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h — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

T.B.M.M. Genel Kurulu 9.7.1984 Pazartesi günü 
saat 14.00'te açıldı. J 

Beşinci Beş Yıllık (1985 • 1989) Kalkınma Pla
nının görüşülmesine Başbakan Turgut özal'ın sunuş 
konuşması ile başlandı; tümü üzerinde siyasî parti 
grupları adına, şahısları adıma ve Hükümet adına ko
nuşmalar yapılarak birinci tur görüşmeleri tamam
landı. 

10.7.1984 Sah günü saat 14.00'te toplanılmak 
üzere birleşime saat 20.20'de son verildi. 

Başkan 
Başikanvekili 

Yıldırım Akbulut 
Kâtip Üye Kâtip Üye 

Samsun Hatay 
Süleyman Yağcıoğlu Mustafa Murat Sökmenoğlu 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Yıldırım AKBULUT 
KÂTİP ÜYELER : Saffet SAKARYA (Çankırı), Cemal ÖZBİLEN Kırklareli) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin 87 nci Birleşimini açıyorum. 

Toplantı yeter sayısı vardır. 
Gündeme geçiyoruz. 

II. — PLAN GÖRÜŞMELERİ 

1. — Beşinci Beş Yıllık (1985 = 1989) Kalkınma 
Planının 16.10.1962 Tarihli ve 77 Sayılı Kanunun 
1 inci Maddesine Göre Sunulduğuna Dair Başbakan
lık Tezkeresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(3/463) (S. Sayısı: 100) (1) 

BAŞKAN — Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı 
ye Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun tümü üze
rindeki görüşmelere kaldığımız •yerden devam ediyo
ruz^ 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
İkinci tur görüşmelere 'başlıyoruz. Bu turdaki 

sırayı okuyorum»: Birinci sırada Anavatan, Partisi 
Grubu, ikinci sırada Miliyetçi Demokrasi Partisi 
Grubu, üçüncü sırada Halkçı Parti Grubu söz ala
caklardır. 

Ayrıca, şahıslan adına söz alan sayın milletvekil
lerinin isimlerini okuyorum: Birinci sırada* Sayın 

(1) 100 S. Sayılı basmayazı 9.7.1984 tarihli 86 
ncı Birleşim Tutanağına eklidir.^ 

Mustafa İzci, ikinci sırada Sayın Kâzım İpek, üçün
cü sırada Sayın Ülkü Söylemezoğlu, dördüncü sırada 
Sayın İsmail Saruhan. 

Ancaık, Anavatan Partisi Grubu sözcüsüne söz 
vermeden evvel Komisyon söz istemiştir, kendilerine 
söz veriyorum, buyurun efendim. 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
AUAATTÎN FIRAT (Muş) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; görüşülmekte olan Beşinci Beş Yıl
lık Kalkınma Planının Milletimize hayırlı olması di
leğiyle sözlerime başlamak istiyorum. Bu vesileyle 
Plan ve Bütçe Komisyonu adına hepinize en derin 
saygılarımı da sunmak isterim. 

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca hazır
lanarak Yüksek Planlama Kurulunda görüşülen ve 
Bakanlar Kurulunca kabul edilerek Türkiye Büyülk 
Millet Meclisine sunulan Beşinci Beş Yıllık Kalkın
ma Planı, Plan ve Bütçe Komisyonunda 20.6.1984 gü
nü saat 10.00'de, Başbakan, ilgili bakanlar, Devlet 
Planlama Teşkilatı Müsteşarı ve diğer uzmanların 
iştirakiyle görüşülmüştür. 
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9,7, gayri safi millî hâsılada yüzde 6,5 oranında reel 
artış gerçekleşmiştir. 

Sayın milletvekilleri, bu Planla ilgili olarak ha
zırlamış olduğumuz raporda plan gerek sayısal he
defleri açısından, gerekse ana ilkeleri açısından uzun 
uzadıya anlatılmış bulunmaktadır. Ben bu konulara 
temas etmeyeceğim. 

Plan hedefleri, Komisyonumuzda sayın üyeler 
tarafından uzun uzadıya ele alınarak, sayısal denge
ler de göz önünde bulundurularak tartışılmıştır. 

Elinizde bulunan Plan şu andaki muhtevasının 
dışında, ayrıca iktisadî konuları ele alan yardımcı, 
destek kitap; sosyal konuları ele alan bir destek ki
tap ve 1972'den günümüze kadar olan sayısal hedef
leri, gerçekleşmeleri ele alan üçüncü bir kitap ve bir 
de ana kitap olmak üzere, toplam 1 900 sayfa civa
rında bir eserdir. Bunlar ana plan içerisine dercedil-
meden muhteva küçük tutulmuş; açık, anlaşılır bir 
halde olmasına,'özen gösterilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, Planın Komisyonumuzda gö
rüşülmesi esnasında söz alan sayın üyeler gerek leh
te gerekse aleyhte birtakım görüşler belirtmişlerdir. 
Aşağı yukarı, iki ıklasör dolusu konuşmalarıyla bu 
lehte ve aleyhteki görüşlerini bildiren sayın üyelerin 
görüşlerini özetle şu noktalarda toplamamız müm
kündür. 

Sayın milletvekilleri, plan fikri, Türk ekonomi
sine disiplin getirmiş, Türkiye Cumhuriyetinin kay
maklarının en optimal ve verimli şekilde kullanılma
sını sağlama yolunda büyük gayretler getirmiştir. 

Türk plancılığı başlangıcından bugüne kadar ge
rek teorik yapısı ve gerekse tatbikatta karşılaşılan so
runlarıyla tartışılarak gelmiştir. Hatırlanacağı üzere, 
ilk plan döneminde tartışmanın ağırlık noktasını pla
nın , modeli oluşturmuştur. Malumlarıdır bu dönem
de «Hangi plan modeli tatbik edilsin?» sorusuna ce
vap aranmış ve bu tartışmalar ortamında Harrod Mo
deli, Domar Modeli, Singer Modeli; nihayet bunlar 
için «Bıçak sırtı denge» dediğimiz o denge unsuru
nun nasıl sağlanacağı esası; gerek ilim çevrelerinde, 
gerek okullarda ve gerekse Meclislerimizde bu konu
lar uzun uzadıya .tartışılmıştır. Bu tartışmalar sonun
da nihayet Dördüncü Plan şekli tatbik edilmiş ve so
nunda Beşinci Beş Yıllık Plan tatbikatına geçilmiş
tir. 

Şu anda görüşülmekte olan Beşinci Beş Yıllık Kal
kınma Planının ana hedefi - Sayın Başbakan tara
fından dün uzun uzadıya izah edilmiştir - dışa açık, 
rekabete dayalı serbest piyasa ekonomisi içerisinde 
istikrarlı bir kalkınmayı gerçekleştirmek şeklinde 
özetlenebilir. 

Planda ortaya konulan bu ana fikrin oluşumunda 
şüphesiz bu Plan öncesi temel sorunların büyük rol 
oynadığı muhakkaktır. Nitekim, Plan Stratejisinde 
bu konular uzun uzadıya anlatılmaktadır. 

Türkiye, gerçekten 1979 - 1983 döneminde ağır 
ekonomik ve sosyal bunalımlarla karşı karşıya kal
mıştır. Türkiye, 1970'lerin başlangıcında olumlu dün
ya konjonktürü ve 1970 ekonomik tedbirlerinin avan
tajını kullanarak kalkınma çabasını devam ettirmiş
tir; »ancak 1973 - 1974 petrol krizinin etkilerinin mev
cut döviz rezervleri kullanılarak ve kısa vadeli borç
lanmaya gidilerek ekonomiye yansıması belirli bir sü
re ertelenebilmiştir. 

Petrol fiyatlarına bağlı olarak dış ticaret hadle
rinde oluşan ve Türk ekonomisinde büyük kaynak 
kayıplarına yol açan 'bu değişiklikleri telafi edici ted
birlerin yeterince alınamaması hem ithal talebini, 
hem de kamu kesiminin finansman açığını artırmış
tır, 

Gerek rezerv kullanımı, gerek dış borçlanma yo
luyla sağlanan dış kaynak imkânı devam ettiği süre
ce ekonomide imalat darlığı çekilmemiş, enflasyonun 
büyük boyutlara ulaşması önlenmiştir. 

1973 - 1974 döneminde ortalama olarak tarımsal 
gelirdeki artış yüzde 3,2 olmuştur. Sanayide yüzde 

Bazı sayın üyelerin, Planda kalkınmanın bedelinin 
orta ve dar gelirli vatandaşlara ödettırildiği, Planın 
insan ve istihdam unsurlarına yeterince önem verme
diği, iç tasarrufların yetersizliği dolayısıyla Planın 
realize edilemeyeceği, Planın sanayileşmeyi hedef 
alan bir görünümden uzak olduğu, Planın vergi po
litikasına önemli bir değişiklik getirmeyeceği, Planın 
toplumun sorunlarına yeterince cevap vermediği, enf
lasyonun önlenmesinde yetersiz kaldığı, Plan ile Hü
kümet Programı arasında yer yer uyumsuzluklar bu
lunduğu, Planda emek yoğun yatırımın hedef alın
masının ihracata dönük sanayi politikasıyla bağdaş
madığı, Planda milletten beklenen fedakârlıkların ye
terince açıklanmadığı, israfın önlenmesine dair etki
li tedbirlerin alınmadığı yolunda eleştirilerine mu
kabil, söz alan diğer bazı üyeler, Planın gerçekçi ol
duğu, Planın istihdam problemine bir bütün olarak 
el attığı, Planın sosyal adalete önem verdiği, Planın 
istikrar içinde büyümeyi hedef aldığı, Plandaki ra
kamların gerçekçi olduğu ve gerçekleri ifade ettiği, 
Planın Hükümt Programıyla uyum içinde bulunduğu 
ve Planda ilk defa bir hükümetin kendi hazırladığı 
planın uygulayıcısı durumunda olduğu, Planın ihra-
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çatı teşvik edici ve ödemeler dengesi açığının azaltıl
ması yönünde etkili politikalar oluşturduğu; istihda
mın artırılması yönünde emek yoğun sanayiye önce
lik verdiği, Planın temelde yapısal bir değişikliğe git
tiğini belirtmişlerdir. 

Sayın milletvekilleri, Beşinci Beş Yıllık 'Kalkınma 
Planı üzerinde yapılması istenilen değişiklikler hak
kında 16 âdet önerge verilmiştir. Verilen 16 adet de
ğiştirge önergesinden 12 adedi Planın bütünlüğünü 
bozmayacağı Hükümetçe belirtildiğinden oylanarak 
kabul edilmiş, üçü Planın bütünlüğünü bozucu nite
likte olmakla birlikte reddedilmiş, bir önerge de öner
ge sahibince geri alınmıştır. Bu önergelerde ne var
dır; müsaadenizle kısaca bunu arz etmeye çalışaca
ğım. 

Verilen birinci önerge yine 188 inci paragrafla il
gilidir. Bu paragrafın içerisine, «tarım kredileri üre
tim takvimine uygun olarak verilecektir» ibaresinin 
eklenmesi istenmiştir burada, bu önergeyi veren sayın 
üyeler tarafından özelikle «Tarım kredileri içinde or
ta ve uzun vadeli yatırım kredilerine gerekli ağırlık 
verilecektir» ifadesinden önce, böyle bir ifadenin yer 
alması hem madde metnine uvgun, hem de istenilen 
hedefin bir an önce gerçekleştirilmesini sağlayıcı yön
den bir tedbir olduğu için konulmasında fayda müla
haza edilmiştir ve Komisyonumuzca kabul edilmiş
tir. 

İkinci verilen önerge, 194 üncü maddeyle ilgili bir 
önergedir. Bu önergede ise, normal tarıma dayalı sa
nayilerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak bun
ların teşviki vesaire gibi hususlar ele alınırken he
men arkasından tarımsal işletme kredileriyle de des
teklenmesi arzu edilmiş ve böyle bir arzunun plan 
hedefi içerisinde yer alması istenilerek bir önerge ha
linde verilmiş, Kdmisvonumuzca bu da, madde met
nine dercedilmesi kabul edilerek konulmuştur. 

246 ncı maddedeki ise; demir - çelik sektörü üre
tim artışına paralel olarak taşkömürü ve demir cev
heri talebiyle ilgili olan bir husustur. Bu, taşkömürü 
ve demir cevheri talebinin yerli üretimle karşılanma
sı, yani hedef olarak yerli üretimle karşılanmasını 
esas alan hir önergedir ki, bu önergeyle 'birlikte yerli 
üretimi temin edecek etüt ve araştırmaların süratle 
tamamlanması ve yatırım yapılacak rezerv alanlarının 
süratle belirlenmesi, tespit edilmesi, cevheri zengin
leştirme projelerine Hükümetçe ağırlık verilmesi gibi 
bir hedef yer almış bulunmaktadır. Oysa, bundan ön
ceki madde metninde, gerektiği takdirde ithalata baş
vurulması esası vardı, Sayın Komisyon üyeleri yerli 
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j cevherin ve taşkömürünün yerli kaynaklardan temini 
hususunu bir hedef olarak belirtmişler, Komisyonu-

j muzca bu da kabul edilmiş bulunmaktadır. 
387 nci maddeyle ilgili olarak her türlü yerli geliş

miş mamulün -enerjiyle ilgili bir husus- satın alına
bilmesinde destek sağlanması, uzun vadede en büyük 

L imkân arz eden, çevre kirlenmesine meydan verme
yen, halen nükleer güç mahiyetinde olan, nispeten 
basit 'bir işgücüne lüzum gösteren karma güneş ve 

I su gücü üzerindeki araştırma ve tatbikata dair dün
yadaki gelişmelerin devletçe sıkı takip edilmesine iliş-

I kin bir önerge verilmiş, bu önerge de Komisyonumuz
ca kabul edilerek, madde metnine dercedilmiştir. 

I Yine, dün konuşan bazı sayın üyelerin, zaman za-
I man temas ettiği bazı hususların, yukarıda Komis

yonumuzda görüşülürken kabul edilen bazı madde
lerle (arkadaşlarımızın buradaki temennilerinin) dile 
getirilmiş olduğu inancındayım. 

I • Bunlardan biri de 393 üncü maddeyle ilgilidir. 
Bu maddede, şehir içi yolcu taşımaları ve genel yol-

I cu taşımaları dışında bir başka husus olarak şu ilave 
edilmiştir : Banliyö hatlarının geliştirilmesi, kapasite 

I artırımı ve toplu taşımacılığa yönelik ~ raylı sistem
lere geçilmesine imkânlar ölçüsünde öncelik verilmesi
ni öngören önerge de ka'bul edilerek, bu madde met
nine dercedilmiştir. 

I Yine önemli bir husus da şudur; 463 üncü mad-
"deyle ilgili : 

I , Malumunuz 463 üncü maddede, «Beşinci Beş Yıl-
I lık Plan döneminde giderek kadın işgücü arzının mut

lak miktarı sabit tutulmuş, yalnızca erkek işgücü arzı 
artışı öngörülmüştür» gibi bir ibare vardı. Bu ibare as-

I 1ında şunu ifade etmek için konulmuştur : Malumu
nuz olduğu üzere, köylere sanayiin girmesi, tekno-
nolojinin hızla yayılması ve köydeki bu teknolojiden 
dolayı tarlada çalışan kadın işgücü arzında gerileme 

I söz konusu olmuş; bunların hayat seviyelerini yük-
I seltmekle birlikte, gelişmekte olan bütün ülkelerde 

olan bir olgu; Aynı şekilde Türkiyemizde de giderek 
I kadınların iş hayatında; tarlada çalışan kadınların 
I iş hayatından nispeten eve doğru bir dönüş olmasını 
I ifade etmek için konulmuş; fakat madde yanlış an

lamalara yol açabileceği için ve Planın genel teknik 
I vapısına da aykırı olmadığı cihetle yine bazı hanım 
I milletvekillerimizce verilen önerge Komisyonumuzca 

benimsenerek, madde metninden çıkarılmıştır. Böy-
I i ece, bu madde metinden çıkartılarak sadece «ta'blo 
I S7 ve 87'de verilen görüşler şeklinde» yer almış bu-
I lunmaktadır. 
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Bir diğer önerge ise; 553 üncü maddedeki özel I 
okullarla ilgili bir önergedir. Bu önergeyle, «özel 
okullar teşvik edilecektir» ibaresinden sonra, eğitimid 
'kalitesinin yükseltilmesi için teftiş ve denetim meka
nizmasının geliştirilmesi için gerekli düzenlemeler ya
pılacaktır ibaresinin -özel okullarla ilgili- Plan hedefi j 
içinde yer alması arzu edilmiş, uygun görülerek mad
de metnine ilave edilmiştir. 

582 nci madde ile ilgili olarak da, «Kütüphane
lerimizin yurt sathında ihtiyaç duyulan yerlerden baş
layarak okuyucu talebine uygun planlı ve dengeli bir 
şekilde yeterli seviyeye ulaştırılması hedef olacaktır» I 
denildikten sonra bu hedef alınırken şu cümlenin 
madde metnine dercedilmesinde fayda mülahaza edil- I 
mistir : «özellikle ucuz kitap üretimi yayını ve da- I 
ğıtımı için gereken teşvik tedbirlerinin alınması». Sa- I 
yın üyelerimiz, özellikle bu konuya ağırlık, vererek, I 
bunun daha önce Plan metninde bulunmamasını bir 
noksanlık olarak telakki etmişlerdir. Bunun üzerine 
verilen değişiklik önergesi kabul edilerek, madde I 
meitnlinıe 'dahii editaıiftir. 'Böylece, ucuz kitap ibemimi 
yolunda bazı teşvik tedbirleri yapılması önümüzdeki 
Beş Yıllık Dönemde esas alınmıştır. 

586 ncı madde metni ise, «özellikle Türkiye dı
şında yaşayan vatandaş ve soydaşlarımıza erişebilecek I 
şekilde ve onları her bakımdan aydınlatacak tarzda I 
bir yayıncılık anlayışı benimsenecektir. Ortadoğu is
lâm ülkelerine yönelik, Türkiye'yi tanıtıcı yayınlar I 
geliştirilecektir» sökündedir, hedef olarak bu gösteril- I 
mistir; fakat bunun da tamamlanabilmesi için, özel- I 
likle şu hususların ilavesi uygun görülmüştür ve bu I 
hususla ilgili olarak verilen bir önerge kabul edilmiş- I 
tir. O da şudur : I 

Vatandaşlarımızı diğer ülkelerin yayınlarının etki- I 
sinden kurtaracak şekilde, özellikle sınır şehirlerimiz I 
için özel yayınlar geliştirilecektir. Bu hususun temel I 
hedef olarak konulması bir ilke olarak benimsenmiş- I 
tir. Buna dair verilen bir önerge Komisyonumuz üye- I 
leri tarafından kabul edilerek yerine monte edilmiş- I 
th\ I 

599 uncu maddede ise, özellikle gençlerimizi alkol I 
düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, I 
kumar ve benzeri alışkanlıklardan koruyucu tedbir- I 
lerin bir bütünlük içinde ele alınması öngörülmüştür. I 
Bunun yanında, yine verilen bir önerge ile, aynı şe- I 
kilde gençlerimizi müstehcen ve açık saçık yayınlar- I 
dan koruyucu tedbirlerin alınması hususu da Komis- I 
yonomuzda kabul edilerek madde metni içerisine der- I 
cedilmiştir. | 

I Sayın mıilletfvökilîeri, Komisyonumuzda görüşülür
ken, özellikle 745 inci maddeyle ilgili olarak, ki bu 
madde Kalkınmada öncelikli Yörelerle ilgilidir, baş-

I ta Doğu ve Güneydoğu Anadolu olmak üzere, Kal
kınmada öncelikli Yörelerin hızla kalkındırılması 

| için bazı tedbirlerin alınması öngörülmüştür. Planın 
zannederim ağırlık noktalarından biri de bu madde-

I dir. Bu madde daha önce şu şekilde idi : 
I «Kalkınmada öncelikli yörelerde planlanacak olan 
I sanayiler, önemli ölçüde mevcut potansiyel kaynakları 
I harekete geçirecek ve söz konusu bölgelerin gelişme-
I sinde itici güç ola'bilecek sektörler de gerçekleştirile

cektir. Bu amaçla, söz konusu bölgelere götürülecek 
I yatırımlarla, bu yatırımları destekleyecek altyapı ya-
I tırımlarının beraberce planlanması sağlanacaktır» şek-
I linde idi, böyle bir ifade yer almış bulunmaktaydı. 

I Komisyonumuzun çalışmaları sırasında verilmiş 
iki önemli önerge vardı. Bu önergelerden bir tanesi, 
bir trilvonluk özel bir fon ayrılarak bu meselenin kök
ten halleditaesi hususunıdaıyd't. İkinci önergede ilse, 

I bunun bir trilyonluk fonla değil, plan tekniğine uy
gun olarak geliştirilecek bir sistemle, belli bir meb
lağa bağımlı kalmayarak, bu dönem içerisinde gerek
tiği takdirde bunun da üzerinde belki iki trilyonluk, 

I belki üç trilyonluk bir yatırımın da yapılabileceği 
I vurgulanıyordu. Bunun belirli bir noktada sabit tut-
[ mamak için, buna her yıl bütçelerinde yeterli ölçüde 
I ödenek ayrılması yanında, bütçe dışı kaynaklardan da 
I yararlanma yoluna gidilerek konut fonuna benzer 
I özel bir fon oluşturulmasını esas alan ikinci bir öner-
I ge daha verilmişti. Bu önerge, plan tekniğine uygun 
I olması, plan hedeflerine uygun bulunması ve Hükü-
I metin katılması dolayısıyla Komisyonumuzca kabul 
I edilerek madde metnine dercedilmiştir. Böylece, Kal-
l'kınmada öncelikli Yöreler için âdeta konut fonuna 
I benzer özel bir fon oluşturulacak ve bu fon için ge-
I rek dışarıdan gelebilecek kaynaklar, gerekse bütçe içi 
I kaynaklara başvurulmak suretiyle bu işin realize edil-
I meşini bir hedef olarak orta yere koymuş ^bulunmak-
I tadır. 

KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Söylediklerinize ina-
I nıyor musunuz? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU SÖZCÜSÜ 
ALAATTÎN FIRAT (Devamla) — Tabiî bunlar bi-

I rer temennidir, hedeftir. Planlar hedefleri belirtmekte-
I dir. Bu hedefler doğrultusunda kuvvetli yıllık prog-
I ramlarla takviye edildiği zaman realize. edilemeyecek 
I meselelerin bulunacağı kanaati içerisinde değilim, ye-
I ter ki kaynaklan bulunsun, bu kaynaklar sağlam ol-
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sun. Sağlam olan kaynaklarla daima planlar realize 
edilir kanaati içerisindeyim. 

840 inci paragrafta ise, «903 sayılı Kanunla ilgil' 
tüzükte teftiş ve denetim mekanizmasının geliştirilme
si esasları da göz önüne alınarak, gerekli düzenleme
ler yapılacaktır denilmektedir. Yine, Komisyonumuz
da sayın üyeler bu tüzük ve teftişin arasına, bir de 
muhasebenin ilave edilmesini zaruret olarak görmüş
ler ve bu zaruret dikkate alınarak, özellikle mad
de metni içerisine konulmasında büyük faydalar mü
lahaza ettiğimiz bu husus Komisyonumuzun sayın üye
leri tarafından kabul edilerek konulmuştur. 

'Böylece ele alınan bu değiştirge önergelerinden 
sonra verilen bir yeni madde teklifiyle yeni bir mad
de ilave edilmiş, ki o da, 856 ncı madde; yeni ilave 
edilen maddedir ve şöyledir : «Yatırımın kamu ku
ruluşlarından fizibilite ve projelendirme faaliyetlerin! 
etkinleştirecek tedbirler süratle alınacaktır. Özel sek
törde fizibilite etüdü ve proje hazırlamak üzere ku
rulan şirket ve kuruluş'aı' desteklenecektir.» 

Bunun gayesi şudur: özellikle ıkarhu kesiminde 
olsun, özel kesimle olsun, yapılan yatırımların mut
laka iyi projelere dahil olması esastır. İyi projele
re dahil olan, iyi projelendirilmiş olan bu gibi faa
liyetler ele alındığı zaman yatırımın realize edilme
si daha süratle gerçekleşebilecek ve dolayısıyla kay
nak israfı, bu yolla da engellenmiş olacaktır. Bunun 
için de bir hedef olarak Planda yer alması Komis
yonumuzca uygun görülmüş bulunmaktadır, 

Sayın milletvekilleri, görüşülmekte olan Beşinci 
Beş Yıllık Kalkınma Planını, özellikle ele alıp ince
lediğimiz zaman diğer planlardan farklı birtakım hu
suslar arz ettiği görülmektedir. Yaklaşık 1 900 say
falık destek kitaplarıyla beraber bir bütünlük teşkil 
eden bu Planın yapısını ve tek tek noktalarını ele 
alıp incelediğimizde ve diğer planlarla - aynı göz
le bakıp - bir karşılaştırma yaptığımız zaman şu hu
suslarda farklar arz ettiğini görmüş oluruz: 

1. Diğer bütün planlarda dinamik bir kalkınma 
hedef alınmış iken, bu Plan, dinamikle birlikte is
tikrar içinde dengeli bir kalkınmayı hedef almakta
dır. 

2. Bu Planda ihracat artışından hareketle öde
meler dengesi açığının en düşük seviyede tutulma
sı hedef alınırken, diğer planlarda ağırlık noktası 
ithal ikamesine yönelik tedbirlere de ver verilmek
tedir. 

3.} Diğer .planlarda ithal ikamesine yönelik sa
nayilerin teşviki öngörülmüşken, bu Planda ihracatı 
artırıcı imalat sektörü teşviki öngörülmektedir. 

10 » 7 , 1984 O : 1 

4< Bu Plan, etmek - yoğun teknolojilerin teş
vikini esas alırken, diğer planlarda bu durumun 
tam tersi mevcuttu. 

5. Bu Plan ile ilk defa başta Doğu ve Güney
doğu Anadolu Bölgeleri olmak üzere, kalkınmada 
öncelikli yörelerin hızlı gelişmesi için ciddî tedbirler 
hedef alınmaktadır. 

6. Bu Plan ile özel kesim ağırlıklı bir yatırım 
modeli esas alınmaktadır. 

7. Beşinci Beş Yıllılk Planla KÎT yatırımlarının 
azaltılması, devletin genelde ancak altyapı yatırım
larına yönelmesini göz önünde bulundurması amaç* 
lanmaktadır. 

8. Planda belirlenen kalkınma hedeflerinin sayı
sal değerleriv gerçekçi, abartılmadan belirlenmeye 
özen gösterilmiştir, özellikle kaynak meselesini fav-
kalade dikkate alarak bu hedef, yerine göre bazı 
üyeler tarafından düşük tutulduğu, bazı üyeler tara
fından yüksek tutulduğu; fakat genel olarak da sa
yın üyeler «bu hedefin düşük tutuluğu» kanaatinde-
dirler ki, bu da, bu Plan üzerinde yapacağımız bir 
yorumda hedeflerin gerçekçi olduğu kanaatini ver
mektedir. 

9. Kamu kaynaklan yanında, özel kaynaklar ile 
dış kaynaklara önemli derecede ağırlık veren politi
kalara yer verilmiştir. 

10. Kaynak yaratma ve tasarruf dengesinin pra
tik bir şekilde ele alındığım görüyoruz. 

11. Tasarrufun teşviki ve enflasyonla mücade
lede uygun tedbirlerle teşviki ön görülmüştür. 

12. Planın genel dengesi gayet ustaca işlenmiş, 
döviz kuru politikası temel dengeleri koruyucu ma
hiyette tedrici artışla izlenmiştir. 

13 s Bu Plan, diğer planlardan çok farklı bir bi
çimde, mevcut Hükümet Programıyla uyum arz et
mekte ve ilk defa plan, planı tatbik edecek olan bir 
hükümet tarafından hazırlanmaktadır. 

14. İşsizliğin giderilmesine dönük tedbirler man
zumesi doyurucu bir görünüm arz etmekte, emek 
yoğun teknoloji kullanımı ve konut yatırımlarının 
(hızlandırılması bu unsuru güçlendirici tedbirler ola
rak görülmektedir. 

15. Türkiye'de konut sorununa, ilik defa belir
lenen ciddî hedeflerle, yaratılan kaynaklarla çözüm 
bulunacağı esası sayılmaktadır. 

16. Plan dil yapısı, sade, anlaşılır ve yaşayan 
bir Türkçe şeklinde tanzim edilmektedir. 

Sayın milletvekilleri, bu anlattığımız hususlarla 
birlikte Plan, sayın üyelerimiz tarafından dikkate alı-
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narak kabul edilmiş, yüce huzurlarınıza getirilerek 
takdirlerinize arz edilmiş bulunmaktadır. 

Sözümü burada bitirirken, Planla ilgili sayın üye
lerce sorulacak sorular varsa, 'Komisyonumuzun Baş-
kanlıik Divanı ve üyeleri olarak bize, gerek plan tek
niği açısından, gerek diğer hususlarda raci olabile
cek sorular varsa, cevaplandırmaya hazır olduğu
muzu belirtir, bu vesileyle Plan - Bütçe Komisyonu 
adına hepinize en derin saygılarımızı sunarız. 

ıSağ olun. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Komisyon adına Sayın Alaattin Fırat 27 dakika 

konuşmuştur., 
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın tlhan Aş

kın; buyurun efendim. 

ANAP GRUBU ADINA ÎLHAN ASKIN (Bur
sa) — (Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyele
ri; 1983 yılında hazırlanarak tamamlanması lazım ge
len Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, 6 Kasım 1983 
genel seçimlerinin sonucuna göre teşekkül edecek hü
kümetin görüşlerini de kapsaması nedeniyle 1984 yı
lına bırakılmış ve 1984 yılı için bir ara program ha
zırlanmıştır. Buradaki ana düşünce, kalkınma plan
larının hükümet programlarıyla uyum içinde uygu
lanmasına imkân verilmesidir. Aksi halde plan uy
gulamalarında tıkanıklıkların ortaya çıkması kaçınıl
maz olur. Hükümet programı ayrı, plan hedefleri ay
rı olursa büyük sıkıntıların ortaya çıkması, önemli 
birçok işin yapılmasının gecikmesi milletçe hepimize 
pahalıya mal olur. Bu ağır sorumluluğun faturasını 
sadece 'hükümet değil, milletçe hepimiz ödemek zo
runda kalırız. 

Böylece Yüce Meclisimizce tetkike başladığımız 
Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, Devlet Planlama 
Teşkilatınca yapılan yoğun çalışmalarla ortaya çı
karılmıştır. Hükümet Programındaki anahedefler 
Plana da alınmıştır. Planın tetkiki ve incelenmesi için 
yeterli sürenin verilmediği, iyi incelenip eleştirilerin 
yapılamadığı iddiası belki bir ölçüde doğrudur. An
cak, planın nasıl hazırlanacağı, komisyonda ve Ge
nel Kurulda nasıl görüşüleceğinin usulleri Anayasa
mıza göre ayrı bir kanunla, 77 sayılı Kanunla be
lirlenmiştir. Değişikliğe muhtaç bir kanundur; ama 
halen yürürlüktedir, hukuken geçerli bir kanundur. 

Diğer taraftan, bilinmesi gereken bir önemli ko
nu da, planın onaylanmasından sonra 1985 yılı prog
ram hedefleri doğrultusunda 15 Ekim 1984 tarihin
den itibaren 1985 yılı bütçesinin de Plan ve Bütçe 
Komisyonunda ele alınacağıdır. Beşinci Beş Yıllık 
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Kalkınma Planı belki geçmiş yıllara göre daha kısa 
bir süre içinde Plan ve Bütçe Komisyonunda incele-
lenmeye tabi tutulmuştur; ama her türlü eleştiriye; 
ilim ve bilim adamlarımızın fikirleriyle basın-yayın 
organlarındaki eleştirilere kadar herkese açık tutul
muştur, hatta Komisyonun kendi tabiî üyeleri dışın
da dahi, her milletvekilinin dilediği ölçüde konuşma
sına ve eleştirilerini bildirmesine imkân verilmiştir. 
Böylelikle Plan her yönü ile ciddî bir biçimde görü
şülerek olgunlaştırılmıştır. 

Diğer taraftan, daha altıncı ayını yeni tamamla
yan Hükümetimizin programını uygulama hazırlık
ları içinde oluşu, 1983 yılı sonuna doğru hızlı bir tır
manışa geçen enflasyonun aşağıya çekilmesi gayretle
ri, Beşinci IBeş Yıllık Kalkınma Planının da ele alına
rak yüce Meclisimizin huzuruna getirilmesi, gerçek
ten büyük memnuniyet verici bir olaydır. Hüküme
timizin plana verdiği önemi böylece daha iyi anla
mamız mümkündür. Anavatan iktidarının Hükümeti 
yılmadan, usanmadan, tam bîr devlet bütünlüğü an
layışı içinde Yüce Milletimizin kalkınması ve refahı 
için meselelerin üzerine gitmekten geri kalmamakta, 
doğru politikaların uygulanabilmesi için elinden gele
ni geceli gündüzlü çalışarak ortaya koymaktadır. 

Bu arada, demokrasimizin tüm kuralları ile işler
liğe kavuşturulması amacıyla mahallî idareler seçim
lerinin de sağlıklı bir biçimde yapılışı ve mahallî yö
netimlerde seçimle gelmiş yöneticilerin sorumluluk 
almış olması, Anavatan Partisi ve onun Hükümetinin 
demokrasiye olan bağlılığını ve inancını tüm dünya
ya duyuran önemli bir olaydır. 
" Biz Anavatan Partisi Grubu milletvekilleri ola

rak, bu bilincin içinde ve sorumluluğumuzu müdrik 
olarak ülkemizin ve Yüce Milletimizin refahı ve kal
kınması için Hükümetimizle her zaman birlik ve be
raberlik içinde olmaktan gurur duyduğumuzu bir de
fa daha arz etmek istiyorum. 

Türkiyemizin kalkınabilmesi, Tüfkiyemizin bü
yük devlet olmadaki kararlılığı, doğru politikaların 
uygulanmasındaki isabete bağlıdır. Büyük devlet ol
mada mutlaka atılımlara, reformlara, çok çalışmaya 
ve başlangıçta birtakım fedakârlıklara milletçe kat
lanmaya ihtiyaç vardır ve bu da kaçınılmaz bir olay
dır, Bu fedakârlıkların yapılması sırasında tabiatıyla 
muhalefete de sürekli eleştiri imkânının doğacağı, 
çarşı pazar rakamlarından tutun da, hallerdeki ran
devulara kadar varan isteklerin ortaya çıkması gibi, 
tipik muhalefet taktiklerine de rastlamamız doğaldır. 
Bu eleştirileri her zaman saygıyla karşılamak, demok
rasiye olan inancımızın tabiî sonucudur. Memleket 
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meselelerinde ülkemize ve Yüce 'Milletimize hizmet 
de en az sayın muhalefet milletvekilleri kadar du
yarlı olduğumuzu ve çalışmalarımızı en az onlar ka
dar iyi -niyetlerle devam ettirdiğimizi ve ettireceğimi
zi de ifade etmek istiyorum. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Biz 
de ümit etmek istiyoruz. 

ÎUHAN AŞKIN ((Devamla) — İnşallah. 
IBu arada, IMıDP sözcüsü Sayın Hocamız Mem-

düh Yaşa'nın «Ekonomik anlayış bakımından aynı 
düşünceleri taşıyoruz» şeklindeki sözlerini de mem
nuniyetle karşıladığımızı, özellikle belirtmek isterim. 

Sayın milletvekilleri, Beşinci IBeş Yıllık Kalkınma 
Planının memleketimizdeki gelişen olayların akışı için
de ve geçmiş dönemlerin iyi bir muhasebesinin ya
pılarak ele alındığına inanıyoruz. 

Planlar, birtakım göstergelerin isabetli analizleri 
ve ülke potansiyelinin değerlendirilmesi sonucunda 
tahmine dayalı olarak hazırlanırlar. Ayrıca, hükü
metlerin programlarındaki, yani millete verdikleri 
vaatlerin de ışığında bazı görüşlere yer verilir. Bu 
Planda da Anavatan Partisi iktidarının görüşlerine 
uygun olarak hedefler tespit edilmiştir. Dengeli kal
kınma hedef olarak alınmış, büyümenin istikrar için
de, enflasyonun da kontrol altında tutulacağı ilke
si benimsenerek yola çıkılmıştır, 

Dünya şartları ve ülke kaynakları enflasyon, iş
sizlik, dış ödemele? dengesi planda çözümlenmesi 
gereken anahedefler olarak ele alınmaktadır, 

En önemli meselemiz de, millî gelirin artırılma
sı ve bunun sonucu olarak kalkınma hızının yıllar iti
bariyle artan bir seyir izlemesidir. 

Statik, sabit bir nispet meselelerimizi çözmede 
müessir olmaz. Bu bakımdan, 1984 yılı için başlan
gıç olarak yüzde 5,3'lük bir kalkınma hızının planda 
yer almasını ve artan nispetlerde devamının öngö
rülerek beş yıllık ortalamanın 6,3 gibi bir rakamı 
vermesini; en azından Dördüncü Beş Yıllık Kalkın
ma Planının umulan neticeleri vermemesi ve bozulan 
dengelerin yerine oturtulacağının açık bir işareti ola
rak görmekteyiz. 

