL) havaalanlarının kapasite kullanım oranlarının artırılabilmesi 
için besleyici havayolu sisteminin kurulup geliştirilmesi desteklenecek, STOL havaalanı 
yapımı, mülkiyeti, işletilmesi ve idamesinden sorumlu olacak kuruluşun belirlenmesi için 
gerekli yasal düzenleme yapılacaktır. 

Rafineri ürünlerinin karayolu taşımalarına göre daha ekonomik ve güvenli olan 
boruhatları ile taşınması için mevcut ürün boruhatlarının etkin şekilde kullanımına yönelik 
düzenlemelere öncelik verilecek ve yeni ürün boruhatları planlanacaktır, 

Kentiçi ulaşım türlerinin tek elden planlanmasını, koordinasyonunu ve denetimini 
sağlayacak katılımcı nitelikli yerel ulaşım örgütleri geliştirilecektir. Ulusal düzeyde de 
kentiçi ulaşımı yönlendirici fonksiyonu olan bir birim oluşturulacaktır. 

D. HABERLEŞME 

a) Mevcut Durum 

Vl'ncı Plan döneminde santral kapasitesine eklenen yaklaşık 7 milyon yeni hat ile 
telefon abone yoğunluğu yüzde 20 düzeyine erişmiştir. Gelişmiş ülkelerde yüzde 60'lar 
düzeyinde olan bu yoğunluğun, ülkemizdeki ortalama aile büyüklüğünün bu ülkelere 
oranla en az iki misli olduğu gözönüne alınırsa, önemli bir seviyeye eriştiği 
anlaşılmaktadır. Bu nedenle, ülkemizde santral ve transmisyonda yüksek sayısaNaşma 
oranı da dikkate alındığında, temel telekomünikasyon altyapısının kurulmuş sayılabileceği 
görülmektedir. 

Telekomünikasyon alanında devlet tekeli devam etmektedir. Telekomünikasyon 
sektörünün serbestleştirilmesi ve kısmen özelleştirilmesine olanak sağlayan Yasanın 
Anayasa Mahkemesi kararları doğrultusunda, yeniden düzenlenmesi gerçekleştirilmiştir. 
Serbest rekabet ortamının oluşturulmasına yönelik mevzuat düzenleme eksikliklerinden 
kaynaklanan sorunlar sürmektedir. 
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b) Amaçlar, İlkeler ve Politikalar 

Serbest rekabet ortamında ucuz, verimli, süratli, kaliteli ve güvenli hizmetler sunan, 
kullanıcıya alternatif seçim olanakları da tanıyan telekomünikasyon, radyo, televizyon ve 
bilgi ağlarının kurulması temel amaçtır. 

Vl'ncı Plan döneminde elektronik medya konusunda devlet tekeli kaldırılmış olup, 
özel kanallar serbest rekabet ortamında gelişimini sürdürmektedir. Vll'nci Plan döneminde 
devlet kanallarının yanında özel kanalların da bir frekans karmaşası yaratmaksızın 
yaşamasını sağlamak hedeflenmektedir. 

Telekomünikasyon şebekesinin iş dünyasına ağırlık verilerek genişletilmesi ve 
geliştirilmesi çalışmalarına devam edilecektir. 

Bilgi toplumunu oluşturabilmek amacıyla, üretilen bilginin yaygın kullanımına olanak 
veren bir enformasyon altyapısının kurulabilmesi için bilgi ağı planlamasına başlanacaktır. 
Bu ağın küresel bilgi ağlarıyla bütünleşmesi için gerekli kriterlere uyum sağlanacak ve 
yasal altyapı hazırlanacaktır. 

Yayım ve program açısından kaliteli radyo ve televizyon kanallarının artarak 
yaygınlaşacağı tahmin edilmektedir. 

Telekomünikasyonda katma değerli hizmetlerden başlanarak devlet tekeli 
kaldırılacak, serbest rekabet ortamının tesisi için gerekli düzenlemeler yapılacaktır. 

Hat başına ortalama telekomünikasyon gelirinin artırılması amacıyla, şebeke 
genişletilmesinde işyerlerine ve şehirlere öncelik verilecek, uygun fiyat politikaları tespit 
edilecektir. 

Telefon ana şebekelerine bağlı çalışan katma değerli tüm telekomünikasyon 
hizmetleri serbestleştirilecek, firmalara lisans verilmesinde tam rekabet ortamının 
oluşmasını ve sürdürülmesini sağlayıcı kriterler uygulanacaktır. 

Telefon ana şebekesinin özelleştirilmesi belirlenecek bir strateji çerçevesinde 
yürütülecektir. Devlet, sektörde rekabet ortamını düzenleyecek ölçüde varlığını ve 
etkinliğini sürdürecektir. 

Posta hizmetlerinde verimliliğin, güvenilirliğin ve süratin sağlanması için 
otomasyonun yaygınlaştırılması çalışmaları sürdürülecek, devlet tekelinin kaldırılması 
çalışmalarına başlanacaktır. 

Sınırlı frekanslardan en üst düzeyde yararlanmak üzere zaman bölüşümlü yerel 
yayın olanakları geliştirilecektir. 

TRT'nin bazı kanalları, yayımların geniş halk kitlelerine ulaştırılabilmesi esasına göre 
lisans altında özelleştirilecektir. 

Yayım kalitelerinin sürdürülebilmesi amacıyla monitör hizmetleri ve teknik denetim 
devlet otoritesince sağlanacaktır. 

Vll'nci Plan dönemi sonunda telefon abonesi yoğunluğunun yüzde 33 düzeyine, 
kablo TV ağının 3 milyon aboneye ve fiber optik kablo uzunluğunun da 110 bin km'ye , 
erişeceği tahmin edilmektedir. 
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TABLO: 34- Haberleşme Hizmet Kapasitelorindoki Gelişmeler 

• 

Telefon Santral Kapasitesi (Bin Hat) 

Telefon Abone Sayısı (Bin Adet) 

Telefon Abonesi 
Yoğunluğu (abone/100 kişi) 

Telefon Trafiği (Milyon Kontör) 

Kırsal Telefon irtibatı 

Ankesörlü Telefon Sayısı 
Kartlı 

Şehiriçi Telefon Dağıtım Tesisleri 
(Bin Çift Hat) 
Prensipâl Şebeke 
Lokal Şebeke 

Fiber Optik Kablo Uzunluğu (Km) 

Radyo-link Sistemleri (Alıcı-Verici) 

Mobil Telefon Abonesi 
Analog(NMT450) 
Sayısal (GSM+ PCN) 

Çağrı Abonesi 

Data Abonesi 

Kablo TV Abonesi 

TV Nüfus Kaplaması (%) 
TV1 
TV2 
TV3 
TV4 

1989 1994 
Gerçekleşme Gerçekleşme 

6488 

5862 

10,6 

'20 914 

37644 

35 697 
682 

10341 
14 372 

1 546 

4 752 

15606 
15606 

0 

7046 

1788 

0 

92 
75 
15 
0 

13850 

12195 

20,0 

60800 

45500 

55800 
18 700 

20850 
28450 

24850 

6178 

172800 
91500 
81300 

115016 

8788 

263000 

98,3 
97,0 
94,0 
72,0 

1995 2000 
Gerçekleşme Tahmin 

Tahmin 
14 500 

13400 

21,2 

67000 

46000 

70000 
32000 

22000 
30000 

29000 

- 6400 

260000 
100000 
160000 

150000 

10 000 

350000 

99,0 
97,5 
95,0 
80,0 

24000 

23 000 

32,8 

125 000 

49000 

150000 
140000 

41000 
60000 

110000 

7200 

1120000 
120 000 

1000 000 

700000 

100000 

3000000 

99,0 
99,0 
97,0 
90,0 

Yıllık Ortalama 
Artış (%) 

VI. Plan VII. Plan 
Dönemi Dönemi 

16,4 

15,8 

13,5 

23,8 

3,9 

9,3 
93,9 

15,1 
14,6 

74,3 

5,4 

61,8 
42,4 

74,8 

37,5 

10,6 

11,4 

9.1 
13,3 

1,3 

16,5 
34,3 

13,3 
14,9 

30,6 

2,4 

33,9 
. 3,7 
44,3 

36,1 

58,5 

53,7 

c) Hukuki ve Kurumsal Düzenlemeler 

Hızla değişen Dünya ile bütünleşmeyi sağlamak amacıyla telekomünikasyon 
sektöründe gerekebilecek yeni yasal düzenlemeler yapılacaktır. 

Telekomünikasyon sektöründe tekelci yapının kaldırılıp serbestleştirme ve 
özelleştirmenin gerçekleştirilmesi, gerçek rekabet ortamının sağlanması ve tüketici 
haklarının korunması için bağımsız bir düzenleyici kurum oluşturulacaktır. 
Telekomünikasyon, elektronik yayıncılık ve bilişim sektörlerinin teknolojik gelişmeler 
sonucunda bütünleşmesi dolayısıyla bu hizmetleri düzenleyen kurumların herhangi bir 
yetki çatışmasına girmesini önlemek amacıyla gerekli mevzuat ve koordinasyon 
çalışmaları başlatılacaktır. 
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E. KENTSEL ALTYAPI 

a) Mevcut Durum 

Sosyal ve ekonomik gelişme ve nüfus artışına bağlı olarak içmesuyu, kanalizasyon 
ve arıtma hizmetlerine olan talep nitelik ve nicelik olarak artarak devam etmektedir. 

Kentsel altyapı yatırımlarının en önemlilerinden olan içmesuyu, kanalizasyon ve 
arıtma tesislerininr finansmanında merkezi idare kaynakları önemli bir ağırlığa sahiptir. İller 
Bankasfnın yetkisinde olan Belediyeler Fonu hibe şeklinde kullanılmakta, DSİ'nin 
içmesuyu amaçlı yatırım harcamalarının geri dönüşü ise enflasyon nedeniyle yeterli 
seviyede sağlanamamaktadır. İçmesuyu, kanalizasyon ve arıtma yatırımı harcamalarının 
geri dönüşünün olmaması, merkezi idareden hizmet talep eden belediyelerin sayısını aşırı 
şekilde artırmakta, kaynak tahsisinde etkinliği düşürmekte ve yeni yatırımlar için kaynak 
bulma imkanını sınırlamaktadır. Belediyelerin mali ve teknik yönden güçsüz olmaları 
nedeniyle içmesuyu, kanalizasyon ve arıtma yatırımlarını kendileri yapamamakta, bu 
nedenle de merkezi idare kuruluşlarına olan yatırım talebi artmaktadır. 

Belediyelerin önemli bir bölümünde su ve atıksu tarifeleri modern işletmecilik 
esaslarına dayanmadığından mevcut tesislerin bakım-onarım-işletme giderleri yeterince 
karşılanamamakta, yeni yatırımlara kaynak yaratma imkanı pluşmamaktadır. 

Belediyelerin önemli bir bölümünde içmesuyu, kanalizasyon ve arıtma tesislerini 
etkin işletecek yeterli sayı ve nitelikte eleman bulunmamakta, verimsiz işletme nedeniyle 
tesislerden istenilen fayda sağlanamamaktadır. - • . - • ' 

Bakım, onarım ve kısmi yenileme çalışmalarının zamanında ve yeterli düzeyde 
gerçekleştirilememesi, ülke genelinde yüzde 50'ye varan su kayıplarına neden olmaktadır. 
Bu itibarla şebeke ıslahı çalışmaları büyük önem taşımaktadır. 

167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanun gereğince öncelik içmesuyu teminine 
verilmiş olmasına rağmen, içmesuyu dışındaki diğer alanlara daha önceden yapılan 
tahsisler nedeniyle daha uzak yerlerden su temini yatırım maliyetlerini artırmaktadır. 
Yeraltı suyu temininde yaşanan bu durum yüzeysel su kaynaklarından yararlanılmasında 
da sözkonusu olmaktadır. 

Ülke genelinde içmesuyu sağlama konusunda görev alan kuruluşlar arasında gerekli 
bilgi akışı ve işbirliği sağlanamadığından yatırım önceliklerinin belirlenmesi ve uyum 
sağlanmasında aksaklıklar doğmaktadır. 

Kentsel altyapı haritalarının olmaması, içmesuyu ve kanalizasyon şebekelerinin 
bakım ve onarımında darboğaz oluşturmakta ve hizmet maliyetlerini artırmaktadır. 

Türkiye'de yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının korunmasında, planlanmasında ve 
yönetiminde yetersizlikler bulunmaktadır, özellikle büyük kentlerde içmesuyu havzalarına 
yakın mahallerde imarsız ve kontrolsüz yapılaşma içmesuyu kaynaklarını ve kalitesini 
olumsuz etkilemektedir. 

1995 yılı içerisinde izmir Kanalizasyon Projesi ile İzmit İçme ve Kullanma Suyu 
Temini Projelerinin Yap-işlet-Devret Modeliyle yapılması kararlaştırılmıştır. 

Kırsal alanda bulunan köy ve köyaltı yerleşmelerin yüzde 89'una yol, yüzde 97'sine 
elektrik ve köy muhtarlıklarının tamamına telefon hizmeti götürülmüştür. Bu yerleşmelerin 
yüzde 62'sinde sağlıklı ve yeterli, yüzde 17'sinde sağlıklı ancak yetersiz içmesuyu 
olmasına karşılık, yüzde 21'inde sağlıklı içmesuyu bulunmamaktadır. Sağlıklı içmesuyu 
mevcut olan kırsal yerleşmelerin yüzde 30'unda şebekeli dağıtım sistemi kurulmuştur. 
Köylerin ancak yüzde 0,3'üne kanalizasyon sistemi götürülebilmiştir. 
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1994 yılı itibariyle kırsal alanda 7.803 aileye yeniden yerleşim imkanı sağlanabilmiş 
ve 8.180 aileye konut kredisi verilmiştir. Plan döneminde yaklaşık 60 bin ailenin kamu 
yatırımlarının uygulanması sonucu yerleşim yerlerini terk etmek zorunda kalacakları ve 
bunlardan 15 bin ailenin devlet tarafından yeniden yerleştirilmelerini talep edecekleri 
tahmin edilmektedir. Ayrıca 5 bin civarında göçer aile, kırsal ya da kentsel alanlarda 
yerleşik yaşama geçmek için kamu kaynaklarından yararlanmayı beklemektedirler. 

b) Amaçlar, ilkeler ve Politikalar 

Günümüzde önemi artan su kaynaklarının yönetimi konusunda yeni bir yapılanmaya 
gidilecektir. , 

Suyu olmayan veya yetersiz olan yerleşim birimlerinin içmesuyu ihtiyacının öncelikle 
karşılanması esas olacaktır. 

Kentlerin uzun dönemli içmesuyu ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmalar 
tamamlanacaktır. 

DSİ tarafından yaptırılan içmesuyu barajlarının yatırım geri dönüş sistemi yeniden 
düzenlenecektir. 

İçmesuyu şebeke kayıplarının kabul edilebilir düzeye indirilmesi çalışmalarına ağırlık 
verilecektir. 

İçmesuyu, kanalizasyon ve arıtma tesislerinin yapımında uyum sağlanmasına ve 
ülke, bölge ve yerleşme koşullarına uygun teknoloji kullanımına özen gösterilecektir. 

İçmesuyu, kanalizasyon ve arıtma tesislerinin Yap-Işlet-Devret Modeliyle yapılması 
özendirilecektir. 

İçmesuyu ve kanalizasyon hizmetlerinin etkin bir şekilde yerine getirilmesinde 
belediyeler ile İller Bankası arasında işbirliği geliştirilecektir. 

İller Bankası tarafından yapılacak olan evsel atıksu arıtma tesislerinin 
projelendirilmesinde havza bazı yaklaşımına ağırlık verilecektir. 

Su tarifelerinin, işletme, bakım ve onarım maliyetlerini karşılayacak ve yeni yatırımlar 
için kaynak yaratacak şekilde ve modern işletmecilik esaslarına göre tesbiti amacıyla 
çalışmalar başlatılacaktır. 

Nüfusu 100 bini geçen belediyelerde su ve kanalizasyon idareleri kurulacaktır. 

Belediyeler, kent altyapısı ile ilgili tesislerin altyapı haritalarını hazırlayacaklar ve su 
kaçaklarını önleme programları geliştireceklerdir. 

Kırsal alandaki bütün köylere içmesuyu götürülecektir. 

Kırsal alanda yeniden yerleşim uygulamaları, belirlenecek politikalar doğrultusunda 
hızlandırılacaktır. 

Toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesi kapsamında yer alan altyapı yatırımlarının 
planlanması, uygulanması ve yönetiminde faydalananların fikirsel, fiziksel ve mali 
katılımları sağlanacaktır. Böylece, kaynakların ve mevcut altyapının etkin kullanımı temin 
edilecek, kamunun bu alandaki yükü azaltılacaktır. Üretim artışının sağlanabilmesi için 
tarım arazilerinin bölünmesi önlenecek, arazi toplulaştırılması ve mülkiyetin düzenlenmesi 
sağlanacak, ülke genelinde toprak ve su kullanım planlaması çalışmaları yapılarak havza 
bazında uygulamalar başlatılacaktır. 
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c) Hukuki vo Kurumsal Düzenlemeler 

Günümüzde stratejik öneme sahip yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının farklı alanlarda 
rasyonel kullanımı amacıyla planlanması, yönetimi ve korunması için kurumsal 
reorganizasyonu da içerecek şekilde ve su konusundaki mevzuat dağınıklığını giderecek 
biçimde bir Su Yasası hazırlanacaktır. Bu kapsamda Devlet Su İşleri tarafından yapılan 
içmesuyu amaçlı yatırımların geri dönüş sistemi de rasyonel esaslara uygun olarak 
yeniden düzenlenecek ve Yap-Işlet-Devret Modeline işlerlik kazandırılacaktır. 

1580 sayılı Belediye Kanunu'na göre içmesuyu fiyatları belediye meclislerince 
belirlenmektedir, içmesuyu ve kanalizasyon hizmetlerinin etkin olarak karşılanması ve 

- yeni yatırımlara kaynak sağlanmasr amacıyla içmesuyu ve atıksu tarifelerinin objektif 
esaslara uygun olarak tespit edilebilmesi için mevzuat düzenlemesi yapılacaktır. 

Bugün sadece büyükşehir belediyelerinde kurulan su ve kanalizasyon idarelerini 
nüfusu 100 bini geçen diğer belediyelerde de su ve kanalizasyon hizmetlerini özerk 
bütçeli bağımsız bir kuruluş olan İçmesuyu ve Kanalizasyon İdareleri eliyle etkin olarak 
karşılamak amacıyla mevzuat düzenlemesi yapılacaktır. 

Büyük altyapı projeleri ile eş zamanlı olarak yürütülmesi gereken yan projelerden 
olan çevre etki değerlendirme ve yeniden yerleşim projelerinin ana proje ile birlikte 
planlanmasını ve uygulanmasını sağlayacak mevzuat oluşturulacaktır. 

F. KIRSAL ALTYAPI • • • . - . ' 

a) Mevcut Durum 

Toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesinde; tarımsal altyapının oluşturulması, 
kaynakların yönetimi ve etkin kullanımına yönelik çalışmalar önemini korumaktadır. 

1994 yılı sonu itibariyle toplam kamu sulamaları 3 milyon 189 bin hektara ulaşmış ve 
halk sulamaları ile birlikte, ekonomik olarak sulanabilir 8,5 milyon hektar alanın 4 milyon 
244 bin hektarı sulanabilir hale gelmiştir. Ancak ulaşılan seviye, bu yatırımların işletme-
bakım ve yönetiminin daha iyi yürütülmesi, suyun rasyonel kullanımı, tesislerin sürekliliği 
ve ekonomik verimliliğin artırılması için, kamu eliyle yürütülen hizmetlere faydalananların 
katılımının sağlanması gereğini ortaya çıkarmıştır. 

Sulanan alanlarda verim artışı sağlamaya yönelik faaliyetler kapsamında arazi 
toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri hızlandırılarak, 1994 yılı sonu itibariyle 789 
bin hektara ulaşılmıştır. Ancak bu faaliyetlerin sulama hizmeti götürülmesi öncesinde 
uygulamaya konulması ihtiyacı devam etmektedir. 

1994 yılı sonu itibariyle sulama, enerji, içmesuyu ve taşkın koruma amaçlı 163 adet 
baraj inşa edilerek işletmeye açılmıştır. Bu barajlardan 123 adedi yalnızca sulama ve 
sulama amacı içeren çok amaçlı baraj niteliğinde olup, 22 adedi Vl'ncı Plan döneminde 
tamamlanmıştır. 

1994 yılı sonu itibariyle Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamında yer alan 
sulamaların, Fırat Havzasında yüzde 4'ü, Dicle Havzasında yüzde 3'ü tamamlanarak, 87 
bin hektar alan sulamaya açılmıştır. Her iki havzada toplam 315 bin hektarlık alanda İse 
yatırım sürmektedir. Yine bu kapsamda Atatürk Barajı tamamlanmış, Şanlıurfa T1 
Tünelinden 30 bin hektar alana su akıtılmıştır. 

. Toprak ve su kaynaklarının kullanımının planlanması jle yönetimi konusunda ülke 
genelinde belirlenmiş kapsamlı bir politika bulunmamaktadır. 
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Toprak ve su kaynakları potansiyelinin tespitine ilişkin veri toplama, etüd ve 
araştırma çalışmalarına yeterince önem verilmemektedir. 

Sınırlı olan toprak ve su kaynaklarının tahsis, kullanım ve yönetimine yönelik yeterli 
mevzuatın bulunmayışı doğal ve ekonomik kaynakların israfına yol açmaktadır. 

Yatırım Programında yer alan proje paketinin ve bekleyen proje stoğunun büyüklüğü 
. gözönüne alındığında, mevcut yatırım imkanları ile tarımsal altyapı ihtiyacının ülke 

genelinde arzulanan düzeyde ve sürede karşılanması mümkün görülmemektedir. 

Yatırım politikalarının oluşturulmasında, yatırımdan faydalanacakların fikirsel, fiziksel 
ve mali katılımları sağlanamamaktadır. 

Yatırım Programında büyüyen proje paketi nedeniyle, kalkınma planı hedefleri ve 
bütçe imkanları çerçevesinde uygulamaları sürdürülen projelerin ekonomikliği ortadan 
kalkmakta ve projelerden beklenen faydanın zamanında temini mümkün olamamaktadır. 

Yatırımcı kuruluşların aynı ve birbirini tamamlayıcı nitelikteki hizmetlerinin 
gerçekleştirilmesinde yeterli koordinasyon sağlanamamaktadır. 

Tarımsal altyapı yatırımlarını gerçekleştiren kurumların havza bütünlüğü yaklaşımına 
uygun olarak yapılanmamış olmaları, kaynakların rasyonel kullanımını engellemektedir. 

Sulama altyapısının tamamlanması aşamasında, tarım teknolojilerindeki gelişmelere 
uygun olarak çiftçi eğitiminin yeterli düzey ve kalitede sağlanamaması sonucu beklenen 
faydalara ulaşılamamaktadır. 

Kontrollü sulama sistemlerinin yaygınlaştırılamaması ve uygulanan sulama 
bedellerinin düşük olması, suyun israfına, bilinçsiz kullanımına ve drenaj problemlerine 
neden olmaktadır. 

Toprak potansiyelinin tespitine yönelik olarak yapılan etüd çalışmaları ön inceleme 
düzeyinde tamamlanmıştır. Ancak bu çalışmaların güncelleştirilmesi ve detaylı toprak 
etüdlerine dayalı bir arazi kullanım planlamasına geçilmesi gerekmektedir. 

Arazi kullanım planlarının bulunmayışı ve tarım dışı arazi kullanımının artışı nedeni 
ile tarım alanları azalmakta, arazi mülkiyetindeki dağılımın bozukluğu yasal zorunluluk 
olmaması nedeniyle, arazi toplulaştırma hizmetleri yeterince gerçekleştirilememektedir. 

Tarımsal altyapı hizmetlerinde, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nce 
gerçekleştirilenlerin geri ödenmesinde izlenen yöntemin aksaklıkları ve Köy Hizmetleri 
Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen hizmetlerde geri ödeme uygulamasının 
olmaması, tesislerin kullanıcılar tarafından benimsenmemesi ve rasyonel 
kullanılmamasına neden olmaktadır. 

b) Amaçlar, ilkeler ve Politikalar 

Uygulanan tarım politikası doğrultusunda dengeli, sürdürülebilir ve çevreyle uyumlu 
tarımsal kalkınmanın sağlanmasına yönelik altyapının oluşturulması temel amaçtır. 

Bu çerçevede ülke ekonomisine kısa sürede.katkı sağlayacak projelere öncelik 
verilmesi esas alınacaktır. 

Plan döneminde toplam 735 bin hektar alanda yeni sulama şebekesi kurulması ve 
sulanan alanlardan azami faydanın sağlanabilmesi için arazi geliştirme faaliyetlerine 
önem verilerek, 290 bin hektar alanda tarla içi geliştirme hizmetlerinin gerçekleştirilmesi 
öngörülmektedir. 
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Tarımsal su kullanımında randımanın artırılması amacıyla kontrollü sulamaya yönelik 
çalışmalar ve sulama suyunda tasarruf sağlayan metodların uygulanması 
yaygınlaştırılacaktır. 

Toprak potansiyelinin tespiti amacıyla yapılmış ön etüdlerin, sulama projelerine baz 
teşkil etmek üzere güncelleştirilmesiyle, ayrıntılı toprak etüdlerinin yapılması 
hızlandırılacak ve arazi kullanım planlaması çalışmaları başlatılacaktır. 

Arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri sulamaya açılmış alanlarda hızla 
tamamlanacak ve sulama şebekesi yapılması planlanan alanlarda öncelikle arazi 
toplulaştırmasına gidilecektir. 

Tarım arazilerinin, özellikle sulu tarım yapılan alanların tarım dışı amaçlarla kullanımı 
önlenecektir. 

Tarımsal altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesinde ve yönetiminde faydalananların 
fikirsel, fiziksel ve mali katılımları sağlanarak yeni yatırımlara kaynak yaratılacak ve 
mevcut altyapının etkin kullanımı temin edilecektir. Böylece kamunun bu alandaki yükü 
azaltılacaktır. ' . . , . ' . 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nce işletilen sulama tesislerinin kullanıcılara devri 
hızlandırılırken, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen yatırımların devir ve 
geri ödeme uygulamaları sağlanacaktır. 

Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamında yürütülen faaliyetler hızlandırılarak, sulama 
aşamasındaki alanların kısa dönemde tarımsal üretime kazandırılması sağlanacak ve bu 
amaçla kuruluşlar arasındaki koordinasyon etkinleştirilecektir. 

TABLO: 35- Kamu Kesiminde Toprak ve Su Kaynakları Gelişmeleri 

(Hektar) 

V.Plan Sonu Kümülatif 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994(1) 
VI.Plan Dönemi 
VI.Plan Sonu Kümülatif 
1995(2) 
VII.Plan Dönemi Tahmini 
Vll.Plan Sonu Kümülatif 

Sulama 
2 753 660 

91 118 
98 831 
84 561 
81 976 
79 030 

435 516 
3189 176 

72 000 
735 000 

3 996 176 

Tarla içi 
Geliştirme Hizmetleri 

617 926 
21 915 
36 022 
17 874 
47 709 
47 920 

171 440 
789 366 

. 50 000 
290 000 

1 129 366 

(1) Gerçekleşme Tahmini 
(2) Program 

c) Hukuki vo Kurumsal Düzenlemeler 

Ülkemizdeki nüfus artışına, kentleşmeye ve kalkınmaya paralel olarak suya olan 
talep büyük oranda artmıştır. Su kaynaklarının sınırlı oluşu ve bu kaynakların yer ve 
zaman olarak ülke düzeyinde eşit dağılmaması nedeniyle su kaynakları yönetimi oldukça 
karmaşık hale gelmiştir. Özellikle yerüstü su kaynaklarının tahsis ve kullanımına yönelik 
bir mevzuatın olmayışı doğal ve ekonomik kaynakların israfına yol açmaktadır. Bu 
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nedenle yerüstü sularının tahsisi, korunması, sektörel ve sektörler arası kullanımının 
planlaması gibi tüm hukuksal boşlukları dolduracak ve 167 sayılı Yeraltı Suları Yasasını 
güncelleştirerek kapsayacak çerçeve nitelikte Su Yasası çıkarılacaktır. 

Toprakların tahsisi, (erozyon, parçalanma, kirlenme, çoraklaşmaya karşı) korunması, 
sınıflandırılması, sektörel ve sektörler arası kullanım ve üretim için planlanması gibi 
konularda tüm kurumsal ve hukuksal aksaklıkları düzeltecek ve boşlukları kapsayacak 
çerçeve nitelikte Toprak Yasası çıkarılacaktır. 

Köy Hizmetleri ve Tarım Reformu Genel Müdürlüklerince gerçekleştirilmekte olan 
arazi toplulaştırma hizmetlerinin uyumlu ve etkin şekilde yürütülebilmesi için bu 
hizmetlerin öngörülen Toprak Yasası içinde yer alması sağlanarak, yönetmelikler 
çerçevesinde yürütülmesi temin edilecektir. 

Tarım arazilerinin tarım dışı amaçlarla kullanımının önlenmesine yönelik farklı 
kuruluşların yetki alanları içinde kalan mevzuatın ele alınarak, kuruluşlararası koordinasyonu 
ve uygulamada kolaylığı sağlayacak, yaptırım gücü olan hale getirilmesi temin edilecektir. 

Kamu eliyle işletilen sulama şebekelerinde, yatırımlar ile işletme ve bakım-onarım 
masraflarının tespit ve tahsilinde ortaya çıkan aksaklıkların giderilmesi amacıyla Devlet 
Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün 6200 sayılı Teşkilat Kanununda gerekli değişiklikler 
yapılacaktır, içişleri Bakanlığı'nca hazırlanan Tip Birlik Tüzüğünün bazı maddeleri 
değiştirilerek, özel nitelik taşıyan sulama hizmetlerinin yapısına uygun hale getirilecek ve 
gerçekleştirilme sürecinin kısaltılması için sulama birlik tüzüğü tasdikinin Bakanlar Kurulu 
yerine içişleri Bakanlığı'nca yapılması sağlanacaktır. Böylece, sulama bedelinin gerçekçi 
baza oturtulması, geri ödemenin ve devrin teşvik edilmesi sağlanacaktır. Aynı çerçevede, 
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen yatırımların devir ve geri ödenmesini 
sağlayacak düzenlemeler Genel Müdürlüğün 3202 sayılı Teşkilat Kanununda yapılacaktır. 

Tarımsal altyapı hizmetlerinin gerçekleştirilmesine faydalananların her aşamada 
katılımını sağlayacak ve yatırımlara kaynak yaratılmasını mümkün kılacak şekilde Devlet 
Su işleri Genel Müdürlüğü'nün 6200 sayılı ve Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 3202 
sayılı Teşkilat Kanunlarında düzenleme yapılacaktır. Bu kapsamda sulama 
organizasyonlarının yatırımın planlanma aşamasından itibaren kurulmasına ve katılımın 
sağlanmasına yönelik çalışmaların başlatılması sağlanacaktır. Bu amaçla 2032 sayılı 
Kanun yürürlükten kaldırılacaktır. 

Kaynakların rasyonel kullanımı için, ilgili, kuruluşlar arasında koordinasyon 
sağlanacak ve uygulanabilirliği mümkün görülen havzalarda kurumların taşra 
teşkilatlarının sayısı ile idari sınırları havza bütünlüğü dikkate alınarak yeniden 
belirlenecektir. 

Tarımsal altyapı faaliyetlerinin daha etkin yürütülmesini sağlamak için, halen Köy 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde yürütülen sulama, toprak muhafaza, arazi 
toplulaştırma, tarla içi geliştirme ve drenaj hizmetlerini gerçekleştirmek üzere yeni bir 
Genel Müdürlük oluşturulacaktır. 

G. TURİZM 

a) Mevcut Durum 

Sektörde 1989 yılında 146 bin olan Turizm Bakanlığı'ndan belgeli yatak sayısı, Vl'ncı 
Plan dönemi sonunda 314 bine ulaşmıştır. 1989 yılında ülkemize gelen 4,5 milyon turist 
2,6 milyar dolar döviz bırakırken, 1994 yılında ülkemizi 6,7 milyon turist ziyaret etmiş ve 
turizm geliri 4,3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 

Vl'ncı Plan dönemindeki olumlu gelişmelere karşın, Akdeniz çanağındaki ülkelerle 
kıyaslandığında yatak kapasitesi, teknik altyapı (kanalizasyon, su, yol, çöp toplama ve 
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imha, arıtma), tanıtım ve pazarlama, turizm eğitimi, ulaştırma (hava, deniz ve kara 
taşımacılığı), tur operatörlüğü, seyahat acentalığı gibi önemli konularda yetersizliklerin 
sürdüğü görülmektedir. Altyapının finansmanına mahalli idarelerin ve kullanıcıların etkin 
olarak katılımının sağlanamaması ve kamu finansman imkanlarının kısıtlı olması 
nedenleriyle Akdeniz-Ege Turizm Altyapısı ve Kıyı Yönetimi (ATAK) Projesi programlanan 
şekilde yürümemektedir. Diğer taraftan yat limanlarının yetersizliği ve inşaatlarının kaynak 
sorunu nedeniyle uzun sürmesi sektörü olumsuz yönde etkilemektedir. 

Ayrıca turizmin çeşitlendirilememesinden kaynaklanan sorunlar da devam 
etmektedir. 

b) Amaçlar, İlkeler ve Politikalar 

Rekabet gücü yüksek ve verimli bir turizm ekonomisinin geliştirilmesi, yerel halkın ve 
turistlerin turizmden beklentilerinin karşılanması, doğal ve kültürel değerlerin 
zenginleştirilerek sürekliliğinin sağlanması sektörün temel amaçlarıdır. 

Vll'nci Plan döneminde turizm gelirlerinin 2000 yılında 10,3-13,8 milyar dolara 
ulaşması, böylece Vll'nci Plan dönemi sonunda net turizm gelirinin 8,5-11,9 milyar dolar 
seviyesinde gerçekleşmesi beklenmektedir. 

Türkiye'ye gelecek turist ve ziyaretçi sayısının Vll'nci Plan döneminde 13-17 milyon 
kişiye, yurtdışına çıkacak vatandaş sayısının ise 4,5-4,8 milyon kişiye ulaşacağı tahmin 
edilmektedir. 

Turizm Bakanlığı'ndan belgeli konaklama tesisleri yatak kapasitesinin, inşa halindeki 
ve proje aşamasındaki tesislerin tamamlanmasıyla Vll'nci Plan dönemi sonunda yaklaşık 
800 bin olması, belediyeden belgeli tesislerle birlikte toplam yatak sayısının 1,3 milyon 
yatağa ulaşması beklenmektedir. 

Vll'nci Plan döneminde mevcut üst yapılardan daha etkin yararlanılması ve doğal 
sermayenin korunması esas olacaktır. 

Turizmin mevsimlik ve coğrafi dağılımını iyileştirmek ve dış pazarda değişen tüketici 
tercihleri de dikkate alınarak yeni potansiyel alanlar yaratmak amacı ile golf, kış, dağ, yayla, 
termal, sağlık, yat, kongre ve eğlence turizmini geliştirme faaliyetlerine devam edilecektir. 

Turizm hareketlerinin yoğunlaştığı bölgelerde yerel yönetimlerin ve halkın turizm ile 
ilgili kararlara katılması sağlanacaktır. 

Sektörde fiziki planların amaçlarına yönelik olarak uygulanmasına özen gösterilecektir. 

Talep yapısındaki yeni eğilimlere bağlı olarak sektörde küçük ölçekli işletmelerin 
gelişmesine öncelik verilecektir. 

Yerli tur operatörlüğünün yaygınlaştırılmasına çalışılacak, tanıtma ve pazarlama 
faaliyetlerinin geliştirilmesi ve uygulanması için yeni finansman kaynaklarının 
oluşturulmasına kamu kesiminin yanısıra, özel sektörün katılımı da sağlanacaktır. 

Turizm üst yapısının yeterli bir altyapı ile bütünleşmesi için gerekli düzenleme ve 
teknik önlemlere ağırlık verilecek, Akdeniz-Ege Turizm Altyapısı ve Kıyı Yönetimi (ATAK) 
projesinin hızla uygulanması için gerekli düzenlemeler yapılacaktır. 

Kullanan öder-kirleten öder ilkesi uyarınca kamu eliyle yapılacak teknik alt yapının 
finansmanına kullanıcıların katılımı sağlanacaktır. 
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Turizm sektörünün uzun vadeli ve sağlıklı gelişmesini sağlamak amacına yönelik 
dinamik ve stratejik TUSAP Ana Planı uygulamaya geçirilecektir. 

Sektörde hizmet kalitesinin yükseltilmesi için sertifikasyon sistemine geçilmesi 
sağlanacaktır. 

Öncelikli bölgelerde mevcut ikinci konutların pazarlanmasına yönelik 
organizasyonlar geliştirilecektir. 

TABLO: 36- Turizm Sektöründeki Gelişmeler 

Yurda Gelen 
Yabancı Sayısı (Bin kişi) 

Yurt Dışına Çıkan 
Vatandaş Sayısı (Bin kişi) 

Turizm Geliri (Milyon $) 

Turizm Gideri (Milyon $) 

1989 
Gerçekleşme 

4459 

2464 

2557 

565 

1994 
Gerçekleşme 

6671 

3435 

4321 

866 

1995 
Tahmin 

7750 

3500 

4500 

900 

2000 
Tahmin 

13000-17000 

4500-4 800 

10300-13800 

1 800- 1 900 

Yıllık Ortalama Artış 
(%) 

VI. Plan VII. Plan 
Dönemi Dönemi 

8,4 10,9-17,0 

6,9 5,2- 6,5 

11,1 18,0-25,1 

8,9 14,9-16,1 

c) Hukuki ve Kurumsal Düzenlemeler 

Turizm Bakanlığı'nın ekonomik, sosyal, kültürel ve teknolojik değişikliklere hızla ayak 
uydurabilecek dinamik bir yapıya kavuşturulması için Turizm Bakanlığı Teşkilat Kanunu 
çıkarılacaktır, 

Gümrük birliğinin getireceği koşullar içinde uluslararası pazarda rekabet gücüne 
sahip bir yapı oluşturmak amacıyla seyahat acentalarını bir meslek disiplini içine almak ve 
otokontrol mekanizması oluşturmak üzere Türkiye Seyahat Acentaları ve Seyahat 
Acentaları Birliği Yasası günün koşullarına uygun hale getirilecektir. 

Uluslararası pazarda rekabet gücünü koruyacak ve fiyat ayarlamalarını disipline 
edecek bir yapı oluşturmak üzere Türkiye Turistik Otelciler ve İşletmecileri Birliği Yasası 
çıkarılacaktır. 

Deniz turizmi ile ilgili faaliyetlerin koordinasyonu ve sağlıklı bir yapıya 
kavuşturulabilmesi için Deniz Turizmi Birliği Yasası çıkarılacaktır. 

Mahalli kaynakların daha verimli kullanılması, meslek üyeleri arasında mesleki 
işbirliği ve otokontrolün sağlanması amacıyla Pansiyon işletmeleri ve Türkiye Pansiyon 
İşletmecileri Birliği Yasası çıkarılacaktır. 

Turist rehberliği mesleğine mensup olanların ortak sorunlarına çözüm bulmak, 
mesleki etkinliklerini artırmak, seyahat acentaları ve birbirleri ile olan ilişkilerini meslek 
disiplini altında düzenlemek amacıyla Rehberler Birliği Yasası çıkarılacaktır. 
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16. ÖZELLEŞTİRME 

a) Mevcut Durum 

KİT'ler kuruluşlarından bu yana Türkiye'de sanayiin gelişmesine, doğal kaynakların 
değerlendirilmesine ve altyapının kurulmasına önemli katkılarda bulunmuşlardır. Modern 
işletmecilik tekniklerini ve belirli üretim teknolojilerini yurda getirmişler, yönetici ve kalifiye 
işçi yetiştirilmesini sağlamışlardır, özel kesime sermaye, bilgi, yönetici, eğitilmiş işgücü 
transferi yapmışlar, ekonominin ara malı ihtiyacını karşılamışlardır. 

Ancak, 1970'li yıllarda yaşanan ekonomik krizin de etkisiyle KİT'lerin performansı 
hızla bozulma eğilimine girmiştir. KİT'lerin önemli yatırım projelerini gerçekleştirme 
çabalarının yanısıra, finansman yetersizliği ve döviz darboğazı nedeniyle ithal girdi 
temininde güçlüklerle karşılaşmaları ve enerji sıkıntısı gibi unsurlar yapısal sorunlarının 
ağırlaşmasına yol açmıştır. Genel ekonomide göreli fiyat uyumunun sağlanamaması ve 
KİT fiyatlarına yapılan müdahaleler, ekonomide sektörlerarası fiyat dengesinin 
bozulmasına neden olmuştur. 

1980 yılından itibaren, ekonominin dışa açılmasının da zorlamasıyla, KİT'lerin 
serbest rekabet koşullarında verimlilik ve etkinlik esasına dayalı olarak çalışmalarının 
sağlanmasına ve özelleştirilmelerine ilişkin çabalara girişilmiştir. Bu çerçevede, temel mal 
ve hizmet kapsamı daraltılarak fiyatların piyasa şartlarında oluşması•, amacıyla fiyat 
belirleme yetkisi aşamalı olarak kuruluşlara bırakılmış ve kurumsal reform ve 
özelleştirmeye yönelik çalışmalar yapılmış ise de başarıya ulaşılamamıştır, istihdamın 
dondurulması ve yatırımların azaltılması gibi önlemler de KİT'lerin ekonomi üzerindeki 
yükünü azaltamamıştır. 

Bununla birlikte, 1980 yılından başlayarak Türk Lirasının reel olarak değer 
kaybetmesi, dış ticaret rejiminde koruma oranlarının nispeten yüksek tutulması nedeniyle 
KİT ürünlerinin fiyatlarının artırılmasına imkan verilmesi, maaş ve ücretler ile destekleme 
alım fiyatlarının kontrol edilmesi, KİT açıklarının reel olarak gerilemesine neden olmuştur. 

Ancak, 1989 yılından itibaren Türk Lirasının yabancı paralar karşısında değer 
kazanma eğilimine girmesi, dış ticarette koruma oranlarının düşürülmesi, gerek ücret, 
gerekse tarımsal ürün fiyatlarında önemli artışlar olması, KİT sisteminin finansmanını 
olumsuz yönde etkilemiş ve 1988 yılında yüzde 3 olan bütçe transferleri hariç KİT 
borçlanma gereğinin GSMH içindeki payının 1991 yılında yüzde 5,9'a kadar 
yükselmesine neden olmuştur. 

Diğer taraftan, ücret ve maaş ödemelerinin mal ve hizmet satış hasılatı içindeki payı 
1988 yılında yüzde 11 iken, 1993 yılında yüzde 25,8'e yükselmiştir. Faiz ödemelerinin mal 
ve hizmet satış hasılatına oranı ise aynı dönemde yüzde 6'dan yüzde 10,4'e kadar 
çıkmıştır. Ekonomik gelişme ve verimlilikle ilgisi olmayan maaş ve ücret artışları 
sonucunda, KİT'lerde çalışanların ortalama maaş ve ücret ödemeleri, 1988 yılında kişi 
başına GSMH'nın 2,1 katı iken, 1993 yılında 5,2 katına yükselmiştir. 

işletmeci KİT faaliyetlerinin bu yapıda sürdürülmeye çalışılması, ekonomide kamu 
açıklarıni düşürmeyi, dolayısıyla enflasyonist baskıları azaltmayı güçleştirmektedir. 
KİT'lerin bu büyüklükteki maaş ve ücret ile faiz ödemelerini reel olarak finanse 
edebilmeleri mümkün görülmemektedir. 

KİT sistemindeki finansal bozulma etkisini sadece kamu finansmanı üzerinde 
göstermekle kalmayıp, kaynakların rasyonel olmayan bir şekilde kullanılmasına yol açarak 
piyasa mekanizmasının işleyişini de olumsuz yönde etkiler hale gelmiştir. 
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KlT'lerin müdahalelerle ekonomi kuralları dışına çıkarılmaları ve fiyat, istihdam ve 
yatırım kararlarına müdahale edilmesi sorunları daha da büyütmektedir. 

1980'li yıllarda kamu kesiminin ekonomideki nisbi payının küçültülmesi ve bu 
doğrultuda KİT'lerin özelleştirilerek ekonomik etkinliğin artırılması gündemdeki yerini 
sürekli korumuştur. Bu amaçla, 1984 yılından itibaren bir dizi yasal düzenleme yapılarak 
özelleştirmenin ve devlet işletmeciliğinin ekonominin gereklerine uygun olarak 
yürütülmesini sağlamaya yönelik kurumsal ve yasal altyapı oluşturulmaya çalışılmıştır. 

Özelleştirmeye ilişkin ilk yasal düzenleme 1984 yılında 2983 sayılı Kanun ile 
yapılmıştır. Aynı yıl 233 sayılı KHK ile KİT'lerin yönetimi ve faaliyetlerine ilişkin konular 
etkinlik ve verimlilik esasına göre yeniden düzenlenmiş, özelleştirme uygulamalarına 
açıklık kazandırılmaya çalışılmıştır. 1986 yılında çıkarılan 3291 sayılı Kanun ile 
özelleştirme uygulamalarında karşılaşılan sorunların aşılmasına yönelik düzenlemeler 
yapılmıştır. 

Başta özelleştirmenin yasal ve kurumsal altyapısında gözlenen aksaklıklar ve 
eksiklikler olmak üzere, toplumsal uzlaşma zeminine dayandırılmaması nedeniyle 
özelleştirme çalışmalarının başlangıcından bu yana geçen 10 yıllık dönemde beklenen 
hedeflere ulaşılamamıştır. Bu dönemde, özelleştirme uygulamaları büyük Ölçüde bağlı 
ortaklıklar ve kamu iştirakleri ile sınırlı kalmış, 1994 yılı sonu itibariyle 2,3 milyar dolar 
tutarında özelleştirme geliri elde edilmiştir, özelleştirme konusunda yeterli yasal ve 
kurumsal altyapının hazırlanamamış ve amaçlarının kamuoyuna yeterince anlatılamamış 
olması bu durumun en önemli nedenini teşkil etmektedir. 

Yasal altyapının, özelleştirmenin gerektirdiği ayrıntı düzeyi, esneklik ve hızı 
sağlayamamış olması, yasal düzenleme ihtiyacının devam etmesine neden olmuştur. 
özelleştirme uygulamalarının sağlam yasal temellere dayandırılması ve geniş bir siyasal 
uzlaşma zeminine oturtulması amacıyla, 1994 yılında 4046 sayılı özelleştirme Kanunu 
çıkarılmıştır. Bu Kanun'la, doğabilecek istihdam kayıplarının olumsuz etkilerini gidermek 
üzere iş Kaybı Tazminatı verilmesi benimsenmiştir. Enerji ve haberleşme sektörlerindeki 
özelleştirme programlarına ilişkin yasal düzenleme çalışmaları halen devam etmektedir. 

b) Amaçlar, ilkeler ve Politikalar 

özelleştirme programının temel amacı, dünya piyasalarına entegre olma ve AB'ye 
tam üyelik hedefi ve gümrük birliği süreci doğrultusunda, ekonomide verimliliğin ve maliyet 
yapısının rekabet edebilir seviyelere getirilmesi ve serbest piyasa koşullarının 
sağlanmasıdır. Bu amaçla Kirler süratle özelleştirilecektir. Böylece, bir yandan 
sermayenin tabana yayılması ve teknolojik yenilenme sağlanırken, diğer yandan da kamu 
açıklarını azaltmak, kamunun mali piyasalar üzerindeki baskısını hafifletmek ve kamu borç 
stokunu düşürmek mümkün olabilecektir. 

Özelleştirme programı, yukarıda ifade edilen amaç çerçevesinde, ilkeler, öncelikler, 
uygulama esasları ve zamanlamayı içine alan orta ve uzun vadeli bir eylem planı 
içerisinde ele alinacaktır. 

özelleştirme sürecinde; devletin ve toplumun ortak yararlarının gözetilmesi, 
çalışanların haklarının güvence altına alınması, kuruluşların niteliğine ve içinde 
bulundukları koşullara uygun özelleştirme yöntemlerinin geliştirilmesi, oluşabilecek tekelci 
yapının olumsuz etkilerinin önlenmesi, mülkiyetin yaygınlığının yanısıra yönetim 
sorumluluk ve yetkilerini üstlenebilecek ortak grubunun temini, stratejik konularda devletin 
sahip olacağı imtiyazlı hisse oluşturulması, özelleştirme işlemlerinin değer saptaması da 
dahil mutlak bir saydamlık içinde yürütülmesi ilkeleri gözönünde bulundurulacaktır. 
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özelleştjrmede, rekabet ortamında faaliyet gösteren, nihai mal ve hizmet üreten, 
büyük ve acil yatırım gerektiren, zarar eden ve güvenlik bakımından stratejik önem 
taşımayan kuruluşlara öncelik verilecektir. Ölçekleri, faaliyet konuları ve nitelikleri 
itibariyle kısa zamanda özelleştirilmeleri mümkün görülmeyen kuruluşlar özelleştirme 
kapsamı dışında tutulacak, kuruluşlar gerekli hukuki, idari ve mali düzenlemeler 
yapıldıktan sonra kapsama alınacak, özelleştirme kapsamında uzun süre kalmalarını 
önlemek üzere, kapsamda bulunan kuruluşların özelleştirilmesine öncelik verilecektir. 

