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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu 11.7.1984 Çarşamba günü 
saat 14.0(Q'te açıldı. 

Suudi Arabistan'a gidecek olan Millî Savunma 
Bakanı Zeki Yavuztürk'ün dönüşüne kadar Millî 
Savunma Bakanlığına Devlet Bakanı Sudi Türel'in, 

Bulgaristan'a gidecek olan Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanı Vehbi Dinçerler'in dönüşüne kadar 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına Devlet 
Bakanı Kâzım Oksay'm; 

Vekillik etmelerinin uygun görülmüş olduğuna da
ir Cumhurbaşkanlığı tezkereleri Genel Kurulun bilgi
sine sunuldu. 

Gündemde bulunan, 8.6.1965 Tarihli ve 625 Sa
yılı Özel Öğretim1 Kurumları Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi, Geçici Bir Maddesinin Kal
dırılması, Bir Ek Madde Eklenmesi Haıkikında Ka
nun Tasarısının (1/537) (S. Sayısı : 99) Plan görüş
melerinin bugünkü programının bitiminde görüşül
mesine ve 

11 Temmuz 1984 tarihli Gelen Kâğıtlarda yayım
lanan ve basılıp dağıtılmış bulunan Bölge Valiliği 
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Reddine 
Dair Kanun Tasarısının (1/6) (S, Sayısı : 104) 48 saat 
geçmeden gündeme alınmasına ve plan görüşmeleri
nin bugünkü programının bitiminde görüşülmesine, 

Dair Danışma Kurulu önerisi ile, 
Aydın Milletvekili Osman Esgin Tip'nin 15 gün 

izinli sayılmasına dair Başkanlık Tezkemsi; 
Kabul edildi. 

Eskişehir 'Milletvekili Münir Sevinç'in Dilekçe 
Komisyonundan çekildiğine dair önergesi de Genel 
Kurulun bilgisine sunuldu. 

Beşinci Beş Yıllık (1985-1989) Kalkınma Planının 
(3/463) (S. Sayısı : 100) tümü üzerindeki görüşmele
rine üçüncü tur programı çerçevesinde devam olundu. 

Kabul edilen Danışma Kurulu önerisi gereğince 
görüşülmesine geçilen : 

8.6.1965 Tarihli ve 625 Sayılı Özel Öğretim Ku* 
rumlan Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilme
si, Geçici Bir Maddesinin Kaldırılması, Bir Ek Mad
de Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısının (1/537) 
(S. Sayısı : 99) maddeleri kabul edildi, tümü açık oya 
sunuldu; oyların ayrımı sonucunda kabul edildiği ve 
kanunlaştığı açıklandı. 

Bölge Valiliği Hakkında Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin Reddine Dair Kanun Tasarısı da (1/6) 
(S. Sayısı : 1Ö4) kabul edilerek kanunlaştı. 

12 Temmuz 1984 Perşembe günü saat 14.C0'te 
toplanılmak üzere birleşime saat 21.10'da son verildi. 

Başkan^ 
Başkanvekiili 

Yıldırım Akbulut 

Kâtip Üye 
Adana 

Cüneyt Canver 

Kâtip Üye 
Giresun 

Yavuz Köymen 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

12 . 7 . 1934 Perşembe 

Tasarı 
1. — 29.4.1959 Tarihli ve 7258 Sayılı Futbol Mü

sabakalarında Müşterek Bahisler Tertibi Hakkında 
Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bu Ka
nuna Bir Ek ve Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair 
Kanun Tasarısı (1/541) (Plan ve Bütçe Komisyonu
na) (Başkanlığa geliş tarihi : 12.7.1984) 

Teklifler 
1. — Zonguldak Milletvekili Pertev Aşçıoğlu, 

Kahramanmaraş Milletvekili M. Turan Bayezit ve 
Balıkesir Milletvekili Mustafa Çorapçıoğlu'nun; Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Üyelerinin ödenek ye Yol
lukları Hakkında Kanun Teklifi (2/129) (Plan ve Büt
çe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.7.1984) 

2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amir
leri Yozgat Milletvekili Lutfullah Kayalar, Afyon 
Milletvekili Mustafa Şükrü Yüzbaşıoğlu ve Giresun 
Milletvekili Turgut Sera Tirali'nin; Başbakan ve Ba
kanların Temsil ödenekleri ile Dışarıdan Atanan Ba
kanların ödenek ve Yollukları Hakkında Kanun tek
lifi (2/130J) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkan
lığa geliş tarihi: 10.7.1984) 

3. — Türkiye Büyük MPlet Meclisi İdare Amir
leri Yozgat Milletvekili Lutfullah Kayalar, Afyon 
Milletvekili Mustafa Şükrü Yüzbaşıoğlu ve Giresun 
Milletvekili Turgut Sera Tirali'nin; Türkiye Büyük 
Millet Meclisi 'Başkanı ve Divan Üyelerinin Temsil 
Ödenekleri ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesap-
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larını İnceleme Komisyonunca Seçilen Denetçi Üye
nin Ödeneği Hakkında Kanun Teklifi (2/131) (Plan 
ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
10.7.1984) 

4. — Tunceli 'Milletvekili Ali Rıdvan Yıldtrım ve 
224 Arkadaşının; Türkiye Büyük Millet Meclisi Üye
lerinin ödenek ve Yollukları Hakkımda Kanun Tek
lifi (2/132) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) ^Başkan
lığa geliş tarihi 111.7.1984) 

Yazılı Soru Önergeleri 
• 1. — Tunceli Milletvekili Musa Ateş'in, bölücü 

telkinler yaptığı iddia edilen bir öğretmene ilişkin 
Millî Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanından yazılı so
ru önergesi (7/140) (Başkanlığa geliş tarihi : 11.7.1984) 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama 
yapılacaktır. 

(Bilecik Milletvekili Recep Kaya'ya kadar yok
lama yapıldı) 

IV. — BAŞKANLIĞIN GI 

1. — ölüm cezasına mahkûm edilen Osman Yıl
maz, Muhsin Kehya ve Mustafa Gülnar haklarında
ki dava dosyasının geri verilmesine dair Başbakanlık 
tezkeresi (3/474) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 

Sunuşlar kısmında Başbakanlığın, İçtüzüğün 76 
ncı maddesine göre verilmiş bir tezkeresi vardır, oku
tuyorum: 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbaınıtoğlu' 
nun, orman köylülerine tahsis edilen yakacak oduna 
ilişkin Taran, Orman ve Köy İşleri Bakanından ya
zılı soru önergesi (7/141) (Başkanlığa geliş tarihi : 
11.7.1984) 

3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Tarım Sigorta Kanununun çıkarılmasına iliş
kim Tarım, Orman ve Köy İşleri Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/142) (Başkanlığa geliş tarihi : 
11.7.1984) 

4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, camilerdeki eşyaların korunmasına ilişkin Dev
let Bakanından yazılı soru önergesi (7/143) (Başkan
lığa geliş tarihi: 11.7.1984) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, toplantı yeter
sayısı vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

EL KURULA SUNUŞLARI 
V 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığıma, 

İlgi : a) 27.6J984 gün ve 19-301-12504 sayılı 
yazımız. 

b) Milli Savunma Bakanlığının 9.7.1984 gün ve 
1984/3271-5 sayılı yazış* 

Türk Ceza Kanununun 450/9 uncu maddesini 
ihlal ve diğer suçlardan ölüm cezasına mahkûm edi
len Osman Yılmaz, Muhsin Kehya ve Mustafa Gül-

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Yıldıran AKBULUT 
KÂTİP ÜYELER : Saffet SAKARYA (Çankırı), Durmuş Fikri SAĞLAR (İçel) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 89 uncu BMeşimini açıyorum, 

III. — YOKLAMA 
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nar haklarındaki dava dosyası gereği yapılmak üze
re sunulmuştur^ 

Hükümlülerden Osman Yılmaz, Ali Sami Demir 
ve Ramazan Aksu vekili Avukat Ali İhsan Hafızoğ-
lu verdiği dilekçe ile «karar düzeltmesi» talebinde bu
lunduğundan, dava dosyasının Millî Savunma Ba-

1. — Besinci Beş Ytllık (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 
(31463) (S. Sayısı: 100) (1) 

. BAŞKAN — Beşinci 'Beş Yıllık Kalkınma Planı
nı ve Plan - 'Bütçe Komisyonu Raporunun tümü 
üzerindeki üçüncü tur görüşmelere kaldığımız yerden 
devam ediyoruz. 

Komisyon?... Burada. 
Hükümet?... Burada? 

Söz sırası Halkçı Parti Grubu adına Sayın Sa
bit Batumlu'da. 

Bu arada, Halkçı Partinin konuşma süresinin ta
mamlanmasına 55 dakika kalmıştır. Bu hususu ha
tırlatırım. 

Buyurun Sayın Batumlu. (HP sıralarından alkış
lar) 

HP GRUBU ADINA SABİT BATUMLU (İs
tanbul) — Sayın .Başkan, değerli milletvekilleri; Halk
çı Parti Grubu adına Sayın özal Hükümetinin Yüce 
Meclise sunmuş olduğu Beşinci Beş Yıllık Plan hak
kında, spor ve basınla alakalı görüşlerimizi arz ede
ceğim. 

Beşinci Beş Yıllık Planda spor konusunda tespit 
ettiğimiz noktaları sırayla arz etmeye çalışıyorum: 

Türkiye dünyanın en genç nüfusuna sahip bir 
ülke niteliğindedir. Hepinizin bildiği gibi, spora genç 
yaşlarda başlanır ve oynanır. Ülkemizde sporun ya
şam içindeki yeri henüz vurgulanmaya başlanmıştır. 
(Ne yazık M, yıllardan beri ülkemizde uygulanan 
spor dalının sadece futbol olarak belirlenmiş olması 
büyük bir eksikliktir. 22 kişinin oynadığı, binlerce 
kişinin seyrettiği spor dalı yalnız futbol olmayıp, 
başka birçok spor dalları da bulunmaktadır. Yılla
rın ihmal ettiği bu spor dalları, Beşinci Beş Yıllık 

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

kanlığına tevdi edilmek üzere Başbakanlığa iade 
edilmesini arz ederim. 

Turgut ÖZAL 
Başbakan 

BAŞKAN — Adalet Komisyonunda bulunan dos
ya geri verilmiştir. 

Kalkınma Planı içinde tümüyle büyük ihmale uğra
mış gözükmektedir. 

»Beşinci Beş Yıllık Planda geçmiş yıllara nispet
le daha fazla yer verilmesi gereken spor dalına, yu
varlak terimlerle birkaç satırdan ibaret verilen yer, 
sporumuzun geleceği için hiç de iç açıcı gözükme
mektedir. Bu Plan Döneminde spor bölümlerine ge
liştirilmiş şekilde ayrıntılarla yer verilmesinin daha 
da uygun olacağı konusu bizlerin görüşü içerisinde
dir, Grubumuz bunları yeterli görmemektedir. Bu
gün yaşam boyu spor stratejisi ortaya konulmuş 
olmasına rağmen, Sayın özal Hükümeti her nedense 
spora gereken önemi vermemektedir. Biz bundan 
şunu anlamaktayız: 

Spor olmayan yerde sağlıklı bir gençlik yetişe
mez. Sağlıklı bir gençlik topluluğunun yetişebilme
si için spora gereğince önem verilmesi bizim kabul 
ettiğimiz bir temel hizmet ilkesidir. 

Sporun ilkokul çağında başlatılması, eğitim ile 
birlikte spora önem verilerek, sporun geliştirilmesinde 
yarar bulmaktayız. Okullarda spor derslerinin hafta
da en az iki saate çıkartılmasında büyük yarar gö
rüyoruz. Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığının 
bu konuya eğilmesini talep ediyoruz. Eğitsel çalış
maların buna göre tanzimi ve orta dereceli okullarda 
bütün spor dallarına yer verilmesini ve kitle sporu
nun yaygınlaştırılmasını arzu etmekteyiz. 

Amatör spora daha çok yer verilmesi ve bütçe
de bu kesim ile ilgili spor - toto payının daha da 
fazla artırılmasının gereğine inanmaktayız. Böylece 
spor dallarında örnek imkânını sağlamış olacağız. 

Amatör spor dallarına ait Türkiye ligi genişletil
melidir. Liglerddki farkların daha genişletilerek yurt 
sathındaki takımlara ve sporculara güvence getiril
mesi gerekmektedir. 

İlkokulda başlatılan spor dalları üniversiteye ka
dar devam ettirilmelidir. Beden eğitimi ve spor ders
leri niteliklerine göre uygulanmalıdır. 

Sayın özal Hükümetinin, özel teşebbüste ve ka
mu kuruluşlarında asgarî 200 ikisi çalıştıran her ku
ruluşa seçeceği bir spor dalında sportif faaliyetler 

V. — PLAN GÖRÜŞMELERİ 
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yaptırabiimesine yer verilmesinin ve özen gösteril
mesinin tatbikatının da Planda yeri olmalıydı^ 

Nüfusu 10 binden yukarı olan her ilçe ve il mer
kezinde çeşitli spor dallarına uygun yer verilerek 
buralarda kapalı ve açık spor salonları ve sahaları 
yapılarak halkımızın sporla olan ilişiklerini bağdaş
tırmak da bu Plan Döneminde yer alan konulardan 
»bir tanesi olmalıydı. Bunu büyük bir eksiklik olarak 
mütalaa etmekteyiz. Bu nevi çalışmalar Planda ön
celikle yer almalıydı. Geleceğimiz için bunu bir ek
siklik olarak görmekteyiz. Bilhassa beklemeli, işsiz 
ve çalışmayan, kahve köşelerinde düşünce ve kade
riyle başbaşa bırakılan gençlerimizin (kötü itiyatlar
dan uzak kalabilmeleri için, her mahalleye uygun 
açık ve kapalı spor salonları yapılması ve bu çaba
ya halkın da katkısını sağlayıcı önlemlerin alınma
sı zamanı gelmiştir. 

Spor sahalarının çoğaltılmasını temin edici ted
birlerin alınarak, gençlerimizi kahve köşelerinden 
spor yapmaya özendirici yaklaşımların teminini sağ
lamak gerekmektedir. 

Okullarımızda beden eğitimi derslerinin gerçek 
branş sahibi öğretmenler tarafından verilmesi, spo
rumuzun gelişmesine büyük yarar sağlayacakta*. Bu
güne kadar eğitim kuruluşlarında, sadece beden eği
timinin var oluşundan söz edilmiş, ancak gerçekler 
istenilen tarzda tatbike sunulmamtştır; sunulacağını 
da bu Planda görmemekteyiz. 

Türk Milletinin «Ata Sporu» diye adlandırdığı 
güreş, özel önem ve değer verilmesi gereken en önem
li spor dallarımızdan bir tanesidir. Türk toplum ha
yatında çok özel bir yeri olan güreşin eski görkem
li düzeyine yükseltilmesi çareleri bulunmalıdır. Bu
na rağmen Planda bu konuda tek satır dahi gö
zükmemektedir. 

Ananevi bir spor dalı olan cirit oyunları gelişti
rilmeli ve spordaki yeri belirlenmelidir. 

Spor dalında, bilhassa futbolda (kulüpler arası 
yapılan transfer uygulamaları zaptırapta alınmalıdır. 
Bu transferlerin sadece parasal yönü değil, iyi oyun
cu yetiştirmenin şartları belirlenerek uygulanması 
lazımdır. Tümü ile sporcularımızın yaşam güvencesi 
temin edilmelidir. 

Dünya sporundaki gelişmeleri ülkemizde de uy
gulamanın çarelerini multiaka bulmalıyız. 

Sporda zaman zaman politik mülahazalara yer 
verilmiştir. Politika içinde spor yer almamalıdır. 
Sön günlerde Türkiye Üçüncü Ligi kurularak bir
takım Anadolu kulüpleri buraya daıhil' edilmiş, ts-

[ tanbul'da bulunan takımlardan bu lige alınması gerek
li olan takımlar Üçüncü Lige alınmamıştır. Tetkik 
edildiğinde bir politik durumun ortaya çıktığı görül-
melktedir. Politikayla spor bir arada götürülemeZi 

Sayın Özal Hükümeti tümüyle bu konuda da par
tizanlıkta bir yeni oluşumu ortaya getirmiştir. Üçün
cü Ligin kuruluşuyla sadece Anadolu'dan seçilen 
takımlar dışında istanbul'daki takımların kenara itil-

I mesi, burada da bir politik oyunun var olduğunu 
göstermektedir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; konuşmamın 
bu bölümünde de basına yer vereceğim. 

Görüşülmesini yapmakta olduğumuz Beşinci Beş 
Yıllık Planda basın sanayii bölümüne 140 meı say
fada 294 ve 295 numaralı paragraflar ile üçer sa
tırlık yer verilmiştir. Beş yıl içinde ülkeyi yönetecek 
hükümetlerin programları içinde basında ne yapma
ları ve ne yaptırmaları gereğine hiç ilgi gösterilme
miş ve açıklama yapılmamıştır. 

Zaten Sayın özal Hükümetinin Parlamentoya 
getirmiş olduğu Beşinci Beş Yıllık Plan, tümüyle 
kendi Hükümetinin kuruluşunda okumuş olduğu 
programın âdeta bir fotokopisi halinde bulunmakta
dır. Gerçek odur ki, hükümetlerin süreleri belli de
ğildir.; Onun içindir ki, Beş Yıllık Plan döneminde 
kaç değişik hükümet görev yapacaktır; onu bugün
den kestirmek mümkün değildir, ama, bugün Planı 
hazırlayarak ortaya getiren Sayın özal Hükümeti, 
ülkenin beş yıllık ihtiyaçlarım düşünerek plancılara 
bir plan yaptırması gereğinin dışında, kendisinin uy
gulamakta olduğu programı ; plan haline getirmiştir. 
Grubumuzun böyle bir planı kabul etmesi mümkün 
değildir. 

Basın sanayii dünyadaki teknolojinin inkişafına 
ayak uydurmak zorundadır. Halbuki bugün ülkemiz
de uygulanmakta olan sıkı para politikası nedeniyle 
basınımız büyük zorluklar içerisindedir. Kamuoyu 
oluşturulmasında herkesin basından bir şeyler bek
lediği ortadadır ve bu da bir gerçektir. «Efendim, 
konuşulan, söylenen yazılmıyor; o partiye, bu parti
ye basın daha çok yer veriyor» şeklinde herkesin 
şikâyet konusu ettiği basına acaba politikacılar ne 
vermişlerdir? 