Yatırımların azalacağı, enflasyonun körüklenece
ği, kalkınmanın bedelinin orta ve dar gelirli kesime 
ödettirildiği, istikrar içine girilmeden plan uygula
malarına girilmesi ile 'Beşinci Beş Yıllık Kalkınma 
Planının da Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı 
gibi başarısızlığa uğrayacağı, cehennem makinesinin 
yine işleyeceği gibi iddialara katılamadığımızı, bunla
rın abartılmış muhalefet sözcükleri olduğunu vurgu
lamak istiyorum, 
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19701i yılların başında Türkiyemiz kalkınma ça
basını devam ettirmiş; ancak 1973-1974 yıllarındaki 
petrol krizinin sonucunda petrol fiyatlarındaki sürek
li yükselişin büyük ölçüde olumsuz etkileri dünya 
konjonktüründeki değişikliklere uyum sağlayacak 
tedbirlerin yurt içinde zamanında alınamamış olması 
döviz kaynaklarımızı büyük Ölçüde azaltmıştır. 

1977 yılından itibaren ödemeler dengesinde cid
dî sorunlar ortaya çıkmaya başlamış, ithalat transfer-
lerindeki gecikmeler büyük boyutlara ulaşmış; mal 
kıtlıkları, çift fiyatlar, devamlı fiyat artışları ekono
mimizi kemirmeye başlamıştır. Bunun üzerine enflas
yonu kontrol altına almak, dış kaynak açığını kapat
mak, kıtlıkları önlemek ve ekonomiyi yeniden işler 
hale getirmek için 1980 yılı Ocak ayından itibaren 
ekonomik istikrar programı uygulamaya 'başlanmış
tır. Piyasada çift fiyatların oluşması önlenmiş, eko
nominin gerektirdiği ithalatın yapılabilmesi sonucun
da üretim artışı da sağlanarak kıtlıkların oluşması 
sona erdirilmiştir. Ayrıca, Merkez Bankası kaynak
ları ile yani açık finansman yolu ile kamu sektörüne 
kaynak sağlama yolu da terk edilmiştir, Beşinci Beş 
Yıllık Planın 82 nci paragrafında bu konu açıkça 
ortaya tekrar konmaktadır; «KİT finansmanı için 
Merkez Bankası kaynaklarına başvurulmayacaktır» 
şeklinde kesin olarak belirlenmektedir. 

'Döviz girişini artırmak amacıyla esnek kur po
litikalarıyla ihracatın teşviki, yeni düzenlemelerle ya
bancı sermaye girişi özendirilmiştir. Ayrıca, iç tasar
rufların artırılması ve verimli yatırımlara kaydırıl
ması sağlanmıştır. Böylece 1977'den itibaren yavaşla
yan ve daha sonra gerileyen gayri safî millî hâsılada 
1981'de yüzde 4,1 ve 1982'de yüzde 4,6 oranında ar
tış sağlanmıştır. 1980'de yüzde 100'lerin üzerine çı
kan fiyat artışları 1982'de yüzde 25,2'ye düşürülmüş; 
ihracat 1980'de yüzde 28,7'den 1981 yılında yüzde 
61,6 ve 1982'de de yüzde 22 oranında artırılmıştır. 
1980'de 3,2 milyar dolar olan ödemeler dengesi cari 
işlemler açığı, 1982'de 1,2 milyar dolara kadar düşü
nülmüştür. Beşinci Beş Yıllık Planda da ödemeler 
dengesi üzerinde çok dikkatli bir şekilde durulduğunu 
hemen görmemiz mümkündür. Ancak, gelişen bir 
ekonomi modeline uygun, miktar itibariyle artan, 
nispî olarak azalan bir seyir izlemesinin hedeflenme
sini, dış ticaret açığının müteakip dönemlere bırakıl
masını fevkalade önemli buluyoruz. Sayın Başbaka
nımız da dünkü konuşmaları esnasında bu konuyu 
çok açık ve net bir şekilde Yüce Meclisimizin huzu
runda ifade etmişlerdir., 
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1983 yılında ise, enflasyonla mücadele ve- öde
meler dengesi alanında beklenen ölçüde gelişmenin 
sağlanamamış olması ve ihracatın da '198*2 yılı sevi
yesinde kalmış olması, fiyatların da, özellikle yıl so
nuna doğru hızlı bir tırmanışa geçtiği hepimizce ma
lumdur. 

Beşinci Beş Yıllık »Kalkınma Planı hedefleri böy
lesine zor bir durumda ele alınarak belirlenmiş bulun
maktadır. 

Yine MDP'den Sayın (Hocamız Memduh Yaşa, 
fiyatların ve paranın belli olmadığı bir devrede plan 
yapılmamasını, hatta 1985 yılının dahi bir ara prog
ramla geçiştirilmesini teklif ederken; Halkçı Partili 
diğer bir Sayın Hocamız SAydm Gürkan ise, ortala
ma 6,3'lük bir kalkınma hızıyla hiçbir şey yapıla
mayacağından, Plandaki rakamların yetersizliğinden 
ve gelişmenin mümkün olamayacağından, toplumun 
sorunlarına yeterince çare bulunamayacağından söz 
etmektedirler. Biz Anavatan Partililer olarak, fevka
lade iyi niyetlerle ye mütevazi ölçüler içinde ve ta
mamen gerçekçi ve de Dördüncü Plandaki gibi abar
tılan rakamlara yer verilmeden, ihtiyatlı, dikkatli bîr 
biçimde ve istikrar içinde dengeli bir kalkınma ile 
meselelere çözüm getirilerek hedeflerin tespit edildi
ğine inanıyoruz. Ayrıca, hedeflerin aşılarak, ülkemi
zin gelişmesinin de rahatça ve süratle gözlenebilece
ğini ümit ediyoruz. 

Beşinci Beş Yıllık Planın «Temel Amaçları ve 
Politikaları» bölümünün 4 üncü paragrafında, «üre
timin yapısı belirtilerek, Türkiyem izin mevcut mad
dî ve beşerî kaynak birikimi, tabiî-kaynakları, insan-
gücü potansiyeli, coğrafî mevkii, kalkınmada öncelik
li yörelerin özellikleri ve millî güvenlik gerekleriyle 
dış rekabet imkânları ve dünya dış ticaretinin şart
ları dikkate alınarak ve mal kıtlıklarına yol açılma
yacak şekilde belirlenecektir» şeklindeki ifadesini 
önemli buluyoruz ve içtenlikle inanıyoruz. 5 inci pa
ragrafta, yatırım politikasının esası ve konut yatırım
larının hızlandırılması; 6 ncı paragrafta da, ödemeler 
dengesinin durumu ile ihracatın teşviki ve yabancı 
sermaye yatırımlarının özendirilmesi için yapılacak 
hukukî düzenlemelere yer verileceğinin belirtilmesini 
çok yerinde ve olumlu bir gelişmenin işareti olarak 
görmekteyiz. 

ö z kaynakların sınırlılığı sebebiyle dış sermaye 
ve dış kredi imkânlarının değerlendirilmesi, kalkın
mayı hızlandırması açısından oldukça önemlidir. Yi
ne burada da Sayın Hocamız Memduh Yaşa'nın 
sözleriyle birleştiğimiz açıkça ortaya- çıkmaktadır. 
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(Böylece Plan hedeflerine varma, hatta aşma bir 
ölçüde kolaylaşmış olacaktır. 

Kamu gelirleri ve harcamaları politikası, «Kamu 
İktisadî Teşebbüslerinin kârlı ve verimli çalışmala
rının sağlanarak bütçe üzerindeki yüklerinin azaltıla
cağı» şeklindeki 11 inci paragrafta ifadesini bulmak
tadır. 

îstihdam politikasında prodüktif, verimli işgücü 
artışına önem verileceği açık açık belirtilmekte, öğ
retim ve eğitimde bu tür düzenlemelerin gerçekleşti
rileceği söylenmektedir. 

Planın 234 üncü sayfasının 401 inci paragrafında 
ifade edildiği gibi; «Planda öngörülen kalkınma hı
zının gerçekleşmesiyle Plan döneminde mevcut işgü
cü fazlasının mutlak sayı olarak bugünkü düzeyini 
aşmaması, yani işsizlik artışı oranının gerilemesi 
mümkün olacaktır.» 

Bu noktada sayın muhalefetin «işsizlik azaltılma-
yacaktır» şeklindeki ifadelerini de gerçekçi bulma
dığımızı belirtmek istiyorum. Kaldı ki, Anavatan 
Partisi İktidarı ve onun Hükümeti bu konudaki dü
şüncelerini daha 6 Kasım 1983 Seçimleri öncesi be
lirlediği Seçim Beyannamesinde ve hükümeti oluş
turduktan sonraki 19 Aralık 1983 günü Yüce 'Mecli
simizde Başbakanımız Sayın Turgut özal tarafından 
okunan Hükümet Frogı^amında da açıkça ortaya kon
muştur. 

Hükümet Programının 9 uncu sayfasında «Yanlış 
ekonomik politikalar uygulanırsa refah değil fakirlik 
yaygınlaşır. Enflasyonu dizgilemek çok zor bir iştir. 
yaptığımız işin kıymeti hemen fark edilmez; ancak 
sosyal adaletçi politika uygulamanın, gelir dağılımı
nı iyileştirmenin anahtarı da enflasyonun azaltılma
sıdır» denilmektedir. 

Yine Hükümet Programının 52 nci sayfasında 
«Ülkemizde işsizlik meselesi uzun yılların birikimi
dir. Bu sebeple kısa zamanda çözülebilmesini ger
çekçi bulmuyoruz; ancak doğru, istikrarlı ve kararlı 
politikalar uygulanması halinde, önce işsizliğin art
ması önlenebilir; zamanla ve tedrici olarak da birik
miş işsizlik azaltılabilir, işsizliğin azalma, hızı, kal
kınma hızıyla orantılıdır» şeklinde ifadesini bulmak
tadır. 

IMuhterem milletvekilleri, bu konudaki düşünce
lerimiz Hükümet Programının içinde aynen vardır. 

54 üncü, 55 inci, 56 ncı sayfalarda da işsizliğin 
azaltılabilmesi için hangi politika ve uygulamalar 
içinde bulunacağımız açıkça belirtilmektedir. 

Yoksa, sayın muhalefet milletvekillerinin, «İşsiz
liği ortadan kaldıracağım» diyen Hükümetin Beşinci 
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Beş Yıllık Plan döneminde bunu gerçekleştiremeye
cektir şeklindeki iddialarıyla ortaya çıkmalarını, mü
saade ederlerse biraz abartılmış bulunmaktayız. 

Hükümet Programını bir kere daha gözden geçi
rirlerse, herhalde yaklaşımları biraz daha gerçekçi 
olur. 

Planın 462 nci paragrafında ise, istihdam hede
fine nasıl varılacağının yolları açık açık gösterilmek
tedir. 

'Muhterem milletvekilleri, Plan Döneminde esnaf 
ve sanatkâr kesiminin üretim gücünün artırılarak 
küçük sanayi sitelerinin süratle tamamlanması, köy
lü ve çiftçi gelirlerinin yükseltilmesi, yeni üretim dal
larının teşviki, tarım ürünlerinin değerlendirilmesi ve 
pazarlanması, yardımcı hizmetlerle kooperatifçiliğin 
desteklenmesi hedef olarak gösterilmektedir. Kredi
lerin önceliklerine göre ve miktarlarının da artırıla
rak üretim takvimlerine göre tevzii ile ileri teknolo-
lojilerin uygulanması, sulama yatırımlarına ağırlık 
verilmesi, sanıyorum ki, üretim artışını hızlandırma
sı bakımından fevkalade önemli sonuçlar verecektir. 
Sulama şebekelerinin tarla içine kadar götürülmesiyle 
ve çiftçi katkısının da sağlanmasıyla sulama yatırım
larının hız kazanacağı da mutlaktır. Böylelikle sula
manın yaygınlaştırılması süratlendirilmiş olacaktır. 
ikinci ürün yetiştirme çalışmaları, seracılık, ihraca
ta dönük çiçekçilik, tohumluk, gübre, fidan ve fi
de, bağ çubuğu temini gibi teşviklerin, hatta tarım
sal işletme kredileriyle desteklenmesi ve de tohumluk 
yatırımlarda yabancı sermaye yatırımlarının özendi
rilmesi, tarım sektöründeki üretim ve gelir artışını 
sa'ğlayacak önemli gelişmeleri oluşturacaktır. Yaş 
meyve ve sebze alt sektörünün yurt içinde ve yurt dı
şında düzenli, güvenilir ve güçlü bir pazarlama teş
kilatına kavuşturulması, yeni pazarlama şirketleri ve 
bu konuda çalışan diğer şirketlerin de süratle devreye 
sokularak Devletçe desteklenmeleri, entegre tesislere 
sahip bulunan şirketlerin mutlaka ekonomiye katkıla
rının sağlanmasına öncelik verilmesi gerektiğine inan
maktayız. 

Verimi düşük yerli ırk hayvanlarının et ve süt 
verimlerinin arttırılması amacıyla sunî ve tabiî to
humlama çalışmaları, et ve yumurta tavukçuluğunda 
ekonomik entegre tesislerin yapımı hiç şüphesiz ta
rım ve hayvan ürünleri gelirlerini artırıcı diğer önem
li hedeflerdir. 

'Orman köylüsünün de kalkındırılarak ek gelir im
kânlarına kavuşturulması, ağaçlandırma faaliyetleri
ne özenle devam edileceği, tarımsal ekonomimizin 
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geliştirilmesine yönelik önemli değerlendirme ola
rak düşünülebilir. 

Madencilik, yeraltı zenginliklerimizin araştırılıp 
işletilebilir hale getirilmesi ekonomimize önemli kay
nak sağlayacaktır. 

IKamu, özel ve yabancı her türlü kaynaktan fay
dalanma, çok büyük faydalar getirecektir. Çalışma
yan madenler işletilir hale getirilebileceği gibi, yeni 
yeni maden rezervlerinin de ortaya çıkması çok muh
temeldir. Petrol aramalarının, tabiî gaz kaynakları
nın enerji üretimine katkısı için geliştirilmesine önce
lik verilmesini, nükleer enerjiye geçiş için hammad
de kaynak araştırmalarının arttırılmasını fevkalede 
önemli ve ümitli görüyoruz. Gelişmiş bir ekonomi 
için enerji sorununun halli çok önemli ve şarttır. 

iSayın Başkan, muhterem milletvekilleri; Beşinci 
Beş Yıllık Kalkınma Planının ağırlık sektörünün 
sanayide, yani imalat sektöründe olduğu görülmek
tedir. Böylelikle büyük bir yapısal değişiklikle ihra
cat artışının ve istihdam artışının daha da süratlene
rek, kalkınmamızın hızlanacağı, hepimizin müşterek 
inancıdır herhalde. Dünyadaki gelişmiş ülkelerin sa
nayi üretimlerini arttırmak ve dış pazarlara açılmak
la bu işi başardıklarını, herhalde hepimiz kabul edi
yoruz. Bu sebeple 109 uncu sayfa 261 inci paragraf
ta imalat sanayii üretiminde ihracat payının, 1984 yı
lında yüzde 13,4 iken, Plan Dönemi sonunda vüzde 
15,9'a ulaşmasının hedeflenmesini oldukça önemli 
görüyoruz. 

Ulaştırma sektörünün sağlıklı bir yapıya kavuş
turulması, verimliliğin arttırılması, güvenli ve ekono
mik bir hizmetin eksiksiz yerine getirilmesinin temel 
hedef olarak ele alınışını, şehirlerarası taşımacılıkta 
ağırlığın karayollarından, birim taşıma maliyeti dü
şük demiryolları, denizyolları ve boru hatlarına doğ
ru kaydırılmasını, şehir içi yolcu taşımalarında mev
cut altyapı ve taşıtların daha verimli kullanılması
nı sağlayıcı az maliyetli toplu taşımacılığa ve banli
yö hatlarının geliştirilerek imkânlar ölçüsünde raylı 
sisteme öncelik verilmesini, fevkalade olumlu geliş
melerin işareti, adeta müjdesi saymaktayız. Böyle
likle daha süratli ve ekonomik bir ulaşım yapısına 
sahip olmakla, park sorunlarına da daha rahat çö
züm getirilmiş olacaktır. 

Beşinci Beş Yıllık Planın insangücü ve gençliği
mize verdiği önemi de özellikle belirtmek istiyorum. 
Geleceğin teminatı olan gençlerimizin millî, manevî 
ve kültürel değerlerle mücehhez olarak yetiştirilme
lerini ve eğitilmelerini, alkol düşüklüğünden, uyuştu-
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rucu madde, suçluluk, kumar ve benzeri alışkanlık
lardan uzak, birlik beraberlik, sevgi ve kardeşlik duy
gularıyla. hoşgörülü olarak vatanımıza hizmet veren 
birer insan olarak kazandırılmalarını, lise seviyesin
de bugün için eksikliğini iyiden iyiye hissettiğimiz 
meslekî teknik öğretim ve eğitime ağırlık verilmesi
ni içtenlikle 'benimsiyoruz. 

Bunun yanısıra, bedenen ve ruhen sağlıklı bir 
toplumun gelişmesinde beden eğitimi ve spora da ağır
lık verileceğinin Planda yer alması ve sporun semt
lere ve köylere kadar yayılabilmesini çok sevindiril 
ci buluyoruz. 
ı Ayrıca, üniversitelerde beden eğitimi ve spor bö

lümlerinin ihdası ile şehir imar planlarında spor 
alanlarıyla, yeşil sahalara, okullarda ve işyerlerinde 
beden eğitimine ve spora yer verilmesini çok yerinde 
bulduğumuz kadar, sporcuya iş imkânı sağlayacak 
çok işçi çalıştıran kamu ve özel kuruluşların da teş
vik edilmesini, amatör sporumuzun mutlaka geliş
mesine katkıda bulunulmasını, Türk gençlerinin ulus
lararası düzeyde başarılı sonuçlar alması gibi mutlu
lukları paylaşma bakımından fevkalade önemli gör
düğümüzü vurgulayarak belirtmek istiyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 1985 yılın
da başlayacak IBeş Yıllık Kalkınma Planı ile Plan 
Dönemi sonunda çok farklı ve gelişen bir Türkiye 
ile karşılaşmamız mümkün olacaktır. İnşallah geliş
mede Plan hedeflerinin de üzerinde bir gelişmiş Tür-
kiyemizi görmek Milletçe hepimize büyük gurur 
ve mutluluk verecektir. Kararlıyız, inançlıyız ve de 
ümitliyiz. Milliyetçi, muhafazakâr, manevî değerlere 
bağlı, akılcı, sosyal adaletçi bir parti olarak, Anava
tan Partisi Grubu olarak Planı fevkalade olumlu 
buluyoruz. 

Beşinci (Beş Yıllık Kalkınma Planında emeği ge
çenlere şükranlarımızı sunarken, Planın barış içinde, 
huzurlu, güvenli ve mutlu bir Türkiye için hayırlı 
sonuçlar getirmesini diliyor, Yüce (Meclisimize say
gılarımı sunuyorum. (ANAP sıralarından alkışlar). 

İBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aşkın, 
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın ilhan Aş

kın 35 dakika konuşmuştur. 
•Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adına Sayın 

(Mehmet Kocabaş; buyurun Efendim. (MıDP sırala
rından alkışlar). 

İMIDP GRUBU AOINA «MEHMET KOCABAŞ 
{-İçel) — Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; 
konuşmama başlarken Yüce Heyete hürmetlerimi 
arz ederim. 
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Beşinci Beş Yıllık Planın sektörler itibariyle du
rumu, sanayileşme, mevcut ithalat-ihracat rejimi ve 
teşvik tedbirleriyle nereye gidebileceğimizi ifade için 
huzurlarınızdayım. 

Türkiye'nin içinde bulunduğu Ortadoğu coğraf
yasında İslam ülkeleri arasında teknikte ve medeni
yette ileri olmamızın iki temel sebebi vardır. Birinci
si Atatürk ilke ve inkılapları, ikincisi demokrasidir. 

Birincisi kalkınabilmenin, muasır devlet olabilme
nin altyapısıdır ki, diğer îslâm âleminden bizi ayı
ran en bariz unsurdur-

İkincisi demokrasidir. Ülkemiz demokrasi ile baş
layan kalkınma hamleleri sayesinde, bizleri iktisadî 
İstiklale götürecek yolda büyük mesafeler almıştır. 
Dünyada itibarımızı her zaman artıracak, büyük 
devlet olabilme hedeflerine götürecek planlı kalkın
man en sağlam yoldur. Demokrasinin sıhhatHi ve bütün 
müesseseleriyle işlemesi, Milletimizin muasır mede
niyet seviyesine ulaşmasında vazgeçemeyeceği idare 
şeklidir. Demokratik rejimin iyi işlemesi, memleketi
mizi sanayileşme hamlelerinde daha ileriye götüre
cektir- Rejiminden emin olma hem millî bünyeye gü
ven verecek, hem de dışarıya itimat telkin ederek is
tikrarlı ve güvenli devlet olma sayesinde ülkemize 
yabancı sermayenin ve dış kredilerin korkmadan, en
dişe duymadan girmesine hız kazandıracaktır. 

Muhterem milletvekilleri, önümüzdeki Beş Yıllık 
Planda Öngörülen 1,1 miyar liralık yabancı sermaye 
beklentisi fevkalade düşük bir rakamdır. Türkiye'ye 
yıllardır yabancı sermaye gelmemesinin başlıca se
beplerini araştırdığımızda; 

1) Ülkede geçen zaman içinde görülen ekono
mik ve hasseten siyasî istikrarsızlık, 

2) Yabancı sermaye konusunda zaman zaman or
taya atılan devletleştirme ve millîleştirme sloganları, ' 

3) Yabancı sermayenin ülkeye gelmesi için ge
rekli işlemlerin bazı istisnalar dışında Bakanlar Ku
rulu kararım gerektirmesi ve bu karar vetiresinin mü
essir biçimde isteyememesi sonucunda zaman kaybına 
yol açılması, 

4) Türkiye'de, altyapının, özellikle telekomünikas
yon sisteminin gelişmemesi, 

5) Yabancı personelin Türkiye'de çalışabilmesi 
için alınması gereken izinlerin elde edilişindeki güç
lükler, 

6) Türkiye'de sermaye piyasasının gelişmemiş ol
ması sebebiyle hisse senedi satın alınmak suretiyle 
yatırım yapma alternatiflerinin çok az olması, 
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7) Türk Lirasının konvertibl olmaması ve kam
biyo kontrollerinin çok sıkı uygulanması ve mev
zuatın sık sık değişmesi olduğunu görmekteyiz. 

(Yukarıda bir kısmını arz ettiğim şartlar değiş
medikçe ülkemize yabancı sermayenin gelmesi son 
derece nikbin bir tahmin olmaktan ileriye gidemeye
cektir. Bu konuda Planda yer alan politikaları yeter
siz bulduğumu ifade etmek istiyorum. 

(Beşinci Plan, Hükümetin yetkilileri tarafından 
da ifade edildiği gibi, Hükümetin anlayışı doğrultu
sundadır. Sayın özal'ın, 1980'den bu yana mesuliye
tini taşıdığı ve yönettiği iktisat politikasını, iki ana 
prensip üzerinde toplanabilecek şekilde savunduğunu 
görmekteyiz. 

Sayın özal'a göre uygulamakta olduğu iktisat po
litikasının alternatifi yoktur; bu birinci iddiasıdır. 

İkinci iddiası ise, Sayın Özal'ın modelini tenkit 
edenler Marksistlerdir. 

Şimdi bu iki iddiayı huzurlarınızda değerlendir
mek istiyorum. 

İnsan aklının varlığı alternatifin daima buluna
cağının kesin bir delilidir. «Alternatif yok» demek 
aklı inkâr etmektir. 

İkincisi, Sayın Özal ve etrafının iddia ettiği gibi 
uyguladığı iktisat politikası Marksistlerin canına 
okuyan, bu sebeple onların düşmanlığını çeken bir 
politika değildir. Aslında Marksistler, bu uygulanan 
iktisat politikası sebebiyle devamlı mesafe kazandık
larından Sayın özal'a minnet duymaktadırlar. Mark-
sizme karşı en müessir ekonomi politikası, halkı ikti
sadî imkân sahibi kılan politikalardır. Bir başka ta
birle, işçinin, köylünün, memurun, esnafın mülkiyet
te pay sahibi olduğu veya mülkiyette pay sahibi ola
cakları inancını veren politikalardır. Komünizm re
jimi geldiğinde kaybedecek hiçbir değeri olmayan 
insan, Marksist bir gelişmeye, Marksist bir iktidara 
neden ve niçin karşı çıkacaktır? 

Sayın özal'ın uyguladığı ekonomi tedbirleri ül
kemizde serveti eritmiş, mülkiyeti bitirmiş, mülk 
sahibi olmayı külfet haline getirmiştir, öyle ki; hiç
bir tedbir alınmadan önü açılan 'banker seliyle insan
lar evlerini, otomobillerini, tarlalarını satmaya teş
vik edilmiş; mülkiyete bağlılık, yerini faizciliğe bı
rakmıştır. Böylece Marksizmin rahatça boy'atacağı 
sosyal vasat, «SBizi tenkit edenler Marksisttir» diyen 
Sayın özal tarafından hazırlanmıştır. 

Biz Türkiye'de, dar gelirliyi mülkiyette hisse sa
hibi yapacak, topraksız köylüye toprak, imkânsız sa
natkâra tezgâh, makinenin başında çalışan işçiye mül
kiyet hissesi verecek sistemi savunuyoruz. Bir başka 
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ifade ile, halkın iktisadî bakımdan güçlü olmasını 
savunuyoruz. Bu sistem için gerekli malî, iktisadî ve 
hukukî tedbirler alınmalıdır. Ancak, büyük,holding-
leri siyasî rozetlere göre gözetlemekten 'öte endişesi 
olmayan bir kadronun, Anavatan Partisinin tabanı
na ve bünyesine rağmen, savunduğumuz bu sistemi 
anlamamakta ısrar edeceğini de biliyoruz. 

Muhterem milletvekilleri, her aldığı kararla orta 
sınıfı ezen; fakat ortadirek edebiyatı yapan iktidara 
Yüksek Heyetinizin huzurunda soruyorum: Ülke
mizde kullanılan kredi hacmi nedir? Bu kredi hacmi 
içinde büyük holdinglerin, sanayinin, tüccarın, esnaf 
ve sanatkârın payı nedir? 
v Bu rakamlar huzurunuzda dile getirildiği zaman 
şu acı hakikat ortaya çıkacaktır: îBu Hükümet halkın 
ve dar gelirlinin yanında değildir. (Kendisini iktidar 
yapan yoksul halka rağmen büyük sermayenin yanın
dadır. (MiDP ve HP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar).. 

Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planında Kamu İk
tisadî Teşebbüslerinin problemlerinin nasıl halledi
leceğine dair hiçbir emareye raslayamadık. İktisadî 
Devlet Teşekkülleri olmadan planlı kalkınma, olmaz. 
Çünkü, Türkiye şartlarında memleketin idarecileri, 
kalkınmanın öncüleri olmak durumunda kalmışlar-

. dır. Sanayileşme millî liderlerin gayretleriyle başla
mıştır. İktisadî bağımsızlık yolunda KİT'lerin tesisi, 
sanayileşmenin sembolü olmuştuk Ülkemizde Iktisa-

- dî Devlet Teşekkülleri kurulurken, tarihî şartlar ve 
memleketin içinde bulunduğu iktisadî ve sosyal du
rumlar isabetle tespit edilmiştir. 

Türkiye'de bu teşekküller, devletin elinde kalkın
mayı hızlandırmak için bir müdahale aracı olmalı
dır. IKamu teşebbüslerinin ihtiyaçları, özel sektör ku
ruluşlarının ihtiyaçları tam münasebet halinde ele 
alınmalıdır. Millî plan bu karşılıklı ilişkileri hesaba 
katmalıdır. 

KİT'lerin bünyesinde çırak okulları açılmalıdır. 
KİT'lerin işletme sermayesi yeterli seviyeye kavuş
turularak, pahalı para kullanarak çalışmaktan ve zam 
şampiyonu olmaktan kurtarılmalıdır. KİT'lerin ma
liyetlere tesir eden bütün menfi unsurları ciddî ola
rak tahkik edilmelidir. KİT'lerin başına ve idareleri
ne ehliyetli, bilgili ve cesur idareciler getirilmeli ve 
bu idarecilerin uzun süre görevde kalmaları sağlanma
lıdır. 

' önümüzdeki yıllarda memleketimizi bekleyen en 
mühim darboğaz, enerji meselesidir. Türkiye daha 
uzun seneler enerji darboğazına mahkûm, görülmek
tedir. Enerji - sanayi bağı kopmuştur. Devlet Plan-
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lama Teşkilatının geçmişteki tahminleri talebin çak 
gerisinde kalmıştır, yüzde 10,5-11 olarak gösterilen 
talep hedefleri, yüzde 16-18 olarak gerçekleşmiş, har
canan bütün gayretlere rağmen halen varmış olduğu
muz seviye fert başına 520 kilovat/saat olmaktadır. 
Dünya ortalaması 1 900 kilovat/saat olduğuna göre, 
bu hayatî alanda ne derece geri kaldığımız görül
mektedir. 

Hidrolik ve termik millî kaynaklarımız maale
sef sınırlıdır. (Bütün hidrolik kaynaklar devreye so
kulduğu takdirde, ancak 75 milyar kilovat/saat, linyit 
kaynakları devreye sokulduğu takdirde ancak 60 mil
yar kilovat/saat üretilebilecektir ki, Türkiye'de lin
yitlerin ömrü 30 yıl kadardır. Kaldı ki, hidrolik ener
ji temel enerji de değildir. Pik enerji olarak, yani 
talebin yüksek olduğu saatlerde devreye sokulan bir 
enerjidir. 

Petrol aramalarımız çok kifayetsiz kalmıştır. Tek
nolojimiz çok geridir. Binaenaleyh bu gelişmeler kar
şısında Türkiye'nin yeni bir enerji politikası tespit ve 
master planı hazırlamak durumundadır. Planın bu 
konudaki hedefleri yetersiz ve yuvarlak cümlelerden 
ibarettir. Yüzde ll'lik hedef gerçekçi olmak bir ya
na, ülkemizi enerji darboğazından çıkaracak bir he
def de değildir. Günümüzün, en büyük sanayi gücü 
Amerika, ekonomik potansiyelini teknoloji ve enerji
ye borçludur. Dünya nüfusunun yüzde 6 nisbetin-
de olan Amerika'nın dünya enerjisinin yüzde 33'ünü 
tükettiği göz önünde tutulursa, mevzuun ehemmiye
ti ve bizim bu sahada ne derece geri kaldığımız an
laşılmış olur. ©u durumun mesulü olarak mevcut 
Hükümeti görmek haksızlık olur. Türkiye'de, «Faz
la enerjiyi toprağa mı gömeceksin» diyenler de ol
du. Türkiye'de «'Millî enerji» gibi maksatlı politik 
sloganlar da kullanıldı. Bugün ise, yaşanılan bütün 
sıkıntılara ve acı tecrübelere rağmen, enerji konu
sunda Hükümetin dar bir açıdan meseleyi görmesi 
endişe vericidir. * 

Beşinci IBeş Yıllık Kalkınma Planında madenci
likle ilgili kısım tetkik edildiğinde, ehemmiyet veril
mesi ve bu tip yatırımları desteklemesi gereken Eti-
bankın, özellikle madencilik sahasında görevlerini 
yerine getirebilmesi için, hiçbir fonun ayrılmadığını 
görüyoruz. Ayrıca mevcut Mâden Kanunu ile Tür
kiye'ye yabancı sermayenin girmesi, hatta millî ser
mayenin cesaretle yatırım yapması beklenemez. Türk 
ekonomisine çok şeyler kazandırabilecek ve geniş 
istihdam sahası yaratahilecek madencilik sektörüne 
ağırlık vermek mecburiyetindeyiz. Maden yatırım
ları çok para isteyen meşakkatli yatırımlardır, 

Büyük makine parkı ve çıkan cevheri işleyebi
lecek tesislerin kurulabilmesi için en büyük sıkıntı 
finansmandan kaynaklanmaktadır. Halen iptidaî bir 
çalışma düzeninde olan Maden Genel Müdürlüğü
nün ciddî ve araştırmacı muasır bir genel müdürlük 
haline getirilmesinde zaruret vardır. Yıllardır maden 
işletme ruhsatı alabilmek için bekleyenler, bu yüzden 
işletme ruhsatı alamadıkları için hiçbir yatırıma ce
saret edememektedirler. Aynı şekilde bankalar da bu 
yatırımları desteklememektedir.. 

Muhterem milletvekilleri, özellikle üretim artışı
nı takip ve kontrolü gerektiren imalat sanayiî kolun
da istihsalin ve kapasite kullanımının artırılması için 
tedbirler alınmalıdır. Kapasiteleri en yüksek seviye
ye çıkaramadığımız müddetçe maliyetlerin aşağıya 
çekilmesi mümkün değildir. Düşük kapasitelerin ma
liyetleri menfi yönde etkilemesi, aynı zamanda enf
lasyonu da ağırlaştırmaktadır. Halen Türkiye'nin 
çok enteresan bir tespittir ki, sanayi potansiyeli tam 
olarak tespit edilememiştir. Bilhassa gübre sanayiine 
Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planında ciddî olarak 
ağırlık verilmemiş olduğunu görüyoruz. Beşinci Güb
re Kompleksi Tunus^Cuveyt-Türkiye işbirliği ile ku
rulacaktı. Devlet Planlama Teşkilatının geçen sene 
başında bulunan zatın kaprisi yüzünden, iki yıldır 
bu yabancı sermaye teşebbüsü en ufak bir mesafe 
alamamıştır. Yüzde altmışı yabancı sermaye olarak 
gelen Tunus-Kuveyt ortaklığı maalesef küstürülmüş
tür, ki bunun alt yapısı Türkiye'de hazır, istimlak so
runu olmayan pipe-line hattı, amonyak tank hatları 
ve halen de serbest özel liman olan bir yer olması
na rağmen, sırf mantıksız bir karşı çıkma ile bu güb
re sektörüne henüz başlamış bulunamıyoruz. En 
çok endişe ettiğimiz taraf, Güneydoğu projesi ile 
ortaya çıkacak gübre talebinin ithalatla mı karşılan
masına devam edileceğidir. Türkiyenin, her şeyden 
evvel iddialı bir tarım ülkesi haline gelmesi lazım
dır. Gübre sanayiine önem verilmediği Plandan an
laşılmaktadır., 

Kalkman ülkelerde enerjiden sonra önemli bir 
kalkınma bazı olarak demir-çelik sektörü gösteril
mektedir. Halbuki halen ithalatına devam ettiğimiz 
bu sektör mallarının üretiminin teşvik edilmesi, kat
ma değer ve istihdam sağlaması sebebiyle kalkınma
nın temel unsurlarından biri olduğu için, Planda 
yeterli ağırlıkta ele alınması elzemdir. Türkiye ta
lebinin üzerinde şeker üretiminin teşvik edilmesi ve 
bu sanayi kolu maliyetlerini aşağı çekebilmek sure
tiyle ihracata zorlanması gerekir. Özellikle Ortado-
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ğu ülkelerine ihraç şansımız olan bu sektöre Planda 
yeterince eğilinmediği kanaatindeyiz. 

Kâğıt sektöründe tamamlanmamış yatırımların 
hızlandırılması ve devreye sokulması, özellikle büyük 
insan potansiyeli olan ülkemizde insanlarımızın bol 
kitap okuyabilmeleri için kâğıt sektörü desteklenerek 
kültür neşriyatına ucuz kâğıt verilmesi gerekmekte
dir, 

Muhterem milletvekilleri, Beşinci Planda sana
yinin teşvik edilmesi ve korunması yerine ithalata 
ağırlık verildiği görülmektedir. Dünyanın hiçbir ye
rinde sanayi korunmadan gelişemez. İthalat ve ihra
cat rejiminde Türk sanayii himaye edilmemiştir. Bil
hassa yerli sanayi baltalanmış, ciddî darboğazlara gi
rilmiş, Anadoludaki sanayi ise kendi kaderine terk 
edilmiştir. Avrupa ülkelerinin bile Uzakdoğu malla
rına karşı kendi sanayilerini korumak için bir dizi 
tedbir aldığı günümüzde bu konularda hiçbir tedbir 
almak bir yana, 47 nci maddeyle beraber ülkeye kali
tesiz, fiyat bakımından yerli sanayinin rekabet etme 
imkânı olmayan Kuzey İKore ve Tayvan mallarının 
dolduğunu üzüntüyle görüyoruz. Yerli sanayii koru
maya ve desteklemeye mecburuz. İthalatçıların de
vamlı para kazanmaktan başka idealleri olmadığı için 
yerli sanayimizi baltalamak yolunda yaptıkları men
fî propogandaya maalesef Hükümetin uyguladığı po
litikalarla paralellik haline girmesi üzücü ve düşün
dürücüdür. 

Muhterem milletvekilleri ve muhterem Hükümet 
zevatı; gerçekçi olalım; 20 senede, 50 sene önce 
sanayileşmeye başlayan ülkelerle rekabet etmemiz 
mümkün müdür? Kambiyo mevzuaatı ve Fiyat Tes
cil Dairesinin yıllardır mantıksız icraatını kaldırma 
yolunda yaptığınız ciddî çalışmaları takdirle karşılı
yoruz. Ancak, liberal ekonomiyi siyasette de liberal 
zihniyet taşıyanlar yönetebilir. 

Dikkatimizi celbeden, bürokraside tayin edilen 
kişilerin bu politikalara ayak uydurması mümkün 
olmayan bazı tiplerden seçilmesidir, (Bunları sizler 
bizden iyi takdir etmeniz gerekir ve bunlar size şim
diden 'baltalayıcı olmaya başlamışlardır. 