özelleştirme yöntemleri ve özelleştirme sonrası mülkiyet yapısı; kuruluşların 
nitelikleri, özel sermaye birikimi, bölgesel faktörler ve sosyo-ekonomik beklentiler 
gözönünde tutularak değerlendirilecek, özelleştirilebilme yeteneklerine göre 
belirlenecektir. Bu kapsamda, çalışır durumda özelleştirilmesi mümkün olmayan faaliyet 
birimleri ve Kirlerin atıl varlıkları tasfiye ve varlık satışı suretiyle özelleştirilecektir. 

özelleştirme uygulamalarında yerli ve yabancı sermaye arzını ve akışkanlığını 
artıracak, özellikle atıl tasarrufların değerlendirilmesine imkan sağlayacak düzenlemelere 
önem verilecektir, özelleştirmeye talebin çekici hale getirilmesi için, gerekli durumlarda 
yönetim sözleşmeleri, işletme hakkı devri ve kiralama gibi alternatif finansman modelleri 
uygulanacaktır. 

özelleştirme uygulamalarının başarısı açısından, özelleştirmenin gerekliliği ve 
amaçları konusunda kamuoyu oluşturulması ve kamuoyunun aydınlatılması çalışmalarına 
özel önem verilecek, uygulamalar açıklık ilkesi doğrultusunda yürütülecektir. 

özelleştirme sonucunda ortaya çıkabilecek sosyal sorunların çözümüne öncelik 
verilecek, özel önem taşıyan bölgeler ve sektörler için önlemler geliştirilecektir. 

Tüketici refahını artırmak amacıyla özelleştirmenin rekabeti artırıcı yönde olmasına çaba 
gösterilecek ve bu konuda gerekli düzenlemeler yapılacaktır. 

Enerji ve telekomünikasyon gibi rekabetçi piyasası olmayan sektörlerde özelleştirme 
yapılabilmesine imkan verecek kurumsal çerçeve süratle oluşturulacaktır. 

Yap-işlet-Devret Modeliyle özelleştirme faaliyetleri, sektörel özellikler dikkate 
alınarak uyumlu bir şekilde yürütülecektir. 

Alıcıların yükümlülükleri ve sorumlulukları satış sözleşmesinde açıkça 
belirlenecektir, özellikle vadeli veya alıcıya yükümlülük yükleyen satışlarda, yatırım, 
istihdam, verimlilik vb. konularda performans kriterleri konacak ve alıcıların bu konulardaki 
performansları bağımsız denetim kuruluşları aracılığıyla denetlenecektir. Stratejik önem 
taşıyan Kirlerin özelleştirilmesinde, teknolojik yenilenmenin sağlanması, yabancı tekeller 
oluşturulmaması ve kamunun kritik kararlarda kontrolünü sağlayacak Altın Hisseyi elinde 
bulundurması esas olacaktır. 

Bu gelişmelere paralel olarak, Plan döneminde, kamunun imalat sanayiindeki 
faaliyetlerinin büyük ölçüde daraltılması; iktisadi faaliyetlerinin ise tarımsal destekleme 
faaliyetleri, ham petrol çıkarılması ve işlenmesi, demiryolu ulaşımı, haberleşme ve elektrik 
enerjisi üretiminin giderek azalan bir bölümü ile sınırlı kalması hedeflenmektedir. 

c) Hukuki ve Kurumsal Düzenlemeler 

Enerji ve telekomünikasyon sektörlerindeki özelleştirme uygulamalarında, rekabetçi bir 
ortamın oluşturularak tüketici haklarının korunmasına ve gerekli yatırımların yapılmasının 
sağlanmasına yönelik olarak, fiyatlandırma, dağıtım ve yatırım politikaları konusunda bir 
karar mekanizması ve kurumsal yapı oluşturulacaktır. Bu çerçevede bakanlıkların görev 
ve yetkileri yeniden tanımlanacaktır. 
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17. DEVLET İŞLETMECİLİĞİNDE YAPISAL DEĞİŞİM PROJESİ 

a) Mevcut Durum 

Uluslararasında karşılıklı bağımlılığın arttığı ve ekonominin dışa açıldığı bir ortamda, 
devlet işletmelerinin rekabetten uzak,bir verimlilik ve maliyet yapısıyla çalışması 
ekonominin rekabet gücünü olumsuz yönde etkilemektedir. AT ile gümrük birliğine gidildiği 
bir ortamda, gümrük duvarları ve döviz kuru gibi koruma imkanlarının da ortadan kalkmış 
olması, devlet işletmeciliğinde yapısal bir değişimi zorunlu kılmaktadır. 

özellikle KİT'ler, bir çok amacı aynı anda yüklenmiş olmaları sonucunda aşırı büyük, 
verimsiz ve hantal bir yapıya dönüştükleri için, bir yandan kamu finansmanı, diğer yandan 
da serbest piyasanın işleyişi üzerinde ciddi olumsuzluklara yol açmaktadırlar. 

özelleştirme kapsamı dışında kalan KİT'lerin piyasa disiplini içinde çalışmalarını 
sağlamak amacıyla, KİT'lere ait tüm malların haczedilebilmesine imkan sağlayan Yasa 
yürürlüğe konmuştur. 

Hemen özelleştirilemeyecek KİT'lerle, genel ve katma bütçeli kuruluşlara, mahalli 
idarelere, döner sermayelere ve sosyal güvenlik kuruluşlarına ait işletmelerin, ekonomi 
üzerindeki yüklerinin azaltılabilmesi için, etkin bir yapıya kavuşturulmaları gerekmektedir. 

b) Amaçlar, İlkeler ve Politikalar 

Ekonomide verimliliğin ve maliyet yapısının rekabet edebilir seviyelere getirilebilmesi 
için, devlet işletmelerinin etkin ve verimli çalışmaları sağlanarak ekonomi üzerindeki 
yüklerinin azaltılması ve sağladıkları mal ve hizmetlerin kalitesinin yükseltilmesi 
gerekmektedir Devlet, işletmecilik faaliyetinde bulunurken, serbest piyasa fiyatlarını 

, bozmayacak, rekabet ortamını gözetecek ve dünya fiyatlarına uyum sağlayacaktır. 

özelleştirilmesi uygun görülmeyen veya kısa sürede özelleştirilmeleri mümkün 
olmayan KİT'lerin, kendilerine yeterli bir şekilde ve kaynak yaratarak faaliyet 
göstermelerini sağlayıcı tedbirler alınacaktır. Kaynak tüketen müessese ve işletmeler 
kapatılacak, müesseseler arasında işgücü ve makina-teçhizat transferi yapılarak 
güçlendirilen ve yaşayabilir duruma getirilen tesisler özelleştirilmeye hazırlanacaktır. 

özellikle, tarımsal destekleme görevi yürüten ve sosyal amaçlı faaliyetleri öne çıkan 
kuruluşların, bu faaliyetlerinin finansmanı sağlıklı kriterlere dayandırılacak ve kamu 
finansmanı politikası içerisinde bu faaliyetler yeniden tanımlanacaktır. 

Kamu mülkiyetinde faaliyetlerine devam edecek KİT'lerin yönetim sistemi yeniden 
düzenlenecektir. Bu kapsamda merkezi yönetim ile KİT'lerin ilişkisi sadece finansal ve 
ekonomik verimlilik ve etkinlik denetimi ile sınırlı tutulacaktır. Bu çerçevede, KİT sistemi 
yönetim bakımından yeniden düzenlenecek, yönetim kurulu oluşturulmasında ve genel 
müdür atanmasında daha özerk bir yapıya geçilecektir. 

KİT yönetimlerinin, kuruluşların iştirakleri dahil her türlü varlıkları ve faaliyetleri 
üzerindeki yetki ve sorumlulukları dengeli bir yapıya kavuşturulacaktır. 

KİT'lerin kamu hukukundan gelen ayrıcalıkhstatüleri kaldırılacak ve özel hukuka 
tabi olmaları için gerekli düzenlemeler yapılacaktır. Ayrıca, performans kriterleri 
uygulanacak, borçlanma limiti getirilecektir. KİT fiyat sisteminin gelir transferi ve 
sübvansiyon aracı olarak kullanılmasına son verilecektir, 

Kamu işletmelerinde işgücü ve işyükü arasında ilişki kurularak istihdam fazlası 
azaltılacaktır. 
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Hizmetin niteliği gözönüne alınarak, genel ve katma bütçeli kuruluşlar ile döner 
sermayeli kuruluşlara ait hizmet üretim birimleri ayrı işletmeler halinde örgütlenecek; 
yönetimleri ise işletme hakkının devri veya yönetim sözleşmesi aracılığıyla girişimci 
gruplara devri imkanları araştırılacaktır. 

Bir çok amacı aynı anda yüklenmiş olan kuruluşların asli fonksiyonları dışındaki 
faaliyetleri ayrı ayrı örgütlenerek yönetilebilir işletme ölçeğine indirilecek ve 
özelleştirilecektir. 

c) Hukuki ve Kurumsal Düzenlemeler 

KİT'lerde yönetim özerkliğini ve piyasa şartlarına uygun olarak çalışmayı sağlamak 
üzere, 233 sayılı KHK'de, merkezi yönetim ile KİT'lerin ilişkisinin sadece finansal ve 
ekonomik verimlilik ve etkinlik denetimi ile sınırlı tutulmasına, mevcut atama sürecinin 
değiştirilmesine, etkin bir performans değerleme sisteminin geliştirilmesine ve karar alma 
özerkliğinin sağlanmasına yönelik düzenlemeler yapılacaktır. 

IV . BÖLGESEL DENGELERİN SAĞLANMASI 

18. BÖLGESEL GELİŞME VE FİZİKİ PLÂNLAMA 

a) Mevcut Durum 

Bölgesel Gelişme 

Ülke bütününde yeralan her bölgenin farklı imkanlara, özelliklere ve sorunlara sahip 
olması, sektörel tercihlerle mekansal analizin birlikte ele alındığı yeni bir planlama 
yaklaşımını zaruri kılmaktadır. 

Bölgesel gelişme çalışmalarından, bölgelerarası gelişmişlik farklarının azaltılması, 
geri kalmış bölgelerde yaşayan nüfusun refah düzeylerinin yükseltilmesi, göç eğilimlerinin 
istikrarlı bir dinamiğe kavuşturulması hedeflerine ulaşmak bakımından Vll'nci Plan 
döneminde yararlanılacaktır. 

Vll'nci Plan öncesi dönemde Kalkınma Planları ile getirilen Kalkınmada Öncelikli 
Yöreler politikaları ve tedbirleri, geri kalmış bölgelerin kalkınmasında ve bölgelerarası 
gelişmişlik farklarının azaltılmasında olumlu gelişmeler sağlamasına rağmen, 
bölgelerarası dengesizliklerin sürmesi sorun olmaya devam etmektedir. 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da, özellikle bazı illerde görülen terör olayları 
azalmasına rağmen, toplumsal huzursuzluğa yolaçmakta, yeni yatırımları engellemekte ve 
mevcut tesislerin de işletilmesini güçleştirmektedir. Bu durum iç göçün hızını kentleşme 
imkanlarının üstünde tutmakta ve dolayısıyla kalkınma faaliyetlerini olumsuz yönde 
etkilemektedir. 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da nitelikli işgücü ve sermaye yetersizliği, pazarlama 
güçlükleri ve özellikle Irak pazarının kapalı oluşu, özel girişimcilerin yatırım yapma 
arzusunu azaltmakta ve aynı zamanda mevcut tesislerin düşük kapasite ile kullanılmasına 
neden olmaktadır. 

Vl'ncı Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde, ülkemizin nispi olarak geri kalmış 
illerinden oluşan Kalkınmada Öncelikli Yörelerin daha hızlı gelişmesini sağlamak için 
kamu maliyesi, yatırımlar ve personel politikaları alanındaki uygulamalara, özellikle Birinci 
Derecede öncelikli illere ağırlık verilerek devam edilmiştir. 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde coğrafi bir bütünlük arzeden iller için, 
bölge ve alt bölge bazında ayrıntılı çalışmalar yapılmış ve bir Aksiyon Planı uygulamaya 
konulmuştur. 
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Yine Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerimizdeki illeri kapsayacak şekilde, bu 
illerimizin bazı ihtiyaçlarını ivedilikle karşılamak için, 1994 yılında Acil Destek Programı 
uygulanmıştır. 

Güneydoğu Anadolu Projesinin çok yönlü ve entegre bir kalkınma projesi anlayışı 
içerisinde yürütülmesine devam edilmiştir. Bu çerçevede, Atatürk Barajı tamamlanmış ve 
Harran Ovasına su verilmiştir. 

Diğer taraftan nispeten gelişmiş olan yörelerdeki sorunlar da hızlı gelişmenin ve 
kentleşmenin getirdiği önemli ve acil sorunlar haline gelmektedir. 

Metropol niteliği kazanan yerleşme merkezlerimizde açık İşsizlik, arazi spekülasyonu 
ve yanlış yapılanma, enerji ve su yetersizliği, çevre kirliliği ve kent içi ulaştırma güçlükleri 
gibi sorunlar, giderek altından kalkılması güçleşen bir yoğunluk kazanmaktadır. 

Fiziki Plânlama ve Kentleşme 

Kalkınma Planları ile kentsel gelişme planları arasında görülen planlama kademeleri. 
eksikliği, 3194 sayılı İmar Kanunu'nda da belirginleşen ve çeşitli planlama ve uygulama 
sürecinde yaşanan çok başlılık; ülke kaynaklarının geliştirilmesi ve dağıtılmasında 
rasyonel olmayan kararların alınmasını ve yerel yatırımların doğru sektör ve yer 
seçimlerine göre yönlendirilememiş olması gibi olumsuzlukları da beraberinde getirmiştir. 

Geçmişte küçük ve dağınık kırsal yerleşmelerden oluşan bir hakim yerleşme 
biçimine sahip olan Türkiye'de ara kademeleri atlayarak doğrudan en büyük kentsel 
merkezlere doğru göç şeklinde kendini gösteren kentleşme hareketi, uygulamadaki 
aksaklıklar nedeniyle önemli sosyal ve ekonomik yapı değişikliği sorunlarına, hızla artan 
kentsel yatırım ihtiyaçlarına ve ülke yerleşme deseninin kademelenmesini bozarak 
dengesizliklere neden olmuştur. 

Kentleşmede ülke düzeyinde yatay ve nüfus büyüklükleri itibariyle dikey denge 
sağlanamamıştır. 

Kent nüfusunun ülke nüfusuna oranının 1995 yılında yüzde 60,9'a yükseldiği tahmin 
edilmektedir. 1990-1995 döneminde yıllık orsalama olarak yüzde 4,4 oranında 
gerçekleştiği tahmin edilen kentleşme hızı nedeniyle, kentlerde alt ve üstyapı yatırımları 
sürekli artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kalmaktadır. 

Ülkemizde kent nüfusunun 1995 yılında 37,8 milyon olacağı tahmin edilmektedir. 
İstanbul kenti tek başına toplam Türkiye nüfusunun yüzde 14,9'unu meydana getirmekte, 
onu yüzde 12,4 ile 1 milyon-5 milyon nüfus grubundaki kentler izlemektedir. Buna göre, 
1990-1995 döneminde 1 milyondan fazla nüfuslu kentlerin ağırlığı artmıştır. 

Kentlerde planlama faaliyetine gereken önem ve öncelik verilememiş, bunun 
sonucunda kent rantlarının plansız ve yasadışı yollardan paylaşılması sorunu artmış, 
büyük kentlerdeki altyapı ve ulaşım sorunları ağırlaşmış ve gecekondu alanları 
genişlemiştir. Kentsel arsa üretiminin ihtiyaca cevap verememesi ve bu alandaki rantların 
yüksekliği kaçak yapılaşmayı sürekli hale getirmiştir. Büyük şehirlerdeki konutların 
yarıdan fazlası gecekondu ve ruhsatsız konuttur. 

Kent merkezleri ve yerleşik alanlarında tarihi, doğal ve kültürel değere sahip 
bölgelerde yenileme ve iyileştirme uygulamalarına münferit projelerle devam edilmiş, bu 
faaliyetler uygulama öncelikleri, hedef alan ve grupları, finans kaynakları gibi ülkesel 
ölçekte kriterlere dayalı politikalar çerçevesine oturtulamamıştır. 

Ülkedeki dengesiz yerleşme düzeninin ve kentlerin aşırı fiziki büyümesi ve 
yoğunlaşmasının önlenebilmesi için alternatif kentsel yerleşmelerin desteklenmesi ihtiyacı 
artarak devam etmiştir. Büyük kentlere verilen sanayi teşviklerinin sınırlandırılması, fiziki 
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TABLO: 37- Yerleşme Grupları itibariyle Nüfus 

Yerleşme Grupları 
5.000'den Az 
5.000-20.000 
20.000'den Fazla 
TOPLAM 

5.000'den Az 
5.000-20.000 
20.000'den Fazla 
TOPLAM 

5.000'den Az 
5.000-20.000 
20.000'den Fazla 
TOPLAM 

Grup Nüfusu ( Bin Kişi) 
1985 1990 

22 402 20 991 
4 336 4 966 

23 926 30 516 
* 50 664 56 473 

1995 
18 749 

5 568 
37 854 
62 171 

Toplam İçindeki Pay (Yüzde) 
44,2 37,2 

8,6 8,8 
47,2 54,0 

100,0 100,0 

30,1 
9,0 

60,9 
100,0 

Yıllık Ort. Artış Hızı (Yüzde) 
1985-1990 

-1,3 
2,7 
5.0 
2.2 

1990-1995 
-2.1 
2.4 
4,4 
2,0 

Kaynak: DPT 

TABLO: 38- Kent Nüfus Gruplarının Paylarında Gelişmeler 

Nüfus Grupları 
5.000.000'dan Fazla 
1.000.000-5.000.000 
500.000-1.000.000 
100.000-500.000 
50.000-100.000 
20.000-50.000 
Toplam Kent Nüfusu 
Toplam Nüfus 

1985 
Kent 

Nüfusu 
içindeki 

Payı 
24,0 
6,9 
8.1 

25,4 
11,8 
13,8 

100,0 
-

Toplam 
Nüfus 

İçindeki 
Payı 

11,4 
8,0 
3,8 

12,0 
5,6 
6,5 

47,2 
100,0 

1990 
Kent 

Nüfusu 
İçindeki 

Payı 
23,6 
18,4 
11,3 
22,1 
11,7 
13,0 

100,0 
-

Toplam 
Nüfus 

İçindeki 
Payı 

12,7 
10,0 
6,1 

11,9 
6,3 
7,0 

54,0 
100,0 

(Yüzde) 

1995 
Kent 

Nüfusu 
İçindeki 

Payı 
24.4 
20,3 
15,1 
16,4 
11,9 
11,9 

100,0 
-

Toplam 
Nüfus 

İçindeki 
Payı 

14,9 
12,4 
9,2 

10,0 
7,2 
7,2 

60,9 
100,0 

Kaynak: DPT 
ve mali teşviklerin diğer yörelere ve orta büyüklükteki kentlere yönlendirilmesi, bu 
kentlerin konut ve altyapı projeleriyle desteklenmesi politikalarının uygulama alanı sınırlı 
kalmıştır. 

Kente göç edenler yeterince kentlileşememekte, kentin sunduğu bilgi, sermaye, 
teknoloji ve rekabet yoğun kültürün uzağında kalarak kimliklerini kaybetmeme çabası ile 
kent yaşamına uyum sağlayamamaktadırlar. 

Büyük kentlerde aşırı nüfus artışının bu kentlerin ekonomik taşıma kapasitesi ile 
dengelenememesi sonucunda özellikle genç işsizliği ve suça eğilim artmaktadır. 

Uygulamadaki kentsel arazi kullanım biçimleri, konut dışında, gelişmiş ülke 
standartlarına göre yetersiz oranlardadır. 1970-1990 döneminde kentlerde konuta yüzde 
40, sanayiye yüzde 6,8, yol ve meydanlara yüzde 8,8, yeşil alanlara yüzde 2,2 ve ticarete 
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yüzde 1,1 oranında .alan ayrıldığı araştırmalarla saptanmıştır. Kentler, ulaşım, ticaret, 
rekreasyon ve kamuya açık alanları sınırlı, hemen hemen sadece konut alanlarından 
oluşan bir görünüm arzetmektedir. 

Kent rantlarının yüksekliği ve götürülen altyapı hizmetleriyle artan rantlardan kamuya 
dönüş olmaması, yasal olmayan bir gayrimenkul piyasasının oluşmasına neden 
olmaktadır. • . ' • > ' 

Konut 

1993 yılı itibariyle Türkiye'de toplam 11,5 milyon civarında konut mevcut olup bunun 
8 milyona yakınının 20 bin ve daha fazla nüfuslu yerleşim birimlerinde yeraldığı tahmin 
edilmektedir. 

Planlı dönemde hızlı nüfus artışı, göç ve şehirleşme hızına bağlı olarak ortaya çıkan 
konut sorunu ekonomik ve sosyal politikalar açısından önemini korumaktadır. 

Vinci Plan döneminde 934 bin konut üretilmiş iken, Vl'ncı Plan döneminde üretilen 
konut sayısmın Plan hedefinin yüzde 90'ına tekabül eden 1,3 milyona ulaştığı tahmin 
edilmektedir. • 

1994 yılı fiyatlarıyla Vl'ncı Plan döneminde toplam sabit sermaye yatırımları içinde 
konut sektörünün payının 1990'da yüzde 32, 1991'de yüzde 31, 1992'de yüzde 30* 
1993'de yüzde 30,1994'de ise yüzde 39 olduğu tahmin edilmektedir. 

Toplu Konut Fonu kaynaklarının kullanımında bazı değişiklikler yapılmış, tamamlama 
ve altyapı̂  kredisi tahsisi yoluyla devam etmekte olan inşaatların biran evvel 
tamamlanması esas alınmıştır. Belediyelerin katkısıyla konut üretimini desteklemek 
amacıyla mevzuat düzenlemesi yapılarak yeni bir uygulamaya geçilmiştir. 

Toplu Konut Idaresi'nin kurulduğu 1984 yılından 1994 yılı sonuna kadar 
kredilendirilen konut sayısı 911.915 adet olup bunun 787.009'u tamamlanmıştır. Son 
yıllarda Idare'ce kredilendirilen konut sayısında bir düşüş görülmektedir. 

Belediyeler ve Toplu Konut İdaresi eliyle projelendirilerek konut temini için yürürlüğe 
konulan yönetmelik kapsamında başlatılan uygulamalarda bürokratik işlemler ve en az 
400 konutluk alanların temini sorun alanları olarak ortaya çıkmıştır. 

Memur ve İşçiler ile Bunların Emeklilerine Konut Edindirme Yardımı Yapılması 
Hakkında 3320 sayılı Kanun'un uygulamasında amaca yönelik uygulamalara 
geçilememiştir. 

Konut üretiminde yeni kaynak yaratılması için küçük tasarrufların kullanılmasına ve 
sermaye piyasasının geliştirilmesine yönelik kurumsal düzenlemelerin yapılması ihtiyacı 
önemini artırmaktadır. 

Konutlarda kiracılık oranı geçmiş yıllara göre artış göstermiştir. 1985 yılında yüzde 
22,8 olan kiracılık oranı 1990 yılında yüzde 29,7 olmuştur. Bu oran bucak ve köylerde 
1985 yılında yüzde 4,4 iken, 1990 yılında yüzde 10,7'ye çıkmıştır. 

Türkiye'de konut stokunu ve niteliklerini belirlemek amacıyla konut sayımı yapılması 
ihtiyacı önem arzetmektedir. 

Kat Mülkiyeti Kanunu'nun günün şartlarına göre yeniden düzenlenmesi ihtiyacı 
artmıştır. 
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b) Amaçlar, ilkeler ve Politikalar 

Bölgesel Gelişme 

Ekonomik, toplumsal, kültürel, siyasal yönleri île bir bütün teşkil eden gelişmenin, 
ulusal birliği güçlendirecek nitelikte olması esas amaçtır. . 

Kişilerde, sosyal ve iktisadi çıkarlarının ancak ulusal bütünlük içerisinde maksimize 
edilebileceği fikri güçlendirilecektir. 

Ulusal kaynaklarınken yüksek ekonomik ve sosyal faydayı sağlayacak şekilde 
geliştirilmesine ve bölgelerarası dengesizliklerin en aza indirilmesine çalışılacaktır. 

Kalkınmada öncelikli Yörelerde yaşayan nüfusun gelir seviyelerinin yükseltilerek 
refah düzeylerinin ülke ortalamalarına yaklaştırılması temel hedef olacaktır. 

Sosyal, ekonomik, kültürel ve mekansal politikaların birbirlerine olan etkileri dikkate 
alınarak sektörel politikalara mekansal boyut kazandırılacaktır. 

Bu amaçla; Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri öncelikli olmak üzere, ülkenin 
göreli olarak geri kalmış yöreleri için, kaynakları ve gelişme potansiyelleri gözönünde 
bulundurularak bölgesel gelişme projeleri hazırlanacaktır. 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri için Onarım Projesi hazırlanacak ve bu 
kapsamda istihdam sorununun çözümünde başta gelen konut ve hayvancılık sektörleri ile 
ilgili hızla gerçekleştirilebilir nitelikteki projeler hazırlanarak uygulamaya konulacaktır. 

Bölgesel gelişme çalışmaları ve fiziki planlar, çevresel etkenleri ve ekolojik 
dengelerin korunmasını da amaçlayan sürdürülebilir kalkınma anlayışı içerisinde 
hazırlanacak ve bunların kademeli planlama yapısı içerisinde Kalkınma Planları ile uyum 
içinde olması esas olacaktır. 

Kalkınmada öncelikli Yörelerde, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde 
önem arzeden hızlı demografik gelişmeler ve işsizlik sorunlarını çözebilmek amacıyla, 
yerel kaynaklar değerlendirilecek, tarımsal gelişme projeleri hazırlanacak, hayvancılık ve 
sulu tarıma dayalı alanlarda meyve-sebze ve katma değeri yüksek sınai bitkilerin 
yetiştirilmesi ve bunları işleyecek olan kırsal sanayilerin kurulması desteklenecek, kırsal 
üretken istihdam artırılacak ve başta konut sektörü olmak üzere emek yoğun projeler 
uygulamaya konulacaktır. 

Kırsal kesimde, çağdaş ihtiyaçlara uygun hizmet ve bilgi akımının kolaylaştırılması, 
mahalli idarelerin de katkısıyla müteşebbislik ruhunun geliştirilmesi ve kooperatifçiliğin 
etkinleştirilerek yaygınlaştırılması için rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin 
sağlanmasına önem verilecektir. 

Ülkenin her yerindeki insanlarımız için çağdaş yaşam koşulları sağlayan bir kırsal ve 
kentsel mekan organizasyonunun kurulmasına ve ülke düzeyine dengeli dağıtılmış kamu 
hizmetleri ile herkesin bu hizmetlerden yararlanmasına çalışılacaktır. 

Kalkınmada öncelikli Yörelerin ülkenin diğer bölgeleri ile ekonomik, sosyal ve 
kültürel uyumu için yeterli kaynak tahsisine devam edilecektir. 

Çeşitli bölgelerin ve illerin sorunları dikkate alınarak farklı gelişme politikalarının ve 
tedbirlerinin uygulanmasına çalışılacaktır. 

Endüstriyel faaliyetlere elverişli olmayan bölgelerin geliştirilmesine yönelik olarak 
her bölgenin karakteristik özelliklerine göre hayvancılık, tarım, el sanatları gibi faaliyetler 
desteklenecektir. 
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Ülke genelinde dengeli bir yerleşme düzenine kavuşmak için, plan kararlan 
doğrultusunda bir yerleşme merkezleri planlaması yapılacaktır. Sözkonusu plan, nüfus 
hareketlerinin dengeli gelişmesine yönelik politikalar oluşturulmasında baz teşkil 
edecektir. 

Çağdaş bir yaşam düzeyine ulaşılabilmesi için, başta ulaştırma ve haberleşme olmak 
üzere büyükşehirlerden başlanılarak kentsel altyapı ve çevrenin dünya standartlarına 
yükseltilmesi hedeflenecektir. 

Nüfus artış hızının nispeten yüksek olduğu bölgelerde aile planlaması çalışmalarına 
özel önem verilecektir. 

Kalkınmada öncelikli Yörelerde, bu bölgelerin gelişmesini başlatacak ve yeni iş 
alanları yaratacak olan yatırımlar, sosyal fayda unsurları da dikkate alınarak zorunlu 
hallerde devlet tarafından gerçekleştirilecektir. 

Bölgesel bazda yapılacak çalışmalar için gerekli olan istatistiksel veriler sağlanacak 
ve bölge planlarına işlerlik kazandırmak için arazi kullanımı ve mülkiyeti konularında 
araştırmalar yapılacaktır. 

Bölgesel gelişmeyi hızlandırmak amacıyla, tarım ürünlerini işlenmemiş olarak bölge 
dışına göndermek yerine, bunları bölgede işleyecek ve katma değer yaratacak olan 
tesislerin kurulması desteklenecek ve kırsal sanayilerin kurulmasına önem verilecektir. 

Kır-kent gelişmişlik farkının azaltılması, tarım işletmesi arazi büyüklüklerinin optimum 
düzeyde oluşturulabilmesi amacıyla işletilemeyen arazilerin ve hazine arazilerinin alım ve 
satımı için kurumsal ve yasal düzenleme çalışmaları yapılacaktır. 

Çok amaçlı bir bölgesel kalkınma projesi olarak yürütülen Güneydoğu Anadolu 
Projesi çalışmalarına ve uygulamalarına terminine uygun olarak hızla devam edilecektir. 

Güneydoğu Anadolu Projesi kapsamında hazırlanan çevresel etki değerlendirme 
çalışmaları uygulamaya konulacak, gerektiğinde diğer bölgeler için de benzer çalışmalar 
yapılacaktır. 

GAP yöresinde tarla içi hizmetleri sulama başlamadan önce bitirilecek ve bölge 
çiftçisinin eğitimi sağlanacak, arazi toplulaştırma ve sulama faaliyetlerine hız verilecektir. 

GAP yöresinde kentsel altyapıyla ilgili olarak, özellikle içmesuyu ve kanalizasyon 
sorunları çözüme kavuşturulacaktır. 

GAP yöresindeki organize sanayi bölgeleri Plan döneminde tamamlanacak ve küçük. 
sanayi sitelerinin yapımına önem verilecektir. 

özelleştirme uygulamalarına paralel olarak öncelikle ele alınmış olan Zonguldak ve 
Bartın illerinde yörenin; gerekli altyapı yatırımlarını ortaya koyacak, sektörel ve mekansal 
gelişme istikametlerini belirleyecek ve yeni istihdam alanları önerecek Zonguldak-Bartın 
Bölgesel Gelişme Projesi çalışmaları hızla tamamlanarak Plan döneminde uygulanmasına 
geçilecektir. 

Doğanın, kültür ve tabiat varlıklarının tahribatını en aza indirmek için, yerleşmelerin 
ve gelişme alanlarının yer seçimlerinin belirlenmesinde mevcut doğal koşullar ve ekolojik 
denge konuları önemle ele alınacaktır. 

Sadece eko-sistemleri değil, aynı zamanda kültür ve tabiat varlıklarını da koruyan ve 
sürdürülebilir kalkınma anlayışını temel alan ve bu amaçla yerel kaynakları harekete 
geçirebilen bir bölgesel kalkınma yaklaşımı geliştirilecektir. Doğal afet zararlarının 

- azaltılması konusunda tedbirler getirilecektir. 
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Ülke genelinde arazi kullanımı haritaları ve deprem haritaları çıkarılacak, kadastro 
çalışmaları hızlandırılacak ve bu çalışmalardan bölgesel ve fiziki planlama çalışmalarında 
yararlanılacaktır. 

Toprak ve su kaynaklarının korunmasına yönelik ve her il için ayrı olarak yapılacak 
çalışmalar, bölgesel gelişme projelerinde dikkate alınacaktır. 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri başta olmak üzere, yerleşmelerin çok ve 
dağınık olduğu yörelerimizde yapılacak kamu yatırımlarında, seçilecek bölgesel gelişme 
merkezlerine öncelik verilecektir. Bu merkezlerin çevrelerindeki daha alt kademe 
yerleşme merkezlerine de hizmet verecek şekilde sosyal, fiziki ve teknik altyapı yatırımları 
ile donatılmaları sağlanacaktır. 

Bu amaçla, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri öncelikli olmak üzere, kırsal alan 
yerleşim düzeninin planlanmasında, kırsal alan yerleşim gruplarına bir üst kademede 
hizmet sunacak köy grup merkezleri Merkez Köyler olarak desteklenecektir. 

Ülkemizdeki dağınık yerleşimin, yatırım politikalarının yanısıra, özendirici tedbirlerle 
düzenlenmesi ve böylece altyapı ve hizmetlerin daha etkili şekilde götürülmesi sağlanacaktır. 

özel sektörün, Kalkınmada öncelikli Yörelerde yatırım yapmasını özendirmek ve bu 
bölgelerdeki tesislerin verimli bir şekilde işletilmesini sağlamak amacıyla yapılacak devlet 
yardımları uygun talep eşiğine ulaşabilecek nitelikteki bölgesel gelişme merkezlerinde 
yoğunlaştırılacaktır. 

Göreli olarak geri kalmış yörelerin gelişmiş pazarlarla bütünleşmesini sağlamak için 
ulaştırma altyapısının iyileştirilmesine önem verilecektir. 

özel sektör yatırımlarını seçilecek bölgesel gelişme merkezlerine yönlendirmede 
hem düzenli kentsel gelişme, hem de endüstriyel faaliyetler için dışsal ekonomiler sağlama 
gibi olumlu özelliklere sahip organize sanayi bölgelerinden azami ölçüde yararlanılacaktır. 

Kalkınmada öncelikli Yörelerde inşaatı devam eden, kamulaştırma, etüd-proje 
aşamasında bulunan organize sanayi bölgeleri Plan döneminde süratle bitirilecek ve 
ihtisaslaşmaları sağlanacaktır. 

Gelişmiş ve normal yöre olarak tanımlanan illerimizde İhtisaslaşmış Organize Sanayi 
Bölgeleri kurma faaliyetleri hızlandırılacak ve bu bölgelerin son teknolojileri kullanacak 
tarzda örgütlenmeleri için AR-GE faaliyetleri ve üniversite- sanayi işbirliğini geliştirici 
yönde düzenlemeler yapılacaktır. 

Bölgesel sanayi merkezleri ile küçük, sanayi siteleri arasındaki ilişkileri güçlendirmek 
amacıyla desteklenecek sanayi türleri tespit edilecek ve geliştirilecektir. 

Küçük ve Orta ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı 
(KOSGEB) Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerine öncelik vermek üzere, Kalkınmada 
öncelikli Yörelerde Girişimciliği Destekleme Projeleri uygulayacaktır. Belirtilen 
girişimcilerin finansman desteğini karşılamak üzere Türkiye Halk Bankası'nca gerekli 
tedbirler alınacaktır. 

Kalkınmada Öncelikli Yörelerin dış pazarlara ihracat imkanları geliştirilecektir. Bu 
konuda, komşu pazarlara öncelik tanınacak, sınır ticaretinin ve serbest bölgelerin 
geliştirilmesine çalışılacaktır. 

Kalkınmada Öncelikli Yörelerde ve özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
Bölgelerinde meraların ıslahı ve. kullanma esasları, arazi bütünleştirmeleri ve tarım 
reformu çalışmalarına devam edilecektir. 
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Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri için hazırlanan Aksiyon Planı kapsamındaki 
yatırımlar sürdürülecek ve yörenin ivedilik arzeden sorunlarının çözümü için gerektiğinde 
Acil Destek Programları uygulanacaktır. 

Kalkınmada Öncelikli Yörelerdeki il özel idareleri ve belediyelerin tarım, imalat 
sanayii, turizm ve diğer kamu hizmetleri sektörlerindeki projeleri, yeterli kaynak ayrılarak 
desteklenmeye devam edilecektir. 

Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde, hayvancılığın gelir ve istihdam 
bakımından büyük önem taşıdığı gözönüne alınarak, hayvancılıkla uğraşan aile 
işletmeciliğini özendirecek politikalar izlenecektir. 

Kamu hizmetlerinin etkin bir şekilde yerine getirilmesi amacıyla, başta Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu Bölgeleri olmak üzere, Kalkınmada öncelikli Yörelerdeki personel 
açığının nitelik ve nicelik itibariyle giderilmesi için gerekli tedbirler alınacaktır. 

Kamu yönetimi açısından mevcut örgütlenme yapısı bölgesel gelişme çalışmalarıyla 
uyumlu hale getirilecektir. 

İlin temel yönetim birimi olduğu gözönüne alınarak, tüm kamu hizmetlerinin halka 
ulaştırılması açısından, önemine uygun olarak güçlendirilmesi ve bölge planlama kararları 
doğrultusunda İl Gelişme Planları hazırlanması sağlanacaktır. 

Bölgesel merkez konumundaki kentler başta olmak üzere, kent çevrelerinde ve 
içinde mevcut yeşil alanların korunması amaçlanacak ve yeşil alan önerileri getirilerek, bu 
alanların ağaçlandırılması gerçekleştirilecektir. 

Fiziki Planlama ve Kentleşme 

1995-2000 yılları arasında 5 binden az nüfuslu kırsal yerleşmeler nüfusunun yılda 
ortalama yüzde 8,7 azalarak 13,7 milyona düşeceği, 5 bin-20 bin nüfuslu yarı kırsal 
yerleşmeler nüfusunun yılda ortalama yüzde 2,7 artarak 9,5 milyona, 20 binden fazla 
nüfuslu kentsel yerleşmeler nüfusunun ise yılda ortalama 4,7 oranında artarak 47,6 
milyona yükseleceği tahmin edilmektedir. 

Ayni dönemde, nüfusu 1 milyon ile 5 milyon arasında bulunan büyük kentlerin 
toplam nüfusunun yılda ortalama yüzde 10,2 artarak 7,7 milyondan 12,5 milyona 
yükseleceği tahmin edilmektedir. Türkiye'nin en büyük kenti olan İstanbul'un nüfusunun 
2000 yılına kadar 11,5 milyona yükselmesi, toplam kent nüfusu içindeki payının yüzde 24 
civarında kalması, nüfus artış hızının yıllık ortalama yüzde 4,5 civarında olması 
beklenmektedir. 1995-2000 döneminde nüfusu bir milyonun üzerindeki büyük kentlere 
doğru göç eğilimini yavaşlatıcı politikalar uygulamaya konulacaktır. 

TABLO: 39-Yerleşme Grupları itibariyle Nüfus Tahminleri 

Yerleşme Grupları 
5.000'denAz 
5.000-20.000 
20.000'deh Fazla 
TOPLAM 

1995 
Nüfus 

(Bin Kişi) 
18 749 
5568 

37 854 
62171 

Yüzde 
Pay 

30,1 
9,0 

60,9 
100,0 

2000 
Nüfus 

(Bin Kişi) 
13 419 
6 364 

47550 
67332 

Yüzde 
Pay 
19,9 
9,5 

70,6 
100,0 

1995-2000 Dönemi 
Yıllık Ortalama 

Artış Hızı (Yüzde) 
-8,7 
2,7 
4,7 

Kaynak: DPT 
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TABLO: 40- Kent Nüfusunda Gelişmeler 

Nüfus Grupları 
5.000.000'dan Fazla 
1.000.000-5.000.000 
500.000-1.000.000 
100.000-500.000 
50.000-100.000 
20.000-50.000 
TOPLAM 

1995 
Nüfus 

(Bin Kişi) 
9245 
7699 
5 721 
6204 
4496 
4488 

37853 

Kent 
Sayısı 

1 
4 
8 

32 
64 

140 
249 

2000 
Nüfus 

(Bin Kişi) 
11 521 
12 528 
4 777 
8309 
5488 
4927 

47550 

Kent 
Sayısı 

1 
7 
6 

44 
79 

160 
297 

1995-2000 Dönemi 
Yıllık Ortalama 

Artış Hızı (Yüzde) 
4,5 

10,2 
-3,5 
6,0 
4,1 
1,9 
4,7 

Kaynak: DPT 

1995 yılında yüzde 60,9 olduğu tahmin edilen kent nüfusu oranının 2000 yılında 
yüzde 70,6'ya yükseleceği, 1990-1995 döneminde düşme göstermiş olan kentleşme 
hızının iç ve dış ekonomik ve sosyal etkenlerle 1995-2000 döneminde yeniden artacağı 
tahmin edilmektedir. 

TABLO: 41-Kent Nüfusunun Yıllık Ortalama Artış Hızı 
ve Ülke Nüfusu içindeki Payı 

. . ., (Yüzde) 
Yıllar Yıllık Ortalama Artış Hızı Ülke Nüfusu İçindeki Payı 
1990 5,0 54,0 
1995 4,4 60,9 
2000 4,7 70,6 

Kaynak: DPT 

Yerleşmelerin planlanmasında, planlama-uygulama-denetim süreci bütünleştirici ve 
yönlendirici bir boyutta yeniden düzenlenecektir. 

Kentlerdeki yaşam çevresi ve yaşam kalitesi geliştirilecek ve iyileştirilecektir. 

Kentleşmede yatay ve dikey dengenin sağlanmasına yönelik olarak sanayileşme, 
kamu yatırımları ve teşvik politikalarının büyükşehirlere göçü ve sanayi yığılmasını 
özendirmemesine dikkat edilecek; göç, metropoller yerine bölge merkezlerine, orta 
büyüklükteki kentlere ve merkezi nitelikteki diğer yerleşim birimlerine yönlendirilmeye 
çalışılacaktır. Bu amaçla geliştirilecek kentler, sanayi teşvikleri, altyapı, hizmet ve konut 
yatırımları ile desteklenecektir. 

Kent planlamasının fiziki ve sayısal bilgi bazının geliştirilmesi, organizasyon 
eksikliklerinin tamamlanması ve planlamada yeni yaklaşım ve teknolojilerin kullanımı 
sağlanacaktır. 

Mevzii imar planlarının yapımı, imar planı değişiklikleri ve ıslah imar planları 
uygulamasına ilişkin mevzuatta yeniden düzenleme çalışmaları yapılacaktır. 

Kentlerde arsa temini, altyapının geliştirilmesi, konut ve altyapı konuları bir bütün 
olarak ele alınacaktır. Yeni gecekondulaşmalara imkan vermemek için yaratılan rantların 
kamuya aktarılması sağlanacaktır. 
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Plan döneminin sonunda en az bir kentin yüksek katma değerli faaliyetlerin 
yoğunlaştığı uluslararası bir merkez haline getirilmesi sağlanacaktır. 

Kentler arasında ihtisaslaşmaya önem verilecektir. 

Kentlerde tarihi, doğal ve kültürel değere sahip alan ve eserlerin korunması ve 
yenilenmesine önem ve öncelik verilecek, kent kimliğini oluşturan şehircilik ve mimari 
tarzlarını koruma ve geliştirme faaliyetleri teşvik edilecektir. 

Tek tip kentlerin ortaya çıkmasına yol açan standart imar yönetmeliklerinde yöre ve 
kentlerin özelliklerini ön plana çıkaran değişiklikler getirilecektir. 

Kent hizmetlerinde olduğu kadar, kentlerin güzelleştirilmesi, fikir ve sanat 
faaliyetlerinin teşvik edilmesinde de özel sektörün katkısından yararlanılacaktır. 

Kente göç eden nüfusun kentlileşme sorunları üzerinde dikkatle durularak eğitim 
kurumları, gönüllü kuruluşlar, sivil örgütler ve kitle iletişim araçlarıyla eğitsel uyum 
programları hazırlanması ve uygulanması sağlanacaktır. 

Konut 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri başta olmak üzere, Kalkınmada öncelikli 
Yörelerde geliştirilecek projeler ile konut üretimi hızlandırılacaktır. 

' ..-, Vll'nci Plan döneminde nüfusu 20 binden az olan yerleşim yerlerinde demografik 
gelişmelerden doğacak yeni konut ihtiyacının toplam 148 bin, nüfusu 20 binden fazla olan 
yerleşim yerlerinde ise toplam 2.142 bin olacağı tahmin edilmektedir. Ayrıca, yenileme 
ihtiyacı Ve afet konutları olarak birikmiş ihtiyaç dahil her yıl 50 bin civarında yeni konut 
yapılması gerekecektir. Bu durumda, Plan döneminde toplam 2.540 bin yeni konuta 
ihtiyaç olacaktır. 

TABLO: 42-Konut İhtiyacı 

(Bin Adet) 

Yıllar 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
TOPLAM 

Demografik ihtiyaç 
20 Binden Az 

Nüfuslu 
Yerleşim Yerleri 

28 
29 
29 
30 
32 

148 

20 Binden Fazla 
Nüfuslu Yerleşim 

Yerleri 
382 
419 
434 
436 
471 

2142 

Toplam 
410 
448 
463 
466 
503 

2 290 

Yenileme ve 
Afet Konutu 

ihtiyacı 
50 
50 
50 
50 
50 

250 

Toplam İhtiyaç 
460 

. 498 
513 
516 
553 

2 540 

Kaynak: DPT 

Hızlı kentleşme ve artan nüfusun konut ihtiyacının karşılanabilmesi için konut üretimi 
ve sahipliği teşvik edilecek, bu amaçla kamuya ilave yük getirmeyecek şekilde uygun 
finansman modelleri geliştirilecektir. 

Kentleşme, arsa, konut ve kentsel altyapı ile ilgili tüm uygulamalar bir bütünlük 
içinde ele alınacak ve merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasındaki koordinasyon ile 
gerçekleştirilecektir. 

Gecekondu mevzuatı günün şartlarına uygun hale getirilecektir. 
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Konut teknolojisindeki gelişmeler desteklenerek yaygınlaştırılacaktır. 

Afete ilişkin mevzuat günün şartlarına göre yeniden düzenlenecektir. 

Yüzde 92'si deprem bölgelerinde bulunan ülkemizde doğal afetlerin önlenmesi ve 
zararlarının azaltılması yönünde çalışmalar yapılacak, afet riskini enaza indirmek için 
gerekli önlemler alınacaktır. 

Konut sayımı yapılacak ve periyodik hale getirilecek, mevcut verilerin güncelliğinin 
sağlanması için bir Konut Bilgi Bankası kurulacaktır. 

c) Hukuki vo Kurumsal Düzenlemeler 

Bölge ve il düzeyindeki kalkınma çabalarını hızlandırmak ve varolan aksaklıkları 
gidermek amacıyla il İdaresi Kanunu, İl Özel idaresi Kanunu, İmar Kanunu, Belediye 
Kanunu başta olmak üzere, il ve mahalli idarelerle ilgili kanunlarda gerekli değişiklikler 
yapılacaktır. 

5442 sayılı il idaresi Kanunu'nda değişiklik yapan tasarı yasalaştığında, Valiliklerin, il 
yönetiminde uzmanlık bilgi ve deneyiminden yararlanabilecekleri ve proje geliştirme 
çalışmalarında değerlendirebilecekleri personel il planlama çalışmalarında istihdam 
edilebilecektir. 

3360 sayılı il Özel idaresi Kanunu'nda gerekli değişiklikler yapılarak, özel idareler 
güçlendirilecektir. Bu kapsamda köy hizmetleri niteliğindeki bazı hizmetlerin il özel 
idarelerince yerine getirilmesi sağlanacaktır. 

1580 sayılı Belediye Kanunu günün ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlenecek, bu 
konudaki çalışmalar kısa zamanda sonuçlandırılarak, belediyelerin yetki ve 
sorumlulukları, yerinden yönetim ilkesi çerçevesinde artırılacaktır. Böylece belediyeler 
düzeyinde kaynakların en verimli kullanılmasını sağlayacak düzenlemeler ve tedbirler 
getirilecek, kentsel gelişme hızlandırılacaktır. 

3194 sayılı imar Kanunu'nun yeniden düzenlenmesine ihtiyaç bulunmaktadır. 
Planlama ve uygulama sürecinde yaşanan çok başlılık ve yetki çatışmasını önlemek 
maksadıyla merkezi ve yerel yönetimlerin görev dağılımında denge, merkezi yönetim 
kademesinde koordinasyon ve büyükşehir ile ilçe belediyelerinin imarla ilgili 
çalışmalarında, imar planlarının hazırlanması, uygulanması, birbirlerine uygunluğu, itiraz 
süreleri, planların kesinleşmesi ve ancak yasada belirtilen koşullar çerçevesinde 
değiştirilebileceği gibi hususlar tereddüde yol açmayacak şekilde belirlenecektir. 

imar planlamasının yeni ve çağdaş teknolojilerin katkısıyla daha esnek şekilde ve 
kısa sürede gerçekleştirilmesini sağlamak; planları yapan, yaptıran ve planlara aykırı 
hareket edenlerin sorumluluklarını ve uygulanacak müeyyideleri açıklıkla ortaya koymak 
amaçlarıyla 3194 sayılı imar Kanunu'nda gerekli değişiklikler yapılacaktır. 

imar planı yapılması, değişiklikleri, mevzii imar planları ve tip imar uygulamalarına 
ilişkin Yönetmeliklerde, imar planı değişikliği için gerekli şartların açıkça sayılması, mevzii 
imar planları yapım yetkisinin sadece ilgili kamu yönetimlerine verilmesi, bu planların 
kentin nazım imar plahı ile bütünlüğünün sağlanması, planlama ve uygulamada kentlerin 
tarihsel, coğrafi ve mimari özelliklerini ön plana çıkaran ve tek tip kentlerin ortaya 
çıkmasını önleyen esnekliklerin getirilmesi amaçlarıyla değişikliklere gidilecektir. 