Beş yıl içinde uygulanacak plan döneminde basına 
araç, gereç ve diğer girdilerinde ne gibi imkânlar 
sağlanacaktır? Bu konuda teknoloji çok hızlı ilerle
mektedir. Bu hızlı ilerlemeye ülkemizde ayak uydur- . 
mak fevkalade zorluklar içerisindedir, örneğin; İs
tanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerimizde 
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biraz da olsa ilerleyen basın sanayii bugün çok bü
yük zorluklarla görev yapmaktadır. Devlet posta
sının en erken bir haftada gittiği yere 24 saat için
de ulaşan basınımız, kamuoyuna büyülk hizmetler 
yapmaktadır. Bu hizmetlerin daha geniş çapta ve da
ha hızlı yapılabilmesi için Devlet mutlaka kolay
lık sağlaması ve kolaylık getirmesi gereği vardır. 

Türkiye'mizde üç - beş büyülk şehrin dışında bir 
de yerel basınımız vardır. Buralarda ise basınımız, çok 
daha büyük zorluklarla ve son derece ilkel imkân
lar içerisinde görev yapmaktadır. 

Onun içindir ki. Sayın özal Hükümetinin bası
nımıza müstesna bir öncelik getirmesi gerekir. Bası
nımızın ı(A) dan (İZ) ye içinde bulunduğu zorlukları 
gidereceğine dair bu Planda çok şeyler beklemekte 
iken, hiçbir şeyi bulamamaktayız. 

Kesin ifadt, etmek isteriz ki, basınımızın kâğıdın
dan mürekkebime, mürekkebinden filmine, filmin
den makinesine, vesair tüm girdiler, bugün dış ül
kelerden temin edilmektedir. Bu girdilerden1 sadece 
kâğıt kısmen yerli sanayiden temin olunmasına rağ
men, yüzde 100 fiyat farkıyla alınmaktadır. O ne
denledir ki, basınımız büyülk bir malî sıkıntı içinde 
bunalma nedeniyle kamuoyunun beklediği fikir ve 
oluşumun ötesinde, magazin ve ticarî gelir kaynak
ları konularına yer vermektedir. 

Yakın zamana kadar olduğu gibi, dünyanın da 
her yerinde gazete fiyata ekmek fiyatının önünde de
ğildir; ama gel gör ki, bugün gazete fiyatı ülke
mizde ekmek fiyatının üstüne çıkmıştır. Yalnız he
men şunu vurgulayayım iki, ekmek fiyatı derken, 

ekmeğin ebadı ve gramajı küçülmüştür, onun için 
de gazete fiyatı onun üzerine çıkmıştır. Bu nedenle 
halkın okuma gücü ve fikir oluşturma gücü her ge
çen gün kısıtlanmaktadır^ 

Yine, okuma - yazma seferberliğinden bahsedildiği 
Türkiye'mizde, kâğıt ve diğer girdilerin çok pahalı 
olması nedeniyle halkımız yeteri kadar okuma gücün
den mahrum edilmektedir. 

Haberleşme konularında başta Basın Yayın Genel 
Müdürlüğümüz olmak üzere Anadolu Ajansı, TRT, 
Basın İlan Kurumu gibi kuruluşlarımız vardır. Ancak 
bu kuruluşlar, yeterince imkân sağlanmadığı içindir ki, 
beklenilen hizmetleri çok yetersiz takip etmektedirler. 

'Basın Yayın Devletimizin en büyük enformasyon 
kuruluşudur; Devletin tüm icraatını ülke içinde ve 
ülke dışında dünyaya duyurma vasıtasıdır. Bu vasıtayı 
bugünkü teknolojik imkânlardan yararlandırarak gö
revini en iyi şekilde yapacak hale getirmenin çarele
rine Planda yer verilmemiştir. 

Anadolu Ajansı, Büyük Atatürk'ün Cumhuriyeti
mizin kuruluş çalışmalarıyla birlikte Anadolu halkının 
sesini dünyaya duyurmak için kurmuş olduğu tek 
haber müessesesidir. Yıllardır politikanın ve politikacı
ların getirdiği birtakım oyunlar içinde bırakılan 
Anadolu Ajansı, neticede geçtiğimiz haftalar içinde 
yeni bir kararname ile Basın Yayın Genel Müdürlü
ğüne bağlanmaya kalkıdmıştır. Ancak, başındaki yö
neticilerin istifaları söz konusu olduğu zaman Hü
kümet kararnameyi geri çekeceğine söz vermiştir. 

Anadolu Ajansının, mevcut şartların ötesinde 
modem haberleşme gücüyle donatılarak Türkiye'nin 
gerçek haber üretme merkezi hafine getirilmesi dü
şünüleceği yerde, ters bir uygulamaya sokularak ça
lışmalarını daha kısıtlayıcı ve başka genel müdürlük
lere bağlayıcı unsurlar düşünülmektedir. Bunu da 
biz, anladığımız güçte Devletin bir haber ajansının 
ürettiği haberleri kısıtlamakla niteliyoruz. 

Basın ilan Kurumu, basına müşterek ve yansız 
hizmet vermek üzere kurulmuş bir müessesedir. Onun: 
da bugünkü gerçeklere uygun olarak basın sanayiine 
ve basınımıza yeterli Hizmeti vermediği bir gerçektir. 
Planda bu konuda da geleceğe dönük hiçbir öneriye 
rastlanmamaktadır. 

Basımınızın çalışmaları ile, çalıştıranları ile, çalışan
ları ile ve emeklileri ile kül halinde mütalaa edilerek 
basın sektörünün bir bütün olduğunu vurgalamanın 
gereğine inanmaktayız. 

Sayın özal Hükümeti bu sıraladığımız hususların 
çok ötesinde kalmış, Beş Yıllık Kalkınma Planında 
basının varlığından söz dahi etmemiştir. 

Türkiye'de, Türkiye Radyo ve Televizyon Kuru
munun bugün vermekte olduğu hizmetin de yeterli 
olmadığı ortadadır. İstanbul ve Ankara radyolarını 
ikisini birden aynı şehirde ve aynı şekilde izlemek 
mümkün değildir. Kaldı ki, yurdumuzun daha birçok 
yörelerinde küçük çapta radyo istasyonları bulunmak- -
tadır. Bunlar ise bulundukları yörelerde kendi sesin
den öteye komşu ülkelerin radyolarının baskısı altın- -
da dinlemek zorluğu içerisindedir. Bizim yeterli rad
yo kuruluşlarımız onların baskısı altında kalmakta
dır ve bu güçlerimizi bugünkü teknolojiye uydurmak 
suretiyle onların üstüne çıkmak ve onların ötesinde 
topluma ve halkımıza yararlı hizmet getirmek zorun
dayız. 

Mesela, İzmir'de, 4zmk Radyosu yerine Yunanis
tan radyosu daha baskın dinlenmektedir. Halbuki ken
di ülkemizin radyosunun sesini vatandaşlarımızın da
ha iyi dinlemeleri mecburiyeti vardır. 
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Doğu ve Güneydoğu illerimizde de mevcut radyo 
istasyonlarımızın çalışma tarzı aynı şekilde devam et
mektedir. Bu istasyonların yeterli hale getirilmesini, 
teknolojinin son aşamasından yeterli istifadelerin te
miniyle azamî imkânların kullanılmasını bu Planda 
görmek isterdik. 

TRT Kurumunun tümüyle hakkımızın beklediği ih
tiyaçlara cevap verecek şekilde yeni teknoloji ıile do
natılmadığını, ihtiyaçlara cevap verecek durumda ol
madığını görmekteyiz. 

Planın, beş yıl içinde ülkemizin haberleşme ko
nularında gelişecek olan yenilikleri kapsayarak nele
rin yapılacağını, nelerin yapılamayacağını vurgula
ması gerekirdi; bunlardan yoksun bulunmaktadır. Bü
tün bölge radyo ve televizyon istasyonlarının yurt ça
pında en iyi şekilde halkımıza hizmet vermesinin te
minine çalışılmalıdır. 

Uydu aracılığıyla kullanılacak yeni sistemlerin her 
yönüyle Türkiye'nin çok kanallı yayınlara geçişi ba
kımından da çok önemli gelişmeler bu Planda yer al
malıydı. 

Basınımızın en büyük ihtiyaçlarından biri kâğıttır. 
Kâğıdın Türkiye'de yeterli kalitede üretilmediği ger
çeğinin yanı sıra, bir de yetişmediği büyük bir vakıa
dır. Planda buna yeterince yer verilmediği hepinizin 
malumlarıdır. Ülkemizde kurulmuş olan kâğıt fab
rikaları gerçek kapasiteyle çalıştırılabildiği takdirde, 
Türkiye'nin kâğıt ihtiyacı karşüanabilecek durumda
dır. Ancak, her kuruluşta olduğu gibi, kâğıt sana
yiinde de bugün yeterli kapasitede çalışılmamakta-
dır. Bu üretim eksikliği yüzünden her dönemde ülke
mizde kâğıt sıkıntısı çekilmektedir. Sayın özal Hükü
metinin, kâğıt sanayiinde yapılabilen türlerle yapıla
mayanları ayırmak suretiyle, dış ülkeden teminine yer 
verilmesi gereken ithal mallarını ayırması gerekmek
tedir. Oysa, böyle bir ayrıma girilmeden isteyen iste
diği gibi hareket etmektedir ve yerli sanayi de yerinde 
saymaktadır. Üç fabrikanın üçünde imal edilen ga
zete kâğıdının üçü de ayrı kalitede bulunmaktadır. 
örneğin; bugün yerli kâğıt fiyatıyla Avrupa ülkele
rinden ithal edilen kâğıt fiyatlarında yüzde 100 fark 
bulunmaktadır. 

Kâğıt sanayimizin geleceğine dair Planda yeterli 
bir kanıt bulunmamaktadır. Kâğıt hammaddesi ülke
mizde vardır ve bugün kâğıt sanayi teknolojisinde de 
değişik uygulamalar bulunmaktadır. Yalnız odun ve 
selüloz değil, bugün saman ve buna benzer daha bir
takım maddelerden kâğıt üretimi dünyada başlamış
tır. Yeni teknoloji buna göre her geçen gün ilerle
mektedir. Yerli sanayimizin de bu yeni teknoloji ve 
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kâğıt sanayiinde uygulanmasının bu Planda yer al
masını beklerdik; fakat buna değinen hiçbir taraf 
yok. 

Sayın özal Hükümetinin «Beşinci Beş Yıllık Kal
kınma Planı» diye Yüce Meclise sunmuş olduğu bu 
Plan hiçbir şekilde uzun vadeli düşünülmeden hazır
lanmış, kısa, zamanda sadece Hükümetin programını 
içeren bir şekildedir. Ülkemizde devam eden enflas
yon hızının Planda hiçbir yeri mevcut değildir. Bu 
enflasyon hızı içinde Planın uygulanması zaten müm
kün değildir. Sayın özal Hükümeti plandan ve bu 
planlı dönemden zaten vazgeçmişler; son altı aylık 
süredeki uygulamaları bunu gösteriyor, bu Plandan 
da vazgeçsinler, kendilerine göre hükümet oldukları 
sürece özel programlarını uygulasınlar; yeni hükümet
ler de geldikleri zaman kendilerine, ülkeye yaraya
cak planları yaparlar ve onu uygularlar. 

Bu Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planının, sadece 
buradaki bir haftalık vaktimizi kaybetmekten öteye 
içerisindeki hiçbir satır ülkeye yaramayacaktır. 

Hepinizi saygılarımla selamlarım değerli milletve
killeri. (HP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Batumlu 23 dakika konuşmuş
tur. 

Hükümet adına Sayın Kaya Erdem; buyurun efen
dim. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (izmir) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; dün ve bugün yapılan ko
nuşmalara ve ileri sürülen fikirlere karşı Hükümetin 
görüşünü arz etmek için huzurlarınıza çıkmış bulun
maktayım. 

MDP milletvekilli Sayın imren Aykut, sosyal po
litikayı eleştirmiş ve Beşinci Beş Yıllık Plan sonunda, 
sosyal tablonun daha da bozulacağı konusuna değin
miştir. Hükümetimizce hazırlanan Beşinci Beş Yıllık 
Planda sosyal politikalar hakkında hangi hususlar yer 
almıştır, buna değinmek istiyorum. 

Plan, sosyal adaletçilik ilkesinden sapıtmayarak, 
sosyal yapının Türk kalkınmasının ihtiyaçlarına da
ha hızlı olarak uydurulması istikametinde hazırlan
mıştır. Bugüne kadar uygulanmasında geri kalınmış 
tedbirler Türk toplumunun ihtiyaçlarına uygunluğu 
açısından gözden geçirilmiş ve Hükümet Programı ve 
plan stratejisi ile vazedilen ileri Türk toplumu ilke 
ve hedeflerine göre titizlikle bir sosyal politika ha
zırlanmıştır. 

Getirilen hedef ve politikalar millî bütünleşmeyi 
artırıcı, millet olma vasıflarını geliştirici, Türk toplu
munun bünyesi ile ve değişme eğilimleriyle çelişme-
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yen, iktisadî politika ile gerçekçi yaklaşımlarla ilişki 
kurulmuş, iktisadî ve sosyal plan arasında dengelen
miş olarak ve sosyal müesseseleri kalkınmanın aracı 
haline getirerek millî kültür, örf, âdet ve gelenekleri
mizin muhafaza ve geliştirilmesine özel itina gösteri
lerek hazırlanmıştır. 

Sosyal değişme de kalkınma gibi sürekli bir veti
redir, ideal duruma derhal ulaşılmasını beklemek ha
yalcilik olur. Bunun için beş yıl sonunda katedilecek 
merhalenin imkânlara oranla yeterli olup olmadığı
na ve Türk toplumunun ihtiyaçlarına uygun olup 
olmadığına bakmak gerekir. 

İstihdam konusuna da değinmek istiyorum. Plan 
istihdamın yapısı tile ilgili durum ve gelişmeleri, «Sos
yal Gelişmeleri» adlı destek dokümanında vermiştir. 
Plan metninde ise istihdamı artırmak için somut ted
birler yer almaktadır. 

Sayın Başbakanımızın Planı takdim konuşmasın
da da, belirttiği gibi, en büyük sosyal problemimiz 
olan işsizlik konusu süratle halledilecek bir problem 
değildir. Bu durum her yıl faal işgücüne katılan 
nüfusa ekonomi tarafından istihdam sahası açılama
ması ve tarımdan ayrılan nüfusa şehirlerde işyeri sağ
lanamaması şeklinde ortaya çıkmıştır. Ekonominin za
man içinde kendi nüfusunu besleyecek hale gelmesi 
normal olarak yapılan planın hedefidir. 

Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, iktisadî ve sos
yal politikaları itibariyle işsizliği azaltmak ve istih
dam artışı sağlamak esasına göre hazırlanmıştır. Bu
na göre yılda ortalama 150 bin yeni işgücü ve istih
dam imkânı sağlanacak; bunun beş yılda ortalama 
yıllık 300 bine çıkarılması hedef alınmıştır. 1984 yılı 
itibariyle 18 milyon olan işgücü arzı, 1989 yılında 19,5 
milyon işgücüne çıkacaktır. 1,5 milyonluk bir işgücü 
arzı artışı, beş yıllık dönem zarfında ortaya çıkacak 
işsizliği yok etmeyi ve buna yeni istihdam imkânı 
bulmayı hedeflemektedir. 

Geçmiş dört plan döneminin birikmiş işsizliği
nin bir tek plan döneminde ortadan kaldırılması bek
lenemez. Hükümetimiz, Hükümet Programı ile so
runun ilk etapta kontrol altına alınacağını, çözümü
nün ise uzun süreli ve kaynak gerektiren bir iş ol
duğunu belirtmiştir. Bu sebeple, Beşinci Plan döne
minde birikmiş işsizlerin belli bir bölümünün istihda
mı mümkün olacaktır. Buna karşılık Plan Dönemin
de işgücüne katılan yeni nüfusun tamamı istihdam edi
lecek, işsizliğin mutlak sayı olarak bugünkü seviye
sini aşmaması, oran olarak ise gerilemesi mümkün 
olacaktır. Bu hedefin gerçekleştirilebilmesi için kal
kınma hızının yılda ortalama olarak yüzde 6,3 art

ması gereklidir. Bununla kalınmamış, istihdamı artı
rıcı ek önlemler alınmıştır ve bu ek önlemler Planda 
ayrı ayrı zikredilmiştir. 

Getirilen politikalarla : 
1. Ekonominin dışa açılmasıyla ülkenin kaynak 

dağılımına uygun işkollarının geliştirilmesi, 
2. Hükümetimizin uyguladığı gerçekçi kur ve fak

tör fiyat politikası ile daha çok emek - yoğun tekno
lojilerinin kullanılmasının artırılması, 

3. Sanayide kapasite kullanımının yükseltilmesi, 
4. İş barışının sürdürülmesi, 
5. Okul içi ve yaygın eğitim programlarıyla baş

ta işsiz genç nüfus olmak üzere, işgücüne vasıf ka
zandırılması, 

6. Yabancı sermaye akışı ve serbest bölgeler yo
luyla yeni işyerlerinin açılması, 

7. Konut sektörünü canlandırmak üzere Hükü
metimizce kurulmuş bulunan konut fonunun işletil
mesi suretiyle inşaatların hızla artması, 

8. Kamu altyapı ve bayındırlık projelerinin uy
gulanması yoluyla kırsal kesimde mevcut mevsimlik 
iş ve gelir imkânları açılması, 

9. Mahallî teşebbüs potansiyelini değerlendiren 
esnaf, sanatkâr ve küçük sanayinin büyümesi ve yay
gınlaşması sağlanmaktadır. 

Az önce belirttiğim bütün bu tedbirler, 1,5 milyon 
kişiye sürekli işyeri sağlamak üzere Planın bütün sek
törleri itibariyle uygulanacak politikalardır. 

«İstihdam Politikası» bölümünde Sayın Aykut'un 
«Geçici süreli işler» diye tanımladığı bölümler, bu 1,5 
milyon kişi dışında belli kesimlere, özellikle tarım
daki mevsimlik işsizlere dönük olarak gelirlerini artır
mak üzere uygulanacak politikalardır. Yoksa, meyda
na çıkacak olan ilave işgücünü karşılamak üzere uy
gulanan bir politika değildir. 