Sayın iBaşbakanımız her vesile ile dört ayrı siya
sî cereyanı temsil ettiklerini ifade etmektedirler. Aca
ba ekonomik politikaları bu dört zıt kuvvetten hangi
sinin istikametindedir? Acaba sağ liberal ekonomi di
ye sol politika mı yapılıyor? Yoksa sol diye memle
ket ve ekonomi sağa mı götürülüyor? Yok eğer dört 
siyasî istikamette yürüyorlarsa, o zaman da birbirini 
ifna eden zıt istikametlerin sonucu memleket yerinde 
saymaya devam mı edecektir? 
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Planda bir diğer önemli husus ise, istihdam yara
tacak yatırımların iyi seçilmemiş olmasıdır. Demin 
Sayın Anavatan Partisi 'Sözcüsünün konuştuğu gibi 
işler öyle değil. Özellikle tetkik etmenizi tavsiye de 
ederim. 

Elektronik sanayii, Plan IBütçe Komisyonunda da 
konuşmuştum, teşvik edilmemektedir. Müşahhas ola
rak şöyle bir misal vermek istiyorum: Almanya'da 
2 milyon Türk işçisinin çalıştığını hesap edersek; ge
rek ithalatla gerekse yolcu beraberinde her biri sene
de bir defa gelseler 2 milyon radyo, 2 milyon teyp, 
2 milyon video, 2 milyon televizyon gelecektir. Tür
kiye'de hangi sanayici bu yatırımı yapmaya cesaret 
edecektir? 

Muhterem arkadaşlarım, Ortadoğu ve Afrika'ya 
yakın olmamız sebebiyle gerek yurt içi talebi, gerek
se ihracatı mümkün olan bu sanayi kolunu ihmal 
etmemeliyiz ve hatta geç kalmamalıyız. İlk defa bu 
yıl şahit olduğumuz altı ay içinde üç defa değişikli
ğe uğrayan ithalat rejimi, gümrükleri allak bullak et
miş, birçok insanı son uygulamalarıyla ihya, bir kıs
mını da zarara uğratmıştır. Rejimi hazırlayanlar, Hü
kümete takdim edenler halen görev başında tutul
maktadırlar. Devletin işleyişinde ahbaplık ve hatır 
olmaz, muhterem Hükümet temsilcileri. flBu ciddiyet
sizliği yapanlar halen Hazine ve Dış Ticaretin yöne
tim kademelerinde oturabilmektedirler. Bunlar, akıl 
almaz bir biçimde Hükümet tarafından neden muha
faza edilmektedirler? 

Türkiye yıllardır kendisine hâs bir sanayi politi
kasını maalesef tespit edememiştir. Norveç'ten kü
çük bir örnek vermek istiyorum, ©u küçük ülke, Tüm 
Avrupa'ya otomobil yedek parçası satan tek ülke; 
ancak bir tek otomobil dahi üretmemektedir. Bizim 
ülkemizde Renault iki tip, Fiyat beş tip, Anadol iki 
tip olmak üzere dokuz tip araba üretilmekte ve bu da 
yetmiyormuş gibi Türkiye otomobil ithalatına devam 
etmektedir, önümüzdeki yıllarda bunların yedek par-1 

ça sıkıntısı da ayrı bir dert olacaktır. Traktörde de 
aynı sıkıntı başımızdadır; altı çeşit traktör üretil
mektedir ve bunlar yüzde 50-60 kapasite ile ancak 
çalışabilmektedirler. Kamyon üretiminde de durum 
aynıdır; yine beş altı çeşit kamyon üretilmektedir. 
Bunlar zamanında uygulamaların ve sanayi politika
mızın tespit edilmemesinin acı neticesi olarak önü
müzdeki yıllarda (gündeme gelecektir. Hükümetin 
yeni bir sanayi politikası oluşturma mecburiyeti var
dır, ileride çok büyük sıkıntılarla karşılaşacağımızı 
şimdiden söylemek kehanet de değildir. 
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Muhterem milletvekilleri, Hükümetin sık sık de
ğiştirdiğini gördüğümüz kur ve vergi iade sistemi ve 
fiyatların değişmesiyle ihracat planlaması olamaz, 
üretim planlaması ise hiç olamaz. Hükümetin iktisa
dî organlarında koordinasyon bozukluğu ve uyum
suzluk vardır. Maliye Bakanlığının yetkileri tücrübe-
siz ve yetersiz bir yönetimin eline geçince, içinde hep 
beraber yaşadığımız acı ve gülünç olaylarla her za
man karşılaşacağımız tabiidir. En basit olarak geçti
ğimiz haftalar içerisinde cereyan eden bir olayı ak
tarmak ve ayrıca bu konuda muhterem Hükümetin 
dikkatini çekmek istiyorum. 

Tasarrufları bankalara çekmek ve taze para 'akı
mını sağlamak için uygulanan faiz politikasının so
rumlusu olan müsteşar, «Bankalar bakkal gibi çalışı
yor» derse, adından başka hiçbir fonksiyonu kalma
yan Sanayi ve Ticaret Bakanı «Büyük bankalar da 
batar» derse, hangi tasarruf bankalara kayacaktır 
muhterem arkadaşlarım? Sorumsuz beyanlar veren 
bazı bakanlarınız ve müsteşarlarınız konuşmayı bil
mediklerine göre, susmayı öğrenirlerse bu hem ikti
dar için, hem de memleket için çok daha iyi olaoak-
<tır, (OP sıralarından alkışlar)-

Bu plan, hangi fedakârlıklarla, hangi zaman so
nunda; nereye ulaşılacağını gösterememektedir. Mil
lî fedakârlık olmadan bir milletin kalkınması müm
kün değildir. Bu, Planda yoktur. Halbuki millet fe
dakârlık yapmaya mecburdur. Bu konuda Hükümet, 
gerekirse desteklenir. Uygulanmakta olan israf eko
nomisinin neticesi geldiğimiz darboğazlardan hiçbir 
ders alamadığımızı üzüntüyle görüyoruz. 

Muhterem milletvekilleri, yıllardır ihracatımızın 
artırılmasıyla ilgili alman bir dizi tedbirler vardır. 
Sizlere tavsiye babında şunları arz etmek istiyorum. 
Japonya'nın ve Kore'nin geliştirmiş olduğu pazarla
ma şirketlerini lütfen iyi tetkik ettiriniz. Jetro ve 
'Kotra'nın çalışma sisteminden öğreneceğimiz çok şey
ler vardır. Yurt dışında çalışan ticaret müşavirleri
mizin yanında Odalar Birliği ve diğer ihracat şirket
lerini organize ederek, Jetro ve Kotraya benzer şir
ketler kurmakta geç kalmamalıyız. Bazı memurları 
tatmin etmek için, hatır için kabiliyetsiz memurları 
yurt dışına göndermek ve tayin etmek ihdasına son 
vermeliyiz. Merkez Bankası Başkanının ortaelçi ola
rak nasıl tayin edildiğini de bir türlü anlayamadım. 
Madem bu adam beceriksizdi, niye Merkez Banka
sından alıp ortaelçi yaptınız? Türkiye'nin üretici ve 
yaratıcı insan tipine ihtiyacı vardır. Kimsenin keyfi 
ve hatırı için adam tayin edilmemelidir. Sefaretleri-
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} mizde çalışan hariciyecilerimizi, ekonomik seferberli
ğe iştirak ettirmek zorundayız. Bu seferberliğe iştirak 
ettikleri zaman memleketimizi fevkalade temsil ede
bildiklerini, yurt dışındaki itibar ve tanıtmamıza ne 
kadar faydalı olabildiklerini de görüyoruz. 

Teşvik kararnamemizin yeniden gözden geçiril
mesi gerekmektedir. Sektörel tespitleri iyi değrlen-
dirmemiz icap etmektedir. Gümrük muafiyeti, ya
tırım indirimi, faiz farkı iadesi, kısa ve orta vadeli 
kredilerin ciddî, araştırmacı kriterlere dayandırılma
sı şarttır. Bu yıl hefhangi bir teşebbüsün bir listeye 
konup, ertesi yıl çıkarılması uygulamalarından kaçınıl
ması lazım geldiğine inanıyoruz; bunlar son derece
de dedikoduya sebebiyet veren meselelerdir. 

~ 'Ayrıca, KİT Komisyonunda takip ve inceleme 
^fırsatı bulduğumuz bazı bankaların verdikleri kredi
lerin geri dönmeyişi ve hatta yatırımlarının dahi ta
mamlanmadığını üzüntüyle tespit etmiş bulunuyoruz. 
'Bunların mesullerinden, gerekirse eski bakanlar da
hi olsa mutlaka hesap sormak lazımdır. 

Proje bazında kredi kullanımında, Amerika ve 
I Avrupa bankalarındaki gibi bir sisteme dönmemi-
I zin zamanı geçmektedir. Yatırımlarda kontrollü kre-
I di kullanımında yalnız Ziraat Bankasının yaptığı gi

bi değil, (O da iptidaî bir çalışma düzeni) modern 
bankacılığın emrettiği şekilde uygulamaya hızla geç-

I meliyiz. 

'Sayın Kaya Erdem'in buna lütfen dikkat etmesi
ni istirham, ediyorum; yatırım yapan kimsenin kredi 
kullanabilmesi için ipotek verebilmesi mecburiyeti, 
yatırımcıları dağa taşa para bağlamaya zorlamakta, 
maalesef ekspertizlerde yapılan usulsüzlüklerle büyük 
acılar yaşanmaktadır. Bankaların sıkıntıya sokabile
cek ve hatta sokan bu ekspertiz sistemine açıklık, net-

I lik ve bu ekspertizleri yapanlara mesuliyet getirilme-
I si şartı konmalıdır. Bu hatlar yüzünden burada ban

ka genel müdürlerinin .ne sıkıntılara düştüğünü üzün-
I tüyle müşahede ettim, 
I Yatırımın temel unsuru proje ve finansman me-
I selesidir. Bu yüksek faizle, yukarıda sıkıntılarını arz 
I ettiğim sebeplerle, yatırıma girecek cesur yatırımcı 

bulmak gittikçe zorlaşmaktadır. * 
1 Sayın Başbakan, Beşinci Beş Yıllık Planla ilgili 
I görüşlerimi şöyle bağlamak istiyorum diyecektim; 
I ama Sayın Başbakanım yok, vekiline arz ediyorum: 

Sayın özal Planlama Müsteşarıyken hakikaten kuv
vetli bir ekibi vardır. Devlet kuvvetli kadrolarla idea^ 
list, heyecan duyan insanlarla idare edilir. Maalesef 

I şu haliyle Devlet Planlama Teşkilatının takviyeye 
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ihtiyacı vardır; Beşinci Plan ve her türlü plan hazır
lanırken ellerinde ciddî doküman eksikliği olduğunu 
bizzat biliyorum. Dünyayı iyi takip etmek, dünyada
ki sektörel kalkınmaları, konjonktürel kalkınmaları 
çok iyi inceleyerek planlar hazırlamak mecburiyetin
deyiz. Bu tip planları klasik, belli kriterlere dayan
mayan, afakî planlar olarak addediyorum; özür di
lerim, bağışlayınız; çünkü bugün gelişmiş ülkelerde 
plan ciddî esaslara dayanır. Uzmanının eline doküman 
vereceksin, bilgi vereceksin, araştırmacı olarak gönde
receksin ki tespit yapıp verecek; ellerindeki dar ve
rilerle ancak böyle planlar hazırlanmaktadır. Sizin 
planınız biraz eksik Sayın İBaikan, ileride inşallah gö
receğiz hep beraber. 

Bugün Sayın Başbakanın (Devlet Planlama Teş
kilatının başına getirdiği ISayın Bozkurt özal'ın Hü-" 
kümete alternatifler hazırlayabilmesi gerekmekte, bu
nun için de kuvvetli bir kadroya ihtiyacı bulunmak
tadır. Tercihlerin kalite ve bilgi üzerine seçilmesinde 
zaruret görüyoruz. Yetişmiş insanlarımızı değerlen
dirme Ve çok adam yetiştirme zorunda olduğumuzu 
burada bir defa daha belirtmek isterim. 

Muhterem milletvekilleri, 12 Eylül öncesinin ka
panan fanatik siyasî yaklaşımları içinde bulunan tek 
kimsenin şu Meclis çatısı altında olduğunu zannetmi
yorum; ancak komünistlerin daima kendilerini ka
mufle etmek için zorla ve propaganda ile sanki Tür
kiye'de daha başka büyük tehlikeler varmış gibi su
nî tehlikeler yarattıklarını eskiden beri takip etmek
teyiz. Şayet iktidarın içerisinden, özellikle bunları 
teyit eder manada, hatta Bakan seviyesinde çatlak 
ses gelirse bu suçlamalar bütün iktidarı hedef alır ki, 
bu tip oyunlara gelmemenizi, memleket huzuru ve 
kendi huzurunuzu bozacak bu tipleri bünyenizde ba
rındırmamanızı tavsiye etmeyi bir vazife addediyo
rum. 

Muhterem'milletvekilleri, biz demokrasiye yürek
ten inanan ve Meclisin iradesinin üzerinde ve millî 
irade üzerinde hiçbir güç olmadığını kabul eden bir 
partiyiz; bunu özellikle burada belirtmek isterim. 

Ayrıca, çok darboğazlardan geçtiğimiz ve üzeri
mize sıçratılmak istenen, Türkiye'de Parlamentonun 
itibarını zedelemek isteyen güçlere karşı iktidar ve 
muhalefet ilişkilerine önem vermenizi istirham edi
yorum. Demokrasinin gereği olan iktidar ve muhale
fet diyalogunda muhalefetin uyanlarına kulak ver
meniz ve ciddiyete almanızda sayısız faydalar var
dır. 
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•Bu vesileyle hepinizi hürmetle selamlıyorum. Be
şinci IBeş Yıllık Planın memlekete hayırlı ve uğurlu 
olmasını diliyorum. (Alkışlar). 

IBAŞJKAN — Teşekkür ederim İSayın Kocabaş. 
Sayın Kocabaş 30 dakika konuşmuştur. 
Milliyetçi .Demokrasi Partisi Grubu adına Sayın 

Turgut Kunter; buyurunuz efendim. (MDP sırala
rından alkışlar)., 

MıDP GRUBU ADINA TURGUT HALTT KUN
TER (Rize) — Sayın Başkan, Türikiye Büyük Millet 
Meclisinin sayın üyeleri; Milliyetçi Demokrasi Par
tisi Grubu adına, Sayın Başkanı ve değerli millet
vekili arkadaşlarımı saygılarımla selamlarım. Sözle
rime başlamadan evvel Beşinci Beş Yıllık Planı oluş
turan Devlet Planlama Teşkilatı görevlilerine ve Planı 
Plan ve Bütçe Komisyonunda daha da iyiıleştirerek 
görüşmemize olanak sağlayan Sayın Plan ve Bütçe 
Komisyonundaki değerli arkadaşlarımıza da teşek
kürlerimi ifade etmeyi bir vazife bilirim. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; benden evvel 
konuşan mensubu olduğum grubun ve diğer grupla
rın çok değerli rükünleri ve yine şahısları adına ko
nuşan çok değerli arkadaşlarım, Plan üzerinde çe
şitli yönlerden, görüş açılarına göre, Planın çolk 
enteresan noktalarına dokunarak bunları teşrih et
tiler, bizleri tenvir ettiler, 'Bendeniz de imkân nis
petinde bindirme yapmadan kaçınarak maruzatta bu
lunacağım. 

Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
sayın üyeleri; arz ettiğim çerçevede Beşinci Beş 
Yıllık Planım bir İkisini nirengileri üzerinde maru
zata başlamadan evvel bazı hususları dile getirmeyi 
yerinde görüyorum. Planın görüşülmesi için plan 
hedefleri ve stratejisini kapsayan doküman Resmî 
Gazetede neşredilmek suretiyle arife gününden yedi 
gün evvel elimize geçmiş bulunmaktadır. Beşinci Beş 
Yıllık Kalkınma Planının anadokümanı arifeden bir 
gün evvel elimize geçmiş bulunmaktadır. 100 sıra sa
yılı Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 7 Temmuz 
1984 günü elimize geçmiş bulunmaktadır. Bütün bun
ların dışında şahsî takip ve teşebbüslerimle Beşinci 
Beş Yıllık Kalkınma Plânının öncesindeki gelişme
ler, iki 1972 - 1983 yıllarını kapsıyor, sosyal geliş
melerdir bunlar; gene Beşinci Beş Yıllık Kalkınma 
Planı öncesindeki gelişmeler; bunlar da 1972 - 1983 
yıllarını kapsıyor ve ekonomik gelişmelerdir ve ge
ne Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde 
sektörel gelişmeler 1985 - 1989 yılları anasını kapsı-
vor ki, bu çok kıymetli dokümanları 4a ancak arife 
günü elde edebildim. 

— 16 — 
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Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
değerli üyeleri; bütün bu dokümanların Beşinci Beş 
Yıllık Planın müzakeresi için bir bütün teşkil etti
ğini bilhassa belirtmek isterim. Biraz evvel Sayın 
Komisyon Sözcüsü arkadaşımız konuştuğu zaman, 
bütün bu dokümanların aşağı yukarı yaklaşık 2 000 
sayfaya vardığını ifade etmiş oldular. Aynı şekilde 
kendilerinin bu görüşlerine katılıyorum. Çok kısa 
ıbir süre önce elde ettiğimiz ve yaklaşık olarak 2 000 
sayfayı bulan bu dokümanı tetkilk edip, bunların 
tahlilini yapmamız ve ona göre maruzatta bulunma
mızın hiç de kolay bir şey olmadığını bilhassa -be
lirtmeyi yerinde görüyorum. Benden evvel konuşan 
çok değerli arkadaşlarım da, bilhassa bu konu üze
rinde durmuşlardır. Son olarak Sayın Devlet ve Baş
bakan Yardımcısı, bu noktaya müteallik konuşmala
rında, bizi bir ölçüde teselli etmiştir. 

Her şeyden evvel, 1962 senesinde Devlet Planla
ma Teşkilatı kurulduğu zaman, çıkarılmış bulunan 
77 sayılı Kanunun, biran evvel günün ihtiyaçlarına 
ve şartlarına cevap verecek şekilde değiştirilmesi şart
tır ve zarurettir. 

Sayın Başkan, Büyük Millet Meclisinin değerli 
üyeleri; bildiğimiz kadarıyla Plan, Plan ve Bütçe 
Komisyonundî» 5 günlük bir müzakerede intaç edil
miş bulunmaktadır. Halbuki, 77 sayılı Kanuna göre 
bunun 20 günde müzakeresi kabildi- ve hiç şüphesiz 
ki, bu süre Planın çok daha sağlıklı intaç edilmesini 
sağladı. Gene basın, radyo ve televizyondan öğren
diğimize göre, Plan Genel Kurulumuzda 5 günde 
müzakere edilecektir. Halbuki, 77 sayılı Kanuna göre 
8 günde müzakere ve intaç edilebilirdi ve hiç şüphe
siz ki, 'bu müzakereler çok daha sağlıklı olurdu. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şimdi mü
saadenizle çok kısa tetkik imkânını bulduğumuz 
Planın bu ahval ve şerait içinde tabiatıyla yine çok 
kısa olarak bir kısım nirengi noktalarına değinmek 
istiyorum. 

Bunlardan birinci olarak, geneli üzerinde dura
cak olursak; açıkça görülmektedir ki, Hükümet Progra
mı ve icraatı ile plan fikri bir paralellik arz etmemekte
dir. Şöyle ki, Hükümet serbest piyasa ekonomisini 
savunmakta, ihracat ve ithalatta geniş ölçüde libe-
ralizasyona girmekte, serbest döviz kuruna geçmeyi 
amaçlamaktadır. 

Sonuç olarak bu ekonomik politika, ekonomide 
giderek bütün teşebbüs gücü ve sanayi birikiminin 
özel teşebbüse geçme neticesini verecektir. Böylelikle 
serbest rekabet kurallarını işletmeye başlayacak ve 

ekonomi kendiliğinden, beklenen ve arzulanan den
gelere kavuşacaktır. Oysa ki, serbest rekabet kural
larının tam anlamıyla işlemeye 'başladığı bir ortam
da, devletin plan gibi -bir araca ihtiyacı olmayacağı 
açıktır. Çünkü serbest rekabet fikri,, plan mantığını 
reddetmektedir. Bu şartlar altında Hükümet için plan 
hazırlamak, ancak kanunî zorunluluktan ileri gitme
yen bir çaba olmuştur. Tetkikinden de anlaşılaca
ğı üzere, Beşinci Beş Yıllık Plan, geçmiş planlara kı
yasla bu yönden biraz satıhta kalmaktadır. 

Şunu da ifade etmekte fayda vardır ki, Plana gö
re sabit sermaye yatırımlarının 1984 yılı içerisinde 
özeli kesindin payı yüzde 40 civarındadır. Kamu kesi
mindeki payı da yüzde 60 olmaktadır. Plana göre 
1989 yılında özel kesimin payının yüzde 44,5 olması 
öngörülmektedir. 

Türkiye'de kamu yatırımlarının bu kadar yük
sek olduğu bir ortamda, Plan Dönemi sonunda bile 
olsa, serbest piyasa ekonomisine geçerse kamu ya
tırımlarının yüksek nispeti sebebiyle Devlet ekono
mik işlere silk sık müdahale zorunda kalacaktır. Bu
nun da serbest piyasa anlayışıyla çelişeceği açıktır. 
Ayrıca bizzat serbest piyasa ekonomisi fikri, Cum
huriyetin kuruluşundan (beri Devletin politikası olan 
karma ekonomi düşüncesine bağlıdır ve tabii bunun
la da bu düşünce çelişmektedir. 

Planın döviz kuru politikası: 
Plana göre döviz kürü politikası dış rekabet gücünü 

idame ettirecek ve rasyonel 'bir teşvik sistemi oluş
turulmasına katkıda bulunacak biçimde yürütülecek 
ve Plan Dönemi içinde serbest döviz sistemine geç
mesi ortamı hazırlanacaktır. Burada arz ettiğim iki 
hususun da yine birbiriyle çeliştiği görülmektedir. 
Şöyle ki; serbest döviz sistemiyle dış rekabet gücü
nü idame ettiren rasyonel bir teşvik sistemini yürüt
mek mümkün değildir. Çünkü dış rekabet gücünü 
artırabilmek ûçin ihraç malları verimliliğini artır
mak yanında, uzun dönemde ticaret hadlerinin lehe 
dönmesi gerekir. Türkiye .gibi gelişmekte olan ül
kelerde uzun dönem de ticaret hadleri aleyhe dön
mektedir, bu da dış rekabet gücünü zayıflatmakta
dır. 

AET ilişkilerine gelirsek: Plan, AET ilişkilerine 
kısıtlı olarak değinmiştir, özellikle AET ülkelerine 
olan ihracatta emek - yoğun yahut sermaye - yoğun 
teknolojisinden hangisinin öncelik taşıyacağı konusun
da açıklık bulunmamaktadır. 

Fiyat politikasına gelecek olursak: Planda enflas
yonla mücadelede ciddî tedbirler öngörülmemiştir. 
Bu konuda sadece KİT'lerin fiyat politikasına de-
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ğinitaıiştir. KİT'lerin ürettiği temel mal ve hizmet 
fiyatlarının "baskı altında tutulmasının finansman 
açıklarına yol açtığı öne sürülerek, KÎT fiyat poli
tikalarının; enflasyonla mücadele etmek ve fiyat is
tikrarına ulaşmak amacıyla etkin 'bir şekilde koordi-
ne edilmesi savunulmuştur* 

Plana göre, 1984 yılında saJbit sermaye yatırımla
rı içinde özel keşlimin payı yüzde 39,9 iken, 1989 yı
lında yüzde 44,5 seviyesine ulaşacaktır. Görülüyor 
ki, kamu kesimi, Planda belirtildiğinin aksine ola
rak ekonomide sürükleyici rol oynacaktır. Büyük bir-
ekonomide, daha doğrusu bçyle bir ekonomide ise, 
KİT'lerin fiyatlarını piyasa koşullarına göre hemen 
belirlemek enflasyonu körükleyecektir. 

Plan, KÎT finansman açıklarının Merkez Ban
kası kaynaklarından karşılanmaması için fiyat ar
tışlarını zorunlu görmektedir; fakat bu tek yönlü 
bir çözümdür. Gerçek çözüm ise KİT'lerin verimli
liğini artırıp, maliyetlerini düşürmektiri 

Vergi Politikası : 
Plan, vergilerin kurumlaşmayı teşvik edecek bir 

araç olarak kullanılmasını öngörmektedir. Bunun ya
nında ödeme gücü olan fert ve sektörlerin vergi ada
leti prensiplerine göre vergilendirilmelerinin sağlana
cağı söylenmektedir. Kurumlaşmayı teşvik etmek de
mek, söz konusu kurumlarda yeni vergi muafiyeti ve 
istisnaları kabul etmek demektir. Bu da, yukarıda be
lirtilen vergi adaleti düşüncesiyle ters düşmektedir. 

Çalışma Hayatı : 
Plan, ıkamu kesiminde işçi - işveren ilişkilerini 

ahenkli bir şekilde yürütmek üzere kamu kesimi iş
veren sendikaları kurulacağını öngörmektedir. Bilin
diği gibi, bir süre önce SEKA tarafından bir kamu 
kesimi işveren sendikası kurulmuştur, özel sektör 
işveren sendikaları yanında, kamu sektörü işveren 
sendikaları kurmak gereksizdir. Çüknü, kamu hiz
metlerinin niteliği dolayısıyla böyle bir sendikanın 
kurulması sakıncalıdır. Kamu hizmetleriyle özel ke
sim bir terazide bulunamaz ve konamaz. 

Gençlik Sorunları : 
Plan, gençlik sorunları konusunda, «Gençleri al

kol düşkünlüğünden, uyuşturucu madde, suçluluk, 
kumar ve benzeri alışkanlıklardan koruyucu tedbir
ler bir bütünlük içinde ele alınacaktır» demektedir. 

'Bilindiği gibi bu konuda ilk icraat, her türlü al
kolün yahut da alkollü içkilerin satışının ruhsata bağ
lanması ile ilgili kanunun çıkarılması ile başlamıştır. 
Fakat Hükümet, sigara ithalatını ve satışını serbest 
'bırakmakla Plan hedeflerine aykırı hareket etmiş ol
maktadır, 

Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
sayın üyeleri; bendeniz, yukarıda arz etmiş olduğum 
çerçeve içinde bütün bu dokümanları tetkik ederek 
neticesi itibariyle üzerinde durduğum nirengi nokta
larını arz etmiş bulunuyorum. Planın Milletimize ve 
memleketimize hayırlı olmasını temenni ediyorum, bu
nu yürekten diliyorum ve hepinizi saygılarımla selam
lıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kunter. 
Sayın Kunter 15 dakika konuşmuştur. 
Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adına Sayın 

Ahmet Sarp; buyurun efendim. 
MDP GRUBU ADINA AHMET SARP (Diyar

bakır) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; söz
lerime başlamadan evvel Yüce Meclise saygılar su
narım. 

Efendim, ben ulaştırma sektörü hakkında görüş
lerimi izalh etmek üzere huzurunuzda bulunuyorum. 

Yüksek malumunuz olduğu üzere, ulaştırma sek
törünün en büyük kesimi karayolu ulaştırması; ikin
cisi, demiryolu ulaştırmasıdır., 

Planlı döneme geçmeden evvel Türkiye, Cumhu
riyet Hükümetleri eliyle iki büyük hamle yapmıştır. 
Birincisi, demiryolu hamlesi; ikincisi, karayolu ham-
lesidir. 

1923 - 1940 yılları arasında Yüce Atatürk tara
fından başatılan demiryolu hamlesiyle 3 500 kilo
metrelik demiryolu yabancılardan satın alınmış, ayrı
ca 3 500 kilometre yeni demiryolu inşa edilmiştir. 

1950 - 1960 yılları arasında da karayolları gibi 
yeni bir idare, dinamik bir idare kurulmuş ve o yıl
lar arasında fevkalade başarılı hizmetler görülmüş
tür. Bu bakımdan sözlerime başlamadan, planlı döj 
nemden önce de ulaştırma sektöründe önemli başa-
'rılkr ikaz&niılldiıığım Ibeliırtımektte fayda mülahaza eft-
tim. 

Planlı döneme geçildi. Bu dönemde, bilhassa İkin
ci Beş Yıllık Plan döneminde kara ulaştırmasında 
Boğaz geçişi, Boğaz Köprüsü önemli bir kilometre 
taşıdır. Demiryolları inşaatında ise Türkiye'nin kom
şu üHkeferiyİe bağilaıntoısı <îkînci Beş Yılık Plain 'dö
neminde sağlanmıştır. Türkiye - İran demiryolu in
şaatı, Türkiye - Bulgaristan direkt demiryolu inşa
atı bu dönemde gerçekleştirilmiştir. 

Üçüncü Beş Yıllık Plan döneminde ulaştırma sek
töründe yine faydalı çalışmalar yapılmış, Dördüncü 
Beş Yıllık Plan döneminde demiryolu sektörüne ağır
lık verici bazı belirtiler tespit edilmiştir, özellikle de
miryollarının kamu iktisadî kurumu haline getirilmesi 
bu sektörde fevkalâde önemli bir olaydır. Sayın Ulu-



T< B. M. M. B: 87 10 â 7 . 1984 O ; 1 

su Hükümetinin gerçekleştirdiği bu konu fevkalade 
önemlidir. 

Yine Sayın Ulusu Hükümeti döneminde 10 yıl
lık «Ulaştırma Anaplanı» yapılmıştır. Gayet tabiî ki, 
bu, daha evvelki çalışmaların, birikmiş tecrübelerin 
ve el altında bulunan dokümanların ışığı altında ger
çekleştirilmiştir. 

Plan kavramı üzerinde bir nebze durmak istiyo
rum. Plan, özel sektör için teşvik edici, kamu sektörü 
için ise emredici bir belgedir; Anayasamızın öngördü
ğü şekilde. 

Ulaştırma sektörünün en önemli kesiminin kara
yolu ulaştırması olduğunu ifade ettim. Beşinci Beş 
Yıllık Kalkınma Planı, 10 yıllık ulaştırma anaplanına 
dayalı olarak düzenlenmiştir ve ulaştırma konusunda 
öngörülen ilkelerle genelde mutabık olduğumu be
lirtmek isterim. 

Bu Plan, kara ulaştırması payını azaltıcı, demir
yolu ve denizyolu ulaştırması payını artırıcı bir plan 
olmaktadır. Bu faydalı bir gelişmedir. Yalnız bu ge
lişmenin istikrarlı olması lazım. Ani şekilde bu ge
lişme gerçekleştirilemez. Şimdi 'bunu izah etmeye ça
lışacağım. 

Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde, şu 
anda yurt içinde şehirlerarası yük taşıması konusunu 
ele alalım : Şehirlerarası yük taşıması konusunda 
yapılan işin birimi ton/kilometredir. Karayolu ulaş
tırmasında şu anda 42 milyar ton/kilometrelik iş ya
pılmaktadır. Demiryolu ulaştırmasında 6 milyar ton/ 
kiometrelik iş yapılmaktadır. îş gücü bu. 

Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ne öngörü
yor? 42 milyar ton/'kilometrenin beş yıl sonunda 43 
milyar ton/kilometreye çıkarılmasını öngörüyor. De
miryollarında ise, 6 milyar ton/kilometreden 12 mil
yar ton/kilometreye çıkarılmasını öngörüyor, bu gü
zeli 'bir hedief; yani demi/ryolünun payını artırıcı bir 
hedef ama, gerçekçi değil. Niçin gerçekçi değil? Şim
di onu izah edeyim : 

Evvela bu hedefin gerçekçi olup olmadığını anla
mak için, bundan önceki Planlar döneminde bu ko
nudaki gerçekleşme rakamlarına bakmak lazım; kara
yolu ulaştırması nereden nereye gelmiş, demiryolu 
ulaştırması nereden nereye gelmiş? Karayolu ulaştır
ması Plan dönemi başında 10 milyar ton/kilometre 
mertebesinden, 1978 yılında 34 milyar ton/kilometre
ye, 1983'lerde 42 milyar ton/kilometreye gelmiş. Yani 
karayolu ulaştırmasında büyük dinamik bir güç var. 

Demiryolu ulaştırmasına bakalım : Demiryolu 
ulaştırması Plan başında 4 milyar ton/kilometreden 

İkinci Beş Yıllik Plan sonunda 6 milyar ton/kilo
metreye çıkmış, 1972'lerden sonra yerinde saymaya 
başlamış; 6 milyar ton/kilometreden 1980 yılında 5 
milyar ton/kilometreye düştüğünü görüyoruz. Şu an
da da 6 milyar ton/kilometre civarında. Demek ki, 
Dördüncü Beş Yıllık Plan döneminde demiryolu ulaş
tırmasında bir artma yok. Sıfır artıştan birdenbire 
yüzde 12 artışlara sıçramak, kara ulaştırmasında ise, 
yüzde 4 artışlardan birden bire yüzde 0,6 gibi bir ra
kama düşmek kanaatimce gerçekçi değildir. 

Yine gerçekçi olmadığına dair diğer bir konu ise; 
1984 yılı sonunda Türkiye'de 400 bin adet kamyon ve 
kamyonet parkı olacak. 1989 yılı sonunda ise Plan bu 
parkların 700 bine çıkacağını öngörmektedir. Demek 
ki, kamyon ve kamyonet sayısında büyük bir artış; 
yani yüzde 75 mertehesinde bir artış olacak. 

Demiryolu taşıtları artışında ise; Demiryolları iş
letmelerinin elindeki dizel anahat lokomotifleri 400 
adet mertebesindedir. Buna 200 adet ilave yapılmak 
suretiyle yüzde 50 oranında bir artış sağlanacaktır; 
ama ayrıca bu demiryolu çekme gücünün içinde es
kimiş likomotifler var, onları da yenilemek lazım. Ya
ni bu 200 anahat lokomotifi ilavesi net bir ilave de
ğildir. Buflidaın yeniiltenımidsii 'icap ©den lököimıoti'fter'iın 
çıkarılması, düşürülmesi icap eder. Demek ki, demir
yolu taşıtlar parkında yüzde 50 bir artış var. 

Vagon imalatı konusunda Beşinci Beş Yıllık Plan, 
20 bin vagondan 29 bin vagona çıkmayı öngörüyor. 
9 bin mertebesinde vagon yapılacaktır. Yine bunların 
'büyük bir kısmı; yani 20 bin vagonun büyük bir kıs
mı eskimiştir, onların yerine ikame olacaktır. Yani 
demiryolu taşıma gücünde vagon parkında yüzde 40 
gibi görünen bir artış esasında yüzde 40 değildir. 

Bütün bunlara rağmen demiryolu taşıtlarında yüz
de 50 artışı öngörsek bile, bu dönemde tek hat iş-
îetoeael'iği dâvaım edecefkltiır. Yanü deimiryoîu inşası 
öngörülmemektedir. Bazı varyantlar yapılmaktadır. 

Ankara - İstanbul demiryolu; yani meşhur Arifi-
ye - Sincan demiryolunun ise; yılda 5 milyar lira 
mertebesinde para ayrılarak 300 milyar liraya varaca
ğı tahmin edilen bu projenin 50 - 60 yıl gibi uzun 
bir dönemde gerçekleşeceğini gösteren rakamlar orta
ya çıkmaktadır. 

Bütün bu anlattığım şartların ışığı altında demir
yolu ulaştırmasında öngörülen hedef fevkalade yük
sektir. Gönlümüz, bunu ister; ama katiyen gerçekçi 
değildir. 

Bu konuda bu kadar söylemekle yetinmiş olaca
ğım. 
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Diğer konu ise, yatırımlardır. Yaptığımız yatırım
lar gayri safi yatırımlardır, net yatırımlar değildir. 

Ne demektir net yatırım, gayri safi yatırım? Her 
yıl yatırım yapıyoruz. Türkiyemiz, biliyorsunuz yatı
rım mallarıyla donatılmış bir ülke. Yani Cumhuriyet 
döneminde karayolları, demiryolları, barajlar, fabri
kalar yapılmıştır. Tüfkiyede demiryolları üzerinde 
seyreden vagonlar, lokomotifler, karayolları üzerinde 
seyreden kamyonlar, otobüsler, arabalar, tarım alan
larında traktörler var. Her sene yatırım yaparız. Yap
tığımız yatırımların bir kısmı bunların yenilenmesi 
içindir; yani mevcut parkın ve mevcut fabrikaların 
muhafazası içindir. Geri kalanı ise net yatırım olur. 
Mesela bir örnek vereyim : 

450 bin traktör parkımız var. Yılda 45 bin trak
tör yaptığımızı farz edersek, biz sadece yenilemek 
için traktör yapmış oluruz; traktör parkına hiçbir ila
ve yapmamış oluruz. Bunu bütün yatırım kollarına 
teşmil edebiliriz. Bu aynı zamanda kamyon, lokomo
tif, vagon için, mevcut demiryolları ve karayolları 
içindir de. Elinizde 5 trilyonluk bir demiryolu yatı
rımı varsa ve ortalama yirmi yılda bunun değişmesi 
öngörülür ise; yılda 250 milyar Türk Liralık demir
yollarına yatırım yaptığınızda, demiryollarının kapa
sitesi arztmaz, mevcudu muhafaza etmiş olursunuz. 
Demiryollarının kapasitesini artırmak için eskimişliği 
ve aşınmışlığı karşılayacağınızın üzerinde yatırım yap
manız icap eder. 