önceden tasarlanmış rant paylaşımlarını ve yasa dışı davranışları ciddi şekilde 
teşvik eden ıslah imar planları uygulamasına son verilmesi amacıyla 2981 ve 3290 sayılı 
imar Affı Kanunlarının esasen geçici olup da sonradan süresi uzatılmrş bulunan tslah imar 
planlarına ilişkin hükümleri kaldırılacaktır. 
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Afet öncesi ve afetin vukuu bulması halinde acil kararların alınıp uygulamaya 
konulabilmesi için bu işle uğraşan kurum ve kuruluşların diğer kurumlarla 
koordinasyonunu sağlayacak bir yapıda olması ve etkili tedbirlerin alınmasını sağlamak 
amacıyla 7269 sayılı Umumr Hayata Müessir Afetler Dolayısı İle Alınacak Tedbirler ile 
Yapılacak Yardımlara Dair Kanun yeniden düzenlenecektir. 

Toplu yerleşim alanlarında yönetim ve işletme sorunlarını mülkiyete bağımlı 
kalmadan çözümlemek için Kat Mülkiyeti Kanunu'nu da kapsayan mevzuat düzenleme 
çalışmaları yapılacaktır. 

Büyük kentlerin yarısından fazlasını oluşturan gecekonduların yasal konut haline 
dönüştürülebilmesi ve sağlanan rantın kamuya aktarılabilmesi için kent yenilenmesine 
imkan tanıyan ve kendi kendini finanse edebilecek düzenlemelerin yapılması, belediyelere 
arsa sağlanmasının yeniden düzenlenmesi amacıyla 775 sayılı Gecekondu Kanunu'nda 
gerekli değişiklikler yapılacaktır. 

Hazineye ait tarım arazileri ile işletilemeyen tarım arazilerinin alım satımını 
düzenlemek amacıyla bir organizasyon oluşturulacaktır. 

Kırsal alandaki yerleşimin düzenlenmesi ve yurtdışından gelen göçmenlerin 
yerleştirilmesi amacıyla, değişenülke koşullarına uygun olarak 2510 sayılı Iskan Kanunu 
yeniden düzenlenecektir. 

Günün koşulları itibariyle istenen duyarlılıkta olmayan eski kadastro bilgilerinin bir 
plan dahilinde yenilenmesine imkan sağlamak üzere 2859 sayılı Tapulama ve Kadastro 
Paftalarının Yenilenmesi Hakkında Kanun'da gerekli düzenlemeler yapılacaktır. 

Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan tespit dışı olup özel mülkiyete açılabilir 
nitelikte alanların yüz ölçümlerinin hesaplanması ve sınırlarının belirlenmesi amacıyla 
3402 sayılı Kadastro Kanunu'nda gerekli değişiklik yapılacaktır. 

Toprağa dayalı bilgilerin, daha geniş ve sağlıklı bir şekilde toplanıp istifadeye 
sunulabilmesi için Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bünyesinde Tapu ve Kadastro Bilgi 
Sistemi kurulacaktır. 

19. METROPOLLERLE İLGİLİ DÜZENLEMELER 

a) Mevcut Durum 

Metropollerle ilgili Düzenlemeler; bu özellikleri taşıyan kentlerimizin içinde 
bulundukları sorunlara çözüm bulunabilmesi, ulusal ve uluslararası düzeyde çağdaş 
metropoller konumuna getirilebilmeleri için, Plan döneminde öncelikle ele alınacak temel 
yapısal değişim projelerinden biri olarak belirlenmiştir. 

Kentlerde yaşama arzusunun artmasının yanısıra, sanayi ve ticaretin yoğunlaşmış 
olması ve iş bulma olasılığının diğer yörelere göre nispeten yüksek oluşu, metropollere 
yönelik göçü arttırmaktadır. 

Aşırı nüfus birikimine yol açan göç; işsizlik sorununun yanısıra yerleşim, konut, 
çevre, altyapı, ulaşım, sağlık, eğitim ve asayiş sorunlarını da arttırmıştır. 

Bugün varolan yasal ve yönetsel yapı, metropollerde hızlı göçün olumsuz yönde 
etkilediği kentleşmeyi denetleyememiş ve yönlendirememiştir. 

Belediyeler ye mülki idareler arasında yeterli ölçüde eşgüdümün sağlanamaması, 
gerekli ve etkin denetimin yapılamaması sonucu kamu arazileri işgal edilmiş ve plansız bir 
kentleşme meydana gelmiştir. 
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Sanayinin büyük ölçüde metropollerde gelişmiş olması iskan alanlarını daraltmakta, 
trafik yoğunluğunu belirli merkezlerde arttırmakta, kentiçi ulaşıma ve çevreye ilave yük 
getirmektedir. 

Metropollerin başında gelen istanbul, ülke endüstri sektöründeki istihdamın 1/3'ünü 
yaratmakta ve Türkiye İthalatının 1/3'ünü ve ihracatının 1/5'ini gerçekleştirmektedir. Ülke 
endüstriyel kuruluşlarının yüzde 24'ü ve ticari işletmelerin yüzde 20'si istanbul'da 
konumlanmış bulunmaktadır. Dolayısıyla istanbul, ekonomik ve sosyal maliyetler 
yönünden katlanılması güçlük arzeden boyutlara varan bir büyüme içerisine girmiştir. 

Metropollerde çevreye zarar vermeden katı atıkları ayıklayan, geri kazanan, düzenli 
ve sağlıklı bir şekilde depolayan katı atık yönetim sistemleri henüz kurulamamıştır, imar 
planlarında çöp alanları belirlenmediğinden sağlıksız çöp alanları oluşmuştur. 

Özellikle istanbul kentinde ulaştırma altyapısı ve toplu taşıma hizmetleri yetersizdir. 
istanbul Boğazı'nda kentiçi ve transit geçişe hizmet vermekte olan iki köprü yanında 
üçüncü bir geçişe ihtiyaç bulunmaktadır. 

istanbul Boğazı'ndan transit geçiş yapan gemi sayısı yılda yaklaşık 40 bin adet 
olup, bunun yarısı yabancı bayraklı gemilerdir. 1952-1991 yılları arasındaki 444 adet 
deniz kazasının yüzde 35'i son dört yılda meydana gelmiştir. Bu durum istanbul'un deniz 
ulaşımında ve Boğaz güvenliğinde büyük sorun yaratmaktadır. 

Özellikle istanbul'da düşük kalorili ve yüksek oranda kükürt ihtiva eden kömürün çok 
kullanılması hava kirliliğini artırmaktadır. Bir diğer sebep, taşıt araçlarından çıkan 
kontrolsüz ve karbon monoksitçe zengin ekzoz gazı emisyonudur. 

2495 sayılı Bazı Kurum ve Kuruluşların Korunması ve Güvenliklerinin Sağlanması 
Hakkında Kanunda 4102 sayılı Kanunla değişiklik yapılarak, istanbul ve diğer şehirlerdeki 
kapalı çarşı ve buna benzer ticari, turistik tesislerde özel güvenlik teşkilâtı kurulması 
imkanı getirilmiştir. 

b) Amaçlar, ilkeler ve Politikalar 

Metropoller, ülkenin en önemli merkezleri olarak finans, turizm, kültür ve sanat şehri 
kimlikleri ön plana çıkarılarak, ulusal ve uluslararası düzeyde çağdaş birer kent haline 
getirilecektir. 

Metropollere büyük bir yük getiren göç olgusunun dengelenebilmesi için, endüstrinin 
yerseçimi yeniden yönlendirilecektir. Bu amaçla, ülke genelinde gelişme kutupları 
oluşması desteklenecektir. Böylece İstanbul gibi büyük metropollerin sahip oldukları 
pekçok hizmetin ve istihdam imkanlarının buralarda gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. 

Metropollerin ve çevre illerin sorunlarını çözmek ve sosyo-ekonomik orta vadeli 
gelişme desenini belirlemek için gerektiğinde bölgesel gelişme planları yapılacaktır. 

Bu çerçevede, geliştirilecek ticaret, sanayi ve konut politikaları ile çevre ve mekan 
kaliteleri korunacak ve kentsel büyüme denetim altına alınacaktır. Bu amaçla, 
metropollerde ve komşu illerde imar planlarının entegre bir şekilde hazırlanması 
sağlanacaktır. 

Mevcut yönetim sistemi, dinamik bölge yapısı içerisinde metropollerin 
gereksinimlerini karşılayamadığından, kamu yönetiminde yeni düzenlemelere gidilecek, 
yerel yönetimlerin verimliliğinin artırılması sağlanacaktır. Bu çerçevede il özel idarelerine 
daha fazla etkinlik kazandırılacaktır. 
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Istanbul'un tarihi süreç içerisinde oluşan bölgesel metropol kimliğini aşarak 
uluslararası çağdaş bir metropol haline getirilmesi hedeflenmiştir. Bu amaçla, İstanbul'un 
planlı gelişmesi sağlanarak sosyal, kültürel ve ekonomik fonksiyonları güçlendirilecektir. 

istanbul'un erişmiş olduğu mekansal büyüklük, kentiçi güvenliğine ilişkin hizmetlerin 
diğer illerden farklı bir biçimde yürütülmesini gerektirdiğinden, güvenlik bakımından 
teşkilatlanmanın yeniden yapılanması sağlanacaktır. 

Metropollerde- yapılacak yatırım ve hizmetlerin finansmanında mahalli kaynakların -
payı arttırılacaktır. 

Ülke genelinde dengeli endüstrileşmeye işlerlik kazandırılarak, istanbul ve 
çevresinde önemli bir sorun haline gelen sanayi tesislerinin bölge dışına taşınması 
özendirilmeye devam edilecektir. Bu çerçevede, istanbul ili ve çevresinde, sanayi 
yoğunluğu azaltılacak ve bazı sektörlerde yatırım teşvikleri sınırlandırılacaktır. 

Metropollerde merkezdeki yoğunlaşmayı önjemek amacıyla uydu kentler oluşturulacak, 
özellikle İstanbul kentsel fonksiyonları itibariyle çok merkezli bir yapıya kavuşturulacaktır. 

Metropolleri ve çevre illerini de kapsayacak şekilde hazırlanacak Bölgesel Gelişme 
Planlarının yanısıra, bu planlarla uyumlu olarak fiziki plan çalışmaları da yapılacak ve 
gelişme alanları buna göre belirlenecektir. 

Metropollerin yakın çevrelerinde kentsel gelişme alanları planlanacaktır. 

Başta kamu arazileri kullanılmak üzere altyapısı hazır, planlı arsa üretilecek ve toplu 
konut uygulamalarıyla konut açığının giderilmesine çalışılacak, bu uygulamayla aynı 
zamanda kamuya gelir sağlanacaktır.' 

Hazine arazilerini ve özellikle koruma ve SİT alanları ile orman dışına çıkarılan 
yerleri işgal eden, üzerine inşaat yapan veya yaptıran, bunlardan menfaat temin edenler 
için ilgili kanunlarda düzenlemeler yapılarak, caydırıcı nitelikte cezai hükümler getirilecektir. 

İstanbul'da yaklaşık 5 milyon kişi olan günlük kentiçi yolcu taşımacılığının karayolu 
ağırlıklı durumundan çıkartılarak denizyolu ve raylı ulaşım sistemlerinin payını arttırmak 
üzere; Kentiçi Ulaşım Master Planı hazırlanarak uygulamaya konulacaktır. Benzeri plan 
çalışmaları gerektiğinde diğer metropoller için uygulanacaktır. 

Toplu ve bireysel taşıma araçlarının trafik güvenliği ve genel sağlık koşulları 
açısından etkili ve sürekli denetimi sağlanacak, trafik eğitimine ağırlık verilecek ve trafik 
suçlarını engelleyici etkili yaptırımlar için yasal düzenlemeler yapılacaktır. 

Kayıtlı araç sayısı 1,2 milyona yaklaşan istanbul başta olmak üzere, metropollerde 
otopark olmaya müsait arsalar belirlenecek, gerçek kişilere ait yerlerin otopark olarak 
kullanılması için gerekli çalışmalar yapılacaktır. 

Derince Limanının kullanım kapasitesi arttırılarak istanbul şehir merkezindeki deniz 
trafiği yükü azaltılacaktır. 

Ulaşım ve trafik sorununun çözümünde önem taşıyan İstanbul ve Ankara Metroları, 
terminine uygun olarak tamamlanacaktır. Ayrıca, istanbul'da üçüncü Boğaz Geçişi etüd 
sonuçlarına göre karara bağlanacaktır. Bu projeye Vll'nci Plan döneminde başlanılacaktır. 

izmir'de körfez kirliliğini giderici çalışmalar desteklenecek ve alternatif limanlar 
geliştirilecektir. 

Ülkenin yurtiçi ve yurtdışı bağlantısında önemli ölçüde görev yapmakta olan ve 



- 1 5 7 -

mevcut kapasitesi 7,5 milyon kişi/yıl olan Atatürk Havalimanının kapasitesi, son yıllarda 
artan yolcu trafiği gözönünde bulundurularak artırılacaktır. 

Çöp alanlarının çevreye olan olumsuz etkilerini gidermek amacıyla yeni çöp alanları 
tespit edilecek ve katı atıkları ayıklayan, geri kazanan, düzenli ve sağlıklı bir şekilde 
depolayan katı atık yönetim sistemleri kurulacak ve gerektiğinde özel sektör de bu etkinlik 
içinde görev alacaktır. 

Metropollerdeki çöp alanlarının rehabilitasyonu öncelikle tamamlanacaktır. 

Metropollerde doğalgaz kullanımı çalışmaları hızlandırılacak; kapasitesi düşük olan 
mevcut projeler revize edilerek, kullanım alanları genişletilecektir. 

Doğalgaz kullanımının yaygınlaştırılmasının yanısıra, iyi kaliteli yerli kömürlerle 
birlikte ithal kömür kullanımı için gerekli tedbirler alınacak, kentlere kaçak kömür girişi 
engellenecektir. 

Yeni yapılarda ısı izolasyonuna önem verilerek yakıt tüketimi azaltılacaktır. Bu 
amaçla mevcut yönetmelikler etkin bir şekilde uygulanacaktır. 

Sanayi kuruluşlarında baca filtresi ve arıtma sistemi zorunlu hale getirilecektir. 

Kıyılarda, Boğazlarda ve Marmara Denizinde seyreden gemilerin çöp ve 
sintinelerinin özel sektör tarafından toplanmasına yönelik düzenlemeler yapılacaktır. 

Metropollerde kamu kuruluşları tarafından arzedilen hizmetler, bedeli altında 
satılmayacak, bu hizmetlerin finansman ihtiyaçlarının karşılanmasında kentin yarattığı 
kaynaklardan da yararlanılacaktır. 

Boğazlardan güvenli geçişin sağlanması amacıyla geçişleri kontrol edecek ve 
gerektiğinde acil yardımda bulunacak bir yapılanma sağlanacaktır. 

Mevcut yasalar çerçevesinde yürütülmekte olan kentiçi güvenliğe ilişkin hizmetlerin, 
metropollerin ulaşmış olduğu büyüklük ve nüfuslanndaki artış karşısında, özel bir 
düzenlemeye göre örgütlenmeleri ve yönetilmeleri sağlanacaktır. 

Metropollerdeki kaymakamlar, ilçe sınırları içerisinde sorunları çözebilecek yetkilerle 
donatılacaktır. . 

c) Hukuki vo Kurumsal Düzenlemeler 

Metropollerle ilgili düzenlemeleri yapmak ve varolan aksaklıkları gidermek amacıyla; 
il İdaresi Kanunu, Gecekondu Kanunu, Arsa Ofisi Kanunu, Orman Köylülerinin 
Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında Kanun, Boğaziçi Kanunu, Kültür ve Tabiat 
Varlıklarını Koruma Kanunu ve Büyükşehir Belediye Kanunu'nda gerekli değişiklikler 
yapılacaktır. 

5442 sayılı il İdaresi Kanunu'nda yapılacak değişiklikle Valiliklerin, il yönetiminde 
uzmanlık bilgi ve deneyiminden yararlanabilecekleri ve proje geliştirme çalışmalarında 
değerlendirebilecekleri elemanların istihdamı kolaylaşacaktır. Böylece, metropollerde 
ihtiyaç duyulan elemanların il planlama faaliyetlerinde çalıştırılmaları imkanları 
getirilecektir. 

775 sayılı Gecekondu Kanunu'ndaki cezai hükümlerin gecekondu ve imara aykırı 
yapılaşmayı önlemede yaptırım gücü kalmamıştır. Kamu kurum ve kuruluşlarına ve gerçek 
kişilere ait arazilerin rızasız ve zor kullanarak ele geçirilmesinin önlenmesi gerekmektedir. 
TBMM'ne sevkedilmiş olan bu konudaki Kanun Teklifi yasalaştığında, caydırıcı önlemler 
uygulamaya konulacaktır. 



- 1 5 8 -

775 sayılı Kanun'un Hazineden ve özel idarelerden belediyelere arsa devrini 
düzenleyen,' ancak bu imkandan yararlanabilecek belediyelerin 1966 yılından önce 
kurulmuş olması şartını getiren maddesi, 1966'dan sonra kurulan belediyeler aleyhine 
eşitsizlik yarattığından, yapılacak değişiklikle bu durum düzeltilecektir. 

TBMM Genel Kuruluna sevk edilmiş bulunan 1164 sayılı Arsa Ofisi Kanunu'nda 
yapılacak değişiklikle, Arsa Ofisine kamu kurum ve kuruluşlarının yanısıra özel hukuk 
tüzel kişileri aracılığıyla da arsa satma imkanı sağlanacaktır. Bu Tasarı yasalaştığında; 
kentsel arsa ve konut üretimi hızlandırılmış olacak, toplu konut uygulamaları özendirilecek 
ve Hazineye ait taşınmazların satış gelirinden verilecek belirli bir pay ile belediyeler 
desteklenecektir. 

2924 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında Kanun'da 
değişiklik yapılması ile ilgili ve TBMM Genel Kurulu gündeminde bulunan Teklif 
yasalaştığında, orman vasfını yitirmiş ve kentleşmiş olan alanların satılmak suretiyle, 
Devletin hem arsadan hem de bundan sonraki alım satımdan tapu harçları yoluyla 
yararlanması sağlanacaktır. Bu durumda Hazinenin sadece istanbul'da 150 milyon 
metrekare alandan önemli ölçüde yarar sağlaması mümkün olacaktır. 

Halen Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda bulunan İstanbul 
içmesuyu Havzaları ve Boğaziçi Koruma ve İmar İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında Kanun Tasarısı kabul edildiğinde; Boğaziçinin ve içmesuyu havzalarının 
korunması, kanunsuz ve imara aykırı gelişmelerin önlenmesi sağlanacaktır. 

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nda değişiklik yapmak üzere 
hazırlanan Kanun Tasarısı yasalaştığında, korunması gerekli saraylar, köşkler, evler, 
yollar, konaklar ve benzeri yerlerle sivil mimari örneklerin, bulunduğu il valisinin talebi 
üzerine Hazineye, Hazineden de Kültür Bakanlığına devredilmesi sağlanacaktır. 

3030 sayılı Kanun'la, büyükşehir belediyelerine, ilçe belediyelerince yapılan 
uygulama imar planlarını onaylama yetkisi verilmiş, ancak bir süre belirlemesi 
yapılmadığından, uygulamada sorunlar ve aksaklıklar meydana gelmiştir. Bu Yasada 
yapılacak değişiklikle belirtilen aksaklıkları giderici düzenlemeler getirilecektir. 

V. ÇEVRENİN KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ 

20. ÇEVRE İLE İLGİLİ KURUMSAL DÜZENLEMELER 

a) Mevcut Durum 

vinci Planda benimsenen sürdürülebilir kalkınma yaklaşımına rağmen, bir yandan 
tüm ekonomik ve sosyal kararlarda çevre boyutunun dikkate alınmasında, öte yandan 
işlevsel ve dinamik bir çevre yönetimini oluşturacak örgütsel ve hukuksal düzenlemelerin 
gerçekleştirilmesinde yetersiz kalınmıştır. Çevre yönetiminden sorumlu kuruluşlar 
arasında eşgüdüm, iş birliği ve iş bölümü sağlanamamış, çevre finansman sistemi, 
çevresel veri ve bilgi altyapısı oluşturulamamış, hukuksal düzenlemelerde etken bir çevre 
yönetimine imkan yerecek düzeye gelinememiştir. 

Kalkınma Planlarında çevre politikaları, önceleri sadece ortaya çıkan kirliliği giderici 
amaçlara dayanırken, daha sonra önleyici politikalar ye nihayet sürdürülebilir kalkınma 
anlayışına uygun bir şekilde, çevre ve ekonominin entegrasyonuna öncelik veren 
politikalar şeklinde bir gelişme öngörmüştür. 

• Ekonomik, idari, hukuki, politik, sosyal ve kültürel araçları kullanarak doğal ve yapay 
çevre unsurlarının sürdürülebilir kullanımını sağlamak üzere yerel, bölgesel ve merkezi 
düzeyde politika ve stratejilere ihtiyaç duyulmaktadır. 
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Çevre konularında temel politikaları saptamak ve kuruluşlar arasında koordinasyonu 
ve işbirliğini sağlamakla görevli olarak kurulan Çevre Bakanlığı bugün bu fonksiyonlarını 
yerine getirmede yetersiz kalmaktadır. Çevre Bakanlığının il düzeyindeki örgütleri teknik 
donanım yetersizliği nedeniyle işlevsel olamamakta ancak daha önemlisi etken bir çevre 
yönetiminde merkezi düzeyde, il düzeyinde ve belediyeler düzeyinde yönetim esaslarının 
belirlenmemiş olması nedeniyle uygulamada yetersiz kalmaktadır. 

Ülkemizde çevre korumaya yönelik çok sayıda hukuki düzenleme bulunmaktadır. 
Gerek Çevre Kanunu, gerek çıkarılmış olan yönetmelikler, gerekse çevre ile ilgili mevcut 
mevzuat incelendiğinde, bazı aksaklık, uyumsuzluk ve tekrarlar göze çarpmaktadır. Bu 
durum, çevre mevzuatının uygulanmasında güçlüklere neden olmaktadır. •. . 

Çevre mevzuatında başlıca sorun 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun günün ihtiyaçlarına 
cevap veremez hale gelmesidir. 

Kanun'da öngörülen müeyyidelerin yetersizliği ve eksikliği, Kanun'un daha ziyade 
kirlilik boyutuna önem vererek çevre koruma boyutunun ihmaj edilmiş olması, katılım ve 
eğitim konusunda herhangi bir düzenleme ihtiva etmemesi uygulamada karşılaşılan 
aksaklıkların başlıca nedeni olarak görülmektedir. 

Çevre yönetiminde etkinliği sağlamak amacıyla Bakanlık haline getirilen çevre 
örgütü, çevreden sorumlu diğer kuruluşlarla koordinasyon ve işbirliğini sağlayacak bir 
yapıya ulaşamamıştır. 

Teşkilatlanmada çevre ile ilgili eski düzenlemeler aynen korunmuş, yeni kurumsal 
yapı eski yapının pzerine oturtulmuş olduğundan çevreyle ilgili bakanlık ve kuruluşlar 
arasında yetki, görev ve sorumluluk çatışmalarına neden olunmuştur. Aynı konuda birden 
fazla sayıda kuruluşun yetkili olması, koordinasyon ve işbirliğinde etkinlik sağlanamaması 
yüzünden çevre koruma konusundaki hizmetlerde başarı sağlanamamaktadır. 

Kurumsal yapıdaki merkezi düzeyde görülen bu belirsizlikler, taşra teşkilatında ve 
yerel yönetimlerin çevre alanındaki faaliyetlerinde de sözkonusudur. Çevre Kanunu ve 
çevre ile ilgili diğer kanunlar ile denetim yapma ve yaptırım konusunda Belediyeler ve 
Mülki İdarelere önemli yetkiler verilmesine rağmen, gerekli teknik donanım ve altyapıdaki 
yetersizlikler, nitelikli personel ve kaynak yetersizliği gibi nedenlerle bu yetkilerin etkili bir 
şekilde kullanılamadığı görülmektedir. 

Uluslararası mevzuat, özellikle 1992 Rio Çevre ve Kalkınma Konferansından sonra 
kabul edilen Gündem 21 Eylem Planı, ülkeleri bağlayıcı niteliktedir. Bu bağlamda, 
uluslararası yükümlülüklerimizi yerine getirmede kalkınma çabalarımızı engellemeyecek 
ve haklarımızı savunabilecek altyapıyı oluşturma zorunluluğu bulunmaktadır. 

Doğal kaynakların yönetimi ve çevrenin korunması stratejilerinin kapsamlı bir 
finansman mekanizmasını içermesi zorunlu olmaktadır. Bugüne kadar çevre konusuna 
ayrılan kaynaklar parçacıl yaklaşımlarla sorun ortaya çıktıktan sonra çözme amacına 
yönelik olarak ayrılan kaynaklar niteliğindedir. Çevresel maliyetlerin içselleştirilmesi 
çalışmaları başlamamıştır. Çevre amaçlı oluşturulan fonlar amaçları doğrultusunda 
kullanılamamıştır. Çevre finansman sisteminin örgütsel ve hukuki yapıya uygun olarak 
sistemli bir şekilde ortaya konulması gerekmektedir. 

Etken bir çevre yönetiminin teknik araçları olan planlama süreci, veri ve bilgi 
sistemlerinin oluşturulması, araştırma, analiz, izleme sisteminin kurulması ve envanter 
çalışmalarının yetersiz olduğu görülmektedir. 

Çevre standartları, gerekli araştırmalara dayandırılmadan, standart geliştirme 
süreçlerinden geçmeden hazırlandığı için yeterli değildir. Ayrıca, bu standartların uluslararası 
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standartlar, özellikle AB standartları doğrultusunda sürekli olarak güncelleştirilmesi 
gerekmektedir. Veri ve bilgi sistemleri eksiktir. Bilgiye erişimde aksaklıklar bulunmaktadır. 
Planlama faaliyetleri merkezi idareler ve belediyeler tarafından yürütülmektedir. Temel 
ekonomik, sosyal ve çevresel politikaların mekan bazına yansıtılması işlevi olan planlama 
faaliyeti, makro politikalar arasındaki tutarlılığı ve her ölçekte mikro politikaları mekan 
bazında yansıtacak etkinlikte işlememektedir. Böyle bir işlevin yerine getirilebilmesi için 
stratejileri, hedef ve politikalan belirlenmiş kurumsal ve hukuksal yapının oluşturulması gereklidir. 

Ülkemizdeki mevcut imar planlama sistemi ve bu sistemin hukuksal bazını oluşturan 
3194 sayılı imar Kanunu ve buna bağlı yönetmelikler imar planlama esaslarını çeşitli 
ölçeklerde tanımlarken temel amaç, yapılaşmanın düzenlenmesi olarak belirlenmiştir. 
Çevre, bugünkü imar planlama düzeni içinde sadece gelişmelerin bazı alanlarda 
kısıtlanması olarak yer almakta, modern çevre ve ekolojik öğeleri bu sistem içinde yer 
bulamamaktadır. 

Ekonomik ve sosyal yatırımlarda çevre boyutunun dikkate alınması için kullanılan 
etkili metodlardan en önemlisi olan Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliği yürürlüğe 
girmiş olmakla birlikte, bir yandan değerlendirmenin dayandırılacağı veri ve bilgi eksikliği, 
değerlendirmeyi yapacak olan insangücünün teknik yetersizliği, öte yandan Yönetmelikle 
birlikte gelen yapısal sorunlar, uygulamayı sınırlandırmaktadır. 

Demokratikleşme sürecinin en belirgin uygulama alanı çevre konularına gösterilen 
ilgi ve katkıdır. Dolayısıyle çevre yönetimine ve karar alma süreçlerine halkın katılımının 
sağlanması gerekmektedir. Son yıllarda gönüllü kuruluşlar aracılığı ile yerel ölçekte baskı 
grubu oluşturma çabalan önem kazanmaktadır. Ancak bu katılımın her düzeyde etkili 
olabilmesi için örgün eğitim sistemi içine çevre dersleri konulmuş olmakla birlikte bu 
yeterli olmamaktadır. Toplumda her kesimin bu konuda eğitilmesi gerekmektedir. Çevre 
alanında profesyonel eğitimin önemi dikkate alınarak bu konuda eğitim programlarının 
geliştirilmesi, özellikle uluslararası rekabetin önemli boyutlara ulaştığı teknoloji geliştirme 
ve transferi konuları İle mevcut teknolojinin yenilenmesinde çevreye duyarlılık kriterini 
dikkate alacak sistemlere gidilmesi zorunlu olmaktadır. Bu konuda özel sektörde olumlu 
gelişmeler kaydedilmekle birlikte finansman desteği sağlamada yetersiz kalınmaktadır. 

Katı atıklar, kimyasallar, tıbbi atıklar ve çevresel etki değerlendirmesine ilişkin 
mevzuat tamamlanmış, kıtaiçi sular ile deniz suyu kalitesi ve hava kalitesi izleme altyapısı 
belirli ölçüde geliştirilmiş, çevre verilerinin toplanmasında altyapı oluşturma çalışmaları 
hızlandırılmıştır. 

Hava ve su kirliliği, evsel ve endüstriyel atıklar, toprak kalitesi ve erozyon gibi 
sorunların çözümüne ilişkin uygulamalar sınırlı kalmıştır. 

Çevre-ticaret alanında özellikle uluslararası kuruluşlar düzeyinde alınan kararların 
ülkemizin ihracatı üzerine getireceği yükümlülükleri dikkate alan çalışmalar sürdürülmektedir. 

b) Amaçlar, ilkeler ve Politikalar 

Sürdürülebilir kalkınma yaklaşımı doğrultusunda, insan sağlığı ve doğal dengeyi 
koruyarak sürekli bir ekonomik kalkınmaya imkan verecek şekilde doğal kaynakların 
yönetimini sağlamak ve gelecek kuşaklara insana yakışır bir doğal, fiziki ve sosyal çevre 
bırakmak temel strateji olarak ele alınacaktır. 

Çevrenin korunması çağdaş anlamıyla ekonomik, ticari, sosyal ve siyasi açılardan 
birbiriyle uyumlu ve bütünleşmiş bir yaklaşımla ele alınacaktır. Kalkınma sürecinde 
kirlenmenin kaçınılmaz olduğunu öngören ve bu kirliliği antmaya çalışan pasif yaklaşımlar 
yerine, alınacak önlemleri© kirlenmenin önüne geçme stratejilerine öncelik verilecektir. 
Çevreyi korumaya yönelik önlemlerin uygulanmasında çevreyi kirletenlerden 
kaynaklanacak haksız rekabeti önleyici düzenlemeler yapılacaktır. 
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Çevre politikalarının ekonomik ve sosyal politikalara entegrasyonunda ekonomik 
araçlardan yararlanılacaktır. Çevrenin yönetiminde emret-yaptır yaklaşımıyla birlikte 
özendir-oluştur yaklaşımı esas alınacaktır. 

Uluslararası alanda küresel kirliliğin önlenmesine katılım faaliyetlerinde ortak 
sorumluluk-farklı pay ilkesi gözetilecektir. 

Her türlü atık ve artığın ülkemize girişi engellenecek, yurt içinde ortaya çıkan 
atıkların enaza indirilmesi, geri kazanılması ve yeniden değerlendirilmesi çalışmaları 
desteklenecektir. 

Etkin bir çevre yönetimi için Ulusal Çevre Stratejisi hazırlanacak, Çevre Bakanlığı ile 
diğer ilgili bakanlıklar ve yerel yönetimlerin yetki ve sorumlulukları yeniden düzenlenecek, 
mevzuattaki karmaşıklık ve boşluklar giderilecektir. 

Çevre ve kalkınma politikalarının uyumlaştırılması ilkesi doğrultusunda çevrenin 
korunması ve çevre sorunlarının çözümlenmesiyle doğrudan ve dolaylı ilgisi olan kurum 
ve kuruluşlar arasında işbölümü ve işbirliğini sağlamaya yönelik mekanizmalar 
geliştirilecek, etkili ve eşgüdüm içinde çalışan bir çevre denetim sistemi kurulacaktır. Bu 
bağlamda yerel yönetimler bünyesinde çevre birimleri oluşturulacaktır. 

Çevre sorunlarının sınıriaraşırı özelliği dikkate alınarak uluslararası anlaşmazlık 
yaratacak konuların çözümü konusunda uzmanlaşmaya gidilecek, konu ile ilgili kuruluşlar 
arasında eşgüdüm sağlanmasına ve bilgi akışına önem verilecektir. 

Ulusal politikalar düzeyinde tanımlanan ve üzerinde uzlaşma sağlanan stratejiler, 
bölge ve ekolojik havza düzeyine indirgenecek, karar alma, izleme ve denetleme 
süreçlerinde yerel inisiyatiflerin belirleyiciliği sağlanacaktır. 

Çevresel risk değerlendirme ve yönetimini geliştirmek, çevre dostu teknolojileri 
benimsemek ve kullanmak, çevresel etki değerlendirme yöntemiyle her türlü faaliyetin 
çevresel etkilerini belirlemek ve olumsuz etkileri enaza indirmek için başta etkin işleyen 
bir çevre yönetim sistemi kurulması olmak üzere gerekli önlemler alınacaktır. 

Çevresel etki değerlendirme sistemi etkinleştirilecek; çevre izleme ve ölçüm altyapısı 
oluşturulacak; çevre envanterleri, istatistikleri, standartları, çevre dostu teknolojiler için 
gerekli araştırma-geliştirme, veri ve bilgi erişim sistemleri geliştirilecek; çevre ve kalkınma 
göstergeleri hazırlanarak karar alma süreçlerine dahil edilecektir. 

Ülke, yöre, konu ve sektörler düzeyinde yapılacak olan çeşitli envanter ve 
araştırmaların çok boyutlu ve dinamik yaklaşımlarla gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. 

Türkiye'nin uluslararası platformda layık olduğu konuma gelebilmesi için, çevre 
konusunun dünyada, ekonomik, sosyal, siyasi ve ticari ilişkilerde belirleyici bir rol 
oynadığının bilinci içinde politikalar geliştirilecek, çeşitli uluslararası kuruluşların çevre ve 
kalkınma ile ilgili faaliyetleri yakından izlenecektir. 

Çevre sorunlarının çözümü için uygulanan politikalar ve alınan kararların AB 
normları ve uluslararası standartlara paralel olması sağlanacaktır. 

Türkiye'nin taraf olduğu ve bir dizi yükümlülük üstlendiği çevre ile ilgili 
sözleşmelerden kaynaklanan taahhütler değerlendirilecek, çevre amaçlı korumacı ticaret 
tedbirlerinden ekonominin olumsuz yönde etkilenmemesi için ayrıntılı çalışmalar 
yapılacaktır. 

Çevre politikalarına ticaret unsurlarının ve ticaret politikalarına da çevresel 
unsurların dahil edilmesi için, çevre standartlarının harmonizasyonu, ekonomik araçların 
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kullanılması ve ticaretin serbestleştirilmesinin çevre üzerindeki etkileri, atık yönetimi, 
ticaret tedbirlerinin çevre amaçlı kullanılması, üretim ve proses metodlan ve teknoloji 
konusunda kapasitenin geliştirilmesi konularına önem verilecektir. 

Çevre finansman sistemi, çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesi 
amacına uygun olarak yeniden düzenlenecek, Genel Bütçe'den çevre amaçlı yatırımlara 
ayrılan pay artırılacaktır. Çevre amaçlı vergilerin ve fonların amaçları doğrultusunda 
kullanımı sağlanacak, çevre ile ilişkilendirilebilecek diğer fonlarda çevrenin korunması ve 
geliştirilmesine olanak verecek düzenlemeler yapılacaktır. 

Milli gelir hesaplarında çevrenin korunması ve geliştirilmesi boyutlarının 
içselleştirilmesi çalışmalarına başlanacaktır. 

Çevreye ayrılacak uluslararası finansman kaynaklarından yararlanmak üzere ulusal 
çevre öncelikleri doğrultusunda projeler hazırlanacak, bu kaynakların kullanımında karar 
verici düzeydeki kuruluşların kapasiteleri güçlendirilecektir. 

Çevre sorunlarının önlenmesi, çözümü ve geliştirilmesine yönelik çalışmalarda 
ulusal uzlaşma gerekmektedir. Bu uzlaşma çevre ve kalkınma politikalarının 
uyumlaştırılması amacına dayandırılacaktır. 

Sürdürülebilir kalkınma hedefi doğrultusunda çevre bilinci oluşturmak üzere örgün ve 
yaygın eğitimde düzenlemeler yapılacak, gönüllü kuruluşların faaliyetleri desteklenecektir. 

Çevrenin korunmasına yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları, hedef 
kitlenin ihtiyaçlarıyla ilişkilendirilecek; çevrenin korunması yönünden taşıdığı stratejik 
öncelik gözönünde bulundurularak yaşam boyu eğitim ilkesi gözetilecektir. 

Çevre sorunlarına yol açmayacak tutum ve davranışların yaşamın her boyutuna dahil 
edilmesi sağlanacak, çevrenin korunması kaygısı egemen değer yargılarına kazandırılacaktır. 

Çevre Kanunu ve diğer çevre mevzuatı ile denetim yapma ve gereken yaptırımları 
uygulama konusunda yetki ve sorumluluğu bulunan kurum ve kuruluşların gerekli teknik 
donanım, altyapı ve nitelikli personel ihtiyaçlarının karşılanmasına önem verilerek kirlilikle 
mücadele konusunda etkenlik sağlanacaktır. 

Her türlü hukuksal düzenlemede, çevre ile kalkınmanın uyumlaştırılmasına yönelik 
yaklaşımları engelleyen, önlemleri geciktiren ve etkisini azaltan yaptırımlar değiştirilecek; 
çevre sorunlarının önlenmesi ve çözümü ile doğrudan ve dolaylı ilgili hukuksal 
düzenlemelerin aralarındaki çelişkiler ve boşluklar giderilecektir. 

c) Hukuki ve Kurumsal Düzenlemeler 

Anayasa'nın, çevre ile doğrudan ve dolaylı şekilde ilgili maddelerinde sürdürülebilir 
kalkınma ilkesi doğrultusunda düzenlemeler yapılması gerekmektedir. 

Çevrenin korunması, iyileştirilmesi, kırsal ve kentsel alanda arazinin ve doğal 
kaynakların en uygun şekilde kullanılması ve korunması için yapılacak düzenlemeleri ve 
alınacak önlemleri ekonomik ve sosyal kalkınma hedefleriyle uyumlu olarak belirli hukuki 
ve teknik esaslara göre düzenlemek amacıyla çıkarılan 2872 sayılı Çevre Kanunu günün 
koşullarına göre revize edilecektir. 

6831 sayılı Orman Kanunu, orman kaynaklarının korunması ve geliştirilmesini daha 
kapsamlı bir biçimde ele alacak şekilde yeniden düzenlenecektir. 
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Başta ormanlar olmak üzere kamu arazilerinin turizm yatırımlarına tahsisinde doğal 
çevrenin korunması, özellikle turizm alanı ve merkezi olarak tanımlanan yerlerde 
yapılacak yatırımlarla ilgili düzenlemeler getiren 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu revize 
edilecektir. 

Tek tip düzenleme getiren 3194 sayılı İmar Kanunu günün şartlarına ve doğal 
çevrenin planlama sürecine entegre edilmesine olanak verecek şekilde yeniden 
düzenlenecektir. 

Yüz metre kıyı şeridini esas alarak yapılaşmayı bu baza oturtan 3621 sayılı Kıyı 
Kanunu topoğrafik koşullan ve doğal kaynakları dikkate alacak biçimde yeniden 
düzenlenecektir. 

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kültür varlıklarını korumaya 
ağırlık vermiştir. Bu nedenle yasada tabiat varlıklarını korumaya yönelik düzenlemeler 
yapılacaktır. 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

MAKROEKONOMİK POLİTİKALAR VE PROJEKSİYONLAR 

I. MAKROEKONOMİK POLİTİKALAR 

1. MALİYE POLİTİKASI 

Yapısal uyum sürecinde gerçekleştirilecek reformlar sonucunda, maliye politikası 
uygulaması ağırlık kazanacaktır. Bu çerçevede, maliye politikasının esnekliğini ve 
etkinliğini azaltacak uygulamalardan kaçınılacak, kamu kesimi borçlanma gereği 
azaltılacak, açıkların finansmanında mali piyasalarda istikrarsızlık yaratmayacak faiz ve 
vade yapısı içeren bir borçlanma politikası izlenecektir. 

Ekonomide öngörülen büyümenin gerçekleştirilebilmesi ve özel sektör yatırımlarının 
uyarılması açısından, toplam kamu harcamaları içinde yatırımlara ayrılan pay artırılacak, 
buna karşılık, cari harcamaların payı sabit tutulurken cari transferlerin payı düşürülecektir. 
Diğer taraftan, sosyal güvenlik kurumlarının mali yapıları güçlendirilerek bu kuruluşların 
açıklarının artırılmaması yoluna gidilecektir. 

Kamu harcamalarında tasarrufa gidilecek, israftan kaçınılacak, harcamalarda 
saydamlık ve denetlenebilirlik imkanları getirilerek mali disipline önem verilecektir. 

Bu kapsamda, Bütçe ÎO'lar bazında hazırlanarak saydamlık artırılacak, fayda-maliyet 
ilişkisine önem verilerek Program Bütçe uygulaması daha etkin hale getirilecek, bütçe 
harcamalarının detay bazda incelenmesi sağlanarak işlevlerini kaybetmiş olanlar tasfiye 
edilecektir. 

Kamuya zorunlu haller dışında personel alınmayacak, personel ihtiyacının kuruluşlar 
arası nakil yoluyla karşılanmasına gidilecek, geçici işçi uygulaması disipline edilecek, iş 
hacmi ile personel sayısı arasında denge sağlanacaktır. 

Maliye politikasının etkinliğini artırmak amacıyla mümkün olduğu ölçüde belirli 
gelirlerin belirli harcamalara tahsis edilmemesi ilkesine uyulacak, işlerliği olmayan ve 
kuruluş amaçları ortadan kalkan fonlar ile döner sermayeler tasfiye edilecek, katma 
bütçeli kuruluşlar gözden geçirilecektir. 

Vergi yükünü, dağılımındaki bozukluğu gidererek tedricen artıran; kayıtdışı sektörü 
vergi kapsamına alan; daha etkin vergi idaresi ve denetimi ile desteklenen bir vergi 
politikası izlenecektir. Kamu hizmetlerinde kullanıcı harcı uygulaması yaygınlaştırılacak ve 
mevcut olanların gerçekçi seviyelere çıkarılması sağlanacaktır. 

Sürdürülebilir bir borçlanma düzeyinin sağlanması için kamu borç stokundaki 
artışların, kamu sabit sermaye yatırımlarını aşmamasına özen gösterilecektir. Diğer 
taraftan faiz yükü, borç stokunun GSMH içindeki payı düşürülerek ve vade yapısı 
uzatılarak hafifletilecektir. Bu gelişme, özelleştirme gelirlerinin artırılması ile de 
desteklenerek kamunun borçlanma ihtiyacı ve dolayısıyla borç stoku azaltılacaktır. 

Yerel yönetimlerin öz gelirlerini artırıcı düzenlemeler yapılacak, kaynaklarını etkin 
kullanmaları ve harcamalarını disipline etmeleri sağlanacak, mali yapılarına uygun 
istihdam politikaları izlemeleri için gerekli mevzuat düzenlemeleri yapılacaktır. 
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Tarımsal destekleme ile görevli kuruluşların alım faaliyetleri parasal genişlemeye yol 
açmayacak ve piyasa koşullarına uygun bir şekilde finanse edilecek, destekleme 
görevinin kamu kesimine maliyetinin asgari düzeyde tutulmasına özen gösterilecektir. 
Yatırım, ihracat ve tarımsal destekleme alanlarında uygulanan devlet destekleri 
bütçeleştirilerek sınırlandırılmaya çalışılacaktır. 

2. PARA POLİTİKASI 

Vll'nci Plan döneminde para politikasının temel amacı; fiyat istikrarını sağlamak, Türk 
Lirasına güven kazandırmak ve mali piyasaların serbest piyasa kuralları çerçevesinde 
gelişmesini ve derinleşmesini gerçekleştirmektir. Bu çerçevede parasal genişleme, büyüme 
ve enflasyon hedefleriyle uyumlu olacak, Türk Lirası cinsinden tasarruf araçları cazip hale 
getirilecektir. 

Merkez Bankası ekonominin yönetiminde kısa dönemli politika olarak parasal 
büyüklükleri kontrolde; Açık Piyasa İşlemleri, Bankalararası Para Piyasası ve Döviz 
Piyasası araçlarını kullanacaktır. Plan döneminde, mevduat munzam karşılıkları ve 
disponibilite oranları iktisadi konjonktür ve enflasyon oranının düşürülmesi hedefi dikkate 
alınarak tedricen azaltılacaktır. 

Mali disiplinin sağlanması ve kamu açıklarının azaltılmasıyla birlikte, para 
politikasının etkinliğini artırmak amacıyla orta vadeli ekonomik politika ve hedeflerle 
uyumlu parasal program uygulamasına geçilecektir. Bu doğrultuda Merkez Bankasının 
kamu kesiminin finansmanında oynadığı rol daraltılacaktır. 

Merkez Bankasfnın özerkliğini güçlendirici uygulama ve düzenlemeler sürdürülecektir. 

3. YATIRIM POLİTİKALARI 

Yatırımların, yüksek katma değer yaratabilecek üretim gücüne erişilmesi ve ülke 
ekonomisinin rekabet gücünün artırılması ilkesi çerçevesinde gelişmesini sağlayacak 
ekonomik ve kurumsal ortam oluşturulacaktır. 

Vll'nci Plan döneminde; üretimi, verimliliği, ekonominin rekabet gücünü ve ihracatı 
artırıcı, kamu açıklarını ve enflasyon hızını azaltarak sürdürülebilir bir ekonomik ve sosyal 
kalkınmayı sağlayıcı yatırım politikaları uygulanacaktır. Kamu yatırımlarının hedeflenen 
sektörel yapıyı gerçekleştirebilecek ve kamunun temel fonksiyonlarını en etkin bir şekilde 
yerine getirmesini sağlayabilecek nitelikte programlanmasına özen gösterilecektir. 

Sosyal devlet ilkesi çerçevesinde, kamu yatırımlarında eğitim ve sağlık sektörlerine,. 
bölgesel gelişmişlik farklılıklarının giderilmesine ve geleneksel kamu hizmetlerine ağırlık 
verilecektir. Altyapının ekonomik ve sosyal gelişmenin önünde darboğaz oluşturmaması 
için sulama, enerji, liman, havaalanı yatırımları ve bunların karayolu ve demiryolu ana 
akslarıyla bütünleşmesini sağlayacak yollar ile içmesuyu, kanalizasyon ve arıtma 
yatırımlarına öncelik verilecektir. 

Enerji ve ulaştırma başta olmak üzere altyapı alanında ulusal politikalar 
oluşturulacak ve yatırım projeleri master planlar çerçevesinde yönlendirilecektir. 

Kalkınmada Öncelikli Yörelerde özellikle istihdam yaratacak yatırımlar, uzun vadeli 
sosyal fayda ve ekonomik karlılık unsurları dikkate alınarak kamu tarafından 
desteklenecektir. 

Mevcut kamu proje stoku ekonomik, teknik ve sosyal yapılabilirlik kriterleri ve 
öngörülen öncelikler çerçevesinde gözden geçirilerek rasyonel bir yapıya kavuşturulacaktır. 

Kamu yatırım tahsislerinin belirlenmesinde, sınırlı kaynakların en etkin şekilde 
dağılımını sağlamaya yönelik olarak, finansmanı sağlanmış olan ve diğer projelerle 
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bağlantılı ve/veya eşzamanlı olarak yürütülmesi önem taşıyan, uygulamasında önemli 
aşama kaydedilmiş ve dönem içinde hızlı bir şekilde tamamlanarak ekonomiye 
kazandırabilecek projelere öncelik tanınacaktır. Yeni projelerin belirlenmesinde ise kamu 
proje stokunun optimum düzeyde tutulması hususu da gözönünde bulundurularak seçici 
davranılması, ekonomiye kısa sürede katkı sağlayabilecek mali, ekonomik, sosyal ve 
çevresel yapılabilirliği yüksek projelere yönelinmesi esas olacaktır. 