Kadınların istihdamı ile ilgili paragraf, «Durum 
Tespiti» bölümünde yer almakta olup, Türkiye'deki 
30 yıldır devam eden genel eğilimi göstermektedir. 

Makineleşme ve makine parkının rasyonel kulla
nımı sonucunda tarım sektöründe kadın işgücünün kul
lanımı azalmakta, sanayi ve hizmetlerde ise artmak
tadır. Bu iki eğilim birbiriyle dengelenmektedir. Hü
kümetin bu konudaki politikası, çalışan kadın nüfu
sun sanayi ve hizmetler sektörlerinde tarımı dengele
yecek şekilde artırılmasıdır. Sanayi ve hizmetlerde ça
lışan 920 bin kadın sayısının Plan Döneminde 1/3 ora
nında artırılarak, şehirlerde çalışan kadın sayısının 
1 milyon 250 bine çıkarılması hedef alınmış ve yeni 
istihdam edilecek nüfus rakamlarına dahil edilmiştir. 
Burada kadınları çalıştırmama gibi bir politikanın Hü-
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kümet tarafından uygulanması düşünüldüğü hakkın
daki tereddütü de zannediyorum bu suretle gidermiş 
olmaktayım. 

Sayın İmren Aykut, «özel tasarrufların artışı gelir 
dağılımını bozacaktır» demiştir. Bu konuya da kısaca 
değinmek istiyorum. 

Beşinci Beş Yıllık Planda öngörülen özel tasar
ruf artışının gelir dağılımını bozmak suretiyle gerçek
leştirilmesi düşünülmemektedir. Bunun tam tersine 
Planda gelir dağılımının düzeltilmesi amaçlanmakta
dır. Planın temel hedeflerinden biri olan enflasyo
nun aşağı çekilmesi politikası, bir taraftan düşük ge
lir grupları lehine gelir dağılımını düzeltirken, diğer 
taraftan da paradan kaçış eğilimini azaltarak, bu grup
ların tasarruf eğilimlerini artıracaktır. 

Ayrıca,. Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planının te
mel amaçları ve politikaları bölümünde, (15 inci pa
ragrafta) gelirler politikasının; fiyat ve tarımsal des
tekleme politikaları bölümünde, fiyat ve gelir poli
tikalarının gelir dağılımım iyileştirici yönde uygulan
masına özen gösterileceği beldrtilmiştir. 

Planda öngörülen özel tasarrufların finansmanı 
için özel tasarrufların artırılması bir zorunluluktur. 
Nitekim, toplam özel yatırımların 1984 yılında 1 tril
yon Türk lirası seviyesinden, 1989 yılında 1 trilyon 
700 milyar Türk lirasına çıkarılması, özel tasarrufla
rın artırılmasını kaçınılmaz kılmaktadır. 

Ayrıca, Beşinci Beş Yıllık Planda konut ihtiyacı 
için yapılan tasarrufların özel tasarruflar içinde gös
terilmesi, muhtemel özel kesimin aşırı zorlandığı iz
lenimini verebilir. Plandan bu sonucu çıkarmak ha
talı olacaktır. 

Diğer taraftan, konut fonundan yararlanılarak ya
pılacak konut yatırımları özel yatıranlar içinde gös
terilmiştir. Konut yatırımlarındaki artışın ise gelir da
ğılımım bozması sözkonusu olamaz; aksine gelir da
ğıtımım düzeltici ve doğrudan toplumsal refahı artı
rıcı etkileri olacağı açıktır, 

Eğitim konusunda ileri sürülen fikirlere de kısa-
* ca temas etmek istiyorum. 

«İnsangücü» bölümünde 92 nci tablo mevcut üni
versitelerimizin kontenjanları içerisinde 1989 yılına 
kadar insangücü arzını vermektedir. Üniversitelere 
herhangi bir ek hedef verilmeksizin üniversitelerimi
zin göstereceği gelişme budur. Aynı bölümde yer alan 
93 üpcü tablo ise insangücü açığı bulunan meslek dal
ları |çin hedefler vermektedir. Bu bakımdan, her iki 
tablo arasında süreklilik sözkonusu olup, tutarsızlık 
mevcut değildir. Hedefler Beş Yıllık Planda bu dallar 

içinde yapılacak ek yatırımlar ve ek kontenjanlar için 
verilmiştir. 

Yükseköğretim öğretmen artışı öğrenci sayılarına 
göre hesap edilmiş olup, ihtiyaç gelecek plan dönem
lerini de kapsayacak şekilde araştırmacı ve araştırma
cı yardımcıları kadrolarında geniş tutulmuştur. 

Her üniversite için ayrı ayrı gelişme planları ya
pılması YÖK Kanunu ile tutarlı olup, YÖK tarafın
dan yerine getirilecektir. 

Bugüne kadar yapılan teknisyen eğitimi, mezun
ların piyasadaki yerleri değerlendirildiğinde yeterli gö
rülmemiştir. Bu mezunların işçi, usta ve ustabaşı se
viyelerinde çalıştıkları görülmektedir. Piyasanın ihti
yacı olan teknisyenin, piyasanın tanımlarına uygun 
olarak yetiştirilmesine de bu Plan Döneminde başla
nacaktır. 

Sayın tmren Aykut ve Sayın Mazhar Haznedar, 
«Konut yatırımları payı düşüyor mu? Neden?» diye 
sual sormuşlardır. 

Konut yatırımlarının 1 trilyon 600 milyon Türk 
lirasından, Plan Dönemi sonunda 2 trilyon 200 mil
yon Türk lirasına yükselmesi öngörülmüştür. 

Diğer taraftan, konut yatırımlarının toplam sabit 
sermaye yatırımları içindeki payının son yıllarda, (1981, 
1982 ve 1983'te) yüzde 13 civarında kalmış olmasına 
rağmen, Plan Döneminde tedricen yükselerek yüzde 
16'ya kadar artışı öngörülmektedir. 

Ayrıca, konut yatırımlarının gayri safi millî hâ
sıl^ içindeki payı da 1983'te yüzde 2,46'ya, 1984'te 
yüzde 2,58'e, 1989'da da yüzde 3,35'e çıkacak şekilde 
planlanmıştır. Düşme sözkonusu değildir. 

Sayın Mazhar Haznedar'ın belirttiği gibi, Dördün
cü Beş Yıllık Plan döneminde yüksek olarak hesap 
edilen konut ihtiyacı, Beşinci Beş Yıllık Plan döne
minde gerçek seviyeleri itibariyle hesap edilmiştir : 
1983'te 110 bin, 1984'te 160 bin olacak olan ruhsatlı 
konut inşaatı kapasitesi, tedricen 300 bine çekilerek, 
konut sektörü genişletilecektir. 

Konut maliyeti, bütün plan tablolarında olduğu 
gibi, 1983 fiyatlarıyla verilmiştir. Metrekare konut 
maliyeti 22 bin Türk lirasıdır. Ortalama 85 metreka
re konut büyüklüğü üzerinden konut inşaatı maliyeti 
hesap edilmiştir. 

Sayın Akküıç, «Beşinci Beş Yıllık Plan döneminde 
fert başına düşen gelir 654 dolardan 358 dolara düş
mektedir. Bu nasıl bir kalkınmadır ve bu nasıl bir 
kalkınma planıdır ki, bizi kalkınmaya değil de geri
ye götürmektedir?» şeklinde bir ifadede bulunmuşlar
dır. 
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MAHMUT AKKILIÇ (İzmir) — Hayır, ben 358 
değil, 380 dolar dedim. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Bilin
diği üzere planda fert başına gelir büyüklükleri, 1983 
sabit fiyatlarıyla verilmektedir. Dolayısıyla dolar ba
zında ifade edilirken de sabit dolar kurlarının kulla
nılmadı anlamı olacağı açıktır. 1983 sabit dolar fiyat
larıyla hesap yapıldığında fert başına gelir, aşağıda 
görüldüğü şekilde, 1984'te 1 109 dolar iken 1989'da 
1 353 dolara yükselmektedir. Bu yönüyle kendisinin 
hesap ettiği gibi 654 dolardan 358 dolara, bir düşüş 
sözkonusu değildir; aksine Plan Dönemi sonunda, bir 
yükselme sözkonusudur. Bu, dolar kurunun 1983 «sa
bit fiyatlarıyla ele alınmasıdır. Daha evvel de bütün 
fiyatlar 1983 fiyatları esas alınarak, Plan, beş yıl dö
nemle, bu esastan hareket edilerek hazırlanmaktadır. 
Tahmin ediyorum yanılgı buradan ileri gelmektedir. 

Dış borçlanma politikası ve dış borç yükü üzerin
de dünkü görüşmelerimde geniş açıklamada bulundu
ğumdan kendisine bu konuyu bu toplantıda tekrarla
mak istemiyorum. Yalnız, dış borç yükümüzün Plan 
Döneminin başında yüzde 27 oranında olduğu halde, 
Plan Dönemi sonunda yüzde 18'e ineceğini ve bu 
yükün ödeme gücümüz bakımından büyük ölçüde ha
fifleyeceğini burada vurgulamak isterim. 

«Türk lirasının değer kaybı çok hızlı. 1980 yılında 
47 lira olan dolar bugün 380 liraya yükselmiştir. Kal
kınma bu mudur? Kişi başına, düşen millî gelir bu 
nedenle gerilemektedir. Giderek fakirleşiyoruz» şeklin
de bir beyanda bulunulmuştur. Bu konuda Sayın Ge
nel Kurula açıklamada bulunmak istiyorum. 

Kalkınma, dolar kurunun 47 veya 380 olmasıyla 
değil, yatırım yapmamız ve Türk ülkesinin her yıl 
gayri safi millî hâsılasının daha fazla artmasıyla müm
kündür. Kalkınma büyüme hızıyla oluyor, büyüme hı-
zrda yatırımla oluyor. Ne kadar çok yatırım yapar
sak, o kadar çok kalkınmış oluruz. 

Yatırım yapmamız kaynak ihtiyacıyla olur; eli
mizdeki iç kaynaklara ve dış kaynaklara bağlıdır. Ya
tırımın dövizle ödemeniz lazım gelen kısmı vardır, iç 
parayla ödemeniz lazım gelen kısmı vardır. İşte bu 
dış kaynağın sağlanması da, Türkiye'nin ihracatının 
ve diğer döviz gelirlerinin artmasıyla, mümkündür. 
Bizim artışı sağlamamız da ancak gerçekçi kur poli
tikası uygulamamızla mümkündür. Eğer biz Türkiye' 
deki enflasyon hızını önleyemez, fiyat artışlarını kont
rol altına alamazsak, dolar kurunu sabit tuttuğumuz 
takdirde ihracatımız belirli bir müddet sonra durur, 
döviz girişi durduğu için de, elimizde imkânlar ol

madığından gayet tabiî yatırım imkânlarımız yok olur, 
karaborsa, yokluklar başlar ve bunun neticesinde de 
kalkınma hızları sıfıra, hatta eksiye döner. Bunu çok 
kısa bir süre önce hep beraber yaşadık. 1978-1979 
yıllarından sonra gelen bu dönemlerde; yani 1980 dö
nemlerinde Türkiye'nin kalkınma hızı düşmüş, ondan 
sonra da eksiye kadar inmiştir. Bunun nedeni döviz 
yokluğu ve kâfi miktarda elimizde dış kaynağın ol
maması, iç kaynağın olmamasıdır. Kalkınmanın geri
lemesi dolar kurunun belirli ölçülerde sabit tutulma
sıyla mümkün değildir. Aksine, bu bizi daha büyük 
darboğazlara getirir. Bu yönüyle burada uygulana
cak husus : Eğer biz dolar kurumuzun sabit kalma
sını istiyorsak, fiyat artışlarını bir an evvel süratle 
önlememiz lazımdır. Enflasyonla mücadele bu bakım
dan çok önemlidir ve Hükümet Programında da bir 
numara önceliği enflasyonla mücadeleye bu bakımdan 
verdik. Bugün hepimizin tartışma konusu yaptığımız 
dolar kurunun aşağı çekilmesi konusu, fiyat artışları
nın önlenmesiyle mümkündür. Bugün şikâyetini yaptı
ğımız yüksek kredi faizleri, enflasyonun aşağı indiril-
mesiyle hal yoluna girecektir. Bugün tartışma konusu 
yapılan bütün sorunlar, fiyat artışlarının kontrol al
tına alınmasıyla, sona erecektir. Bu bakımdan önceliği 
buraya verip, burada başarılı olmak zorundayız ve al
dığımız tedbirler de bizim enflasyonu kontrol altına 
alıp aşağı indirmeye matuftur. Beş Yıllık Plan Döne
mlinde; 1989 yılındaki hedefimiz yüzde lÖ'luk bir fi-
ya,t artışı seviyesidir. Türkiye bu noktaya geldiği za
man dolar kurunda bir değişiklik olmaz, sabit bir du
ruma veya sabite çok yakın bir şekle gelir; yüksek 
faiz konusu, şikâyet ettiğimiz konular bugün sözko
nusu olmaz. Fiyat artışları normal olur, büyük artış
larla karşı karşıya, gelinmez ve hatta sabit kalabilir. 
Onun içindir ki Hükümet, en önemli konu olarak enf
lasyonu görmüş ve bunun üzerine eğilerek gerekli ted
birleri almıştır. 

Sayın Hilmi Nalbantoğlu; «Planda sabit dolar fiyat
larıyla dış ticart dengesinde nispî bir iyileşme görül
düğünü, ancak dolar sabit kalmayacağına göre dış 
ticaret dengesinin daha da bozulmasının beklendiği
ni» ileri sürmüştür. Bu konuya da değinmek istiyo
rum. 

Beşinci Beş Yıllık Planda «ödemeler Dengesi Tab
losu» hem 1983 dolar fiyatlarıyla hem de cari do
lar fiyatlarıyla verilmiştir. 1983 sabit dolar fiyatla
rıyla «ödemeler Dengesi Tablosunun» verilmesinin 
amacı, dünya fiyatlarının 1983 yılı düzeyinde kalması 
halinde, dış ticaret açığının ne olacağını tahmin et
mektir. Cari dolar fiyatlarıyla hazırlanan «ödemeler 
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Dengesi Tablosu»nda ise, ithal malları fiyatlarının 
yılda ortalama yüzde 4,8, ihraç malları fiyatlarının 
da yılda ortalama yüzde 4,6 oranında artış göstere
ceği varsayılarak, dış ticaret açığı planlanmış bulun
maktadır. 

Sayın Nalbantoğlu, «Türkiye Cumhuriyeti Merkez 
Bankası kaynaklarının bu Beşinci Beş Yıllık Kalkın
ma Planı Döneminde de kullanılacağını» Planın ifa
delerinden çıkardığını; bu neticeye vardıktan sonra 
da Merkez Bankası kaynaklarının kullanılmasının enf
lasyonla mücadelede Hükümeti başarısızlığa götüre
ceğini tenkit konusu yapmıştır. Biz enflasyonla mü
cadelede uygulayacağımız fiyat, para ve kredi politi
kalarında Merkez Bankası kaynaklarının kullanılma
sının kesinlikle karşısında olduğumuzu ve buradan 
bu ifadeleri çıkarmasının yanlış olacağını belirtmek 
istiyoruz, öyle bir şey sözkonusu değildir. Yüzde 10' 
luk bir-fiyat artışına varabilmek için Merkez Ban
kası kaynaklarının belirli limitler içinde kontrollü kul
lanılmadı ve para kredi politikasında dengeli bir uy
gulamaya gitmek gerektiği kanaatindeyiz. Bu yönü ile 
de en ufak bir endişeye kapılınmamaşını belirtirim. 

Sayın Nalbantoğlu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
Bölgesine çimento fabrikası yatırımının götürülmesi
ni önermektedir. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Böl
gesinde halihazırda, mevcut Gaziantep, Mardin, Adı
yaman, Aşkale, Elâzığ, Kars ve Van çimento fabri
kalarına ilave olarak; 1984 yılında Diyarbakır ve 
Siirt çimento fabrikaları, 1985 yılında ise Urfa, Çimen
to Fabrikası işletmeye açılacaktır. 

Bu Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planında mevcut 
ve yatırımı sürdürülen projelerle yurt içi çimento ta
lebi karşılanacağından, yeni çimento fabrikası proje
leri öngörülmemektedir. Doğu Anadoluda Altıncı Beş 
Yıllık Kalkınma Plan Döneminde doğacak üretim açı
ğını kapatabilmek iiçih yeni yatırım yerine, bölgede 
mevcut tesislerin tevsiine öncelik tanınacaktır. 

Sayın Nalbantoğlu, kâğıt ihracatı yapılmaması yo
lunda bir öneride bulunmuştu, Beşinci Beş Yıllık Kal
kınma Planı Döneminde gerek kamu, gerekse özel 
kesim kâğıt karton Üretim kapasitesinde yeni ve tev
sii yatırımların işletmeye açılması ile büyük ölçüde 
artış beklenmektedir. Bu kapasite ve dolayısıyla üre
tim artışına paralel olarak yurt içi talep fazlası üre
timin ihracata yöneltilmesi planlanmış bulunmakta
dır, 

Sayın milletvekilleri, grupları adına konuşan ar
kadaşlarımın değindikleri hususlardan tespit edebildi
ğim kısımlarına karşı açıklamada bulundum. 
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ı Hepinize teşekkür eder, saygılarımı sunarım. 
I (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
MAHMUT AKKILIÇ (izmir) — Sayın Başkan, 

soru sormayı kaldırdık mı efendim? Yine soralım 4a, 
daha sonra yazdı cevap versinler efendim. 

I BAŞKAN — Uygun görürseniz görüşmelerin bi
timinde soruları soralım efendim. 

MAHMUT AKKILIÇ (izmir) — Hay hay efen-
J dim. 

Yalnız, bir yanlış ifade var; 358 değil, 380 dolar 
I demiştim, bu hususun da düzeltilmesi gerekir. 

BAŞKAN — Sayın Kaya Erdem, 25 dakika ko
nuşmuştur. 

I Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Ünal Ak-
I kaya; buyurun efendim. 