Şimdi bilhassa son yıllarda bu konuda acaba net 
yatırım yapılmış mıdır? Kanaatimce 1977'lerden son
ra Türkiye'de net yatırım yapılmamıştır Bunu şöyle 
izah edebilirim; 1972 yılını baz olarak alıyorum : 

1972 yılında özel sektör yatırım miktarı 800 milyar 
mertebesinde. Konuştuğum rakamları 1983 fiyatlarıy
la ve Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planında öngörülen 
rakamlarla ifade ediyorum. Demek ki, 1972 yılında 
öztal sektötr 800 milyar Türk liralMc yaltırıim yapmırş 
ve bu her yıl artmış. Nereye kadar artmış? 1977 yılma 
kadar. 800 milyardan 1 trilyon 300 milyara çıkmış. 
Sonra ne olmuş? Sonra, 1 trilyon 300 milyardan aza-
la, azaİa 800 milyara düşmüş, 1984 yılında özel sek
tör 800 milyar Türk Liralık yatırım yapıyor. Bu gay
ri safi yatırımdır. Gayri safi yatırımların sürekli art
ması lazımdır. Demek ki, 1972 - 1977 yıllarında gayri 
safi yatırım 800 milyardan 1 trilyon 300 milyara çık
makla artmıştır. Gayri safi yatırım arttıkça, net yatı
rım da o dönemde artmıştır. Yani o dönemde Türki
ye'nin mevcut makine parkına yeni makine parkı ila
ve edilmiş, yollarına yeni yollar, demiryollarına ilave 

'kapasiteler, fabrikalarına İlave laıbdlkaillaır eklenmiştir. 
Sonra ne oljmuışitur? 19771dan sonra mevcudu yetoi-
ştizdıir, yaıvıaış yavaş ıtülketmıiışliadlir. Esasında, sanayi 'ka
pasiteniz ıtaım ranldumaınHa çaflüşmuyor attıia, aıyrıea ye
rlinle kioiylaımaıyacağdmııız şefküide 'kapasite düşımlüşfttür. 

Bu lyalinıız özel sıelkltiöıride loJ'miammşitıır, 'kamu sdkıtö-
runde de ollmıuışltur. Yine 1972 yılkın esas afl'ııyarum. 
1972 yıllılarında fcakırîJban özlet Isidktör, ikaımu !sıek*ötrü 
'yaltırımllıaıra IbiıribMne 'eşîiit; 800 mlilyar seciyesinde. Ka
imi selkıtlöru İde 1977 - 1978 yıllılarına kadar aırltıyıor; 
1 'triilyo'n 30Q ımill'yîaır liraya bıaılıiığ oluyor. Deımıefk fc!i, 
bıu gafyni salfi 'yatarımla Türîkiye büyüyor. Sonra ne 
olluıyoır? 1978, 1)979, 1980, 1981 İde bu ırakajmteır kü<-
çlüîüyoır; 1 Itoüîyon 300 m'illlyar liradan aşağı düşüyor, . 
lama özıal sekiUördıekii 'glilbi Id'egil, daha 'hafif bîr şieklillld'e 
tküçütae vlar. Yıarii 1 itriMyloin 300 rriüllyar liradan, 1 
•trilyon -200 ımıilyar lira' merlte'bell'eırinıe düşlüyor ve şu 
anda da 1 'trlyon 300 miyar İra imertdbesıinde. O 
hailde kıaimu seiktorülnde eskime ve aşiMilma meselesi 
halledi'ımiiş görünüyor; falcjat özelli ısekltlör yaltırumların-
dla büyük ıgerılleme vaır. 

•Şlmıdü, ıdemlıryalferaınida böyle: yüzlde 100 aıHtışun 5 
yıl İçirikle dlalmaiyacalğiiniin bir diğer nedenli de şu : 

Dam'inyollkırıında /tek hlait işlleitoedi'Iği vardıır. Yanıi • 
teli: halttan kurtulup, çift haitlta ıdönüşmediğii müddet
çe ıkapaisüte rnahduâuır. Aynıca, f8 Ib'iın 'kilomietreHilk de-
mSıınyolîunidai l a l d a n 'bugünte Ikaldiaır faşa edilmiş ve 
ciskiim'iş Ikesimlîier vardıır. Yani 50. yaşındla, 100 yaşım
da derniiryollu 'fcesıilmferd vaırdıır. Buralarım bugünün k'o-
ışulHarına UyidurUlrna'sı iaaıp eder. Bu. da, ibiraz e'Vveıl 
arz eltitiğim gflbr, 'büyük yaitıııriimu icap öBKiriiyar. 

Diğer bir ikonu : Demiryolllannnıiın kapals'iiteslni is-
tediğinliz 'kaldaır arltıırımz; ama uliaışitona. iselktorü, ta-
rıim ve Sanayii ıselktörünlün fbıiır foınlksfflyo'nudiuır. Yani 
'tanım1 ve sıainiayülde eğer artış yapmazsanız, uteşfcrrma 
sekltörü .nıeyii ıtaşi'yacaik? Taıram ısektörunıde artış yüz
de 3,6. Bazı 'kelsüımferde yüzde 2ldir. Mes'ella buğday 
5 'sertedir 1(5 mÜlyon İtfan divannda oynuyor; «Beşinci 
'Beş Yılık 'Plan dönemlinde bu 17 milyon tona çuka-
©alk>> ıdenüyor. 

Taşlkötaııürlü lüreit'imi yıılllllardır, 15 veya 20 senedir 
4 milyon ıton üivaranida 'oynar ve nilhaıyelt 'hedefte 4 
m'illyan ton cüvaıınnda; yana taşkömüründe büyük bir 
ariti'ş öngörülmüyor. 

§dker pain'cara üretöîmli 1978'lde 8 milyon ton, 1982' 
de 12 mlİyon ton, 1989*da yine 12 milyon ton; şe
fe pancarı üretiminde de artış ydk. 

'Bu'nlaırı nüye siayuyorum? Burular demlinyoiliu ufl'a/ş/tur-
mıasaıyla ıtaşımıaın önemli tmadldeleır. Bunlar aırtaazls'a s'iz 
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HİemiiryoIunıuın kapasifbesîni 'üsftıeidiitgİFUZ îkfaldaır artının, ne
yli , kaşıyacaksınız? Zatten etaııomlilde (bunalımı olduğu 
dlönemlUeıidle bumun en güzel ımfeaillinli demiryolu seflc-
(tönüödie ıgöımekltıeyliz. 196KX yıllımda demiryolu ış'ekıtö-
'rtünde birdenlbine (bir aşağı ıdloğru Icsvnillma gorlüyo-
ıruz. 1958*lerde, 1959HaındJa' 5 Milyar ton «omdtre 
lalam İşgücü Mrdenblire 4 milyar ton/(kilometreye dü
şlüyor, sanıra tekrar yükseliyor. 19801de me giörüiyo-
tfuz? 19801de 6 Milyar lton/ıkilomıöfcreliend!en 5 mffllyar 
ttion/lkiîomeltıreye dlüştöülğünü görlüyoruz. Niçin? Çün
kü faforflkallar (kapattı1, grevller vaır, ekonomide bunalım 
yar. Sanayi ve ıtanım sdktöroinlde iürdtüm artışı lölima-
dıfğjndam (bu (bumıallıimıı görüiyoruz, 

§!im!di, ülaişti'rma isıeHdtönünide ön'emiM yatamîlaın bu 
Beşlintii 'Beş Yıillılk Pİİanida görmıemielktieyİz. Neldir 
önelmlli yaitmıımilar? Büyük projeller; yani! lilkinci Boğaz 
(köprüsü hakkında 'bir konuya .ratftlaımıııyoruz. Gerçi 
Ibü'tçe idüşı yaipiiiaıcağiinı biliyoruz, ama yine (kamu (ke,-
ıs>im)ıriin ıgerçekteşıtürecieği (bir husus olacağımla (göre (bu 
'ikindi Boğaz IköproMi ve pttanilar da (kamuya emredici 
ıbeHlgöler 'olduğuna göre, bu fconıunuin plliainı'da gözülk-
rnesii 'icap edendi. 

Diğer önem© bir proje TEM Projesi; yanii Traınıs 
Europeaın iMotorvvay Projesi ki, yhrtaraıraisıı bir an
laşanla iıe bu projeye dalhil olmuşuzdur. Bu proj© hak-
(kımldıa Ida sadreşlifa Mir «nota ırasltîayam'adıım. 

İstanbul! - An'kaıra demiryolu hakkındaki ıgörüş-
leriımi biraz 'evvel iarz etföîm. Bu demiryolunu ya ol
duğu .yerde burakalım yahut da doğru dürüst devam 
edelim.. ÇürtkÜ Türikiye'ıdle en önemli 'konu, büyıüik 
projelerin uzun yilaır ısürüncemöde hiıraMma&ıldııır. 
Bir Yeşilköy Pnojösli vardıır; 1968 yılımda başliamışltiir, 
Kene 1984 hâla" bıî^rlemömli^ir. 16 yılda MitiMlıeme-
yen bür proje... Bunıa benzer baışlka projel'er de vaır-
dıır. Bfflhaislsfa Ibaırajılar bu şekildedir. 

Bu projelerim reaiîizasyonunuın ıgedi/kmetsİ enflasyo
num en büyüik aım'lIerinkJenldu'ır. Çünktü buralara para 
yatıınıyonsunıuz; fakat (bunun 'karşıfeğında mail ve hiiz-
ımıöti miemıen lüreüömiyorsuınuz. Sürdkl olliarak para 
lyaltıırıyomumuız, 1 5 - 2 0 'yıl sonunda mal ve hizmet 
(üretimimde 'artış ortaya çikııyor; ama o zaımama kadar 
enfliaısiyoın başiinu alıp güdüyor. (Biraz dvvel aırz ettıi-
ğürnı gM, bu projeliler iç'in başlka yön/temter getirtmek 
Uaznmıdnır. 'Sayanı BaışMalkam 'bu konulara gayet iyi bülür-
(Iıeri 

Yinie ul'açltıırma üle i g l i önemi) bir löonu, uüaş'tıırma 
Ikoordiniaısyonu ırnöseteıM'iır. Yani Tüdciîyelde deriizyolü 
uflaıştormaısı, demiryolu ulaştırması, »karayolu ulaşitır-
ması, havayolu ulaŞtırmaJsi! arasımda bir 'koordinasyon 

eldsMğj vaırdıır. Bu eksidlliğin giderimesi için uzun 
yular çatoşanaflaır yapstoıştır; ama gömül isterdi 'ki, ka
mu lidaıresiindle ıbu kadaır büyülk reorgan'izasıyonknn 
yapıldığa. (bir dönemde bu konuya da bir çözüm göti-
ril&in. Falkalt (tersine, bu konu hiç ele atamamış, ulaş
tırma aflltyapisama yapan; 'demiryolu, JJmaıniİar, hava 
meyidamöıaırı, karayolu uiaışturması. yapan (kuruluşlar 
BayjJüdırMc ve İskân Bakanlığı bünyesi idinde yine 
muhafaza edilmliş; İşletmedi kuruluşlar olan Türkiye 
Oumhuııiiyıetî Devilleit Demiryoları, Demüzoiik Bamlka-
8ii, Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Türk Hava Yol
ları gübi ş̂lettmeOıer Ulaştıırma Bateanllığı çaıtnsı afttında 
muhafaza edilmiş. 

Karayolları yapımını Karayolları Genel Müdür
lüğü yapar, ulaştırma politikasını Ulaştırma Bakan
lığı düzenler; karayollarında ulaştırma hizmetini ise 
karayolları üzerinde seyreden özel sektör firmaları, 
yani otobüs şirketleri, kamyon sahipleri yapar. Çok 
başlılık vardır. 

Limanlar konusunda altyapıyı Bayındırlık Bakan
lığı yapar, işletmeyi Demiryolları İdaresi yapar, De
nizcilik Bankası İdaresi yapar, bazı bankalar yapar. 
Bu konu da bir reorganizasyon ve bir çözüm tarzım 
hâlâ beklemektedir, 

Bir nebze de haberleşme konusuna temas etmek 
istiyorum. Haberleşme, yine ticaret sektörünün, sa
nayi sektörünün gelişmesi için önemli bir altyapıdır. 
Son yıllarda bu konuda önemli adımlar atılmıştır ve 
PTT'nin yatırımlarında büyük artışlar görülüyor. 
Bunu şükranla karşılamaktayım. Beşinci Beş Yıllık 
Planda PTT için öngörülen hedefi ise küçük görü
yorum. Sebebini izah edeceğim. 

1978 yılında telefon kapasitesi 1,1 milyondur. 1984 
yıünda bu 2,2 milyona ulaşacak. Demek ki, yüzde 
100 bir artış. Ne zaman olmuş bu? Ekonominin bu
nalım içinde olduğu bir dönemde. Dördüncü Beş Yıl
lık Planı biliyoruz. Yılda yüzde 2'lik bir artış var. 
Halbuki PTT hizmetlerinde, daha doğrusu kapasite
sinde yüzde 100 bir artış olmuş. Bu fevkalade başa
rılı bir çalışına. Tabiî bu yeterli bir kapasite değil
dir, onu da izah edeyim. Çünkü komşularımız, bun
lardan bir tanesi mesela Yunanistan; 100 kişiye 30 
telefon düşüyor. O ölçülere göre şu anda bizim 15 
milyon telefonumuz olması lazım. Halbuki 2,,2 mil
yon, biraz evvel arz ettim. Demek ki, oldukça düşük 
bir seviyedeyiz. Yine diğer komşularımız da bizden 
bir hayli ilerideler. 

Şimdi ne görüyoruz? 1,1 milyondan 2,2 milyona 
çıkmışız. Beşinci Beş Yıllık Dönem sonunda ne ön-
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görülüyor, biliyor musunuz? Bunun 3;7 milyona çık
ması öngörülüyor. Yani 5 yıl önce gerçekleştirdiği
miz hedeften daha aşağıda bir hedef. Halbuki.PTT* 
nin imkânları artmış. Nasıl artmış? PTT kârlı duru
ma geçmiş, oldukça kârlı duruma geçmiş; tabiî ta
rifelerde zamlar yaparak. O konuya ayrıca değinece
ğim. Mesela, 1984 yılında 80 milyar lira kâr edece
ği öngörülüyor. Oldukça iyi birşey; ama 120 milyar 
lira da yatırım yapması lazım. Yani, yine Devletin 
transfer meselesi var; fakat bu dinamik kuruluşa 
(Mademki başarılı bir kuruluştur) daha fazla imkân 
verelim, hiç olmazsa bu 3,7 milyon hedefi büyüte
lim derim. Yani mümkünse 5 milyona çıkmasında 
fayda mülahaza ediyorum. 

Çünkü, haberleşme fevkalade önemli bir konu
dur. Bilhassa şehirleşmenin arttığı Türkiye'de, büyük 
şehirlerin çok büyüdüğü Türkiyemizde haberleşme; 
şehir içi ulaşımının şiddetle arttığı İstanbul, Ankara, 
İzmir gibi büyük şehirlerde ulaşım sıkıntısının haber
leşme bir ikamesidir. Yani siz haberleşmeyi iyi sağ
layamazsanız, o zaman şehir içi ulaşımında büyük 
darboğazlar meydana gelir; herkes meselelerini yüz 
yüze görüşmekle halletmeye kalkar, bu da büyük sı
kışıklıklar doğurur. En basit bir misal vermeye ça
lıştım. 

Yine son yıllarda Ulusu Hükümeti döneminde, ik
tisadî Devlet Teşekküllerinin hepsinin İktisadî Dev
let teşekkülü olmadığı gerçeğine varılmış olması ve 
bunların bir kısmının kamu iktisadî kurumu olarak 
organize edilmesi fevkalade olumlu bir Çözümdür. 
Sayın Özal Hükümetinin de, aynı konuda aynı ka
rarlara vardığı için, yine olumlu bir yolda olduğunu 
belirtmek isterim. Çünkü uzun yıllar Demiryolları 
İdaresinin İktisadî Devlet Teşekkülü olmasının bü
yük sıkıntıları olmuştur. Demiryolları, Denizcilik 
Bankası, PTT; bunlar iktisadî Devlet Teşekkülü de
ğildirler. Bunlarda kamu hizmeti ağır basar, Bunlar 
kamu iktisadî kurumudur; kamu iktisadî kurumu ol
maları icap der. Bunun zararı nedir, faydası nedir? 
Zararı şu : 

Demiryolları İdaresine siz, İktisadî Devlet Teşek
külü diyeceksiniz, gelir ve giderlerini ona bırakacak
sınız, iktisadî olmayan hatları ona işlettireceksiniz, 
zarar edecek işletme ve zarar ediyorsunuz diye hor-
layacaksınız, yatırımlarım vermeyeceksiniz zamanın
da; onu ihmale, eskimişliğe ve çağ dışılığa iteceksi
niz... Bu insafsızlıktır. Nihayet son yıllarda bu ko
nuda olumlu adımlar atılmasını şükranla karşılıyo-
rum< 
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Bir nebze de enerji konusuna değinmek işitiyorum. 
Enerji konusunda 29 milyar kilowat/saatten 51 mil
yar kilowat/saate ulaşılması iyi bir hedeftir, gerçekçi 
bir hedeftir; ama Karakaya Barajının bitirilmesi şar
tıyla. Karakaya Barajı bitirilmezse, bu hedefte 8 mil
yar kilowat/saatlik bir düşüş olacaktır ki, bu fevka
lade tehlikeli bir konudur. Çünkü, 51 milyardan o 
zaman 1989'larda 43 milyar kilowat/saat hedefine 
varmış olacağız ki; sanayi sektörü darboğazdan kur
tulmayacak ve enerji kısıtlamaları devam edecek de
mektir. O bakımdan Hükümetin özellikle Karakaya 
Barajı üzerinde durmasında fayda mütalaa ediyorum. 
Tabiî bunu söylemekle Atatürk Barajının da biran önce 
bitirilmesi, (Ki, bunun bu Beş Yıllık Planda gerçek
leşmesi mümkün değil, onu kabul ediyorum) hiç ol
mazsa altıncı beş yıllık plan dönemi sonunda gerçek
leştirilmesi icap eder. 

Nükleer santral konusuna da bir an önce başlan
masında fayda vardır. 

Petrol konusu : 
Maalesef petrol konusunda son 10 yılda, hatta 

15 yılda bir duraklama ve hatta düşme var. Bir za
manlar Türkiye'nin petrol üretimi yılda 3 milyon ton 
mertebesinde idi. Şu anda 2,2'ye düşmüş bir ara ve 
Beşinci Beş Yıllık Plan dönemi sonunda da 2,7 mil
yon tona çıkması öngörülüyor ki, vaktiyle 1968 -
1969'larda, Sayın Başbakanın da buradan ifade etti
ği gibi,. 3 milyon ton mertebesindeydik. Bu hedefler 
de fevkalade küçük hedeflerdir ve Hükümetin petrol 
konusunda özel sektöre ve yabancı sermayeye önce
lik vermesini şahsen uygun bulmaktayım. 

Taşkömürü konusu yürekler acısı bir meseledir. 
Yıllardır (Biraz evvel de arz ettim) 4 milyon ton ci
varında oynuyor; 4'den 3'e düşüyor, sonra tekrar 
3,5'a çıkıyor. Halbuki Türkiye'de demir çelik sana
yii taşkömürü ve demir cevheri ile olur. Taşkömü
ründe darboğaz fevkalade önemli bir konudur. Aksi 
takdirde taşkömürü ithal etmek zorunda kalırız. Dö
vizlerin bu kadar kıymetli olduğu, dış ödemeler den
gesinin Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı dönemin
de de halledilemeyeceği ve 7 milyar dolar borcumu
zun artacağı da dikkate alınırsa, bu gibi konuların 
üzerinde daha hassasiyetle durulmasında fayda mü
talaa ediyorum. 

Efendim, beni dinlemek zahmetinde bulunduğu
nuz için hepinize teşekkür eder, saygılar sunarım. 
(Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Ahmet Sarp 30 dakika konuşmuştur. 
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Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adına Sayın 
Ertuğrul Gökgün; buyurun efendim. 

MDP GRUBU ADINA ERTUĞRUL GÖKGÜN 
(Aydın) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ko
nuşmama başlamadan evvel hepinizi saygıyla selam
lar, Planın hazırlanmasında çalışan, devlet görevlileri
ne ve Planı Meclise sunan Hükümete huzurunuzda 
teşekkür ederim. 

Gerek Türkiye ve gerekse dünya için, bütün in
sanlık için büyük önem taşıyan tarım sektörü hak
kındaki görüşlerimi arz etmek üzere huzurunuza çık
mış bulunuyorum. 

Tarım sektörü Türkiye için çok önemlidir. Bunu 
birkaç kelimeyle şöyle izah edebiliriz : 

Nüfusun halen yüzde 55'i köylerde tarım ve çift
çilikle uğraşmaktadır. Nüfusun büyük bir kısmı kır
sal alanda bu sektörde istihdam edilmektedir. 

Millî gelirin ortalama dörtte biri tarım sektörün
den sağlanmaktadır. İhracatın yüzde 40'ı doğrudan 
doğruya, yüzde 15 - 20'si de dolaylı olarak tarım 
sektörü kanalıyla tahakkuk ettirilmektedir. 

Gösterilecek bütün faaliyetlerin, her sektörün 
göstereceği her faaliyetin bir tek amacı vardır; in
sanların mutluluğu ve insanların refahının artırılma
sı. Refahın artırılma ölçüsü de, sonsuz denilebilecek 
kadar çok olan insan ihtiyaçlarının azamî nispette 
karşılanmasıdır. Sonsuz denecek kadar fazla olan in
san ihtiyaçlarının en başında geleni yiyecek, giyecek 
ve barınma ihtiyaçlarıdır. Bunların en başında bulu
nan yiyecek ve giyecek ihtiyacı tarım sektörü tara
fından sağlanmaktadır. Bugün bu sektör dünyada 
gitgide önemini artırmaktadır. Dünya nüfusu 2000 
yılında 6,2 milyara ulaşacaktır. Türkiye'nin nüfusu 
da 2000 yıllarında 70 - 75 milyona ulaşacaktır. 

Bugünkü şartlar içerisinde, FAO'nun yaptığı araş
tırmalara göre, 435 milyon insanın her gün aç uyu
duğunu, bitkisel üretimin eksik olduğu, noksan bes
lenmeye tabi olan 86 ülkeyi göz önüne getirirsek, ta
rımın Türkiye ve bütün insanlık için ne kadar büyük 
önem taşıyan bir sektör olduğu kendiliğinden ortaya 
çıkar. 

Şimdi, tarım bu kadar önemü olduğuna göre, biz 
buraya alınan tedbirleri yıkıcı bir maksatla tenkit et
mek için çıkmış değiliz. Planın başarıya ulaşmasını, 
iktidarın aldığı tedbirlerin başarıya ulaşmasını sami
miyetle istiyoruz. Ancak biz burada hataları söyleye
rek, olumlu katkılarda bulunmak maksadıyla konuş
malar yapıyoruz. Ben de şimdi konuşmalarımı bu 
maksatla yapacağım; başka açıdan değerlendirilme-
mesini rica ederim. 

.Yalnız şu anda üzüldüğüm bir nokta var. Planın 
başarısını, Planın mükemmelliğini savunacak iktidar 
sıraları boş. Yalnız teselli bulduğum bir nokta var, 
Sayın Özal gelmiştir buraya. Sayın Tarım, Orman ve 
Köy İşleri Bakanı da burada olsalardı daha sevine
cek, daha mutlu olacaktım. (ANAP sıralarından, «O 
da burada» sesleri). 

Özür dilerim, görmemişim; şimdi daha mutluyum 
efendim. 

Tarıma ait, tarım sektörüne ait plan incelendiği 
zaman hayret etmemek elden gelmez. Bu kadar önem
li, devletleri içine alabilecek kadar geniş sahalarda 
sektörler olarak çalıştığımız tarıma ait plan ve prog
ram birkaç cümle ile geçiştirilmiş; âdeta yasak sav
ma kabilinden, hatta bazı cümleleri de düşük ve 
müphem olarak karşımıza çıkarılmış bulunmaktadır. 
Bunu ben tarım sektörünün büyüklüğü ile bağdaştı-
ramam.; 

Tarımda bu kadar büyük kaynaklara sahibiz de
dim. Ne gibi kaynaklar var? Bunları belirtmekte fay
da mülahaza ediyorum. 28,5 milyon hektar işlenebi
lir tarım alanına sahibiz. 22 milyon hektar meraya 
sahibiz. 20 milyon hektar da ormana sahibiz. Bun
lar bazı Avrupa devletlerinden büyük alanlardır. 
Onun için tarım sektörü büyüktür. 

Tarımın en mühim doğal kaynaklarının başında 
gelen toprak ve su; 104 milyar metre küp su kaynağı 
potansiyeline sahip bulunuyoruz. Bunun kaçta kaçını 
kullanıyoruz? Bunun 17,5 milyar metre küpünü kul
lanabiliyoruz, geri yanı akıp gidiyor. Topraklarımız 
kuru, bazı yerlerde rüzgâr erozyonu ve çölleşme; 
ondan sonra kıymetli toprakların sular tarafından sü
rüklenmesi karşısında 104 milyar metre küplük bir 
potansiyelin 17,5 milyar metre küpünü kullanarak ba
kıp duruyoruz., 

Hayvan kaynağı olarak nelere sahibiz? 88,5 milyon 
küçük ve büyükbaş, 59,6 milyon da kanatlı olmak 
üzere 14& milyon baş 'hayvan kaynağına sahip bulu
nuyoruz. Bu kaynağı da şöyle mukayese edelim: 

Konya'nın Cihanlbeyli ilçesinde bulunan koyun 
mevcudu, Hollanda'daki koyun mevcudundan çoktur. 
Bizim bir 'kasabamızda, bir köyümüzde bazı devletlerin 

sahip olduğu hayvan sayısuıidan fazla hayvan kaynağı 
mevcuttur. EliimizdeM kaynakların çapı bu kadar ge
niştir sayın milletvekilleri. 

Ormanlarımız 20 milyon hektar. O da kendisinin 
büyüklüğünü açıkça göstermektedir. 

Bu kaynakların rasyonel bir şekilde işletilmesi, mal 
ve hizmet üretilmesi için görev alan bakanlık (Şimdiki 
ismiyle Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı, yarın 
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isminin ne olacağını pek tahmin edemiyorum; ajna 
herhalde yarın bu isim değişmez efendim) bünyesinde 
çeşitli mesleklerden 25 bin yüksek tahsilli, (Bunlar, 
Köy işleri eklenmeden önceki rakamlar) 16 bin büro 
personeli, 30 bin yardımcı personel, 13 bin de-motorlu 
araç mevcuttur. Bu büyük kaynağın karşısında bu 
miktarda da personel vardır. Planın uygulamasını yü
rütecek, planın başarıya ulaşmasını sağlayacak personel 
de, teşkilat da bu. ıBiraz sonra size, reorganizasyon 
felaketinin Tarım Bakanlığına neler getirdiğini de 
ayrıca izalh edeceğim. 

Şimdi temel kaynağı olan toprak üzerindeki görüş
lerimi arz etmek istiyorum. 

Plan incelendiği zaman toprak dağılımı, toprak 
dağılımındaki dengesizlik, topraksız 'köylü ve çiftçiden 
hiç söz edilmediğine rastlıyoruz. Oysa bu sekıtörün 
sahipleri olan ve 'bugün köylerde yaşayan yüzde 55 
nispetindeki nüfusu yakıridan ilgilendiren topraksız 
köylü ve çiftçi vatandaşlarımızın durumu öncelikle ele 
alınmalıdır. Anayasanın 44 üncü maddesi bunu Dev
lete görev olarak vermiştir. Buna rağmen Beşinci Beş 
Yıllık Kalkınma Planında toprak ve tarım reformu 
konusunda yasak savma kabilimden bir cümle 
geçmekte, ondan sonra hiç söz edilmemektedir. Topra
ğın verimli olarak korunması ve geliştirilmesi, erozyo
nun önlenmesi, yeter toprağı 'bulunmayan köylü ve 
çiftçiye toprak sağlanması Devletin görevidir. 

Erozyondan ıhiç söz 'edilmemiştir Planda. Yapılan 
hesaplamalara göre büyük ve kıymetli arazi parçaları 
her yıl rüzgârlarla havaya savrulmakta, sularla de-, 
nizlere, göllere taşınmaktadır. Bu önlenmelidir. Bu 
önlenmediği takdirde çölleşme olacak ve güzel Anado
lu'nun bir gün verimsiz topraklara sahip olmasına-
neden olacak bir durum ortaya çıkacaktır. Planda 
erozyona ait tek kelime görmek mümkün değildir. 
Varsa da endirekt yoldan yazılmıştır. Esaslı bir faaliye
tin gösterileceğini ifade etmeyen cümleler vardır. 

Tarımsal alanlar bugün erozyondan başka bir de 
sanayileşme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Şehirleşme 
ve yerleşme nedenleriyle verimli iklim bölgelerinde; 
mesela Aydın ili gibi 'Ege Bölgesinin verimli toprak
larında sanayi tesisleri kurulmakta, betonlar yığılmakta 
ve yarın insanların açlığına neden olacak bazı faaliyet
ler sürüp gitmektedir. ıBunu önleyecek bir tek kelime de 
Planda yer almamıştır. Almış olsa da endirekt yoldan 
yer almıştır ve herhangi 'bir çalışmayı ifade etme
mektedir. 

Anayasanın 45 inci maddesi, tarım arazileri ile 
çayır ve meraların amaç dışı kullanılmasını men etmek
te, bu konuda köylü ve çiftçilere gerekli yardımın ve 

desteğin sağlanmasını emretmektedir. İşte köylerde 
yaşayan ve nüfusun yüzde 55'ini teşkil eden, bize 
yaşamak için en zarurî ihtiyaç maddeleri olan yiyecek 
maddelerini üreten bu kitle; ortalama millî gelirin 
fert (başına düşen payından yılda üçte birini almakta
dır. Bu da bityük bir dengesizliktir. Neden bu kitlenin 
sosyal durumu dikkate alınmamakta, bu gelirin artırıl
ması için Planda herhangi bir çalışmadan söz edilme
mektedir? Bunu da yadırgamış bulunuyorum. 

Bugün köylü ve çiftçi vatandaşlarımız ekonominin 
hareketini sağlayan motor gücüne sahip kitledir. Bugün 
çarşıya gidip şoför arkadaşa soruyorum; «[Senin işin 
var mı?» «Yok» diyor. «Neden?» diye soruyorum; 
«Köylü vatandaşın parası yok, ben de iş yapamıyorum» 
diyor. 

«Doktor bey, sen bu sene çok hasta muayene ettin 
mi, gelen, giden oluyor mu?» diyorum? «Hayır» diyor. 
«Neden?» diye sorduğumda da, «Köylü vatandaşta 
para yok» diyor. 

Manifaturacıya soruyorum; «'Sen bu sene ne kadar 
satış yaptın?» «*Bu sene geçen yıla nazaran az. Köylü 
vatandaşta para yok, gelmedi. Malının karşılığını 
almadı, onun için gelmedi.» diyor; 

Demek ki, ekonomiye hareket veren de bu mukad
des kitle. Bunun geliriyle, bunun kalkınmasıyla ilgilen
mek mecburiyetindeyiz. Planlara bu konuda mutlaka 
önemli maddeler koymak zorundayız; bu yapılmamış. 

Toprağın gübrelenmesine gelince: 
Gübre fiyatları son yıllarda artmış bulunmaktadır. 

Planda gübre kullanımı yüzde 70'ten yüzde 85'e çı
karılacak deniliyor; hatırımda kaldığına göre. Bu biraz 
şüphelidir. Çünkü enflasyon afetinden yakamızı sıyır
mış değiliz. Gübre de zam görecektir. Sayın Hükümet 
Başkanı, bugünkü gazetelerde incelediğime göre; «Sa
kın korkmayın, benzinden başka şeye zam yok» diyor. 
Daha neye olsun efendim?.. Benzine yapılan zam 
her şeye zamdır; ekmek, su, her şey... Benzine yapılan 
zam hepsine sirayet edecektir. Başkasına zaten zam 
yapmaya gerek yoktur. Onun için, biz petrol almaya 
mahkûm olduğumuza göre, zamlardan da yakamızı 
kurtarmamız mümkün değildir. Çiftçimi köylünün 
kullanacağı gübreye de zam mutlaka yapılacaktır. Bu 
zamlar karşısında gübre kullanımı nasıl yüzde 90'a 
çıkacaktır; bunu anlamak mümkün değil. 

Oridan sonra, milyonlarca hektar tarımsal sahada 
değer kaybına sebep olan tabiî gübrenin yakılmasını 
önleyecek tedbirlere Filanda yer verilmemiş; bir tek 
kelimeye rastlamak mümkün değil. Bugün Doğu 
Anadöluda vatandaşlarımız, tarlalarımıza büyük etkisi 
olacak sunî gübreden daha etkili, daha güzel olan 
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hayvansal (gübreyi yakmaktadır medburen, yaikıit olarak J 
kullanmaktadır. Milyarları bulan bu kaybı önlemek I 
için köylü ve çiftçilerimizi eğitmek, onlara gerekli I 
desteği sağlamak, onların bu ıgübreyi tarlasına atacağı I 
şartları yaratmak zorundayız. Planda (buna da yer I 
verilmemiş, inşallah buna ara planlarda yer verilir, I 
ele alınır, desteklenir. I 

Şimdi geliyorum /bitkisel kaynağın geliştirilmesine. I 
Yüksek verimli tohum ithalini takdirle karşılıyoruz. I 
Bu başarının devamını diliyoruz. I 

(Tarım sahasında üretim, dağıtım, değişim ve tüke- I 
tim safhaları incelendiği zaman, büyük hataların, bü- I 
yük sıkıntıların mevcut olduğunu görürüz. Biraz 
önce ulaştırma sektöründen söz eden sayın milletve- I 
kiline hak vermemek elden gelmiyor. Bugün üretim I 
sahasında, Adana'da veya Aydın'da veya başka üre-

* tim sahalarında 10 liraya kadar düşen domates, Do
ğu Anadolu Bölgesinde 80 - 100 liraya kadar satılma i 
durumuna geliyor. Bu da, ulaştırma imkânlarının or- I 
ganize edilmemesinden, üretim sahalarından tüketim I 
sahalarına yapılan nakliyatın düzenli olmayışından 
ileri gelmektedir. Planda tarımsal sektör ele alındı- I 
ğı zamain bu konunun da dikkatle ele alınması ve 
önemle üzerinde durulması gerekir. I 

Hayvancılık konusundaki programa da biraz de- I 
ğinmek istiyorum. Hayvancılığı ve hayvansal kay- I 
nağa dayalı ekonomik faaliyeti uzun yıllardan beri I 
hiçbir çevreye anlatmak, onlara işin mahiyetini ta- I 
nıtmak imkânını bulamadım.; Çok şükür, belki ran- I 
devu almak istesem güçlükle yanma gidebilirdim, 
Sayın Özal burada; hayvancılık kaynağının işletilme
sini, buna ait ekonomik faaliyetin mahiyetini özlü I 
olarak anlatmak istiyorum. I 

Hayvancılık faaliyeti endüstriyel bir faaliyettir. I 
Bu faaliyetin makinesi hayvandır, hammaddesi yem- I 
dir, elde edilecek ürünler de hayvansal ürünlerdir. 1 
Bu, üç kelime ile izah edilebilir. Endüstriyel faali
yette hammadde vardır, makine vardır, ürün vardır. 
İşte hayvancılık sahasında da bu vardır; yem, hay- I 
van ve ürün. Pancar işlenirken hammadde pancar, I 
şeker fabrikası bunun makinesi, elde edilen şeker de I 
üründür. Hayvancılıkta da yem hammaddedir, ma-«I 
kine hayvandır, elde edilen ürünler de endüstriyel I 
faaliyet sonu elde edilen ürünlerdir. Bunu bu tarz- I 
da ele almak zorundayız. I 

Bunu niçin söylüyorum? Bunu söylememin se- I 
bebi şudur: Memlekette bugün mevcut hayvan var- I 
lığı açtır. 

Sayın milletvekilleri, açlık içinde olan bir kaynak I 
bize nasıl faydalı olacaktır? Ama bu haliyle de bize I 
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faydalı olmaktadır, ıbüyük destek olmaktadır. Bugün 
birçok sorunlarımızı hayvan kaynağı halletmektedir. 
Süt, yoğurt, peynir gibi en önemli gıda maddelerini 
'biz bu (kaynaktan elde ediyoruz. Bü bakımdan, bu 
kaynağa insan zekâ ve kabiliyeti, sermaye, emek ek
lenerek, bu kaynaktan tam rasyonel bir şekilde üre
tim sağladığımız, bu faaliyeti dağıtım, değişim, tü
ketim safhalarıyla donattığımız ve dış ülkelere ih
raç ettiğimiz takdirde enflasyon belasına karşı çıka
cak en iyi ilaç ve enflasyona karşı koyacak en iyi 
kaynağın hayvancılık kaynağı olduğu görülür. 

Bugün petrolü almak zorundayız. Kendi toprak
larımızdan petrol çıkaramıyoruz; fakat elimizde bu
lunan hayvan kaynağı gerek yurt içinde, gerekse 
yurt dışında her şeyiyle pazar bulacak, her şeyiyle 
değer ifade edecektir. Bilhassa bizim hayvansal ürün
lerimize ihtiyaç duyan komşularımız bize çok yakın 
mesafelerde bulunmaktadır. Eğer biz maliyet enflas
yonundan yakamızı sıyırır, mallan ucuza mal eder
sek, yakınlığımız nedeniyle de bizimle rekabet ede
cek bir ülke karşımıza çıkamaz. Her ülke dünyadaki 
her kaynağa sahip olamaz; 'bazı kaynaklara sahip 
olur, işletir, üretim sağlar; sahip olmadığı kaynağı 
ithal eder. O ithal ettiği malları ürettiği mallarla kar
şılar ve sorununu halletmiş olur. Petrol çikmıyûrsa, 
eğer alınyazımız bu ise, biz petrolün yokluğunu kır
mızı petrolle; yani etle karşılayabiliriz, beyaz pet
rolle; yani tavuk etiyle karşılayabiliriz.; Yer yüzünde 
bunun misalleri vardır. Bizim bir vilayetimiz kadar 
büyüklükte olan ülkeler dünyayı tereyağına, peyni
re, süte, çiçeğe boğmaktadırlar. Tarım sektörünü akıl
lıca kullanırsak, çok kısa zamanda sonuç verecek 
tedbirleri uygularsak, biz, hayvancılık yönünden yer 
yüzünün en ileri ülkesi durumuna gelebiliriz. 