Altyapı yatırımlarında özel kesimin payı artırılacaktır. Bu kapsamda, ileri teknoloji ve 
yüksek maddi kaynak gerektiren yatırım ve hizmetlerin finansmanında Yap-işlet-Devret 
modeline ağırlık: verilecektir. Devletçe tamamlanan altyapı yatırımlarından uygun 
görülenlerin özel kesime devredilmesine veya özel kesim eliyle işletilmesine çalışılacaktır. 
Bu çerçevede, kamu kuruluşları yeniden yapılandırılarak, fazla istihdamın azaltılması ve 
verimliliğin artırılması sağlanacaktır. 

Maliyetlerin düşürülmesi ve daha etkin bir kullanımın sağlanması amacıyla sulama 
gibi bazı altyapı yatırımlarının karşılığının kullanıcılardan tahsiline önem verilecektir. 

İmalat sanayiinde özelleştirme uygulamalarına paralel olarak kamu kesimi 
yatırımlarının toplam yatırımlar içindeki payını düşürmeye yönelik politikalar sürdürülecek, 
geri kalan tesislerde özellikle darboğaz giderici, kapasite kullanımını, kaliteli üretimi, 
verimliliği ve rekabet gücünü artırıcı yenileme ve modernizasyon projelerine ağırlık 
verilmesi sağlanacaktır. 

KİT'lerin özelleştirilmesi' ile ilgili uygulamalar hızlandırılarak, kamu kesiminde 
özellikle sosyal ve ekonomik altyapı yatırımları için ayrılabilir kaynakların artırılması 
sağlanacaktır, özelleştirme kapsamındaki kuruluşların yatırım programları, özelleştirme 
stratejileri ile uyumlu olacaktır. 

özel kesim yatırımlarının artırılması için istikrarlı ve güvenilir bir ortam oluşturulacak, 
bu bağlamda, geliştirilecek özendirici ve yönlendirici tedbirlerin uygulanmasında şeffaflık, 
genellik ve yansızlık temel ilke olacaktır. Devlet yardımları, etkinliği artırıcı bir anlayış 
çerçevesinde gözden geçirilerek bütçeleştirilecektir. 

Plan döneminde teşvik sistemi ile ilgili mevzuat tek bir yasada toplanarak, birbirini 
tamamlayan, değişen iç ve dış piyasa şartlarına uyum sağlayabilecek esneklikte, GATT 
kurallarını ve AB'deki uygulamaları da dikkate alacak şekilde, bürokrasiyi en alt düzeye 
indirerek, daha az sayıda, daha etkin araçlara sahip olacak yönde geliştirilecektir. Teşvik 
politikaları yeni istihdam imkanlarını geliştirme, küçük ve orta ölçekli işletmeleri 
destekleme, çevrenin korunması, Kalkınmada öncelikli Yörelerin gelişmesine katkıda 
bulunma ve gümrük birliğinin gerektirdiği yapısal uyumu sağlama amaçları dikkate 
alınarak belirlenecektir. Ayrıca, ileri teknolojiyi sağlamak, uyarlamak ve üretmek için 
işletmelerin AR-GE faaliyetleri ve bunlarla ilgili yatırımları desteklenecektir. 

Yabancı sermaye konusunda mevcut liberal politikaların uygulanmasına devam 
edilecek, yabancı sermaye mevzuatı, yabancı sermaye hareketlerini en geniş anlamda 
kapsayacak şekilde geliştirilecektir. 

4. DIŞ TİCARET VE ÖDEMELER DENGESİ 

Ödemeler dengesinin sağlıklı ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması temel 
yaklaşım olacaktır. Bu çerçevede sermaye hareketlerinin ülkenin üretken kapasitesinin 
güçlendirilmesine katkıda bulunacak bir yapı içinde gelişmesine önem verilecektir. 

İhracat artışına süreklilik kazandırabilmek için, ihracata dönük kaliteli ve çevreye 
duyarlı mal üretebilecek bir kapasitenin oluşmasına sanayiin rekabet gücünün verimlilik 
ve yüksek teknoloji kullanımı yoluyla artırılmasına; ihracatta dış talep yapısına uygun ürün 
geliştirilmesine ve çeşitliliğin artırılmasına, yeni pazarlarda etkinliğin sağlanmasına 
öncelik verilecektir. 
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Rekabet gücünü destekleyici gerçekçi bir döviz kuru politikası uygulanacak ve her 
alanda dünya fiyatlarıyla bütünleşilecektir. EXIMBÂNK kredi ve garanti mekanizmalarına 
yeterli kaynak sağlanarak ihracatın finansmanına katkıda bulunulacaktır. 

İhracatı artırabilmek için serbest bölge imkanlarından yararlanılacak, mevcut serbest 
bölgelerin altyapıları geliştirilecek ve sektörel ihtisaslaşmaya ağırlık verilecektir. 

Dış ticarete ilişkin düzenlemelerde, üretim ve ihracata yönelik desteklerin 
belirlenmesinde, uluslararası yükümlülükler dikkate alınacaktır. 

İthalatın haksız rekabete neden olmaması, ülke standartları ve sağlık koşullarına 
uygun olması ve çevreye zarar vermemesi için GATT ve AT ilke ve kurallarına uygun 
gerekli düzenlemeler yapılacak ve bu konudaki uygulamalara etkinlik kazandırılacaktır. 

Ekonominin dünya ekonomisiyle entegrasyonunda, dış pazar payının artırılmasında, 
teknoloji temininde ve dış kaynak sağlanmasında önemli bir işlevi olan yabancı sermaye 
girişini hızlandırıcı bir ortamın yaratılmasına özen gösterilecektir. 

önemli altyapı yatırımlarının Yap-işlet-Devret Modeli çerçevesinde gerçekleştirilmesi 
için yabancı sermaye katkısından azami ölçüde yararlanılacaktır. Türk müteahhit ve 
yatırımcılarının ülke dışında yatırım yapmaları teşvik edilecek, yurt içi yatırım imkanlarının 
yurt dışında en iyi şekilde tanıtılması için gerekli çalışmalar yapılacaktır. 

Gümrük birliğinin de etkisiyle doğrudan yabancı sermaye yatırımlarında beklenen 
artışın yanısıra, özelleştirme sürecinin hız kazanması ile birlikte artacak olan portföy 
yatırımları dış borç kullanım gereğini azaltacaktır. Bu çerçevede, dış borç kullanımında 
orta ve uzun vadeli borçlanmaya önem verilecek; kısa vadeli sermaye girişlerinin, döviz 
kurunun rekabet gücünü olumsuz yönde etkilemeyecek bir yapı içinde gelişmesi 
sağlanacaktır. 

5. GELİR DAĞILIMI VE REFAHIN YAYGINLAŞTIRILMASI 

Gelir dağılımının istikrarlı bir şekilde iyileştirilmesi, toplumsal refahın yükseltilmesi ve 
yaygınlaştırılması temel amaçtır. 

Başta yoksulluğun azaltılması olmak üzere gelir dağılımındaki dengesizliklerin 
giderilmesi ve refahın artırılması hususlarına, İktisadi etkinlik kriterleri de dikkate alınarak, 
ekonomik ve sosyal politikalarda öncelik verilecektir. 

Üretken istihdamın artırılması ve kişilerin kendi işlerini kurmaları desteklenecektir. 
Alt gelir gruplarının refahını artırmak için doğrudan yardım sistemleri geliştirilecek ve bu 
kesimin yararlandığı eğitim, sağlık ve diğer sosyal hizmetler desteklenecektir. Bu 
çerçevede, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu, yoksulluk sınırı altında 
kalan sosyal grupların refah seviyelerinin yükseltilmesi amacıyla yeni bir organizasyonla 
etkin bir sisteme kavuşturulacaktır. 

Alt gelir gruplarının vergi yükleri, gelir vergisi tarifesi yeniden düzenlenmek suretiyle 
azaltılacaktır. 

İstihdamın artırılması ve kayıtdışı ekonominin boyutlarının küçültülmesi açısından, 
istihdam vergisi niteliğine dönüşen ücretler üzerindeki ilave yükler, AB ülkelerindeki 
düzeye düşürülerek ücretlilerin gelirden aldıkları payın artması sağlanacaktır. 

İşsiz kalanların işsiz kaldıkları sürece uğrayacakları gelir kayıplarını kısmen önlemek 
üzere işsizlik sigortası uygulamasına geçilecektir. 
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. Bireylerin beceri ve üretkenliklerini artırarak refah seviyelerini yükseltebilmenin 
temel araçlarından olan eğitim, en büyük önemin verildiği alan olacaktır. Asgari 8 yıllık 
zorunlu eğitim devlet tarafından üstlenilecek, başta yükseköğretim olmak üzere eğitimde 
hizmetten yararlananların hizmetin bedellerini ödemeleri sağlanacaktır. Ancak, bu katkıyı 
yapamayacak durumda olanların eğitim imkanlarından yeterince yararlanmasını temin 
etmek amacıyla bu kesime yönelik olarak kredi, burs, yurt ve diğer imkanları da kapsayan 
etkili bir sübvansiyon sistemi oluşturulacaktır. 

Herkesin yeterli seviyede, kaliteli ve kolay erişilebilir bir sağlık hizmetinden 
yararlanmasını temin etme amacı doğrultusunda Genel Sağlık Sigortası oluşturulacaktır. 
Bu çerçevede nüfusun tamamı sağlık güvencesine kavuşturulacak ve sigorta primini 
ödeyemeyecek durumda olanların primlerinin devlet tarafından karşılanması sağlanacaktır. 

Sosyal güvenlik sisteminin nüfusun tümüne yaygınlaştırılması sağlanacaktır. 

Konut ihtiyacının karşılanabilmesi için konut üretimi ve sahipliği teşvik edilecek, bu 
amaçla uygun finansman modelleri geliştirilecektir. 

Sermayenin ve refahın tabana yaygınlaştırılması ile istihdam artışına önemli katkı 
sağlayan araçlardan olan küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesine büyük önem 
verilecektir. 

Kalkınmada Öncelikli Yörelerde yaşayan nüfusun gelir seviyeleri yükseltilerek refah 
düzeyleri ülke ortalamasına yaklaştırılacaktır. 

Tarımda, gelirleri artırıcı ve istikrar kazandırıcı politikalar yanında kayıtlı küçük 
üreticilere doğrudan gelir desteği sağlanarak gelir dağılımının iyileştirilmesine 
çalışılacaktır. 

I I . MAKROEKONOMİK PROJEKSİYONLAR 

1. GİRİŞ 

Vll'nci Plan Modeli, reel sektör ile kamu finansmanı değişkenleri ve parasal 
büyüklükler arasındaki ilişkileri, Türkiye ekonomisindeki kurumsal yapı değişimini de 
dikkate alacak şekilde kapsayan bir makroekonometrik modeldir. Modelde/sabit fiyatlarla 
özel sektör tüketim harcamaları ve sabit sermaye yatırımları ile tarım ve sanayi ihracatı, 
yatırım, tüketim, aramalı ve ham petrol ithalatı ve fiyatlar genel düzeyi (GSMH zımni 
deflatörü) davranışsal olarak tahmin edilmektedir. 

GSYİH'nın talep yönlü belirlendiği modelde, sabit ikame esnekliği taşıyan üretim 
fonksiyonu (CES) vasıtasıyla hesaplanan mal piyasalarındaki dengesizliğin, fiyatlar genel 
düzeyi üzerindeki etkisi dikkate alınmaktadır. 

Vll'nci Plan Modelinde kamu kesimi açıkları ve finansmanı üzerinde ayrıntılı olarak 
durulmuştur. Bu çerçevede kamu açıkları ile mali piyasalar ve ödemeler dengesi sermaye 
hareketleri arasındaki ilişkilerin temel makroekonomik büyüklüklere etkisi gözönünde 
bulundurulmuştur. 

Plan Modelinden elde edilen makro projeksiyonlar, Planda yeralari politikalarla tutarlı 
olarak aşağıdaki temel varsayımlara dayandırılmıştır. 

Avrupa Topluluğu ile gümrük birliğine 1996 yılı başında gidilecek ve bu çerçevede 
koruma oranında gerekli indirimler yapılacaktır. Gümrük birliğinden doğacak vergi kaybı 
telafi edilecek ve vergi gelirlerinin GSMH içindeki payı Plan dönemi sonunda yüzde 20'ye 
çıkarılacaktır. 
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Plan dönemi boyunca özelleştirme faaliyetleri hızlandırılacaktır. Kamu sabit sermaye 
yatırımları, fiziki ve sosyal alt yapının büyüme önünde darboğaz oluşturmaması yaklaşımı 
ile Plan döneminde de sürdürülecek ve GSMH içindeki payı yüzde 7'lere çıkarılacaktır. 

Plan döneminde kamu açıklarındaki (özelleştirme hariç) gerileme sürdürülecek, 
gümrük birliği sürecinde ekonominin rekabet gücünün ve arz yönünün geliştirilmesi için 
sabit sermaye yatırımları artırılacak, dış dengeyi sağlayıcı gerçekçi bir kur uygulaması ile 
emek piyasalarında istihdamı artırıcı ve rekabet gücünü koruyucu reel ücret politikaları 
uygulanacaktır. 

1995-2004 döneminde dünya hasılasının yıllık ortalama yüzde 3,3 ve OECD 
ekonomilerinin yüzde 2,8 oranlarında büyüyeceği tahmin edilmektedir. Aynı dönemde, 
dünya ticaretinde yüzde 6'nın üzerinde artış bekleniyor olması, genelde gelişmekte olan 
ülkelerin dünya ile bütünleşmesi için uygun bir ortam yaratacaktır. Türkiye ile AT arasında 
gerçekleştirilecek gümrük birliği ve ekonomimizde sağlanacak istikrar ortamı yabancı 
sermaye yatırımlarını hızlandıracaktır. 

GRAFİK: 4- Dünya GSMH'sının Dağılımı 
(1992-2000) 

1992 YILI: 23.275 MİLYAR DOLAR 

DİĞERLERİ (15.20%) 

APEC (23.10%) 

TÜRKİYE (0.69%) 

NAFTA (20.21%) 

^-AB (31.80%) 

2000 YILI: 29.684 MİLYAR DOLAR 

DİĞERLERİ (14.83%)-

APEC (25.65%) 

TÜRKİYE (0.79%) 

NAFTA (28.34%) 

AB (30.39%) 

KAYNAK: 1, VVorld Bank, VVorld Development Report 1994. 
2. VVorld Bank, Global Economic Prospects and 

the Developing Countries 1994. 
3. OECD, Economic Outlook, December 1994. 
4. OECD, Medium-Term Reference Scenario, 

1994 
5. IMF, VVorld Economic Outlook, October 1994. 
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GRAFIK: 5- Dünya Ticaretinin Dağılımı 
(1992-2000) 

1992 YILI: 7.361 MİLYAR DOLAR 

DİĞERLERİ (13.06%)-^ 

APEC (23.95%) 

TÜRKİYE (0.51%) 

NAFTA (17.68%) 

AB (44.80%) 

2000 YILI: 12.914 MİLYAR DOLAR 

DİĞERLERİ (10.10%)-^ _ . -NAFTA (18.59%) 

APEC (20.84%) 

TÜRKİYE (0.80%)-

KAYNAK: 1/VVorld Bank, VMrld Development Report 1994. 
2. VVorld Bank, Global Economic Prospects and 

the Developing Countries 1994. 
3. OECD, Economic Outlook, December 1994. 
4. OECD, Medium-Term Reference Scenario, 

1994 
~ ' 5. IMF, VVorld Economic Outlook, October 1994. 

Türkiye GSMH'sının Plan dönemi sonunda 223,6-235,9 milyar dolar seviyesine 
yükselmesi beklenmektedir. Böylece ülkemiz GSMH'sının toplam dünya GSMH'sı içinde 
1992'de yüzde 0,69 olan payının, Plan dönemi sonunda yüzde 0,75-0,79'a yükseleceği 
tahmin edilmektedir. 

Türkiye'nin dış ticaret hacminin, AT ile gerçekleştirilecek gümrük birliğinin de olumlu 
katkısıyla Plan dönemi sonunda 109,4-114,6 milyar dolar seviyesine yükselmesi 
beklenmektedir. Dünya ticareti içinde Türkiye'nin payının ise 1992'de yüzde 0,51 iken, 
Plan dönemi sonunda yüzde 0,85-0,89 düzeyine yükseleceği tahmin edilmektedir. 

2. MİLLİ GELİR VE ÜRETİM TAHMİNLERİ 

Yapısal değişim projelerinin gerçekleştirilmesi ile birlikte özelleştirmenin kamu 
finansmanına sağlayacağı katkı, kamu yatırımlarına imkan sağlarken; kamunun mali 
piyasalardan daha az fon talep etmesinin reel faizlerde yol açacağı düşüş, istikrar ortamı, 
özel kesimin dışa açılmadan ve AT ile gümrük birliğinden kaynaklanan uyum çabaları özel 
yatırımların canlanmasına neden olacaktır. 
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Bu çerçevede değerlendirildiğinde yatırımlar, büyümenin önemli bir kaynağını 
oluşturacaktır. Ayrıca dış rekabetin özel kesime getireceği yeni iş organizasyonu, yönetim 
ve teknolojik öğrenme etkileri ile birlikte faktör piyasalarının etkin, esnek ve verimli bir 
yapıya kavuşması, büyümeyi sağlayıcı ve ekonomideki toplam faktör verimliliğini artırıcı 
unsurlar olacaktır. 

1994 yılında reel döviz kurunda sağlanan rekabetçi düzeyin korunması ve reel 
ücretlerde verimliliğe dayalı gelişmeler çerçevesinde, dış talebin dönem boyunca 
büyümeye katkısını sürdürmesi temin edilecektir. Büyüme senaryoları bu gelişmeler 
doğrultusunda belirlenmiştir. 

Vll'nci Plan döneminde GSYİH'nın yılda ortalama yüzde 5,0-6,6 oranında artacağı 
tahmin edilmektedir. Aynı dönemde GSMH ise yılda ortalama yüzde 5,5-7,1 arasında 
artacaktır. 

Vll'nci Plan döneminde Türkiye nüfusunun yılda yüzde 1,6 oranında artacağı tahmin 
edildiğinden, dönem içerisinde fert başına GSMH artışının da yılda ortalama yüzde 3,8-5,3 
arasında gerçekleşmesi ve 1995 yılında 1994 fiyatlarıyla 65,5 milyon TL. olan kişi başına 
GSMH'nın 2000 yılında 79,1-85,0 milyon TL. düzeyine ulaşması beklenmektedir. 

A. GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILANIN YAPISI 

Plan döneminde ana sektörler itibariyle yıllık ortalama katma değer artış hızının 
tarım sektöründe yüzde 2,9-3,7, sanayi sektöründe yüzde 6,0-7,7 ve hizmetler sektöründe 
yüzde 5,1-6,8 olacağı tahmin edilmektedir. Böylece Plan dönemi sonunda tarım 
sektörünün GSYİH içerisindeki payının yüzde 15'den yüzde 13'ler civarına inmesi, buna 
karşılık sanayi sektörünün payının,yüzde 25,8'den yüzde 27'lere yükselmesi ve hizmetler 
sektörünün payının ise yüzde 59 civarında kalması beklenmektedir. 

TABLO: 43- Ana Sektörler itibariyle Katma Değer Gelişmesi 

(1994 Fiyatlarıyla, Trilyon TL.) 

I. TARIM 
II. SANAYİ 
III. HİZMETLER 

GSYİH (P.F.) 
Dış Alem Faktör 
Gelirleri 
GSMH (P.F.) 

1995 
Katma GSYİH 
Değor içindeki 

(D Pay(%) 
603,7 15,0 

1 039,2 25,8 
2 383,2 59,2 
4 026,2 100,0 

14,3 0,4 
4 040,5 100,4 

2000 
GSYİH 

İçindeki 
Pay(%) 

13,5- 13,0 
27,0 - 27,2 
59,4- 59,8 

100,0-100,0 

2,7- 2,5 
102,7-102,5 

1995-2000 
Yıllık 

Ortalama 
Değişme (%) 

2,9- 3,7 
6,0 - 7,7 
5,1 - 6,8 
5,0 - 6,6 

57,7 - 57,7 
5,5- 7,1 

(1) Gerçekleşme tahmini 

B. ÜRETİMİN YAPISI 

Plan döneminde sabit fiyatlarla üretimin tarım sektöründe yüzde 2,9-3,7, sanayi 
sektöründe yüzde 6,0-7,8, hizmetler sektöründe yüzde 4,9-6,8 oranında artması ve toplam 
üretim artışının ise yüzde 5,2-6,9 olarak gerçekleşmesi beklenmektedir. 

Tarım sektöründeki büyümenin daha çok iç talep genişlemesine bağlı kalacağı, buna 
karşılık sanayi sektöründeki gelişmenin tüketimin yanısıra özellikle ihracat ve yatırımlar 
tarafından belirleneceği tahmin edilmektedir. Hizmetler sektöründeki büyümede ise 
sanayideki canlanmanın yaratacağı iç talep ve özellikle turizm sektöründe öngörülen 
olumlu gelişmelerin etkili olması beklenmektedir. 
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Öngörülen sektörel gelişmelerin sonucu olarak, Plan dönemi sonunda, tarımın payı 
1995 yılındaki yüzde 12,4'lük düzeyinden yüzde 11'lere gerilerken, sanayi sektörünün 
payı yüzde 41,8'lik düzeyinden yüzde 43'lere yükselecek, yüzde 45,8 olan hizmetler 
sektörünün payı ise yüzde 45'ler düzeyinde oluşacaktır. 

TABLO: 44-Üretimde Sektörel Gelişmeler 
(1994 Fiyatlarıyla, Trilyon TL.) 

SEKTÖRLER 
TARIM 
SANAYİ 
HİZMETLER 
TOPLAM 

1995 
(D 
826,1 

2 777,8 
3 039,1 
6 643,0 

1995 
Yüzde 

Dağılım 
12,4 
41,8 
45,8 

100,0 

1995-2000 
Yıllık Ortalama 
Yüzde Değişme 

2,9 - 3,7 
6,0 - 7,8 
4,9 - 6,8 
5,2 - 6,9 

2000 
Yüzde Dağılım 

11,2- 10,7 
43,6 - 43,7 
45,2- 45,6 

100,0-100.0 
(1) Gerçekleşme tahmini 

3. EKONOMİNİN GENEL DENGESİ 

Plan döneminde GSYİH'daki reel artışın yılda ortalama yüzde 5,0-6,6 aralığında 
gerçekleşmesi öngörülmesine karşılık, net dış alem faktör gelirlerinde beklenen olumlu 
gelişmelerin de etkisiyle GSMH'nın yılda ortalama yüzde 5,5-7,1 civarında büyüyeceği 
tahmin edilmektedir. Dış kaynağın GSMH içindeki payının, Plan döneminde tedrici bir 
şekilde artarak 2000 yılında yüzde 4,2-3,2 aralığında gerçekleşmesi beklenmektedir. 
Böylece, toplam talebin Vll'nci Plan döneminde yılda ortalama yüzde 6,3-7,6 oranında 
artacağı tahmin edilmektedir. 

Vll'nci Plan döneminde büyüme tahminleriyle tutarlı olarak toplam yatırımların yılda 
ortalama yüzde 8,8-12,3 civarında artması ve GSMH içindeki payının da 1995 yılındaki 
yüzde 22,1 seviyesinden, 2000 yılında yüzde 25,8-28,1 aralığına yükselmesi 
beklenmektedir. 

Vll'nci Plan döneminde toplam tüketim harcamalarının yılda ortalama yüzde 5,5-6,1 
civarında artacağı tahmin edilmektedir. Aynı dönemde özel tüketimin yılda ortalama yüzde 
5,9-6,6, kamu tüketiminin yüzde 2,7-2,6 artması beklenmektedir. 

Vll'nci Plan döneminde kamu gelirlerinde sağlanacak gelişme ve faiz giderlerindeki 
azalmaya bağlı olarak, sabit fiyatlarla kamu harcanabilir gelirinin GSMH içindeki payının 
1995 yılındaki yüzde 7,6 seviyesinden 2000 yılında yüzde 12 civarına yükselmesi 
öngörülmektedir. 
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TABLO: 45- Ekonominin Genel Dengesi (GSMH Büyümesi = % 5,5) 

(1994 Fiyatlarıyla, Trilyon TL) 

GSMH 
NET DIŞ ALEM FAKTÖR GELİR. 
GSYİH 

MAL VE HİZMET İHRACATI 
MAL VE HİZMET İTHALATI 
DIŞ KAYNAK 

TOPLAM KAYNAKLAR 

TOPLAM YURTİÇİ TALEP 
TOPLAM YATIRIMLAR 

Kamu Yatırımı 
özel Yatırım 

SABİT SERMAYE YATIRIMI 
Kamu 
Özel 

STOK DEĞİŞMESİ 
Kamu 
Özel 

TOPLAM TÜKETİM 

KAMU HARCANABİLİR GELİRİ 
Kamu Tüketimi 
Kamu Tasarrufu 
Kamu Yatırımı 
Kamu Tasarruf Yatırım Farkı 

ÖZEL HARCANABİLİR GELİR 
özel Tüketim 
özel Tasarruf 
özel Yatırım 
özel Tasarruf Yatırım Farkı 

TOPLAM YURTİÇİ TASARRUF. 

1995(1) 
4 040,5 

14,3 
4 026,2 

882,1 
918,7 
22,3 

4 062,9 

4 062,9 
893,3 
194,5 
698,7 
884,9 
188,8 
696,0 

8,4 
5,7 
2,7 

3169,6 

306,2 
419,1 

(112,8) 
194,5 

(307,4) 

3 734,3 
2 750,5 

983,8 
698,7 
285,0 

870,9 

1995 
GSMH'ya 
Oranlar 

(%) 
100,0 

0,4 
99,6 

21,8 
22,7 
0,6 

100,6 

100,6 
22,1 
4,8 

17,3 
21,9 
4,7 

17,2 
0,2 
0,1 
0,1 

78,4 

7,6 
10,4 
(2,8) 

4,8 
(7,6) 

92,4 
68,1 
24,3 
17,3 

7.1 

v 21,6 

2000 
5 287,6 

139,2 
5 148,3 

1 621,5 
1 980,8 

220,0 

5 507,6 

5 507,6 
1 361,7 

345,9 
1 015,8 
1 342,3 

338,2 
1 004,1 

19,4 
7,8 

11,6 

4 145,9 

631,8 
478,8 
152,9 
345,9 

(193,0) 

4 655,8 
3 667,0 

988,8 
1 015,8 

(27,0) 

1 141,7 

2000 
GSMH'ya 
Oranlar 

(%) 
100,0 

2,7 
97,4 . 

30,7 
37,5 
4,2 

104,2 

104,2 
25,8 
6,5 

19,2 
25,4 
6,4 

19,0 
0,4 
0,1 
0,2 

78,4 

11,9 
9,1 
2,9 
6,5 

(3,7) 

88,1 
69,4 
18s7 
19,2 
(0,5) 

21,6 

1995-2000 
Yıllık Ort. 

Yüzde 
Değişme 

5,5 
57,7 

5,0 

12,9 
16,6 

-. 
6,3 

6,3 
8,8 

12,2 
7,8 
8,7 

12,4 
7,6 

-
-
-

5,5 

15,6 
2,7 
• - ' . 

12,2 
-

4,5 
5,9 
0,1 
7,8 

-
5,6 

(1) Gerçekleşme tahmini 
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TABLO: 46- Ekonominin Genel Dengesi (GSMH Büyümesi = % 7.1) 

(1994 Fiyatlarıyla, Trilyon TL.) 

GSMH 
NET DIŞ ALEM FAKTÖR GELİR. 
GSYİH 

MAL VE HİZMET İHRACATI 
MAL VE HİZMET İTHALATI 
DIŞ KAYNAK 

TOPLAM KAYNAKLAR 

TOPLAM YURTİÇİ TALEP 
TOPLAM YATIRIMLAR 

Kamu Yatırımı 
Özel Yatırım 

SABİT SERMAYE YATIRIMI 
Kamu 
Özel 

STOK DEĞİŞMESİ 
Kamu 
Özel 

TOPLAM TÜKETİM 

KAMU HARCANABİLİR GELİRİ 
Kamu Tüketimi 
Kamu Tasarrufu 
Kamu Yatırımı 
Kamu Tasarruf Yatırım Farkı 

ÖZEL HARCANABİLİR GELİR 
özel Tüketim 
özel Tasarruf 
özel Yatırım 
özel Tasarruf Yatırım Farkı 

TOPLAM YURTİÇİ TASARRUF. 

1995(1) 
4 040,5 

14,3 
4 026,2 

882,1 
918,7 
22,3 

4 062,9 

4 062,9 
893,3 
194,5 
698,7 
884,9 
188,8 
696,0 

8,4 
5,7 
2,7 

3 169,6 

' 306,2 
419,1 

(112,8) 
194,5 

(307,4) 

3 734,3 
2 750,5 

983,8 
698,7 
285,0 

870,9 

1995 
GSMH'ya 
Oranlar 

(%) 
100,0 

0,4 
99,6 

21,8 
22,7 
0,6 

100,6 

100,6 
22,1 
4,8 

17,3 
21,9 
4,7 

17,2 
0,2 
0,1 
0,1 

78,4 

7,6 
10,4 
(2,8) 

4,8 
(7,6) 

92,4 
68,1 
24,3 
17,3 
7,1 

21,6 

2000 
5 681,4 

139,2 
5 542,2 

1 788,3 
2 106,7 

179,3 

5 860,6 

5 860,6 
1 596,3 

417,8 
1 178,5 
1 570,5 

410,1 
1 160,4 

25,8 
7,7 

18,1 

4 264,3 

655,3 
475,7 
179,5 
417,8 

(238,3) 

5 026,1 
3 788,6 
1 237,5 
1 178,5 

59,0 

1 417,0 

2000 
GSMH'ya 
Oranlar 

(%) 
100,0 

2,5 
97,5 

31,5 
37,1 
3,2 

103,2 

103,2 
28,1 

7,4 
20,7 
27,6 

7,2 
20,4 

0,5 
0,1 
0,3 

75,1 

11,5 
8,4 
3,2 
7,4 

(4,2) 

88,5 
66,7 
21,8 
20,7 

1,0 

24,9 

1995-2000 
Yıllık Ort. 

Yüzde 
Değişme 

7,1 
57,7 
6,6 

İ5,2 
18,1 

-
7,6 

7,6 
12,3 
16,5 
11,0 
12,2 
16,8 
10,8 

-
-
-

6,1 

16,4 
2,6 
. -

16,5 
-

6,1 
6,6 
4,7 

11,0 
-

10,2 
(1) Gerçekleşme tahmini 

4. YATIRIM-TASARRUF DENGESİ 

öngörülen büyümenin gerçekleştirilebilmesi için, Plan döneminde 1994 fiyatlarıyla 
5.604,6-6.439,3 triiyon TL'lik sabit sermaye yatırımı yapılması gerekmektedir. Toplam 
sabit sermaye yatırımlarının 4.280,9-4.918,5 trilyon TL'sinin özel kesim, 1.323,7-1.520,8 
trilyon TL'sinin ise kamu kesimi tarafından gerçekleştirilmesi beklenmektedir. 

Kamunun temel fonksiyonlarını en etkin şekilde yerine getirebilmesini sağlayabilecek 
nitelikte yeniden düzenlenmesi ve özelleştirme çerçevesinde, dönem boyunca yapılacak 
kamu yatırımlarının toplam sabit sermaye yatırımları içindeki payının bir önceki Plan 
dönemine göre yüzde 28,4'ten yüzde 23,6'ya düşeceği tahmin edilmektedir. 

Kamu yatırımlarında, insan kaynaklarının geliştirilmesi amacıyla eğitim ve sağlık 
sektörlerine ağırlık verilecektir. Altyapı yetersizliklerinin büyüme önünde darboğaz 
oluşturmaması için sulama, enerji, liman, havaalanı yatırımları ve bunları karayolu ve 
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demiryolu ana eksenine bağlayacak yollar ile içmesuyu, kanalizasyon ve arıtma yatırımları 
öncelik taşıyacaktır. Böylece Plan döneminde kamu yatırım reel endeksinin Vl'ncı Plan 
dönemine göre, eğitim sektöründe 100'den 172,8-184,5'e, sağlık sektöründe 155,3-167,4'e, 
kentsel altyapı yatırımlarını da kapsayan diğer hizmetler sektöründe 123,4-145,3'e, enerji 
sektöründe 119,4-141,1'e ve tarım sektöründe 107,1-120,7'ye yükselmesi beklenmektedir. 

Plan döneminde sabit sermaye yatırımlarının yılda ortalama yüzde 8,7-12,2 
oranında artması beklenmektedir, özel kesim sabit sermaye yatırımlarının, reel faizlerdeki 
düşüş, enflasyonist ortamın neden olduğu belirsizliğin azalması ve talepte beklenen 
canlılık sonucu ivme kazanarak yılda ortalama yüzde 7,6-10,8 arasında artacağı tahmin 
edilmektedir. Kamu sabit sermaye yatırımlarının artış hızı ise yüzde 12,4-16,8 olarak 
hedeflenmiştir. 

Altyapı yatırımlarında özel kesimin de devreye sokulması ve bu kapsamda ileri 
teknoloji ve yüksek kaynak gerektiren yatırım ve hizmetlerin finansmanında Yap-lşlet-
Devret Modeline ağırlık verilmesi politikasına uygun olarak, dönem boyunca yapılacak 
toplam sabit sermaye yatırımları içinde özel kesimin payı artırılacaktır. Böylece Vl'ncı Plan 
döneminde 1994 fiyatlarıyla 3.383,3 trilyon TL'lik (toplam yatırımların yüzde 71,5'l) yatırım 
gerçekleştiren özel kesimin, Vll'nci Plan döneminde 1994 fiyatlarıyla 4.280,9-4.918,5 
trilyon TL'lik (toplam yatırımların yüzde 76,4'ü) yatırım büyüklüğüne ulaşacağı tahmin 
edilmektedir. 

Bir önceki Plan dönemine göre, Vll'nci Plan döneminde başta enerji, ulaştırma ve 
turizm olmak üzere tüm sektörlerde özel kesimin payının artması beklenmektedir. Bunun 
sonucu olarak, Vl'ncı Plan döneminde 100 olan özel sabit sermaye yatırım reel endeksinin 
enerjide 833,9-971,6'ya, eğitimde 296,6-328,7'ye, sağlıkta 176,1-199,4'e, tarımda 170,3-
174,5'e, turizmde 165,9-178,3'e, ulaştımna-haberleşmede 156,4-176,1'e, diğer hizmetlerde 
155,4-176,2'ye ve imalat sanayiinde 136,4-157'ye yükseleceği tahmin edilmektedir. 

1995 yılında yüzde 21,9 olan sabit sermaye yatırımlarının GSMH içindeki payının 
2000 yılında yüzde 25,4-27,6 civarına yükselmesi beklenmektedir. 

Vll'nci Plan döneminde eğitim, sağlık, enerji, tarım, imalat sanayii ve kentsel altyapı 
yatırımlarına öncelik verilecektir. Bu kapsamda bir önceki Plan dönemine göre toplam 
sabit sermaye yatırımları içinde tarımın payı yüzde 5,1'den yüzde 5,9-5,5'e, imalat 
sanayiinin yüzde 19,8'den yüzde 22,2-22,1'e, enerjinin yüzde 5,5'den yüzde 8,5-8,7'ye, 
eğitimin yüzde 2,6'dan yüzde 4,5-4,2'ye, sağlığın yüzde 1,8'den yüzde 2,5-2,4'e ve 
kentsel altyapı yatırımlarını kapsayan diğer hizmetlerin payının yüzde 6,7'den yüzde 7,9'a 
yükselmesi hedeflenmektedir. 

Vll'nci Plan döneminde yatırımların gerçekleştirilebilmesi için yurtiçi tasarrufların 
yılda ortalama yüzde 5,6-10,2 aralığında artması gerekmektedir. Böylece, 1995 yılında 
yurtiçi tasarrufların GSMH'ya oranı yüzde 21,6 iken, bu oranın 2000 yılında yüzde 21,6-
24,9 düzeyinde gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 

Vll'nci Plan döneminde kamu harcanabilir gelirinde sağlanacak gelişmeler ve kamu 
tüketimindeki artışın sınırlandırılması sonucu 1995 yılında negatif olan kamu tasarrufunun, 
2000 yılında GSMH'nın yüzde 2,9 ile 3,2'sine ulaşması, böylece kamu tasarruf açığının 
GSMH'ya oranının 1995'deki yüzde 7,6 düzeyinden, 2000 yılında yüzde 3,7-4,2 düzeyine 
düşürülmesi planlanmaktadır. Vll'nci Plan döneminde toplam olarak özel kesimin 1994 
fiyatlarıyla 483,8-579,8 trilyon TL'lik tasarruf fazlası, kamu kesiminin ise 1.086,2-1,201,1 
trilyon TL'lik tasarruf açığı vermesi beklenmektedir. Aradaki 602,4-621,3 trilyon TL'lik fark 
ise dış tasarruflarca karşılanacaktır. 



TABLO: 47- Sektöre! Sabit Sermaye Yatmmlan (GSMH Büyümesi = % 5,5) 

Tarım 
Madencilik 
İmalat Sanayii 
Enerji 
Ulaştırma -Haberleşme 
Turizm 
Konut. 
Eğitim 
Sağlık 
Diğer Hizmetler 

TOPLAM 

VI. Plan Dönemi 
Kamu 
126,0 

45,7 
63,1 

' 235.0 
512.4 

19,5 
35.2 
97.3 
41,8 

171,5 

1347,5 

Özel 
114.7 

35.6 
872.6 

23,7 
508,4 
117,9 

1491,2 
27.7 
43,8 

147.7 

3383,3 

Toplam 
240.7 

81,3 
935,7 
258,7 

1020,8 
137.4 

1 526,4 
125,0 

85,6 
319,3 

4 730,8 

VII. Plan Dönemi 
Kamu 
135.0 
29,1 
53,0 

. 280,6 
350,8 

18,5 
11.9 

168,1 
64,9 

211,8 

1 323,7 

• Özel 
195,3 

35,9 
1190.1 

197.4 
795.2 
195,6 

1282,5 
82,3 
77.1 

229,5 

4280,9 

Toplam 
330,3 

65,0 
1243.1 

478,0 
1145,0 

214,1 
1294.4 

250,4 
142,0 
441,3 

.5 604,6 

VII. Plan Yatırım Endeksi. 
VI. Plan Dönemi = 

Kamu Ûzsl 
107,1 170,3 

63,6 100,8 
84.0 136.4 

119,4 833,9 
63,5 156,4 
95,0 165,9 
33.B 85,0 

172,8 296,6 
155,3 176,1 
123,4 155,4 

98,2 . 126,5 

100 
Toplam 

137,2 
79,9 

132,9 
184,8 
112,3 
155.8 

84,8 
200,3 
165,9 
138,2 

118,5 

TABLO: 48- Sektörel Sabit Sermaye Yatmmlan (GSMH Büyümesi - % 7,1) 

Tarım 
Madencilik 
İmalat Sanayii 
Enerji 
Ulaştırma -Haberleşme 
Turizm 
Konut . • 
Eğitim . 
Sağlık 
Diğer Hizmetler ' 

TOPLAM 

VI. Plan Dönemi 
Kamu 
126.0 
45,7 
63,1 

235,0 
512,4 

19,5 
35,2 
97,3 
41,8 

171,6 

1347,5 

Özel 
114.7 
35,6 

872,6 
23,7 

503,4 
117,9 

1491,2 
27,7 
43,8 

147,7 

3 383,3 

Toplan 
240,7 

81,3 •-
935,7 
258,7 

1 020,8 
137,4 

1526,4 
125,0 
85,6 

319,3 

4 730,8 

VII. Plan Dönemi 
Kamu 
152,1 
33,5 
55,3 

331,5 
413,7 
21,3 
13,7 

179,5 
70,0 

249,4 

1520,8 

Özel 
200.1 

39,3 
1369.8 

230,0 
895,5 
2102 

1534,9 • 
91,2 
87,3 

260,2 

4 918,5 

Toplam 
352,2 

72.8 
1426.1 

551.5 
1309,2 

231,5 
1 548,6 

270,7 
157.3 
509,6 

6439,3 

VII. Plan Yatırım Endeksi. 
VI. Ran Dönemi= 

Kamu 
120,7 

. 73,2 
89,2 

141,1 
80,7 

109,4 
33,9 

184,5 
167,4 
145,3 

112,9 

Özel 
174.5 
110.4 
157,0 
971,6 
176,1 
178,3 
102,9 
328,7 
199,4 
176,2 

145,4 

= 100 
Toplam 

- 146,3 
• 89,5 

152,4 
217,1 
128,3 
163,5 
101,5 
216,5 
183.8 
159,6 

135.1 
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TABLO: 49- Sabit Sermaye Yatırımlarının Sektörel Dağılımı 
(GSMH Büyümesi = % 5,5) 

(Yüzde Pay) 

SEKTÖRLER 
Tarım 
Madencilik 
İmalat Sanayii 
Enerji 
Ulaştırma - Haberleşme 
Turizm 
Konut 
Eğitim 
Sağlık 
Diğer Hizmetler 
TOPLAM 

VI. Plan Dönemi 
Kamu 

9,4 
3,4 
4.7 

17,4 
38,0 

1,4 
2,6 
7,2 
3,1 

12,7 
100,0 

Özel 
3,4 
1,1 

25,8 
0,7 

15,0 
3,5 

44,1 
0,8 
1,3 
4,4 

100,0 

Toplam 
5,1 
1.7 

19,8 
5,5 

21,6 
2,9 

32,3 
2,6 
1,8 
6,7 

100,0 

VII. Plan Dönemi 
Kamu 

10,2 
2,2 
4,0 

21,2 
26,5 

1,4 
0,9 

12,7 
4,9 

16,0 
100,0 

özel Toplam 
4,6 5,9 
0,8 1,2 

27,8 22,2 
4,6 8,5 

18,6- 20,4 
4,6 3,8 

30,0 23,1 
1,9 4,5 
1,8 2,5 
5,4 7,9 

100,0 100,0 

TABLO: 50- Sabit Sermaye Yatırımlarının Sektörel Dağılımı 
(GSMH Büyümesi = % 7,1) 

(Yüzde Pay) 

SEKTÖRLER 
Tarım ; 
Madencilik 
İmalat Sanayii 
Enerji 
Ulaştırma - Haberleşme 
Turizm 
Konut 
Eğitim 
Sağlık 
Diğer Hizmetler 
TOPLAM 

VI. Plan Dönemi 
Kamu 

9,4 
3,4 
4.7 

17,4 
38,0 

1,4 
2,6 
7,2 
3,1 

12,7 
100,0 

Özel 
3,4 
1,1 

25,8 
0,7 

15,0 
3,5 

44,1 
0,8 
1,3 
4,4 

100,0 

Toplam 
5,1 
1,7 

19,8 
5,5 

21,6 
2,9 

32,3 
2,6 
1,8 
6,7 

100,0 

VII. Plan Dönemi 
Kamu 

10,0 
2,2 
3,7 

21,8 
27,2 

1,4 
0,9 

11,8 
4,6 

16,4 
100,0 

Özel Toplam 
4,1 5,5 
0,8 1,1 

27,8 22,1 
4,7 8,7 

18,2 20,3 
4,3 3,6 

31,2 24,0 
1,9 4,2 
1,8 2,4 
5,3 7,9 

100,0 100,0 

5. ÖDEMELER DENGESİ 

Plan döneminde mal ve hizmet ihracatının yılda ortalama yüzde 15,9-17,5 
oranında artarak 2000 yılında cari fiyatlarla 69,0-73,9 milyar dolara ulaşması 
beklenmektedir. 

Vll'nci Plan döneminde mal ve hizmet ithalatının, ekonominin büyüme ihtiyacına, AT 
ile gümrük birliği sürecine ve gerçekçi kur uygulamasına bağlı olarak yılda ortalama yüzde 
17,5-19,0 oranında artarak 2000 yılında cari fiyatlarla 79,4-84,4 milyar dolara ulaşması 
beklenmektedir. Böylece 1995 yılında yüzde 93,2 olan mal ve hizmet ihracatının mal ve 
hizmet ithalatını karşılama oranının Plan dönemi sonunda yüzde 86,9-87,6'ya düşeceği 
tahmin edilmektedir. 
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Mal ve hizmet ticaret açığının cari fiyatlarla 1995 yılındaki 2,3 milyar dolarlık 
seviyesinden, 2000 yılında 10,4-10,5 milyar dolar seviyesine yükseleceği tahmin 
edilmektedir. 

Vll'nci Plan dönemi sonunda işçi gelirlerinin 5,2-5,3 milyar dolara; faiz gelirlerinin 
1,2-1,3 milyar dolara; girişimci hizmet gelirlerinin 3,2-3,3 milyar dolara ve turizm 
gelirlerinin 10,3-13,8 milyar dolara ulaşacağı tahmin edilmektedir. 

Dış borç stokundaki azalmaya paralel olarak, dış borç faiz ödemesinin 2000 yılında 
3,8-3,7 milyar dolara düşeceği tahmin edilmektedir. 

Bu gelişmeler sonucunda 1995 yılında 1,5 milyar dolar fazla vermesi beklenen cari 
işlemler hesabının, 2000 yılında 3,9 milyar dolar açık vermesi beklenmektedir. 

1995 yılında 1,2 milyar dolar düzeyinde beklenen doğrudan yabancı sermaye 
yatırımlarının, tedricen artarak 2000 yılında 1,9-3,0 milyar dolara yüksejeceği tahmin 
edilmektedir. Portföy yatırımlarının giderek artması ve dönem sonunda 1,7-2,5 milyar 
dolara ulaşması beklenmektedir. 

Bu gelişmeler çerçevesinde net dış kredi kullanımında önemli bir artış olmayacaktır. 
Böylece dış borç stokunun GSMH'ya oranının Plan dönemi boyunca tedricen azalacağı ve 
1995 yılındaki yüzde 41,3 düzeyinden 2000 yılında yüzde 27,1 ila 23,6 oranına düşeceği 
tahmin edilmektedir. 

Plan döneminde cari işlemler hesabı ve sermaye hareketlerindeki gelişmelere bağlı 
olarak, Türk Lirasının yabancı paralar karşısındaki reel değerinin ekonominin rekabet 
gücünü koruyacak şekilde istikrarlı bir seyir izleyeceği, aşırı değer kaybı veya kazancının 
ortaya çıkmayacağı öngörülmektedir. 

6. KAMU FİNANSMANI 

Vll'nci Plan döneminde, kamu finansmanındaki iyileşmenin yapısal değişim 
projeleriyle de desteklenerek sürdürülebilir hale getirilmesi amaçlanmaktadır. 

1995 yılında yüzde 19,3 olan toplam kamu gelirlerinin GSMH içindeki payının 2000 
yılında yüzde 20,7-20,9'a yükselmesi hedef alınmıştır. Bu gelişmede, 1995 yılında toplam 
kamu gelirlerinin yüzde 93,5'ini oluşturan vergi gelirlerinin, 2000 yılında, gümrük 
birliğinden doğacak vergi kayıplarına rağmen toplam kamu gelirlerinin yüzde 96,4-
97,3'üne yükselmesi etkili olacaktır. 

Kamu kesimi gelir tahminlerinde, AT ile gümrük birliğinden doğacak vergi kaybının 
telafi edileceği dikkate alınmıştır. Bunun yanısıra, Vergi ile İlgili Yapısal Değişim 
Projesinin uygulamaya konması sonucunda vergi idaresinin etkinliğinin artması ve 
kayıtdışı faaliyetlerin vergi kapsamına alınmasına bağlı olarak, vergi yükünün 
dağılımındaki bozukluğun giderilmesi ve 1995 yılında yüzde 18,1 olan vergi gelirlerinin 
GSMH içindeki payının 2000 yılında yüzde 20 civarına yükselmesi hedeflenmiştir. 

Sosyal güvenlik kurumlarının artma eğilimi gösteren kaynak açıklarının, Sosyal 
Güvenlik Reformu Projesinin bu kuruluşların mali yapılarının güçlendirilmesine yönelik 
tedbirlerinin öngörülen takvime uygun olarak alınması sonucunda, Vll'nci Plan döneminde 
sabit tutulması hedef alınmaktadır. 