ANAP GRUBU ADINA ÜNAL AKKAYA (Ço-
I rum) — Sayın Başkap, Türkiye Büyük Millet Mec- -

lisinin saygıdeğer milletvekilleri; Anavatan Partisi 
Grubu adına hepinizi saygı ve sevgiyle selamlar, bu 

I Planın hazırlanarak huzurlarınıza getirilmesinde bü
tün emeği geçenlere şükranlarımızı sunarım. 

I Beş Yıllık Plan, ümit edilmeyecek kadar kısa 
L sürede hazırlandı ve hedefleri belirlenerek rakamsal 
I bir yapıyla Yüce Meclise sunuldu ise bunun sebebi, 
I Anavatan Partisi iktidarının teknisyen çakıştırmada 
I uyguladığı yeni metotların meyvası oluşudur. Bu me-
I tot, yerine göre kendimizden daha zeki insanlarla ça-
I lışma ye çalıştırma sanatıdır. 

I Hikâye meşhurdur, fakat tekrarında her zaman 
I fayda vardır ve düşündürücüdür : Dördüncü Murat 
I devrinde padişah rakı içilmesini yasak etmiştir ve 
I içenler hakkında da çok sıkı takibat yaptırmaktadır. 
I Zamanın şeyhülislamım çekemeyen yüksek rütbeli bir 
I zat, bir gün padişaha, şeyhülislam efendinin bu ya-
I sağa uymadığını gammazlayıvermıiş. Dördüncü Murat 

da öfkelenerek, güvendiği mabeyincilerden birini ak-
I şama doğru ansızın şeyhülislamın evine yollamış. Sa-
I raydan gelen bu misafire çubuk ve kahve ikram edil-
I dikten sonra, oradan buradan konuşulmaya başlanmış 
I ve birdenbire misafir odasının kapısı açılmış, elinde 

gümüşten rakı tepsisiyle arap uşak görünmüş. Mabe
yincinin şeyhülislam ile beraber olduğunun farkına 

I varan uşak, hiç bozmadan; «Efendi hazretleri, ben 
I zatı alilerinize bizim aşçıbaşînın gizlice rakı içtiğini 
I söylemiştim, ama siz inanmamıştınız, işte tepsisini 

getirdim ki, sözlerimin doğru olduğunu göresiniz» de-
I miş. 

Tabiî şeyhülislam efendi müthiş hiddetlenmiş, haj-
[ ta padişahın fermanını dinlemeyen böyle bir insanın 
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kendi evinde bulunduğundan dolayı o kadar üzülmüş 
ki, nerede ise evini bile yakmaya kalkacakken ma
beyinci teskin etmıiş ve padişaha da, olayı anlatarak 
şeyhülislamı kurtarmış. Ertesi sabah şeyhülislam efen
di arap uşağı çağırmış, kendisine bir kese altın uza
tarak; oğlum şunu al; ama bir taraftan da kendine 
başka bir kapı ara, ben kendimden daha zeki insan
larla aynı çatı altında oturmaya tahammül edemem» 
demiş. 

Şimdi gözlerimizi bir de yakın zamana çevirelim. 
Meşhur çelik kralı için söylenen söz şöyle : «Fazla 
zeki ve çalışkan değildi; fakat kendisinden daha zeki 
ve çalışkan insarıları çalıştırmasını bilirdi.» 

«Bir işletmenin verimi bütün fertlerinin verimlilik
lerinin toplamına eşittir.» 

«Her işi kendi gören bütün yetki ve sorumluluğu 
tek başına elinde tutan amir, çok iyiniyet sahibi ve çok 
bilgili olabilir, fakat maalesef insanlardan anlamayan, 
insarıları çalıştırmasını bilmeyen ve astlarının iyiniyet 
ve insiyatifini sağlayamayan bir adamdır.» 

Amerika Film Endüstrisinin Genel Müdürü bu fik
ri şu şekilde açıklıyor : «Ben hiçbir zaman astlarım
dan birinin benim yerime yapabileceği bir işi ken
dim yapmam.» 

Askerlikte bir topun erleri emir verilir verilmez, 
toplarını en büyük bir hızla mevziiye sokarlar. Nişan
gâhı ayarlarlar, topu ateşe hazır bir duruma sokar ve 
ateş emri gelince de hedefe mermilerini yağdırmaya 
başlarlar. Aslında bu kadar çabuk yapılan ve hatta 
basit gibi görünen bu iş, uzun bir etüt, yetiştirme ve 
çalışmanın sonucudur. Her er görevini uzun talimlerle 
öğrenmiş, herkes bir takım halinde çalışmaya alıştı
rılmıştır; fakat buraya bilhassa dikkatinizi rica ede
rim. Topun mevziye girişini, her ere düşen ayrı ayrı 
görevleri, onlardan hangisini daha sonra yapacağını, 
hangi elle merminin öne doğru verileceğini, namlu
nun kapağının kimin tarafından hiç unutulmadan açı
lıp, kovanın çıkarılacağını etüt eden, ne o işıi yapan 
erlerdir, ne de onlara o emri veren veya onları talim 
ettiren subaydır. Bu, genelkurmay tarafından etüt et
tirilmiş ve talimnamelerle noktası noktasına tespit edil
miştir. işte böyle bir kurmay kurulun hazırladığı iş 
modeli aksamadan yürür, 

Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı da böyle ha
zırlanmıştır. Hazırlatanlar ve hazırlayanlar, sürenin 
kısalığından şikâyetçi olmuyor da linceleyip tenkit 
edenler, sürenin kısalığından devamlı şikâyette bulu
nuyorlar. 

Amerika'da bir boyacı ustası ölür, karısı sigorta
da^ aldığı para ile ufak bir ev yapmaya kalkar. Ba-
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danacı ve boyacı loncası, kocası ölen arkadaşlarının 
karısına bir yardım olmak üzere ahşap olan evin dış 
boyasını beraberce yapmaya karar verirler, işi etüt 
ettirirler, tam 80 boyacı müştereken iskele kurar, evi 
boyamaya başlarlar, film opera-törleri ve gazetecile
rin de izlediği bu iş, tam onsekizbuçuk dakikada bi
ter. 80 boyacı, aynı zamanda birbirlerinin işini boz
madan evin dört tarafını birlikte boyarlar. Sinemaya 
alınan ve seyri çok eğlenceli olan bu boya işi, metot 
etütlerinin ve işbirliğinin en basit, fakat en parlak mi
sallerinden biridir. 

Atölyelerimiz var, mühendislerimiz var, ustaları
mız var, tezgâh ve takımlarımız var ve bunlar, sana
yide ileri gitmiş memleketlerin hiçbirinden aşağı de
ğil, hangi teknik problem münakaşa edilse ondan an
layan ve en mantıkî yolu gören personelimiz var; fa
kat sanayi, buhar makinesinin bulunuşundan beri çok 
ileri adımlar atmış, yeni metotlar ortaya çıkarmıştır. 
Bu da, sanayiin teknik yön ile olan ilgisi kadar man
tıkla da büyük bir ilgisi olduğudur, işte, istihsali ar
tırmak, maliyetleri düşürmek için yeni çalışma metot
larının uygulanması şarttır. 

Bu, iki şekilde olur : Birimcisi, bu işten anlayan 
bir çok uzmanın Türkiye'ye gelerek bu metotları tat
bik etmesi ve belirli bir verim elde ettikten sonra mem
leketlerine dönmesi; ikincisi de bizim elemanlarımız
dan bir grubun yetiştirilmesi ve onlar bir taraftan 
daha gençleri yetiştirirken, diğer taraftan bu usulleri 
kendi kendilerine tatbik etmeleridir. 

İşte bu Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı, istih
sali artırma yöntemlerine geniş yer vermiştir; ayrıca 
bu Plan, insanlarımıza huzur vaat etmektedir. 

Şair Ann Landers'in şiirinden size bir pasajı nak
ledeyim : 

«Eğer bir çocuk, kavga ve gürültü içinde yaşarsa, 
kavgacılık öğrenir. Korku içinde yaşarsa, korkmayı öğ
renir. Acıyan insanlarla beraber yaşarsa, kendini za
vallı hissetmeyi öğrenir. Kıskançlık ficinde yaşarsa nef
reti öğrenir. Cesaret ve heyecana, kıymet verilen bir 
çevrede yaşarsa, kendine güvenmeyi öğrenir. Sevgi için
de yaşarsa, sevmeyi öğrenir, övmeyi bilen insanlarla 
yaşarsa, başkalarını takdir etmeyi öğrenir. Kendisini 
adam yerine koyan bir çevrede yaşarsa, hayatta eriş
mek için çalışmaya değer bir amacı olmasını öğrenir. 
Dürüst hareket eden insanlar içinde yaşarsa, adale
tin ne olduğunu öğrenir. Eğer bir çocuk güvenilir in
sanların içinde yaşarsa, hakikatin ne olduğunu öğre
nir. Açık kalpli, güler yüzlü ve anlayışlı insanların 
arasında yaşarsa, dünyanın gerçekten yaşamaya de
ğer, güzel bir yer olduğunu öğrenir.» 
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Bu, Beşinci Beş Yıllık Kalkınma, Planı, uzmanla
rın yapmak istediklerini ve başaracakları konusunda 
emin oldukları konuları en güzel içeren tarzıyla işlen
miştir. 

İsveçli Doktor Axel Munte kendi başarı formülü
nü şöyle yazdırmış; «Bilmek, istemek, cüret etmek ve 
susmak.» 

Einstein formülü ise : «Çalış, oyna ve dilini tut.» 
Dale Carnegie; «İnsanlarla geçinmesini bilmek ve 

onları idare edebilmektir başarının sırrı.» der. 

Birinci Dünya Savaşının Fransız Başvekili Cle-
manceau başarısını şöyle izah eder : «Başımı tarar
ken saçlarımdan ba,şka bir şey düşünmem.» 

Bütün bu güzel sözler ve düşünceleri ilk bakışta 
bir ortak paydada toplamak güçmüş gibi görünür. 
Halbuki ister doğrudan doğruya söylenmiş olsun, is
ter söylenmesin, başarıya varmanın birinci basamağı 
bilmektir. Bu, ister teknik alanda olsun, ister sosyal 
alanda olsun, o işle ilgili bütün bilgilere sahip olmak 
demektir. Yalnız, meselenin püf noktası, bir şeyi bil
diğimizi söylediğimiz veya iddia ettiğimiz zaman, ha
kikaten o bilgiyi kullanacak kadar ona sahip olup ol-
madığımızdır. 

Bundan 15 yıl kadar önce yabancı uzmanlar mem
leketimizde iş metotlarını ıslah etmek üzere ilgili mü
hendis ve ustabaşılardan teşekkül eden bir gruba kurs 
veriyorlardı. Kursta ele alman konu istihsal mühen
disliği idi. Bu sahada uzun tecrübeleri olan yaşlı bir 
uzmana anlattıkları bittikten sonra genç bir mühendis 
şöyle sordu : «Sizi büyük bir dikkatle dinledim, fakat 
özür dileyerek şunu söylemek zorundayım ki, bütün 
bunlar bizim mühendis okullarında gördüğümüz ko
nular ve bilgilerdir. Halbuki biz çok başka şeyler 
bekliyorduk.» İhtiyar uzman gülümsedi ve «Çok hak
lısınız. Siz benim Einstein'ıin yeni teorilerinden mi 
bahsedeceğimi zannetmiştiniz? Benim söylediklerimi 
mühendis okulundan çıkmış bir mühendis bilir, yalnız 
ben şu ana kadar gördüğüm atölye ve fabrikalarda 
sizin bu bilgileri bildiğinizin en ufak emaresini gör
medim. Hakkıyla bilmek, yeni bir fikri uygulamak, 
ondan faydalanmak, ondan meyva ve sonuç almak de
mektir. Hayatta başarıya götüren bilgi nazarî olarak 
başlayan, fakat sonunda amelî olarak kullanılabilen 
bilgidir. Hayatta, birçok insana rastlarsınız. Bir şeyi 
bildiklerine inanmışlardır, ansiklopedik bilgiye de sa
hiptirler, fakat pratik olarak yapıp netice alamazlar. 
Çünkü bilgileri sırf nazaridir. Yahut da başlamak ce
saretini ve bitirmek azim ve sebatını gösteremezler. 
Bir İngiliz atasözü vardır : «Başarıya- varmak için 
dene, dene ve gene dene.» 

Bir çocuk büyükannesine; «Büyükanne ben aya 
gitmek istiyorum. Acaba, gidebilir miyim?» der. Şu 
anda kendinizi büyükannenin yerine koyun ve ne ce
vap vereceğinizi bir düşünün. Bu üzerinde uzun za
man düşüneceğiniz ve unutamayacağınız bir test ola
caktır. Şimdi bakın bu büyükanne torununa nasıl ce
vap vermiş : «Eğer istediğin şeyi hakikaten candan 
istiyorsan, onun hakkındaki bütün bilgileri bıkmadan, 
yılmadan ve yorulmadan öğrenebilmeyi başarabilir-
sen ve sonra bunları uygulamak için bütün kuvvet ve 
cesaretini sarfedebilıirsen senin dünyada yapamayaca
ğın hiçbir şey yoktur.» 

Zamanın en ünlü psikologlarından birisinden, ba
şarının bir tek kelimeyle tarifi istenmiş; «Çok güç bir 
şey» demiş psikolog, «Fakat mademki ısrar ediyor
sunuz söyleyeyim; «Cesaret.» 

Uzun zaman Türkiye'de önemli görevlerde bulun
muş bir yabancı uzman da «Mevzuatta cezaî müeyyi
delerin çokluğu nispetinde, amirlerin karar verme ka
biliyetleri azalır» demiş. 

Şu halde bk kere toplum olarak başarıya varabil
mek için yapacağımız şeyleri hakikaten bildiğimize ka
ni olmalıyız. Bilmediğimizi kabul etmek çok büyük 
bir fazilettir. Eskiler; «Kişi noksanını bilmek gibi ir
fan olmaz» derlerdi. Bundan sonra tatbikat gelir, yap
mak gelir, hata, yapmaktan korkmamak gelir. Yalnız 
bunu cemiyetçe kabul etmemiz lazımdır. Çünkü, hiç 
iş yapmayan hiç hata yapmaz. Cemiyetleri yükselten 
insanlar, hata yapan fakat hatalarından dönecek ka
dar şahsiyet sahibi olan ve onları bir daha yapmaya
cak kadar da sağduyusu olan kimselerdir. İş yapan 
insanları teşvik edici bir ortam yaratmak için insanlar 
hakkında hüküm verirken, yalnız hatalarını değil, yap
tıkları işleri de göz önünde tutmaya çalışmalıyız. Çün
kü, Allah bile onlar hakkında hükmünü bir ömrün 
muhasebesini yaptıktan sonra veriyor. 

Bu konuda Konfüçyüs şöyle diyor : «Bildiğini bi
lenin arkasından gidiniz. Bildiğini bilmeyeni uyandırı
nız. Bilmediğini bilene öğretiniz. Bilmediğini bilme
yenden kaçınız.» 

Bu Plan netice alma bakımından gerçekleri yansı
tan, hayalî olmayan ilk plandır. Zira, Ziya Paşa'nın 
meşhur bir beyiti vardır : «Ya bir işe başlama, yahut 
da başladığın işi bitir, yarıda bırakma.» 

Bu Plan ile ilkokuldan itibaren çocuklarımıza iş 
bitirme şuuru aşılanacaktır, Türkiye'de dolaşan bir 
uzman yarıda kalmış bina, yol ve tesisleri işaret ede
rek; «Bunlara dayanabilmek için siz çok zengin ol
malısınız» demişti. Yüksek, asansörlü, modern bina-
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lar görürsünüz, önünde iki metrelik yolu, yaya kal
dırımı, duvarı ve hatta kapısı bile tamamlanmamış
tır. Hayır, içinde oturanlar yeni taşınmamıştır, en 
aşağı bir iki senedir orada otururlar, mesele para da 
değildir, ilgililer bir iki bin lira verseler apartmanın 
etrafı güllük gülistanlık olur. öyleyse neden? tşi tam 
bitirme, netice alma zevkine, şuuruna sahip olama
maktan. 

Bir Fransız dergisi İngilizler için şöyle söylüyor : 
«İngilizler prensiplerinden ziyade neticelere önem ve-
rirler ve de devamlı başarılarının sebeplerini burada 
aramak yerinde olur. Çünkü, başarının bir tarifi de 
netice almak, başlanan işi bitirmek sanatıdır.» 

İlkokulda küçük yavruya ödev veren öğretmen 
hiçbir zaman bu ödev bitmeden, ona bir yenisini ver
memeli, «onu bırak şimdi, ötekine başla» dememeli. 
Çektiğimiz sıkıntılar işte buradan başlar. Evinizde bir 
musluk bozuktur, badana, boya veya herhangi başka 
bir tamirat işiniz vardır: usta bir aralık kaybolur, 
beklersiniz, ararsınız ve nihayet alışırsınız, o başka 
bir yerde iş almış ve ona da aynı zamanda başla
mıştır. 

Bundan uzun yıllar önce Almanya'daki bir olayı 
dostum şöyle anlatır : 

Gömlek almak için mağazada sıramı bekliyordum. 
Benden önceki müşteri bir türlü çıkarılanı beğenmi
yor, zavallı satıcı kız nerede ise bütün rafları boşal
tacak, dayanamadım, «Affedersiniz ben şu gömleği 
almak istiyorum. Beyin işi uzun süreceğe benzer bir 
dakika bana bakabilir misiniz?» dedim. 

Kızcağız birden şaşırdı, âdeta anlamamış gibi «Sıra 
bayındır, onun işi bitmeden size bakabilir miyim?» 
dedi. 

Şimdi netice almaya tesir eden faktörleri bir düşü
nelim. Netice almak için evvela olumlu düşünce sa
hibi olmak lazımdır. Bazı insanlar vardır, her şeye 
hayır derler, her şeyin menfi tarafını görürler. Onla
ra göre hiçbir şey yapılmazsa daha iyi olur. Onlar 
alışkanlıklarının taassubu içinde yaşayan insanlardır, 
kolay kolay değişmezler, 

İkincisi, hiçbir işe sonuna kadar iyice düşünme
den, yani planlamadan başlamayınız; zararı yok bu
nun için sarf edeceğiniz zaman uzun olsun. Bu sizi 
lüzumsuz üzüntülerden ve işin yarıda kalmasından 
kurtanr. 