Planda bugün yem üretimine hiç önem verilme
miş. Yemin yok ise hariçten hayvan ithal etmek de 
gülünçtür.; Çünkü, senin hammadden yok ki, maki
ne ithal edeceksin. Bir hayvanın verim kabiliyeti 
yemlemeyle ortaya çıkar. Verimin yüzde 70'i yem
lemeye bağlıdır, yüzde 30'u da irsi kabiliyete bağlıdır. 
Bu bilimsel bir gerçektir. Onun için, önce yemin ola
cak, yemini işleyecek fabrikaya ihtiyaç duyacaksın, 
ithal edeceksin hayvanı. Bugün hayvan ithal etmek 
gülünçtür. Tebessümle karşılanacak bir harekettir. 
Onun için önce elimizde bulunan bu muazzam kay
nakta^ faydalanıp besicilik yaparak, kısa sürede so
nuç alacak faaliyetleri organize ederek hayvancılık
la yurdumuzu kalkındırabiliriz. 

'Mesela bir civciv ı(Broyler) yetiştiriciliği: Yumur
tayı makineye koyuyorsunuz, 21 gün sonra yumur-

— 25 — 
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tadan civciv çıkıyor ve bunu rasyonel metotlarla, 
özel bakım ve beslemeyle insan yiyeceği haline getir
mek 45 günlük bir süre içerisinde mümkündür. 

Köylü ve çiftçi vatandaş, bundan anlayan kişiler 
desteklendiği takdirde 45 - 50'şer günlük süreler içe
risinde aklın almayacağı kadar bunu çoğaltmak ve 
ihraç etmek mümkündür. Yeter ki, bu konunun me
kanizmasını çok iyi kavrayalım, mahiyetini liyi anla
mış olalım. , 

Bugün elimizde mevcut olan hayvan kaynağının 
kasaplık yıllık kapasitesi; 1 milyon 542 bin baş sı
ğır, 12 milyon 648 bin baş da koyundur. Biz bu ka
dar miktarda koyunu ve sığırı besleyip hem iç ihti
yacımızı karşılayarak, hem de ihraç etmek suretiyle 
büyük açıklarımızı kapatabiliriz, enflasyonu yenebi
liriz. (Bu sözlerimin önemle dikkate alınmasını dile
rim. Bu konuda üzerimize düşecek görevleri de yap
maya hazır olduğumuzu arz ederim. 

İBugün yer yüzünde yem üretimine kalkınmış ül
keler büyük önem vermektedirler,: Bugün Türkiye'de 
yem ekilen saha yüzde l'e zor çıkmaktadır. Halbu
ki, kalkınmış ülkelerde bu, tarımsal alanın yüzde 
30'una varmaktadır. 

Planda yem üretimi yapılacak; ama nasıl? Nadas 
alanları daraltılacak, onların yerine fasulye veyahut 
da baklagiller sınıfından fiğ, tirfil, korunga ekile
cek; daha sonra münavebe ile yapılan ziraatta ikin
ci ürün olarak yem ekilecek. Bu durumda yem ziraatı 
ikinci planda mütalaa ediliyor. Köylü vatandaş nada
sa inanmış, bundan acaba nasıl vazgeçecek; «'Ben 
tarlamı nadasa bırakırım» derse ne olacak? Tabiî o 
zaman yem ziraatı yapılamayacak. Bu konunun üze
rinde önemle durulmalıdır; özel sektör bu konuda 
teşvik edilmelidir, pancar ziraatında uygulanan me
totlar yem ziraatinde de uygulanmalıdır. Tarım sa
halarında yem ziraatı yapacak kişilere özel olarak 
sözleşmeli olarak destek olunmalı, ürettiği malların 
satın alınması dahi tekeffül edilerek, yem ziraatı 
teşvik edilmelidir, iyi bir hayvancılık yapmak bu 
tarıma bağlı bulunmaktadır. Bunu öneriyorum, bun
lar diklkate alınarak, inşallah bu konuda çalışmalar 
yapılır. 

Şimdi, sulamada bir rakam dikkatimi çekti. «Su
lamada yüzde 70 başarıya ulaştık, bu rakam yüzde 
90'a çıkacak, deniyor. Bu rakam yüzde 70 değildir. 
Türkiye'nin sulanabilir arazisi 12,5 milyon hektar
dır; bunun 1,6 milyon hektarı kamu kuruluşları ta
rafından (tahakkuk ettirilir, 2,4 milyon hektarı da 
köylü ve çiftçimiz tarafından gerçekleştirilmektedir. 
Toplam 4 milyon hektar sulanabilmektedir ki, bu, 
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I sulanabilme kabiliyetinde olan arazinin yüzde 32'si-
ni teşkil eder, geriye kalan yüzde 68 sulanabilecek 
kabiliyette olan arazi susuz kalmaktadır. Bu ra
kam Plana nasıl geçirilmiştir, hayretle karşıladım. 
Belki ben yanlış görüyorum, bilemiyorum. Bu da 
düzeltilmelidir. 

Şimdi, biraz da Planla ilgili reorganizasyondan, 
müsaadenizle söz etmek istiyorum. 

Sayın Özal, Hükümet Programını okurken çok 
haklı olarak zaman tasarrufu, kaynak tasarrufu ve 
kırtasiyeciliğin önlenmesi için bakanlıkları birleştir
mek, ve birtakım düzenleme yapmak için burada 
taahhütlerde bulundu. Kendisini takdirle karşıladık. 
Elbette ki bu durum düzeltilmeliydi, düzenleme ya
pılmalıydı; başarıya ulaşmasını da samimiyetle iste
dik.; Fakat, yapılan reorganizasyon çalışmaları her 
nedense beklediğimiz sonucu vermedi. Ben şimdi işi, 
diğer reorganize edilen bakanlıklardan Tarım Bakan
lığına getirmek İstiyorum. Bu Tarım Bakanlığının bir 
alınyazısı var; isim değişikliği. >Ben 30 yıl bu bakan
lığın saflarında çalıştım, Devletime, 'Milletime hizmet 
verdim, bir türlü bu isim değişikliğinden yakamı kur
taramadım. Önce «Tarım Bakanlığı» idi, çok güzel 
yazılıyordu, kısaca yazılıyordu, kırtasiyede bir ko
laylık sağlıyorduH Ondan sonra «Tarım ve Orman 
Bakanlığı» oldu, arkasından «Gıda - Tarım ve Hay
vancılık Bakanlığı», arkasından [tekrar «Tarım ve Or
man (Bakanlığı», arkasından «Tarım, Orman ve Köy 
işleri Bakanlığı» oldu. Bu nedir böyle yani? Bu ka
dar sık isim değiştirme rekoru bu bakanlığın alınya
zısı 'haline geldi. Niçin böyledir, bunu anlamak müm
kün değildir. Her gelen iktidar bu bakanlığın ismini 
değiştirmekle işe koyulmaktadır. 

Bu bakanlığın bünyesi içerisinde, şimdiki Köy 
işleri Bakanlığını hariç tutuyorum, orman, ziraat ve 
hayvancılıkla uğraşan Veteriner Genel Müdürlüğü, 
Orman Genel Müdürlüğü, Ziraat Genel Müdürlüğü 
vardı. Bunlar hep ayrı ayrı birer sektörün başında bö
lümlerdi. Atatürk zamanında 3203 sayılı Kanunla, 
Ziraat Vekâleti Vazife ve Salahiyetlerini Düzenleyen 

.Kanunla görevleri belirlenmiş; hayvancılıkla ilgili 
bütün hizmetler Veteriner Genel Müdürlüğüne ve
rilmişti. Ondan sonra, ormanla ilgili bütün işler Or
man Genel (Müdürlüğüne, ziraatla ilgili işler Ziraat 
Genel Müdürlüğüne verilmişti. (Bundan doğal, bundan 
tabiî ne olabilir efendim? Bu gayet normal bir şey
dir. Fakat zamanla, yetkiler ve görevler birbirine 
karıştırılmış, bu sektörler kendilerine göre, kendi
lerine kolay gelen işi bakanlık çatısı altında yap-

/ 
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maya 'koyulmuşlardır. Ziraat, teşkilatı kendisine hay- ı 
vancılığı kolay bulmuş oraya el atmıştır; «bunu ben 
yaparım efendim» demiş. «Kanun var, nizam var, ni
çin sen yapıyorsun? Görevli olan yapsın bunu» di- I 
yen çıikmamış efendimi Neden çıkmamış, anlayama
dım. 

Ondan sonra, bakmışlar ki hayvancılık kolay, 
Hapisane Genel Müdürlüğüne kadar bu işe el atıl- I 
mış ve neticede büyük bir facia; bugün mut- I 
faklarınızda, bugün yemek odalarınızda sizi tehdit I 
eden «Brüselloz» belası memleketi baştan başa sar
mış bulunmaktadır arkadaşlar. «Brüselloz» dediğimiz, 
insanlara bulaşabilen, hayvandan insana bulaşan 
«Abortus Bang» dediğimiz hastalık tehlikesi bugün 
yaygın haldedir; bu hastalığın kökünü kazıyıp at
mak için de, bugünkü rayice göre 300 milyar liralık 
ibir paraya ihtiyaç vardır. Bunun enflasyon karşısın
da 26 yılda başarılacağı hesaplanmaktadır; millete I 
kaça mal olacağını siz hesap edin. I 

Şimdi, buradan şu noktaya geliyorum: Planların I 
başarısı içim görevlerin, yetkilerin tam hudutlandırıi- I 
ması, tam çerçevelendirilmedi, kimsenin başkasının 
görevine burnunu sokmaması sağlanmalıdır.. Bu sağ
lanmadığı takdirde, üzerine görev olmayan kişiler 
başkasının işine karıştığı takdirde, işler bu ihale ge- I 
lir. 

Sonra, bu bakanlığın çatısı altına üretimi 3 temel 
konuda mütalaa edebiliriz: Orman, ormana ait doğal I 
kaynak; müteşebbis durumunda olan kişiler (Burada I 
devlet oluyor); emek - sermaye ve ona bağlı eko- I 
nomik faaliyetin diğer safhaları olan dağıtım, deği- I 
şim, tüketim vesaire. Ziraatte doğal kaynak bitki. I 
Müteşebbis; köylü ve çiftçi vatandaş. Emeğini, sarf I 
eden köylü ve çiftçi vatandaş sermayesini de koy- I 
muş, üretimi tahakkuk ettiriyor; dağıtım, değişim, I 
tüketim safhalarıyla ekonomiye katkıda bulunuyor. 

Hayvancılıkta da doğal kaynak hayvandır. Hay- I 
vanın ıslahı, hayvanın hastalıklarıyla mücadelesi, I 
muhafazası, hayvandan insana geçen hastalıklarla I 
mücadele, veriminin artırılması; ürünün elde edilmesi, [ 
dağıtılması, tüketilmesi; bunlara ait teşkilatlar, koo- I 
peratifterin bir tek otorite altında bulunması I 
gereklidir, bir tek yetkilinin, bilen kişinin idaresi I 
altmda bulunmalıdır. Bugün bu bütünlük bo- I 
zulrnuştur. Tarım Bakanlığı içimdeki kargaşayla bu I 
Planı tahakkuk ettirmek mümkün değildir. Bugün 
bu organizasyonla, ilçelerde ziraat teknisyenlerinin I 
hasta hayvan muayene etmek durumuna düşeceği, I 
veteriner hekimlerin de ziraî mücadele yapacağı du- I 
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rumlar meydana getirilmiştir. Bunun detayına indi
ğim zaman, bu açıkça görülür, 

Bugün ekonomik kaynak olarak hayvanı ele al
dığımız talkdirde, bunun hastalıklarıyla mücadele, ıs
lah, suni tohumlama gibi bütün faaliyetlerin Veteri
ner Genel Müdürlüğünün veya yetkili otoritesinin 
emri altında yürütülmesi gerekirken, ıslah ve suni 
tohumlama gibi çok önemli konuyu tahakkuk ettire
cek teşkilat bölünmüştür. Oysa İslah edilmiş hay
van oranının yüzde 19'daın yüzde 30'a çıkarılacağı 
hükmü Planda yer almış; bunu takdirle karşılıyorum. 

Bir arabayla hem salgın hastalıklarla savaş hem 
koruyucu aşılamalar; her türlü ıslah faaliyetleri yü
rütülürken, şimdi iki arabaya ihtiyaç vardır. Günkü, 
ıslah faaliyetleri başka bir genel müdürlüğün bünye
sine gitmiştir; salgm hastalıklarla savaş, insanlara 
bulaşabilecek hastalıklarla savaşa ve hayvancılığın di
ğer konuları başka bir genel müdürlükte kalmıştır. 
Ayrı ayrı arabalara ihtiyaç vardır. 

Bir elemanla görülen iş, şimdi en az iki eleman
la görülecektir. Bu umum müdürlük de aynı elema
nı isteyecektir; suni tohumlamacı isteyecektir, diğer 
umum müdürlük salgın hayvan hastalıklarında çalı
şan eleman isteyecektir. 

Sayın. Özal'a sesleniyorum: Burada kaynak kay
bolmuyor mu Burada masraf olmuyor mu Zaman 
kaybolmuyor mu? Çok iyi niyetlerle söylüyorsunuz, 
çok iyi niyetlerle söyleniyor; ama aynı kapıda işini 
gördürecek köylü - çiftçi vatandaş, ıslahla ilgili işini, 
hastalıkla ilgili işini bir kişiye anlatacağı yerde; bu
rada hastalığı, öte tarafta ıslahla ilgili işini anlatmak 
durumuna düşmeyecek mi? 

Köye gidecek olan görevli, gitmiş olan görevli, 
«Bu iş benim değildir; hastalık işi için falan daireye 
gidin, ben ona karışmam, ben ıslahla ilgiliyim.» de
meyecek mi? Bunun sonucu Türk Milletinin, Türk 
köylü ve çiftçisinin aleyhine tecelli etmeyecek midir? 

Çok rica ediyorum; Tarım Orman ve Köy îşleri 
Bakanlığının bünyesindeki reorganizasyonun lütfen 
yeniden gözden geçirilmesini, hataların düzeltilmesi
ni, yetkili görevli kuruluşlara sektörler olarak yeni
den önem verilmesini istirham ediyorum. 3203 sayılı 
Vazife ve Salahiyet Kanununun, sizin tam istemiş ol
duğunuz; Sayın Özal'm memleketimize hizmet 'için 
faydalı olacağını söylediği, zaman, kaynak kaybı ve 
kırtasiyeciliği önleyecek yegâne vesika olduğunu size 
burada belirtmek istiyorum, bunu hatırlatmayı da 
görev sayıyorum. Bunun dikkate alınmasını istirham 
ediyorum. Bu hususlarda milletvekili olarak veyahut 
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da bu konuyu anlayan bir kişi olarak millete hizmet 
için görev düşerse, parti vesaire hiçbir düşünce gö
zetmeksizin kendilerine yardımcı olacağımızı da bu
radan seslenerek taahhüt ediyorum. Hiçbir düşünce
nin sahibi de değilim, fanatik düşünce sahibi de de
ğilim, 

Şimdi, Tarım Bakanlığında çalışan Sayın Bakanı
mızın mesleği, gerek tarım, gerek ziraat, gerekse ve
teriner hekimlikle ilgili değildir. Bu, kınanacak bir 
husus da değildir. İdarecilik vasıflarını kullanarak 
burada düzenlemeleri Milletimizin lehine tahakkuk 
ettirebilir. Yalnız, iş işten geçmeden, zaman geçme
den, Plan altüst olmadan ve taşra teşkilatındaki gö
revliler ne yapacağını henüz bilmeden bu iş düzeltil
melidir, yerine oturtulmalıdır, hata giderilerek nor
mal çalışma düzenine girilmelidir. Bugün bakanlık
lardaki görevliler tedirginlik içindedir. Hepsi, nereye 
gideceğini, ne iş yapacağını, ne şekilde hareket edece
ğini bilememenin, üstelik yerinden ve makamından 
olmanın tedirginliği içinde bulunmaktadırlar. Sayın 
Özal'ın bu tedirginliği de gidereceğine, tedbirlerini 
vaktinde alacağına inanıyoruz ve başarılı olmasını di
liyoruz, 

Bu konularda söyleyecek söz fazla; fakat sizin 
zamanınızı daha fazla almak istemiyorum. Özlü ola
rak söylemek istediğim hususları bu kadarla bitiri
yorum. Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize saygı
lar sunuyorum. (HP ve MDP sıralarından -alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökgün. 
Sayın Gökgün 35 dakika konuşmuştur. 
MDP Grubu adına Sayın Musa Öğün; buyurun 

efendim. (MDP sıralarından alkışlar). 
MDP GRUBU ADINA MUSA ÖĞÜN (Kars) 

— Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; müzakeresi
ni yapmakta olduğumuz Beşinci Beş Yıllık Kalkın
ma Planının, Türkiye radyo ve televizyon sistemle
riyle ilgili görüşlerimizi arz etmek üzere huzurları
nıza çıkmış bulunuyorum. Oldukça teknik olan ko
nuda sizleri mümkün mertebe yormamak için, mese
leyi olduğu kadarıyla basite indirerek izahatıma de
vam edeceğimi arz eder, tekrar saygılarımı sunarım 

Sayın milletvekilleri, radyo ve televizyon bakımın
dan Planda öngörülen hedefler, ilkeler ve politikala
rın ülke ihtiyaçlarını ne derece, ne ölçüde karşıladı
ğına* ait bir kanaate varabilmek için, bu sistemlerin 
kitleleri enforme etmek için taşıdıkları özellikleri, 
kullanılış maksatları; ülkemize yönelik olarak yapı* 
lan zararlı yayınların etkisiz hale gtirilemsi gibi hu
suslara zaman ölçüsünde kısaca da olsa değinmek 
zorunluluğu vardır, 

Değerli milletvekilleri, bilindiği gibi, gerek radyo 
ve gerekse televizyon, mesafe mefhumuna pek tabi 
olmayarak, kitlelere her türlü bilgi ve haberi aynı 
anda ulaştırma gibi üstün bir özelliğe sahiptirler, iş
te, bu özelliklerinden istifade edilerek, sistemlerin 
gelişmesi için her ülke, toplumunun siyasal, sosyal, 
ekonomik ve kültürel yönden elde ötmek istediği he
defler istikametinde enforme etmeye yeterli olması 
yanında, ayrıca ülke dışına yapılacak yayınlarla ken
dini tanıtma, dışardan yöneltilen, daha çok propa
gandadan korumayı sağlayacak kapasitede olması 
icap etmektedir. Bu esaslar muvacehesinde ülkemi
zin durumu şöyledir : 

Radyo bakımından : 
Değerli milletvekilleri, Büyük önder Atatürk 20 

nci yüzyılın ilk yarısında, demokrasiler için sihirli 
bir güç olan «kamuoyu» kavramı ve olgusunu sağ
lamak için radyonun üstünlüğünü takdir ederek, 1926 
senesinde radyo kurulmasını karar altına almış ve 
1927'de ilk radyo istasyonu faaliyete geçmiştir. Bila
hare, 1936 ve 1938'lerde kurulan uzun ve kısa dal
galı istasyonlarla Türkiye öncü ülkeler arasına gir
miştir. Ne yazık ki, bu gelişmenin arkası gelmemiş 
ve 1960'lara kadar bir duraklama dönemine girilmiş
tir. 

Bundan sonra, 1, 2, 3, 4 üncü Beş Yıllık Kalkınma 
Planları döneminde oldukça hızlı bir gelişmeye şahit 
olmaktayız. Kapsam bakımından bugün için durum 
oldu'kça iyi bir haldedir. Bu Beşindi !Beş Yıllık 
(Kalkınma Planınlda da öngörülen hedeflerle, kapsam 
alanının 776 003 kilometrekareye çıkacağı ifade edil
mektedir. Ancak, hemen ilave edelim ki, kapsam saha
larının genişlemesini teminle meselle halledilmiş sayıla
maz. Esas olan, bu alandaki yayınların net olarak du-
yulmasıdır. işte Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planın
da bu konu pek de dikkate alınmamıştır., 

Günümüzde uzun ve orta dalgalarda sıkışıklık ve 
enterf erans dolayısıyla kapsam sahaları daralmaktadır. 
Aynı şekilde, kapsam altına alınmış nüfus yüzdesi de 
azalmaktadır, ©unun neticesi olarak da yayınları net 
olarak dinlemek kısıtlı bir hale girmektedir. Bu şekilde 
enterferans ve komşu radyoların karıştırmasına mu
hatap olan radyo şebekemiz, toplumumuzu dış ya
yınları dinleme istikametine yöneltmektedir. Bu 
hususun ne derece zararlı olduğunu izahtan vareste 
tutuyorum. Zira bugün, Türkiye'nin komşuları, gerek 
rejim bakımlarından, gerekse kültürleri bakımından 
farklı bir yenlerdedirler. Pek tabiî, ıbu şekildeki dış 
yayınları dinlemekle bizim toplumumuz, az da olsa; 
eğer bu tedbir alınmazsa, zamanla bu etki altında 
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kalacaktır ki, memleket için, ülkemiz için oldukça 
tehlikeli itair durumdur. Bunun hal çaresi nedir? Bu
nun hal çaresi, Planda öngörülen frekans modülasyon-
lu vericilerin süratle yapılması ve faaliyete geçirilerek, 
ülkenin her bölgesinde net yayınların dinlenmesi imkâ
nının sağlanmasıdır. 

Burada, Planda öngörülen güçlü uzun dalgalı 
radyoları İkinci derecede Ibırakaraik, bir altyapıya dahi 
ihtiyaç göstermeyen frekans modülasyonlu vericileri 
süratle hizmete sokarak Ibu tehlikeli durumu önlemek 
ve yurdun her tarafında radyolarımızın net olarak 
dinlenmesini sağlamak, en azından demin bahsettiğim 
bu tehlikeyi önlemek 'bakımından da çok uygun ola
caktır. 

Televizyon Ibakımından durumumuz: 
Türkiye'de televizyon sisteminin kurulmasında çok 

geç kalınmıştır. Bunun iki mühim sebebi vardır: Bun
lardan 'birincisi, radyo şebekesindeki gecikmedir. 1970' 
lere kadar nüfusunun yüzde 60'ına ancak kendi rad
yosunun sesini duyuralbilen ibir memlekette elbette ki 
televizyon sisteminin kurulmasına hemen foaşlanamazdı. 

Diğer sebep ise, çağımızın göze ve kulağa hitap 
etmesi bakımından büyük etkinliği olan televizyonun, 
Türkiye için lüks olduğu tartışmalarının uzun zaman 
almasıdır. Bu tartışmalar sonucunda 1970'lere kadar; 
ıgerçi 1968'de tecrübe yayınlarına geçmiş Alman yardı
mı ile bir küçük televizyon vardır; fakat bütçede bu 
faslın kapanmaması için de ancak 1 lira tahsisat 
konmuş (bulunmakta idi. Nihayet 1971 'de kararlı bir 
tutumla sistemin kurulmasına başlanmış, 1972 ve 
1973'te hızlı ibir çalışma ile problem aşağı yukarı 
yüzde 80'i ile çözümlenmiş hale gelmişti. 1983 yılına 
kadar 'bu hızın sürdürülmesiyle, 1983 yılında televizyon 
bakımından yurtta 630 'bin kilometrekarelik bir alan 
kapsam altına alınmıştır. Beşinci Beş Yıllık Planda 
da memnuniyetle ibu kapsam alanının 700 bin kilomet
rekareye ulaşacağı ifade edilmektedir. Bu Türkiye'miz 
için memnuniyet verici ibir haldir. Ancak, hemen 
ilave edeyim ki, (bu televizyon yayın (hizmetlerinden 
beklenenin elde edildiğinin manasına gelmez. Zira, 
televizyon sistemi, vericiler, stüdyolar, radyolingler 
olmak üzere bir tümdür ve Türkiye henüz bu bakımdan 
oldukça da geridedir. Bu zafiyetin, Beşinci Beş Yıllık 
Planda tespit edilen hedef, ilke ve politikalar ile de 
giderileceğini ifade etmek mümkün değildir. 

Halen Türkiye'de 'bir kanalda yayın yapmak için 
34 verici mevcuttur. Ancak, mevcut stüdyolar, bir 
kanalda yapılan yayınlar için dahi gerekli programları 
üretecek adet, nitelik ve kapasitede de değillerdir. 
Planda öngörülen çok kanallı yayınlar için 
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stüdyolar dikkate alınmamıştır. Sistemin bir parçası, 
hatta vericiler kadar dahi önemli olan bu hususun 
mutlak şekilde Plan içerisinde bulunması zarurettir. 

Kanal sayısı ne kadar artırılırsa artırılsın, eğer bun
lara verilecek programların üretilmesi için ihtiyaç 
olan stüdyolar kurulmaz ise ve hazırlanan program
ların vericilere nakli için gerekli radyolinkler temin 
edilemez ise, beklenilen hizmetin tam manasıyla yeri
ne getirileceğini ifade etmek mümkün değildir. 

Beşinci Beş Yıllık Planda stüdyolar için, demin, de 
arz ettiğim gibi, herhangi bir ilke ve politika tespit 
edilmiş değildir. Planda, programların nakli için rad
yolinkler üzerinde bazı uygun tedbirlerin alındığına 
şahit almaktayız. Bu tedbirler, bir zamanlar, gerek 
müstakil olarak PTT'nin, gerekse müstakil olarak 
TRT'nin link yapımına geçmesi istikametinde olmuş
tur. 

Şimdi memnuniyetle görüyoruz ki, Planda bu rad
yolinklerin yapılması PTT uhdesine verilmiştir. Çok 
faydalıdır, her iki işletme için ekonomiktir ve hizme
tin daha müessir olarak yürütülmesi için de büyük 
etkendir. Ancak, yine çok kanallı yayınlar için radyo
linkler dışında peyklerden de istifade edileceği ifade 
edilmektedir. Bu husus, PTT'nin önümüzdeki sene
lerde atacağı yer peyki olarak zikredilmektedir ki, 
henüz şahsen ben bunu bir hayal olarak görüyorum. 
Bu bakımdan, Planda gayet isabetli olarak radyolink
ler için alınmış tedbirlerin süratle yerine getirilerek 
ikinci kanalın yayına geçirilmesinde büyük faydalar 
vardır., 

Üçüncü husus, kendi yayınlarımızın yayın kalite-
leriyle, özellikle yurt dışından ve yurt içinden zararlı 
yayın yapan radyoların takibi .ile gerekli tedbirlerin 
alınmasıdır, Bu, kaçınılmaz bir ihtiyaçtır. 

Sayın milletvekilleri, çağımızda devam eden bir 
tür savaş vardır; bu, elektronik harptir ve bunun va
sıtası elektronik cihazlar olmaikla beraber, siyasî pro
pagandadır. Bu yolla ülkeler, kendi siyasal, sosyal, eko
nomik ve kültürel sistem ve gelişmelerini diğer ülke-
Win toplumlarına benimsetmek için propagandaya 
yönelik yayınlar yapmaktadırlar. Ülkemiz bu bakım
dan, hayatî önem taşıyan bu tür yayınlan tespit ve 
gerekli tedbirlerin alınmasında herhangi bir sisteme 
kavuşmuş değildir. Bu yayınların kontrol altına alı
nabilmesi, ancak bir veya iki monotrink merkezin ku
rulmasıyla mümkündür. Bunun da Plana alınmasında 
büyük zaruret vardır. Zira, bu sistemle Türkiye rad
yolarının yayın kaliteleri sürekli olarak denetime alı-
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nabilir. Ayrıca, istasyonlarımızın uzaktan teknik kont
rolleri yapılabilir. . -

Diğer taraftan, Türkiye radyolarını bozan istas
yonlar ve bunların yerleri saptanabilecektir. İstasyon
larımızın enterferans durumu izlenebilecektir. Komşu 
ülkelerin yayınları takip edilerek, bu yayınlara karşı 
gerekli tedbirler ve icabında bunların etkisini azalta
bilecek yayınlara geçilebilecektir. 

Ayrıca, kurulacak bu teknik monotrink sistemle 
gerekli bütün teknik dinleme olanaklarıyla, bütün 
dünyada haber toplama imkânları geniş ölçüde alı
nabilecektir. Bu bakımdan Plana mutlak şekilde bu 
sistemin, bu merkezin konulması gerekmektedir. Da
ha önceleri 1971'lerde televizyon planlaması yapılır
ken ve radyoların güçleri artırılırken bu husus dik
kate alınmış ve bir ön çalışma yapılmıştı. Ancak, bun
dan sonraki planları tetkik ettiğimiz zaman, Beşinci 
Beş Yıllık Kalkınma Planına kadar, bu Plan da dahil 
olmak üzere, bu hususta herhangi bir politikaya ve
yahut da bir hedefe rastlanmamaktadır. 

Değerli milletvekilleri, nihayet TRT Kurumuna 
tahmil edilen hizmetleri istenen seviyede yapabilme
si için, arz ettiğimiz hususlar yanında, halen çok da
ğınık halde bulunan hizmet birimlerinin de bir çatı 
altında toplanması zarurîdir. Planda bu hususa deği
nilmiş ise de, nasıl yapılacağı pek müphem olarak ge
çiştirilmiştir. Gerçi bu husus, bugüriden yarına temin 
edilecek bir husus olmamakla berajber, bu kurumun 
Türkiye için olan önemi dikkate alınarak, hizmetleri
nin daha müessir yapılabilmesi için, yayın, teknik ve 
idarî personelinin bir çatı altında çalışmasında sayı
lamayacak derecede faydaları vardır. 

Sayın milletvekilleri, sözlerimi bağlarken, belirtti
ğimiz hususların giderilmesi yönünde alınacak tedbir
lerle, Türkiyemiz için büyük önemi olan TRT Kuru
munun müessir hizmet sağlama imkânlarına kavuştu
rulacağı inancıyla, hepinize derin saygılarımı suna
rım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öğün. 
Sayın Musa öğün 20 dakika konuşmuştur. 
Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu bu turda tüm 

olarak 2 saat 10 dakika konuşmuştur. 
Halkçı Parti Grubu adına Sayın Kemal Gökço-

ra; buyurun efendim. 
HP GRUBU ADINA MEHMET KEMAL GÖK-

ÇORA (Bursa) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; Halkçı Parti Grubu adına saygılar sunarım. 

Konuşmamı ilkin, Planın tarım sektörü unsurları 
arasında bulunan, tarımsal doğal kaynaklar, teknik 

girdiler ve tarımsal pazarlama, fiyat ilke ve politi
kaları üzerinde toplamaya çalışacağım. 

Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planının 189, 236, 
238 ve 239 uncu paragraflarında yer ajan sulama kay
naklarıyla ilgili hedef ve ilkeleri memnunlukla kar
şıladığımızı belirtmek isterim. Ancak, bu planlama
yı doğal kaynakların sentezi bakımından, doğal kay
nakların alt unsurları bakımından eksik bulduğumu
zu da sözlerime eklemek istiyorum. Çünkü, tarım
da temel unsurları oluşturan toprak, su ve doğal bit
ki kaynakları, tarımın altyapısını oluşturan bir sen
tezdir. Bu sentezin, alt unsurları arasında gereğince 
organik olarak mafsallaşması ve bu olgu içerisinde 
Planda yerini alması gerekir. 

Tanrım sektörünün değişmez temelini oluşturan 
toprak - su kaynaklarıyla, doğal bitki örtülerinin bü
tünüyle korunması, geliştirilmesi ve rasyonel işletil
mesi bakımından Hükümetin daha ayrıntılı ve kap
samlı planlama ve projeleme çalışmalarını hedefleme
si, kısa, ye orta vadeli işlerin yanı sıra, mümkünse, 
ki bu doğal kaynaklar için gereklidir, daha uzun pers
pektifler içerisinde projeksiyonlara dayalı varsayım
larda da bulunması gerekirdi. 

Arazi kaynak planlaması alanında gerekli hizmet
ler için Hükümette gerekli, değerli veriler bugün için 
vardır, bunu övünçle söylemek gerekir. 1952 ve 1954* 
te Türk - Amerikan ziraat mühendislerinin ortakla
şa çalışmasıyla bir Türkiye haritası yapılmıştır. 1966 -
1971 yılları arasında ise; Türkiye geliştirilmiş toprak 
haritasını yapmayı başarmış bulunuyoruz. Bu geliş
tirilmiş toprak haritasında topraklarımızın eğim ve de
rinlikleri, erozyon, çoraklık ve taşlık problem alan
ları arazi kullanma kabiliyet sınıfları, doğal bitki, alan 
ve değerleri ortaya konmuştur. Toprak - Su örgütünün 
bu tür çalışmalarına, DSl'nin münferit toprak çalış
malarını da eklersek, Türkiye'deki bu altyapı çalış
maları FAO standart ve kriterleri ölçüsünde değer ta
şımaktadır. Bu çalışmalara son yıllarda daha gelişti
rilmiş bir çalışma eklenmiş bulunuyor. Bu da, Top
rak - Su'nun «Üç Yıl Süreli Türkiye Toprak Potan
siyeli Etütleri ve Tarım Dışı Amaçlı Arazi Kullanı
mı Planlamaları Projesi» adıyla 1982'de uygulamaya 
konmuş bulunuyor. 

Muhterem huzurunuzda bu 3 aşamalı gelişmeye 
değinmemin asıl nedeni, bu envanter çalışmaları ve 
verilerin bundan böyle Planlamamıza ışık tutması, 

• temel veriler olarak değerlendirilmesi açısındandır. 
Ben, sadece üç kısa örnekle bu sonuçlara değinmek 
istiyorum. 
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Aslında, teknoloji açısından ve olumlu faktörler 
bakımından bu araştırmaları, bu verileri değerlendir
mek çok daha, kolay. Yalnız, bu envanter etütleri
nin verdiği bazı acı sonuçlar vardır. Örneğin; dünya
nın sayılı "ovalarından olan Bursa Ovası, 1969 -1979 
yılları arasında, on yılda sanayi, turizm ve düzensi? 
yerleşime on misli toprak kaptırmıştır. 57 bin dekar
lık artışın 47 bin küsur dekarı 1, 2 ve 3 üncü sınıf 
değerli tarım arazisindedir. Bu gidişle Bursa Ova
sı tarihe karışacaktır. Yalnız, bu vesile ile bir çağ
rışımda bulundum; dünyada 1 santimetre toprağın 
oluşması için iki - üç yüzyıl gerekiyor; ama biz as
lında Türkiye'nin çok nadide ovalarından biri olan 
Bursa Ovasını tarihin derinliklerin© gömme çabasın-
dayızj 

Aslında şu noktayı da açıklamak gerekir : Tarım 
potansiyelini Türkiye'de objektif olarak değerlendir
mek gerekir ve teknoloji ile birlikte, tarımın diğer 
zarurî ve hızlandırıcı hizmet bölümleri de bir araya 
geldiği zaman ülkemiz için gerçekten gelecek vaat 
eden bu sektörde tarımsal potansiyelimizden övgü 
ile söz etmek mümkün. Yalnız, bu konuda abartma
lardan da kaçınmamız gerek. Örneğin; çoğu kez bel
ki sektörü övmek için bunu söylüyoruz, Avrupa'nın 
nehirlerini yan yana getiriyoruz, Avrupa'nın ülkele
rini alt alta topluyoruz ve diyoruz ki, Türkiye bu ül
kelerden beşine, onuna eşdeğerdedir vesaire... Yal
nız, Türkiye'nin topoğrafik durumu incelendiği tak
dirde, değerli ovalarımızın sayılı olduğunu ve bu ova-, 
lardaki birinci, ikinci, üçüncü sınıf toprak varlığımızı 
sade istismar, sade kullanma değil; ama koruma ba
kımından da karşıt teknoloji gereğince yerleştirme
miz ve bunu olumlu bir araç olarak kullanmamız ge
rekir. 

Ben, bu çağrışımdan sonra hemen şu noktaya da 
değinmek istiyorum. Bu araştırmaların sonucunda Ge
diz'in Turgutlu ve Salihli ilçelerindeki değerli top
rakları ele alalım. Toprak endüstrisi burada sekiz, on 
metre derinliğinde çukurlar açmıştır, göller belirmiş
tir, DSI'nin bunca para ile kurduğu kanajetler ve 
sulama sistemi yıkılmıştır. 

Çok muhterem milletvekilleri, bu örnekleri ben 
çoğaltmak istemiyorum; gezileriniz sırasında zaten bun
ları yakından çok iyi biliyorsunuz. Yalnız, bu tehlike 
(insan âfeti diyelim buna, insanların neden olduğu 
âfet) İstanbul çevresini, Kocaeli yarımadasını, Trak
ya'yı, Ege'yi ve Çukurova'yı amansız, pervasız, so
rumsuz bir şekilde istila etmektedir. Hani, Millî Şairi
miz rahmetli Mehmet Akif'tin, «Tauna da zuldür bu 
rezil istila» dediği gibi, bizim teknisyenlerimizin de 
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bu vebal karşısında aklını başına devşirmesi, plancı
larımızın da ona göre planlama yapması gerekir. 