Vl'ncı Plan döneminde yüzde 30'lar seviyesinde olan ve 5 Nisan Ekonomik İstikrar 
Tedbirlerinin de etkisiyle 1995 yılında yüzde 24,8'e düşen toplam kamu harcamalarının 
GSMH içindeki payının, 2000 yılında yüzde 23,7-24,1 seviyesinde gerçekleşmesi 
hedeflenmiştir. Ancak, harcamaların dağılımında önemli bir değişme öngörülmektedir. 
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TABLÖ: 51- ödemeler Dengesi 
' • (Cari Fiyatlarla, Milyar Dolar) 

A. CARİ İŞLEMLER 
İhracat 

İhracat (FOB) 
Transit Ticaret 

İthalat (FOB) 
İthalat (CİF) 
Transit Ticaret 
Navlun ve Sigorta 

DışTicaret Dengesi 
Diğer Mal ve Hizmet Gelirleri 

Turizm ve Dış Seyahat 
Faiz Geliri 
Diğer Gelirler 

Diğer Mal ve Hizmet Giderleri 
Turizm ve Dış Seyahat 
Faiz Ödemeleri 
Diğer Giderler 
Toplam Mal ve Hizmet Dengesi 

Karşılıksız Transfer Gelirleri (özel) 
İşçi Gelirleri 
Diğer Gelirler 

Karşılıksız Transfer Giderleri (Özel) 
Karşılıksız Transferler (Resmi-Net) 

İşçi Gelirleri 
Diğer Gelirler 
Cari İşlemler Dengesi 

B. SERMAYE HAREKETLERİ (REZERV HARİÇ) 
özel Yabancı Sermaye (Net) 
Portföy Yatırımları (Net) 
Diğer Uzun Vadeli Sermaye Hareketleri (Net) 
Kısa Vadeli Sermaye Hareketleri (Net) 

Genel Denge 
C. REZERV HAREKETLERİ 

IMF 
Resmi Rezervler 

1995(1) 

20,4 
20,1 

0,4 
(26,5) 
(27,9) 
(0.3) 

1.6 
(6.1) 
12,6 
4,8 
1,0 
6,8 

(8,9) 
d.O) 
(4.4) 
(3.4) 
(2.3) 

2,8 
2,7 
0,1 
0,0 
1.1 
0,1 
1,0 
1,6 
0,1 
1.2 
1,2 

(1,7) 
(0,5) 

1,7 
(1,7) 

0,4 
(2,1) 

2000 

43,5 -
42,7 -

0,7 -
(65,7) -
(68,8) -
(0,7) -

3,8 -
(22,2) -

25,5-
10,3 -

1,2-
14,0 -

(13,7) -
(1,8) -
(3.8) -
(8,0) -

(10,4) -
5,2 -
5,1 -
0,1 -
0,0 -
1,3 -
0,1 -
1,3 -

(3,9)-
5,5-
1,9 -
1,7 -
1,2 -
0,7-
1,6-

(1,6)-
0,0-

(1,6)-

44,5 
43,7 

0,8 
(70,0) 
(73,2) 
(0.8) 

4,0 
(25,5) 

29,4 
13,8 
1.3 

14,3 
(14,3) 
(1,9) 
(3.7) 
(8.8) 

(10,5) 
5,3 
5,2 
0,1 
0,0 
1,3 
0,1 
1,3 

(3.9) 
5,5 
3,0 
2,5 
2,0 

(2.0) 
1,7 

(1,7) 
0,0 

(1.7) 

(1) Gerçekleşme Tahmini 

Bu çerçevede, mali disiplinin sağlanması sonucunda cari harcamaların GSMH 
içindeki payı sabit tutulurken, ekonomik ve sosyal altyapının geliştirilmesi ve bölgesel 
gelişmişlik farklarının giderilmesi açısından toplam kamu harcamaları içinde yatırımlara 
ayrılan pay artırılacaktır. Kamu sabit Sermaye yatırımlarının 1995 yılında yüzde 4,6 olan 
GSMH içindeki payı 2000 yılında yüzde 7'lere çıkarılacaktır. 

Enflasyonda ve özelleştirme gelirlerinde sağlanacak olumlu gelişmelere bağlı olarak 
iç ve dış borçlanmanın azalmasıyla, 2000 yılında, iç borç faiz ödemelerinin GSMH içindeki 
payının 1995 yılındaki yüzde 7,5'lik seviyesinden yüzde 2,4-2,6'ya, dış borç faiz 
ödemelerinin GSMH içindeki payının da 1995 yılındaki yüzde 1,5'lik seviyesinden yüzde 
1,1-1.0'e gerileyeceği tahmin edilmektedir. Bu gelişmelerin de etkisiyle, 1995'te yüzde 
11,8 olan cari transferlerin GSMH içindeki payının 2000 yılında yüzde 7,2-7,0'ye düşmesi 
beklenmektedir. 
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Harcamalarda sağlanan bu tasarruf, Plan döneminde kamu çalışanlarının sayısı 
sabit tutulurken gelirlerinde reel olarak artış sağlanmasına imkan verecektir. 

öngörülen kamu gelir ve harcama hedefleriyle tutarlı olarak, 1995 yılında yüzde 5,5 
olan kamu kesimi borçlanma gereğinin GSMH içindeki payının, Plan dönemi sonunda 
yüzde 3,0-3,2'ye düşeceği tahmin edilmektedir. 

Plan döneminde faiz yükündeki azalmanın etkisiyle kamu kesimi finansman 
dengesinde faiz dışı fazla verilmesi ihtiyacı ortadan kalkacak, harcamalar için gerekli 
kaynaklar ayrılabilecektir. Bu nedenle, faiz Ödemeleri hariç tutulduğunda, 1995 yılında 
GSMH'nın yüzde 3,6'si( düzeyinde olan kamu kesimi finansman dengesi fazlasının 2000 
yılında yüzde 0,6-0,5'e gerilemesi beklenmektedir. . ' . , ,• 

TABLO: 52- Kamu Kesimi Toplamı Gelir ve Harcamaları (GSMH Büyümesi = % 5,5) 

(Cari Fiyatlarla GSMH'ya Oranlar, Yüzde) 

VERGİLER 
Vasıtasız 
Vasıtalı 

Dahilden Alınan Vergiler 
Dış Ticaretten Alınan Vergiler 

VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
FAKTÖR GELİRLERİ 
SOSYAL FONLAR 
TOPLAM GELİR 
CARİ HARCAMALAR 
YATIRIM HARCAMALARI 

Sabit Sermaye 
Stok Değişmesi 

TRANSFER ve DİĞER HARCAMALAR 
TOPLAM HARCAMA 
BORÇLANMA GEREĞİ 
FAİZ DIŞI BORÇLANMA GEREĞİ 
ÖZELLEŞTİRME DIŞI BORÇLANMA GEREĞİ 
FAİZ VE ÖZELLEŞTİRME DIŞI BORÇLANMA 
GEREĞİ 
DIŞ BORÇLANMA (NET) 
İÇ BORÇ / ALACAK (NET) 

1995 (1) 
18,1 
6,7 

11,4 
10,2 

1,2 
1,4 
1,3 

7(1.5) 
İ9,3 
10,0 
4,8 
4,6 
0,1 

10,0 
24,8 

5,5 
(3,6) 

8,3 

(0,7) 
(0,4) 

5,8 

1996 
18,9 
7,3 

11,6 
11,1 
0,5 
1,4 
1,0 

(1,5) 
19,9 
10,0 
5,0 
4,8 
0,1 

10,4 
25,4 

5,5 
(3,0) 
.. 7-P 

(1,5) 
0,8 
4,7 

1997 
19,0 
7,4 

11,6 
11,0 
0,6 
1,4 
1,0 

(1,5) 
19,9 
10,0 
5,3 

'5,1 
0,2 
9,3 

24,6 
4,6 

(1,7) 
5,4 

(0,9) 
0,8 
3,8 

1998 
19,5 
7,5 

11,9 
11,3 
0,6 
1,4 
0,9 

(1,5) 
20,3 
10,0 
5,7 
5,5 
0,2 
8,3 

23,9 
3,6 

(1,4) 
4,5 

(0,5) 
0,8 
2,8 

1999 
19,7 
7,6 

12,1 
11,4 
0,7 
1,4 
0,8 

(1,5) 
20,5 
10,0 
6,2 
6,0 
0,2 
7,5 

23,7 
3,2 

(0,9) 
4,0 

(0,1) 
0,8 
2,4 

2000 
20,0 

7,7 
12,3 
11,6 
0,7 
1,4 
0,8 

(1,5) 
20,7 
10,0 
6,8 
6,7 
0,1 
6,9 

23,7 
3,0 

(0,6) 
3,7 

0,2 
0,9 
2,1 

(1) Gerçekleşme Tahmini 

7. ENFLASYON 

VlPnci Plan döneminde kamu açıklarında sağlanacak daralma, verimlilik artışı ile 
uyumlu gelirler politikası, kamunun Merkez Bankası ve mali piyasalar üzerindeki 
baskısının hafiflemesi sonucunda para politikasının etkinliğinin artması ve yapısal 
reformlarda sağlanacak gelişmelere bağlı olarak enflasyonun tedricen düşmesi 
beklenmektedir. Bu çerçevede 1995 yılında yüzde 71,2 olması beklenen GSMH 
deflatöründeki değişmenin, Plan dönemi sonunda yüzde 6,0-8,1 aralığına gerileyeceği 
tahmin edilmektedir. , 

iVI'ncı •Plart dön<imin<iie toplam kamu kesimi tasarruf-yatırım açığı, özel kesim 
tasarruflarının sabit fiyatlarla yüzde 31,5'i iken, Vll'nci Plan döneminde buhranın yüzde 
•22,5İ21,|6'ya düşmesi beklenmektedir. 
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TABLO: 53- Kamu Keçimi Toplam Gelir vo Harcamaları (GSMH Büyümesi = % 7,1) 

(Cari Fiyatlarla GSMH'ya Oranlar, Yüzde) 

VERGİLER 
Vasıtasız 
Vasıtalı 

Dahilden Alınan Vergiler 
Dış Ticaretten Alınan Vergiler 

VERGİ DIŞI NORMAL GELİRLER 
FAKTÖR GELİRLERİ 
SOSYAL FONLAR 

TOPLAM GELİR 

CARİ HARCAMALAR 
YATIRIM HARCAMALARI 

Sabit Sermaye 
Stok Değişmesi 

TRANSFER ve DİĞER HARCAMALAR 

TOPLAM HARCAMA 

BORÇLANMA GEREĞİ 
FAİZ DIŞI BORÇLANMA GEREĞİ 
ÖZELLEŞTİRME DIŞI BORÇLANMA GEREĞİ 
FAİZ VE ÖZELLEŞTİRME DIŞI BORÇLANMA 
GEREĞİ 

DIŞ BORÇLANMA (NET) 
İÇ BORÇ /ALACAK (NET) 

1995(1) 
18,1 
6,7 

11,4 
10,2 
1,2 
1.4 
1.3 

(1.5) 

19,3 

10,0 
4,8 
4,6 
0,1 

10,0 

24,8 

5,5 
(3,6) 

8,3 

(0,7) 

(0,4) 
5,8 

1996 
18,8 
7,3 

11,5 
11,0 
0,5 
1,4 
1,0 

(1.5) 

19,8 

9,9 
5,3 
5,1 
0,2 
9,5 

24,7 

4,9 
(3,4) 

7,9 

(0,4) 

0,5 
4,5 

1997 
19,2 
7,4 

11,8 
11,2 
0,6 
1,4 
0,9 

(1,5) 

20,1 

9,8 
5,8 
5,6 
0,2 
8,6 

24,2 

4,1 
(1.9) 

5,7 

(0,3) 

0,6 
3,6 

1998 
19,8 
7,5 

12,2 
11,6 
0,6 
1,4 
0,6 

(1,5) 

20,2 

9,8 
6,4 
6,2 
0,2 
7,3 

23,5 

3,3 
(1.6) 

5,0 

0,1 

0,7 
2,6 

1999 
20,1 

7,6 
12,4 
11,7 
0,7 
1.4 
0,6 

(1.5) 

20,6 

9,9 
7,1 
6,9 
0,1 
6,9 

23,8 

3,2 
(1.1) 

4,7 

0,5 

0,8 
2,3 

2000 
20,4 

7,7 
12,6 
11,9 
0,7 
1,4 
0,6 

(1.4) 

20,9 

9,9 
7,8 
7,7 
0,1 
6,4 

24,1 

3,2 
(0,5) 

4,6 

0,9 

1,0 
2,2 

(1) Gerçekleşme Tahmini 

Kamu kesimi borçlanma gereğinin GSMH'ya oranının Plan dönemi boyunca 
azalması kamunun mali piyasalardaki kullanılabilir fon talebini azaltacak, bu da reel faiz 
oranlarında düşmeye neden olacaktır. Ayrıca, özel kesimin kullandığı fonların maliyeti 
mali tasarrufların artırılması ve mali sistemin etkinleştirilmesi suretiyle düşürülecektir. 
Böylece, enflasyonun aşağı çekilmesinde artan üretim kapasitesinin de katkısıyla üretim 
genişlemesi önemli ölçüde katkıda bulunacaktır. 

AT ile gümrük birliğinin getireceği rekabet ortamının özellikle imalat sanayiinde 
gözlenen ve rekabetçi yapıdan uzak endüstriyel organizasyonun belirlediği sübjektif, 
fiyatlandırma uygulamalarını engellemesi beklenmektedir Dışa açılma ve koruma 
oranlarındaki önemli ölçüde düşüş ve devletin gerek rekabet ortamını sağlamak gerekse 
kendi içinde etkinliği artırma yönünde yeniden yapılandırılması, piyasaya giriş-çıkış 
engellerinin azalmasına yolaçarak enflasyonun düşmesine, ekonomide kaynak 
tahsislerinin etkinliğine ve tüketici refahının artışına neden olacaktır. 

Özelleştirmede sağlanacak gelişmeyle ekonomide kaynak tahsisi etkinleşecek, 
işletmelerin rekabet ortamında faaliyet göstermeleri temin edilerek verimlilik artışı ye 
fiyatların uluslararası düzeyde oluşması sağlanacaktır. -
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8. PLAN DÖNEMİ SONUNDA TOPLUMSAL REFAHTA SAĞLANACAK 
GELİŞMELER 

1995 yılında cari fiyatlarla 2.423 dolar olan kişi başına milli gelirin Vll'nci Plan 
dönemi sonunda 3.346-3.530 dolara ulaşması beklenmektedir. 

Refah artışının bir diğer önemli göstergesi olan fert başına tüketimin ise Plan 
döneminde sabit fiyatlarla yılda ortalama yüzde 4,2-4,9 oranında artacağı tahmin 
edilmektedir. 

Kamu harcamalarının Plan dönemi içerisinde sağlıklı bir yapıya kavuşturulmasıyla 
maaş ve ücretlerde önemli iyileşmeler sağlanacaktır. 

Vll'nci Plan dönemi sonunda yıllık nüfus artış hızının yüzde 1,5'e ve bebek ölüm 
hızının binde 35'3'e düşmesi, doğuşta hayatta kalma ümidinin 69,1 yıla yükselmesi 
beklenmektedir. 

Tüm eğitim kademelerinde okullaşma oranları ve eğitimin niteliği yükselecek, 
nüfusun ve işgücünün eğitim düzeyi gelişecektir. Bu çerçevede, okul öncesi eğitimde 
okullaşma oranı yüzde 16'ya, 8 yıllık zorunlu eğitimin gerçekleştirilmesi suretiyle bu 
kademede okullaşma oranı ise yüzde 100'e çıkacaktır. Ortaöğretim okullaşma oranında 
yüzde 75 ve yükseköğretim okullaşma oranında yüzde 31 seviyesine ulaşılacaktır. 

Sağlık alanında yatak başına düşen nüfus 374'e, bir hekime düşen nüfus ise 806'ya 
inecektir. 

Yüzde 92,6'sı sigorta kapsamında olmak üzere nüfusun tamamı sosyal güvenlik 
kapsamına alınacak ve sağlık açısından sosyal güvenceye kavuşturulacaktır. 

Toplam istihdamın 20,7 milyon kişiye ulaşması ve İşsizlik oranının yüzde 7,7'ye 
düşmesi beklenmektedir, 
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TABLO: Î54- Temel Sosyal Göstergeler 

Toplam Nüfus (Yıl Sonu) 
Toplam Nüfus (Yıl Ortası) 
Yıllık Nüfus Artış Hızı 
Bebek ölüm Hızı 
Doğuşta Hayatta Kalma Ümidi 

Toplam 
Erkek 
Kadın 

Nüfusun Üç Ana Yaş Grubu İtibariyle 
Dağılımı 

0-14 Yaş Grubu 
15-64 Yaş Grubu 
65+ Yaş Grubu 

Nüfusun Eğitimle İlgili Yaş Grupları 
itibariyle Dağılımı 

4-6 Yaş Grubu 
7-11 Yaş Grubu 

12-14 Yaş Grubu 
15-17 Yaş Grubu 
18-21 Yaş Grubu 

Kent Nüfusu Oranı (1) 
Kentleşme Hızı 
Okullaşma Oranı 

Okul Öncesi Eğitim (4-6 Yaş) 
Sekiz Yıllık Temel Eğitim 
Ortaöğretim (Lise ve Dengi) 

Genel Liseler 
Mesleki ve Teknik Liseler 

Yükseköğretim 
örgün öğretim 
Açık öğretim 

Birim 
Bin Kişi 
Bin Kişi 
Yüzde 
Binde 

Yıl 
Yıl 
Yıl 

Yüzde 
Yüzde 
Yüzde 

Yüzde 
Yüzde 
Yüzde 
Yüzde 
Yüzde 
Yüzde 
Yüzde 

Yüzde 
Yüzde 
Yüzde 
Yüzde 
Yüzde 
Yüzde 
Yüzde 
Yüzde 

1994 
61 1.10 
60 576 

1,8 
46,8 

67,7 
65,4 
70,0 

33,0 
62,5 
4,5 

6,5 
11,1 
6,7 
6,6 
8,2 

59,3 
4,4(2) 

5,1 
89,8 
53,0 
30,6 
22,4 
26,7 
12,5 
14,2 ; 

2000 
67 332 
66 834 

1-5 

35,3 

69,1 
66,9 
71,5 

29,6 
64,9 

5,5 

5,8 
9,8 
6,0 . 
6,1 
8,1 

70,6 
4,6(3) 

16,0 
100,0 
75,0 
40,5 
34,5 
31,0 
19,0 
12,0 

(1) 20.000 ve daha fazla nüfuslu yerieşmeler, kent olarak kabul edilmektedir. 
(2) 1990-1994 dönemi yıllık ortalamasıdır. 
(3) 1994-2000 dönemi yıllık ortalamasıdır. 
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TABLO: 54- Temel Sosyal Göstergeler (Devamı) 

Yatak Başına Nüfus 
Bir Hekime Düşen Nüfus 
Yatak İşgal Oranı 

Sivil İşgücü 
Sivil İstihdam 
İşsizlik Oranı 
Eksik İstihdam Oranı 
İşsizlik ve Eksik İstihdam 
Nedeniyle Atıl Durumda 
Bulunan İşgücü Oranı 
İstihdamın Sektörel Dağılımı 

Tarım 
Sanayi 
Hizmetler 

Sigorta Kapsamındaki 
Nüfus Oranı 

Birim 
Kişi 
Kişi 
Yüzde 

Bin Kişi 
Bin Kişi 
Yüzde 
Yüzde 

Yüzde 

Yüzde 
Yüzde 
Yüzde 

Yüzde 

1994 
, 406 

954 
58 

20 424 
18 285 

10,5 
- . • " . ; • 9 , 3 

19,8 

44,7 
15,7 
39,6 

80,8 

2000 
374 
806 
65 

22462 
20 737 

7,7 
6,8 

14,5 

40,6 
16,9 
42,5 

92,6 
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YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANINDA YER ALAN HUKUKİ VE KURUMSAL DÜ 

PROJE ADI: EĞİTİM REFORMU 

KONU 
Yeniden Yapılanma 

Mesleki Eğitimde 
Aksaklıkların 
Giderilmesi 

Zorunlu Eğitim 

Paralı Eğitim 

Özel Eğitim 
Kurumlan 

Yükseköğretim 

YAPILACAK DÜZENLEME 
Eğitimde yönetimin etkinleştiril
mesi 

Ekonominin istediği nitelikte 
insangûcû yetiştirilmesi ve özel 
sektörün daha fazla katılımının 
sağlanması 

Zorunlu eğitim süresinin uzatılması 

Zorunlu eğitim süresinin uzatılması 
ve paralı eğitime geçilmesi 

Özel sektörün eğitimdeki payının 
artırılması 

Yükseköğretimin merkeziyetçi ve 
bürokratik yapıdan kurtarılması, 
üniversite-sanayi ilişkilerinin 
geliştirilmesi 

ILGILIMEVZUAT 
3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı 
Teşkilat Kanumı'nda düzenlemeler 

3308 sayılı Çıraklık ve Meslek 
Eğitimi Kanunu'nda düzenlemeler 

222 sayılı ilköğretim ve Eğitim 
Kanunu'nda düzenlemeler 
1739 sayılı Milli Eğitim Temel 
Kanunu 

625 sayılı Özel Öğretim Kurumlan 
Kanunu'nda düzenlemeler 

2547 sayılı Yükseköğretim 
Kanunu'nda değişiklikler 
Anayasanın 130. maddesinde 
düzenleme yapılması 

Milli Eğ 
düzeyde 
program 
yapma g 
azaltan, t 
veren ve 
kolaylaşt 
3308 s 
aksaklıkl 
eğitim m 
sağlanma 
amaçlanm 
8 yıllı 
amaçlanm 
8 yıllık z 
dışında k 
katılımın 
Özel sekt 
vergiden 
yaptığı h 
yükseköğ 
masraflar 
tarafında 
ve kamun 
Yüksekö 
kurtarılm 
yetküerin 
konusund 
sanayi 
amaçlanm 
değiştiril 
kurulabil 



YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANINDA YER ALAN HUKUKİ VE KURUMSAL DÜ 

PROJE ADI: NÜFUS VE AİLE PLANLAMASI 

KONU 
Nüfus Kayıt Sisteminin 
İyileştirilmesi ve 
Yaygınlaştırılması 

Nüfus ve Aile 
Planlaması 

Kadın Hakları, Kadın- \ 
Erkek Eşitliği 

Kadın Haklan, Kadın-
Erkek Eşitliği 

Kadın Haklan 

Çocuğun Yasal 
Korunması 

Çocuğun Çalışma 
Yaşamında Korunması 

Çocuğun Toplumsal 
Korunması 

YAPILACAK DÜZENLEME 
Nüfus ve Vatandaşlık işleri Genel 
Müdürlüğü'nün Devlet Bakanlığına 
bağlı Müsteşarlık şeklinde 
örgütlenmesi 
Devlet Bakanlığı'na oağlı yaptırım 
gücü olan bir üst kurulun 
oluşturulması 

Aile yaşamında kadın-erkek 
eşitliğinin sağlanması 

Toplum yaşamında kadın-erkek 
eşitliğinin sağlanması 

Çalışma hayatına katılan kadının 
annelik sorumluluklarım yerine 
getirebilmesinin sağlanması 

Çocuk suçluluğunda yaş tesbitinin 
doğru yapılmasının sağlanması 

Çocukların çalışma yaşamında 
korunmalan ve istismarın 
engellenmesi 
Sokakta yaşayan çocuklan 
korumaya ve sokaktan kurtarmaya 
yönelik kurumların getiştirilmesi 

İLGİLİMEVZUAT 
1587 sayılı Nüfus Kanunu, 3152 
sayılı İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında Kanun 

Konu ile ilgili yasal düzenlemeler 

Medeni Kanun: Md.21,44, 88,110, 
144,148,152,153,154,159,160,170 

TCKrMd.423,429,433,453,478 , 
Adli Sicil Kanunu:Md\8/b 
Polis Vazife ve Selahiyetleri Kanunu 
1475 sayılı iş Kanunu Md:17,70,81. 
657 sayılı Devlet Memurlan Kanunu 
Md:104/A,191 

2253 sayılı Çocuk Mahkemeleri . 
Kuruluş, Görev ve Yargılama 
Usulleri Hakkında Kanun 
Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 1475 
sayılı İş Kanunu, 3308 sayılı Çıraklık 
ve Meslek Eğitimi Kanunu 
3201 sayılı Emniyet Teşkilatı 
Kanunu 
2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve 
Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu 

Mevcut 
yaygınla 
kavTiş̂ ur 

Konu ile 
kuruluşla 
hizmetle 
sağlanm 
Aile içi 
açısından 
bozulma 
engellen 
Kadına 
kadının 
şiddetin 
Çalışan 
sağlanm 
çıkanlm 
çocuklar 
Yaş tesb 
yaşın bir 

Çocuğun 
sağlanm 
yasal düz 
Küçükle 
kadroya 
Hizmet 
güçlendi 



YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANINDA YER ALAN HUKUKİ VE KURUMSAL DÜ 

PROJE ADLNUFUS VE AİLE PLANLAMASI 

KONU 
Çocuğun Yasal 
Korunması 

Çocuğun Yasal 
Korunması 

YAPILACAK DÜZENLEME 
Çocuk mahkemelerinin yurt 
çapında yaygınlaştırılması ve 
Kanunda öngörülen yapıya 
kavuşturulması 
Yargıtay'da çocuk suçluluğu ile 
ilgili bir ihtisas dairesinin 
kurulması 

İLGİLİ MEVZUAT 
2253 sayılı Çocuk Mahkemeleri 
Kuruluş, Görev ve Yargılama 
Usûlleri Hakkında Kanun 

2253 sayılı Çocuk Mahkemeleri 
Kuruluş, Görev ve Yargılama 
Usûlleri Hakkında Kanun 
Ceza Muhakeme Usûlleri Kanunu ve 
diğer ilgili mevzuat 

Çocuk m 
kavuşturu 
sokulmas 
ayrılması 
Çocuk 
inceleme 
alacağı b 



YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANINDA YER ALAN HUKUKÎ VE KURUMSAL DÜ 

PROJE ADI: SAĞLIK REFORMU 

KONU YAPILACAK DÜZENLEME ILGILIMEVZUAT 
Örgütlenme, Denetim, 
Personel Rejimi (Temel 
Sağlık Kanunu) 

Sağlıkla ilgili temel haklar, 
kavramlar, afet ve olağanüstü hal 
uygulamaları, bulaşıcı hastalıklara 
karşı önlemler, tıbbi ürün,. 
farmasötik madde, kozmetik ve 
sağlık . malzemelerine yönelik 
konular, organ ve doku nakli, çevre 
sağlığı, beslenme ve gıda güvenliği, 
sağlık açısından özellikli grupların 
korunması, toplum eğitimi ve 
sağlık alanındaki mesleklerle ilgili 
hususlar 

-992 sayılı Şeriri ve Gıdai Taharriyat 
ve Tahlilât Yapılan ve Masli 
Teamüller Aranılan Umuma Mahsus 
Bakteriyoloji ve Kimya 
Laboratuvarlan Kanunu 
-1219 sayılı Tababet ve Şuabatı 
Sanatlarının Tarz-ı İcrasına Dair 
Kanun 
-1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi 
Müstahzarlar Kanunu 
-1593 sayılı Umumi Hıfassıhha 
Kanunu 
-3959 sayılı Gözlükçülük Hakkında. 
Kanun 
-4459 sayılı Köy Ebeleri ve Köy 
Sağlık Memurları Teşkilatı 
Yapılmasına Dair Kanun •-
-5368 sayılı Verem Savaşı Hakkında 
Kanun 
-6197 sayılı Eczacılar ve Eczacılık 
Hakkında Kanun 
-6283 sayılı Hemşirelik Kanunu 
-7402 sayılı Sıtmanın imhası 
Hakkında Kanun 
-224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin 
Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun 
-2238 sayılı Organ ve Doku Nakli. 
Hakkındaki Kanun 
-3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel 
Kanunu 
-181 ve 210 sayılı KHK'ler 
-3201 sayılı Emniyet Teşkilat 
Kanunu 

Bireylerin 
sürdürebi 
geliştirilm 
ile ilgili 
düzeyleri 
ilişkiler 
düzenlem 



YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANINDA YER ALAN HUKUKİ VE KURUMSAL DÜ 

PROJE ADI: SAĞLIK REFORMU 

KONU 
Örgütlenme, Denetim 
ve Yönetim (Sağlık 
Bakanlığı Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında 
Kanun) 

Örgütlenme, Yönetim 
ve Hizmet Sunumu 
(Birinci Basamak 
Sağlık Hizmetleri ve 
Aile Hekimliği 
Kanunu) 

YAPILACAK DÜZENLEME 
Bakanlık Merkez Teşkilatı, ana 
hizmet birimleri ile bunların 
görevi, yetki ve sorumluluklan, 
danışma ve denetim birimleri, 
yardımcı birimler ve sürekli 
kurullar, taşra teşkilatı ve bunların 
görev, yetki ve sorumluluklan, 
yurtdışı teşkilatı, bağlı ve ilgili 
kuruluşlar ile Bakanlığın 
sorumluluk ve yetkileri ile ilgili 
hususlar 

11 ve ilçe sağlık teşkilatının 
kuruluş, işleyiş, hizmet sunumu ve 
hizmet kullanımıyla ilgili temel 
esasları, ilgili kuruluşları, bunların 

• görevlerini, personelin görev 
kapsamlarını, idari kuruluşları, 
mesleğini serbest olarak icra 
edenlerle ilgil ihususlar 

İLGİLİMEVZUAT 
-3017 sayılı Sıhhat ve içtimai 
Muavenet Vekaleti Teşkilatı ve 
Memurin Kanunu 
-181 ve 210 sayılı Sağlık 
Bakanlığı'nın Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında Kanun Hükmündeki 
Kararnameler 
-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 
-209 sayılı Sağlık Bakanlığı'na Bağlı 
Sağlık Kurumlan ile Rehabilitasyon 
Tesislerine Verilecek Döner Sermaye 
Hakkında Kanun 
-3046 sayılı Kanun 
-1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha 
Kanunu 
-224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin 
Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun 
-3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel 
Kanunu 
-224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin 
Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun 
-3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel 
Kanunu 
-2368 sayılı Sağlık Peresonelinin 
Tazminat ve Çalışma Esaslanna Dair 
Kanun 
-2514 sayılı Bazı Sağlık Personelinin 
Devlet Hizmeti Yükümlülüğüne Dair 
Kanun 
-3046 sayılı Kanun 

Toplumd 
içinde 
gerçekleş 
tedavi h 
istihdam 
ve norm 
denetleye 
ka\Tiştur 

Birinci 
verimli v 
kamu s 
hekimliğ 
sistemi 
gereksiz 
sağlık h 
amaçlan 



YEDİNCİ BEŞ YILLLK KALKINMA PLANINDA YERALAN HUKUKİ VE KURUMSAL DÜ 

PROJE ADI: SAĞLIK REFORMU 

KONU 
Örgütlenme, Hizmet 
Sunumu ve Yönetim 
(Hastene ve Sağlık 
İşletmeleri Kanunu) 

Finansman ve 
Örgütlenme (Sağlık 
Finansmanı ve Kurumu 
Hakkında Kanun) 

YAPILACAK DÜZENLEME 
Kamu kurum ve kuruluşlarına ait 
olup yatak sayısı 50 ve üstü olan 
hastanelerin sağlık işletmeleri 
halinde kendi gelirleri ile 
giderlerini karşılar, rekabet 
edebilir, idari ve mali açıdan özerk 
kamu tüzel kişiliğine sahip hale 
getirilmesi 

Sağlık finansman kurumunun, 
kuruluşu, idari, mali ve hukuki 
yapılanması, sağlık sigortası fonu 
oluşturulması, . sigortacılık 
koşullan, sigorta yardımları, prim 
miktarları saptanması ve 
toplanması, sözleşme yapılması 

İLGİLİ MEVZUAT 
-1050. sayılı Umumi Muhasebe 
Kanunu 
-2886 sayılı Devlet ihale Kanunu 
-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 
-213 sayılı Vergi Usul Kanunu 
-1475 sayılı İş Kanunu 
-3359 sayılı Hizmetleri Temel 
Kanunu 
-224 sayılı Sağlık Hizmeüerinin 
SosyaUeştirilrnesi Hakkında Kanun 
-181 ve 210 sayılı KHK'ler 
-2219 sayılı Hususi Hastaneler 
Kanunu 
-4046 sayılı Kanun 
-506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu 
-2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 
-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 
-7201 sayılı Tebligat Kanunu 
-1475 sayılı İş Kamımı 
-3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel 
Kanunu 
-181 ve 210 sayılı KHK'ler 
-224 sayılı Sağlık Hizmetlerinin 
Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanon 
-1050 sayılı Umumi Muhasebe 
Kanunu 
-832 sayılı Sayıştay Kanunu 
-3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışmayı Teşvik Kanunu 
-3 065 sayılı Katma Değer vergisi 
Kanunu . 
-6183 sayılı Amme alacaklarının 
Tahsili Usulü Hakkında Kanun -

İkinci v 
kaliteli, 
sunumun 
işletmele 
kullanım 
amaçlan 

Sağlık 
yararlan 
sağlama 
sağlık si 
sistemi ç 
kuram 
amaçlan 



YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANINDA YER ALAN HUKUKİ VE KURUMSAL DÜ 

PROJE ADI: SAĞLIK REFORMU 

KONU 

Personel Rejimi 
(Tababet Uzmanlık • 
Tüzüğü) 

YAPILACAK DÜZENLEME 

Uzmanlığa giriş koşullan, yeterlilik 
sınavı, uzmanlık dallan ve süreleri, 
idari hususlarla ilgili konular 

İLGİLİ MEVZUAT 
-3816 sayılı Ödeme Gücü Olmayan 
Vatandaşların Tedavi Giderlerinin 
Yeşil Kart Verilerek Devlet 
Tarafından Karşılanması Hakkında 
Kanun 
-190 sayılı Genel Kadro ve Usulü 
HakkındaKHK 
-1479 sayılı Bağ-Kur Kanunu 
-5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu 
-2925 sayılı Tanm İşçileri Sosyal 
Sigortalar Kanunu 
-2202 sayılı Kanun 
-2828 sayılı SHÇEK Kanunu 
-4792 sayılı Kanun 
-3418 sayılı Kanun 
^1219 sayılı Tababet ve Şuabatı 
Sanatlarının Tarz-ı İcrasına Dair 
Kanun 
-7/6229 sayılı Bakanlar Kurulu 
Karan ile Kabul Edilen Tababet 
Uzmanlık Tüzüğü 
-2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu 
-657 sayılı Devlet Memurlan Kanunu 
-1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhna-
Kanunu 
-3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel 
Kanunu 

Tıbbın 
bunlarda 
uzmanlık 
esaslarım 



YEDİNCİ BEŞ YILLIKKALKINMA PLANINDA YER ALAN HUKUKİ VE KURUMSAL DÜ 

PROJE ADI: İSTİHDAMIN VE İŞGÜCÜ PİYASASINDA ETKİNLİĞİN ARTIRILMASI PRO 

KONU 
Atipik Çalışma 
Biçimleri 

İş Güvencesi 

Kamu Görevlileri Sen
dikaları, Toplu İş 
Sözleşmesi ve Grev 
Kanunu 

YAPILACAK DÜZENLEME 
Atipik çalışma biçimlerinin hukuki 
altyapısının oluşturulması 

İş aktinin gerekçesiz feshi 
imkanının sona erdirilmesi ve toplu 
çıkarmalarla ilgili belirsizliklerin 
giderilmesi 

Kamu görevlilerinin sendikalaşma 
ve sendikal faaliyetlerde bulunma 
hak ve yükümlülüklerine ilişkin 
hukuki altyapının oluşturulması 

İLGİLİ MEVZUAT 
1475 saydı İş Kanunu ve diğer iş 
kanunları, 506 saydı Sosyal 
Sigortalar Kanunu, bu Kanunlarla 
ilgili tüzük ve yönetmelikler 
1475 sayılı İş Kanunu 
5953 sayılı Basm İş Kanunu 
854 sayılı Deniz İş Kanunu 
2821 saydı Sendikalar Kanunu 

-Anayasa 
-Kamu Görevlileri Sendikaları, Toplu 
İş Sözleşmesi ve Grev Kanunu 
-Avrupa Sosyal Şaru'nın 5. ve 6. 
maddelerine ilişkin çekinceleri 
kaldıran değişiklik 

Esnek za 
çalışma t 
Bu boşlu 
çerçevesi 
Hizmet sö 
ilkesi çe 
zorunlulu 
ödenerek 
mevzuatı 
ILO'nun 
iş hukuk 
sistemden 
Sözleşme 
oluşturul 
sigortası 
gerekmek 
ILO'nun 
Sözleşme 
Evrensel 
hakkı ta 
onaylana 
Türkiye, 
olarak 
bulunmak 
oluşturul 
bu yönde 



YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANINDA YER ALAN HUKUKİ VE KURUMSAL DÜ 

PROJE ADI: İSTİHDAMIN VE İŞGÜCÜ PİYASASINDA ETKİNLİĞİN ARTIRILMASI PR 

KONU 
Ekonomik ve Sosyal 
Konsey 

İşçi Sağlığı ve İş 
Güvenliği 

Tarım İş Kanunu 

Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı'nın 
Yeniden 
Yapılandırılması 

YAPILACAK DÜZENLEME 
Ekonomik ve Sosyal Konsey'in 
hukuki altyapısının tamamlanması 

İşçi sağlığı ve iş güvenliği 
mevzuatım teknolojik gelişmeleri 
izleyebilecek şekilde yenileme 
çalışması 

Tarım kesiminde ücretli 
çalışanların çalışma ilişkilerini 
düzenleyecek hukuki altyapının 
oluşturulması 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı'nın tüm çalışma 
hayatında etkin görev yapabilecek 
bir yapıya kavuşturulması ve aynı 
zamanda istihdam bakanlığına 
dönüştürülmesi 

İLGİLİ MEVZUAT 
-Ekonomik ve Sosyal Konsey 
Kuruluş, Görev ve Yetkileri 
Hakkında Kanun 
-Konsey'in çalışma usul ve esasları 
hakkındaki alt mevzuatın 
oluşturulması 

1475 sayılı iş Kanunu başta olmak 
üzere işçi sağlığı ve iş güvenliği ile . 
ilgili tüm mevzuat 

Tarım iş Kanunu' 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı'nın Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında Kanun 

Ekonom 
Başbaka 
eksiklikl 
sürekli 
ekonomi 
bulunabi 
edildiği 
düzenlem 
Konsey' 
düzenlem 
İşçi sağ 
gerek m 
gelişmel 
gerçekle 
meslek h 
sayılan 
indirileb 
olarak 
şekilde 
çalışmal 
bulunma 
Kendine 
kesimind 
durumla 
kapsamı 
yapı ve ö 
İş Kanun 
Çalışma 
gelişmel 
uygulaya 
konusun 
kavuştur 



YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANINDA YER ALAN HUKUKİ VE KURUMSAL DÜZE 

PROJE ADI: İSTİHDAMIN VE İŞGÜCÜ PİYASASINDA ETKİNLİĞİN ARTIRILMASI PROJ 

KONU 
Kamu istihdamının 
Yeniden Düzenlenmesi 

Iş-Kur'un 
Oluşturulması 

YAPILACAK D ÜZENLEME 
Kamu kesimindeki istihdam 
karmaşasının ve buna bağlı ücret 
vb. haklardaki karmaşanın sona 
erdirilmesine ilişkin hukuki ve 
kurumsal düzenleme 

iş ve işçi Bulma Kurumu'nun 
istihdam hizmetlerini işgücü . • 
piyasasının ihtiyaçlarına daha 
uygun şekilde yerine getirmek 
üzere kapsamlı bir biçimde ve 
güçlendirilerek İş-Kur adı altında 
yeniden örgütlenmesi . 

İLGİLİMEVZUAT 
-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 
başta olmak üzere ilgili tüm mevzuat 
-Kamu istihdamı envanterinin 
çıkarılması 

-Geçiş dönemi dahil yeni sistemin 
oluşturulması için beş yıllık bir. 
projenin hazırlamp uygulanması 
(Bakanlar Kurulu Karan ile 
jürürlüğe giren dış kaynaklı proje) 

4837 sayılı iş ve işçi Bulma Kurumu 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında 
Kanun ile ek ve değişiklikleri 

Kamu kesim 
birarada va 
kamu istih 
verebilen 
kavuşturulm 
Bu amaçla 
Karan halin 
Temel İlkel 
somut, sonu 
gerekmekte 
ÜBK bug 
yerleştirme 
verememekt 
şekilde mes 
kurumsal ya 
hizmetlerin 
Aktif işgüc 
için bu ih 
zorunludur. 
yürütülmesi 
hizmetleri 
sürdürülme 
gerektirdiği 
kurumsal ya 



YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANINDA YER ALAN HUKUKİ VE KURUMSAL DÜZ 

PROJE ADI: İSTİHDAMIN VE İŞGÜCÜ PİYASASINDA ETKİNLİĞİN ARTIRILMASI PROJ 

KONU 
Yurtdışında Teşkilatı 
Bulunan Bakanlık, 
Kamu Kurum ve 
Kuruluşlarının Yeni 
Örgütlenme ve Kadro 
Gereksinimi 

Türkiye'deki 
Yabancıların İstihdamı 

YAPLLACAK DÜZENLEME 
işçi ve içerenlerimizin yoğun 
olarak bulunduğu ve yurtdışı 
örgütlerimizin bulunmadığı bölge 
ve ülkelerde temsilcilMerimizin 
kurulması; yurtdışı temsilcilikleri-
. mizin uluslararası mevzuat, 
bulunulan ülke ve ülkemiz 
mevzuatı, ikamet, çalışma, mali ve 
sosyal hizmet gibi geniş çalışma 
alanında bu hizmetleri yerine 
getirebilecek vasıflı elemanlarla 
desteklenmesi 
Türkiye'deki yabancıların 
çalışmaları ile ilgili mevzuat 
hükümlerinin günün koşullarına 
göre yeniden düzenlenmesi, ilgili 
hükümlerdeki dağınıklığın 
giderilmesi, yabancıların istihdamı 
ile ilgili temel ilkelerin tek bir 
kanun metninde toplanması, 
çalışma ve oturma izMerinin 
verilmesinde yeni düzenlemeler 

ILGR.I MEVZUAT 
Yurtdışında teşkilatı bulunan 
Bakanlık, kamu kurum ve 
kuruluşlarının teşkilat yasalarında 
yurtdışı örgütü kadro sayısı ile ilgili 
hükümler 

-2007 sayılı Türkiye'de Türk 
Vatandaşlarına Tahsis Edilen Sanat 
ve Hizmetler Kanunu 
-5683 sayılı Yabancıların Türkiye'de 
İkamet ve Seyahatleri Hakkında 
Kanun 
-2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu 
-3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu 
-6224 sayılı Yabana Sermayeyi -
Teşvik Kanunu 
-2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların 
Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını 
Serbestçe Yapabilmelerine İlişkin 
Kanun 

Son yıllard 
Topluluğu 
önemli t 
firmalarının 
vatandaşlar 
sağlık, sos 
sorunları b 
temsüciliM 
ülke sosyal 
ve kişiler 
m^küerimi 

Konu değiş 
bir liste olu 
açabilmekt 
izWerinin 
piyasasının 
etkin yür 
ülkemizde 
göre yenid 
önlenmesin 



YEDİNCİ BEŞ YBJJKKALKINMA PLANINDA YER ALAN HUKUKİ VE KURUMSAL DÜZE 

PROJE ADI: TARIMSAL POLİTİKALAR İLE İLGİLİ YAPISAL DEĞİŞİM PROJESİ 

KONU 
Tarım Satış 
Kooperatiflerinin 
Özerkleştirilmesi 

Meraların 
İyileştirilmesi 
Tarımda Yeniden 
Yapılanma 

Tütün Tarımının 
Düzenlenmesi 

Üretici 
Birliklerinin 
Geliştirilmesi 

Türkiye Ziraat 
Odaları Birliğinin 
Daha Etkin Bir 
Yaprya 
Kavuşturulması 
Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığının . 
Yeniden 
Organizasyonu 

YAPILACAK DÜZENLEME 
Yönetimlerinin özerkleştirilmesi, 
tesislerinin şirketleştirilmesi, 
kooperatifçilik işlevlerinin 
güçlendirilmesi 
Mera Kanunu . 

Tarımda Yeniden Yapılanma 
Kurulu'nun oluşturulması 

Tütün ile ilgili çeşitli kanunlarda 
yeniden düzenleme _ 

Üretici Birlikleri Yasası 

Türkiye Ziraat Odaları ve Ziraat 
Odaları Birhğinin demokratik bir 
yaprya kavuşturulması 

Tanm ve Köyişleri Bakanlığı 
Yasasının çıkarılması 

İLGİLİMEVZUAT 
3186 ve 2834 sayılı Tanm Satış 
Kooperatifleri kanunlarında değişiklik 
yapılması 

Tarımda Yeniden Yapılanma Kurulu 
oluşturulması için gerekli mevzuat 
çıkarılacaktır. 
Tütünle ilgili 1177,1196 ve 196 
sayılı yasalarda değişiklik yapılması 

6964 sayılı Türkiye Ziraat Odaları ve 
Ziraat Odaları Birliği Yasasında 
değişiklik yapılması 

Tanm ve Köyişleri Bakanhğı'nın 
Kuruluş ve Görevleri Hakkında KHK 

Tanm Saüş Ko 
hizmet yerebil 
etkin bir şekild 

Bu Yasa ile m 
amacına uygun 
Bu kurul, Tan 
fâaliyetleri yön 
temsilcilerinde 
Tütün piyasası 
oluşumunun r 
gerekli düzenl 
sağlanacaktır. 
Üreticilerin ilg 
pazarlanması k 
ve tanm politi 
uygulanmasınd 
kooperatiflerin 
Türkiye Ziraat 
yapısına kavuş 
getirmesine or 

Tanm ve Köyi 
bir şekilde yer 



YEDİNCİ BES YILLIK KALKINMA PLANINDA YER ALAN HUKUKİ VE KURUMSAL DÜZ 

PROJE ADI: TARIMSAL POLİTİKALAR İLE İLGİLİ YAPISAL DEĞİŞİM PROJESİ 

KONU 
Ürün Borsaları 

Üretici Bölgesi 
Halleri 

Şeker Sanayiinin 
Özelleştirilmesi 

Ağaçlandırma ve 
Erozyon Kontrolü 

Hayvancılığın 
Geliştirilmesi 

Analığın 
Geliştirilmesi 

Su Ürünlerinin 
Geliştirilmesi 

YAPILACAK DÜZENLEME 
Urun Borsaları ile ilgili alt yapı 
geliştirilecektir. 

üretici Bölgeleri Halleri Yasası 
çıkarılacaktır. 

Şeker Yasasında geçerliliğini 
kaybeden maddelerin kaldırılması ve 
günün koşullarına göre yeniden 
düzenlenmesi. 
Milli Ağaçlandırma ve Erozyon 
Kontrolü Seferberlik Kanunu 

Hayvancılık ve Su ürünleri 
Müsteşarlığı Yasası çıkarılacaktır. 

Merkez Arıcılık Araştırma 
Enstitüsünün kurulması 

Hayvancılık ve Su Ürünleri 
Müsteşarlığı Yasası çıkarılacaktır. 

İLGİLİMEVZUAT 
5590 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar 
Yasasında değişiklik yapılması 

80 sayılı Toptancı Halleri Hakkında 
Kanun 

6746 Sayılı Şeker Yasasında 
değişiklik yapılması 

Mevcut borsa 
kurulmaları il 
paraflanmala 

Üreticilerin p 
üretimlerini y 
fazla pay alm 
ek olarak Üre 
sınırlan dışın 
sağlanacaktır 
Şeker pancan 
azaltılacak ve 
yaratılacaktır 

Orman Bakan 
kuruluşlann a 
faaliyetlerine 
Bu kurumsal 
daha etkili bi 
ihtiyacı olan 
artırılabilecek 
Bu düzenlem 
yaklaşılacak, 
mümkün olab 
Bu düzenlem 
tarzda çözüm 
ulusal ve ulus 
sağlanabilece 



YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANINDA YER ALAN HUKUKİ VE KURUMSAL DÜZ 

PROJE ADI: SANAYİLEŞME YAKLAŞIMI 

KONU 
Gıda Mevzuatının 
Yeniden 
Düzenlenmesi 

Akreditasyon 
Sistemini 
Oluşturmak 

Madencilik 
Mevzuatında 
Düzenleme 

MTA'nın 
Yeniden 
Yapılandırılması 

YAPILACAK DÜZENLEME 
Yeni bir Gıda Yasası 
hazırlanacaktır. 