Üçüncüsü; hata yapmaktan korkmamaktır. Her 
işin muayyen bir hata yüzdesi vardır. Hiç hata yap
mayan insan, hiç iş yapmayan insan demektir. Mese
le hata yapmak değil, hatalardan ders alıp onların 
tekerrür etmesine mani olmaktır. 
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Dördüncüsü; en iyiyi bulmak için uğraşırken iyi
yi kaybetmemek lazımdır. Evet, daima iyi iyinin düş
manıdır. En iyiyi bulmak için mutlaka daha iyi dü
şünmek lazımdır. Bir şeyi mümkün olduğu kadar iyi 
yapmak istemek doğrudur; fakat daha iyisini yapa
cağım derken işi yarıda bırakmak, hiçbir zaman 
doğru değildir. İdeal çözüm, o işi en iyi şekilde bi
tirmeye gayret etmek ve ileride gerekirse yeni tec
rübe, bilgi ve imkânlara göre ıslah etmektir. Frenk
lerin bir sözü vardır : «Roma bir günde yapılmamış
tır.» 

Beşinci faktör; ekip halinde çalışmaktan zevk al
mak, başka insanlarla beraber bir işi yapmış olmak
tan iftihar etmektir. 

Altıncı faktör; çevremizdekileri şu düşünceye alış
tırmalıyız; bu işin yapılmış olması, yapılmamış ol
masından farklıdır, lüzumludur ve daha iyidir. Birçok 
insanlar; «Canım şunu yapmazsak ne olur; ölüm yok 
ya» derler. Evet, eğer Edison da böyle düşünseydi, 
belki hâlâ elektrik yerine mum veya yağ kandili ya
kacaktık. 

Yedinci faktör; toplantılara önem vermek ve on
lardan faydalanmaktır. Bu toplantılarda konuşulacak 
konular yalnız önceden tespit edilmelidir. Genellikle 
hepimiz çok konuşmasını severiz ve toplantılardan iyi 
netice alınmamasının başlıca sebeplerinden biri de her
kesin lüzumundan fazla konuşması ve hemen hemen 
karşısmdakileri hiç dinlememesidir. 

Montesquieu : «İnsanlar ne kadar az düşünürlerse 
o kadar fazla konuşurlar» der. 

Sekizinci faktör; kendimizi mümkün olan ufak iş
lerden başlayarak zorlara doğru gitmeye alıştırmak
tır. Bazı insanlar vardır mümkün olmayan işleri ba
şarmak için bütün ömürlerini verirler; fakat mümkün 
olanı yapmak için bir dakikalarını harcamazlar. Planı 
eleştiren sayın konuşmacılar, tolerans göstermemeye 
çalışmaktadırlar. 

Hüküm giyiniş bir suçlu asılmak üzere idam yerine 
götürülmektedir. Hazreti Ali'nin tam yanından ge
çerken durur ve büyük bir hiddetle yüzüne tükürür. 
Halifenin yanındakiler ne yapacaklarını şaşırırlar; fa
kat Hazreti Ali, onlara şu emri verir: «Bu adamı der
hal serbest bırakın, bizden sonra gelecekler onun su
çunu unuturlar da benim yüzüme tükürdüğünden do
layı asıldığını zannederler.» 

Konya'da Mevlana Türbesini ziyaret edenler lev
hayı görmüşlerdir. Mevlana şöyle diyordu: «Gelsin, 
varlık namına ne varsa gelsin; kâfiri, putperesti, me-
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cüzisi gelsin; yoktur dergâhımızda umutsuzluk, tövbe
sini bin kere bozan da gelsin.» 

Bütün tarihi inceleyin, toplumumuzda tolerans, 
hoşgörü nedir bilmeyen insanları, amirleri tetkik edin, 
göreceksiniz ya cahildirler, ya başka fikir sahiplerine 
müsamaha ile muamele etmek menfaatlerine aykırı
dır, yahut alıştıkları şeyden vazgeçmek onlara güç 
gelmektedir, yahut da şuur üstü veya altı bir korkunun 
tesiri altındadırlar. Hatta toleranssızlıklarının şiddeti 
de bu korkunun derecesine tabidir. 

Dünyanın yerinde durduğunu iddia eden papazla
ra, dünyanın döndüğünü söylemekten çekinmeyen Ga-
lile, hem cehaletin, hem korkunun sebep olduğu bir 
taassup yüzünden zindana atılmış ve öldürülmüştür. 
Toleransın gıdası ilahi şüphedir, dershanesi kütüpha
nelerdir, hocası da tarihtir. 

Voltaire'in; «söylediğiniz sözlerin hiçbirisini kabul 
etmiyorum; fakat sizin bunları serbestçe söyleyebil
meniz için canımı veririm» sözü, tolerans ve hürriyet 
için söylenmiş ölümsüz özdeyişlerden biridir. 

Bu Planda verimin artırılması için gerekli önlem
ler de alınmıştır. 1924 senesinde Amerika'da bir fab
rikada tecrübe yapıldı. 500 kişinin çalıştığı fabrikada 
fizikçiler, kimyacılar, çeşitli bilim adamları ışığın ar
tırılmasının oradaki çalışanlar üzerinde ne gibi te
sirler yapacağını etüt etmek üzere toplandılar. İşçi
ler çalışırken fabrikanın ı$ığı yavaş yavaş yükseltildi, 
verim de artmaya başladı ve ışıkla beraber verim yük
seldi. Fakat, bir müddet sonra durdurdular. Çünkü 
ışığın bundan fazla artmasına imkân yoktu. Fizikçi
ler memnun oldular; «biz ışığı artırmakla verimi ar
tırdık» dediler ve böyle bir eğri çizdiler. Yalnız Psi
kologlar bu işin bu kadarla bitmediği kanaatindeydi. 
«Şimdi de ışığı yavaş yavaş azaltalım» dediler ve azalt
tılar; verim yine artmıştı, bu tecrübe günlerce devam 
etti. Işık artsa da, eksilse de verim artıyordu. Bu hay
ret verecek bir şeydi. Fizikçiler, kimyacılar, psikolog
lar araştırma sonunda şöyle bir sonuca vardılar: Ora
da bulunan 500 işçi böyle yüksek ilim adamlarının 
kendileriyle ilgilendiklerini görünce daha fazla çalış
mışlardı, çünkü adam yerine konmuşlardı, kendileri
ne önem verildiğini görmüşlerdi. Işığı artırmanın veya 
eksiltmenin asıl çalışma verimi üzerinde psikolojik 
faktörler kadar tesir etmediği anlaşılmıştır, 

İnsanî ilişkiler üzerinde yapılan bu ilk deneydir. 
Sanayide bundan sonra işadamları insanlarla alaka
lanmanın lüzumlu olduğunu ve onlara başka gözlerle 
bakmak gerektiğini anlamaya başladılar. Spinoza 350 
şene önce «İnsan için en önemli olan şey yine insan
dır» demiş. 
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Hoca bir gün pencerenin önünde otururken iki 
kişinin kavga ettiğini görmüş, onlar da Hocayı gör
müşler ve Hocanın hakem olmasını istemişler. Hoca 
birisini dinler, ona «Sen haklısın» der, ötekini din
ler, «Sen de haklısın» der. Bu esnada konuşmaları 
dinleyen karısı dayanamaz sorar; «Hoca bu ne hal, 
ikisine birden haklısın diyorsun?» Hoca karısına dö
ner; «Sen de haklısın» der. 

İnsanlar daima kendilerini haklı görürler ve haklı 
olmayacaklarını düşünmezler, onun için de yanlış 
neticelere varırlar ve başkanlarını anlayamazlar, on
larla geçinemezler; çünkü herkes kendi görüşüne göre 
kendisini haklı bulur. Bizlerde muhalefetin tenkitlerini 
dinliyoruz ve haklısınız diyoruz. Her iki kanattan ge
len tenkitlere de haklısınız diyoruz. Hatta, kişisel ten
kitlerde bulunanlara da haklısınız diyoruz. 

Brovvning diyor ki: «Kendisiyle mücadele eden in
san, en değerli insandır.» Konfüçyüs de; «Eğer kendi 
kapının önü pisse, komşunun kapısının önündeki kir
den şikâyet etme» der. Cariyle, «Büyük bir insan bü
yüklüğünü, kendisinden küçük insanlara karşı muame
lesinde gösterir» der. 

Büyük amirlerden birisi odacısına kızmış, bağır
mış çağırmış, odacı bundan çok müteessir olmuş, ni
hayet dayanamamış; «Beyefendi, senin yüksek tahsi
lin var, benim gibi bir odacıyla ne uğraşıyorsun? 
Eğer cesaretin varsa git umum müdürle uğraş» demiş,; 
Fransızların bir atasözü vardır: «Bir şeyi bilmek, onu 
affetmek demektir.» 

Carnegie diyor ki: «Ulu tanrı bile insanlar hakkın
daki hükmünü onların ömürleri bittikten sonra veri
yor da, biz âciz insanlar kim oluyoruz da onları bir 
kere görmekle, üç beş yazı okumakla, dedikodu din
lemekle insanlar hakkında hüküm verebiliyoruz.» 

İşte insanlarla iyi geçinmenin birinci kuralı: İn
sanları tenkit etmeyin, onlardan şikâyet etmeyin ve ani 
hüküm vermeyin.. 

Bir İngiliz atasözü, «Bir atı suya götürebilirsiniz; 
fakat ona zorla su içiremezsiniz» der. Atı zorla su iç
meye zorlarsanız, içeceği varsa onu da içmez. İnsanlar 
da böyledir. 

Lincoln diyor ki: «Herkes arasıra bir kompli
man bekler.» 

tştıe ikinci kural : İnsanları takdir ediniz, onların 
içlerindeki kabiliyetlerinin meydana çıkmalarına yar
dım ediniz. 

Emmerson ve oğlu bir çiftlikte ineği ahıra götür
meye çalışıyorlardı. Bu büyük filozof bu işi başara-
mıyordu. Bu sırada hizmetçi kız koşuyor, ineğin ağ-
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zina parmağını veriyor ve çekip içeri alıyordu. Köylü 
kız hayvanın ne istediğini biliyor, her şeyi derinliğine 
düşünen Emmerson ineğin ne istediğini düşünemiyor-
du. 

Bir genç sigara içiyor, ne söylendiyse sigarayı bı
rakmıyor. Bu genci bir psikologa götürüyorlar, psiko
log gençle konuşuyor: «Sen futbol takımında oynu
yor musun?» Genç, «Evet» diyor. Psikolog; «Güzel, 
sigara içmeye devam edebilirsin; ama iyi düşün, sigara 
içtiğin takdirde iyi bir santrfor olamazsın, çünkü ne
fesin kâfi gelmez» diyor. O zaman genç sigarayı bıra
kıyor. 

Her davranış bizim temel arzularımızdan ileri ge
lir. Her sahada karşınızdaki insanlarda böyle bir 
arzu meydana getirebilirseniz, dünya sizin olur; aksi 
halde yalnız kalırsınız. 

Bir lordun oğlu uzakta kolejde okuyor, eve hiç 
mektup göndermiyor. Çocuğun annesi eve mektup 
yazmıyor diye çocuğunu müthiş merak ediyor. O za
man lord oğluna şöyle bir mektup gönderiyor: «Oğ
lum biliyorum çok meşgulsün, mektup yazmaya va
kit bulamıyorsun. Bu mektubumda sana 20 dolarlık 
bir çek gönderiyorum, işine yarayacağını sanırım» di
yor, fakat mektubun içine çeki koymuyor. Üç gün 
sonra oğlundan mektup geliyor. «Baba mektubunu al
dım, çeki koymayı unutmuşsun.» 

Planda başarının sırrı, ne yapmak istediğimizi bil
mek ve meseleleri iki cepheden görmek ve tahlil ede
bilmektir. 

Goethe, «Kardeşlerimi Allah yarattı, fakat dostla
rımı ben buldum» demiş. 

Bu Plan sosyal yaklaşım yönünden yenilikler ge
tirmektedir; çünkü biz hep kendimizi düşünür, kendi 
dar benliğimiz içinden çıkıp da etrafımızdakilerin dün
yasında yaşamak istemeyiz. 

Amerika'da 5'C0 telefon konuşmasını teybe almış
lar ve tahlil etmişler, içinde tam 3 99Q tane «ben» ke
limesi geçiyormuş. 

Grup fotoğraflarını çektirmek bir zevktir. Bir 
düğün, nişan töreni veya piknikte çekilen resmi eli
mize alınca ilk önce kendimizi ararız; eğer fotoğraf
ta iyi çıkmışsak, resim iyi çekilmiş deriz. İnsanın ken
disini düşünmesinin en basık örnekleridir bunlar. Çün
kü kolaydır. 

Ünlü Psikolog Adler şöyle der: «Hayatta en bü
yük güçlüklerle karşılaşan insanlar, başkalarıyla ilgi
lenmeyenlerdir. Başkalarıyla samimi olarak ilgileniniz. 
en basit ilgilenmek selam vermektir. Selam demek, ben 
seninle ilgiliyim, seni görmekten sevinç duyuyorum, 

benden sana fenalık gelmez, senin de benim gibi mut
lu olmanı dilerim, sana kıymet veriyorum demektir.» 

İkinci kural : Gülümseyiıniz. Çinlüerin bir atasözü 
vardır; «Gülümsemesini bilmeyen insan dükkân açma
malıdır.» 

Şair diyor ki: «Gülümseme, bütün dillerin üstün
de bir anlaşma vasıtasıdır.» 

Diğer bir kural da: İyi bir dinleyici olunuz. Kar
şınızdakini, kendisinden bahsetmeye teşvik ediniz. 

Bu Planın boş olduğunu, bu Planla hiçbir yere 
varılamayacağını iddia edenlere daha fazla konuşma 
fırsatı kalsın ve kendisinden bahsetme imkânı olsun 
diye, iki gündür düşündüklerimizden fazla zaman 
verdik; devam da ediyoruz. 

Bu Plan eskileriyle mukayese edilirse görülür ki, 
değerli uzmanların ve bilhassa Hükümetimizde bu
lunan, uzun süre planlama ve bürokrasinin çeşitli ka
demelerinde çalışan Sayın Başbakan ve Bakanlarımı
zın ustalıklarının eseridir. 

Bir Arap atasözü belki bizi uyaracaktır: «Ayak
kabım yok diye üzülüyordum; ayaksız bir adam gör
düm.» 

Ömer Hayyam da şöyle diyor: «Yarab, azap emre
diyorsun; ama beni mahkûm edeceksin hangi yerdCi 
Senin bulunduğun yerde yaşamazki azap; bilmem bu
lunmadığın yer nerde?» 

Goethe de şöyle der: «İnsan hiçbir şeyi, sevmeden 
anlayamaz.» 

Bu plan daha az tenkidi, daha az konuşmayı; 
daha çok işi içeriyor. 

Churcill'in şu sözleri ne kadar basit ve vecizdir: 
«Herkes vazifesini tam yaparsa memleket kurtulur.» 

Acaba biz hakikaten bugüne kadar tam verimle 
vazifemizi yaptık mı ve yapıyor muyuz?. Çinliler bu
nu bir atasözü şeklinde söyler : «Herkes evinin önü
nü temizlerse bütün şehir temiz olur» ve «Karanlı
ğa küfredeceğine bir mum yak.» 

ıBu Planda ilmî sevk ve idareye önem verilmiştir. 
İlmî sevk ve idare; insan, malzeme, yer, tesisler ve 
zamandan en iyi şekilde faydalanma sanatıdır. Tem
bel insan yoktur veya çok nadirdir; fakat onları ça
lıştırmaktan âciz amirler vardır. Heveslerini kıran 
çapraşık nizamlar, gayesiz teşkilatlar vardır. İnsan 
•bir makine değildir. Onun yaptığı işe inanması, ve
rimli çalışabilmesi için gayesini bilmesi lazımdır. 

İşletmecilikte, idarecilikte olsun işlerin muntazam 
yürüyebilmesi için her işin o işten sorumlu ve yet
kili bir adamı olması lazımdır. Birçok işlerde, hatta 
günlük işlerimizde bunun noksanını hisseder, bu 
yüzden çök zaman kaybederiz. Üzülür, kızar ve hat-
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Almanya nasıl kalkındı? Alman mucizesini ince
leyen herkesin aklına ilk gelen ad, profesör Erhart'tır. 
Yalnız unutulan bir şey vardır: O da, o dönem için
de Almanya'da tranvay vatmanından belediye baş
kanına kadar, işçilerden fabrika müdürlerine, köy
lülerden muhtarlara, tezgâhtarlardan mal sahipleri
ne kadar, memurların en yüksek amirlerinden en kü
çüklerine kadar herkesin haftada 72 saat çalışmış 
olmalarıydı. Evet 72 saat. 

ta cemiyetten şüphe ederiz. Çok defa; «'Derdimi din
letecek bir adam bulamadım» şeklinde şikâyette bu
lunuruz. Herhangi bir yerde bir şahsın bir işle meş
gul olması ve o işin tam manasıyla yetkili'si olması 
lazımdır; fakat yine merkeziyetçilik yüzünden en ba
sit bir tedbirle o işi kökünden çözecek şahsa lüzum
lu yetkiyi vermeyiz; o zaman her şeyi amirinden sor
mak zorundadır. Derken mesele uzar gider. 

Bir yabancı mütehassıs bu konuyla ilgili olarak 
şöyle der ; «Sizde meseleler halledilmez, yalnız unu
tulur. Bir teşkilatın başarısı, başında sorumlu bir adam 
olmasına bağlıdır. Salahiyetler, günlük şahsî politik 
sebepler yüzünden elinden alınır, o da bir kukla gib'i, 
yalnız, ben karışmam şefe söyleyin demekten başka 
bir iş yapmazsa, zamanla onun şefleri de bir kukla 
olur ve sonunda asıl işten herkes elini çeker.» 

Atalarımız 13 üncü asra kadar şekersiz, 14 üncü 
asra kadar kömürsüz; 16 ncı asra kadar patatessiz; 
17 nci asra kadar kahvesiz, çaysız, sabunsuz; 19 un
cu asra kadar da gazsız, kibritsiz ve elektriksiz, tele-
fonsuz, radyosuz, televizyonsuz yaşamışlar; Ama yıl
mamışlar hep çalışmışlar. 