Aslında sanayi, turizm ve kentlerdeki düzensiz 
yerleşim, teknik gereklere aykırı düşen kolay yolu 
seçmektedir, akıl dışı yolu seçmektedir. Bu kaygısız 
ve sorumsuz gidiş yüzünden 1, 2, 3 ve hatta 4 üncü 
sınıf değerli arazi elden gitmektedir. Rakamlar vere
rek sizi yormak istemiyorum; fakat yuvarlak hesap 
bugün tarım yapılan arazi belli, bunun içerisinde 1 inci 
sınıf topraklarımızın da sınırları belli. Bu tutum ata
larımızın akılcı yoluna da aykırı; atalarımız çok ba
siretli yollarla köyleri eğimi fazla yamaç arazide kur
muş, fakat ovalarımızı ve tarım potansiyeli yüksek 
olan topraklarımızı korumuş ve işletmiştir. 

Türkiye'de toprak kullanımı, kullanma kabiliyeti 
bakımından düzenli ve devamlı işlemeye uygun olan 
1, 2, 3 ve 4 üncü sınıf arazi toplamı 26,5 milyonyhek-
tar olup, ülke yüzölçümünün yüzde 26,5'ini oluştur
maktadır. Kaldı ki, bu üç sınıf içinde 1 inci sınıf top
rak en az seviyededir. 

Sayın milletvekilleri, görülüyor ki, biz 1-4 sı
nıf arasındaki arazi kullanma kabiliyetleri bakımın
dan değerli topraklarımızı terk ediyoruz; nadası, azal
tılmasını düşündüğümüz kurak topraklara, kurak böl
gelere sıkıştırıyoruz. Bir yandan diyoruz ki, makro 
düzeyde planlama yapacağız, prodüktiviteyi yükselte
ceğiz; öte yandan da ters bir tutum ve hareketle, 
prodüktif arazimizi, tarım potansiyeli yüksek olan ara
zimizi kendi elimizle yok ediyoruz. Sözlerime başlar
ken doğal kaynakların su, toprak ve bitki örtüsüyle bir 
kompozisyon olarak ele alınmasını arz ettiğim zaman, 
asıl amacım bu idi. 

Diğer kesimler için söylemiyorum, fakat özellikle 
tarım kesdmi için şunu arz etmek istiyorum : Mikro 
plan yapılmadığı sürece makro plan hiçbir şey ifade 
etmez; masa başı planı olmaktan ileri gidemez. Bu be
nim kendi sözüm değil, plancıların sözüdür. 

Sayın Başbakanımız dün değindiler; ben de bu 
mesajlarını çok memnunlukla karşıladım; aslında Halk
çı Partinin Programı tarımda özellikle bölge planla
masına yer vermiştir. Eğer tarımda mikro planlama ya
pılmazsa, işletmeler düzeyine, işletme grupları düzeyi
ne, ekosıistemlere, ekoloji içerisindeki toprak ve ik
lim koşullarına uyulmazsa, tarımdaki planlamanın raf
ta kalması mukadderdir. Bu bakımdan, Beşinci Beş 
Yıllık Planda bu olumlu ve olumsuz faktörleri hesa
ba katarak, doğal kaynaklarımızın tümünü kapsayan 
planlama kesinlikle gerekli oluyor. 

Toprak kaynağımız üzerindeki bir ikinci düşma
nımız toprak erozyonudur. Toprak-Su etütlerine gö-
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re Türkiye topraklarının su yüzeyleri ve yerleşim mer
kezleri dışında kalan net alanı 76,2 milyon hektardır. 
Toplam alanın işlenerek tarım yapılan yüzde 60'lık 
bölümü olan 15,9 milyon hektarında ve tüm ülke 
topraklarının yüzde 75'inde hafif, orta, şiddetli ve çok 
şiddetli olmak üzere erozyon problemi vardır. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye topraklarının yüz
de 75'inin erozyona maruz oluşu çok büyük ve kor
kunç bir durumu ifade eder. Buna, ilave olarak da, 
yarım milyon hektar kadar toprak, su ve rüzgâr 
erozyonuna maruz bulunmaktadır. Ben, bu aşınan
ların tarım toprağı; yani üst toprak, alt toprak ve al
tındaki kayaya iniş biçimlerini ayrıntısıyla; anlatmak 
ve zamanınızı almak istemiyorum. Yalnız, gerçekten 
bu aşınma korkunç, özellikle eğimi fazla arazide ye
ni açmalar, meraların a,şırı ölçüde otlatılması, yanlış 
toprak işleme yöntemleri, teraslama ve kontr yön
temlerini de uygulamadığımız için, erozyonun etkile
rini maalesef şiddetlendirmektedir. 

Erozyon bilançosunun bu denli tehlikesi karşısın
da, elbette birçok ülkelerin daha önce uygulamış ol
dukları programlardan da yararlanmak mümkün. 
Amerika Birleşik Devletleri 20 nci yüzyılın başında 
bu işe başlamışlar ve tarım toprağından kayıpların 
karşısında titizlikle durmuşlar, arazi planlamasını ger
çekleştirmişler ve tarımda da zonlara ayırmışlar ül
keyi; ki, toprak kullanımı tarım topraklarının, yük
sek potansiyelli tarım topraklarının aleyhine gelişme
sin. Fransa, Almanya ve İngiltere'nin Avrupa ülke
leri arasındaki uygulamaları da ilginç. Hem yasalar 
çıkarmak, hem Fransa'da olduğu gibi toprak ofisi 
kurmak gibi toprağın alımını, satımını ve kullanılma
sını, sadece teknik tedbirlerle değil, fakat yasal ted
birlerle de önlemişlerdir. 

Şimdi, bu genel girişten sonra sözümün başlangı
cına dönerek, doğal kaynakları kendi oluşum sentezi 
içerisinde planlama gereğine değinmiştim. Bu vesiley
le alınacak önlemlerden bazılarını da kısaca, sırala
mama izin vermenizi rica ediyorum. 

Tarım arazisinin gereğince korunması, iyileştiril
mesi arazi kullanma kabiliyet sınıflarına göre yapıl
malı. Verimli, yüksek potansiyelli tarım arazisinin ta
rım dışı amaçlarla kullanılmasını, arazi planlama di
siplinleri altında kontrol ve izne bağlamalı. Arazi sa
tışlarını denetleme ve düzenleme altına almalı. Or
man, mera ve işlenerek tarım yapılan topraklarda 
erozyona karşı alınacak tedbirleri, birbirini tamamla
yıcı ve destekleyici havza planlaması biçiminde ger
çekleştirmelidir. Bütün bu işlerin yurt içinde proje
lere bağlanması ve projelerin yöresel koşullara göre 

uygulamaya, konulması ve - Ben yasaları sayarak za
manınızı almayayım - gerek erozyon, gerek su kul
lanım hakları bakımından bu konudaki yasaları ve 
yönetmelikleri de vakit geçirmeden yürürlüğe koy
mak gerekmektedir. 

Konumun ikinci paketini oluşturan teknik girdile
re gelince : 

Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planının 193, 194 ve 
233 üncü paragraflarında kimyasal gübre, tohumluk, 
fidan, fide ve damızlık hayvan ye mekanik girdilerle 
ilgili hedef ve ilkeler yer almaktadır. Tarımsal kalkın
ma sürecinin oluşması için teknoloji, tarımsal pazar
lama ve fiyat politikası dizgesinin tamamlayıcısı olan 
teknik girdi paketinin de devreye girmesi rasyonel 
planlamanın gereğidir. Aslında, teknik girdi paketi, 
teknolojinin bir anlamda modernleşmesi demektir. Bu 
bakımdan, Beşinci Beş Yıllık Planı incelediğimizde, 
bu organik mafsallaşmanın mevcut olmadığını ve gir
di temin - dağıtım - kullanım zincirinde kopukluklar 
olduğunu görmekteyiz. Şöyle ki : Kimyasal gübre için 
seçilen stratejiye göre, tüketimin artış hızının durak
layacağı ve azalacağı endişe vericidir. Nitekim, Birin
ci Beş Yıllık Planda gübreye sübvansiyon ve tercihli 
kredi uygulandığı için, 1961 -1979 döneminde hızlı bir 
tüketim temposu görülmüş ve tüketim 1979 yılında 7,7 
milyon tona ulaşmıştır. 1980'de ise, üstüste yapılan 
zamlarla tüketimde azalma olmuş ve 1983'te ancak ve 
yeniden 1979 yılı tüketimine ulaşabilmiştir. Son yapı
lan yüzde 60 zam sonunda, tekrar azalma ve durak
lama başlamıştır. Yeni Hükümet böylece, temel girdi 
olan gübrede sübvansiyonu tamamen kaldırma - özür 
dilerim - hatasına düşmüştür. 

Birçok ülkede temel girdilere sübvansiyon uygu
lanır. Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planında girdi süb
vansiyon yaklaşımı benimsendiği için ülkedeki tüke
tim grafiği beklenenin üstünde hızlı artış gösterebil
miştir. Halkçı Parti olarak, selektif temel girdilere 
sübvansiyon ve tercihli kredilemeden yanayız. Kaldı 
ki, sübvansiyonun minimumda tutulabilmesi için ba
zı çareler de bugün için vardır. 

Gübre bedelleri zamanında fabrikalara ödendiği 
takdirde yüzde 40 temerrüt faizi ortadan kalkacak
tır. Gübre fabrikalarının program ve kâr hadleri de-
netlenmeli ve düzenlenmelidir. Ben huzurunuzda ra
kam vermeyeceğim; ama çok yadırgadığım ölçüde si
ze kârlar arz edebilirim. Tarımsal ürünlerle gübre fi
yatları arasındaki ekonomik denge sağlanmalıdır. Ba
zı gübre fabrikalarının üretim tesis ve gübre bileşim 
formülleri geliştirilmelidir. 
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Girdi paketinin ki, bu girdi paketinin birincisinde 
sade gübreyi aldım, diğer kimyasal teknik girdileri 
zamanınızı almamak için bırakıyorum; fakat ikinci 
kategoride biyolojik girdiler üzerinde, özellikle dur
mak istiyorum. 

Tohumluk, fidan, fide ve damızlık hayvan gibi 
biyolojik üretim materyalinde, işe başlayan her hü
kümet istisnasız gübre girdisi yanı sura, bütün biyo
lojik girdilerin de yüksek nitelikte üretimini ve yerinde 
yeterince, zamanında çiftçiye ulaşmasını sağlayıcı pro
jeleri yürürlüğe koymakla yükümlüdür. Bu amaçla bi
yolojik nitelikleri üstün bitki tür ve çeşitleriyle hay
van türü ve ırklarının elde edilmesi ve üretiminden so
rumlu ıslah müesseseleri ile üretme müessese ve üni
teleri arasında etkili işbirliği ve eşgüdüm sağlanma
lıdır. 

İhracatın gerektirdiği norm ve standartlara ilişkin 
seçim ve iyileştirme sürekli olarak yapılmalı ve izlen
melidir. Tohum ıslahı, üretimi, dağıtımı, kontrolü ve 
çeşit muhafazası konularında teknik ve kurumsal hiz
metleri kapsayan 308 sayılı Tohum Sertifikasyon 
Kanun ve yönetmeliği eksiksiz uygulanmalı ve bu yön
tem ve kurumsal tedbirler bütün biyolojik girdilere 
teşmil edilmelidir. 

Bugünkü durumda Hükümet, sebze ve çiçek tohu
mu ithalini serbest bırakmıştır. Tarım, Orman ve Köy 
İşleri Bakanlığı bu konuda fonksiyonsuz kalmış gibi
dir. Çünkü tohumu ithal eden liberasyon mercileri 
başka. Halbuki, yukarıda ithal edilecek çeşit ve ırkla
rın bu bakanlığın sevk ve idaresinde olması ve gerek
tiğinde adaptasyon gibi yöntemlerle işe girmesi gere
kirdi. İleride birçok ithalatçı ve spekülasyon girişim
cileri tasfiye edileceklerdir nasılsa; ama bu işlerin do
ğal tasfiyeye değil; fakat düzenlenmesine ve kontro-
luna ihtiyaç vardır. Ülkenin ilkin toprak ve ekolojik 
koşullarına göre çıkabilecek sorunlardan çiftçinin ön
ceden korunması kesinlikle düşünülmelidir. Ne yazık 
ki bu liberal tutumla başlangıç durumundaki tohum
culuk endüstrisi gelişemeyecektir. Türkiye'de başlan
gıçta bu, gerek resmî kuruluşlarda, gerekse özel sek
törde var; ama bunların gelişmeleri duraklayacaktır. 

Asıl önemli olan, ki bizim Halkçı Parti Progra
mında özellikle vurgulanmaktadır, bu tohumculuk en
düstrisinin kentliye değil; fakat toprağı işleyen, onu 
üreten çiftçi kesimine, onun yaşadığı çevreye indiril
mesidir, önemli olan budur. Bu bakımdan, Halkçı 
Parti olarak biz, Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planın, 
ki 195 inci paragrafı, yabancı teknolojiye karşıyız. 
Bu konuda antiholdingçiyiz. Partimizin programında 
biz bu işin, çiftçinin yaşadığı ortamda, çiftçinin çalış

tığı ortamda onların iktisadî teşekkülleri olarak, on
ların tarımsal amaçlı çiftçi kooperatifleri olarak ele 
alınmasını ve bu türlü gelişmesini öngörüyoruz. Aslın
da tarım kooperatiflerinin pazarlama konusuyla da il
gili yönleri var. Bu fonksiyonların bir kısmı oluyor, 
orada tümüyle değinmem gerekecek. 

Tarımsal mekanik girdilere gelince; burada da 
saaece, traktör, ekipman ve seçimleri üzerinde dur
mak istiyorum. 

Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, sadece traktör 
kapasitesinden tam yararlanmak için ekipman imala
tına öncelik vermektedir. Oysa traktör imalatı ve 
parkı bakımından çiftçilerin ciddî sorunları vardır. 
Traktör fiyatları oldum olasıya alabildiğine yüksel
mektedir. Beygirgücü başına 1983 yılında 27 850'üen 
49 875 Türk lirasına kadar değişen fiyat, 1984 yı
lında hızla dikilmiş ve beygirgücü başına 39 848 ila 
77 bin Türk lirası hadlerine yükselmiştir ve daha da 
yükselecektir. Daha da yükselecektir diye kehanette 
bulunmuyorum; fakat bu aşağıdaki değineceğim ne
denler yüzünden Türkiye'de böyle olmaktadır. 

Fiyat faktörüne ek olarak diğer önemli darboğaz
lar Planda ele alınmamıştır. 

Bunlardan birincisi, traktör sanayimiz hâlâ mon
taj aşamasını geçememiştir. CKD parça ithali yüdan 
yıla, aydan aya pahalılaşmaktadır. Bunun başlıca ne-
del değiştirirler, her yıl fiyat artırırlar ve bizim söz
de imalatçı firmalarımız hâlâ yüzde 60'larda, 70'ler-
de imalatı montaj sanayii bakımından sürdürürler; 
ama ĞKD parçasını yıldan yıla da gittikçe pahalı it
hal ederler. 

Sayın milletvekilleri, Türkiyemizde bugün 34 mar
ka ve 89 model traktör türemiş veya'türetilmiştir. 
Buna, «türetilmiştir» demek daha doğrudur. Çünkü, 
teşvik belgesini cebine, çantasına koyan traktör fab
rikası kurmuştur. Bugün 8 tanesi faaldir. Onun üs
tünde 5 ' 6 tane daha, yeni türeyenler vardır. Türki
ye'nin. ihtiyaç projeksiyonu 75 veya 100 bin arasında
dır; ama bu fabrikaların vermiş olduğu kapasite 285 
bin/yıl adettir. 

O halde Hükümetimize, sadece traktör puluna 
uygun ekipmanı düzenlemek düşmüyor, müsaade bu
yursunlar, şu demin saydtğım maddeleri de ele alarak 
traktör sanayiinin yeniden koordinatörlüğünü, düzen
lemesini ve bu fabrikaların öretim-planlamalaöDi na
sıl yapmaları gerekiyorsa o biçimde raayonalize edil
mesini gerçekteştirsinler. 

Çiftçinin ihtiyacına uygun beygir gücü klasifikaa-
yonu da yoktur; çünkü, bu kâğıt üzerinde kalmıştır. 
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Türkiye'nin birinci derecede tarla traktörüne, orta 
takattaki traktöre ihtiyacı vardır; ama imalaçılar ya
hut montajcılar bunu kendi lisansiye firmalarının di
rektif ve programına bağımlı olarak yürütmektedir
ler. 

Sayın milletvekilleri, ben bu teknik girdi paketini, 
mekanik, biyolojik, kimyasal olarak birer örnekle hu
zurunuza getirdim. Tümüne değinmek istemiyorum, 
yalnız, köy kalkınması felsefesi, fert başına millî ge
lirin artışının sağlanması bakımından, Halkçı Parti 
olarak biz çiftçinin yüzde 85 - 90'ının küçük çiftçi ol
masını hesaba katarak, onlara yan gelir teminini de 
programımıza almış bulunuyoruz. Çok özür dilerim, 
programımıza almış bulunuyoruz dediğim zaman ik
tidarı gücendirmiş olmayayım, yani sözün gelimi ola
rak değil; fakat gerçeği yansıtmak için söylüyorum. 

Bunlardan ipekböceği tohumunu alalım; ipekbö-
ceği tohumculuğu bugün sorunlarla doludur, çiftçi 
memnun değildir, Kireç hastalığı vardır ve tohumlar
da çatlama, inficar yüzdeleri de düşüktür, hibri to
hum meselesi vardır. 

Bunun gibi arıcılık, yine yan gelir getiren dallar
dandır. Balın kilosu bugün iki bin liraya çıkmıştır; 
ama bir de benim de inceleyemediğim bir hastalık, 
arılarda yaygın bir biçimde etkisini göstermektedir. 

Şimdi sona kredi girdisini bırakmış oluyorum. 
Planda kredi, kısa, orta ve uzun vadeli olarak işlen
miş; ben bu konuya değinmek istemiyorum. Yüzde 
85-90 küçük çiftçi' demiştim, kredinin dağıtımında, 
işletme kredisine, çevirme kredisine burada fazla yer 
verilmediğini görmüş oluyorum. Yalnız, ben yüksek 
dikkatinize bir düşüncemizi sunmak istiyorum. 

Çiftçi - Ziraat Bankası, bunlar karşı karşıya, plas
manlar artırılır; ama küçük çiftçinin borcu yine ye
rindedir. Köylere giderseniz, borcum yerinde duru
yor, geçen yılın borcu yerinde duruyor, ben krediyi 
eğer varsa, hayvanımı satmak yoluyla sağlıyorum di
yor. 

Şimdi burada bir meslek taassubu değil; ama bir 
çiftçi taassubuyla görüşmek istiyorum. Bugün kredi
lerimizin, plasmanlar incelendiği zaman, büyük kısmı 
çiftçinin dışına gidiyor. Sayın milletvekilleri 3 milyar 
liraya kadar Ziraat Bankasından tarım kredisi alan 
şahıs bulunduğunu öğrendim. Bu 3 milyarla acaba 
kaç tane işletmeye kredi verebiliriz diye bir hesap 
yapmak gerekiyor. Bugün tavukçulukta veya herhan 
gi bir dalda, doktor, eczacı (çok özür dilerim ben dü
şüncemi arz etmek için, düşünceme açıklık getirmek 
için böyle söylüyorum, yoksa her mesleğe saygım var
dır), avukat, çiftçinin dışında olanlar tarımdan kredi 

j alırlar, tavukçuluk müessesesi kurarlar, bahçe kurar-
I 1ar, hatta hatta bunun ahırlarının duvarlarım fayıans-
I lâ döşeyenler görmüşüzdür, tabiî sonunda sıfır ol-
I muş gitmiştir; ama küçük çiftçinin çeşitli yollarla, çe-
I şitli sübvansiyonlarla - Sayın Yaşa'mn da dün de-
I ğindikleri gibi - desteklenmesi gerekir aslında ve bu 
I bir politikadır. Bizdeki işletmelerin dağınıklığı, nüfus 
I baskısı karşısında onların fert başına gelirini bazı teş-
I vik ve destek önlemleriyle güçlendirmemiz gerekir. 
I işte asıl tarımsal kredinin tarım amaçlı olarak ve 
I çiftçi kesimine yönelmesini biz gönülden istiyoruz ve 
I Hükümetin dikkatine bu hususu, özellikle arz etmek 
I istiyoruz. 

I Yaptığım kaba sistematikte üçüncü bölümü tarım-
I sal pazarlama ve fiyat politikası oluşturuyor. Beşinci 

Planın tarımsal destekleme politikası arasında 169 ve 
I 170 inci paragrafları ve tarımsal pazarlama ile ilgili 
I 188 ve 239 uncu paragraflarının ayrıntısında yer alan 
I tarımsal pazarlamaya ilişkin ilke ve politikaları ve 
I pazarlama konusunda kooperatifçiliğe de kısmen yer 
I vermiş olmasını; yaş meyve ve sebze pazarlaması için 
I özel proje araştırmasını memnunlukla karşıladığımızı 
I belirtmek istiyorum. 

I Çiftçilerimiz günün teknolojisine göre, gittikçe yo-
I ğun tarıma geçişte teknik girdilerin kullanımında, üre-
I timin ve verimliliğin artırılmasında günden güne iler-
I leme yolundadır. Yalnız ülkemizde tarımsal pazarla-
I manın yeterince gelişmemiş olması ve modern yapı-
I ya kavuşmakta gecikmesi en büyük darboğazlardan 
I biridir. Kanımıza göre, tarımsal pazarlama ilke ve po-
I litikaları ile tarımsal fiyat politika ve ilkeleri bir bü-
I tün olarak ele alınmalıdır. Ürün fiyatlarıyla girdi fi-
I yatları arasındaki ekonomik bağlantının da mümkün 
I olduğu kadar iyi korunması, çiftçinin özlemi ve bek-
I lentisidir. Çiftçi bu konularda hükümetlere itimat et-
I tiği takdirde plan ve projeleme çalışmalarına istekle 
I katılacaktır. Zira, eğer çiftçi katılmazsa Hükümetin 

herhangi bir proje uygulamasına zaten olanak yok
tur. 

Anayasamızın 171 inci maddesinde kooperatifçi
liğin geliştirilmesini öngören hükümler var. Pazarla
maya ağırlık veren tarımsal amaçlı kooperatifler ni
teliğinde çiftçilerin çalıştığı bölge ve yörelere indi
rilmesini, pazarlama bakımı açısından yararlı görü
yoruz. Çünkü, pazarlama yol ve araçları, soğuk hava 
.tekniği, depolama, işleme ve sınıflama, pckinghause-
ler, satış yerleri ve organizasyon ile üretici ve yetişti
rici çiftçilerin çevrelerinde faaliyete geçirilmesini iç-

I tenlikle öngörüyoruz. 
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Sayın milletvekilleri, eğer pazarlama altyapısı çift
çinin çalıştığı çevrelerde, merkez köylere veya kasa
balara kurulabilirse, bunun yararlarından birisi de iş
sizlik ve gizli işsizliğin önlenmesidir» Kadın ve ço
cuklara varıncaya kadar bu tesislerde çalışma olanağı 
doğmaktadır. 

Tarımsal destekleme politikasında hükümetlerimiz 
şimdiye kadar 24 cins ürüne kadar listeyi genişlet
miştir. Burada çiftçinin ciddî olarak yakındığı, ki ben 
örneklerden sade bir tanesini vermekle yetineyim, bil
diğiniz gibi, ürettiğinin parasını zamanında alamama
sıdır. Toprak Mahsulleri Ofisi «Buğdayım bana tes
lim et» der; tüccar da çiftçinin karşısına gelir; Top
rak Mahsulleri Ofisi buğdayını alır, parasını 4 ay son
ra ödemeye başlar. Tüccar o anda parasını öder. Tüc
car veya değirmenci buğdayı stok eder, ertesi yıl buğ
daya yeni fiyat konduğu zaman hepinizin bildiğiniz 
gibi, eski buğdayın ununu yeni buğdayın unuymuş gi
bi artırarak piyasaya sürer. Bunun pancar ekicilerin
de, yağlı tohum ekicilerinde böyle olduğu bilinmekte
dir; sorunlar birbirine benzer olduğu için ben zama
nınızı almak istemiyorum ve bunları geçiyorum. 

Yalnız, burada bir ekonomik haksızlık da doğu
yor. Pancar üreticisi sonbaharda teslim ettiği parayı 
martta aldığı zaman, bunu yüzde 2 bonoya bağla
mak hiçbir şey ifade etmiyor. Çünkü piyasaya gider
seniz bu yüzde 2'yi yüzde 10'un üzerinde kırarsınız. 
Sanki bir banker aramanız gerekir; ama parasını geç 
aldığı için, enflasyon olduğundan onun parasının de
ğeri düşmüştür. Bu durumda bir pancar ekicisinin, 
bir buğday ekicisinin düşeceği durum bellidir. Haşatın 
sonunda bile bir buğday çiftçisi dönüm başına biçer
dövere 1 250 lira para öder. Yıl boyunca emek sarfet-
miştir, para sarfetmiştir. Bu çiftçinin - takdir buyurur
sunuz - dört ay, altı ay parasını beklemeye tahammü
lü yoktur; hükümetin de bunu bekletmeye hakkı yok
tur. 

Bir de bu pazarlama konusunda son değineceğim 
nokta, destekleme alımının dışında kalan ürünlerdir 
asıl. İstatistiklere bakılırsa bunun sayısı 5<yyi geçiyor. 
İşte asıl sıkıntıda olan bu çiftçilerdir. Bunlar meyve, 
sebze üreticileridir ve bunların kararı kendi ellerinde 
değildir. Ürünlerini pazara arz ettikleri zaman kararı 
kabzımal verir. Onların umumi iradesine bağlıdır. Güb
resini, ilacını, göztaşını, kükürdünü, makinesini alır
ken yine kararı tüccar verir, 

Çiftçi, bu bakımdan gerçekten, demin arz ettiğim 
kooperatifleşme ve çiftçi iktisadî kuruluşlarıyla kendi 
çevresinde çalışan tarımsal pazarlama amaçlı koope
ratifleri görmek ister. 
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Ben şimdi bunun özelliklerine geçmeden size bir 

noktayı arz edeyim. 
Demin çiftçinin yaşadığı ortama holdinglerin gir

memesinin gerektiğini vurgulamıştım. Çiftçinin bugün 
domatesini, sebzesini alıp işleyen holdinglerdir sayın 
milletvekilleri. Bugün domatesini pazarda satamayan, 
fabrikaya domatesini rica ederek vermektedir ve (isim 
vermeye gerek yok, hepiniz bilirsiniz) bu salça fabri
kalarının en yoğun olduğu yer bir holdinge aittir. 

Değerli zamanlarınızı alıyorum; ama küçük bir 
noktaya daha değinmek istiyorum. O da, sanayide ima
lat endüstrisi diyoruz ve büyük bir umutla bazı beş 
yıllık planlarda olduğu gibi bunun kalkınma hızını 
yüzde 7 gibi yüksek tutuyoruz ve tarımı da 3,6'da bı
rakıyoruz. Yalnız, ihracat rakamları incelendiğinde 
tarım ürünlerine ilave olarak, tarıma dayalı sanayi 
ürünlerini de birlikte hesap ederseniz, ihracatın 1983' 
deki rakamım arz ediyorum; yüzde 67,3'e varmakta
dır ve bugün imalat sanayii edebiyatını yaparken bu 
imalat sanayiinde gıda, içki, tütün, dokuma, tekstil 
endüstrisinin büyük ağırlık taşıdığını ve tarım ürün-

'lerinin ham olarak ihracatı yanında, bir de bu tarım 
ürünlerini işleyip değerlendiren endüstriyi- koyduğu* 
muz takdirde, tarımın payı yüzde 70'lerin üzerine çık
maktadır. Bu bakımdan temenniye değer ki, imalat 
sanayi dediğimiz zaman, biraz evvel traktörde verdi
ğim örnek gibi, gerçekten Türkiye'de Türk malı ola
rak her dalın imalat teknolojisine uygun olanının hak
kını verebilelim. 

Son olarak değineceğim nokta; tarımdaki kalkın
manın gelişebilmesi için, gelişen teknoloji, teknik gir
diler, pazarlama, destekleme ve teşvik faktörlerinin 
yanında, bir de - Sayın Tarım Bakanımız da buraday
ken - bir hızlandırıcı hizmet grubuna da değinmek 
istiyorum. Benim kullandığım terimi lütfen bağışlayın, 
biz OECD'nin de üyesiyiz, FÂO'nun da; fakat Avru
pa'da entelektüel envestisman, entelektüel yatırım 
olarak çok ağırlık verilen bir hizmet paketi daha var; 
bu da tarımsal araştırma, yayın, yani okul dışı ve çift
çi eğitimi, örgün ve yaygın çiftçi eğitimi. 

Bu konudaki düşüncelerimi ayrıntılı olarak «eği
tim» kısmına saklayarak şöyle bir temel kuralı Sa
yın Hükümetimizin dikkatine, özellikle sunmak istiyo
rum. Tarım Bakanlığı bölgesel planlamaya, master pla
na gitmedikçe, ki bu benim sözüm değil, bütün geliş
miş ülkelerde uygulanan ve-mikro ekonominin, tarım
sal işletmeciliğin bitki, hayvan kombinasyonları, üre
tim desenleri ve teknoloji uygulamaları bakımından 
bu düzeye inmezse, tarımımızda beklenilen gelişmenin 
sağlanmasına imkân yoktur. 
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Bu bakımdan, bizim Halkçı Parti Programında, ı 
kılcal damarlara giden teknolojinin ve bütün onun ge- I 
rekleri olan dalların ve hızlandırıcı faktörlerin çiftçi- i 
nin ayağına gitmesi, çiftçinin ortamında geliştirilmesi 
vardır. Eğer benzetmemi hoşgörürseniz, telefonun bir 
tarafından Tarım Bakanımız «Alo» dediği zaman, eğer 
öteki ucundan da benzerî cevâbı almazsa, Tarım Ba
kanlığı ile köylü birbirinden kopuk demektir. I 
, Belki hatırlayacaksınız, Bulgaristan'ın eğitim prog- I 

ramında büyük başarısı, şuradadır : Yarı profesyonel I 
değil; ama profesyonel insanları evvela köye gönder- I 
mekle başlamıştır; üniversite çıkışlı personeli köye I 
götürmekle, ev ekonomisini köye götürmekle refor- I 
ma başlamıştır. I 

Bu bakımdan, sözlerimi şöyle bağlamak istiyo- I 
rum : Bizim Halkçı Parti olarak özlemimiz, hükümet- I 
lerin proje esasına dayalı olarak çalışmasıdır. Paket I 
projeler, prodüktif projeler uygulama yoluyla hizmeti 
kılcal damarlara götürmelidir ve teknolojiyi takdim I 
edecek olan teknik personeli de cephede değerlendir- I 
melidir. Bu projeleme, tarla ziraati, tarla tarımı, hay- I 
vancılık, bağ - bahçe tarımı ve onların gerektirdiği I 
işletmecilik, bütün tarımın faaliyet dallarını karşılıklı I 
etki ve ilişki içerisinde karşılayan bir kompozisyon I 
haline getirmelidir ve ancak o zaman ülkemizde köy I 
kalkınması olacaktır ve toplum kalkınma felsefesi, yer- I 
leşecektir. 1 

Sayın milletvekilleri, sanırım çok zamanınızı aldım; I 
beni sabırla dinlediğiniz için Halkçı Parti Grubu adı- I 
na derin saygılarımı sunarım efendim. (Alkışlar) I 

BAŞKAN — Sayın Gökçora 60 dakika konuş- I 
muştur. I 

Halkçı Parti Grubu adına Sayın Ayhan Fırat; bu- I 
yurun efendim. I 

HP GRUBU ADINA AYHAN FİRAT (Malat- I 
ya) — Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; söz- I 
lerime başlarken Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı- I 
nın hazırlanmasında emeği geçen tüm görevlileri I 
grubumuz adına kutlar, Beşinci Beş Yıllık Kalkınma I 
Planının ülkemiz için hayırlı olmasını dilerim. I 

Bu t>eş yıllık planların müşterek vasfı millî ol- I 
ması, gerektiğidir; yani herhangi bir partinin iktidar- I 
da bulunduğu sürede hazırlanan planların o parti- I 
nin programını yansıtmasını olası saymak çok yan- I 
lıştır. Hükümet programlarıyla Beş Yıllık Kalkınma I 
planlarını birbirinden ayırmak gerekir. Zira hükü- I 
metler değişir, ancak bu beş yıllık planların sürek- I 
liliği esastır. İşte bu nedenle, ticaret ve sanayi oda- I 
larınm, meslek kuruluş veya odalarının, üniversitele- I 
rin, işveren kuruluşlarının, işçi Ikuruluşlarmın, bası- | 
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nın ve kamuoyunun düşünce ve temayüllerini yansıt
mayan planlat demokratik olma ve millî olma vas
fını kazanamazlar. Bu nedenlerle başarı şansları da 
çok az olur. 

Biz Beş Yıllık Kalkınma Planının,. Türk Milleti
nin refahını artırmaya yönelik; bilhassa tarım ve sa
nayi sektöründe üretimi artırıcı, ülkede işsizliği ön
leyici, sosyal adaleti ve geri kalmış yörelerde refahı 
yaygınlaştırıcı amaçlarını takdirle karşılıyoruz. 

Bilindiği üzere, plan döneminin başlangıcı olan 
1960'h yıllarda çok daha ciddî bir tatbikat neticesi 
planın öngördüğü kalkınma hedeflerine varıldığı ve 
hatta kalkınma hızının yüzde 7'lerin üzerine çıiktığı 
malumdur. Ancak, bilhassa Dördüncü Beş Yıllık 
Plan dönemleri tatbikatlarının giderek yozlaştığı, 
ülke kalkınmasında beklenen değerleri vermediği, 
fert başına yıllık gelirin gerilediği, bilhassa tarım 
sektöründe 1982'de gerileme görüldüğü, 1983'te ise, 
yüzde 2'leri aşan bir küçülme olduğu malumdur. 

İşte bu nedenle, huzurlarınıza getirilmiş olan Be
şinci Beş Yıllık Kalkınma Planını, öngördüğü hedef
lerine ve amaçlarına kâğıt üzerinde değil de tatbikatta 
ulaşılması temennisiyle koşullu olarak kabul ediyo
ruz. 

Konuşacağım süre içerisinde bir nebze yine tarım 
sektörüne, KİT'lerin durumuna değinerek, daha faz
la zamanımı enerji sektörünün Beş Yıllık. Kalkınma 
Planındaki boyutları hakkındaki görüşlerimi arz et
meye ayıracağım. 

Sayın Balkan, sayım milletvekilleri; genel olarak 
ülkemiz bir tarım ülkesidir ve mevcut 28 milyon hek
tar arazinin 25,5 milyon hektarında tarım yapılmak
tadır. Bu miktarın 15 milyon hektarı ekilir; 8 mil
yon hektarı nadasa bırakılır. 

Türkiye'de sulanabilir arazi miktarı 15 milyon 
hektardır. Önümüzde bulunan Beşinci Beş Yıllık Kal
kınma Planında sulanabilir arazi miktarı 0,8 milyon 
hektardır; 800 milyon dekardır. 

Muhterem arkadaşlarım, biraz önce belirtildiği 
üzere, Türkiye'de tarımın inkişaf etmesi artık birim 
alandan alınan verimin artmasına bağlıdır. Birim 
alandan alınması gereken verimin artırılabilmesi de 
tarım girdilerinin ve sulamanın köylüye ulaştırılma
sıyla mümkündür. Bugün 15 milyon hektar sulana
bilir arazisi olan ülkemizde ancak bunun 3 ,5 -4 mil
yon hektarı sulanıyor, geri kalanı susuz arazidir. Ya
ni, bunun anlamı şudur: Gene 1984 Türkiye Ticaret, 
Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları 
Birliğinin İktisadî Raporuna bakarsak, ülkede 1983 
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yılında tarımın her sakasında bir küçülme olmuş
tur, büyük oranda. Neden? Çünkü Türkiye'de tarım 
bava şartlarına bağlıdır, doğa şartlarına bağlıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu ülkede sulama yap
madıkça tarımı inkişaf ettirmek mümkün değildir. 
Sulama yapmak ise kaynak meselesidir. Sayın ikti
dar devamlı alternatif soruyorlar. Ben alternatifi de 
birlikte getireceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, 0,8 milyon hektar Beşin
ci Beş Yıllık Planda sulanabilir arazi gösterilmiştir. 
Gene elimizdeki kitaptan, 1984 yılında sulanan ara
zi miktarı 210 milyon dekardır. Halbuki Beşinci Beş Yıl
lık Planda öngörülen, her yıl için 160 milyon dekar
dır. Demek ki. fazla bir sulama yapmıyoruz. Bu hız
la gidecek olursa, ülkenin sulanmayan arazilerini 
sulayabilmek için 70 ila 80 seneye ihtiyaç vardır. 
Soruyorum arkadaşlarım: Şarktaki ovalarda yaşayan 
50, 60, 100 dönüm arazisi olan köylü ayda 10 bin 
lira kazanamıyor, bunlara kader kurbanı mı diye
lim? Sosyal devlet ilkesi bunlara hizmet götürmeyi 
emrediyor, Anayasamız emrediyor. 80 senede mi gö
türeceğiz? Bu kaynağı bulmaya mecburdur; ancak 
senelerdir ihmal edilmiş olan bu tarım sektöründeki 
sulamayı hızlandırmak için, hükümetlerin bu kay
nağı behemahal bulmaları gerekir. 