Akreditasyon Konseyinin yasal 
olarak kurulması ve ilgili kamu 
kurumlan kanunlarında gerekli 
düzenlemeler 

Maden Mevzuatında birliğin ye 
uygulamada etkinliğin sağlanması 
amacıyla yasal düzenleme 

MTA Kuruluş Yasasının yeniden 
düzenlenmesi ve gerekli idari 
tedbirlerin alınması 

İLGİLİ MEVZUAT 
-1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha 
Kanunu 
-1580 sayılı Belediye Kanunu 
-1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men'i. 
ve İhracatın Murakabesi Hakkında 
Kanun ve buna ek 3018 sayılı Kanun 
-132 sayılı TSE Kuruluş Kanunu ve 
3205 sayılı Kanun 
-4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler 
Kanunu 
-441 sayılı Tarım ve Köyişleri 
Bakanlığı Kuruluş KHK 
-3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası 
Kanunu 
-181 sayılı SSYB Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında KHK'nın ilgili 
maddelerinin yeniden düzenlenmesi 
-Türk Standartları Enstitüsü Kuruluş 
Kanunu 
- TÜBİTAK Kuruluş Kanunu 
-Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Kuruluş 
Kanunu 
gibi kanunlarda değişiklik yapılması 
-3213 sayılı Maden Kanununun 
değiştirilmesi , 
-3078 sayılı Tuz Kanunu ile 
Taşocakçılığı Nizamnamesi 
yürürlükten kaldırılması 
-2804 sayılı MTA Kuruluş Yasası ve 
ilgili yönetmeliklerin değiştirilmesi 

Gıda denetim 
aşamalarında 
tüketicinin v 
gelişmesi, dı 
mevzuattaki 
giderilmesi iç 
yürürlüğe kon 

Akreditasyon 
özel sektörde 
yapan kuruluş 
hizmeti verile 
altyapısının en 
olacaktır. 
Mevzuatta bir 
tekelinin kald 
Kanunu, Tuz 
düzenlenen hu 
düzenlenecekti 
Fiziki boyutla 
yüksek bir kur 
madencilik se 
amaçlanmakta 



YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANINDA YER ALAN HUKUKİ VE KURUMSAL DÜ 

PROJE ADI: BİLİM VE TEKNOLOJİDE ATILIM PROJESİ 

KONU 
Patent Kanunu 

Risk Sermayesi 

Teknopark ve Teknoloji 
Geliştirme Bölgeleri 
Kanunu , 

Bilgi Ağlan 

Araştırmacı Şirketlerin 
Teşviki Kanunu 
Yüksek Teknoloji 
Enstitülerinin 
Kurulması 

Metroloji Enstitüsü 
Kanunu 
TÜBİTAK Kanunu 

Araştırmacı Personel 
Mevzuatı 

YAPILACAK DÜZENLEME 
Patent Kanunu'nun 
Güncelleştirilmesi 

Yeni Kanun 

Yeni Kanun 

Mevzuat Geliştirme 

Yeni Kanun 

Yeni Teknoloji Enstitülerinin 
kurulmasının sağlanması 

Yeni Kanun 

278 sayılı TÜBİTAK Kanuhu'nda 
değişiklik 

Yeni bir mevzuat düzenlenmesi 

İLGİLİ MEVZUAT 
-23 Mart 1879 tarihli ihtira Beratı 
Kanunu 
-6563 sayılı Kanun 
-2499 sayılı Kanun 
-6.7.1993 tarihli Mevzuat 
-2547 sayılı Kanun'da değişiklik 
-Serbest Bölgeler Kanunu 
-KOSGEB Kanunu 

-

-2547 sayılı Kanun 
-41 sayılı KHK 
-2809 sayılı Kanun 
-78, ve 190 sayılı Kanun 
-278 sayılı Kanun 
-278 saplı Kanun 
-TSE Kanunu 
-278 sayılı Kanun 

-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 
-2914 sayılı Kanun 

Patent K 
Kurulu'nd 

AR-GE f 
güncelleş 
Bakanlar 
Bölgelerin 
yüksek 
desteklen 
özlük hak 
Bilgi ağl 
güvenlik 
AR-GE s 
şirketlerin 
Halen 2 a 
ve sayılar 
yetiştirme 

Birinci 
enstitüsün 
TÜBİTAK 
kavuşturm 
projelerin 
Araştırm 
iyileştirm 



YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANINDA YER ALAN HUKUKİ VE KURUMSAL DÜZENLEM 

PROJE ADI: DIŞA AÇILMA VE DÜNYAYA ENTEGRASYON (AVRUPA BİRLİĞİ'NE UYUM) PRO 

KONU 
Şirketlerin Tescil 
Ve İlam 

Şirketin Asgari 
Sermayesi 

Anonim Şirket 
Ana 
Sözleşmesindeki 
İlana Tabi 
Hususlar 

Anonim Şirkete 
Konulan Ayın 
Sermaye Değeri 
Anonim Şirketin 
Kendi Paylarım 
Satın Alması 

Anonim Şirkette 
Sermaye 
İndiriminin 
Gerekçesinin 
İlanda Yazılması 
Şirketin İtfa 
Edilebilir Senetler 
Çıkarabilmesi 
Şirketin Sermaye 
Değişimine 
İlişkin Genel 
Kurul Karar 
Nisabı 

YAPILACAK DÜZENLEME 
Anonim şirketlerin tescil ve ilam ile ilgili ayrıntılı 
düzenlemelerin limited ve paylı komandit şirketlere de 
yayılması -
Anonim şirketlerin asgari sermaye miktarının 500.000 
TL'dan 25.000 ECU'ye yakın bir değere çıkarılması, 
limited şirketlerin asgari sermaye miktarının da aynı 
oranda artırılması 
AT mevzuatına uygun olarak; 
•- varsa payların devrini kısıtlayan şartların, 
- şirketin ana sözleşmesini imzalayan kurucu gerçek ve 
tüzel kişilerin isim ve unvanlarının, 
- şirketin kuruluşu dolayısıyla veya ticarete başlamadan 
önce şirket adına yapılan masrafların veya şirketin 
üzerine aldığı borçların toplamının ya da talimini 
miktarının, 
- taahhüt edilmiş payların nominal değerinin en az 
yılda bir kez ilanının da zorunlu kılınması 
Ayın sermaye değerinin tesbiti usulünde bilirkişi . 
raporunun yayınlanması zorunluluğunun getirilmesi 

Yalnızca sermaye indirimi durumunda şirketin kendi 
payım satın almasına izin verilmesinde, AT'de olduğu 
gibi, bunun şirket sermayesinin %10'unu 
aşmayacağına ilişkin sınırlama getirilmesi 
TTK' da mdirirnin gerekçesinin de ilam ilkesinin 
getirilmesi 

Şirketlerin itfa edilebilir senetler çıkarabilmesinin 
sağlanması -

TTK'dakİ karar nisapları AT'deki düzenlemelere göre 
düşük bulunduğundan 2/3 (veya en az %50) şartının 
getirilmesi 

İLGİLİ MEVZUAT 
TTK'nın limited ve komandit şirketlere 
ilişkin hükümleri 

TTK'nın 272, 396/son, 507 ve 517. 
maddeleri 

TTK'nın 279 ve 300. maddeleri 

TTK'nın 300/6. maddesi 

TTK'nın 329. maddesi 

TTK'nın 396. maddesi 

2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu 
ve buna bağlı TTK hükümleri 

TTK'nın 388, 391, ve 396. maddeleri 



KONU 
Şirketlerin 
Birleşmeleri 

Şirketlerin 
Bölünmesi 

Şirketlerin 
Muhasebe 
Uygulamalarının 
UjTrmlaştınlması 

Grup Şirketlerin 
Konsolide Yıllık 
Hesaplarının Ve 
Mali Tablolarının 
Hazırlanması 

YAPILACAK DÜZENLEME 
Bir anonim şirketin, paylarının %90 veya daha 
fazlasına sahip başka bir anonim şirket tarafından 
tasfiyesiz devralınmasının düzenlenmesi 
Birleşme usulü ile ilgili olarak pay sahiplerinin 
haklarım koruvan hükümlerin getirilmesi 
Birleşmenin onaylanması zorunluluğunun bazı hallerde 
kaldırılabilmesi imkanının getirilmesi • 
Bilirkişi raporları ile ilgili olarak pay saMplerinin ve 
alacaklıların haklarım koruyucu ayrıntılı hükümlerin 
getirilmesi 
Birleşen şirketlerin aynı nev'iden olmasına ilişkin 
şartın kaldırılarak alacaklılarm haklarım koruyacak tek 
bir sistemin benimsenmesi 
Devralınan şirketin yöneticileri ile birlikte bilirkişilerin 
de pay sahiplerine karşı sorumlu olduklarına ilişkin 
hüküm getirilmesi 
Anonim şirketlerin ve kooperatiflerin bölünmesine 
ilişkin olarak, menfaat gruplarının (bölünen ve 
bölünmeye kanlan şirketlerin ortak ve alacaklıları ile 
çalışanları) haklarım teminat altına almak üzere, AT 
mevzuatına uygun tedbirlerin alınması 
Sermaye Pij'asası Kanunu kapsamında olan ve olmaj'an 
şirketlerin muhasebe uygulamalanmn 
uyumlaşunlmasının sağlanması 

Sermaj'e Pij'asası Kanunu kapsamında bulunan ' 
şirketler için belirli tabloları düzenlemede "ihtiyarilik" 
jerine "zorunluluk" kuralının getirilmesi 

Sermaye Pij'asası Kanunu kapsamında olmayan diğer 
anonim şirketlerle hisseli komandit ve limited şirketler 
j'önünden Genel Hesap Düzeni Tebliğinde değişiklik 
yapılması 
Grup'a dahil olmayan, ancak ana şirketle birlikte bağlı 
ortaklıkları yöneten şirketin varlığı halinde, ana 
şirketin buradaki payı oranında konsolidasyona tabi 
tutulması 

İLGİLİMEVZUAT 
TTK'nın 451. maddesi 

TTK'nın 451.ve 452. maddeleri 

TTK'nın 452. maddesi 

TTK'nın 394.ve 303. maddeleri 

TTK'nın 147. maddesi 

TTK'mn 451 ila 453. maddeleri 

TTK ve Kooperatifler Kanunu 

Sermaye Piyasası Kurulunun ilgili 
tebliği 
TTK'mn 74. maddesi 

Seri.XI, No.7 sayılı Tebliğ 

Genel Hesap Düzeni Tebliği 

Seri.XI, No.7 sayılı Tebliğ ve 
Genel Hesap Düzeni Tebliği 



KONU 
Şirketlerin 
Bağımsız (Dış) 
Denetim 
Mevzuatının 
Yakmlaşünlması 

Tek Ortaklı Şirket 
Kurulması 

Piyasada iktisadi 
Rekabetin 
Korunması 

Kamu 
Teşebbüsleri 

Ticari Nitelikli 
Devlet Tekelleri 

YAPILACAK DÜZENLEME 
3568 Sayılı Kamınla getirilen "bağımsız denetçi" olma 
şartlan AT mevzuatı ile uyumlu ise de, denetim görevi 
ihtiyaridir. Bankalar Kanunu ve Sigorta Murakabe 
Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanununa tabi şirketler 
için varolan zorunlu dış denetimin bütün şirketlere 
teşmil edilmesi 
Gerçek kişilere ve şirketlere sermayeleri ile sınırlı 
sorumlu tek kişilik şirket kurma imkanının tanınması 

Piyasada iktisadi rekabetin bozulmadan işlemesini 
sağlayacak düzenleme yapılması 

Kamu teşebbüslerinin ve kendilerine özel veya inhisari 
haklar verilmiş teşebbüslerin sahip olduğu imtiyazların 
AT rekabet kurallarına uygun hale getirilmesi 

Kamu teşebbüsleri ile kamu otoriteleri arasındaki mali 
ilişkilerde açıklığın sağlanması 

Ticari nitelikli devlet tekellerinin, malların tedarik ve 
pazarlanması koşullarında AT üyesi devletlerin tebaası 
ile Türk tebaası arasında ayrımcılık yapılmayacak 
şekilde düzenlenmesi 

İLGİLİ MEVZUAT 
3568 Sayılı Muhasebecilik, Mali 
Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik 
Kanunu 

TTK'nm 503. maddesi 

Rekabetin Korunması Hakkında 
Kanun 

Rekabetin Korunması Hakkında Kanun 
ve ilgili diğer mevzuat 

3346 sayılı Kamu iktisadi Teşebbüsleri 
ile Fonların TBMM'ce Denetlenmesinin 
Düzenlenmesi Hk. Kanun 
4046 sayılı Özelleştirme Kanunu 
233 saydı Kamu İktisadi Teşebbüsleri 
HakkındaKHK 
4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler 
inhisarı Kanunu md. 1,3 
86/10911 sayılı Tütün ve Tütün 
MamüUerinin Üretimi, Satışı ve İthalatı, 
Fon Alınması ve Bu Fonun 
Kullanılmasına Dair Usul ve Esaslarına 
İlişkin Karar 

(*) Gerekli düzenleme yapılmıştır. • 



KONU 
Dokuma Ve Hazır 
Giyim 
Sektöründeki 
Teşvikler 

İhracat Teşvikleri 

Dahilde Ve 
Hariçte İşleme 
Rejimi 
Çerçevesinde 
Sağlanan Gümrük 
Muafiyeti Vb. . 
Teşvikler 

YAPILACAK DÜZENLEME 
Dokuma ve hazır giyim sektörüne sağlanan tüm teşvik 
mevzuatının Roma Antlaşmasının 92. ve 93. maddeleri 
doğrultusunda çıkarılan ilgili Topluluk çerçeve ve 
eylem kılavuzlanndaki (Frameworks and Guidelines) 
kurallara adapte edilmesini sağlayıcı biçimde 
değiştirilmesi • 

Resmi destekli ihracat kredilerine ilişkin 93/112/EEC 
sayılı Konsey Kararına uygun mevzuatın hazırlanması 
Üçüncü ülkelere yönelik ihracat ile ilgili Dahili ve 
Harici İşleme Rejimi kapsamındaki gümrük muafiyeti. 
ve benzeri teşvik uygulamalarının Topluluk 
mevzuatına özü itibarıyla benzer hale getirilmesi 

İLGİLİMEVZUAT 
-28/7/1967 tarih ve 933 sayılı Kanunun 
3/C maddesi ile 2976 sayılı Dış 
Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında 
Kanun ve 27/12/1994 tarih ve 94/6401 
Sayılı İhracata Yönelik.Devlet 
Yardımları Hk. Bakanlar Kurulu Karan 
-14/5/1964tarihli ve 474 sayıh Kanunun 
değişik 2'nci maddesi, 28/7/1967 tarihli 
ve 933 sayılı Kanunun 3/C maddesi, 
19/7/1972 tarihli ve 1615 sayıh 
Kanunun değişik 11 'inci maddesi, • 
2/2/1984 tarih ve 2976 sayıh Kanun, 
26/12/1994 tarihi ve 94/6411 sayılı 
Yatırımlarda Devlet Yardımları Hk. 
Bakanlar Kurulu Karan ve bu Kararda 
değişiklik yapan 8/3/1995 tarih ve 
95/6569 sayıh Karar 
-3/12/1988 tarih ve 3505 sayılı Kanunun 
geçici 2'nci maddesi 
87/11914 sayıh Bakanlar Kurulu Karan 

- Gümrük Kanunu ve Rejimi 
-474 sayıh Kanunun değişik 2'nci 
maddesi 
-Gemi ve gemi inşa tesisleri ile ilgili 
14/1/1982 tarih ve 2581 sayılı Kanun ve 
15/6/1989 tarih ve 89/14239 sayılı 
Kararname 
-İthalat Rejimi Hk. 94/6341 sayıh 
Bakanlar Kurulu Karan 
-İhracata Yönelik Devlet Yardımlan Hk. 
94/6401. sayıh Bakanlar Kurulu Karan 
-Yatırımlara Yönelik Devlet Yardımları 
Hk. 94/6411 sayılı ve 95/6569 sayılı 
Kararlar 



KONU 
Dokuma Ve Hazır 
Giyim Sektörü 
Dışındaki 
Sektörlerde 
Teşvikler 

İhaleye Tabi 
Olacak 
Kuruluşlar 

ihalenin ilâm 

YAPILACAK DÜZENLEME 
Dokuma ve hazır giyim sektörü dışındaki sektörlere 
sağlanan tüm teşviklerin Roma Antlaşmasının 92. ve 
93. maddeleri doğrultusunda çıkarılan ilgili Topluluk 
çerçeve ve eylem kılavuzlanndaki (Frame\vorks and 
Guidelines) kurallara adapte edilmesi 

Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının ihale mevzuatına 
tabi tutulması 

2886 sayılı K.nun 44 ve 51nci maddelerinde değişiklik 
yapılması suretiyle, belli istekliler arasında ihale ile 
pazarlık usulüyle ihalenin ilanının da zorunlu 
kılınması 
ilan edilemeyecek ölçüde hacimli olan şartnamenin, 
bulunduğu yerde görülebileceği hususunun ilanda yer 
almasının gerekli hususlar arasına dahil edilmesi 

İLGİLİ MEVZUAT 
•414 sayılı Kanunun değişik 2 'nci 
maddesi 
-14/1/1982 tarih ve 2581 sayılı Kanun 
ve 15/6/1989 tarih ve 89/14239 sayılı 
Kararname 
-202 ve 199 sayılı Kanunlar ve 
bunlardaki değişiklikler 
-3/12/1988 tarih ve 3505 Sayılı 
Kanunun geçici 2'nci maddesi 
-5422 sayılı Kurumlar Vergisi 
Kanununun bazı maddelerini değiştiren 
24/12/1980 tarih ve 2362 sayılı Kanun 
hükümleri gereğince 
-25/10/1984 tarih ve 3065 sayılı KDV 
Kanununun bazı maddelerini değiştiren 
3986 sayılı Kanun 
-28/7/1967 tarih ve 933 sayılı Kanunun 
(3/C maddesi) 2976 sayılı Dış Ticaretin 
Düzenlenmesi Hk. Kanun ve 94/6401 
sayılı Bakanlar Kurulu Karan 
-14/5/196 tarih ve 474 sayılı Kanunun 
değişik 2'nci, 28/7/1967 tarih ve 
933sayılı Kanunun 3/C, 19/7/1972 tarih 
ve 1615 sayılı Kanunun değişik ll'inci 
maddeleri ile 2/2/1984 tarih ve 2976 
sayılı Kanun ve 94/6411 Sayılı ve 
95/6569 sayılı Bakanlar Kurulu Karan 
2886 sayılı Kanun md. 1 ve ilgili özel. 
kanunlar 

2886 sayılı Kanun, md. 44, 51. 

2886 sayılı Kanun, md. 18 (b) 



KONU 
İhalenin İlanı -
Süre 

İhalenin 
Sonucunun İlam 

İhale Usulleri 

İhale Karannın 
Denetimi 
İhalenin 
Verilmesinde 
Kriter 
ihaleye Giriş 

İhalenin 
Verilmesinde 
Ayırımcılık 

YAPILACAK DÜZENLEME 
İhalenin türüne göre AT' de 37, 40 ve 52 gün olan 
asgari ilan sürelerine uyulması 

İhale sonucunun ilan edilmesi zorunluluğunun 
getirilmesi 

Belli istekliler arasında ihale edilebilecek işler 
kapsamının dar tutulması ve en az geçerli beş teklif 
alınması . 
Reddedilen adaya red sebebinin bildirilmesi 

ihalenin verilmesinde tercihe layık görülme kriteri 
yerine en düşük ya da "ekonomik yönden en avantajlı" 
teklifin kabulü 
Mühendislik ve mimarlık proje yarışmalarına 
katılabilmek için Türk Mühendislik Ve Mimarlık 
Odalarına kayıt şartlarının yeniden düzenlenmesi 
2886 sayılı Kanunun 28/4 maddesi ve yerli firmalar 
lehine %15 avantaj sağlayan 85/9342 sayılı Bakanlar . 
Kurulu Karannın AT ülkeleri için uygulanmamasının 
temini (Yerli firmalar lehine belli oranda avantaj 
sağlamaya imkan veren hükümler acısından) 

İLGİLİ MEVZUAT 
2886 sayılı Kanun, md. 17 

2886 sayılı Kanun, md. 3,4 

2886 sayılı Kanun, md. 44 

2886 sayılı Kanun, md. 32 

.2886 sayılı Kanun, md. 4/8, 28 

Mühendislik ve Mimarlık Proje 
Yanşmalan Yönetmeliği 

2886 sayılı Kanun, md. 28/4; 85/9342 
sayılı Bakanlar Kurulu Karan 



KONU 
Edebi Eserler Ve 
Sanat Eserleri 

Telif Haklan Ve 
Komşu Haklar 

Bilgisayar 
Programları 
Veri Tabanları 

Uydu Ve Kablolu 
Yayınlar 

İcracıların, 
Fonogram 
Yapımcılarının 
Ve Yaym 
Kuruluşlarının 
Korunması 
Patent -Koruma 

YAPILACAKDUZENLEME 
Edebi Eserler ve Sanat Eserlerinin Korunması 
Hakkında Bern Sözleşmesinin Paris Metnine . 
Türkiye'nin katılımının sağlanması 
Telif hakkı ve komşu hakların koruma sûrelerinin 
artırılması 

Komşu hakların ve kiralama ve ödünç verme 
haklarının korunmasının sağlanması 

Bilgisayar programlan konusunda koruma 
sağlanması 
Veri tabanları konusunda koruma sağlanması 

Uydu ve kablolu yayınlarda telif hakkı ve komşu 
hakların korunması 

İcracıların, Fonogram Yapımcılarının ve Yaym 
Kuruluşlannm Korunması Hakkında Roma 
Sözleşmesine Türkiye'nin katılımının sağlanması 

Zorunlu lisansa ilişkin kuralların en azından TRIPS 
standartlarında olması 

Tanmsal-kimyasal ürünler ile bunların üretim usulleri 
de dahil olmak üzere bütün buluşlara patent verilmesi 

İLGİLİ MEVZUAT 

5846 saydı Fikir ve Sanat Eserleri 
Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesineİlişkin 4110 sayılı 
Kanun 

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri 
Kanunu -
3984 sayılı Radyo ve Televizyonların 
Kuruluş ve Yayınlan Hakkında Kanun 

(*) Gerekli düzenleme yapılmıştır. 



KONU 
Patent- Koruma 

Patent 
Korumasının 
Süresi . 
Patent 
Sınıflandırması 

Uluslararası 
Patent Başvurusu. 

Biyoteknolojik 
Buluşlar 

Yeni Bitki Türleri 

Sınai Tasarım 

Sınai Tasarım 
Sınıflandırması 

Coğrafi işaretler 

Yan iletken 
Ürünler 

YAPILACAK DÜZENLEME 
İlaç ürünleri ve bunların üretim usullerine patent 
verilmesi 

Başvuru tarihinden itibaren 20 yıllık patent koruması 
sağlanması ' 

Uluslararası Patent Sınıflandırma Anlaşmasına 
Türkiye'nin katılımının sağlanması 

Patent İşbirliği Antlaşmasına Türkiye'nin katılımının 
sağlanması 

Biyoteknolojik buluşların korunmasının sağlanması 

Yeni bitki türlerinin korunmasının sağlanması 

Bitki Türlerinin Korunması Hakkında UPOV 
Sözleşmesine Türkiye'nin katılımının sağlanması 

Sınai tasarımın korunmasının sağlanması 

Sınai Tasarımın Korunması Hakkında Lahey 
Sözleşmesine Türkiye'nin katılımının sağlanması 

Tasarımların Uluslararası Sınıflandırması Hakkında . 
Lokarno Sözleşmesine Türkiye'nin katılımının 
sağlanması 

Coğrafi işaretlerin korunmasının sağlanması 

Yan iletken ürünlerin korunmasının sağlanması 

İLGİLİ MEVZU AT 



KONU YAPILACAK DÜZENLEME ILGILIMEVZUAT 
Mikro Organizmalar İçin Yapılan Başvuranını 
Uluslararası Alanda Tanınması Hakkında Budapeşte 
Antlaşmasına Türkiye'nin katılımının sağlanması 

Marka - Koruma Yeni bir Markalar Kanunu hazırlanması 12.03.1965 tarihli ve 551 sayın 
Markalar Kanunu 

Marka -
Sınıflandırma 

Markaların Tescili İçin Eşyaların ve Hizmetlerin 
Uluslararası Sınıflandırması Hakkında Nis 
Anlaşmasına Türkiye'nin katılımının sağlanması 
Markaların Şekilli Elemanlarının Uluslararası 
Sınıflandırması Hakkında Viyana Anlaşmasına 
Türkiye'nin katılımının sağlanması 

Marka-
Uluslararası 
Tescil 

Markaların Uluslararası Tescili Hakkında Madrid 
Anlaşması Protokolüne Türkiye'nin katılımının 
sağlanmadı - ^ ^ _ ^ ^ 

Fikri ve Sınai 
Hak İhlalleri 

Fikri ve sınai hak ihlallerine karşı gümrükte önlem 
alınmasının sağlanması 

Know-How Ve 
Ticari Sırlar 

Know-how ve ticari sırların korunmasının sağlanması BK madde 41 ve TTK madde 57-58 

Tüketicinin 
Korunması-
Zararlı Maddeler 

Belli bir düzeyin üzerinde kontaminant içeren gıda 
maddelerinin piyasaya sürülmesinin engellenmesini 
sağlayacak düzenlemelerin yapılması 

Gıda Maddeleri Tüzüğü 

Tütün mamullerinde zifir oranının tespit edilmesi ve 
sınırlandırma getirilmesine yönelik düzenleme 
yapılması •_ 



KONU 
Tüketicinin 
Korunması - Gıda 
Maddeleri 

Tüketicinin 
Korunması -
Denetim 

Tüketicinin 
Korunması -
Çocukların 
Korunması 

YAPILACAK DÜZENLEME 
Bebek mamalarının belli formüllere göre üretilmesini 
düzenleyen hükümlerde eksikliklerin giderilmesi 

Sakarin içeren gıda maddelerinin etiketlerine hamile 
kadınlar ve çocuklar için uyan ifadesi eklenmesi 
Gıda maddelerinin etiketleri üzerinde tüketiciyi 
bilgilendirici ifadeler kullanılması açısından 
mevzuatımızdaki eksikliklerin giderilmesi 
Zararlı kimyasal madde ve ürünlerin kontrolüne ilişkin 
mevzuatımızdaki eksikliklerin tamamlanması 

Dondurulmuş gıdaların dondurulma ve muhafazasına 
ilişkin normlar ile bunların işlem gördüğü depo ve 
imalathane gibi yerlerin teknolojik koşullarının 
belirlenmesi konusundaki eksikliklerin tamamlanması 
Oyuncakların üretim.ve ithalinde sağlık ve güvenlik 
açısından uygunluk değerlendirmesi yapılması 
konusundaki eksikliklerin; giderilmesi . 
Aynı nitelikte imalat ve paketleme özelliklerine sahip 
gıda maddelerinin "L" işareti konmak suretiyle 
kolilenmesi konusunda düzenleme yapılması 
ithal edilen malların tüketicinin sağlık ve güvenliğini 
tehdit etmesi durumunda ithalatının engellenmesine 
yönelik düzenleme yapılması 
Ürünün üretim ve pazara sunulma aşamasında genel 
güvenilirliğinin sağlanmasına yönelik düzenleme 
yapılması 
Tehlikeli madde içeren ürünlerin ambalajlarının 
çocukların açamayacağı ölçüde korumalı olması 
amacıyla düzenleme yapılması 

İLGİLİ MEVZUAT 
Gıda Maddeleri Tüzüğü 

Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği 

Gıda Maddeleri Tüzüğü 

Zararlı Kimyasal Madde ve Ürünlerin 
Kontrolü Yönetmeliği 

Gıda Maddeleri Tüzüğü 

Gıda Maddeleri Tüzüğü 

Gıda Maddeleri Tüzüğü 

İmalat Sanayi Yönetmeliği 

Gıda Maddeleri, Tüzüğü 



KONU 
Tüketicinin 
Korunması -
Bilgilendirme 

Tüketicinin 
Korunması -
Reklamlar 
Tüketicinin 
Korunması -
Sözleşmeler -
Haksız Kayıtlar 
Tüketicinin 
Korunması -
imalatçının 
Sorumluluğu 
Tüketicinin 
Korunması -
Hizmet Sunanın 
Sorumluluğu 
Tüketicinin 
Korunması - Kapı 
Dibi Satışlar 
Tüketicinin 
Korunması -
Tüketici Kredileri 
Tüketicinin 
Korunması -
Devre-Mülk 
Sözleşmeleri 
Tüketicinin 
Korunması -
Mesafeli Satışlar 

YAPILACAK DÜZENLEME 
Tarım ürünleri ve gıda maddelerindeki coğrafi 
işaretlerin korunmasının sağlanması 

Yanıltıcı reklamların tanımlanması ve bertaraf 
edilmesine ilişkin düzenleme yapılması 

Tüketicinin sözleşmelerdeki haksız kayıtlara karşı 
korunmasının sağlanması 

Ayıplı mal dolayısıyla uğranılan zararın karşılanması 
amacıyla imalatçının "kusursuz sorumluluğu" ilkesinin 
getirilerek düzenleme yapılması 

Hizmetin kötü ifası sonucu ortaya çıkan zararlara karşı 
tüketicinin korunması amacıyla hizmet sunanlar 
bakımından "kusur' karinesine dayanan sorumluluğun 
kabul edilerek düzenleme yapılması 
Kapı dibi satışlarda tüketicinin korunmasının 
sağlanması 

Tüketicikredilerine ilişkin sözleşmelerde tüketicinin 
korunmasının güvence altına alınması 

De\Te-mülk sözleşmesinin, bir gayrimenkulden 
yalnızca şahsi hak niteliğinde olmak üzere yararlanma 
imkanı sağlanmasını teminen düzenleme yapılması 

' 
Mesafeli satışlarda tüketicinin korunmasının 
sağlanması 

ÎLGİLİMEVZUAT 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması 
Hakkında Kanun •-

4077 sayılı Tüketicinin Korunması 
Hakkında Kanun 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması: 
Hakkında Kanun 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması 
Hakkında Kanun . 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması 
Hakkında Kanun 



KONU 
Tüketicinin 
Korunması -
Seyahat 
Sözleşmeleri 

Tüketicinin 
Korunması -
Otelcilik 
Hizmetleri-
Standardizasyon 
Katma Değer 
Vergisinde 
Uyumlaştırma 

YAPnACAK DÜZENLEME 
Turistik gezi sözleşmeleri çerçevesinde, paket turlarda 
tüketicinin korunmasının sağlanması 

Otel rehberlerinde otel hizmetlerine ilişkin olarak 
bulunması gereken standart bilgilerin ve kullanılan 
sembollerin uj-umlaştınlması 

1318 sayılı Finansman Kanununda yer alan "taşıt 
alımı" ile, 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununda yer 
alan "banka ve sigorta muameleleri"nin 
vergilendirilmesinde AT uyumunun sağlanması 
Hesaplanan verginin, ödenmiş olan vergiden daha az 
olması durumunda, aradaki farkın mükellefin isteğine 
göre ya hemen iade edilmesi, ya da bir sonraki döneme 
devredilmesinin sağlanması 
Yatırım mallan için ödenen KDV'nin tamamının bir 
defada indirilmesi ilkesini öngören "tüketim tipi" KDV 
modelinin benimsenmesi 

"Varış ülkesinde vergilendirme" ilkesinden 
vazgeçilerek, "malların üretildiği ülkede 
vergilendirilmesi" ilkesinin kabul edilmesi 

İLGİLİ MEVZUAT 
Seyahat Acentalan Yönetmeliği 

14.10.1993 tarihli Turizm Yatırım ve 
İşletmelerinin Nitelikleri Yönetmeliği 

1318 sayılı Finansman Kanunu 
6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu 

.KDV Karnimi 

KDV Kanunu 

KDVKanunu 



KONU 
Katma Değer 
Vergisinde 
Uyumlaştırma 

Özel Tüketim 
Vergisinde 
Uyumlaştırma 

YAPILACAK DÜZENLEME, 
Türk KDVK'da yer almayan şu istisnaların, istisna 
kapsamına alınması: 
-Resmi posta idarelerinin hizmetleri; 
-Kamu kuruluşu niteliğinde çalışan radyo ve televizyon 
kuruluşlarının ticari nitelik taşımamak şartıyla yapılan 
teslim ve hizmetleri; 
-Belirli şart ve sınırlarda yapılan bahis ve piyango 
tertipleri; 
-Doktor ve benzeri sağlık görevlileri tarafından 
hastalara uygulanacak tedaviler ile diş hekimlerinin ve 
diş teslinuerijnrlmzmetleri ve diş protez teslimleri. 
AT KpVK^da yer almayıp, bizde yer alan şu 
istisnaların kaldırılması: 
-Demiryolu taşıma araçlarıteslimleri; 
-Askeri amaç taşıyan teslim ve hizmetler istisnası; 
-Petrol arama faaliyetleri ile ilgili istisna; 
-Deniz ve hava taşıma araçları teslimlerinde ve bu 
araçlara liman ve hava meydanlarında verilen 
hizmetlerin geniş tutularak özel spor tekneleri ve 
uçaklarım da kapsamasına yönelik istisna. 
KDV oranlaraun düşük oran (%5) ve yükseltilmiş oran 
(%15) şeklinde ikiye indirilmesi 
KDVK'daki "ek vergiyi düzenleyen 60. maddenin 
kaMınlması ve bu yükümün ÖTV kapsamında.' 
kanunlaşması 
Türk OTV Kanun Tasarısının, AT'de uyumlaştınlan 
tütün, alkol, bira, şarap ve madeni yağlar dışında kalan 
kısmının daha dar kapsamlı tatulması 

İLGİLİ MEVZUAT 
KDV Kanunu 

KDVKanunu 

KDVKanunu 

KDVKanunu 

OTV Kanun Tasarısı 



KONU 
Sınai Mevzuat-
Yeni Yaklaşım ve 
Sınai Malların 
Serbest Dolaşımı 

YAPILACAK DÜZENLEME 
"Teknik Standartlar ve Düzenlemeler Alanında 
Karşılıklı Bildirim Prosedürü" ile ilgili yeni bir 
mevzuatın hazırlanması 

Bütün sınai mamulleri kapsamına alan ve bu 
mamullerin temel gereklere uygun şekilde imalini 
amaçlayan "Genel Ürün Emniyeti" ile ilgili yeni bir 
mevzuatın hazırlanması 
Uygunluk değerlendirmesinde "Modüler Yaklaşım" ile 
ilgili veni bir mevzuatın hazırlanması 
Elektrikli cihazlar ile ilgili alçak gerilimi (LVD) 
düzenleyen yeni bir mevzuatın hazırlanması 
Azot ve oksijen gibi basit basınçlı kaplar ile ilgili yeni 
bir mevzuatın hazırlanması 

Oyuncakların emniyeti ile ilgili AT uyumu 

İnşaat malzemeleri ile ilgili yeni bir mevzuatın 
hazırlanması 
Elektromanyetik uygunluk(EMC) ile ilgili yeni bir 
mevzuatın hazırlanması, 

İLGİLİ MEVZUAT 

Gıda Maddeleri Tüzüğü 



KONU 
Sınai Mevzuat-
Yeni Yaklaşım ve 
Sınai Mallann 
Serbest Dolaşımı 

- ' ' • 

Sınai Mevzuat-
Motorlu Araçlar 
ve Tarım ve 
Orman 
Traktörleri 

YAPILACAK DÜZENLEME 
Makine emniyeti ile ilgili yeni bir mevzuatın 
hazırlanması 

Şahsi koruma teçhizatı ile ilgili yeni bir mevzuatın 
"hazırlanması 
Otomatik olmayan tartı aletleri ile ilgili yeni bir 
mevzuatın hazırlanması . 
Vücuda yerleştirilebilen aktif tıbbi cihazlar ile ilgili 
veni bir mevzuatın hazırlanması 
Gaz yakan aletler ile ilgili yeni bir mevzuatın 
hazırlanması 
Telekomünikasyon terminal ekipmanları ile ilgili yeni 
bir mevzuatın hazırlanması 
Sıcak su kazanları (verimlilik) ile ilgili yeni bir 
mevzuatın hazırlanması 
Tıbbi cihazlar ile ilgili yeni bir mevzuatın hazırlanması 

Uydu yer istasyonu ekipmanları ile ilgili yeni bir 
mevzuatın hazırlanması 
Tanımlarda AT mumu 

İLGİLİ MEVZUAT 

237 sayılı Taşıt Kanunu 
197 sayılı Motorlu Taşıtlar Kanununun 
tariflere ilişkin 2. md 

' 

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu 
Karayolları Trafik Yönetmeliği 



KONU 
Sınai Mevzuat-
Motorlu Araçlar 
ve Tarım ve 
Orman 
Traktörleri 

YAPILACAK DÜZENLEME 
Tip onayı prosedüründe AT uyumu 

Araçların imal Tadil ve Montaj Yönetmeliği ve 
uygulama esaslarında AT uyumu 

Trafiğe ilk defa çıkacak motorlu araçlar için müsaade 
edilebilir asgari gürültü seviyelerinin uygulama usul ve 
esaslarında AT uyumu 

Hava kalitesi korumasında AT uvumu 
Motorlu taşıtlar egzost gazlannın.yol açtıkları 
kirlenmenin önlenmesi konusunda AT uyumu 

Garanti belgesi ve satış sonrası bakım, onarım, servis 
hizmetleri konusunda değişiklikler yapılması 

İlgili standartların uygulanmasına ilişkin olarak AT 
direktiflerine uygun yeni düzenleme yapılması 

İLGİLİ MEVZUAT 
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu 
ve Araçların İmal Tadil ve 
MontajYönetmeliği 

Araçların İmal Tadil ve Montaj 
Yönetmeliği ve Uygulama Esasları 
Hakkında 93/94-95 sayılı Tebliğ 
Araçların İmal Tadil ve Montaj 
Yönetmeliği ve Trafiğe İlk Defa 
Çıkacak Motorlu Araçlar İçin Müsaade 
Edilebilir Asgari Gürültü Seviyelerinin 
Uygulama Usul ve Esasları Hakkında 
92/109-110'sayılı Tebliğ 
Hava Kalitesi Koruma Yönetmeliği 
Motorlu Taşıtlar Egzost Gazlarının Yol 
Açtıkları Kirlenmenin Önlenmesine 
İlişkin Tebliğ(92/1) 
Garanti Belgesi ve Satış Sonrası Bakım, 
Onarım, Servis Hizmetleri Hk. 90/41-
212 sayılı Tebliğ 



KONU 
Sınai Mevzuat-
Metrolojive 
Kalibrasyon 

' . 

YAPILACAK DÜZENLEME 
Ölçü ve ölçü aletlerinin metrolojik kontrol-metodlan 
için genel esaslar konusunda AT uyumu 

Akaryakıt ölçek ve sayaçlarının muayene ve testleriyle 
ilgili hususlarda AT uyumu 

Hububat birim depolama hacmi için standart kütlenin 
tayini konusunda AT uyumu -

Su haricindeki sıvılar için kullanılan sayaçların 
yardıma teçhizatına dair esaslar konusunda AT uyumu 
Ham petrol ve petrol ürünlerinin depolanmasında ve 
taşınmasında kullanılan yatay ve dikey silindirik 
tankların ölçme ve kalibrasyon metodlan konusunda 
yeni mevzuat hazırlanması 
Muayeneye tabi uzunluk ölçü aletleriyle ilgili hususlar -
konusunda AT uyumu 
Soğuk su sayaçlarının muayenesi ve test işlemleriyle 
ilgili hususlar konusunda AT uyumu 
Alkol tablolarının hazırlanması konusunda yeni 
me%,zuat hazırlanması 
Elektrik sayaçlarının imal ve muayene esasları : 
konusunda AT uyumu 
Su haricindeki sıvı ölçme sistemleriyle ilgili esaslarda 
AT uyumu 

ILGLLI MEVZUAT 
- Ölçüler ve Ayar Kanunu 
- Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene 
Yönetmeliği. . 
- Ölçü ve Ölçü Aletlerinin Marka Kaydı 
ile Tip ve Sistemin Onaylanması 
Hakkında Yönetmelik 
- ölçü ve ölçü Aleüerinin 
Damgalanması veya Damga Yerine. 
Belge Verilmesinin Usul ve Esasları 
Hakkında Yönetmelik 

ölçüler ve Ayar Kanunu 
Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene 
Yönetmeliği 
Ölçüler ve Ayar Kanunu ' 
Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene 
Yönetmeliği 
ölçüler ve Ayar Kanunu 

Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene 
Yönetmeliği 
Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene 
Yönetmeliği. 

Ölçüler ve Ayar Kanunu 

ölçüler ve Ayar Kanunu 
Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene 
Yönetmeliği 



KONU 
Sınai Mevzuat-
Metroloji ve 
Kalibrasyon 

Sınai Mevzuat-
ElektrikTi Alet ve 
Malzemeler 

YAPILACAK DÜZENLEME 
Ağırlığa göre otomatik tasnifleyici sistemlerle ilgili 
esaslarda AT uyumunun sağlanabilmesi için yeni 
yönetmelik hazırlanması 

Sıcak su sayaçlarının imal ve muayeneleriyle ilgili 
esaslarda AT uyumunun sağlanabilmesi için yeni 
yönetmelik hazırlanması 
İçinde alkollü ve diğer akıcı maddeler satılan şişeler ile 
ilgili esaslarda AT uyumunun sağlanabilmesi için yeni 
yönetmelik hazırlanması 
Devamlı toplayarak tartan tartı aletleri konusunda AT 
uyumu 
Klinik termometrelerin özellikleri ile boyut ve 
deneylerine dair esaslar konusunda gerekli görülen 
ölçü aletlerinin "Ölçüler ve Ayar Kanunu" kapsamına 
alınması 
Alkolmetre ve aikolhidrometrelerin muayene esaslanna 
AT uyumu 
Motorlu taşıtlarda lastik hava basıncını ölçen 
sistemlerle ilgili esasların "Ölçüler ve Ayar Kanunu" 
kapsamına alınması 
Otomatik olmayan tartı aletlerinin tertibat ve 
muayenesiyle ilgili esaslar konusunda AT uyumu 
Ev aletleri gürültü emisyonu konusunda yeni mevzuat • 
hazırlanması 

İLGİLİ MEVZUAT 

Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene 
Yönetmeliği 
Ölçüler ve Ayar Kanunu 

Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene 
Yönetmeliği 
Ölçüler ve Ayar Kanunu 

Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene " 
Yönetmeliği 



KONU . 
Sınai Mevzuat-
Elektrikli Alet ve 
Malzemeler 

Sınai Mevzuat-
Gıda Sektörü 

YAPILACAK DÜZENLEME 
Elektrikli ev aletlerinin sebep olduğu radyo enterferans 
konusunda yeni mevzuat hazırlanması 

Elektrikli ev aletlerinde enerji tüketimi (URE) 
konusunda yeni mevzuat hazırlanması 
insan tüketimine sunulan gıda maddelerinde 
kullanılmasına izin verilen boya maddeleri konusunda 
AT uyumu 
Mikroorganizma faaliyetini önleyen ve gıdalarda 
kullanılan koruyucu maddelerin listesi konusunda AT 
uvumu 
Koruyucu maddelerin saflık kriterleri konusunda AT 
uyumu ' 
Gıdalarda kullanılan katkı maddeleri (Antioksidonlar) 
listesi konusunda AT uyumu -'. 
Kakao ve çikolata ürünlerinin üretimi ve saflık 
kriterleri konusunda AT uyumu 
Bazı şekerlerin ayrıntılı tanım ve karakteristikleri 
konusunda AT uyumu 
Emülgatör, stabilizer ve koyulaştıncılar ile ilgili tanım 
Ve saflık kriterleri konusunda AT uyumu 
Balın tanımı ve suuflandınlması konusunda AT uyumu 
Meyve suyu ile ilgili tanımlar ve gruplandırmalar 
konusunda AT uyumu . 
Reçel, jöle ve marmelatlar ile ilgili tanımlar ve 
gruplandırmalar konusunda AT uyumu 

ILGILIMEVZUAT 

Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği 

Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği 

Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği 

Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği 

Gıda Maddeleri Tüzüğü 

Gıda Maddeleri Tüzüğü 

Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği 

Gıda Maddeleri Tüzüğü 
Gida Maddeleri Tüzüğü 

Gıda Maddeleri Tüzüğü 



KONU YAPILACAK DÜZENLEME İLGİLİ MEVZUAT 
Sınai Mevzuat-
Gıda Sektörü 

Dehidre süt ile ilgili kimyasal öğelerin ve katkı 
maddelerinin miktarları konusunda AT uyumu 

Gıda Maddeleri Tüzüğü 
Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği 

Katı ve sıvı yağlardaki erüsik asit miktarı konusunun 
Gıda Maddeleri Tüzüğü'ne dahil edilmesi •' 

Gıda Maddeleri Tüzüğü 

Özel gıdaların bileşimi, üretimi ve pazarlanması 
konusunda AT uvumu 

Gıda Maddeleri Tüzüğü 

Vinil klorür miktarı ve analiz yöntemi konusunda AT 
uyumu 

- Umumi Hıfzısıhha Kanunu 
- Gıda Maddeleri Tüzüğü 
- Gıda Ambalaj Yönetmeliği 

Emülgatör. stabilizör, kivam arttıncı ve jelleştiricilerin 
saflık kriterleri konusunda AT mumu 

Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği 

Antioksidanlann saflık kriterleri konusunda AT uyumu 
Şekerler ile ilgili analiz yöntemleri konusunda AT 

Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği 
.Gıda Maddeleri Tüzüğü 

Maden sularının tanımı ve etiket beyanları ile ilgili 
hükümler konusunda AT mumu 

Maden Sulan Yönetmeliği 

Gıda katkılannın güvenliği ile ilgili testler konusunda 
AT uvumu 

Gıda Maddeleri Tüzüğü 



KONU 
Sınai Mevzuat-
Gıda Sektörü 

' 

YAPILACAK DÜZENLEME 
Vinilklorür miktarım belirlemede Topluluk analiz 
metodunun uygulanması 

Katkı maddesi analizi konusunda AT uyumu 
Toplulukta rejenere selülozdan yapılan malzemeler ile 
ilgili yasaların yakınlaştırılması 

Laktoproteinler ile ilgili tanımlarla ilgili yeni bir 
mevzuatın hazırlanması 
Gıda etiketinde ingrediyentlerin belirtilmesi ve eksik 
kısımların "Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliğine" 
dahil edilmesi 
Seramik eşyalar konusunda yeni bir mevzuatın 
hazırlanması 
Plastiklerde migrasyon testi için simulant listesi 
konusunda AT uyumu 
Aroma hazırlamada kullanılan maddelere ilişkin yem 
bir mevzuatın hazırlanması 
Gıda ve irigrediyent üretiminde kullanılan ekstrasiyon 
solventleri ile ilgili yeni bir mevzuatın hazırlanması 
Aroma ve lezzet vericiler ile ilgili olarak kullanılacak 
kaynak materyale ilişkin spesifikasyonlar konusunda 
AT uyumu 
Fonksiyon açısından gıda katkı maddelerinin 
gruplandınlması 

İLGİLİ MEVZUAT 
Umumi Hıfz. Kanunu 
Gıda Maddeleri Tüzüğü 
Plastikler ile ilgili Yönetmelik 

Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği 
Umumi Hıfz. Kanunu 
Gıda Maddeleri Tüzüğü 
Plastikler ile ilgili Yönetmelik 

Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği 

Plastikler ile ilgili Yönetmelik 

. -

Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği 



KONU YAPILACAK DÜZENLEME ILGILIMEVZUAT 
Sınai Mevzuat-
Gıda Sektörü 

Özel beslenme amaçlı gıdaların bileşimi konusunda AT 
uyumu 

Gıda Maddeleri Tüzüğü 

Rejenere selüloz bileşimi, madde malzeme 
sınıflandırması ile ilgili yeni bir mevzuatın 
hazırlanması 
Gıdalann resmi kontrolleri ile ilgili AT mevzuatına 
uygun mevzuat hazırlanması 

Çeşitli mevzuatta 5rer alan hükümler 

Gıda hijyeni konusunda müstakil bir mevzuat 
hazırlanması 
Gıda etiketlenmesi ve lot ile ilgili yeni bir mevzuatın 
hazırlanması 
Gıdaların besleyici öğelerinden hangilerinin, ne şekilde 
etikette belirtileceği, hesaplamaların nasıl yapılacağı 
konusunda yeni mevzuat hazırlanması 
Organik tarım ürünleri konusunda yeni bir mevzuatın 
hazırlanması 

Bitkisel ve hayvansal ürünlerin 
ekolojik metodlarla üretilmesine ilişkin 
yönetmelik 

"Özel Karakter", "Grup"un özel karakter sertifikalan 
ile belirlenmesi, kullanımlan ve ürünlerin 
spesifikasyonlan konusunda yeni bir mevzuatın 
hazırlanması 
Bebek formülasyonlannın etiket ve ambalaj konusuna 
açıklık getirilerek yeni bir mevzuatın hazırlanması 
Gıda bileşenleri ve katkılan ile ilgili gruplamalar ve 
tanımlann yapılması ve bu konuda AT uyumu 

Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği 

O 

(*) Gerekli düzenleme yapılmıştır, 



KONU 
Sınai Mevzuat-
Beşerive 
Veteriner Tıbbi 
Ürünler 

YAPILACAK DÜZENLEME 
İmmünolojik ürünlerle ilgili düzenlemelerin yapılması 

insan kanı ve plazmasından elde edilen ürünlerle ilgili 
düzenlemelerin yapılması " 
Klinik öncesi ve klinik araştırmalarla ilgili olarak 
analitik, farmakolojik ve toksikolojik çalışmalar 
konusunda mevzuat uyumu saklanması 
Tıbbi ürünlerde boyar maddelere ilişkin prensip 
uygulamaları hakkında yeni bir mevzııat hazırlanması 
Biyoteknoloji kaynaklı yüksek teknoloji ürünü ilaçlann 
mhsatlanrlrnlması, halk sağlığının korunması 
hakkında yeni bir mevzuat hazırlanması 
Tıbbi ürünlerde fiyatlandrrma ile ilgili farklılıkların 
ortadan kaldırılması ve ulusal sağlık sistemine dahil 
edilen ürünler konusunda j'eni bir mevzuatın 
hazırlanması 
Tıbbi ürünlerin ithalatı ve ihracatı ile ilgili gerekli 
düzenlemelerin yapılması ve Topluluğun iyi dağıtım 
uygulamaları prensiplerine yaklaşma 