Şimdi kendimize soralım; ailemiz için, çalıştığı
mız müessese için ve nihayet memleketimiz için kâ
fi derecede düşünüyor muyuz?... Ve nihayet başkala
rın yeni fikirerini kabul ve tatbik etmek cesaret ve 
cömertliğini gösterebiliyor muyuz?. Bunlara verece
ğiniz cevaplar menfi ise, bugünkü durumun kolayca 
değişebileceğini nasıl bekleyebilirsiniz?. 

Hep şikâyetçi oluruz, «Bizim bünyemize uygun de
ğil, bizde eleman nerede?» diye. Bizde eleman da 
vardır, adam da. Bizde olmayan iki şeydir : Biri 
okul sonrası eğitim; ikincisi adamı odasından masa
sı başından çıkarabilecek, ona güvenebilecek, onu 
kıskanmayacak bir davranış ve teşkilat, 

IMeşhur Kodak Firmasını kuran Eastman 50 sene 
Önce basit bir sinema makinesiyle Afrika'da vah
şi hayvanların çok yakından filmlerini çekmiş ve 
evinde dostlarına göstermiş, filmi seyredenler bu bü
yük görüntü ve yakından çekimi heyecan ve hay
retle, izlemişler; «Allah aşkına bu işi nasıl becerdin?» 
dîye sormuşlar. «Yanıma güvendiğim bir avcı aldım, 
makinemin 10 metre önüne bîr çizgi çizdim bu çiz
giyi geçeni derhal vur» dedim demiş. Arkadaşları 
şaşırmışlar; «Ya avcı vurmasaydı; bu işe nasıl cesaret 
ettin?» deyince, o gülmüş, «Dostlarım hayatta mu
vaffak olmak istiyorsanız teşkilatınıza güvenmeyi öğ
renmelisiniz.» 

(Büyük Atatürk, Romanya Dışişleri Bakanına şöy
le demişti!: «(Milletler gam ve keder bilmemelidir. 
Şeflerinin vazifesi, hayatı neşe ve şevkle karşılamak 
hususunda milletlerine yol göstermektir. Bahçesinde 
çiçek yetiştiren adam bir şey bekler mi? Adam ye
tiştiren adam da çiçek yetiştirendeki hislerle hareket 
edebilmelidir. Ancak bu tarzda düşünen ve çalışan 
adamlardır ki, memleketlerine ve milletlerine ve bun
ların geleceğine faydalı olabilirler.* 

Planda önemli yer işgal eden konulardan bir ta
nesi, kısa geçiştirilmekle beraber, madenler hususun
daki alınmış olan teşvik kararlarıdır. 'Maden istihsali 
geçmiş planlarda ihracat ve üretim yönünden, millî 
gelire katkısı yönünden istenilen seviyeye hiçbir za
man ulaşamamıştır. Bu, maden yasasındaki birtakım 
bürokratik engellerden ve gerekir düzeltmelerin ya-
pılmamasındandır ve bu yüzdendir ki, bugüne kadar 
ihracat, plan dönemindeki üretim miktarı belirli bir 
seviyeyi hiçbir zaman aşamamıştır. Kalkınmış ülke
lerle mukayese ettiğimiz zaman görürüz ki, iharacat-
ta yeraltı kaynaklarının birçok ülkede yeri yüzde 
40'lara kadar çıkmaktadır. Biz de ise bu rakamlar he
nüz çok cüzi seviyelerdedir. 

'«Anavatan Partisi Grubu adına konuşanlar kısa 
konuşuyorlar. Herhalde konuşacak bir mevzu bula
mıyorlar» gibi bir fikir de olabilir. (Meşhur bir hati
bin şu fıkrasını hatırlatmak isterim: «Beş dakikalık 
bir konuşmayı hazırlamak için ne kadar zamana ih
tiyacınız vardır?» diye hatibe sorulduğunda hatip, 
«tBir ay» demiş; 15 dakikalık bir konuşmaya «Dört 
gün» demiş; iki saatlik bir konuşmaya ise «Hemen 
şimdi söyleyebilirim» demiş.. 

Kıymetli milletvekilleri, bu Beşinci Beş Yıllık 
Kalkınma Planı, 1989 yılında dünyada yeni bir mo
delin bahsedilmesine imkân verecektir. Bu model 
Türk modeli olacaktır. 1989 yılında Beşinci Beş Yıl
lık (Kalkınma Planında öngörülen hedeflerin hemen 
hepsi aşılacak, kalkınma hızı da hedefin üzerine çı
kacaktır. 
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Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planının hazırlanma
sında emeği geçenlere tekrar teşekkür eder, bu Pla
nın memleketimize, anavatanımıza hayırlı olmasını 
diler, hepinizi saygı ve sevgi ile selamlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akkaya. 
Sayın Akkaya 45 dakika konuşmuştur, 
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Talat Sar

gın; buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar). 
ANAP GRUBU ADINA TAUAT SARGIN (To

kat) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Beşinci # 

Beş Yıllık Kalkınma Planının istihdam, çalışma ha
yatı ve sosyal güvenlikle ilgili konularında Anavatan 
Partisi Grubu adına görüşlerimizi arz edeceğim. 

Ülkemizin en önemli sorunu olan istihdamın, 
önem derecesi tartışılmaz olarak kabul edilmektedir. 
Sanayileşmiş Batı ülkelerinde işsizliğin sebebi kon-
jonktürel olduğu halde, memleketimizde hem konjon-
türel ve hem de yapısal nedenlerden doğmaktadır. 
Nüfusumuzun artış hızı nedeniyle her yıl takriben 
200 bin kişilik işgücü arzı artmaktadır. Ayrıca, kal
kınma planlarımız olmasına rağmen, ekonomik ter-
cihlerdeki kararsızlık veya sık değişiklik ve bu eko
nomik tercihlerle öğretim ve eğitim kurumları arasın
daki uyumsuzluk, sektörlerin ihtiyacı olan nitelikte 
kalifiye işçi yetiştirilmesine veya gördüğü öğrenim
le bağdaşmayan işte çalışmaya neden olmakta ve bu 
suretle kaynak israfı ve eksik istihdam husule gel
mektedir. işletmelerin tam kapasite ile çalışamaması, 
kapasite tesisi ile cari harcamalar ve kapasitenin iş
letme giderleri arasındaki bağlantısının kurulamayı
şı da yine kaynak israfına neden olmakta ve yeterin
ce işgücü istihdamını engellemektedir. 

Ekonomik ve işgücü ilişkilerimiz bulunan ülkele
rin, kendi ekonomilerini düzeltmek amacıyla aldık
ları tedbirler meyanında, işgücü taleplerinde kısıtla
ma yapmaları veya ihraç ürünlerimize olan taleple
rini azaltmaları da memleketimizde istihdamı men
fî yönde etkilemektedir. 

Devlet Planlama Teşkilatı verilerine göre, 1982 
yılında memleketimizde 18 08İ1 000 işgücü arzı ve 
15 457 000 işgücü talebi olmuştur, işgücü fazlası ora
nı ise, yüzde '1'8,9'dur. işsizlik dünyada genel ve 
önemli bir problem olarak devam etmektedir. Halen 
OEIOD ülkelerinde aktif nüfusun yüzde 8'i ve Avru
pa'da ise, 16,5 milyon işsiz bulunmaktadır. 

Partimizin hedefi, çalışabilir vasıflı insanlarımı
zın üretime katılmalarını sağlamak suretiyle tam is
tihdama yaklaşmaktır. Bu amaçla üretim-insan gücü, 
üretim-dışsatım ve iç tüketim dengesinin sağlanma- j 

sına ve bu denge bozulmayacak şekilde ileri tekno
lojilere yapılacak harcamalardan tasarruf sağlanarak 
verimli emek-yoğun teknolojiler uygulanmak sure
tiyle istihdam kapasitesindeki artışı temin etmektir. 

(İstihdam probleminin sürekli ve yüksek kalkınma 
hızının gerçekleştirilmesiyle çözümlenebileceğine inan
maktayız. IBu nedenle tasarrufların artırılması, im
kânlarımızın en iyi şekilde kullanılarak kaynak ya
ratıcı ve verimli yatırımlara yönlendirilmesine çalı
şılmalıdır. Keza, öğretim ve eğitimin, sosyal ve ikti
sadî hedeflerin gerektirdiği insan gücü planlamasına 
göre düzenlenmesi elzemdir. 

Kamu kesiminde şişirilmiş kadrolara gereksiz is
tihdam yerine, verimli işletmelerin yaratacağı kay
nakla yeni işletmeler açılması suretiyle istikrarlı ve 
verimli istihdam tercih edilmelidir. İşsizliğin toplu
mumuzda sosyal yaralar açmasını önlemek başlıca 
amaç olmalıdır. İşsizliğin neticeleri ve boyutları tes
pit edilerek devamlı izlenmeli ve değerlendirilmeli
dir. Acil tedbir olarak, tüm fertleri işsiz olan bir ai
lenin bir ferdine işe yerleştirmede öncelik tanınmalı
dır. 

İstihdamı geliştirici ekonomik tedbirler olarak, 
ekonomiye ilişkin temel kararlarda devamlılık, yatı
rımların teşviki, ihracatın desteklenmesi, yabancı ser
mayelerden yararlanma, dış müteahhitlik hizmetleri
nin geliştirilmesi makul ve gerçekçi bir ücret politi
kasının uygulanması gerekmektedir. Sosyal tedbirler
le de bu hususlar takviye edilmelidir. Çalışma barı
şının sağlanması, emek yoğun teknolojilerin tercihi, 
İş ve İşçi 'Bulma Kurumunun daha rasyonel çalışma
sı temin edilmelidir. İşte, Beşinci Beş Yıllık Kalkın
ma Planın, hedefler, ilke ve politikalar ve de ted
birler .itibariyle bu dileklerimizi içerdiği için olum
lu görmekteyiz. 

Sayın milletvekilleri, çalışma hayatına gelince: 
Çalışma hayatının Anayasanın çizidiği genel çerçeve 
içinde âdil ve istikrarlı biçimde düzenlenmesinin ge
rektiğine inanmaktayız. (Ekonomik gelişmemize para
lel olarak çalışanların yaşama seviyelerinin yüksel
tilmesi, üretimin azalmasına ve sosyal barışın bozul
masına neden olan engellerin giderilmesi, verimli ya
tırımlar yapmak suretiyle işsizliğin asgariye indiril
mesi amacımız olmalıdır, tşçi ve işveren meslekî te
şekküllerinin güçlendirilmesi suretiyle, sendika enf
lasyonunun azalacağına ve sendika rekabeti nedeniy
le mesnetsiz menfaat yarışı yerine, toplu iş sözleşme
leriyle işe göre ücret prensibinin destekleneceğine, 
çalışmanın ve verimliliğin özendirileceğine, çalışan-
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ların ehliyetli, liyakatli ve kalifiye olmalarının teşvik 
edileceğine inanmaktayız. 

Çalışanlarla çalıştıranlar arasındaki münasebetle
rin ülkemiz yararına ahenkli ve yine sosyal adalete 
ve ülkemiz şartlarına uygun olmasının, sosyal barış 
ve gelişmemiz için elzem olduğu görüşündeyiz. 

İşçilerimizin çalışma şartlarının iyileştirilmesi, iş
çi sağlığı ve iş güvenliğiyle ilgili önlemlerin artırıl
ması ve bu hususun etkin bir biçimde devlet deneti
mine tabi tutulması, vasıflı işçi yetiştirilmesi için eği
tim, kurs ve seminerler düzenlenmesini gerekli gör
mekteyiz. 

Çalışma hayatıyla ilgili uluslararası kuruluşlarla 
ilişkilerimizin iyileştirilmesi ve uluslararası sözleşme
lerden ülkemiz yararının sağlanmasına azamî gayret 
gösterilmesinin gerektiği kanısındayız. 

Yurt dışına elverişli koşullarla işçi gönderme im
kânlarının sağlanması, yurt dışında çalışan işçileri
mizin ekonomik, sosyal ve ailevî problemlerinin çö
zümü, her çeşit hak ve menfaatlarının korunması, 
yurt dışında büyüyen çocuklarımızın aihlak, örf ve 
âdetlerimize, vatan ve Milletimize bağlılıklarının ko
runması ve geliştirilmesine çalışılmasını en önemli 
görev telakki etmekteyiz. 

Kamu kesiminin işveren olarak teşkilatlanmasının 
Sendikalar Yasasına paralel olarak süratle tamamlan
masının yararlı olacağına inanmaktayız. 

İSosyal güvenlik konusuna gelince; herkesin asga
ri düzeyde sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarını kapsa
yacak şekilde bugün ve yarınlarının devlet güvence
sine kavuşturulmasının uzun vadede hedef olması gerek
tiğine inanmaktayız, öncelikle sosyal güvenliğin yay
gınlaştırılmasına çalışılması ve bütün vatandaşları
mızın hastalık ve müteakiben yaşlılık sigortasına ka
vuşturulması sağlanmalıdır. 

Çeşitli sosyal güvenlik kuruluşları arasındaki fark
lılıklar, nimet ve külfet dengesi dikkate alınarak gi
derilmeli, alman primlerle yapılan yardımlara iliş
kin normlarda paralellik sağlanmalıdır. Prensip iti
bariyle sosyal güvenlik, çalışmayı teşvik edici olma
lıdır. Gerçek anlamda sosyal güvenlik tesisine gay
ret gösterilmeli, gençlere ihtiyarlık aylığı bağlanması 
gibi rizikoya maruz kalmadan yapılan ödemeler ne
deniyle kaynak israfı önlenmelidir. Erken emeklili
ğin istihdam yaratacağı görüşünden hareketle, bun
dan evvel yapılan uygulamaların bugün zararlarını 
çekmekteyiz. Yaşlılık aylıkları yan gelire dönüşmüş, 
sosyal güvenlik kuruluşlarının aktuaryal dengesi bo
zulmuş, genç emekliler işgücü arzında yeni yetişen-
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lere rakip duruma gelmişlerdir. Ancak, tam istihdama 
yaklaşıldığında işsizlik sigortası ihdas edilmeli ve bu 
suretle kısa süre işsiz kalanla, hiç işe girmeyenler 
arasındaki eşitsizliğe devamlı çalışanların primlerinin 
geçici çalışanlara transferine ve sosyal güvenlik ku
ruluşlarının zaafa uğramasına meydan verilmemeli
dir. 

Sosyal güvenlik kuruluşlarının biriken fonları ve
rimli ve istihdam yaratıcı yatırımlara yönlendirilme
li aktuaryal dengeleri sağlanarak devamlı izlenme
lidir. 

Yurt dışında çalışan işçilerimizin sosyal güven
likleriyle ilgili ikili anlaşmaların yapılmasına ve ısla
hına gayret gösterilmeli ve bu işçilerimizin sosyal gü
venlikten mahrum kalmamaları mutlaka sağlanma
lıdır. 

Korunmaya muhtaç çocuklar ve yaşlılarla* çalı
şamayacak derece maluller ile sakatlara yeterli düzey
de yardım ve sosyal hizmetler yapılmasına çalışılma
lıdır. 

Gönüllü sosyal dayanışma müesseseleri teşvik edil
meli, Türk toplumunun yardımlaşma ve dayanışma 
törenleri ile aile bağlarının güçlendirilmesi suretiyle 
sevgi ve saygıdan kaynak alan tabiî sosyal dayanış
mamızın idamesi ve gelişmesi sağlanmalıdır. 

Ekonomimizin gelişmesine paralel olarak sosyal 
refah ve sosyal güvenliğin işçi, çiftçi, köylü, küçük 
esnaf ve sanatkârlara, memurlar ile çalışma hayatı
na katılan herkese, dul ve yetimlerine, kimsesizlere 
yeterince ulaşmasına gayret gösterilmelidir. 

tşte bütün bu dilek ve temennilerimizi içerdiği 
ve hedeflediği içindir ki, Beşinci Beş Yıllık Kalkın
ma Planını olumlu ve yararlı görmekteyiz. 

Hepinize saygı ve teşekkürlerimi sunarım. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sargın. 
Sayın Sargın 13 dakika konuşmuştur. 
Şahsı adına Sayın Ülkü Söylemezoğlu.* 
Süre 10 dakikadır efendim. 
ÜLKÜ SÖYLBMEZOĞLU ((Kahramanmaraş) 

— Sayın Başkan, Yüce İMeclisin değerli milletvekil
leri; grup adına konuşmadığım için ben demek zo
rundayım, üzgünüm. 

Vaktim az olduğu için büyük mütefekkirlerden 
Meclise çok kıymetli fikirler iletemeyeceğim için de 
üzgünüm. Kısaca kendi naçiz fikirlerimden bahset
meye çalışacağım. 

Senelerdir plan anlayışının içinde yaşamış bir 
arkadaşınız olarak plana ve gereğine inanmış bir in-

, sanım. 1962 geçiş dönemi ve 1984 geçiş dönemi ile 
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birlikte 22 yıldır da plan anlayışının Türkiye'de na
sıl zaman içinde etkisini kaybettiğini ve sureta hale 
geldiğini de bilirim. 

Bir zamanlar tedbirlerin her sene tek tek görüş
mesi yapılırken, son yıllarda artık plan tedbirleriy
le ilgili hiçbir görüşme olmadığını, sadece yatırım
ların izlenir hale geldiğini bilirim. Ancak, şunu da 
ifade etmek isterim ki, planların hazırlanışının niye
tinin de ciddî olması gerekir ki, planın disiplin ve 
inanış içinde uygulanması mümkün olsun. Tabiî ki 
planı hazırlayan siyasî kadroların kendi tercihlerini 
ve anlayışlarını plana yansıtması normaldir. Ancak 
matematiği, istatistik! bilgileri sırf kendi anlayış ve 
programlarına uydurmak için kullanırlarsa, o zaman 
o planın inanılırlığı kalmaz. Gerçekten bir plan anla
yışına ve onun mekanizmasına sahip bir görüntünün 
içinde olmazlarsa, o planın uygulanacağına kimsenin 
İnanışı kalmaz. 