Muhterem arkadaşlarım, eğer sulamayı köye gö-
türürsek çiftçi ve köylünün ekonomik durumlarını 
düzeltmelerine yardım ederek refahı yaygınlaştırmak 
mümkündür. İşte bu durumda köyden kente göç 
önlenecek ve yüzbinlerce işsize kendi köylerinde, ken
di yörelerinde iş imkânı temin edilmiş olacaktır. Ül
ke ekonomisi ferahlayacak, millî gelir artacak, tarı
ma dayah sanayi inkişaf edecek, birim alandan alı
nan ürünün ve dolayısıyla da genelde üretimin artışı 
ihracatı artıracak ve dolayısıyla da döviz dengesinin 
düzelmesine yardımcı olunacaktır. 

.Neticede bütün bu gelişmeler, başta sanayi sek
törü olmak üzere, diğer sektörlerde de bir gelişmeye 
sebep olabilecektir. Vatandaşlar daha az bir emek 
karşahğı doyabilecek, sosyal refah yaygınlaşacaktır. 

©ütün bunlar için, son yıllarda ihmal edilmiş olan 
tarım sektörüne gereken ehemmiyet bu Plan döne
minde verilmeli ve bilhassa sulama için her türlü fe
dakârlık yapılmalı ve gerekli kaynaklar ayrılmalıdır. 
Sulanan arazi sahibinden artan gelirlerinin bir kısmı 
geri alınarak yaratılan meblağın geri dönüşü sağlan
malı ve bir fonda toplanacak bu meblağ da sulama 
bekleyen yörelerin sulama işlerine tahsis edilmelidir. 

îşte bu şekilde, bence ülkenin en mühim prob
lemlerinden biri olan sulama problemlerinin hallinin 

hızlanması mümkündür. Aksi halde bu hızla gide
cek olursak, demin de arz ettiğim gibi, 80 sene bu 
köylüyü bekletmek mümkün değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, bugüne kadar 3,5 mil
yon hektar arazi sulanmıştır. Sulanan arazide, bir mi
sal vermek istiyorum; 30 dönümlük bir kayısı bab> 
çesinin yıllık geliri VS milyondur. 30 dönümlük susuz 
bir tarlanın hava şarüarına bağlı olarak alacağı en 
iyi ürün de 110 bin liradır, asgarî ücretin altında
dır. 

Muhterem arkadaşlarım, bir taraftan su götürdü* 
ğünüze büyük bir imkân veriyorsunuz, diğer taraf
taki köylü fakrü zaruret içerisinde kaderine terk edi
liyor. işte diyoruz ki, sulanan arazilerden artan geli
rinin bir kısmı geri dönüş olarak verilmeli ve bu bir 
fonda toplanmalı. Bu fon tahsis edilerek, biran önce 
su bekleyen köylüye de su götürülmelidir. 

Muhterem arkadaşlarım, Hükümet tasarrufları 
teşvik ederek fon bulmaya çalışıyor. Bakın ben size 
bir misal vermek istiyorum: Anadolu'da ve birçok 
şehirde tarım kredileri, hayvancılık kredileri ucuz 
faizle alınmış, arkaları dönülüp üç aylık faizle ya
tırılmıştır. Bu şekilde fon ve kaynak yaratmak müm
kün değildir. Devletin parasıyla para kazanılıyor. 

Muhterem arkadaşlarım; GAP projesiyle başla
yan (bir misa.1 vermek istiyorum) Güney Doğu Ana
dolu sulamasının tamamlanması, Beşinci Beş Yıllık 
Kalkınma Planından, Altıncı ve Yedinci Beş Yıllık 
Kalkınma Plan Dönemlerine sarkacaktır. 

Ayrıca, Karakaya ve Atatürk, Barajlarıyla büyük 
bir miktardaki tarım arazisi kaybolacaktır. Yalnız 
Adıyaman'da 450 bin dönüm arazi su altında kala
caktır. Böyle bir ortamda, sulanan arazi miktarı 
belli iken ve Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Plan 
Döneminde de aynı miktar arazi sulaması yapılmış 
iken ve tarım girdilerinden olan traktör 457 binden 
475 bine çıkıyor; mibzer aym kalıyor. Yalnız güb
re 8,5 milyoa tondan 11,5 milyon tona götürülüyor, 
ki bunun kullanılamayacağı görülecektir. Planda ön
görülen yüzde 3,6'hk büyüme hızı nasıl mümkün ola
bilir arkadaşlarım? Beş Yıllık Kalkınma Planında 
öngörülen tarım ürünleri ihracatındaki yüzde 11 
artış nasıl mümkün olabilir? 

Muhterem arkadaşlarım, bence bu noktalarda Beş 
Yıllık Plan inandırıcı olmak vasfını kaybetmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, bir de gübre konusu 
vardır. Gübreye sübvansiyon yapılmaması zaman 
zaman söylenir. Gübreye yapılan sübvansiyon fakir 
köylüye mi gidiyor? 30 dönüm tarlası olan köylü-
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nün en çok kullandığı gübre 100 kilodan 3 ton güb
redir. 500 dönüm, 1 000 dönüm, 2 000 dönüm veya 
5 000 dönüm tarlası olan bundan istifade ediyor. 

Arkadaşlarım, bir şey daha söylemek istiyorum, 
iktidara rica ediyorum, bu konuya senelerdir parmak 
basıyoruz, lütfen parmak bassınlar. Türkiye'de ka
munun yanında özel sektör de gübre üretiyor, özel 
sektör, girdilerini dışarıdan dövizle getirtiyor. Ka
munun fabrikalarında yerli girdi kullanılıyor. Kamu
nun ürettiği 19 lira 25 kuruşluk gübreyi, özel sek
tör 24 lira 25 kuruştan veriyor. Demek ki bir yer
de bir hata var arkadaşlar. 

Sekiz milyon tonun yansını özel sektöre verin; 
dört milyon ton, dört liradan 16 milyar lira eder. 
Bu fabrikaların tümünü toplasanız 16 milyar etmez. 

Muhterem arkadaşlarım, bu konuya parmak ba
sılmak. Sübvansiyon kime veriliyor, öğrenilmeli. İşte 
o gübre üretene veriliyor. Neden? Zirai Donatım o 
gübreyi fabrikadan bir hafta içinde almaya mecbur; 
kanun öyle. Zirai Donatım alıyor (A) fiyatına. Hü
kümet diyor iki, «A-5 liraya sat.» Yani 25 liraya 
alıyorsa, «20 liraya sat, zararım vereceğim» diyor. 
Zirai Donatım bunu 20 liradan satıyor. Sonra, ver 
diyor parayı. Hükümet, «Param yok, git Merkez Ban
kasından borç ab diyor. Bu sefer borç alıyor Zirai 
Donatım; çünkü fabrikanın parasını ödemeye mec
bur. O zaman ne oluyor? Zirai Donatım yılda 
40 - 50 milyar lira faiz ödemek durumunda kalıyor. 
Bakın o miktarın içine; faizdir. Kime verilmiştir o 
para? Zirai Donatım kâr eden bir kuruluştur. Süb
vansiyonun çoğu faizdir. Sübvansiyon kime veril
miştir? Fakir köylüye mi verilmiştir? Ben teklif edi
yorum: 100 dönüme kadar olan yerlere verin güb
reyi ucuz olarak^ 

Muhterefn arkadaşlarım, fakir (köylüye ucuz güb
re vermedikçe bu memlekette akını durduramazsınız. 
Köylü gübre almaktan aciz./ Zengin köylü zaten alı
yor. 

Muhterem arkadaşlarım, ayrıca gübre kullanımı 
Beşinci Beş Yıllık Plan döneminde yüzde 40 artış 
gösteriyor. 

Muhterem arkadaşlarım, Dördüncü Plan dönemi
nin başlangıcı olan 1978 ara yılı, 1979 da Dördün
cü Plan yılının birinci yılıdır. 1978 ve 1979 yılında 
kullanılan gübjre 7,5 milyon ton civarındadır. Ondan 
sonra düşmüştür ve 1983 - 1984 yılında da 8,5 mil
yon ton olmuş. Bakın arkadaşlar* 700 bin ton artı
yor 5 - 6 yılda. 5 yılda nasıl 3 milyon ton artırıyor
sunuz; hangi ekonomik şartı düzeldi de köylünün 
gübre almaya artırabildi parasını? 

— 38 

10 . 7 , 1984 0 : 1 

Muhterem arkadaşlarım, bir de kredi durumu var
dır. 100 bin lira kredi alabilmesi için 150 - 200 •> 300 
dönüm arazi istenir köylüden. İki defa heyet götü
rür, 10'ar binden 20 bin lira masraf yapar.. Hangi 
para ile hangi gübreyi, hangi krediyle alsın? 

HAYRETTİN ELMAS (İstanbul) — Ürettiği de
ğerlenecek, onunla. 

AYHAN FIRAT (Devamla) — Üretebilirse. 
İzah ediyorum, üretebilmesi için sulaması lazım. 

Sulama meydanda, söylüyorum, işte buyurun, işte 
Beş Yıllık Plânınız önümde. Arz ediyorum, okuyo
rum sayfa 96, tablo 34, kıymetli arkadaşım itiraz 
ettiği için okuyorum. Kimyasal gübreler 8 680 000 
ton, 3 milyon ton yükseliyor gözüküyor. Halbuki 
1978'de 7,5 milyon ton, açın bakın. Tohumluk 200 
bin; 400 bin ton. Sulama 3 225 000 hektar; 4 milyon 
25 bin. Dernek ki 0,8 milyon hektar artıyor. Yalnız 
1974 yılında sulanan miktar 210 bin; 160 milyon de
kara düşüyor. Arkadaşlar düşüyor, artmıyor. İstir
ham ediyorum, artmıyor, düşüyor. Traktör 457 700 
imiş, 475 bin oluyor, yani 20 bin bile artmıyor. Bi
çerdöver 8 300'e 8 300. Mibzer parkı 200 bin; 260 
bin. 

Arkadaşlar, nasıl artıracağız bu tarımsal geliri, 
birim alandan nasıl fazla gelir alacağız? İstirham 
ediyorum, kaynak lazım. 4 milyon hektar arazi mi 
sulandı? Arazisi sulananın geliri artmıştır, «Verin bin 
lira, verin 2 bin lira» demek lazım; bunun başka yo
lu yoktur. 

İstanbul - Ankara Yolunu kullanan kim ise ki onun 
bir geri ödemesi lazım. Bakın, demin Sarp arkada
şım söyledi, 1950 yıllarında Karayolları gibi bir mü
essese kuruldu, bütün Türkiye'nin her tarafında ka
rayolları büyük bir faaliyete girdi, neden? Bakım 
yoktu, para vardı, faaliyete girdi. Bugün verilen 
meblağın yüzde 80'ini, yüzde 90'mı bakıma ayırıyor. 
Parası yok ki iş yapsın, geri dönüş de yok. İstan
bul - Ankara Yolunda günde 10 bin otobüs gidiyor, 
10 bin otobüsten para almak lazım değil mi? Bu ül
ke bu kadar zengin mi, Şarkta, bekleyene nasıl hiz
met gidecek? • 

HAYRETTİN ELMAS (İstanbul) — Onda hem
fikiriz. 

İSMAİL DAYI (Balıkesir) — Paralı yolu tasvip 
ediyorsunuz değil mi arkadaşım? 

AYHAN FIRAT (Devamla) — İşte izah ediyo
rum, nereden geleceğini de söylüyorum, alternatifini 
de söylüyorum sayın arkadaşım. Tabiî, oraya yap
mak şartıyla, Şarkta hizmet götürmek şartıyla tasvip 
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ediyorum. Sulanan araziden de para almanızı, oraya 
hizmet götürmenizi istiyorum; daha gelecek. 

Muhterem arkadaşlarım, ülkemizde büyük bir 
boşluğu dolduran ve Türkiyemizin ekonomik ve sos
yal hayatında çok değerli ve faydalı hizmetler ver
miş olan KİT'lerin, gerek son yıllarda yozlaşan yö
netimleri ve gerekse ülkemizin bozulan siyasî orta
mına ayak uydurmaları ve zarar etmeleri, bu kuru
luşların bu hale gelmelerine, sistem bozukluklarının 
neden olduğu tezini ortaya atmıştır. Halbuki, Cum
huriyetimizin ilk yıllarım müteakip 30'lu yılların ba
şında Atatürk tarafından devletin ekonomiye girmesi 
'hususunun elzem olduğu da vurgulanmış ve ülke ih
tiyaçları için 1933'te Stimerbanfc'ın kuruluşuyla bu 
müesseseler ülke ekonomisini boyutlandırmaya baş
lamışlardır. 

Çok partili' bayatta geçildikten sonra biti kuruüluş-
ikırııı yöndtimileriinıe, ehil oJmiaJarı şöyle dunsun, listen 
bihaber dost ve yalkın ttaıyMenl (rtê iceisi kârMılk ve 
verMiik ilkesi kaybolmaya başfernıış'tıır, işte, giderek 
ıslon "senelere kaldar ıgelen ıbu kuruil'uşlaırm bjaita'îaıranı. 
Yönetim Ibozukihığu 'değil ide vsiisitem bozuikhiiğuıiTa bağ-
Jayantöaır, 1982 yılımda KlİT'ler foalkifcında kanun kuv
vetinde kararname çıkarana ydükisi lalmıışla'rdiff. 

Bazlı >hazırllıfk)liar yapüaralk, neticede 2929 'sayııîı K'a-
ırtunita KÎTllere yenli biır sistem getirilmülş ve (tabiri 
caizse) (bir kusma ibir araya getirilerek basılanına yenli 
Wir kuruluş konmuş, ıbffir külah geçMtoiştir. Mesefîa. 
Şeker Şirketi, Şeker Kuruhı loiteıuşltuır. Alltıfca, Seke»-
Şirketi Anonikn Şirketi kalmış, onun gend> müdürü 
ölmüş, 4 tarae genel müdür muavini, yönetöm kuruilu. 
atomda >bür teşekkül1 datoa. Neden? Başka (bir kuruluş 
yok. Fayda 'nedir? Hiç. Yönetim bozutkiîıığuna «sis-
item bozukluğu» demliş gİtim'işlerdir ve ülkede senefer-
ıdUr kend'ilerinii 'ispat etmiş olaln Ibu KlİTlerdie Ibir yan
lış uygulama başlalaılmışltıiir, 

Bugün Hükümetçe de anlaşjilmalktadır ki, bu ku-
ruAuişItardıa esas foıasıtıailafc 'stisltem bozuMoğu değüffi, yö
netim ıbozuktağudur. 'Burnu takdimle fcarşiıyoruim. Bu 
(durum şnimldi 202 saynlı Kanun Hükmündeki Karama
mı» ille düzeltilmeye çajtoşuîmjafldtJadıır. Nitekim, Bes 
Yılık Katanıma Planıı Temıel1 .Hedefleri ve Sümtejâ-
Isiinün, 45 lineti, «Kıamu İktisadî Teşebbülsflierb böl'ü-
ımiünde «KtT^Ierin kartlı ve ver'imflli çaluşmatani' sağ-
Hairöak üçün bu kurufuışlarjin ttecaliÜboH, W%ila, ehi fcad-
mote ıtaralfınldan uzun sufleler boyunca ve mükMııate-
(siiz ^ir şeklîde yoneltlmetor^nd' sağlamak amacııyla ge
rekli mevzualt ve idarî düzentlemeter yapıâacafkto de-
•niîmekibeldiir. 

(Bu görüşü biı!kır, 1982 yİıında Danışma Meclisli 
kürsüsünden de 'ifade etm'iştik. Ayrıca, patftiimıViın 
orogramitnda da KlTlerle 'iflgiîi aıvmn görüş var atamş-
tur. Bunun Plana geçm'iş 'olması, bizi Son derece mem
nun etm'işıtür. Aynıca, Devlet Planlaîmıa TesWalfcı ya-
vıma ©fen EkoWom'ik Gelişmeler K'ilfealbı/naın 125 nurna-
raiîı taîbtosundan da görüleceği üzere, temu safblilt sıer-
nrave yaltınmıtarıntn Birindi Plan Döneminde, v#ık 
Vüzde 34,8 u, fkinci Plan Dönem'inde yüzide 43,2^1, 
Üçüncü Plaın Dönemlinde yüzde 45,561sı ve DönrîiJıncü 
Plan Dönemlinde 'de yüzde 56,7isi KİT'ler tarafından 
ârjfmııisitıır. 

Muhterem aırkafdaşlaırariı, görÜTüyor ¥ı KİT'ler 
Türkiye'de kamu yaftıınırnfennın yüzde 56Vı'ni! Dör
düncü Beş Yİhk Plan 'sonunda yapmışlardır. Ne de
dece faydalı offldu'kftarı "bellidir. G'aıyri safi ntfliiî hâ-
ı̂ltaya fcartkılan ve istıiihdam yaratan yaitırımıHıiııvla 

KtT*l©r görevlerini zaten senelerden beri yapmalkta-
dır. Ancalk, ıJdare bozuküufclarım gidermeyi takdirle 
karşıilııyaruz, buna 'biz de taırâfitanz. 

Swm Baislkıiın, Yüce Medl'i'slin saıyrn üve îeri: Dör-
fîünıoü Plan'Dönemimde tarıma toarşı-n saınaVi sektörü 
büvülk 'oranida ıdösltdkJlenmiiışı'üiır. Tanm, Dörd'üncü Plaın 
Dörtemiinde de lihmaî ödimlişltiir, BeşlMci Plian Döne-
miirDde de ihm'al ödiTmıdbtedir. 

Mulhterem ar'kadaışllaırttrı, tnakım Dördündü Pfam 
Dönemii hedefi san'aıyilde yüzfde 9,9; /bü'üün destekder 
sanayi© verilmlişltir, gerçekleşme 1,7. 

Muhlterem larkadaşlanm, b'umın nedenli vardır. 
Neden samaıyideki gerçelklıeşmıe yüzide 1,7'de katoış-
tır? Ülkemlizde mıevcuit sanayi yaıtnrımıliaırtrain çok blü-
yük blir (kısmımm bifiKıassa özel' yönetim yaıtıırıımlliaıriı-
mn büyülk şelıirllier çevresinde kümelettiği m^ümliıain-
nızldtr. HidroılÜk ve termİc san*rallilardain üretilen ener-
flüer, (büyük yafanmlark gıeroekieştirilen enerjS naildi 
haltilara 'ite emterkonoektte şeibekeye ve buradan d!a 
kuranım siahaHıaınına götlürülllür. 

Sayın miüeltJvefclleri, çağıımıızdıa 'irtsaın yaşaıntısmın 
en «İtken unsutru dektriJk enerjisiiyiir. Su ve ekm«k ^i-
bi, enerji 'de günlük yaşamıımuza gi-umMir- Hepmizliin 
de malkmıu olduğu «üzere, dünyada efîektrijk enerjfei 
başta oHmaik üzere; kömür, petrol, jeotermal, biyogaz, 
rüzgâr ve nülkllleer enerjU'eırden rm1h<im enerji kay-
nalklaın olarak ibabJsedJiebıil'ir. 'BiMn 1yu enerji nevaileri 
'içerisinlde en tooilay tıaşsnalblen, diğer ikinclill' enerji' 
kaynaküarıınia en koUay çevrilebilllen ve sanayiin her 
sektöründe rahıaitlıiküa kMlaralkMen ve sön sıendter-
de aırtdc (tarım sektöründe de aığMthğını suilamıa pom-
paAarı vaisütasıylla gösteren elektrik enerjilidir. 
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Buıgün dünya ülkelerinde gelişmişlik seviyeleri, 
kişi başına yılda tükettikleri elektrik enerjisiyle öl
çülür. 1982 yıllı vefilerine göre elektrik enerjisi tüke
timi dünya mtiletllerinıde şöyledir : Almanya'da 6 000, 
Norveç'te 24 000, îsveç'fce 11 000, Yugoslavya'da 
2 8O0, Bulgarisfcatfda 3 800, Yunanistan'da 2 400 k'i-
flovatisaait/yı! ve muhterem arkaidaşjlarıım, acıdır Tür
kiye'ye geliyoruz 540 kilovaltsaat/yıl, 1984 yıiîı verile-
öne göre. 

Muhterem arkadaşlarımı, enerji ol-mayam bir üflkedc 
sanayi olmaz. Ben 1980 yiımda em'efcl'i olarak, bir çe
lik eridüstrisimin geneli müdürü 'oddum-. 1700'den son
ra enerji kullandım 'diye dört def a bir miyon liralık 
cezaya çarpıl'dum. Günde bir vardiya ancak çailmşı-
yörsumuz kesinti, kısıntı programları sebebiyle; bu ül
kede 'sanayiden bahsedilebilir mi? 

Dördüncü Beş Yılllık Plan döneminim som vA ollan 
1983 vıılındıa Türkiye'de üretilen toplam elek'taıik ener
jisi miktarı 44,6 miyar kiılövatsaaıt öngörüıMü^ü h'afl-
'de, 1984 vi'lunda 'bu miktarın çok çok gerisinde,. 28 
rn%aır kiflovaıtsaatıte kaibyoruz aırkadaışjlâır. 

Beşinci Beş Yıtllık Kaftanına Planımda 1989 yı.lı 
İçüm fent başıma yılllık tüketilmin 1 000 kilbvatisaiatt ofe-
ca$», 1989 yılımda 1 000 kilovat/saatim gercekteltnr'i-
ıleceği tammüın edilmekte. Bunun içim ilüramto kav-
ınalktarm bulunarak yatırımlarım gedüklfiriılmıeden ta
hakkuk öttirilmeslirti cam gönülden arzu etoefcteVİT: 
anemik bu hedefe vaınllamıavaca îını da, bugünden söv-
ılernek 'durumunda olduğumu üzülerek belirtmek İste
rim. 

Ayrıca, ülkemizde •tüketldiığ.iıni kabul ettiğıTrnliz 540 
kilîovaıteaaitılik elektrik enerjisinin büyük bir miktarı
nın da, kifayetsiz elektrik «alkil 'haitlaranda ve kifayet
siz şehir şebekelerinde büyük oramda ısı enerjisi ola
rak, boşa kavbolduŞumı belirtmek isterim. Hüküm e-
'tiin bu kiyafetsiz şebekelerdeki kayıpları önleyecek 

. tedbirleri bu dönem içerisinde aldırmaları ve bu şek
liyle enerjimin standartları dışımda hatlarda kaybolma
sını önlemeleri elzemdir, 

Muhterem arkaldaşlaırımiı, s'anıayiiim «m mühim gir
disi olan ve medeniyetin simgesi durumunda bulu-
man elektrik enerjisi, bir ülkede yukarıda arz ettiğim 
durumda ise o ülkede sanayileşmekten bahsedilemez. 
Zira, o ülkede her çeşit sanayi yaltırımunda pahalı 
üretim söz konusudur. Enerji yokluğu dolayısıyla bir 
•vardiya çalbşan bir fabrikanın maliyeti tabiî ki yük
sek 'olacaktır. Bugün ülkemizdeki üretiim maılilarmda 
mevcut ınaîiyet enflasyonlarınım en belli başttı me
denilerinden birisi ide hüç şüphe yok kii, güvenilir, sü

rekli ve yeterince ucuz elektrik enerjisine sahip ola-
mayi'şımıızdıır. Ulusal sebekderimlzrâeki kayıpların ön
lenmesi çareleri yanında, kaçalk enerjıi kullanımına da 
manii olunmatlı ve çok mühim oltan ıreaktif güç kul-
îanımııındaki oramı düşürmek içim büyük tüketicilere 
gerekli 'tebirîer aMırtilmalıdır. 

Netlice oDarak idıfyebiılMz ki, bugüne kadar elektrik 
enerjisi üretimi için yapütam yalturımılar maalesef çok 
coik artdır. Halbuki ülkemiz hidrolik enerji yönünden 
oldukça zengindir ve üretilebilir hidrolik enerii po
tansiyelimiz 110 milyar killovaitsaat yi'ldur. Linyit'de 
İse potansiyelimiz 70 miyar kiloVafisaait vıddiir. 

Muhterem arkadaşlarım, bugün içim hidrolik ener
ji poitamsıfyelimizin ancak ancak yüzde 12,5'ini, ter
mik enerji potansiyelimizin de yüzde 14'ünü kullana
biliyoruz^ 

1984 yılımda ithal edilen 2 milyar cilvarınıdakli «ner-
fiyle birlikte tüketilen ener|i mıikltaın 32 milyar kiıto-
vat/lsaalttir. Dördüncü Beş Yılllık Planım som vılı oton 
83*te öngörülen miktar 44,6, 84*te ithaıt ettiklerimiz
le birlikte kullan abildiğiım'iz 32 milyar kilovatsıaait 
muhlterem arkadaşlarım,, yani yüzde 70'i. Bu Dör
düncü Plan döneminim son yıllı içim öngörüden enerji 
miktarınım demin ide 'Söylediğim gibi çok aflltımdadır. 

Beşinci Beş Yıllık Planda üretilecek term'ik enerii-
de yüzde 10, hidrolik enerjide de yüzde 12,9 yıink 
ortalama artış öngörülmüş ve programım som yât ollam 
89 yılı 'için 50,7 ımıilyar kilovatsaat enerji üretimi ve 
bu 'kadar da tüketim olacağı hesap ediılm'iş ve «liıthal'alt 
da yapmayacağız» denmiıştir. Nüfusumuzun da o yıü-
lar̂ da muhterem arkadaşlarımı 55 milyon veya 57 - 58 
milyon oUduğunu düşünürsek 900 k'iovaiteaıait/yııl feılt 
başıma düşen enerji olacaktır. Bu, Plan bin kilovaitisa-
ati önıgörmıüş'tü; onun da gene ide gerisinde oluyor. 

Muhterem arkadaşlarım, tabiî ki, bu »hesap hiçbir 
yaıtıırım ateamraıdığı takdirde bu neticeye amoak nıla-
şabiıleoökltıir. Ayrıca, Beş Yıllık Planın 384 üncü mad-
'desinde de (temenni olsa gerek) Plan sonu üretimi 60 
milyar olarak fcaydediıtoiştir. Yanî, «Beşinci Beş Yıl
lık Plan sonumda üretim 60 milyar» demmişfCir. 3 say
fa arayla birinde 50 milyar, birinde 60 müiyar. Bu 
bende, Planım hızla hazıırlammıış oMuığu veya bu ko
nulara gerekli ehemmiyetin verilmemiş olduğu kama-
altimi uıvandmrdiı. 

Sayın Bakkam, «aygıideğer müetvefcMeri; başta 
Atatürk Baırajı olm'alk üzere, Karakaya Barajı, Af-
ş'im - Elbistan Termük SantralMian ve mükfleer samtral̂  
larım Plan bedeflerirtde gösd»rüen taıriMerde -Mtiril-
meşine behemehal çalışılmalıdır. 
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Sektörel Geipaefier kİtabtnHi 162 udi tablosundan 
da görüleceği üzere Aıtartürtk Barajı 8X300 me%avaıt, 
yani S möyar 900 milyon 'küovaitteat olarak 1995 ys-
tÜHüda devreye gfaeblîeoelk. 

Mtdıterem arkadaşlarım, şimdi çok müh'toı bir 
nokltaıya temas edeceğim, onun için ützerdinide duro-
yorum. Saym Planculanın da nazara dîkfcaıtl«rim rica 
ediyorum* 

1995 ytbinda servise gireblecek. Altmcı Beş Yı&-
Mc Kafflranma Planı döneminde tee, yfcıe .bu Plandan 
da görüleoeğı üzere yalnız 1993 yıllında <rtüktear ener
ji santralli 1 000 megavaibk oüoraJk devreye girecek 
ve 6 miyar 6 600 k&ovalBsaaıt enerji üretecek. 

Bunum haricimde 1993 yıllına kadar Kemerköıy 2,5 
midyar fciflovaitlsaait, özüüee ve Kral; KızUlan- île bera* 
Iber nükleer ener)i sanıtraık "hepsi frirBkte 94'e kadar, 
yanü Alltmcı Beş Yılık Kalkınma Planına kadar 9 
milyar kiîovaıtsaatt enerji üretecek mıuhSCerem arkadaş
larım. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi çok mühim addet
tiğim konuya geliyorum. Beşinci Beş Yıllık Kalkın
ma Planının sonunda Türkiye'de üretilen enerji ile, 
tüketilen enerji eşit olacak ve Beş Yıllık Kalkınma 
Plan döneminde enerji tüketimi yüzde 11 oranında ar
tacak; bu kabul. Peki Altıncı Beş Yıllık Plan döne-
minde de en az yüzde 10 artacağinı kabul etmeyecek 
miyiz? Edeceğiz. Yılda 50 milyar Movatsaatın yüz
de lO'u 5 milyar, bu da beş senede 25 milyar kilovat 
saat eder, artan miktarlarla 30 milyar kilovatsaat, 
işte 196 sayılı tablo muhterem arkdaşlarım. 

1989 yılında Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Plan 
döneminin batiğini kabul ediyoruz ve Karakaya Ba
rajı da gecikmeden devreye girmiş olsun. Aslında Ka
rakaya Barajı 8 milyar kilovatsaat. 1987 yılında Ka
rakaya Barajı devreye girmeli ki, Beşinci Beş Yıllık 
Kalkınma Planının ihtiyacını karşılasın, 1988 yılında 
enerji ihtiyacı 5 milyar, 3 milyar; 8 milyar kilovat 
saat giriyor. Demek k i ülkemiz Afşin - Elbistan 
Termik Santralının serrçse gkmesifidea sosun 1989 
yılına kadar elektrik darboğazına girecektir. 1989 
yılında bu enerji açığını artattoağır Gelelim 1990 yı
lma. 1999 yıhada en az 5 milyar kttoKtt saat enerjiye 
ihtiyaç var. Muhterem arkadaşlarım, 1996 yılında 
bir tek Kemerköy Santralı var. Bunun kapasitesi ne 
kadar? 2,5 milyar k&oratsa&t, taam «enerji ihtiyacı
mız 5 milyar. Nerede bu enerji? Yok. Demek ki, ener
ji kısıtlaması, kesintisi başlıyor, 

Beki arkadaşım, 1991 yılında? Muhtenem arka
daşlarım, 1991 yılında milyar da değil, 0̂ 5 miyar Jd-

lovatsaatük enerji, bizim ihtiyacımız 5 milyar ki
lovatsaat; 4,5 milyar kilovatsaat enerji açığı daha. 
Tablo işte önünüzde arkadaşlarım. 

1992 yılında hiçbir enerji santralı devreye girmiyor, 
5 milyar kilovatsaat enerji açığı daha. Muhterem ar
kadaşlarım, ülke bu planla gittiği takdirde - şunu açık
ça söylüyorum, bunu bir tarafa yazınız 1989 yılında 
Karakaya Barajı devreye girdikten sonra büyük bir 
enerji bunalımının içine girecektir. Bunu samimi ola
rak söylüyorum, bunu daha önce' de söyledim, iki 
sene önce de söyledim; 1989 yılı tehlikeli. 

Sebep nedir arkadaşlarım? Ben sebebini de birlik
te getiriyorum, Hükümet nedense Afşin - Elbistan 
projesinden korkuyor arkadaşlar. Bakınız önümüzde
ki tabloya, Afşin - Elbistan'ın A ünitesinin 1,2,3,4 
grupları 340'ar megavattır, devreye giriyor, 1986'da 
gösterilmiş, aslmda bu seneden başlayacak devreye 
girmeye veya önümüzdeki sene kabul edelim. Ne 
kadar, 1360 megavatlık bir güçle devreye giriyor ve 
yükü üstüne adıyor. Neden; 3,2 milyar ton kömür re
zervi var orada. Bu ülke kendi kaynaklarına dayana-
rak kurtulur, yabancı kaynaklarla kurtulmaz arkadaş
larım, bunu, bilelim. 3,2 milyar ton linyit rezervi var. 
Kalorisi nedir; bin kalori. (ANAP sıralarından «500» 
sesi) Olur mu olmaz mı, hayır bin kalori arkadaşım. 
Romanya yapmış, Yunanistan yapmış. Peki neden A 
ünitesi devreye giriyor da, ülke 1989'dan sonra enerji 
krizime girecek? B ünitesine Beşinci Beş Yıllık Plan
da para konmuyor; kaynak yok da onun için arkadaş
lar. 

Muhterem arkadaşlarım, bu ülkenin 1989'dan son
ra bu tablo üe enerji darboğazına gireceği yüzde 
100'dür ve şomu söylüyorum, TKİ bunu teklif etmiş
tir, TKİ bu tehlikeyi görmüştür; ama Plana alınma
mış. Ben bunu anlayamıyorum. 1990 yılında, 1991,1992, 
1993, 1994 arkadaşlar, Atatürk Barajı 1995'te devre
ye girecek. Bu açığı kapatamazsınız, yazık olur. Bu
gün 3,2 milyar ton linyit rezervi 4 ünite için (A, B, 
C, D üniteleri) düşünülmüştür. Peki, D ünitesini şim
dilik bir tarafa bırakalım, B ve C ünitelerinden ne
den vazgeçiyoruz atrkadaşiar? Eğer biz devamlı, sü
rekli enerji üretemezsek bu ülkede sanayi olmaz 
muhterem arkadaşlarım; bir vardiya çalışan fabrikay
la sanayi olmaz, 15 bin köyümüz elektrik bekliyor, 
hangi enerjiyi götüreceksin? 

Bir de diyoruz ki, raylı sisteme geçelim; hayal ar
kadaşlar, yemin ediyorum hayal. Türkiye artık eski 
Türkiye değil; köylü de elektrik istiyor ve elektriği gö
türdüğünüz gün elektrik pompasını koyuyor; çünkü 
cam daman su, geçinemiyor ne yapsın? 
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Muhterem arkadaşlarım, açık söylüyorum, ülke
nin iki problemi var; birisi tarım sektörü, birisi ener
ji sektörü. Eğer bunlara gereken ehemmiyet verilmez
se - ki, verilmiyor - bu ülke kalkınamaz muhterem 
arkadaşlarım. Bir ülke yılda 12 bin kilovatsaat, 24 
bin kilovatsaat enerji tüketiyor, biz 540 kilovatsaat 
enerji tüketiyoruz. 1960'lı yül'aırda Yunanistan'la aynı 
seviyedeydik, onlar 2400 kilovatsaate ulaştı, biz 540 
kilovatsaatte sayıyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, Afşin - Elbistan B Sant
ralı behemehal devreye girmelidir ve bu Plana ithal 
edilmelidir. Bugün burada söylüyorum, bunun vebali 
ve günahı bunu Plana koymayanların olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, son olarak bir de şuna 
değinmek istiyorum: Kaynak meselesi dedim. Çok is
tirham ediyorum, kaynağı da Hazineden almamak la
zım. Ben bunu önce de söyledim, kim tüketiyorsa 
ondan alacaksın. Fakir ayda 30 kilovat, 40 kilovat 
enerji tüketiyor; kilovatına 15 lira al, 50 lira verir o 
fakir, işçi de verir, emekli de verir. Zengin 300 kilovat 
tüketiyorsa, kilovatsaati 15 liradan her ay 5 000 lira 
verecek; ama fabrikatör ÜQQ bin kilovatsaat enerji 
tüketiyor, kilovatsaati 1,5 liradan her ay 750 bin lira 
o fona para yatıracak. Niye? işte o geri kalmış böl
gelere de enerji gitsin ve bu yatırımlar gerçekleşsin 
arkadaşlar; başka türlü, örneğin biz dışardan para 
beklersek bu yatırımlar gerçekleşmez. Nasıl gerçekle
şecek? Özveride bulunacağız, kendimiz yapacağız, 
kendi kaynaklarımıza dayalı olacak. 

Muhterem arkadaşlarım, Kebanm dibinde oturan 
adamla istanbul'da oturan adam 15 liraya elektrik 
yakamaz, yakamaz arkadaşlar. Elektrik nakil hatları 
vardır, bunun masrafını orada kullanan verir arka
daşlar. İzmit'te petrol 5 lira, 6 lira ucuz. Niye ucuz? 
Nakliye bedeli yok. Bunun, yani elektriğin nakliye 
bedeli yok mu? Niye o vatandaştan alıyoruz o 5 lirayı 6 
lirayı? Sosyal adalet bunu gerektiriyor; işte sosyal adalet. 
Elektrik tüketmeyen 15 bin köyden aldığın vergiyle 
enerji nakil hattı yaparsan, bu fakirin iki eli yakanda 
olur. 

Muhterem arkadaşlarını, dünyada nükleer santral-
lara karşı da bir antipati olduğu maium. Kabul et
mek lazımdır ki, dünya yüzünde mevcut enerji kay
naklarının bazıları tükenmeye mahkûmdur. 1972'de 
bütün dünyada nükleer enerji santrallarının tüm elekt
rik üretimindeki payı 0,7 idi; yapılan istatistiklere .gö
re 2020 yılında nükleer enerji santrallarının dünya 
enerji üretimindeki payı yüzde 32 olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'nin potansiyeli 
bellidir; Türkiye'nin su potansiyeli 430 milyar kilo-

| vatsaattir. Bunun kullanılabiliri, yani üretilebiliri 110 
I milyar kilovatsaattir; bu bellidir. Çok zenginiz, şu-
I yuz, buyuz»; işte hesabını yapıyoruz. Kömür yatakla-
I rının da potansiyeli 60-70 milyar kilovatsaattir. 60 
I milyar kilovatsaat olarak koyun 170 milyar kilovat-
I saat eder; 180 diyelim muhterem arkadaşlarım. Kaç 
I yılında? Diyelim ki, 2020 yılında bütün kaynaklarımızı 
I kullandık, küçük su santrallarını da devreye soktuk, 
I 20 milyar da oradan aldık, 20Q milyar kilovatsaat olur. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'nin nüfusu 2020 
I yılında belki 9Q milyon olacak. O zaman fert başına 
I 200(0 kilovatsaat enerji tüketeceğiz. Yani bugün Yu

nanistan'da fert başına tüketilen enerjinin yüzde 20 
I gerisinde olacak bu tüketim. Hesap meydandadır, de-
I mek ki enerjimiz bize, büyük bir ülkeye yetecek bo

yutta değildir. O halde yeni enerji kaynakları arama-
I ya mecburuz; nükleer enerjiden faydalanmaya mec

buruz arkadaşlar, önce bunun kavgasını yapmayalım; 
I bunu burada bitirelim. 