Reçeteye tabi ilaçlann kategorize edilmesi, buna bağlı 
olarak halka yönelik tanıtım konusunda eksikliğin 
giderilmesi 

İLGİLİ MEVZUAT 

ilaç Araşürmalan Yönetmeliği 

Eczane, sanayi ve ziraat işlerinde 
kullanılan zehirli ve müessir kimyevi 
maddelerin satıldığı dükkanlar ile ilgili 
yönetmelik •• 
-1262 sayılı ve 14.5.1928 tarihli 
İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar 
Kanunu 
-Beşeri İspençiyari ve Tıbbi 
Müstahzarların Tıbbi Tamum Yönet 
(RG 7.9.1990-20628) 



KONU 
Sınai Mevzuat-
Beşeri ve 
Veteriner Tıbbi 
Ürünler 

Sınai Mevzuat-
Veteriner 
Homeopatik 
ilaçlar 
Sınai Mevzuat-
Kozmetikler 
Sınai Mevzuat-
Tehlikeli 
Maddeler Ve 
Kimyasallar 

YAPILACAK DÜZENLEME 
Alternatif tedavi aracı olarak beşeri homeopatik 
ilaçlarda mevzuat hazırlanması 

Veteriner ilaçların sınıflandırılması, 
ruhsatlandırılması, ithali, güvenlik kontrolleri, 
ambalajlanması, korunması ve dağıtımı ile ilgili 
düzenlemelerde yeni bir mevzuatın hazırlanması 
Veteriner tıbbi ürünlerin ruhsatlandınlması, ithalatı, 
kalite, güvenlik ve kalıntı kontrollerinde sahip 
olunması gereken personel, laboratuvar ve araç-gereç 
donanımları konusunda 5reni bir mevzuatın 
hazırlanması 
Veteriner tıbbi ürünlerin üretiminde "İyi Üretim 
Uygulamalan"na yönelik ilke ve kontrol değerlerinin 
belirlenmesi konusunda yeni bir mevzuatın 
hazırlanması 
Veteriner homeopatik ilaçlar konusunda mevzuat 
hazırlanması 

Kozmetik ürünleri mevzuatında ve analiz yöntemleri 
konusunda AT uyumu 
Tehlikeli maddelerin ve kimyasalların 
sınıflandırılması, ambalajlanması ve etiketlenmesi 
konusunda AT uyumu 

Tehlikeli preparatlann sınıflandırılması 
ambalajlanması ve işaretlenmesi konusunda AT uyumu 

İLGİLİ MEVZU AT 

Kozmetik Yönetmeliği 

Zararlı Kimyasal Madde ve Ürünlerin 
Kontrolü Yönetmeliği 

Zararlı Kimyasal Madde ve Ürünlerin 
Kontrolü Yönetmeliği 



KONU 
Sınai Mevzuat-, 
Tehlikeli 
Maddeler Ve 
Kimyasallar 

Sınai Mevzuat-
Gübreler 

1 

YAPILACAK DÜZENLEME 
Tehlikeli madde ve ürünlerin satışımn ve kullanımının 
kısıtlanması konusunda AT uyumu 

• . . - . • ' - ' . , ' ' \ , " " 

• . 
Pil ve akümülatör içeren bazı tehlikeli maddelere 
ilişkin düzenlemelerde AT uyumu • 
Pestisit ve restisi ürünlerinin sınıflandırılması, 
ambalajlanması ve etiketlenmesinde risk durumları 
konusunda AT uyumu • . 
Deterjanlarda AT uvumu 
Aerosol dispersanlarda AT uyumu 

Boya, vernik, baskı mürekkebi, tutkal vb. ürünlerin 
sınıflandırılması ve etiketlenmesi konusunda AT 
uyumu 
, Sıvı gübrelerle ilgili yeni bir mevzuatın hazırlanması 

Kalsiyum, magnezyum, sodyum ve kükürt içeren 
ikincil maddeli gübrelerle ilgili yeni bir mevzuatın 
hazırlanması 
Bor, kobalt, bakır, demir, manganez, mülibden ve 
çinko eser elementlerini içeren gübrelerle ilgili yeni bir 
mevzuatın hazırlanması 
Yeni gübre ilaveleri ile ilgili yeni bir mevzuatın 
hazırlanması ' 
Azot içeriği yüksek amonyum nitrat gübresine ilişkin 
kurallarla ilgili veni bir mevzuatın hazırlanması 

İLGİLİ MEVZUAT 
Zararlı Kimyasal Madde ve Ürünlerin 
Kontrolü Yönetmeliği 

Zararlı Kimyasal Madde ve Ürünlerin 
Kontrolü Yönetmeliği 
Zararlı Kimyasal Madde ve Ürünlerin 
Kontrolü Yönetmeliği 

Gıda Maddeleri Tüzüğü 
Zararlı Kimyasal Madde ve Ürünlerin 
Kontrolü Yönetmeliği 
Zararlı Kimyasal Madde ve Ürünlerin 
Kontrolü Yönetmeliği 

% 



KONU 
Demiryolu 
Taşımacılığı 

Karayolu 
Taşımacılığı 

Karayolu 
Taşımacılığı 

YAPILACAK DÜZENLEME 
Yatırım ve işletme faaliyetleri muhasebesinin 
birbirinden ayrılması ve işletmecilik faaliyeüerinin 
ticari hale getirilmesi 

1 Temmuz 1970 tarihli Uluslararası Karayolu 
Taşımaları Yapan Taşıt Mürettebatının Çalışmasına 
ilişkin Avrupa Anlaşmasına (AETR) Türkiye'nin 
katılımı 
30.9.1957 tarihli Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla 
Uluslararası Taşınması Hakkında Avrupa Anlaşmasına 
(ADR) Türkiye'nin katılımı 

Tehlikeli mal taşıyan sürücülerin mesleki eğitimine 
ilişkin düzenleme yapılması 

Karayolları Trafik Yönetmeliğinde değişiklik 
yapılarak, bazı kategorilerde motorlu araçlara hız 
sınırlayıcı aygıtların takılması ve kullanılmasının 
sağlanması 
Araç sürücü belgelerini tek tip hale getiren ve bunların 
ulusal-uluslararası kullanılmasına imkan veren AT 
mevzuatına uyum sağlanması 
Yerleşik olmayan taşımacıların bir üye devlet sınırları 
içerisinde karayolu ile ulusal yolcu taşımacılığı 
yapabilmelerine ilişkin AT mevzuatına uyum 
sağlanması 

Yerleşik olmayan taşımacıların bir üye devlet sınırlan 
içerisinde karayolu ile ulusal mal taşımacılığı 
yapabilmelerine ilişkin AT mevzuatına uyum 
sağlanması 
Topluluk sınırlan dahilinde uluslararası mal taşıma 
pazanna girişte uygulanacak genel kurallan saptayan 
AT mevzuatına uyum sağlanması 

İLGİLİ MEVZU AT 
- 8.6.1984 tarih ve 233 sayılı Kamu 
İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun 
Hükmünde Kararname • 
- TCDD Genel Müdürlüğü Ana Statüsü 
(RG 20.10.1984-18559) 

z 

Karayollan Trafik Yönetmeliği 
(RG 16.6.1985-18786) 

Karayollan Trafik Yönetmeliği 
(RG 16.6.1985-18786) 

Karayoluyla Şehirlerarası Yolcu 
Taşımalan Hakkında Yönetmelik 
(RG 18.1.1990-20406) 

Karayoluyla Uluslararası Yolcu ve Eşya 
Taşımalan Hakkında Yönetmelik 
(RG 20.8.1994-22027) 



KONU 
Karayolu 
Taşımacılığı 

Denizyolu 
Taşımacılığı 

YAPILACAK DÜZENLEME 
Otobüs ve otokarlarla yapılan uluslararası yolcu 
taşımacılığı hakkında ortak kurallar getiren AT 
mevzuatına uygun değişikliklerin yapılması 

Uluslararası yolcu taşımacılığında kullanılan 
dokümanlara ilişkin AT mevzuatına uyum sağlanması 
Ulusal ve uluslararası taşımacılık alanında karayolu ile 
yapılan mal taşımacılığı mesleğine girişe ilişkin AT 
mevzuatına uyum sağlanması 

Ulusal ve uluslararası taşımacılık alanında karayolu ile 
yapılan yolcu taşımacılığı mesleğine girişe ilişkin AT 
mevzuatına uyum sağlanması 
Ulusal ve uluslararası karayolu taşırnacılığının AT 
normlarına uyumlu olarak düzenlenmesi amacıyla 
"Taşıma, K>nıiTm"ffîiTi çıkartılması 

Ulusal mal taşımacılığına ilişkin AT mevzuatına uyum 
sağlanması 

Kombine eşya taşımacılığının düzenlenmesine ilişkin 
mevzuat çıkarılması 

Uye devletler arasında deniz taşımacılığı hizmetlerinde 
serbestlik ilkesinin uygulanmasına ilişkin AT 
mevzuatına uygun değişikliklerin yapılması 

Denizde Can Güvenliği Uluslararası Sözleşmesi 
(SOLAS 1974) tadil protokolünün Türkiye tarafından 
onaylanması 
Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin 
Önlenmesine İlişkin Uluslararası Sözleşme ve Ek 
Protokolü (MARPOL 1974,1978) tadil eden protokolün 
Türkiye tarafından onaylanması 

İLGİLİ MEVZUAT 
Karayoluyla Uluslararası Yolcu ve Eşya 
Taşımaları Hakkında Yönetmelik 
(RG 20.8.1994-22027) 

Karayolu ile Uluslararası Eşya Taşryan 
Araçların Seyir, Konaklama, Denetleme, 
Güvenlik ve Gümrük İşlemleri ile TIR 
Güzergahına İlişkin Tebliğ 
Karayoluyla Uluslararası Yolcu ve Eşya 
Taşımaları Hakkında Yönetmelik 
(RG 20.8.1994-22027) 

815 sayılı Türkiye Sahillerinde 
Nakliyatı Bahriye (Kabotaj) ve 
Limanlarda Kara Sulan Dahilinde 
İcrayı San'at ve Ticaret Hakkında 
Kanun 
6.3.1980 tarih ve 8/522 sayılı Bakanlar 
Kurulu Karan 

3.5.1990 tarih ve 90/442 sayılı Bakanlar 
Kurulu Karan 



KONU 
Denizyolu 
Taşımacılığı 

Havayolu 
Taşımacılığı 

Dış Ticaret 
(İthalat) 

YAPILACAK DÜZENLEME 
Hidrokarbonlarla Denizin Kirletilmesinden Doğan 
Zararlara İlşkin Hukuki Sorumluluk Konusunda 
Uluslararası Sözleşme (CLC 1969) ve tadil 
protokollerinin (1984,1992) Türkiye tarafindan 
onaylanması 
Hidrokarbonlarla Kirlenmeden Doğan Zararların 
Tazmini İçin Uluslararası Bir Fon Kurulması Hakkında • 
Sözleşme (FUND 1971) ve tadil protokollerinin 
(1984,1992) Türkiye tarafindan onaylanması 
Türk uluslararası gemi sicilinin oluşturulması 

Topluluk taşıyıcılarının Topluluk-içi hava 
güzergahlarına girişine ilişkin AT mevzuatına uyum 
sağlanması 

Sivil havacılık alanında görev yapan personel 
lisanslarının karşılıklı tanınmasına ilişkin mevzuat 
değişikliğine gidilmesi 
Hava taşımacılığı hizmetlerinin AT standartları ile 
uyumlu hale germesini mümkün kılacak düzenlemenin 
yapılması (İşletme lisansı tahsisi, denied boarding ve 
slot tahsisi gibi konular dahil) 
Ulaştırma Bakanlığının onayı ile yürürlüğe giren ücret 
tarifelerine ilişkin bildirim süresinin kısaltılması 

Gümrük vergilerinde 94/19 sayılı Başbakanlık 
Genelgesinde verilen talimat çerçevesinde gerekli 
indirim ve uyumun yapılması 

Petrol Kanununa göre muaf ithal edilen ham petrole 
rafineri çıkışında uygulanan vergilerin kaldırılması 

İLGİLİMEVZlUT 

TTK'mn 823, 828, 845, 846 ve 847. 
maddeleri 

Türk Sivil Havacılık Mevzuatı 

1958 tarihli SHD-T33 Talimatnamesi 

Ticari Hava Taşıma işletmeleri 
Yönetmeliği 

2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu 

474 ve 3502 sayılı Kanunlar, 7/1421, 
6/9361, 6/9499 ve 7/1610 sayılı 
Kararnameler 

6326 sayılı Petrol Kanununun 112/5. 
maddesi 

1 30 Haziran 1995 tarihi itibarıyla gümrük vergilerinde yapılan indirim ve uyumlar: 
12 yıllık listede indirim %95, OGT'ye uyum %90; 
22 yıllık listede indirim %90, OGT'ye uyum %85. 
31 Mayıs 1995 tarihi itibarıyla fonlarda %20'lik indirim yapılmıştır. 



KONU YAPILACAK DÜZENLEME İLGİLİMEVZUAT 
Dış Ticaret 
(îthalat) • 

İthalattan alınan madencilik fonunun kaldırılması 3213 sayılı Maden Kanunu. 

Toplu Konut Fonunda 94/19 sayılı Başbakanlık 
Genelgesinde verilen talimat çerçevesinde gerekli 
mdirimin yapılması 

ithalat Rejimi 

Kamu kurum ve kuruluşlarına ithal imtiyazlan veren 
kanun ve kararname hükümlerinin AT'nin ilgili 
mevzuatı ile uyumlu hale getirilmesi 

2767 sayılı Sıtma ve Frengi ilaçlan 
Hakkında Kanun 
(Kinin ve türevleri vs. Kızılay Genel 
Müdürlüğü tarafından ithal edilebilir). 

4250 sayılı ispirto ve ispirtolu içkiler 
İnhisan Kanunu ve 93/5132 saydı 
İthalat Rejimi karan 
(Bira ve diğer alkollü içkiler Tekel 
İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından 
ithal edilebilir). 
3291 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli 
Kanunu ve 2.5.1991 tarihli ve 91/1755 
saydı Bakanlar Kurulu Karan 
(Yaprak tütün, sigara, puro, homojenize 
tütün Tekel Genel Müdürlüğü 
tarafından ithal edüebilir). 
32 sayılı Türk Parasını Kıymetini 
Koruma Hakkında Karar (İşlenmemiş 
aran T.C. Merkez Bankası tarafından 
ithal eddebüir). ' 

Toplulukta uygulanan, ithalatta ortak kuralları 
düzenleyen mevzuata uygun Türk mevzuatının 
hazırlanması. 
Kotaların dağıtımına ilişkin Topluluk mevzuatına 
benzer mevzuatın çıkarılması 

İthalatta Gözetim ve Korunma 
Önlemleri ile Kota İdaresi ve Tarife 
Kontenjanı Hakkında Karar ve Ela 
Yönetmelik 

Ticareti devlet eliyle yürüten ülkelerden yapılan ithalatı 
düzenleyen Topluluk mevzuatına benzer mevzuatın 
çdcanlması 

îthalat Rejimi 

Üçüncü ülkelerden dampingli veya sübvansiyonlu 
ithalata karşı korunmayı düzenleyen Topluluk 
mevzuatına benzer mevzuat hazırlanması 

İthalatta Haksız Rekabetin 
Önlenmesine dair Kanun 

(*) Gerekli düzenleme yapılmıştır. 



KONU 
Dış Ticaret 
(İthalat) 

Tekstil ithalatı 

ihracat 

Tekstil Ve Hazır 
Giyimde Dışarda 
İşleme Kuralları 

YAPILACAK DÜZENLEME 
Özellikle haksız ticari uygulamalara karşı 
korunmayla ilgili Genel Ticaret Politikasının 
güçlendirilmesine ilişkin Topluluk mevzuatına benzer 
mevzuat hazırlanması 
Dampingli ve sübvansiyonlu ithalatın ve haksız ticari 
uygulamaların önlenmesine ilişkin düzenlemelerde 
değişiklik yapan mevzuata uyum sağlanması 

Topluluğun üçüncü ülkelerden yapılan bazı tekstil 
ürünleri ithalatını düzenleyen mevzuatına özü 
itibariyle benzer mevzuatın çıkarılması 

Topluluğun, otonom düzenlemelerle gerçekleştirilen 
tekstil ithalatım düzenleyen mevzuatına özü itibariyle 
benzer mevzuatın çıkarılması 

Topluluğun Tayvan menşeli bazı tekstil ürünlerinin 
ithalatı hakkında düzenlemelerine özü itibariyle benzer 
mevzuatın hazırlanması _ • ' 
ihracat mevzuatının AT mevzuatı ile uyumlaştırılması 

ihracatta DFIF kesintisinin kaldırılması 

Topluluk tarafından uygulanmakta olan ihracat 
kotalarının idaresine ilişkin mevzuata benzer Türk 
mevzuatının hazırlanması 
Topluluğun "Dışarıda işleme" kurallarına ilişkin 
mevzuatına özü itibariyle benzer mevzuat hazırlanması 

Tekstil ve giyim ürünlerinin dışarıda işleme trafiği ile 
ilgili ön iznin verilmesinin şekli ve denetlenmesi 
hakkında düzenleme yapılması 

İLGİLİ MEVZUAT 
Türkiye'nin Ticari Haklarının 
Korunması Hakkında Bakanlar Kurulu 
Kararı ve eki Yönetmelik 

ithalatta Haksız Rekabetin 
Önlenmesine dair Kanun ve 
Türkiye'nin Ticari Haklarının 
Korunması Hakkında Bakanlar Kurulu 
Kararı ve eki Yönetmelik 
Belirli Tekstil Ürünleri İthalatında 
Gözetim ve Korunma Önlemleri 
Hakkında Karar ve eki Yönetmelik 

Hâli Anlaşmalar ve Protokoller veya 
Diğer Düzenlemeler Kapsamı Dışında, 
Belirli Ülkeler Menşeli Tekstil 
Ürünleri ithalatında Gözetim ve 
Korunma Önlemleri Hakkında Karar 
ve eki Yönetmelik 
ithalat Rejimi 

ihracat Mevzuatı 

88/13384 sayılı DFİF Hakkında Karar 

İhracat Mevzuatı 

Gümrük Kanunu ve 
Gümrük Yönetmeliği 

Gümrük Kanunu ve 
İthalat Rejimi 

(*) Gerekli düzenleme yapılmıştır. 



KONU 
Gümrük Mevzuatı 

Kurumsal Yapı-
Rekabet Kurulu 
ve Rekabet 
Kurumu 
Kurumsal Yapı-
Patent Enstitüsü 

Kurumsal Yapı-
Akreditasyon 
Sistemi 
Kurumsal Yapı-
Belirli Tekstil" 
Ürünleri 
İthalatında 
Gözetim ve 
Korunma 
Önlemlerini 
Değerlendirme 
Kurulu 

YAPILACAK DÜZENLEME 
Topluluk Gümrük Kodunu esas alan yeni bir gümrük 
kanununun yürürlüğe konulması 
Gümrük Kodunun uygulanmasına ilişkin kuralları 

esas alan bir yönetmelik hazırlanması 

Gümrük vergisinden muafiyet konusunda Topluluk . 
kurallanpın gümrük ve ithalat mevzuatımıza alınması 

Belirli muafiyet hallerinin uygulama kurallarını tayin 
eden Komisyon Tüzüklerinin kabul edilerek 
mevzuatımıza alınması 

Ortak Gümrük Tarifesi'nin 51 veya 53-62. Fasılları 
içinde yer alan bazı tekstil ürünlerinin Topluluğa 
ithalinde menşe ispatı ve ispatın kabulü şartlarına 
uyum için gerekli düzenlemenin yapılması 

Rekabet Kurulu ve Kurumunun oluşturulması 

Patent Enstitüsünün kurulması 

Akreditasyon sisteminin ulusal düzeyde işler hale 
getirilmesi amacıyla gerekli kurumsal yapının 
oluşturulması 
Belirli Tekstil Ürünleri İthalatmda Gözetim ve 
Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulunun 
oluşturulması 

ILGLLIMEVZUAT 
Gümrük Kanunu 

Gümrük Yönetmeliği 

Gümrük Kanunu ve Gümrük 
Yönetmeliği 
İthalat Rejimi ve Yönetmeliği 

Gümrük Kanunu ve Gümrük 
Yönetmeliği 
İthalat Rejimi ve Yönetmeliği 

Gümrük Kanunu ve Gümrük 
Yönetmeliği . 

Rekabetin Korunması Hakkında Kanun 

544sayılı Türk Patent Enstitüsü 
Kuruluşu ve Görevleri Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararname 

95/6815 sayıh Belirli Tekstil Ürünleri 
İthalatında Gözetim ve Korunma 
Önlemleri Hakkında Karar ve eki 
yönetmelik' ' 

(*) Gerekli hukuki düzenleme yapılmıştır. 



KONU 
Kurumsal Yapı-
IJdli Anlaşmalar, 
Protokoller veya 
Diğer 
Düzenlemeler 
Kapsamı Dışında, 
Belirli Ülkeler 
Menşeli Tekstil 
Ürünleri 
İthalatında 
Gözetim ve 
Korunma 
Önlemlerini 
Değerlendirme 
Kurulu 
Kurumsal Yapı-
İthalatta Gözetim 
ve Korunma 
Önlemlerini 
Değerlendirme 
Kurulu 
Kurumsal Yapı-
Türkiye'nin 
Ticari Haklarını 
Değerlendirme 
Kurulu 
Kurumsal Yapı-
Tüketici 
Mahkemeleri 

Kurumsal Yapı-
Tüketici 
Sorunları Hakem 
Heyeti 
Kurumsal Yapı-
Tüketici Konseyi 

YAPILACAK DÜZENLEME 
ikili Anlaşmalar, Protokoller veya Diğer 
Düzenlemeler Kapsamı Dışında, Belirli Ülkeler 
Menşeli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve 
Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulunun 
oluşturulması 

İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerini 
Değerlendirme Kurulunun oluşturulması 

Türkiye'nin Ticari Haklarını Değerlendirme 
Kurulunun oluşturulması 

Tüketici mahkemelerinin oluşturulması. 

Tüketici sorunları hakem heyetinin oluşturulması 
amacıyla yönetmelik çıkarılması 

Tüketici konseyinin oluşturulması amacıyla yönetmelik 
çıkarılması 

İLGİLİ MEVZUAT 
95/6816 sayılı ikili Anlaşmalar, 
Protokoller veya Diğer Düzenlemeler 
Kapsamı Dışında, Belirli Ülkeler 
Menşeli Tekstil Ürünleri İthalatında 
Gözetim ve Korunma Önlemleri 
Hakkında Karar ve eki yönetmelik 

95/6814 sayılı ithalatta Gözetim ve 
Korunma Önlemleri ile Kota İdaresi ve 
Tarife Kontenjanı Hakkında Karar ve 
eki yönetmelik 

95/6817 sayılı Türkiye'nin Ticari 
Haklarının Korunması Hakkında 
Bakanlar Kurulu Karar ve eki 
yönetmelik 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması 
Hakkında Kanun Madde 23 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması 
Hakkında Kanun Madde 22 

4077 sayılı Tüketicinin Korunması 
Hakkında Kanun Madde 21 

(*) Gerekli hukuki düzenleme yapılmıştır. 



KONU 
Kurumsal Yapı-
Reklam Kurulu 

Kurumsal Yapı-
Fikri ve Sınai 
Haklar İhtisas 
Mahkemeleri 

YAPILACAK DÜZENLEME 
Reklam kurulunun oluşturulması amacıyla yönetmelik 
çıkarılması 

Fikri ve sınai haklarla ilgili ihtisas mahkemelerinin 
kurulması 

İLGİLİ MEVZUAT 
4077 sayılı Tüketicinin Korunması 
Hakkında Kanun Madde 17 



YEDİNCİ BEŞ YDLLIK KALKINMA PLANINDA YER ALAN HUKUKİ VE KURUMSAL DÜZENL 

PROJE ADİ: DEVLETİN DÜZENLEYİCİ VE GÖZETİCİ FONKSİYONLARINI GELİŞTİRME PR 
(REKABET HUKUKU VE POLİTİKALARI) 

KONU 
Devlet İhalelerinde 
rekabet ortamının 
tesis edilmesi 

Fiyat ayarlamaları 

Vergi muafiyetlerinin 
en aza indirilmesi 

Fikri ve sınai haklar 
ile ilgili mevzuat 

YAPILACAK DÜZENLEME 
KİT'lerin ve kamu kuruluşu . 
hüviyetindeki bazı kurum ve 
kuruluşların kanun kapsamı dışında 
kalma sının önlenmesi, 
İhalelerde rekabet kurallarına uygun 
yöntemlerin uygulanması' 
Bazı mal ve hizmetlerin fiyatlarının 
belediyelerce belirlenmesi 
uygulamasının kaldırılması 5ra da en 
aza indirilmesi 
Belirli şartlarda tanınan vergi 
muafiyetlerinin sınırlarının 
daraltılması 

Fikri ve sınai haklara yönelik 
mevzuat düzenlemelerinin rekabet 
kuralları çerçevesinde yapılması 

İLGİLİMEVZUAT 
2886 sayılı Devlet İhale 
Kanunu 

Belediyeler Kanunu 

Vergi kanunları 

Fikir ve Sanat Eserleri 
Kanunu 
İhtira 
Beratı Kanunu 
Markalar Kanunu 

AÇD 
KİT'lerin, belediyelerin, 
kuruluşlarının kendi özel 
yetkisine sahip olmaları r 
uygulamalara- zemin haz 
ihale kanununda rekabet k 
yöntemlerinin yemden değ 
Bazı mal ve hizmetlerin 
belediyelerce . belirlenmes 
zorlanmasına ve kayn 
azalmasına neden olmaktad 
Fırsat eşitliğine aykın v 
indirilmesi, reel piyasalarl 
mali piyasalarda da far 
öngörülmektedir. 



YEDİNCİ BEŞ YILLLK KALKINMA PLANINDA YER ALAN HUKUKİ VE KURUMSAL DÜZENL 

PROJE ADI: DEVLETİN DÜZENLEYİCİ VE GÖZETİCİ FONKSİYONLARINI GELİŞTİRME P 
(FİKRİ VE SINAİ HAKLAR) 

KONU 
Patent haklarının 
korunması 

Markaların korunması 

Coğrafi işaretlerin 
korunması 

Tasarımların 
korunması 

Biyoteknoloji ve yan 
iletken teknolojisi ile 
üretilen ürünlerin 
korunması 
Taklit mal ticaretinin 
önlenmesi 

YAPILACAK DÜZENLEME 
Patent ve faydalı modelden doğan 
hakların koruma altına alınması 

Hizmet markalarının da koruma 
altına alınması, tescil, ilan ve itiraz 
sisteminin düzenlenmesi 
Coğrafi işaretlerin korunması ile 
ilgili yeni mevzuat hazırlanması 

Tasarımların korunması ile ilgili 
yeni mevzuat hazırlanması 

Biyoteknoloji ve yan iletken 
teknolojisi ile üretilen ürünlerin 
korunması ile ilgili yeni mevzuat 
hazırlanması 

İLGİLİ MEVZUAT 
1879 tarihli İhtira Beratı 
Kanunu , 

1965 tarihli ve 551 sayılı 
Markalar Kanunu 

Gümrük Kanununda 
değişiklik 

AÇ 
Günün şartlarına uygun 
ve halihazırda korunma 
öngörülmektedir. 
Daha etkin bir koruma 
marka türlerinin de kapsa 

Henüz koruması olmayan 
dünyadaki gelişmele 
öngörülmektedir. 
Henüz koruması olmay 
yaratıcıların ve' tüketic 
bulundurularak korunma 
Henüz koruması olmaya 
gelişmeler doğrultus 
öngörülmektedir. 

İç ve dış ticarete kon 
uluslararası anlaşmalard 
önlenmesi öngörülmekte 



YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANINDA YER ALAN HUKUKİ VE KURUMSAL DÜZENLEM 

PROJE ADI: DEVLETİN DÜZENLEYİCİ VE GÖZETİCİ FONKSİYONLARINI GELİŞTİRME PROJE 
(TÜKETİCİNİN KORUNMASI) ' , "" • 

KONU 
Kanunun Öngördüğü 
Kurumsal Yapılanma 

Tüketici Kredileri 

Sözleşmelerdeki Haksız 
Kayıtlar 

Turist Tüketicilerin 
Korunması 
Gıda 

YAPILACAK DÜZENLEME 
Tüketici Konseyi, Hakem Heyeti, 
Reklam Kurulu ve Tüketici 
Mahkemelerinin kurulması 
Tüketici Kredilerine ilişkin 
Düzenleme 

Genel İşlem Şartlarına İlişkin 
düzenleme yapılması 

Turistik Gezi Sözleşmelerine ilişkin 
düzenleme 
Her çeşit gıda ve besin maddesine 
ilişkin düzenleme 

İLGİLİMEVZUAT 
4077 sayılı Tüketicinin Korunması 
Kanunu 

-4077 sayılı Tüketicinin Korunması 
Kanunu ı 
-Bankalar Birliği Karan 
-818 sayılı Borçlar Kanunu (Madde 
9,20,19,28) 
-743 sayılı Medeni Kanun (Madde 
2) 
1975 tarih ve 15369 sayılı Seyahat 
Acentalan Yönetmeliği 
-3/15481 sayılı Gıda Maddelerinin 
ve Umumi Sağlığı ilgilendiren Eşya 
ve Levazımın Hususi Vasıflarını 
Gösteren Tüzük 
-Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği 
-1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha 
Kanunu 
-Ulusal Gıda Kodeks Komitesi 
Yönetmeliği (7.2.1994-21842 R.G.) 

A 
Kanunun öngördüğü 

Kredi sözleşmeleri 
önlenmesi ve tüketi 
kavuşturulması sağla 
Bankacılık, kredi 
hizmetlerde hazır 
kayıtlara karşı tüketi 

Turist tüketicilerin u 
zararlardan korunma 
Her çeşit gıda v 
dondurulması, 
ambalajlanması, e 
zararlar, kontamina 
üretim ve son kul 
pazarlarıma süreçle 
sorunların çözümlen 



YEDİNCİ BEŞ YDLLDIKALKINMA PLANINDA YERALANHUKUKİ VE KURUMSAL DÜZENL 

PROJE ADI: DEVLETİN DÜZENLEYİCİ VE GÖZETİCİ FONKSİYONLARINI GELİŞTİRME P 
(TÜKETİCİNİN KORUNMASI) 

KONU 
Haç 

Zararlı ve Tehlikeli 
Kimyasal Madde ve 
Ürünler 

YAPILACAK DÜZENLEME 
Özel bir düzenleme yapılması 

Mevzuat yetersizliğinin giderilmesi 

İLGİLİ MEVZUAT 
-1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi 
Müstenzarlar Kanunu 
-6197 sayılı Eczacılar ve Eczaneler 
Hakkında Kanun 
-2767 sayılı Sıtma ve Frengi 
İlaçlan İçin Kanun 
-992 sayılı Şeriri ve Gıdai 
Taharriyat ve Tahlilat Yapılan ve 
Masli Teamüller Aranılan Umuma 
Mahsus Bakteriyoloji ve Kimya 
Laboratuvarlan Kanunu 
-Beşeri İspençiyari ve Tıbbi 
Müstahzarların Tıbbi Tanıtan 
Yönetmeliği (7.9.1990) 
-Beşeri İspençiyari ve Tıbbi 
Müstahzarlar ve Etiketleme 
Yönetmeliği (24.4.1991) 
-İthal Edilecek İlaç Hammadde, 
Başlangıç Maddeleri, ispençiyari 
ve Tıbbi Müstahzarlar Yönetmeliği 
(1.11.1984) 
-984 sayılı Ecza Ticarethaneleriyle 
Sanat ve Ziraat İşlerinde 
Kullanılan Zehirli ve Müessir 
Kimyevi Maddelerin Satıldığı 
Dükkanlara Mahsus Kanun 
-6968 sayılı Zirai Mücadele ve 
Zirai Karantina Kanunu 
-Zararlı Kimyasal Madde ve 
Ürünlerin Kontrolü Yönetmeliği 
(11.7.1993-21634 R.G.) 

Mevcut mevzua 
üretimi, ithal 
ambalajlanması, 
kapsayan özel bir 

Zararlı ve tehli 
üretilmesi, depo 
etiketlenmesi, sa 
kapsayan düzenl 



YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANINDA YER ALAN HUKUKİ VE KURUMSAL DÜZENLEM 

PROJE ADI: DEVLETİN DÜZENLEYİCİ VE GÖZETİCİ FONKSİYONLARINI GELİŞTİRME PROJ 
(TÜKETİCİNİN KORUNMASI) ' 

KONU 
Mamul Güvenilirliği 

Hizmetten Sorumluluk ve 
Mesleki Sigorta 

YAPILACAK DÜZENLEME 
Genel Mamul emniyeti konusunda 
düzenleme 

Uluslararası standartlara uygunluk 
sağlanması 

ILGILIMEVZUAT 
-90/41-42 sayılı ,Garanti Belgesi ve 
Satış Sonrası Bakım, Onarım ve 
Servis Hizmetleri Hakkında Tebliğ 
-İthalat Rejimi ve Yönetmeliği 
-TS 10079 Tamir ve Bakım 
Servisleri Elektrikli ve Mekanik Ev 
Eşyaları İçin Sınıflandırma ve 
Özellikleri 
-TS 10956 Tamir ve Bakım 
Servisleri Elektronik Mamuller için 
Sınıflandırma ve Özellikler 
-TS 5217 Çocuk Oyuncakları için 
Güvenlik Kuralları (Bölüm 1 
Mekanik ve Fiziksel Özellikler) 
-TS 5218 Çocuk oyuncakları için 
Güvenlik Kuralları (Bölüm 2 
Yanabilirlik) 
-TS 5219 Çocuk Oyuncakları 
(Bölüm 3 Kimyasal Özellikler) 
-TS 2329 Çocuk Oyuncakları 
(Bölüm 
4 Ambalajlama ve İşaretleme 
Standartları) 
4077 sayılı Tüketicinin Korunması 
Kanunu 

Tüketiciler taraf 
mamulün güvenil 
ve sağlığı ile ç 
düzenleme yapıla 

Özellikle Avukat 
kanunlarına gör 
alanlarda çal 
kavuşturulması 
ortaya çıkacak za 
sorumluluğu ve t 
sağlanması amaç 



YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANINDA YER ALAN HUKUKİ VE KURUMSAL DÜZENLEM 

PROJE ADI: DEVLETİN DÜZENLEYİCİ VE GÖZETİCİ FONKSİYONLARINI GELİŞTİRME PROJ 
KULLANMA) • 

KONU 
DİE'nin Ulusal Bilgi 
Sistemi 
Koordinatörlüğü ' 

YAPILACAK DÜZENLEME 
DİE'nin örgüt yapısının revizyonu 
ve ulusal Bilgi Sistemi 
Koordinatörlüğü kapsamında başta 
DPT, Hazine Müsteşarlığı ve 
Başbakanlık olmak üzere ilgili diğer 
kurum ve kuruluşlarla veri iletişim 
ve veri tabam da dahil bilgi akışına 
ilişkin birimlerin kurulması ve 
yöntemlerin, görevlerin ve 
sorumlulukların tanımlanması 

İLGİLİ MEVZUAT 
DİE'nin Görev, Yetki ve Kuruluşu 
Hakkındaki 1962/53 sayılı Kanun'a, 
1984/219 sayılı KHK, 1989/357 sayılı 
KHK, 1989/367 saydı KHK ve 
1990/403 sayılı KHK ile bazı ekleme 
ve değişiklikler yapılmıştır. 

A 
DİE'nin hızla geli 
uydurabilmesi için ge 
KHK veya kanun ç 
çalışmalar nihai aş 
DİE'nin Ulusal Bi 
konumu belirlenmeli 
Başbakanlık ve işbirli 
akışına ilişkin tanıml 



YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANINDA YER ALAN HUKUKİ VE KURUMSAL DÜZENLEM 

PROJE ADI: FİNANS REFORMU, MALİ PİYASALARDA ETKİNLİĞİN ARTIRILMASI, DÜNYA İL 
MÜLKİYETİN TABANA YAYILMASI 

KONU 
Denetim 

Fon Maliyeti 

IMKB 

Derecelendirme 
Kuruluşları 

Sigortacılık 

YAPILACAK DÜZENLEME 
-Bankalann sermaye yapılarının 
güçlendirilmesi 
-Tasarruf mevduatı sigorta fonunun 
yeniden yapılandırılması 
-Kaynak Kullanımı Destekleme 
Fonu kesintisi oranlan düşürülecek 
-Vergi oranlanmn düşürülmesi 

içeriden öğrenenlerin ticareti ile 
ilgili düzenlemelerin yapılması 
Kuruluşlann faaliyet ve 
denetimlerinin düzenlenmesi 

Kuruluşların faaliyet ve 
denetimlerinin düzenlenmesi 

İLGİLİ MEVZUAT 
-3182 sayılı Bankalar Kanununda 
gerekli değişiklikler 

-1211 sayılı T.C.MB kanunu 40. 
maddesine istinaden BKK 
-488 sayılı Damga Vergisi Kanunun 
-6802 sayılı Gider Vergisi Kanunu 

-AT mevzuatına uyum sağlanacak 
-2499 savılı SPK Kanunu 
2499 sayılı SPK Kanunu 

-Özel sigorta sözleşmeleri kanunu 
-Sigortacılığın düzenlenmesi 
denetlenmesi hakkında kanun 
-Sigorta eksperleri odası kanunu 
hazırlanacak 
-Kar paylı Hayat Sigortalan 
yönetmeliği 
-Sigorta Aktüerleri yönetmeliği 
-Sigorta ihtisas komiteleri yönetmeliği 

A 
Bankalann mali y 
ulaşabilmesi ve özk 
mümkün kılacak düze 

-Kesinti oranlan bel 
konjonktür dikkate alı 
-Vergi adaleti açısın 
amaçlanmaktadır, 
-Damga Vergisi ve B 
oranlanmn düşürülme 
-İMKB Uluslararası p 

Derecelendirme ku 
yatınmc! borçlanma 
sahibi olacaktır. 
Daha etkin çalışmasın 



YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANINDA YER ALAN HUKUKİ VE KURUMSAL DÜZENLE 

PROJE ADI: VERGİ İLE İLGİLİ YAPISAL DÜZENLEMELER 

KONU 
Vergi Yükü 

Vergi İdaresi 

Vergi Numarası 

Vergi Denetimi 

Vergisel Teşvikler 

Götürü 
Vergilendirme 

Üniter Sistem 

Asgari Vergileme 

YAPILACAK DÜZENLEME 
Ücretlilerin vergi yükünün 
düşürülmesi ve istihdam üzerindeki 
vergi ve benzeri kesintilerin 
azaltılması 
Vergi idaresinin yeniden 
yapılandırılması ve otomasyonunun 
sağlanması 
Herkese bir vergi numarası verilmesi 

Vergi denetimlerinde koordinasyon 
ve etkinliğin sağlanması 

Vergi muafiyet ve istisnalarının 
gözden geçirilerek asgariye 
indirilmesi 

Götürü vergilendirmenin bölgesel ve 
sektörel olarak daraltılması 

Üniter sisteme geçişin 
tamamlanması ve stopaj 
uygulamasının nihai vergilendirme 
aracı olarak kullanılmaması 
Hayat standardı uygulamasına 
zaman içinde son verilmesi ve 
göstergelerin daha adil hale ; 
getirilmesi 

İLGİLİMEVZUAT 
-193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu 
-3417 saydı Kanun (ÇTTH) 
-3320 sayılı Kanun (KEY) ' 

178 sayılı Maliye Bakanlığı Teşkilat ve 
Görevleri Hakkında KHK 

213 sayılı Vergi Usul Kanunu 

-178 sayılı Maliye Bakanlığı Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında KHK 
-4709 sayılı Kanun 
-193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu 
-5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu 
-3065 sayılı Katma Değer Vergisi 
Kanunu 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu 

Gelir vergisi tarifesi 
ilgili maddelerin değ 
kesmtüerinin zaman 

Bölge ve il teşkilatla 
geçirilmesi ve Gelirl 
yapılandırılması 
Vergi numarası veril 
geçirilmesi (md.8) v 
Vergi denetim birim 
güçlendirilmesi ve et 

İstisna, muafiyet ve i 
indirilecek, buna kar 
yoluna gidilecektir. K 
etkinleştirümesi sağl 
Götürü vergilendirm 
nüfus kriterlerine gö 
Kurulu 5retMsi hakkı 
geçirilmesi 
1993 yılı sonunda çık 
toplanması ve yıllık 
stopaj oranlarını beli 
belirlenen takvime a 
Hayat standardı esas 
(Mükerrer md. 116) d 
idaresinin denetimi v 
sağlandıktan sonra k 



YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANINDA YER ALAN HUKUKİ VE KURUMSAL DÜZEN 

PROJE ADİ: VERGİ İLE İLGİLİ YAPISAL DÜZENLEMELER 

KONU 
Vergi Konseyi 

Vergi Oranı 

Tüketim Vergisi 
ve Uyum 

t 

Kentsel Rantlar 

YAPILACAK DÜZENLEME 
Vergi İstişare Konseyinin kurulması 

Vergi oranlarında genel olarak 
indirime gidilmesi 

Özel Tüketim Vergisi ihdası ve AB 
vergi politikasına uyum 

Kentsel rantların vergilendirilmesi 
ve emlak vergisi vergi değerinin tam 
olarak kapsanması 

İLGİLİMEVZUAT 

- 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu 
- 5422 sayılı Kurumlar Vergisi 
Kanunu 
- 3065 sayılı Katma Değer Vergisi 
Kanunu 

- Özel Tüketim Vergisi Kanunu 
- 3065 sayılı Kanun (Ek vergi) 
- 3238 sayılı Kanun (SSDF Kesintisi) 
- 3418 sayılı Kanun (Eğitim Sağlık 
Vergisi) 
- 3289 sayılı Kanun (Federasyon Fonu) 
-1571 sayılı Kanun (Deprem Fonu) 
- 1318 sayılı Finansman Kanunu 
(Taşıt Alım Vergisi ve Ek Taşıt Alım 
Vergisi) • ; . - ' " 
- 3074 sayılı Kanun (Akaryakıt. 
Tüketim vergisi) 
-1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu 
- 492 sayılı Harçlar Kanunu ,^ 

Akademik kurum 
kuruluş ve örgütl 
tanımlanmış bir k 
Gelir vergisi or 
oranlarım (md.25 
maddelerin ele a 
indirime gidilme 
kaçırma eğil 
amaçlanmaktadır 

Özel Tüketim V 
vergilerin kaldırı 
diğer taraftan KD 
maddelerin (md.1 
(md.28) AB ile uy 

Emlak vergisi be 
emlak vergisinin 
Tapu ve Kadas 
(md.57-70) yenid 
vergilendirilmesi 



YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANINDA YER ALAN HUKUKİ VE KURUMSAL DÜZENLEM 

PROJE ADI: VERGİ İLE İLGİLİ YAPISAL DÜZENLEMELER 

KONU 
Kullanıcı Harçları 

YAPILACAK DÜZENLEME 
Kullanıcı harçlarının 
yaygınlaştırılması 

İLGİLİ MEVZUAT 
- 492 sayılı Harçlar Kanunu 
- 2464 sayılı Belediye Gelirleri 
Kanunu 
- 2547 sayılı Yükseköğretim Kanonu 
- 6200 sayılı DSİ Umum Müdürlüğü 
Kanunu 
- 3202 sayılı KHGM Kanunu 
-Bütçe Kanunu 

Mevcut kullanıcı 
çıkarılması ve k 
yaygınlaştırılması ama 



YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANINDA YER ALAN HUKUKİ VE KURUMSAL DÜZENL 

PROJE ADI: SOSYAL GÜVENLİK REFORMU 

KONU 
Temel Yasa 

SSK Kanun Tasarısı 

Bağ-Kur Kanun Tasarısı 

işsizlik Sigortası Kanunu 
Tasarısı 

YAPILACAK DÜZENLEME 
Sosyal Güvenlik Temel Yasası 

Kurumun yapısal değişikliği, yeni 
kadroların ihdası ve finansman 
problemlerine ilişkin yapılacak 
düzenlemeler 

Kurum Kanunu'mrn güncelleş
tirilmesi ve finansman problemlerine 
ilişkin yapılacak düzenlemeler 

Çalışırken işsiz kalanların gelir 
kayıplarını kısmen karşılamak üzere 
yapılacak düzenlemeler 

İLGİLİMEVZUAT 
-506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanunu 
-1479 sayılı Bağ-Kur Kanunu 
-5434 sayılı Emekli Sandığı 
Kanunu 
-2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal 
Sigortalar Kanunu 
-2926 sayılı Tarımda Kendi Adına 
ve Hesabına Çalışanlar Sosyal 
Sigortalar Kanunu 
-506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanunu 
-4792 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kurumu Kanunu 
-190 sayılı KHK 
-2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal . 
Sigortalar Kanunu 
-1479 sayılı Bağ-Kur Kanunu 
-2108 sayılı Muhtar Ödenek ve 
Sosyal Güvenlik Yasası 
-2926 sayılı Tarımda Kendi Adına 
ve Hesabına Çalışanlar Sosyal 
Sigortalar Kanunu 
-506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanunu 
-4837 sayılı İş ve İşçi Bulma 
Kurumu Kanunu 
-1475 sayılı İş Kanunu 

Sosyal güve 
birliğinin sağla 
ye sosyal hizm 
belirleyen m 
gerçekleştirilec 

SSK'nın günü 
hizmetlerinin 
finansman d 
anlamda yenid 
haline getirilm 

Bağ-Kur'un 
sıkıntısını g 
Kurumun çağd 
özerk hale geti 

İşsizlik sigort 
esaslarım dü 
işsizlere, Kan 
yapılması sağl 



YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANINDA YER ALAN HUKUKİ VE KURUMSAL DÜZE 

PROJE ADI: SOSYAL GÜVENLİK REFORMU 

KONU 
Aile Yardımları 

TekÇatı 

YAPILACAK DÜZENLEME 
Sosyal sigorta kapsamındaki aile. 
bireylerinin sayısının artmasıyla artan 
aile harcamalarım karşılamak üzere 
prime dayalı olarak aile yardımları 
yapılmasına ilişkin yasal 
düzenlemeler 

Sosyal güvenlik kurmuşlarının tek ' 
çatı altında yemden yapılanmalarını 
sağlayacak düzenlemeler 

İLGİLİ MEVZUAT 
-506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanunu 
-5434 sayılı Emekli Sandığı 
Kanunu 
-1479 sayılı Bağ-Kur Kanunu 
-657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu 
-1475 sayılı İş Kanunu 
-506 sayılı Sosyal Sigortalar 
Kanunu 
-1479 sayılı Bağ-Kur Kanunu 
-5434 sayılı Emekli Sandığı 
Kanunu 
-2925 sayılı Tarim İşçileri Sosyal 
Sigortalar Kanunu 
-2926 sayılı Tarımda Kendi Adına 
ve Hesabına Çalışanlar Sosyal . 
Sigortalar Kanunu 

Aile yardım 
olarak dü 
ilgili yasal 

Yeniden y 
güvenlik k 
tek cati alt 



YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANINDA YER ALAN HUKUKİ VE KURUMSAL DÜZE 

PROJE ADI: KAMU HİZMETLERİNDE ETKINUGIN ARTIRILMASI PROJESİ VE KAMU K 
SAĞLANMASI 

KONU 
Teşkilatlanma 

YAPILACAK DÜZENLEME 
Devletin Teşkilat Yapısının 
küçültülerek, fonksiyonel hale 
getirilmesi, kamu kurum ve 
kuruluşlarının üstlendikleri 
görevlerle uyumlu bir teşkilat 
yapısına kavuşturulması 

İLGİLİ MEVZUAT 
-3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve 
Görev Esasları Hakkında Kanun 
-3056 sayılı Başbakanlık Teşkilatına 
Dair Kanun 
-233 ve 399 sayılı Kamu İktisadi 
Teşebbüsleri Hakkında KHK, 
-Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşlarının 
Teşkilat Kanunları 

-Merkezi yönet 
arasında eşgüdüm 
kurulmuş biriml 
hizmetler veren 
-Doğrudan bell 
hizmetleriyle m 
örgütlerin ço 
Başbakanlıkla ü 
-Bakanlıklara b 
açısından bağla 
yönetim kuruluş 
-Belirtilen teme 
yönetim birim 
Bakanlıklarla üg 
-Bu hususların 
ilgili kuruluşlar 
değişiklik yapılm 
esaslarım düzen 
yasanın 4/d ma 
değişiklik yapıla 
ilkelere uygun 
Başbakanlığa b 
hükmün yasaya 
-Aynca niteliği 
zorunluluk olm 
doğrudan ilgili 
olacaktır. 



YEDİNCİ BEŞ YHAIK KALKINMA PLANINDA YER ALAN HUKUKİ VE KURUMSAL DÜZ 

PROJE ADI: KAMUHİZMETLERİNDE ETKİNLİĞİNARTIRILMASIPROJESİVE KAMU 
SAĞLANMASI 

KONU 
Bakanlar Kurulu 

Devlet Bakanları 

YAPILACAK DÜZENLEME 
Bakanlar Kurulunca görüşülüp, 
karara bağlanacak konuların 
hukuksal çerçevesi bir yasa ile 
belirlenecektir. 