Planların birbirini bütünleyen bir mekanizma ol
duğunu, sadece meselenin makro bir plan yapmak 
değil, onun çeşitli kademelere kadar inen uygulayı-
şını da sürdürmek gerektiğini iyi bilmek gerekir. İBeş 
yıllık planların eskiden, sık sık gördüğümüz gibi, 
yıllık programlarla tüm hedefinden uzaklaştırılarak, 
beş yıllık planların tam tersine yıllık programlara ifa
deler koyarak planın nasıl sonunda anlaşılmaz bir 
belge haline getirildiğini de biliriz. Ben, sadece böl
ge planlama, yerleşme, şehirleşme ve konut bölü
münden bahsederek, orada rakamların ve anlayışların 
nasıl kullanıldığını ortaya koymaya çalışarak, Planın 
bir ölçüde tüm anlayışına ışık tutacak bir kesiti or
taya koymak istiyorum. 

Bölge planlama anlayışının Planda yer alışı iyi. 
Yalnız bölge planlamanın tüm planlama kademeleri 
içerisinde bir parça olduğunu da hiç unutmamak ge
rekir. Makro planın, sektörel planın fizikî yansıması, 
alan içerisinde kullanılması, sektörlerarası entegras
yonun sağlanması, yani tüm sektörleri ufkî kesen 
planlama da fizikî planlamadır. Öunun önemini ka
bul etmediğiniz sürece, sektörlerin uygulaması par
çalı olur ve aralarındaki ilişkiyi kuramazsınız. 

Bunun başında da ülke fizikî planı gelir. Ülke fi
zikî planı ile bölge planlarının, onların peşinden çev
re düzeni planları, nazım planlar ve uygulama imar 
planlarının birbirini tamamlar ve bütünler olması ge
rekir. IBunun da mekanizmasının ve sisteminin ku
rulması lazımdır. Sadece iktisadî gelişme özelliği gös
teren, belli sektörler için gelişme özelliği gösteren 
yerlerin bölge planlaması yapılmaz. Çünkü, bölgeler-
arası ilişki de vardır, tnsan, mal ve hizmet akışları 

vardır. Evvela tüm bölgelerarası ilişkiler ve oranın 
potansiyeline göre her birinin nasıl kullanılacağı 
belirlenir, ondan sonra her bölgenin kendi planlama
sına geçilir. Parçalı bölge planlaması olmaz, v 

Geçmiş dönemde bizim en çok şikâyet ettiğimiz 
şey, bölge planlarıyla varılmış birtakım sonuçların 
fizikî uygulama planlarına aktarılmaması idi, ki o 
zaman nazım plan büroları da merkezî idarenin elin
de idi. Şimdi siz İstanbul, Ankara, İzmir nazım plan 
bürolarını büyük şehir belediyelerine verirseniz; ya
rın Samsun, Erzurum, (Bursa'daki nazım plan büro
larını da merkez belediyesinin emrine verirseniz; on
ların arkasından 25 OOO'lik çevre düzeni, 5 OOO'lik 
nazım ve 1 OOO'lik imar planlarını belediye çerçevesi 
içinde bırakırsanız, bölge planlarında verdiğiniz ka
rarların bu planlara yansımasının müeyyidesi nedir? 
Bu sistemi nasıl kurarsınız ve hele bir de Planda dü
şündüğünüz gibi her şehrin kendi özelliğine uygun 
fonksiyonlar, eğitim, sağlık ve benzeri sanayi gibi özel
likler getirmek isterseniz, şunu bilesiniz ki, her şehir 
kendini bir devlet gibi düşünür, sanayisiyle, eğitimiy
le, üniversitesiyle, her şeyiyle kendi içinde planlamaya 
kalkar ve o zaman çeşitli yatırımlar arasındaki en
tegrasyonu kuramazsınız. ıBu plan anlayışının, bu 
Beş Yıllık Planda yer alması gerekir. 

Hele bölge planlamayı Devlet Planlama Teşki
latı yapacaktır, hatta bölgesel şemalara da geçecek
tir derseniz, Devlet Planlamaya yazık olur. Devlet 
Planlama merkezî bir planlama örgütüdür. Bölge
lerin tüm özelliklerine kadar inen çok detaylı ince
leme, araştırmaları gerektiren bu çalışmaları daha 
evvel de Devlet Planlama denemiştir. Antalya böl
ge planını yapmak istemiştir, o çalışmanın içinde bo
ğulmuş, kalmıştır. İBu çalışmanın sonunda belli bir 
güç, ekip ve zaman gerektiren bir çalışma olduğu an
laşılmış ve 'İmar ve İskân Bakanlığının bünyesinde 
bir ünite haline getirilmiştir. O Bakanlığın bünyesin
de bu çalışma çok verimli olmamış olabilir; onu or
tadan kaldırmak gerekmezdi. Onu görevini yapacak 
hale getirmek gerekirdi. İBunu, özellikle ifade etmeyi 
bir görev biliyorum ve lütfen bu birbirini bütünleyen 
planların önemini yapacak ünitelerin özelliğinin fark
lı olduğunu ve sonunda asıl hadisenin o 1/1 000 uy
gulama imar planlarıyla olduğunu, ki bunlar arasında
ki ilişkiyi kurmazsanız, ne bölge planlaması yapar
sanız yapınız, makro planlarla ne söylerseniz söy
leyiniz, bunu sağlamak için hangi teşvik tedbirlerini 
getirirseniz getiriniz, dediğinizle yapılan farklı ola
caktır. Plan anlayışı ve inanışı bu ilişkiyi kurmayı 
gerektirir. 

— 142 — 



T. B. M, M. B : 89 

Şimdi, Plan çalışması ve hazırlanışıyla ilgili konut 
sektöründe dikkatimi çeken ve genel espriyi yansıtan 
ananoktalara değinmek istiyorum. 

Bir kere şunu ifade etmek isterim ki, tüm sektör
ler yanında planlı dönem belki diğer sektörlere ya
rar sağlamıştır; ama konut sektörüne zarar vermiş
tir. Kendi tabiî gidişi içerisinde tüm yatırımlar içe-
sinde yüzde 22 payı olan konut sektörü, devamlı ve
rimsiz yatırım, teşvik edilmemesi gereken sektör di
ye diye gerilere tepilmiş, tepilmiş ve bugünkü yüz
de 15-16'lara gelmiştir. Bunun adını siz değiştirseniz 
de, konut sektörü, sürükleyici sektördü, istihdam ya
ratır, lokomotiftir falan deseniz de, eğer dediğinizle 
getirdiğiniz birbirini tutmuyorsa, eski hamam eski 
tastır, 

Sayın Başkan, her ne kadar konut yatırımlarının 
yatırımlar içerisindeki payı azalmıyor dediyse de; 
tablo 8'de, «Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı 
dönemindeki sabit sermaye yatırımları içinde konut 
sektörünün payı yüzde 15,8'dir, Beşinci Beş Yıllık 
Kalkınma Planı döneminde yüzde 15,2 olacaktır» 
diye açıkça yazıldığına göre, ta Birinci Beş Yıllık 
Kalkınma Planından beri izlenen stratejinin devam 
ettiği ve sektörün payının devamlı aşağı çekildiğini, 
o trendin devam ettiğini söylerim, gene de söylerim. 

İkinci ve çok önemli hadise; daha evvelki beş 
yıllık planlarda konut ihtiyacı hesaplanırken şehir
lerin konut ihtiyacı olarak nüfusu onbin ve daha yu
karı yerler hesaplanırdı ve o sebeple Dördüncü Beş 
Yıllık Kalkınma Planındaki şehirsel konut ihtiya
cı 1 milyon 900 bindi. Birdenbire hiçbir geçiş ifade 
etmeden 20 bin artı yerler şehir sayılmıştır ve bir
denbire de şehir konut ihtiyacı düşüvermiştir. 

Planda öbür tarafa eklenen 500 bin konutun hiç 
lafı yoktur. Kırsal alana ne yapılacağı, oradaki ya
tırımın ne olacağının hiç lafı yoktur. Konut mali
yetleri bu kadar hızla artan, tüm fiyatlar içerisinde 
en fazla 'fiyat alan, her gün demir arttı, çimento art
tı, yakıt arttı denen sektörün ünite maliyeti de 1 
milyon 800 bin falan gösterilmiştir; ihtiyaç aşağı çe
kilmiştir. Yatırımın daha fazla ünite yapması için 
her türlü düzenlemeler yapılmıştır; ama gene de 
açık kapatılamamıştır. Geriye kalan açığın da artık 
gecekondularla, kaçak yapılarla kapanacağı söylen
miştir. Çünkü, meseleye sadece, bunca zamandır şu 
işin içinden gelmiş bir kişi olarak arz ediyorum, lüt
fen sadece toplu konut kanunu, onun fonu belli bir 
gelir diliminin hadisesi diye bakmayın. Türkiye'nin 
bunca senedir yaptığı yanlışlığı ki, gecekondu bir 
yanda yürüsün, parası olanda düzenli şehir alanların-
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da konut yapsın anlayışından çıkarın, vatandaşın po
tansiyelini, barınma ihtiyacını karşılamak için göster
diği gayreti kanalize edin, meşrulaştırılan. Gecekon
du yapımının yerine, geniş alanlara basit planlama
lar ve belli standartta altyapılar götürerek: küçük par
sellere ayırıp gecekondu yapımını meşru şekle getirin; 
asıl kaynak kullanımını buraya ayırın diye istirham 
etmemize rağmen, yine mesele Toplu Konut Fonu 
meselesi olarak ortaya konmuştur ve orada da bunca 
zamandır merak edip, sık, sık Allah aşkına şu fon
da ne toplanacak» diye sorduğum resmî ağızlardan 
bir cevap alamadığım; ama çeşitli ağızlardan yüz mil
yar lira, ikiyüz milyar lira, daha da fazla söylenen 
rakamın beş yıl sonunda 442 milyar olduğunu çok 
şükür gördüm. 

BAŞKAN — Sayın Söylemezoğlu, bir dakikanız 
kaldı efendim, 

•ÜLKÜ I9ÖYLBMEZOGLU (Devamla) — Yani, 
1984 senesinde de 75 milyar lira bir para olduğunu 
ve dağın fare doğurduğunu gördüm. Tekelin gelirle
rinden İstihsal Vergisi üzerinden, akaryakıttan rafi
neri çıkış bedeli üzerinden ya da tahvil yolu ile borç
lanma şeklinde elde edilen, yani bir kamu kaynağı 
kullanımı olan bu paranın, sırf özel sektör yatırımı
nın payı artıyor diye özel kaynaklar içinde konul
duğunu -gördüm ve o zaman şuna karar verdim: De-
mekki, rakamlarla oynanarak, mantığı çarpıtılarak, 
yeri değiştirilerek, gerçekten öyle olduğu için değil, 
öyle gösterilmek istendiği için bir tablo ortaya çı
karılmış; açık azalıyor, konuta önem veriliyor, özel 
sektörün payı artıyor. Devletin konut sektörüne sos
yal amaçla kaynak ayırması ayıp bir şey değil ki; ni
ye ille de oradan özel sektör yatırımı içine götürme
ye çalışıyoruz? 

Yalnız bir şeyi itiraf edelim; 72 bin lojmanın ya
pımı için 156 milyar lira bir paranın ayrılıp, belli bir 
program içerisinde bu hadiseye yaklaşılmaya çalışıl
mış olması, gerçekten ferahlatıcı ve başlamış bir uy
gulamanın devamı açısından da yararlıdır. Onu da 
belirtmek isterim ve sadece bu lojman için ayrılan pa
ranın «IKamu yatırımı» diye gösterilmeye çalışılma
sı doğru değil. Çünkü bu kamu konut fonu, aslın
da bir süre daha eski kooperatiflere verilecek. Ger
çekten yapıcıya, alıcıya yansıması 2-3 yıl sonra ola
cak, hele bunun dönüşü 3-5 yıl sonra olacağı için.. 

BAŞKAN — Süre dolmuştur efendim, lütfen ta
mamlayınız. 

ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU (Devamla) — Bağ
layacağım Sayın (Başkanım. 
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Son. söylemek istediğim, bu hadiseler konuttu, 
şehirleşmeydi, yerleşmeydi, bunlar belli meslekle
rin, ihtisaslaşmanın konularıdır. Konut finansmanı 
bellibaşlı bir ihtisastır. Konut bankacılığı özel yeri 
olan, hesabı ve kanunları değişik bir konudur ve 
eğer siz gerçekten Toplu Konut Fonu kanalıyla ban
kalar sisteminin kullanılmasını istiyorsanız, bu yö
netmelikle getirdiğiniz alıcı payının bankaya yatırılıp, 
tekrar yapıcıya kısa zamanda ödenmesi suretiyle ban
kaların devreye girmesi mümkün değildir. Dünyanın 
her yerinde yapı tasarruf sistemleri geliştirilmiştir. 
(Bunların kanunları vardır. Belli paralar belli süre
ler bankalarda bekler, bir kolektif fon oluşur; onun 
içinden bu kredilendirme hadisesi yürür. Yoksa hiç
bir banka kendi kaynağından 15 sene vadeli krediler 
vermez, böyle uğraşmalı, parçalı işler yapmaz. 

Lütfediniz bu meseleleri, bunca senedir Türkiye' 
de incelenmiş, geliştirilmiş meseleleri basit dört işlem 
meseleleri haline getirmeyiniz. Uzmanlarına, bilen
lerine veriniz, çok yanlı yönlendiriniz ve Türkiye' 
nin çok önemli meselelerini çözünüz. Umarım ki, 
Planda yapılmış bu yanlışlıklar - bir tek yerde bunu 
hoşgörürüm ve kabul ederim - yıllık programlarla 
düzeltilir ve Türkiye'nin gerçeklerine daha uygun uy
gulamalar yürür. 

Sayın 'Başkan teşekkür ederim., 
Yüce Meclise saygılar sunarım. Sağ olun efen

dim. OMIDOP ve HÎP sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın İsmail Sanman; 'buyurun efendim. 
tSMAÎL SARUHAN (Ankara) — Sayın Başkan, 

* sayın milletvekilleri; beş yıl içinde Türk ekonomisine 
yön verecek Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planının 
hedeflerinin çok isabetli seçilmiş olduğunu, önceki 
dört adet kalkınma planlarından farklı, fevkalade 
özellikler taşıdığını ve tatbik kabiliyetinin çok üs
tün olacağını görmekteyiz. Bu Planın hazırlanışında 
öz Türkçeyle hedeflenmesi de ayrıca sevindiricidir. 

Bu Plana geçmiş planlarla birlikte baktığımız za
man; o planlarla Türkiye ekonomisinde karma eko
nomi adıyla vasıflandırılan ve bu konuda sadece Tür
kiye'ye model olan karma ile her şeyi karıştırmışız, 
planlı dönemle plansız dönem arasındaki bir farka 
baktığımızda, pek büyük mesafe katetmediğimizi bu
rada konuşan çok değerli milletvekillerinin birçoğu 
da bu şekliyle dile getirdiler. Demek ki, eğer bir oyun 
kuralları içerisinde oynanır ise, o oyunun zevki olur; 
eğer bir şey ekonomik ise ve ekonominin kendi mo
deli ve kuralları içerisinde uygulanır ise, sonuç elde 
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1 edilir. İşte bu Plan da, gerçekten reform denilebile-
I cek nitelikte bir plan olarak ortada ve ilerideki iyi 
I sonuçlarını birlikte göreceğimiz muhakkaktır. Bu 
I Plan hem Hükümetin Programı, hem Anavatan Par-
I tisinin seçim beyannamesine uygun olarak bir pa-
I ralellik içerisinde hazırlanmıştır. Bundan iyi sonuç 
I elde edilmesi bugünden görülebilir nitelikleri taşıdı-
I ğından da anlaşılmaktadır. Sanıyorum Türk Milleti-
I nin liberal ekonomideki ilk plandan iyi sonuçlar ala-
I cağı hu müzakerelerden, yorucu çalışmalardan an-
I laşılmak tadır. 5 yıl sonra iyi netice alacağımızın se-
I vinci bugünden ortadadır. Planda, gerek maddeler 
I bakımından ve gerekse sayfalar bakımından israfın 
I önlenmesi, yine özellik arz eden bir durumdur. 
I Anavatan Partisinin Türkiye'ye büyük bir ka-
I zanç sağlayacak bu Planının, sanıyorum ilerideki kal-
I kınma planlarında ve başka ülkelerde model olarak 
I alınacağının işaretini şimdiden görüyorum. 
I Sayın üyeler, dalha evvelki beş yıllık kalkınma 
I planlarında Kamu İktisadî Teşebbüslerindeki isra-
I fm önlenemediğini görüyoruz ve ümit ediyorum ki, 
I bu Planda Kamu İktisadî Teşebbüslerinde gerçek-
I ten israfı önleyici tedbirlere başvurulur. (Nasıl petrol 
I önemli ise, israfın önüne geçmek de o derece önem-
I lidir. Bu Planda ülkemizin muhtaç olduğu iktisadî 
I kalkınmayı gerçekleştirmede geç kalındığını, altya-
I pının şu anakadar tamamlanmadığını görüyoruz. Bu 
I Planla Türkiye'nin önemli altyapısını gerçekleştiril-
I mede özen gösterileceği muhakkaktır ve ilave ediyo-
I rum ki, Türkiye'de yeraltı ve yerüstü servetinin bu-
I güne kadar Türk Milletinin hizmetine sunulamadığı 
I bir gerçektir. 
I Bu Plan Döneminde bu yeraltı ve yerüstü servetin, 
I sanıyorum gerek yabancı sermayeye açılması ve ge-
I rekse dünya teknolojisine uygun bir çalışmayla mil-
I letın hizmetine sunulmasıyla bundan sonra geç kalı-
I nacağını söylemenin doğru olamayacağına inanıyo-
I yorum-
I Bunun için, eğer ülkede arzu edilen şekilde eko-
I nomide başarı sağlayamamış isek, eğer 3 milyondan 
I fazla işi olmayan insanı barındırıyor isek, buna bu 
I Planla çözüm bulunmasında mutlak yarar vardır. 
I Sayın üyeler, yine bu Planda şehirleşmeye fevka-
I İade özen gösterilmiştir, önceki planlarda gerek imar 
I yapılaşmalarında ve gerekse konut üretimine gerekli 
I Önem verilmemekle, planlarda bu konudaki yatırı-
I mın gereksiz olduğu görüşünden hareket edilerek, bu 
I yatırımı teşvik etmek şöyle dursun, bir ölçüde ce-
I zalandırılmakla kaşı karşıya bırakılmak suretiyle 
I hem 1,5 milyondan fazla mesken açığı yaratılmış ve 
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hem de mesken sıkıntısıyla karşı karşıya kaldığımız 
bir gerçektir. Bu Plan imar parselasyonlarının artırıl
masına özen gösterilmesini hükme bağlıyor. Ayrıca, 
bu yatırımı teşvik edici tedbirleri Planda görmekte
yiz. Buna dayalı olarak Yüce 'Meclisimizin çıkarmış 
olduğu kanunların uygulanmasıyla piyasa ekonomisi 
canlandırılacağı gibi, diğer yandan mesken sorunu-
nuda çözümleyecek ve en önemlisi de milyonlardan 
fazla işsiz olan insanımıza da ekmek kapısını açaca
ğının bir müjdecisi olarak görmekteyim. Planı. 