Biz bu nükleer santrallara bir an önce geçilmesini 
I istiyoruz; ancak diyoruz ki, bu santralların teknoloji-
I nin en son yeniliklerini haiz olanları kurulmalı ve 

bunların zamanında bitirilmesine behemehal çalışılma
lıdır. 

I Eğer Afşin - Elbistan (B) Santralını devreye sok-
mayacaksak, ikinci nükleer santralı muhakkak 1990' 
larda, yani Altıncı Beş Yıllık Plan-döneminde devreye 
sokmalıyız. Kaynak... Demin söylediğim gibi, ülke 
bugün 32 milyar, yarın Afşin - Elbistan Santralının 
ünitesinin biri ve diğer ufak santrallar devreye girince 

I 35-40 milyar kilovatsaat enerji tüketecek. Tüketici 
I 1,5 lira verse, yılda tüketilen 40 müyar kilovatsaat 
I enerjiye karşılık 60 milyar lira eder ki, bu da 5 yılda 
I 300 milyar lira demektir, 'işte kaynak muhterem ar-
I kadaşlarım. Atatürk Barajı bile kaynak yüzünden ge

ciktirildi. Samimiyetimle söylüyorum; açın Danışma 
I Meclisi Tutanaklarım bakın. Fedakârlık şart; millet 

olarak fedakârlık yapacağız; ama kime? Seyyanen de-
I ğil; kullanan verecek» yararlanan verecek. 

Hükümetin ihracat politikasıyla ilgili de birkaç 
ufak şey söylemek isterim. 

I Muhterem arkadaşlarım; Japon modeli gene ih-
raoatta ön planda., Yani küçük ihracat şirketleriyle, 

I büyük ihracat şirketleriyle ihracat yapmak. Ancak, 
ihracat yapan küçük şirketlerin hiçbir sorunu ile bü-

I yük şirketler ilgilenmiyor ve hatta ihracatlarını kont-
I rol etmek lüzumunu bile duymuyorlar. (Bu sebeple 

neticede, bildiğiniz gibi, geçende bir hayalî ihracat 
ortaya çıktı. Büyük şirketler kendilerini şöyle koru-

I dular: «Efendim, ihracatı yapan küçük şirketler, 
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biz onların yaptıkları ihracatı kontrol etmedik». 
Muhterem arkadaşlarım,- bu sorumsuzluğun ta ken
disidir. öbür şirketlerin sırtından milyonlar kazana
caksın, kendi vecibeni yerine getirmeyeceksin, gü
nahı 'başkasının sırtına atacaksın. 

Muhterem arkadaşlarım, ben ayrıca ihracatta 
verilen vergi iadelerinin Hükümet tarafından zaman 
zaman ayarlanmamış olmasından, düşürülmemiş ol
masından son derece şikâyetçiyim. Zira, dolar yüz
de 30 farklı hesap ediliyor. İhracatçı doları sizin gi
bi 360 lira-380 .lira olarak hesap etmiyor, 450 lira 
olarak hesap ediyor, primini de katıyor, işte Türk 
Lirasının değerinin düşmesine neden olan başlıca se
beplerden birisi de budur. O halde ihracatta, ancak, 
ihraç edemediğimiz, ihracında zorluk çektiğimiz mal
lara prim verilmelidir. Kolaylıkla ihraç ettiğimiz 
mallara neden prim veriliyor? 

Muhterem arkadaşlarım, bir de depolarımızda 
bekleyen binlerce ton tütün varken ben sigara itftıal 
etmeyi anlayamıyorum. Sigara ithal etmek, Türkiye' 
de kaçak* sigara akımını hızlandırdı, satışını yasal-
laştırdı arkadaşlar. Biz sigara ithal edersek tütünü
müzü kime satacağız? Bu husus ülkenin hem döviz 
kaybına, hem de Türk Lirasının değer kaybetmesine 
sebep olan ikinci amildir. Ayrıca, ithal maddelerinin, 
şimdiye kadar olduğu gibi büyük oranda yatırım 
mâllarına yönelik olması gerekirken, son zamanlar
da tüketim mallarına dönük olması ülke ekonomisi 
için bir tehlikedir muhterem arkadaşlarım. 

Muhterem arkadaşlarım, bir de ülkede çift fiyat 
uygulaması tatbikatı nüksetmeye başladı. Fatura de
ğeri 28-30 milyon lira olan MAN ve Mercedes oto
büslerinin alış bedeli 40-45-50 milyon liradır. Vergi
siz bir kazanç devrinin hortlamasından ben endişe 
duyarım. 

'Muhterem arkadaşlarım, beni dinlediğiniz için he
pinize teşekkür ederken, ülkemizdeki fiyat artışları
nın temelinde, açık bütçelerin yattığını belirtir, bu 
Beşinci IBeş Yıllık Plan dönemindeki bütçelerin açık-
sız bağlanması temennimi tekrar huzurlarınızda arz 
eder, hepinize engin saygılar sunarım. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Fırat; 55 
dakika konuştunuz efendim. 

Böylece Halkçı Parti ikinci turda toplam 1 saat 
55 dakika konuşmuştur. 

ŞaJhsı adına Sayın Mustafa izci; buyurun efen
dim. {MDP sıralarından alkışlar). 

MUSTAFA İZCİ (Manisa) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Pla
nı müzakerelerinin bundan önceki bölümünü süku
net içerisinde dinledik. İddialara ve tenkitlere karşı 
Hükümet ve Komisyon adına verilen cevapları, Plan 
ve takdim konuşması kadar yetersiz bulduğumu arz 
etmek istiyorum. Planın sektörlerle ilgili kısmında 
kişisel olarak talepte bulunduğum konuşmamı, maale
sef dar bir zaman dilimi içerisinde tamamlamaya ça
lışacağım. 

Sayın milletvekilleri, müzakeresini yaptığımız Be
şinci IBeş Yıllık Plan, beş yıl.sonrası Türkiye'sinin ye
rini ve geçireceği merhaleleri gösteren bir rehber
dir; fakat maalesef dünyanın en güzel planını da yap
sak, ülke gerçeklerine en uygun düşen prensipleri de 
saptasak, ona gösterilen ilgi ve ona karşı olan tutum
larımızda inançtan yoksun isek, o planı uygulamada 
başarılı olamayız. Her uygulamaçınm tahrif ve de 
tahribine maruz kalan bir planı nasıl muvaffak kıla
caksınız? Neyi ve neyin münakaşasını yapıyoruz? 
«Anayasa hükmü yerine gelsin» diye yapılan plan
lar, ülkeye fayda yerine zarar getirecektir, 

Geçmiş dört adet beş yıllık planlar eğer hedefle
rine ulaştırılabilseydi, Türkiye bugün her konuda 
daha büyük mesafelere ulaşmış olacaktı. Daima gör
düğümüz gibi, planlarda yuvarlak, güzel laflarla ana 
konular hep geçiştirilir. İşte ben bugün dört adet beş 
yıllık kalkınma planlarında yuvarlak laflarla geçişti
rilen ve kifayetsiz de olsa var olduğu kadarının dahi 
politikasında sapmalar, yanlışlar ve hatalar yapıla
rak uygulamada bir kör dövüşü haline getirilen ve 
çözüm bekleyen konuları, çözülemeyen millî enerji 
politikamız içerisinde başıboşluklardan yararlanarak 
yapılan hatalarla nerelere geldiğimizi arz etmeye ça
lışacağım. 

Sayın milletvekilleri, 1973 yılından bu yana bütün 
ulusların gündeminde ehemmiyeti, var oluşu, kulla
nılışı, alış ve satışı, stratejik değeri, getirdiği veya gö
türdüğü, finans gücü, çeşitleri, değişkenlikleri veya 
yatırımlarda değer gücü itibariyle ilk sırayı alan ener
ji ve onun anamaddesi niteliğini birinci sırada koru
yan petrol konusunda ülkemizle ilgili bazı yönleri 
bu vesile ile Yüce Meclisin bilgilerine arz etmeyi mil
lî bir görev saymış bulunuyorum. 

Sayın milletvekilleri, petrol bulunup, çıkarılıp, 
rafine edilişinden müstehlike intikaline kadar geçir
diği maceralı * dönemleriyle topluca petrol sanayiini 
teşkil etmektedir, ©unun her safhası ihtilaflar, mü
nakaşalar ve ithamlarla doludur. IBunlar açıklık içe-
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risinde planlanmadığı ve politikalarda çok değişken
liklerle başıboş bırakıldığında, ülkeye verdiği zarar
lar çok fazla olacaktır ve de olmuştur. 

Ülkemizde 1954 yılında başlayan ihtilaflar, ciddî 
boyutlara ulaşıp eylem safhasına intikal etmede ge
cikmemiştir. Halen yurdumuzda fikrî ayrılıkların or
taya getirdiği farklılık, eylemsiz görünümüyle maale
sef devam etmektedir. 1982 Anayasamız, millî men
faatlerimizin ana çizgilerini hudutlarıyla belirtmiştir. 
Bunun ışığı altında çıkan 1983 Petrol 'Kanunu ülke
mizde beklenen açıklığı ve güvenceyi getirememiştir. 

Ekonomik ve stratejik önemi ve bütün sektör ve 
kesimlerin zorunlu ihtiyaç maddesi durumunu mu
hafaza edişi bakımından, millî ekonominin temel 
direklerinden olan petrolle ilgili olarak zaman zaman 
Türk Milletini heyecana sevk eden sevindirici haber
ler, her defasında sevincimizi yarıda bırakmaktadır. 
Gerçekten yeterli ham petrol rezervlerine sahip mi
yiz? tüm adamlarımızın zıt görüşleri bu konuda 
karanlık kalan yönleriyle beraber ümitle beklemeyi 
mecbur kılmaktadır. Çok yetersiz ve geçmiş bazı 
yılları sadece oran olarak değil, miktar olarak da ara
tan görünümündeki mevcutlarımızı artırmak için 
çabalar ise kifayetsiz. Sadece gönüllerimizde birikim 
yapmış durumda. 

Yıllarca süren görev kargaşası, hatalı müdahale
ler, millî kuruluşların çatıştırılması, ilgili bakanlığın 
kuruluş kanunundan dahi yoksun bırakılışı, kör dö
vüşünden, yetki kavgalarından ve de mükerrer yatı
rımlardan çıkarlar bekleyişleri, muayyen, metrajın 
altına henüz inememiş olmamız, teknik adamlarımı
zı malî tatminsizlikten ve mevzuat teferruatından 
kaçırışımız, çok pahalı olan bu işlemlere ayırabildi
ğimiz malî imkânların azlığı, yabancı teknolojinin ve 
sermayenin, eski günlerin slogan politikasıyla tered
dütten kendini kurtaramayışı tabloyu daha da ka
rartmaktadır. Planda bu konular fazlaca açıklığa ka-
vuşturulmamıştır maalesef. Konu ciddî ve Türkiye 
için hayatî olmasına rağmen ve bilimsel bulguların 
koyduğu gerçeklere dayanılarak enerjide daha uzun 
bir süre petrolün ilk sırada kendinden bahsettirece
ği gerçeği karşısında her yönüyle gösterilen gayret 
kâfi midir? Bilimsel millî bir enerji politikası ve onun 
içinde yerini alacak olan millî petrol politikası yete
rince saptanmış mıdır? Tespit edilen kısır da olsa po
litika tarafsızlık içerisinde uygulanmakta mıdır? Baş
latıldığı anda unutulan tasarruf çalışmaları 'İstanbul 
Valisinin salonundaki bir lambayı söndürmekten ile
ri •götürülmüş müdür? Ekonomimizde model taırtış-
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maları ve tatbikatta sembolleşen deyimler edebiyatı 
cazibesi arasında unuttuğumuz petrol, sadece 1977 -
1978 yıllarındaki yokluk ve perişanlığımızla mı dile 
getirilecek ve konu her yönü ile hatırlanacaktır? 

Sayın milletvekilleri, ülkeleri birbiriyle kapıştıran 
siyasal olayların ardına saklanmış ekonomik neden
leri, değişik görünümlerde sahnelenişini gerçekleşti
ren malum güçlerin gizli oyunları süregeldiği gibi 
bugün bütün gücüyle de devam etmektedir ve ede
cektir. Ülke olarak bazı konularda daha duyarlı ol
maya mecburuz. Enerji politikamız daha ciddî, da
ha ağırlıklı ve bir bütün olarak ele alınmalı, millî 
menfaatlerimizin sömürülmesinden uzak bırakılmada 
devamlılık sağlanmalıdır. Enerji politikamızın ayrılmaz 
bir parçası olan petrolle, sorunların önce tek, sonra 
iki bakanlıkça, şimdi de ne olacağı meçhul olan ve 
çok acele gerçekleştirilen bir kararname ile Türkiye 
'Büyük Millet Meclisinden kaçırılarak yeni arayışlara 
dönüşümü tarzında ele alınması hatalı olmaktadır. 

ıKalkınma planlarında gösterilen hedeflere hiçbir 
plan döneminde ulaşılmamış ve plan fanta/iden iba
ret bırakılmıştır. Maalesef Beşinci Beş Yıllık Kalkın
ma Planı da hazırlanışı, takdim edilişi ve muhtevi-
yatıyla beklenen kapasitede ve ağırlıkta ele alınma
mıştır. Planlarda, yasalarda ve tatbikatta bırakılan 
boşluklarla petrol sanayiinde bugün utandırıcı hüvi
yetiyle olaylar, vardır, özetle bunlardan bazılarını ar
za çalışacağım., 

Sayın milletvekilleri, petrolle ilgilenen kurumla
rın yan kuruluşlarında sadece kârlılık hedef alınarak 
bilerek hatalar işlenmiş, hakem durumunda yönlen
dirici ve yönetici üst düzey kadrolanndaki zevatın 
idare meclislerine ve murakıplıklara getirilişi, ülke
de sektörler ve kurumlar arasında haksızlıklara se
bep olmakla kalmamış, ülkeye çok şeyler kaybetti-
rilmiştir. Kanunî boşluklar kasıtlı olarak kapatılma
mış, siyasî çöplükler delegasyon yuvası haline geti
rilmiş, aynı çatı altındaki gruplaşmalar siyasî görüş 
ayrılığı kampları haline sokulmuştur. Millî kuruluş
ların bazılarının başlarına yanlışlara evet diyecek ata
malar yapılmış, yabancı şirketlerin bazı oyunlan da 
hedefini maalesef bulabilmiştir. Bunlar vakıalar ola
rak en çok petrol kurumlarında cereyan etmiş; fakat 
maalesef kesin ve olumlu sonuçlara ulaşılamamıştır. 

1978 yıllarında Türkiye petrol girdilerinde yüzde 
15-20 civarında bir azlık olmasına rağmen, yokluğu
nun bazı yörelerde ve bazı sektörlerde çok fazla oran
da hissettirilişi, tarımda, sanayide ve ulaşımda sabo
teye uğratılıp Türk ekonomisine zarar verdiliş sebep • 
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leri araştırılmalıdır; araştırılmadır ki, çıkacak ilginç 
neticelerden ders alınsın. Tekrar fırsat bekleyen ekip
ler vardır. 

BAŞKAN — Sayın izci, 1 dakikanız kalmıştır 
efendim. 

MUSTÂFA ÎZOt (Devamla) — Tamamlamaya 
çalışıyorum Sayın Başkanım. 

1978 yıllarında hayalî isimlere, bölgeler dışına 
' çıkarak verdirtirilen binlerce ton yakıt satılarak men

faat sağlayanların yanında ısrarla iddia olunan ide
olojik ülke tahribatı yaratılmıştır. Devletin temeline 
konan dinamitte petrol vardır. Sokağa dökülen anar
şistin cebindeki parada petrol vardır. Nasıl vardır, 
nasıl olmuştur suallerine cevaplar aramalıyız ki tek
rar olmasın. 

Sayın milletvekilleri, acı da olsa bazı gerçekleri 
söylemeye mecburum. Yüce 'Meclisin huzurunda gö
revlilere duyurmak ise ayrıca zorunluluk haline gel
miştir. Bunları özet olarak arza mecburum ve Sayın 
Başkanımın izinlerini rica ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, millî rafinerilerimiz {ke
limeyi aynen söylüyorum) hileli mal satmaktadırlar. 
İlan ettikleri, kitaplarla ilan ettikleri viskoziteleri tut
mayan, ayarları, Ölçüleri ve vasıfları tutmayan nite
liklerde mal üreterek kamu sektörünü, amme sektö
rünü yanıltmakta ve ekonomimizi tahrip etmekte
dirler. 

Değerli arkadaşlarım, yurdumuzun her yerinde 
akaryakıt bayilerine verilen mallarda eksiklikler var
dır. 1977-1978 yıllarında bu eksiklikler o kadar çok 
olmuş ve mesele sonunda ekonomik olmaktan çok, 
ideolojik mesele olarak karşımıza çıkmış ve bunlar
la maalesef Devlet dinamitlenmiştir; para temin edil
miştir. Bugün bu oranlar çok düşmüş olmasına rağ
men, halen de vardır. Devlet rafinerilerinden, devlet 
dolum yerlerinden verilen akaryakıtların eksik oldu
ğunu ispat etmek için yollarda binlerce tankere anın
da el koyarak, Devletin' nasıl eksik verdiğini ispatla-^ 
mak her gün mümkündür. 

Değerli arkadaşlarım, gene rafinerilerden mal 
alan gemiler depolara eksik mal vermektedirler, bu 
eksik vatandaşa kadar intikal etmektedir, görevlile
ri uyarıyorum* . 

Bunun dışında, akaryakıtta ölçü olarak alınan ke
safet vardır ve bu kesafetler 15 santigrat derecede 
nazarı jtibare alınır. Taban ve tavan unsurlar belir
tilmiştir. Hiçbir resmî ünitede gerçek kesafetlere uyum 
sağlanmamış, muadelet listeleri kullanılmamış, bun
lardan dolayı da vatandaşlara, sektörlere,, alış veriş 
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edenlere ve ihtiyaç sahiplerine eksik mal vermeye 
devam ettirilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye genelinde nakliye 
fiyatları bugün bize intikal eden fiyat unsurlarının 
içerisindedir. Türkiye'nin her yerinde nakliye fiyat
ları düzensiz ve eşitlik ilkesine riayet edilmeden, ge
lişigüzel yapılmış, bazı yörelerde vatandaş haksız ye
re büyük paralar ödemeye mecbur bırakılmış, bazı 
yörelerde ucuza mal alma imkânı temin edilmiştir. 
Bunun köklü bir sistemle değişmesinde zorunluluk 
vardır. 

BAŞKAN — Sayın İzci, süreniz bitmiştir efen
dim. 

MUSTAFA ÎZCt (Devamla) — Tamamlıyorum 
efendim. 

Değerli arkadaşlarım, üç tarafı denizlerle çevrili 
olan ülkemizin akaryakıt depolama yerleri yeterli 
değildir, hem de gülünç miktarlardadır. Kıyılarımı
za bol miktarda depolama yapmak suretiyle binler
ce kilometre yatay çizgiler halinde yollarda ölüm sa
çan kara tankerlerini, dikey çizgilerle yapılacak li-
manlanmızdaki, kıyılarımızdaki depolara bağlayarak 
hem millî ekonomiye güç vermek, tasarruf sağla
mak, hem de daha emin ve daha bol miktarda stok-
lamayı temin etmek mecburiyeti gelmiş çatmış ve za
manı da geçmektedir sevgili arkadaşlarını. 

Değerli arkadaşlarım benzin ihraç ettiğimizi he
piniz biliyorsunuz. Türkiye tehlikeyle karşı karşıya
dır. Benzini zararına, aldığımız ham petrol fiyatına 
ihraç ediyoruz. Neden ihraç ediyoruz? Rafinerile
rimizin ilk ürünleri içerisinde olan benzini lüzumu 
kadar motorini elde edebilmek için fazla miktarda 
çıkarıyoruz. Stok artıklarını da satma imkânı arıyo
ruz ve ucuz pahalı demeden satmaya mecbur olu
yoruz*. Değerli arkadaşlarım, daha ekonomik olduğu 
için motorine dönüş bütün dünyada olduğu gibi 
Türkiye'de de almış yürümüştür. En tehlikelisi de 
otomotiv sanayi Türkiye'de de dizele dönüşmektedir 
Benzini satarız düşüncesiyle planlara koyanlar, aca
ba satamayacağımız günleri de nazarı itibare alarak 
motorin ihtiyacımızı nereden bulacağımızı hesap 
ederek planlamalarda meselenin üzerinde ciddiyetle 
duruyorlar mı? 

BAŞKAN — Sayın İzci, sizden sonra bir arka
daşımıza daha söz vereceğim. Çalışma süremiz de 
tamamlanmak üzeredir, lütfen bitirin efendim. 

MUSTAFA İZCÎ ((Devamla) — Hay hay efen
dim-

Petrol sanayii kendini kargaşalıklardan ne dün ne 
de bugün kurtaramamıştır. Çok büyük menfaat oyun-
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larının oynandığı bu sektörde, ülkemizi en kârlı kı
lacak ciddî, inandırıcı, akılcı, ekonomik ve tutarlı bir 
petrol politikası ile yönlendirme zorunluluğu vardır. 
ıBugün olduğu gibi beş yıllık planlarda da bu konu 
hep yuvarlak laflarla geçiştirilmiş, hedeflere hiçbir 
dönemde vanlamamıştır, âdeta varılma sabote edil
miştir. Zaman boş yere tükettirilmiştir. Sayın Ulu
su Hükümeti icraatlarının son merhalesinde petrol 
sanayiini Anayasa ve plan doğrultusunda bir oluşu
ma tabi tutarak ülke için yararlı bir adım atmış ve 
de başlatmış olmasına rağmen, hiç denenmeden ve 
hatta oluşum ikmal edilmeden çok ciddî, 40 yıldır 
kavgası sürdürülen meseleler içinde yılların biriki
mini taşıyan hayatî problemler, kanun hükmünde ka
rarname ile daha doğarken yok edilmiştir. 43 yıldır 
amme sektörüne ciddî hizmetler veren, 43 yıldır yok 
edilmesi için içinde ve dışında planlar yapılarak han
çerlenen Petrol Ofisi, kuruluş kanunu ve muhtariyet 
beklerken, yeni kurulup da lağvedilen Petrol Kuru
mu yerine, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına 
bağlanarak, Türkiye'de kapanması mümkün olmaya
cak bir yara açılmıştır. Türkiye (Büyük Millet Mec
lisinin bu konuyu çıplaklığı ile öğrenmeye ihtiyacı 
vardır. Her yönüyle araştırmaya ihtiyacı vardır. Ha
yatî ehemmiyeti olan bu konu Yüce Meclisten ka
çırılarak oldu bittiye getirilmiştir. Bunu yapan Sayın 
Hükümeti ISayın Cumhurbaşkanına şikâyet ediyo
rum. (Alkışlar). 

Değerli arkadaşlarım, millî rafinerilerimiz 12 Ey
lül olaylarından sonra çok ciddî bir biçimde korun-
maktadır. Tafsilata girmeden arz ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın izci, tam 20 dakika konuştu
nuz, lütfen bitiriniz. 

MUSTAFA İZCİ (pevamla) — Tamamlıyorum 
efendim. 

Değerli arkadaşlarım; iç güvenlik kâfi değildliir. il
gililer sorsunlar izahını arz edeyim. 

IBAŞ/KAN — Lütfen tamamlayınız. 
MUSTAFA IZCÎ (Devamla) — Değerli arkadaş-

İarım, en mükemmel planları hazırlamaya çalışan 
Yüce Meclisin değerli üyeleri inançla bir araya ge
lerek çıkaracağımız planın Türk Milletine hayırlı, 
uğurlu olmasını dilerken, bu Planın muvaffak olma
sı için önce şunu arz etmek istiyorum: 

önce Hükümetten başlamak üzere, Parlamento
daki arkadaşlarımın evleviyetle rozetlerini çıkarıp bu 
Meclise öyle gelmelerini arz ederek, hepinize saygı
lar sunuyorum. 

Teşekkür derim. (HP ve MDP sıralarından alkış
lar). 
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BAŞKAN — Sayın Kâzım tpek; buyurun efen
dim. (ANAP sıralarından «Ne rozeti, anlayamadık» 
sesleri). 

MUSTAFA İZCİ (Manisa) — Parti rozetlerinden 
bahsettim. 

'KÂZIM İPEK (Amasya) — Sayın Başkan, Yü
ce Meclisin değerli milletvekilleri; zamanım az oldu
ğu için kısa konuşacağım. 

Beşinci Beş Yıllık Planın muhtevası hakkında ki
şisel görüşlerimi arz etmek için huzurunuzda bulu
nuyorum. 

Çok değerli milletvekilleri, Beşinci Beş Yıllık 
Plan muhtavası ve esprisi itibariyle Özal Hüküme
tinin sosyo-ekonomik politikası istikametinde ele 
alınmış olup, ancak meseleler derinliğine belirtilme
miştir. Plan istenilen istikamete çekilecek niteliktedir. 
Plan Anayasamızın karma ekonomik modelini âde
ta değiştirici, özel sektör istikametine sevk edici bir 
görünüm içerisindedir. Anayasamızda sosyo-ekono
mik politika devlet ağırlıklı olmasına rağmen, bu 
Plan tamamen liberal ve özel sektörcü ve holdinglerin 
hâkimiyetine açık bir plandır. 

Sayın milletvekilleri, Hükümetin 6 Kasımdan bu 
yana uyguladığı ekonomik politika malumunuzdur. 
Piyasa ekonomisi adı altında bugüne kadar yedi 
aylık tatbikat ülkeye ekonomik buhran getirmekten 
başka bir işe yaramamıştır. Kalkınması icap eden ve 
devamlı bahsettikleri orta sınıf, ortadirek çöküntüye 
uğramıştır. 

Sayın milletvekilleri, Plana sektörler itibariyle de 
baktığımızda, ülkeyi durgunluğa ve bir müddet daha 
sıkıntıya sokacak, ülke ve toplumun gerçekleriyle 
bağdaşmayacak uygulamalar getirdiğini görüyoruz. 
Gayri safi millî hâsıla ve üretimde ortalama yüzde 
6,3'lük bir artışı öngören, bu Plan, enflasyonu ve iş
sizliği giderecek bir seviyede değildir. 

Türkiye henüz gelişmekte olan bir ülkedir. Sos
yal adaleti ve teknolojik gelişmesi sağlanamamıştır. 

.Gelir dağılımında büyük adaletsizlikler vardır. Kü
çük bir mutlu azınlık karşısında çığ gibi büyüyen ve, 
geçim sıkıntısı içinde olan bir orta sınıf, ortadirek 
ve işsizler ordusu vardır. Böyle bir sosyo - ekonomik 
yapıya sahip olan Türkiye'de sosyal patlamaları ön
lemek için evvela sosyal ve ekonomik adalet sağlan
malıdır. Bu ise liberal bir piyasa ekonomisi ile asla 
sağlanamaz. Piyasa ekonomisi menfaat ekonomisi-
dir; acımasızdır, sömürüye son derece açıktır. 

Sayın milletvekilleri, Hükümet olarak diyorlar ki, 
biz ekonomiyi arz ve talebe göre liberal bir nizamla 

( düzenleyeceğiz. 
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Sayın milletvekilleri, anarşi nasıl ki karşı bir anar
şi ile önlenemezse, piyasa da keyfine bırakılmış ki
şisel, holdmgsel rekabetlerle rayına oturtulamaz. 
Evet, bu sistemlerin başarılı olduğu ülkeler vardır; 
ama bu ülkeler sosyal adaleti sağlamış, ileri bir dü
zeye gelmiş, son derece demokratik ve teknolojik 
kalkınmasını da sağlamış olan ülkelerdir. JBu gibi ül
kelerde piyasa ekonomisi ve ıFriedman sistemi uygu
lanabilir. Bizde şimdilik imkân görmüyorum. 

'Devletin, evvela sosyal ve ekonomik adaleti, ağır
lığını koyarak sağlaması gerekmektedir görüşünde
yim. Bir tüccar zihniyeti ile bu Devletin yönetileme-
yeceği görülmüştür. Hele, hele bu zihniyette işsizliği 
önlemek ve istihdam yaratmak mümkün değildir. Zi
ra, bu sistemde az işçi ile çok iş esastır. İşsizliğin ala
bildiğine büyüdüğü bir ülkede, devlete çok işler düş
mektedir. Devlet sosyal bir devlet fonksiyonunu ye
rine getirmedikçe, sömürü ve işsizlik artacak, millî 
gelir payı büyük kitlelerin dışında mutlu bir azınlığa 
doğru kayacaktır. Manzara iç açıcı görünmemekte
dir. Türkiye'de Devletin ekonomiye daha bir müd
det bilinçli ve planlı olarak müdahalesi gerekli gö
rünmektedir. Kişisel görüşüm budur, 

Evet, istihdam yaratmak ve ekonomik gelişmeyi 
sağlamak için, iç kaynaklar yanında dış kaynaklara 

da ihtiyaç olduğunu kabul ediyorum; fakat millî gu
rurun rencide edilmesine vesile olacak gelişmelere 
ve tavizlere karşıyım. Toprak satışları ve istisnasız 
her sahaya yabancı sermayenin sokulması gibi Türk 
Milletinin topluca kaderde ve kıvançta beraber olma
sı, ancak Devletin tarafsız ve adalet tevzi edici sos-
yal-ekonomik tutumuna bağlıdır. 

(Bugün Devleti yöneten özal Hükümeti, çok bü
yük hir cesaret içerisinde ve Türk toplumunun ger
çeklerine ters istikamette seyretmektedir. Bu seyrin 
sonu enflasyon, hayat pahalılığı, işsizlik ve dramatik 
geçim sıkıntıları ve iflaslar olacaktır. 

Hükümeti, tuttuğu bu yolda ikaz ediyor, bu Beş 
Yıllık Planda başanh çalışmalarını bekliyor, bütün 
Meclisi saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

İBA'ŞKAN — Sayın milletvekilleri, Beşinci IBeş 
Yıllık Kalkınma Planı üzerindeki görüşmelerin ikinci 
turu tamamlanmıştır. 

Görüşmelere kaldığımız yerden devam etmek 
üzere 11 Temmuz 1984 Çarşamba günü saat 14.00'de 
toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.58 
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BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
X 1. — Beşinci Beş Yıllık (1985-1989) Kalkınma 

Planının 16.10.1962 Tarihli ve 77 Sayılı Kanunun 1 
inci Maddesine Göre Sunulduğuna Dair Başbakan
lık Tezkeresi ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(3/463) (S. (Sayısı : 100) (Dağıtma tarihi : 6.7.1984) 

3 
' ' • SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK î#rJER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜŞMBLER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

il. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
2874 numaralı Kanundan istifade edemeyen bazı ta
sarruf sahiplerinin mağduriyetlerinin önlenmesine 
iliş/kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/129) (*) 

2. — Bitlis Milletvekili Faik Tarımcıoğhı'nun, bir 
Türk gemisinin Irak savaş uçaklarınca (bombalan
masına ilişkin" Dışişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/105) 

3. — Kars Milletvekili Ömer Kuahan'ın, Yargı
tay ve Danıştaya üye seçimine ilişkin Adalet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/106) 

4. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, sınır ticaretine ilişkin Devlet Bakam ve Baş
bakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/108) 

5. — Şanlıurfa Milletvekili Osman Doğan'ın, Tür
kiye ile (Suriye arasındaki emlak müzakerelerine iliş
kin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/109) 

{*) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir. 

6. — Erzurum 'Milletvekili Hilmi Naîbantöğlu' 
nun, merhum İsmet İnönü için yeni bir kabir yapıl
masına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/110) 

7. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, res
mî inşaatlarda kullanılan tuğlalara ilişkin Bayındır
lık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/111) 

8. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, ta
rım kredi kooperatiflerinin plasman ve gübre istekle
rine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/113) 

9. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat -Sö'kmen-
oğlu'nun, Amik Ovası sulama, projesine ilişkin Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/1Ü4) 

10. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yüçel'in, Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü
nün Taşıt Kanununa aykırı hareket ettiği iddiasına 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/116) 

11. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
Trakya Yağlı Tohumlar Birliğinin özel teşebbüse 
ucuz fiyatla ayçiçeği sattığı iddiasına ilişkin Sanayi 
ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/117) 

12. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, se
çimlerde oy kullanamamış vatandaşların affedilip af-
fedilemeyeceğine ilişkin Adalet Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/1Î8) 

13. — istanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
Devlet İhale Kanunundan doğan ihale fiyat farkla
rına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/119) 

14. — İstanbul Milletvekili Sabit 'Batumlu'nun, 
işlerine son verilen ve yeni alınan personel sayısına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/120) 

15. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
işlerine son verilen ve yeni alınan personel sayısına 
ilişkin Tarım, Orman ve Köy İşleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/121) 

16. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
bankerlik olaylarının sonuçlarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/122) 

(Devatau Arkada) 
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17. — istanbul Milletvekili Bilâl Şişman'm, Zey-
tinburnu Çimento Fabrikası ile yöredeki kum depola
rının başka bir yere nakline ilişkin Barbakandan söz
lü soru önergesi (6/123) 

18. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, Nazilli Köytaş Tekstil Sanayi ve Ticaret 
A. Ş.'deki yolsuzluk iddialarına ilişkin Sanayi ve Ti
caret Bakanından sözlü soru önergesi {6/124) 

19. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, bazı 
meydan ve sokaklara .yerilen Abdi ipekçi adını de
ğiştirmek isteyen belediye meclislerinin kararlarına 
ilişkin itçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/125) 

20. — Balıkesir «Milletvekili Davut AbaeıgİTin, 
Dev*let Demiryolları personelinin yiyecek yardımına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/126) 
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KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğlu'nun Türk 
Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 178 inci Madde
lerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu (2/102) (S. Sayısı : 82) (Da
ğıtma tarihi : 25.6.1984) 

X 2. — Cumhuriyet Üniversitesi 1976, 1977, 
1978, 1979,1980, 1981 ve 1982 Malî Yıllan Kesinhesap 
Kanun Tasarıları ile Bu Yıllara Ait Genel Uygunluk 
Bildirimlerinin Sunulduğuna ilişkin Sayıştay Başkanlığı 
Tezkereleri ve Sayıştay Komisyonu Raporu (1/312, 
3/132; 1/313, 3/133; 1/314; 3/366; 1/315, 3/367; 
1/316, 3/368; 1/317, 3/369; 1/318, 3/134) (S. Sayısı : 
89) (Dağıtma tarihi: 6.7.1984) 

X 3. .— Çöfc Dilde Nüfus Kayıt örnekleri Ve
rilmesine Dair Sözleşmenin Tasdikinin Uygun Bulun
duğu Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri ve Dışişleri 
komisyonları raporları «(1/486) (S. Sayısı : 92) (Da
ğıtma tarihi : 6.7.1984) 

X 4. — 18 Nisan 1961 Tarihli Diplomatik Mü
nasebetler Hakkında Viyana Mukavelesine Katılma
mızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve 

Dışişleri Komisyonu Raporu (1/496) (S. Sayısı : 93) 
(Dağıtma tarihi : 6.7.1984) 

X 5. — Türkiye Cumhuriyeti ile Fransa Cum
huriyeti Arasında 20 Ocak 1972 Tarihinde İmzalanan 
Sosyal Güvenlik Genel Sözleşmesinin Ek Sözleşmenin 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler ve Dışişleri ko
misyonları raporları (1/466) (S. Sayısı : 94) (Dağıtma 
tarihi : 6.7.1984) 

X 6. — Türkiye Cumhuriyeti ile Avusturya Cum
huriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşması ve Eki 
Nihaî Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/461) (S. Sayısı : 
95) (Dağıtma tarihi: 6.7.1984) 

7. —. Muş Milletvekili Atilla Sindin, 13.10.1983 
Tarihli ve 2918 Numaralı Karayolları Trafik Kanu
nunun 3 üncü Maddesindeki İki Tanımın Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri; Bayındırlık, İmar, 
Ulaştırma ve Turizm komisyonları raporları (2/78) 
(S. Sayısı : 96) ^Dağıtma tarihi : 6.7.1984) 

8. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in 1587 sa
yılı Nüfus Yasasının 57 nci Maddesine Bir Fıkra 
Eklenmesine İlişkin Yasa Teklifi ve İçişleri Komisyonu 
Raporu (2/122) (S. Sayısı : 97) (Dağıtma tarihi : 
6.7.1984) 

9. — Ankara Milletvekili İsmail Saruhan ve 9 
Arkadaşının, 26.5.1981 Tarih ve 2464 Sayılı Belediye 
Gelirleri Kanununun 19 uncu Maddesine Bir Bent 
Eklenmesine ve 20 nci Maddesinin 3 üncü Bendinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Ko
misyonu Raporu (2/101) (S. Sayısı : 98) (Dağıtma 
tarihi : 6.7.1984) 

10. — 8.6.1965 Tarihli ve 625 Saydı özel öğretim 
Kurumları Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi, Geçici Bir Maddesinin Kaldırılması, Bir Ek 
Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı ve Millî 
Eğitim Komisyonu Raporu (1/537) {S. Sayısı : 99) 
tPağıtma tarihi : 6.7.1984) 

(X) Açık aylamaya tabi işleri gösterir, 