Devlet Bakanlarının; Bakanlıkların 
Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında 
3046 sayılı Kanun'un 4 üncü 
maddesinde düzenlenen görev ve 
yetkilerle donatılması 

İLGİLİ MEVZUAT 
Bu konuda yürürlükte çerçeve bir yasa 
hTiInntnaTTialftgrfır, Yürürlüğe 
konulacak yeni bir yasa ile; Bakanlar 
Kurulunda görüşülüp karara 
bağlanacak konuların hukuksal 
çerçevesi; genel yürütme yetkisi, 
ekonomik ve mali düzenlemeler ve 
atamaya ilişkin hususlar itibariyle ana 
hatlarıyla belirlenecektir. 

3046 sayılı Kanun'un 4 üncü maddesine 
göre, Devlet Bakanları; 
Başbakana yardım etmek, Bakanlar . 
Kurulunda koordinasyonu sağlamak, 
özel önem ve öncelik taşıyan konularda 
tecrübe ve bilgisinden istifade edilmek 
amacıyla Başbakanın teklifi ve 
Cumhurbaşkanrmn onayı ile 
atanmaktadır. 

-Kuruluşların t 
-2451 sayılı ata 
-Genel düzen 
yapılacaktır. 

Gümrük birliğ 
çalışmalarda g 

• kalan diğer Dev 
Yasanın 4. ma 
bağlı ve ilgili 
çözümü için ye 



YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANINDA YER ALAN HUKUKİ VE KURUMSAL DÜZE 

PROJE ADI: KAMU HİZMETLERİNDE ETKİNLİĞİN ARTIRILMASI PROJESİ VE KAMU K 
SAĞLANMASI 

KONU 
Merkezi Yönetim 
ve Yerinden 
Yönetim 
Kuruluşlan 
Arasında Yetki, 
Görev ve Kaynak 
Paylaşımı 

Ekonomik ve 
Sosyal Konsey 

Denetim 

YAPILACAK DÜZENLEME 
-Merkezi Yönetim tarafından 
görülmekte olan bir kısım 
hizmetlerin, il özel idarelerinden 
başlamak üzere yerel yönetimlerin ve 
taşra birimlerinin yetki ve 
sorumluluğuna bırakılması 

-Uzlaşma oluşturmaya yönelik 
Ekonomik ve Sosyal Konseyin geniş 
ve eşit temsile dayalı bir yapıya ve 
yasal dayanağa kavuşturulması, 
Performans ölçülmesine yönelik 
denetim sistemine geçilmesi 

İLGİLİMEVZUAT 
-5442 sayılı İl İdaresi Kanunu 
-İl Özel İdaresi Kanunu 
-3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve 
Görev Esasları Hakkında Kanun, 
-Kamu Kurum ve Kuruluşlarının 
Teşkilat Kanunları 
-2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 
- 2380 Sayılı Belediyelere ve İl Özel 
İdarelerine Genel Bütçe Gelirlerinden 
Pay.Verilmesi Hakkında Kanun, 
-1580 sayılı Belediyeler Kanunu, 
-3030 sayılı Büyükşehir Belediyesi 
Kanunu, 
-442 sayılı Köy Kanunu 
Ekonomik ve Sosyal Konsey 17.3.1995 
tarih ve 1995/5 sayılı Başbakanlık 
Genelgesi ile kurulmuştur. 

832 sayılı Sayıştay Kanunu 
Kesin Hesap Kanunlarına İlişkin 
Düzenlemeler 
3346 sayılı KİT ve Fonların TBMM'ce 
Denetlenmesi Hakkında Kanun 
Kuruluşların Teşkilat Yasalarında 
Denetim Birimleri ile İlgili Hükümler 

Mevzuat bölümü 
yetki devrinin sa 
yönden güçlendiri 

Ekonomik ve So 
yaptırım gücü aç 
sağlanmalıdır. ' 

Denetim yoluyla 
etkinliğin artırıl 
sağlanmasına 
amaçlanmaktadır 



YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANINDA YER ALAN HUKUKİ VE KURUMSAL DÜZ 

PROJE ADI: KAMU HİZMETLERİNDE ETKİNLİĞİN ARTIRILMASI PROJESİ VE KAMU K 
_ _ _ _ SAĞLANMASI 

KONU 
Denetim ve Halkla 
İlişkiler 

Personel Rejimi 

Personel Rejimi 

Personel Rejimi-
Yönetim Esasları 

YAPILACAK DÜZENLEME 
-Kamu Denetçisi (ombudsman) 
sisteminin kurulması 

Kamu personel rejimi reformunun 
gerçekleştirilmesi ve kamuda ücret 
adaletinin sağlanması 

Üst kademe yöneticilerinin 
yetiştirilme usul ve esaslarının 
düzenlenmesi 

Ekonomi ve maliye }'öneümi ağırlıklı 
olmak üzere hizmet üretimine dönük, 
yaratıcı işlevleri gören kamu 
kuruluşları için rasyonel-üretken 
bürokrat modelinin benimsenmesi, 

İLGİLİ MEVZUAT 
Yürürlükte mevzuat bulunmamaktadır. 

-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 
-926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri 
Personel Kanunu 
-2802 sayılı Hakimler ve Savcılar 
Kanunu 
-2914 sayılı Üniversite Öğretim Üsteleri 
ve Yardımcıları Kanunu 
-233/399 sayılı KİT'lere Dair KHK'ler 
Yürürlüğe konulacak Personel 
Reformunda bu konuda özel 
düzenlemelere gidilmesi 

Yürürlüğe konulacak Personel -
Reformunda, Rasyonel Üretken 
Bürokrasi modeli için ayrı bir sınıf 
oluşturulması; bu sınıfta yer alacak 
personelin atanmaları, nitelikleri, 
ücretleri ve görevden alınmaları 
hususlarında özel düzenlemeler 
yapılması. 

Yönetim-birey 
ve hızlı bir 
"Ombudsman" 

Mevzuat bölüm 
ve sosyal hak v 
kuruluşlarının 
alması, ücret 
arasında adale 
dengenin oluş 
uygulanmasına 
sağlanacaktır. 
Yönetici sınıfta 
eğitimden geç 
sağlanacaktır. 

Hizmet üretim 
çalışacak pers 
hizmetlerinde e 



YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANINDA YER ALAN HUKUKİ VE KURUMSAL DÜZE 

PROJE ADI: KAMU HİZMETLERİNDEETKİNLİĞİNARTIRILMASI PROJESİ VE KAMU K 
SAĞLANMASI 

KONU 
Personel Rejimi 

Yönetim Esasları 

YAPILACAK DÜZENLEME 
Devletin asli ve sürekli işlerini gören 
memurlar ile diğer kamu çalışanları 
arasındaki ayrımın belirlenmesi, 

Bürokratik işlemlerin azaltılması ve 
halka dönük bir yönetim anlayışının 
yerleştirilmesi ye beyan esasına 
dayalı uygulamaların geliştirilmesi, 

• 

İLGİLİ MEVZUAT 
'Anayasanın 51,53 ve 128 inci 
maddelerinde değişiklik yapılması, 
ayrıca memur sendikaları yasasının 
yürürlüğe konulması, 

-Türk Ticaret Kanunu, 
-Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 
-Gümrük Kanunları 
-Nüfus Kanunu, 
-Trafik Kanunu, 
-Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Görev 
ve Teşkilat Kanunu 
-İçişleri Bakanlığının Görev ve Teşkilat 
Kanunu, 
-Emniyet Genel Müdürlüğünün Görev 
ve Teşkilat Kanunu 

Devletin genel 
olduğu asli ve 
Personeli, Hakim 
Meslek Mensupl 
Kuruluşlarının 
personeli ile diğ 
hatlarla belirlen 
haklarından yar 

Mevzuat bölüm 
formalitelerin a 
gümrük, nüfus 
sağlanacaktır. 



YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANINDA YER ALAN HUKUKİ VE KURUMSAL DÜZEN 

PROJE ADI: KAMU HİZMETLERİNDE ETKİNLİĞİNARTIRILMASI PROJESİ VE KAMUKE 
SAĞLANMASI (ADALETHİZMETLERİ) 

KONU 
Adalet Reformu 

Adalet Reformu 

Adalet Reformu 

Adalet Reformu 

YAPILACAK DÜZENLEME 
Adliye Mahkemeleri ile Ust 
Mahkemelerin Kuruluşu ve 
Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı 

Hukuk Yargılama Usulü Kanun 
Tasarısı 

1412 sayılı Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununda ve Bazı 
Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı 

iş Mahkemelerinin Kuruluşu, 
Görevleri ve Yargılama Usulü 
Hakkında Kanun Tasarısı 

ILGILIMEVZUAT 
469 sayılı Mahkemeler Teşkilatına Dair 
Kanun 
1329 tarihli Sulh Hakimleri Hakkında 
Kanunu Muvakkat 
492 sayılı Harçlar Kanunu 
2802 sayılı Hakimler ve Savcılar 
Kanunu 
3030 sayılı Büyükşehir Belediyeleri
n e Yönetirm Hakkında Kanun 
1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanunu 
743 sayılı Türk Medeni Kanunu 

1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanunu 
466 sayılı Kanun Dışı Yakalanan veya 
Tutuklanan Kimselere Tazminat 
Verilmesi Hakkında Kanun 
5521 sayılı iş Mahkemesi Kanunu 

Adliye mahkem 
tarihli ve 469 
mahkemeleri ve 
Asliye ve sulh hu 
hukuk mahkeme 
mahkemeleri ile 
üst mahkemeler k 

1086 sayılı H 
yürürlükten kald 
düzenlenmektedi 
inceleme safha 
usullerinden vaz 
usulü benimsen 
oluşturulmasına 
Ceza Muhakem 
Yargılama Usu 
Hakimin, gerek 
duruşma yapma 
verebilmesi imka 
İş mahkemelerin 
bazı yetkiler v 
kendiliğinden d 
5521 sayılı İ 
kaldırılmaktadır. 



YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANINDA YER ALAN HUKUKİ VE KURUMSAL DÜZENL 

PROJE ADI: KAMU HİZMETLERİNDE ETKİNLİĞİNARTIRILMASI PROJESİ VE KAMU KES 
SAĞLANMASI (ADALETHİZMETLERİ) 

KONU 
Adalet Reformu 

Adalet Reformu 

Adalet Reformu 

Adalet Reformu 

Adalet Reformu 

YAPILACAK DÜZENLEME 

2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 
Bazı Maddelerinde Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

Uzlaştırma Kurullarının Kuruluşu, 
Görev ve Yetkilerine Dair Kanun 
Tasarısı 

Bölge İdare Mahkemeleri, İdare 
Mahkemeleri, ve Vergi 
Mahkemelerinin Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında Kanunun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesine 
İlişkin Kanun Tasarısı 
6570 sayılı Gayrimenkul Kiralan 
Hakkında Kanuna Bazı Maddeler 
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 

Bazı Kanunlardaki Cezaların idari 
Para Cezasına Dönüştürülmesine 
Dair Kanun Tasarısı 

İLGİLİ MEVZUAT 

2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu 

2576 sayılı Bölge idare Mahkemeleri, 
İdare Mahkemeleri ve Vergi 
Mahkemelerinin Kuruluşu-ve Görevleri 
Hakkında Kanun 

6570 sayılı Gayrimenkul Kiralan 
Hakkında Kanun 

2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu 
2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu 
2908 sayılı Dernekler Kanunu ve 
muhtelif kanunlar » 

İcra işlemlerinin 
sağlamaya yönelik 
banka aracılığı ile 
Borçlunun şahsı v 
araçlan, haczedile 
Kişilerle idare ara 
konusu para ala 
görevine giren uyu 
kurullan önüne g 
sağlanamaması h 
bulunmaktadır. 
Bölge idare mahk 
idare ve vergi mah 
uyuşmazlıkların k 

Başbakanlıkça bi 
sağlanarak, ülk 
birlikteliği sa 
getirilmektedir. 
Adaletin hızlandı 
alan kamusal 
dönüştürülebilen 
cezalarına dönüşt 



YEDİNCİ BEŞ YILLIK Ki LKINMA PLANINDA YER ALAN HUKUKİ VE KURUMSALDÜZE 

PROJE ADI: KAMU HİZMETLERİNDE ETKİNLİĞİN ARTIRILMASI PROJESİ VE KAMU K 
• ; SAĞLANMASI ( ADALET HİZMETLERİ) 

KONU 
Adalet Reformu 

Adalet Reformu 

Adalet Reformu 

YAPILA CAK DÜZENLEME 
3167 sayılı Çekle Ödemelerin 
Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin 
Korunması Hakkında Kanunda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı 
Kat -Mülkiyeti Kanununun Bazı. 
Maddelerinin Değiştirilmesine. 
Bazı Maddelerinin Yürürlükten 
Kaldırılmasına ve Kanuna Toplu 

• Yapı İle İlgili Maddeler 
Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 
Adli Kolluk Kanun Tasarısı 

İLGİLİ MEVZUAT 
3167 sayılı Çekle Ödemelerin 
Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin : 
Korunması Hakkında Kamın 

634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu 

Kanunun aksa 
gerçekten ko 
giderilmesi a 
açmalarına iliş 

Kat Mülkiyet 
sorunları gi 
eklenmektedir 

Adli ve idari 
doğrudan Cu 
kolluk oluşturu 



YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANINDA YER ALAN HUKUKİ VE KURUMSAL DÜZEN 

PROJE ADI.KAMU HİZMETLERİNDE ETKİNLİĞİNARTIRILMASI PROJESİ VE KAMU KE 
SAĞLANMASI (GÜVENLİK HİZMETLERİ) 

KONU 
Devamlı Personel 
Yapısının 
Oluşturulması 

Personel 
Rejiminin 
İyileştirilmesi 

YAPILACAK DÜZENLEME 
Sahil Güvenlik Komutanlığında 
devamlı personel yapısı 
oluşturulması 

Çarşı ve mahalle bekçilerinin 
görevlerinin günün ve geleceğin 
şartlarına göre düzenlenmesi 

ILGHI MEVZUAT 
2692 sayılı Kanun 

772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri 
Kanunu 

Sahil Güvenlik 
Komutanlığına 
getirdiği zorlukla 
yapısının oluşma 
Çarşı ve mahalle 
çalışma esasların 
yetersiz ve belirsi 



YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANINDA YER ALAN HUKUKİ VE KURUMSAL DÜZEN 

PROJE ADI: MAHALLİ İDARELERİN GÜÇLENDİRİLMESİ REFORMU 

KONU 
Merkezi ve Mahalli 
İdare Arasında Görev 
ve Yetki Paylaşımı ve 
Örgütleme 

YAPILACAK DÜZENLEME 
Mahalli İdare Modeli 

İl Yerel Yönetimi Sisteminin 
Kurulması 

Yerel nitelikli hizmetlerin mahalli 
idarelerin sorumluluğuna 
bırakılması 

İLGİLİ MEVZUAT 
Mahalli İdarelerin yetki, görev, 
sorumluluk ve kaynak esaslarım 
belirlemek amacıyla bir çerçeve yasa 
çıkarılacaktır. Bu yasaya bağlı 
olarak; 
-442 sayılı Köy Kanunu 
-1580 sayılı Belediye Kanunu 
-3030 sayılı Büyükşehir Belediye 
Kanunu 
-3360 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu 
-2972 sayılı Mahalli İdareler ile 
Mahalle Muhtarları ve ihtiyar 
Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun 
-5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, başta 
olmak üzere ilgili kamunlarda gerekli 
düzenlemeler yapılacaktır. 

Bakanlık ile bağlı ve ilgili 
kuruluşların teşkilat ve görevleri 
hakkındaki kanunlarda gerekli 
düzenlemeler yapılacaktır. 

Mahalli idarel 
anlayışına ağ 
amaçlanmakta 

İl içindeki ma 
koordinasyonu 
daha verimli h 
İl Yerel Yön 
örgütleyecek 
Yönetimi oluşt 
Hizmet üretim 
rasyonel kul 
hizmetlerinin h 
getirilmesi İlk 
spor, köy hizm 
döneminde di 
merkezi yöne 
hizmetlerin i 
mahalli idarel 
hedeflenmekte 



YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANINDA YER ALAN HUKUKİ VE KURUMSAL DÜZENL 

PROJE ADI: MAHALLİ İDARELERİN GÜÇLENDİRİLMESİ REFORMU 

KONU 
Koordinasyon 

Finansman 

YAPILACAK DÜZENLEME 
Şehirleşme ve Yerleşmede 
Koordinasyon Bakanlığının 
kurulması 

Mahalli idarelerin Gelir Yapısının 
Düzenlenmesi 

İller Bankası'mn Reorganizasyonu 

İLGİLİMEVZUAT 
-Bakanlığın teşkilat ve görevleri 
hakkında kanun çıkarılacaktır. 
-Diğer bakanlıklar ile bağlı ve ilgili 
kuruluşların teşkilat ve görevleri 
hakkında kanunlarda gerekli 
düzenlemeler yapılacaktır. 

-2464 sayılı Belediye Gelirleri 
Kanunu 
-2380 sayılı Belediye ve İl Özel 
İdarelerine Genel Bütçe Vergi 
Gelirlerinden Pay Verilmesi 
Hakkında Kanun 
-1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu 
değiştirilecektir. 
-4759 sayılı İller Bankası Genel 
Müdürlüğü'nün Kuruluş Kanunu 

Mahalli idareler 
koordinasyonu s 
altyapı, ulaşım, 
idari, mali ve hu 
değişik hizmet b 
olan görev ve ye 
koordinasyon ba 

Mahalli İdareler 
hizmetlerine ve 
şekilde düzenli v 
idareye bağımlıl 
mahalli idareler 
hizmeti yerine g 

İller Bankası öz 
uygulayacak, iht 
kavuşturulacakt 



YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANINDA YER ALAN HUKUKİ VE KURUMSAL DÜZENL 

PROJE ADI: ALTYAPI HİZMETLERİNDE YAPISAL DEĞİŞİM PROJESİ (ENERJİ) 

KONU 
Elektrik 
sektöründe kamu 
ve özel kesim 
faaliyetlerinin 
düzenlenmesi 
Jeotennal Enerji 

YAPILACAK DÜZENLEME 
Sektörde kamu ve özel kesim 
faaliyetlerini düzenlemek üzere 
gerekli yasal ve kurumsal 
düzenlemelerin yapılması 

Jeotermal Kaynak Yasası 

İLGİLİ MEVZUAT 
3096, 3974,3996 ve 4046 sayılı 
Kanunlar ve Yönetmeliklerinde gerekli 
değişikliklerin yapılması 

Yeni kanun çıkarılması 

Sektörün planlanm 
bir karar mek 
oluşturulması ve 
yetersizliklerin gid 

Jeotermal kaynakl 
aranması, üretimi 
çıkarılması. 



YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANINDA YER ALAN HUKUKİ VE KURUMSAL DÜZEN 

PROJE ADI: ALTYAPI HİZMETLERİNDE YAPISAL DEĞİŞİM PROJESİ (ULAŞTIRMA) 

KONU 
Karayolu 
Taşımacılığının 
Esaslarının 
Belirlenmesi 

Yurtiçi Yük 
Taşımacılığının 
Düzenlenmesi 
Türk Ticaret 
Kanunu 
Hükümlerinin 
CMR 
Konvansiyonu ile 
Uyumlandmlması 
Karayolu 
Taşımacılığında 
Sigorta Sisteminin 
Düzenlenmesi 

Kamu 
Sorumluluğundaki 
Karayolu Ağının 
Kurumsal ve 
İşlevsel Olarak 
Yeniden 
Belirlenmesi 
TCDD 
Gn.Md.lüğünün 
Yeniden 
Yapılandırılması 

YAPILACAK DÜZENLEME 
Karayolu Taşıma Kanunu'nun 
çıkarılması 

Yurtiçi Yük Taşımacılığı 
Yönetmeliğinin çıkarılması 

Türk Ticaret Kanunu'nda taşımacı 
ve taşımacılıkla ilgili hükümlerin 
düzenlenmesi 

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığınca 
tek taraflı olarak saptanan sigorta 
teminatlarının mahkemelerce 
saptanan tazminatlar seviyesine • 
çıkarılması 
Ülkemizdeki karayolu ağının yapım 
ve bakımından sorumlu kuruluşların -
görev kapsamlarının yeniden 
belirlenmesi 

TCDD Gn.Md.lüğünün yeniden 
yapılanması etüd edilecek, sonuçlara 
göre Kuruluşun hukuki, idari, mali 
ve işletme yapısı yeniden 
düzenlenecek 

İLGİLİ MEVZUAT 
- Karayoluyla Uluslararası Yolcu ve 
Eşya Taşımaları Hakkında Yönetmelik 
-Karayoluyla Şehirlerarası Yolcu 
Taşımaları Hakkında Yönetmelik 
- Türk Ticaret Kanunu (781 sayılı) 
- Çıkarılacak Karayolu Taşıma 
Kanunu 
- Türk Ticaret Kanunu (781 sayılı) 
- Eşyaların Karayolundan Uluslararası 
Nakliyatı İçin Mukavele Sözleşmesi 
(CMR) 
- Karayoluyla Uluslararası Yolcu ve 
Eşya Taşımaları Hakkında Yönetmelik 

- Sigorta Murakebe Yasasına dayanan 
yıllık Tebliğler 

- Karayolları GnMüdürlüğüKuruluş 
Yasası (11.2.1950 ve 5539 sayılı) 
- Köy Hizmetleri Gn.Müdürlüğü 
Kuruluş Yasası (9.5.1985 gün ve 3202 
sayılı) 
- İl Özel İdareleri Yasası 

TCDD Kuruluş Yasası ve 293 sayılı 
KHK 

Taşımacılıkv sek 
tanımlanması, 
koşullarının belir 

Yurtiçi yük taşım 
taşıma koşullan v 

19.5.1956 tarihl 
taşıma, sorumlul 
bağlandığından, 
hükümlerine göre 

Sigorta teminatla 
sonucu saptanan 
olması nedeniy 
yeterince yararlan 

Birkaç İli ilgilend 
yollar arasında 
belirlenirken, İl 
devredilebilecek a 

Derniryollannın 
eksikliklerden ka 
TCDD'nin daha e 



YEDİNCİ BEŞ YLLLIK KALKINMA PLANINDA YER ALAN HUKUKİ VE KURUMSAL DÜZEN 

PROJE ADI: ALTYAPI HİZMETLERİNDE YAPISAL DEĞİŞİM PROJESİ (ULAŞTIRMA) 

KONU 
Ulaştırma 
Sektöründe 
Koordinasyon 
Sağlanması 

Liman 
İşletmeciliğinin 
Otonom Bir Yapıya 
Kavuşturulması 
veya 
Özelleştirilmesi 
Deniz Sigortalan, 
Çevre, Finansal 
Kiralama, Gemi 
Acentalığı, Deniz 
İhtisas 
Mahkemeleri 
Kurulmasına 
İlişkin Düzenleme 
Deniz İhtisas 
Bankası Kurulması 

YAPILACAK DÜZENLEME 
Ulaştırma Bakanlığına bağlı bir 
koordinasyon birimi oluşturulması 

TCDD ve TDI'nin işletmekte olduğu 
limanların işletme faaüyeüerinin 
otonom hale getirilmesi veya 
özelleştirilmesi 

Mevcut Yasalarda değişiklik 
yapılması vc/vcya yeni yasal 
düzenlemeler 

Mevcut bir bankanın bu amaçla 
hizmet vermesi veya yeni bir banka 
kurulması 

ILGDLIMEVZUAT 
3348 sayılı Ulaştırma Bakanlığı 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 

Özelleştirme Yasası ve TCDD, TDİ 
Gn.Md.lükleri Anasözleşmeleri 

Sigorta mevzuatı, Çevre, Finansal 
Kiralama, Gemi Acentalığı ve 
Muhakemat Yasası, Türk Ticaret 
Kanunu 

Bankacılık Mevzuatı 

Çeşitli Bakanlık 
koordinasyon e 
yapışım olumsu 
Ulaştırma Bakan 
kurulması gerekl 
Kamu Kuruluşla 
limanlarının işl 
kavuşturularak 
olanaklarının ar 

Dünya deniz tica 
ve bu alanda ak 
kaldırmak üzere 

Denizcilik sektö 
ve özelliği bu tal 



YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANINDA YER ALAN HUKUKİ VE KURUMSAL DÜZ 

PROJE ADI: ALTYAPI HİZMETLERİNDE YAPISAL DEĞİŞİM PROJESİ (ULAŞTIRMA) 

KONU 
Altyapıların 
İşletmelere Rayiç 
Bedelle Devrini 
Sağlayacak 
Düzenlemelerin 
Yapılması 

Sivil Havacılık 
Genel 
Müdürlüğünün Yan 
Otonom Bir Yapıya 
Kavuşturulması 
Stol Hava 
Alanlarının Yapımı, 
.Mülkiyeti ve İşletimi 
Konusunda Yetki ve 
Sorumluluklannın 
Belirlenmesi 
Bora Hattı 
Taşımacılığında 
Beyaz Ürün 
Fiyatlandırma 
Politikalanna İlişkin 
Düzenleme 

YAPILACAK DÜZENLEME 
Yasal ve mali düzenlemeler 

Ulaştırma Bakanlığı Sivil Havacılık 
Gn.Md.lüğünün Ulaştırma 
Bakanlığına bağlı, özerk statüye 
sahip döner sermayeli bir kuruluş 
olarak yeniden örgütlenmesi 
Stol havaalanlannın yapımı, 
mülkiyet ve işletimine ilişkin 
mevzuatın düzenlenmesi 

Boru hatlan ile taşınacak rafineri 
beyaz ürünlerinin satış fiyatlanrun 
boru hattı taşımacılığım özendirecek 
şekilde düzenlenmesi 

İLGİLİ MEVZUAT 
3487,6297,5367,1980 ve 3288 sayılı 
Yasalar 

3348 Sayılı Ulaştırma Bakanlığı 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 

2920 Sayılı Türk Sivil Havacılık 
Kanunu 

Hampetrol ve petrol ürürderinin alım, 
satım, fiyatlandırma esaslan ile 
AFİF'nun işleyişi hakkında 89/14264 
Sayılı Bakanlar Kurulu Karan 

DLH İnşa 
demiryolu, 
yatırımlari 
kooperatifle 
işletmecilik 
etkilemekted 
sağlamak üz 
sağlayacak 
sağlanmalıd 
gerçekçi bir 
Ulaştırma B 
kadrosunu n 
faaliyetlerin 
Bakanlığına 
örgütlenmes 
1990'h yıll 
havaalanları 
işletilmesi 
kuruluşların 
düzenlemesi 

Rafinerileri 
akaryakıt 
3raygınlaştırm 
akaryakıt 
ekonomiklik 
kaymasını s 
beyaz ürünl 
yönelik dü 
mekanizmas 



YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANINDA YER ALAN HUKUKİ VE KURUMSAL DÜZEN 

PROJE ADI: ALTYAPI HİZMETLERİNDE YAPISAL DEĞİŞİM PROJESİ (HABERLEŞME) 

KONU 
Telekomünikas
yonda Uluslararası 
Gelişmelere Uyum 
Telekomünikas- . 
yonun Regülasyonu 

YAPILACAK DÜZENLEME 
Telekomünikasyonda zaman içinde 
rekabetin artırılması 

Regülatör kuruluş Haberleşme Genel 
Müdürlüğünün çalışmasını 
düzenleyen mevzuatın oluşturulması' 

İLGİLİ MEVZUAT 
4000 ve 4107 sayılı 
Telekomünikasyon Yasalarında 
değişiklik yapılması 
4107 sayılı Telekomünikasyon 
Kanunu 

Telekomünikasyo 
düzenindeki gel 
bütün hizmetlerd 
Teleknmfiîiik^syn 
tüketicinin koru 
düzenleyen bir 
gerekmektedir. 



YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANINDA YER ALAN HUKUKİ VE KURUMSAL DÜZEN 

PROJE ADI: ALTYAPI HİZMETLERİNDE YAPISAL DEĞİŞİM PROJESİ (KENTSEL ALTYA 

KONU 
Koordinasyon 

Su Kaynakları Planla
ması, Korunması, 
Tahsisi ve Yönetimi 

YAPILACAK DÜZENLEME 
Ana proje ile yan projelerin birlikte 
planlanması ve uygulanması 

Su Yasası'nın havlanması 

DLGILIMEVZUAT 
6200 sayılı Devlet Su İşleri Umum 
Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri 
Hakkındaki Kanun'a madde 
eklenmesi 

-6200 sayılı Devlet Su işleri Umum 
Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri 
Hakkında Kanun 
-167 sayılı Yeraltı Sulan Hakkında 
Kanun 
-2560 sayılı İstanbul Su ve 
Kanalizasyon İdaresi Genel 
Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında Kanun 
-1053 sayılı Ankara, İstanbul ve 
Nüfusu Yüzbinden Yukarı Olan 
Şehirlerde İçme, Kullanma ve 
Endüstri Suyu Temini Hakkında 
Kanun 
-831 sayılı Sular Hakkında Kanun 
-1593 sayılı Umumi Hıfassıhha 
Kanunu 
-2872 sayılı Çevre Kanunu 

Özellikle bar 
yaşayan ailel 
yerlere nakled 
neden olmakt 
önemli olum 
tarafindan yü 
için ana pro 
yerleşim proje 
Su Yasası il 
mevzuat boşlu 
kaynaklarının 
kurumsal yap 
görev verilme 
yeniden düzen 
yürütülen p 
amaçlanmakta 



YEDİNCİ BEŞ YHLIK KALKINMA PLANINDA YER ALAN HUKUKİ VE KURUMSAL DÜZEN 

PROJE ADI: ALTYAPI HİZMETLERİNDE YAPISAL DEĞİŞİM PROJESİ (KENTSEL ALTYAP 

KONU 
Su Tarifeleri 

Su ve Kanalizasyon 
İdarelerinin Kurulması 

YAPILACAK DÜZENLEME 
Su tariflerinin modern işletmecilik 
esaslarına göre belirlenmesi için 
mevzuat oluşturulması 
Nüfusu 100 bini geçen 
belediyelerde de Su ve 
Kanalizasyon İdareleri 
kurulmasının sağlanması 

İLGİLİMEVZUAT 
-1580 sayılı Belediye Kanunu 

-2560 sayılı istanbul Su ve 
Kanalizasyon İdaresi Genel 
Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında Kanunu 

Su tarifelerinin 
yatırımlara k 
amaçlanmakta 
Nüfusu 100 
Kanalizasyon 
kanalizasyon 
amaçlanmakta 



YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANINDA YER ALAN HUKUKİ VE KURUMSAL DÜZE 

PROJE ADI: ALTYAPI HİZMETLERİNDE YAPISAL DEĞİŞİM PROJESİ (KIRSAL ALTYAP 

KONU 
Su Kaynaklan 

Toprak 
Kaynaklan 

KHGM'nün 
Yeniden 
Yapılandınlması 

Sulama 
Yatmmlannm 
Kullanıcılarca 
Geri Ödenmesi 

Çiftçi Katılımı 

YAPILACAK DÜZENLEME 
Su kaynaklannın rasyonel ' 
kullanımının sağlanması 

Toprak kaynaklarının rasyonel 
kullanımının sağlanması 

Mevcut Gn.Md.lük bünyesinde 
yürütülen hizmetlerden sadece 
tanmsal faaliyetleri gerçekleştirmek 
üzere yeni bir Genel Müdürlük 
oluşturulması 
Mevcut uygulamadaki aksaklıkların 
giderilmesi, benzer ve tamamlayıcı 
nitelikteki hizmetlerde aynı 
uygulamanın sağlanması 

Çiftçi organizasyonlarının 
kurulmasının yaygınlaştınlması ile 
yatıranlara kaynak yaratılması ve 
kamunun yükünün azaltılması 

İLGİLİMEVZUAT 
Su Yasası çıkarılacak 

Toprak Yasası çıkarılacak 

3202 sayılı KHGM Kuruluş Yasası . 

- 6200 sayılı DSİ ve 3202 sayılı 
KHGM Kuruluş Yasalannda 
değişiklikler 
-2032 sayılı Köye Götürülen 
Hizmetlerden Gönüllü Katkılar 
Dışında Katılma Payı Alınmaması 
Hakkında Kanun'un kaldınlması 
- 6200 sayılı DSİ ve 3202 sayılı 
KHGM Kuruluş Yasalannda 
değişiklikler 
- 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'na 
dayalıTip Birlik Tüzüğünde 
düzenlemeler 

Özellikle yerüst 
planlanması ko 
giderilmesi ve 
güncelleştirilme 
Toprağın tahsis 
kullanım ve üre 
kurumsal ve 
sağlanacaktır. B 
ve arazi toplula 
ilgili aksaklıkl 
yapılması sağla 
Tanmsal altyap 
Gn.Md.lüğün 
küçültülerek e 
aksaklıklann 
sağlanacaktır. 
Geri ödeme ge 
ve yatmmlann 
beklenen gerçe 
süreklilik sağla 

Mevcut altyap 
yatıranlarının 
gerçekleştirilm 
çiftçi organizas 
eliyle yürütülen 
katılımı temin 



YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANINDA YER ALAN HUKUKİ VE KURUMSAL DÜZEN 

PROJE ADI: ALTYAPI HİZMETLERİNDE YAPISAL DEĞİŞİM PROJESİ (TURİZM) 

KONU 
Turizm 
Bakanlığının 
Yasal Statüsünün 
Geliştirilmesi 
Seyahat 
Acentalannın 
Faaliyetlerinin 
Düzenlenmesi 

Otel 
İşletmeciliğinin 
Düzenlenmesi 

Deniz Turizm 
Faaliyetlerinin 
Düzenlenmesi 
Rehberlik 
Faaliyetlerinin 
Düzenlenmesi 
Pansiyonculuk ve 
İkinci konut 
İşletmeciliğinin 
Düzenlenmesi 

YAPILACAK DÜZENLEME 
Turizm Bakanlığı Teşkilat 
Kanununun çıkarılması 

Türkiye Seyahat Acentalan ve 
Seyahat Acentalan Birliği Yasasının 
günün koşullarına uygun hale 
getirilmesi -

Türkiye Turistik Otelciler ve Turizm 
İşletmecileri Birliği Yasasının • 
çıkarılması 

Deniz Turizm Birliği Yasasının 
çıkarılması 

Türkiye Turist Rehberleri Birliği ve 
Turist Rehber Odaları Yasasının 

jykanlması 
Türkiye Pansiyon işletmeleri Birliği 
Yasasının çıkarılması 

İLGİLİ MEVZUAT 
Turizm Bakanlığı'mn Kuruluş ve 
Görevleri Hakkında KHK 

14.9.1972 tarihinde çıkarılan 1618 
sayılı Seyahat Acentalan ve Seyahat 
Acentalan Birliği Yasasının 
değiştirilmesi 

Bakanlığın se 
uydurabilecek 
sağlanacaktır. 

1972 yılında çı 
cevap verecek ni 
meslek disiplini 
getireceği yeni y 
gücüne sahip bir 
yapılması gerekli 
Yöresel dernek 
otelciler ve turi 
maddesi doğrultu 
verimli kullanıl 
kavuşturulması ö 
Doğu Akdenize y 
getireceği faaliye 
amaçlanmaktadır 
Ülkemizde geliş 
ilgili kişiler 
gerekmektedir. 
Belediyeden belg 
çapında belirli b 
turizme kazandır 



YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANINDA YER ALAN HUKUKİ VE KURUMSAL DÜZEN 

PROJE ADI. ÖZELLEŞTİRME 

KONU 
Özelleştirmeye . 
yardımcı 
düzenlemeler 

YAPILACAK DÜZENLEME 
Doğal tekellerin ve stratejik 
kuruluşların özelleştirilmesinde 
düzenleyici kural ve mekanizmaların 
oluşturulması 

İLGİLİ MEVZUAT 
- 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu 
- 4046 sayılı Özelleştirme Kanunu 
- 4054 sayılı Rekabetin Korunması 
Hakkında Kanun 
- 3996 sayılı Bazı Yatırım ve 
Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli 
Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında 
Kanun 
- 3096 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu 
Dışındaki Kuruluşların Elektrik 
Üretimi, Dağıtımı ve Ticareti ile 
Görevlendirilmesi Hakkında Kanun 
- 4077 sayılı Tüketicinin Korunması 
Hakkında Kanun 
- 233 sayılı KİT'ler Hakkında KHK 

Enerji ve telekom 
uygulamalarında 
tüketici haklarını 
yapılmasının sağ 
dağıtım ve yatı 
mekanizması v 
amaçlanmaktadır 



YEDİNCİ BEŞ YDLLDI KALKINMA PLANINDA YER ALAN HUKUKİ VE KURUMSAL DÜZEN 

PROJE ADI: DEVLET İŞLETMECİLİĞİNDE YAPISAL DEĞİŞİM PROJESİ 

KONU 
Özerkleştirme ve 
denetim 

YAPILACAK DÜZENLEME 
KİT yönetimlerinde özerkliğin 
sağlanması ve performans değerleme 
sisteminin geliştirilmesi 

İLGİLİ MEVZUAT 
233 sayılı KİT'ler hakkında KHK'nin 
ilgili hükümleri 

KİT'lerde yönetim 
olarak çalışmayı 
KİT'lerin ilişkis 
verimlilik ve etkin 
atama sürecinin 
değerleme sistem 
özerkliğinin sağla 



YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANINDA YER ALAN HUKUKİ VE KURUMSAL DÜZEN 

PROJE ADI: BÖLGESEL GELİŞME VE FİZİKİ PLANLAMA 

KONU 
11 Yönetimi 

11 Özel idare 
Görevleri 
İl Özel İdare 
Gelirleri 

Belediye 
Görevleri 

Belediye 
Görevleri 

Belediye iktisadi 
Teşebbüsleri 

YAPILACAK DÜZENLEME 
Valiliklerde sözleşmeli personel 
istihdamının sağlanması 

İl özel idarelerinin faaliyet 
alanlannın yeniden düzenlenmesi 
11 özel idarelerinin gelirleri, 
görevleriyle orantılı bir şekilde 
artırılması 
Yerel yönetimler ve merkezi idare 
arasındaki yetki karmaşasının 
giderilmesi 

Belediye bütçelerindeki yatırıma ve 
personel harcamalarına ayrılan 
oranların yeniden düzenlenmesi 
Belediye iktisadi Teşebbüslerinin 
faaliyet alanlarının sınırlandırılması 

ILGILIMEVZUAT 
5442 sayılı 11 idaresi Kanunu 

3360 sayılı 11 Özel idaresi Kanunu, 
Madde 78 
3360 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu, 
Madde 80 

1580 sayılı Belediye Kanunu, 
Madde 15 

1580 sayılı Belediye Kanunu, 
Madde 17 

1580 sayılı Belediye Kanunu, 
Madde 19 

İl yönetimind 
değerlendirilebil 
tanınmaktadır. 
Özelleştirme uyg 
görevlerinin tekr 
Çok kapsamlı 
kendilerine ve 
tanımamaktadır. 
Yürürlükte hem 
merkezi idare t 
yetki karmaşasın 
gereklidir. 
Personel harcam 
yapmasını engel 
disiplin altına al 
Belediye iktisad 
önlemek için 
sınırlandırılması 



YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANINDA YER ALAN HUKUKİ VE KURUMSAL DÜZEN 

PROJE ADI: BÖLGESEL GELİŞME VE FİZİKÎ PLANLAMA 

KONU 
imar 

İmar Planlan 

Mevzi imar 
Planlan 

İmar Planlan 

imar Planlan 

imar Planlan 

İskan 

YAPILACAK DÜZENLEME 
Büyükşehir ve ilçe belediyeleri 
arasındaki imar planlannrn 
Onanması ile ilgili yetki 
çatışmasının giderilmesi 
Islah imar Planlama uygulamasının 
kaldırılması 

3194 sayılı İmar Kanunu'nun bazı 
maddelerinin yeniden düzenlenmesi 

Plan değişiklik gerekçesinin ve 
zamanlamasının düzenlenmesi 

3194 sayılı imar Kanunu'nun bazı 
maddelerinin yeniden düzenlenmesi 

3030 sayılı Büyükşehir Belediye 
Kanunu'nda değişiklik yapılması 

Çeşitli nedenlerle yerleşim 
yerlerinden aynlmak zorunda kalan 
ailelerin ve göçerlerin yeniden 
yerleşimlerinin sağlanması 

İLGİLİ MEVZUAT 
3194 sayılı imar Kanunu 

İmar mevzuatındaki imara aykın 
yapıların affi konusundaki 2981 ve 
3290 sayılı Kanunlar 

3194 sayılı imar Kanunu'nun 7/c 
maddesi 

3194 sayılı imar Kanunu 
• . 1 

3194 sayılı imar Kanunu'nun 8,9 ve 
11 inci Maddeleri 

3030 saydı Büyükşehir Belediye 
Kanunu 

2510 sayılı Iskan Kanunu'na ilişkin 
düzenlemeler 

Büyükşehir ve il 
hazırlanması, u 
süreleri gibi ko 
düzeltilmesi gere 
2981 ve 3290 
rnaddelerinin ıs 
yürürlükten kal 
sayılı Kanun ge 
planlama sürect 
Mevzii imar pla 
kriterlere bağlan 

İmar planı değ 
konusunda açık 
belirleyen acık if 
Belediyeler, Val 
Planlaması ile 
uygulanacak mü 
yapılması 
Nazım Plan ve 
Büyükşehir Bele 
yapılması yönün 
Kırsal alandak 
yurtdışından 
yerleştirilmesi i 
ailelerin yeni 
koşullarına uygu 



YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANINDA YER ALAN HUKUKİ VE KURUMSAL DÜZEN 

PROJE ADI: BÖLGESEL GELİŞME VE FİZİKİ PLANLAMA 

KONU 
Organizasyon 

Tapulama ve 
Kadastro 

Hazine 
Arazilerinin 
Tesbiti 

YAPILACAK DÜZENLEME 
Arazi alım, satım ve toplulaştınlması 

Güncelliğini yitirmiş Tapulama ve 
Kadastro paftalarının yenilenmesi 

Tesbit dışı Hazine arazilerinin 
yüzölçümü ve sınırlarının kadastro 
paftalarına işlenmesi görevinin 
TKGM'ne verilmesi 

İLGİLİMEVZUAT 
3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi 
Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu 
Kanunu'na maddeler eklenmesi 

2859 sayılı Tapulama ve Kadastro 
Paftalarının Yenilenmesi Hakkında . 
Kanun değişikliği 

3402 sayılı Kadastro Kanunu 
Değişikliği 

Süratle parçala 
işletmelerinin 
yaşamlarım sür 
parçalı tarım ar 
arazilerin ve 
satımlarının ger 
Ofîsi'nin kurulm 
Bugünkü teknik 
uzak yaklaşık 5 
tapulama ve kad 
güncelliğini büy 
bunların yenilen 
Taşlık ve verim 
tutulmuştur. Öz 
zamanla büyük 
haksız bir şek 
gecekondulaşma 
arazilerinin yüzö 
zamanında iş 
önlenebilmesi v 
amaçlanmaktadı 



YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANINDA YER ALAN HUKUKİ VE KURUMSAL DÜZENL 

PROJE ADI: METROPOLLERLE İLGİLİ DÜZENLEMELER 

KONU 
11 Yönetimi 

Gecekondu 

Belediyelere Arsa 
Devri 

Kentsel Arsa 
Üretimi 

Orman Alanı 
Dışına Çıkarılan 
Yerler 
istanbul Içmesuyu 
Havzaları ve 
Boğaziçi 

Kültür ve Tabiat 
Varlıkları 

Büyükşehir 
Yönetimi 

YAPILACAK DÜZENLEME 
11 yönetiminde uzman kadro 
oluşturulması 

Gecekondu ve imara aykırı 
yapılaşmayı önlemede caydırıcı . 
yaptırımlar getirilmesi 

1966'dan sonra kurulan belediyeler 
aleyhine yaratılan eşitsizliğin. 
düzeltilmesi 

Arsa Ofisine özel hukuk tüzel kişileri 
aracılığıyla da arsa satma imkanı 
getirilmesi 

Orman vasfım yitirmiş alanların 
satışının sağlanması 

istanbul içmesuyu havzalarının ve 
Boğaziçinin korunmasının 
sağlanması 

' Korunması gerekli sivil mimari 
örneklerin korunmasının sağlanması 

Büyükşehir Belediyesi ile ilçe 
belediyeleri arasında uygulamada 
doğan aksaklıkların giderilmesi 

İLGİLİ MEVZUAT 
5442 sayılı İl İdaresi Kanunu 

775 sayılı Gecekondu Kanunu 
Madde 37 
Madde 38 . 

775 sayılı Gecekondu Kanunu 
Madde 3 (Tasarı) 

1164 sayılı Arsa Ofisi Kanunu 

2924 sayılı Orman Köylülerinin 
Kalkınmalarının Desteklenmesi 
Hakkında Kanun 
İstanbul İçmesuyu Havzaları ve 
Boğaziçi Koruma İmar İdaresi 
Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri 
Hakkında Kanun Tasarısı 
2863 sayılı Kültür ve Tabiat 
Varlıklarım Koruma Kanunu 

3030 sayılı Büyükşehir Belediye 
Kanunu 

İl yönetiminde 
değerlendirilebilece 
düzenleme yapılma 
Kamu kurum ve 
arazilerin nzasız. 
önlemek üzere 
konulacaktır. 
775 sayılı Kanun 
belediyelere arsa de 
sonra kurulan be 
düzeltilecektir. 
Kentsel arsa ve ko 
Arsa Ofisi'ne kamu 
hukuk tüzel kişile 
getirilecektir. 
Orman vasfinı yit 
yararlanma imkanı 

Boğaziçinin ve 
kanunsuz ve im 
sağlanacaktır. 

Korunması gerekli 
ve benzeri yerler 
Bakanlığının korun 
Büyükşehir beled 
koordinasyonun s 
aksaklıkların gid 
yapılacaktır. 



YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANINDA YER ALAN HUKUKÎ VE KURUMSAL DÜZEN 

PROJE ADI: ÇEVRE İLE İLGİLİ KURUMSAL DÜZENLEMELER 

KONU 
Anayasa 

Turizm 

Çevre 

Orman 

İmar Kanunu 

YAPILACAK DÜZENLEME 
Kamu yaran, kamulaştırma, tarih, 
tabiat ve kültür varlıklarının 
korunması, yargı sistemi, toprak 
mülkiyeti gibi Anayasa'nırı çevre ile 
doğrudan ve dolaylı şekilde, ilgili 
maddelerinde sürdürülebilir 
kalkınma ilkesi doğrultusunda 
düzenlemeler yapılması 

Ormanlar ve kamu arazilerinin 
turizm yatırımlarına tahsisinde doğal 
çevrenin korunmasının gözetilmesi 

Çevrenin korunması, iyileştirilmesi,' 
yaptırım ve denetim açılarından yeni 
düzenlemelerin yapılması. 
Orman tahribatına neden olabilecek 
niteliğin değiştirilmesi 
Doğal çevrenin planlama sürecine 
entegre edilmesi 

İLGİLİMEVZUAT 
Anayasa Md.43,44,46,63,125. 

2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu 

2872 sayılı Çevre Kanunu 

6831 sayılı Orman Kanunu 

3194 sayılı imar Kanunu . 

-Kamu yararı ile i 
meraların, orman 
alınması gereklidi 
-Toprak mülkiyet 
düzenlenmesi yak 
-Tarih, kültür ve 
yalnızca devletin g 
-İdari davalarda ç 
düzenleme yapılm 
-Kamulaştırma v 
devletleştirme hed 
kullanım amacın 
çevrenin, özellik 
açıkça hedeflevece 
Doğal çevrenin k 
yatınmlan serbes 
durumu düzeltme 
edilmelidir. 
Kanun günün koş 
anlayışı doğrultus 
arasındaki yetki v 
Doğal kaynakl 
doğrultusunda har 
Günün şartlanna 
entegre edilmesin 
yapılmalıdır. 



YEDİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANINDA YER ALAN HUKUKİ VEKURUMSAL DÜZENL 

PROJE ADI: ÇEVRE İLE İLGİLİ KURUMSAL DÜZENLEMELER 

KONU 
Kıyı Alanı 

Kültür 

YAPILACAK DÜZENLEME 
Kıyı şeridinin yeniden günün 
koşullarına göre düzenlenmesi 

Doğal çevreyi korumaya yönelik 
düzenlemeler yapılması 

ILGILIMEVZUAT 
3621 sayılı Kıyı' Kanunu, Madde 4/b,c, 
15. Yasanın tamamı yeniden 
düzenlenmelidir. -' 

2863 sayılı Kültür ve Tabiat 
Varlıklarım Koruma Kanunu, 
Madde 3/2 

Yüz metre kıyı şer 
koşullan ve doğal 
yerliden düzenlene 
uyarlanmalıdır. 
Kanun'da kültür v 
Tabiat varlıklarını 
alınmalıdır. 