.Türkiye'de «Dünyada mekan, ahrette iman» pa
rolası olan bir görüş olduğunu, bunun için de ül
kemizde en kolay yönlendirilebilecek küçük tasarruf
ların mesken yatırımı olduğunu, bu küçük tasarrufla
rın mesken üretimine çevrilmesi halinde o küçük pa
raların büyük kaynaklar yaratacağına İnanıyorum. 
Devlet kredisiyle mesken sorununun çözüme kavuşa
cağını, bunun bir katkı yapacağını biliyorum. Ama 
en esaslı çözümün de devletin, arsa üretmek suretiy
le ihtiyaç sahiplerine intikal ettirilmesi halinde ve ih
tiyaç saihibinin de kendisinin kaynak yaratması kar
şısında, devlet desteğiyle de bu meselenin kısa za
manda çözümleneceğine inanıyorum. O zaman Bü
yük Atatürk'ün ifade buyurdukları gibi, bu ülkenin 
muhtaç olduğu muasır memleketler seviyesine ancak 
bu amaçlarla ulaşılabileceğine ve bu çalışmayla da 
Anavatan Partisinin bu Yüce Millete en büyük ar
mağanının bu olacağına inanıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Saruhan, bir dakikanız kal
mıştır efendim. 

İSMAİL SARUHAN (Devamla) — Sayın Halk
çı Partinin bir sözcüsü ile MDP'nin sayın sözcü
lerinden, Hükümet tarafından getirilen kanun tasa
rılarında acele edildiğini, bu Planın da burada mü
zakeresi esnasında aynı cümleleri kullandıklarını din
lemiş bulunuyoruz. Eğer bu Yüce 'Meclisimiz acele 
etmezse, ülkenin sorunlarına çare bulmak mümkün 
değildir. Bu Plan birçok insanın aşına aş katacağı 
için Yüce Meclisin çok acele etmesi lazımdır; onun 
için bize yardımcı olmalarında elbette hepimizin ve 
Yüce Milletimizin yararı olacaktır. 

Yine Sayın Halkçı Partinin bir sözcüsü, «İBu ül
ke bu Planla 120 sene sonra kalkınacaktır» ifadesin
de bulunduğu için de fevkalade üzgünüm. Türkiye' 
nin bu kadar geri kalmış olduğunu söylemenin bir 
yanlışlık olduğunu ifade etmek isterim. Oysa bu ül
kenin kalkınan ülkeler arasında bulunduğunu herkes 
söylemektedir ve bilinmektedirde. Kaldı ki, bu ülke
de, bir zamanlar beyin takımı bulunduğu sıralarda, 

190 ya da 260 sene sonra kalkınılacağını söyleyenler 
de vardı; ama sanıyorum ki, Türkiye'nin büyük 
bir mesafe kaydettiğini şu anda kendisi de görecek
tir ve inşallah bu planla da çok daha büyük mesa
feler kaydedileceğine inanıyorum. 

Sayın üyeler, bir hususu belirterek sözümü ta
mamlamış olacağım. Bu Planda tasarruf ekonomisi
ne özen gösterileceğine dair bir hüküm bulunmadı
ğından, bir teklif vermek suretiyle bu eksikliği gider
mek istiyorum. Muhterem Komisyon da bu teklifi 
değerlendirirse hem tasarruf ekonomisine, hem de 
bilinçli tüketicinin neyi ne zaman alacağına; üretim
le tüketim arasındada bir denge sağlanacağına inan
maktayım; bunu talep etmekteyim. 

'Sayın Başkan, sayın üyeler; bugün ülkemizde mes
lekî liselerin pahalı birer eğitim alanı olduğu aşikâr. 
Bu alandaki eğitimin fevkalade başarılı olmasına 
rağmen bu liselerden mezun olanların beden işçisi 
olmak istemediklerini, masa başında iş aradıklarını 
hepimiz biliyoruz. İşte bu Planda yetişkinlerin eği
tilmesi suretiyle 3 milyondan fazla iş bulamayan va-
tandaşlarımızında bu pratik eğitimden geçirildikleri 
takdirde hem yurt içinde, hem de yurt dışında bu 
yönde iş bulacaklarına inanıyorum. Bunun işgücü 
ihracında yarar sağlayacağına inanıyorum, ki bu eği
time sürat kazandırılmak için çalışmaların yapılma
sında yarar vardır. Çünkü, bir yandan sanayimiz va
sıflı eleman bulmada güçlük çekerken, öte yandan da 
milyonlarca insanımızın işsiz olduğunu görmekteyiz. 
'Bunun büyük bir çelişki olduğunu idrak ediyorsu
nuzdur. 

Sayın üyeler, bu kısa konuşmamla başlıklar ha
linde ifade etmeye çalıştığım konular elbette sizler 
için bilinen hususlardır; ama biz bu Beşinci Beş Yıl
lık Kalkınma Planı ile büyük bir mesafe kat edilece
ğine inanıyoruz. Planın ülkemize ve Yüce Milleti
mize hayırlı ve uğurlu olmasını diler, Sayın Başkana 
ve sayın üyelere saygılar sunarım. 

ÖAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Saruhan. 
Sayın milletvekilleri, 3 üncü tur görüşmeler ta

mamlanmıştır. 
Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı üzerindeki 4 

üncü tur görüşmelere başlıyoruz. 
.Bu turda grupların söz sırası şöyledir: Birinci 

sırada Halkçı Parti; ikinci sırada Anavat Partisi ve 
üçüncü sırada Milliyetçi Demokrasi Partisi sözcüle
ri konuşacaklardır. 

Ayrıca, şahısları adına söz alan sayın milletve
killerinin isimlerini okuyorum: 
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Hüseyin Avni Sağesen, Ömer Kuşhan, Durcan^ 
Emirbayer, Türkân Turgut Arıkan, Abdullah Çakır-
efe. 

Halkçı Parti Grubu adına Sayın Şevki Taştan; 
buyurun efendim. 

Halkçı Partinin 32 dakika konuşma süresi kalmış
tır. 

HP GRUBU ADINA ŞEVKİ TAŞTAN Oöıvas) 
—< Gayın Başkan Sayın Milletvekilleri; Halkçı Par
ti adına, Planda yer alan millî eğitim ve millî kültürü
müzle ilgili konulan açıklamak üzere huzurunuzda 
bulunuyorum. 

Planın eğitim sistemi, eğitim programları ve öğ
retmen sorunları açısından değerlendirilmesine geç
meden önce, önemli birkaç noktaya değinmek istiyo
rum. 

Bilindiği gibi, 1973 yılında ka'bul edilen 1739 sa
yılı Millî Eğitim Temel Kanunu, devletin eğitim ve 
öğretim alanındaki görev ve sorumluluklarıyla ilgili 
temel hükümleri bir sistem bütünlüğü içinde ele al
mıştır. Bu yasa, millî eğitim amaçlarını şöyle tes
pit etmiştir : «Atatürk devrim ve ilkelerine, Atatürk 
milliyetçiliğine bağlı Türk Milletinin ulusal ve kül
türel değerlerini benimseyen, geliştiren; ailesini, yur
dunu, ulusunu seven ve her zaman yükseltmeye çalı
şan; insan haklarına ve Anayasanın temel ilkelerine 
dayanan millî, demokratik, laik, sosyal bir hukuk dev
leti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve so
rumluluklarını bilen yurttaşlar yetiştirmek.» 

Türk toplumunu bu amaçlara yöneltmek ve bu 
amaçları gerçekleştirmekle birinci derecede sorumlu 
'bulunan Millî Eğitim Bakanlığının, 12 Eylül 1980 
yılma gelinceye kadar nasıl bir uygulama içinde bu
lunduğuna dikkatle bakarsak, milletin faturasını ev
latlarının hayatıyla ödediği unutulmaması gereken 
elim bir tablo olduğunu görürüz. 

Bu yanlış uygulama ile Anayasa ve yasaların 
amir hükümleri bir yana itilerek, millî eğitimde key
fî bir yönetimle her iktidar değişikliğinde yanlı yö
neticiler görevlendirilmiş, gençler yanlış yönlendiril
mek ve şartlandırılmak suretiyle karşı karşıya getiril
miş, bu tutum ülkemizi iç savaşın eşiğine kadar gö
türmüştür. Atatürk'ten ve ilkelerinden söz edilmesi 
suç sayılmış, başka ülkelerin siyasî liderleri önder 
alınmış, Türk siyasî hayatına yeni katılmış bazı par
ti liderlerinin özgeçmişi sınav sorusu olarak sorul
muş, benimsetilmeye çalışılmıştır. 

Eğer bugün cezaevlerimizi dolduran binlerce lise
li ve üniversiteli gençlerimiz, öğrenim hakkını yitir-
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miş yüzlerce çocuğumuz varsa, bunlar millî eğitim 
kurumlarında yanlış yönlendirmenin, politikacıların 
kendi politik çıkarları için kullanıp anarşik ortama 
ittikleri kurbanlardır. Yasalar ne kadar mükemmel 
hazırlanmış olursa olsun, uygulamanın önemli oldu
ğu malumunuzdur. 

İdrak ettiğimiz yeni demokratik parlamenter sis
temde, Hükümet üyelerinin geçmişten ibret alarak 
çok dikkatli olmaları, yanlı ve partizanca tutum ve 
davranıştan kaçınmaları demokratik sistemin devamı 
için şarttır. 

Bu nedenle bütün öğretim kurum ve kuruluşları 
kesinlikle politikanın ve siyasal çıkarların dışında 
tutulmalıdır.! 

Sayın milletvekilleri, şimdi Planda yer alan mil
lî eğitim politikalarına ve ilkelerine ilişkin görüşleri
mi dile getirmek istiyorum, 

Temel eğitim : Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma 
Planında saptanan ilkeler ve 1739 sayılı Millî Eğitim 
Temel Yasasında yer alan sistemle İlgili hükümler doğ
rultusunda, Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planında be
lirgin bir açıklama getirilmemiştir. Türk millî eğitim 
sistemi yeniden oluşturulurken, kalkınan ülkemizin 
ihtiyaçları dikkate alınmalıdır. Türkiye sanayi döne
mine girmektedir. Sanayie dönük bir eğitim sistemin
de, anasınıfından üniversiteye kadar meslek ve teknik 
öğretime ağırlık vermek kaçınılmazdır. Bu da bizi 
genel ve teknik ayrımı gözetmeden eğitimde bütünlü
ğe götürecektir. 

Okul, eğitim sisteminin oluşturulmasında temel 
birim olarak alınmalıdır. 6-14 yaşları arası zorunlu 
öğretim çağıdır. 8 sınıflı temel eğitim sistemine der
hal başlanılmalıdır. Zorunlu temel eğitim öğrenciyi 
üst öğrenime hazırlayan ve bir meslek için yetiştiren 
bir eğitim sistemi olarak öngörülmüştür. İlkokulu bi
tiren öğrencilerin yüzde 50'den fazlası ortaokula de
vam edememektedir, önceden var olan ortaokul dü
zeyindeki meslek okulları kapatılmış ol'düğu için mes
lek okullarına da gidemeyen ilkokul mezunları kısa 
sürede ilkokulda edindikleri bilgileri unutmaktadırlar. 
Bu nedenle zorunlu temel eğitim veren okulların ön
celik ve ivedilikle ele alınması gerekir. 

Temel eğitimin diğer önemli bir yararı da, eğiti
len öğrencilerin yeteneklerinin tanınıp tespit edilme
sidir. Böylece öğrencilerin üst öğrenime, ya da bir 
mesleğe yöneltilmesi isabetli sonuçlar sağlayacaktır. 
Ayrıca öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun bu yön
temle meslekî ve teknik okullara kaydırılması temin 
edilerek genel liselerde birikme önlenecek, üniversiteye 
giriş sınavlarındaki yığılmalar azaltılacaktır. Her yıl 
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liseyi bitiren öğrenci sayısı ortalama 200 bindir. Bun
ların ancak yüzde 50'sine yakın öğrenci üniversiteler
de okuyabilme olanağı bulmaktadır. Geri kalan, «oku
muş - işsiz sayısına eklenerek ülkemizde işsiz, güç
süz, huzursuz bir gençlik grubu oluşturmaktadır. Bu, 
Türkiye için enflasyon kadar önemli bir sorundur. 

örgün ve yaygın eğitimin birlikte ele almaları ge
reken bu önemli sorunun çözümü için, üniversiteye 
girmeyen ve öğrenimi herhangi bir nedenle yarı kal
mış gençleri, açılacak kurslarla meslek sahibi yap
maktır. Bu konuda Planda yer almış önlemleri tak
dirle karşılıyoruz. 

Ortaöğretim : Bu öğretim kademesinde ilke ola
rak ele alınması gereken hususlar şöyle sıralanabi
lir : 

öğrencileri hem yüksekokula ve hem de çeşitli 
mesleklere hazırlamak. Bu amacın gerçekleşmesinde 
model, şimdiki uygulamada olduğu gibi, genel liseler 
ve meslek liseleri şeklinde olabilir. Ancak, ülkemiz 
için ekonomik ve uygun model, ortaöğretimde bütün
lüğü sağlamak ve çok amaçlı okulu oluşturmaktır. 

Bu sistem, özellikle kırsal kesimlerde bölgesel çok 
amaçlı okulları geliştirmek olmalıdır, öğrencilere dip
loma, sertifika ya da belge gerektiren bir meslek ka
zandırmak ve meslek dalında yükseköğretime hazır
lamak; yaygın eğitim yoluyla, bireylere bir meslek 
kazandırmak; çevreye uygun çeşitli eğitim etkinlikle
rinde bulunmak; her düzeyde özel ve kamu kurum
larıyla işbirliği yaparak olanakları birlikte kullanmak 
olmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, yaygın eğitime gelince; Ül
kemizde eğitimi yaygınlaştırma çabalarına önem ve
rilmiş olmasına, planlı dönemlerde özel hedefler ko
nulmuş bulunmasına karşın, yaygın eğitim hizmetleri 
gereğince geliştirilememiştir. 

Ulusu Hükümeti döneminde, millî eğitim kurum
ları her türlü politik etkiden arındırıldığı gibi, oku
ma yazma seferberliğinde de büyük başarı sağlanmış, 
ülkemizde okuma yazma bilenlerin oranı yüzde 701n 
üstüne çıkarılmıştır. 

Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planında bu konu
ya değinilmemiş olması bir eksikliktir. Okuma - yaz
ma seferberliğinin çeşitli meslek! kurslarla takviye 
edilerek devam ettirilmesi en önemli dileğimizdir. 
Yaygın eğitimim başarısının nedeni, ülkemizde kul
lanılabilecek insan gücü kaynaklarının ve konomik 
olanakların yetersizliğine karşın, yaygın eğitim hiz
metleri için ayrı kurumlar yaratılmaya çalışılması 
ve var olan olanaklarımızın yaygın eğitim alanında 
da kullanılmamış olmasıdır. 
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Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı, yaygın 
eğitim hizmetlerini halk eğitim merkezleri yoluyla 
gerçekleştirmeye çalışmaktadır; ancak yaygın eğitim 
olanaklarının çoğu örgün eğitim kurumlarında bu
lunmaktadır. Halk eğitim merkezleri, örgün eğitimin 
bu olanaklarım kullanma yetkisinden yoksun olarak 
çalışmaktadır. Bu olanakları kullanma yetkisini sağ
layacak düzenlemelere derhal başlanmalıdır. Temel 
eğitim, ortaöğretim, yaygın eğitim sistemlerinin ve
rimliliğini artırmak için eğitim örgütü merkeziyetçi
likten ve bu sistemden kurtarılmalıdır. Merkez teş
kilatında, il ve ilçe düzeyinde yeni bir eğitim örgü
tü sistemine geçilmelidir^ 

Sayın milletvekilleri, eğitimin özünü ve temelini 
oluşturan eğitim programlanma Beşinci Beş Yıllık 
Kalkınma Planında yer almamış olmasını hayretle 
karşıladık. Bugün okullarımızda uygulanan eğitim 
programlarının birçoğu hayatta işe yaramayan, eği
tilenleri boşuna uğraştıran konulardan oluşmuştur. 
Eğitim programı, eğitim politikasını uygulamaya dö
nüştüren bir araçtır. Eğitim programlarının gelişme
sine esas olan modelleri oluşturmadan önce Türk 
eğitim politikasına kısaca değinmekte yarar vardır. 

Tanzimattan bu yana yeni bir toplum oluşturmak 
için 150 yık aşkın süredir eğitim ve öğretim alanın
da sürekli bir arayış içindeyiz. Bu arayış, Türk Dev
letinin politikasından kaynaklanmaktadır. Buna göre, 
Devletin genel politikası bilinmeden mili! eğitim 
politikası oluşturulamaz. IMülî eğitim politikasını 
açık seçik ortaya koymadıkça, toplumu değerlendir
me, yaratma ve çağdaşlaştırma olanağı yoktur. 

Cumhuriyetin temel yasalarından olan, öğretim 
birliği, yeni Tevhidi Tedrisât Yasası 1924 yılında 
Türkiye'ye tek okul sistemini getirmiştir. Bu Yasa, 
öğretim kurumlarında din, ırk ve mezhep ayrımı ta
nımadan her Türk vatandaşına istediği bütün öğre
tim derecelerimde yetişme olanağını sağlamıştır. Bu 
Yasa, 'Devlet politikasının temel öğelerinden biri olan 
laiklik ülkesine dayanmaktadır. 

Millî eğitimin temel görevlerinden biri, ulusal 
kültürü kuşaklara aktararak toplumun bütünlüğünü, 
sürekliliğini sağlamak; diğeri toplumu çağdaşlaştır
maktır. Bu nedenle, kültür aktarmayla bir yandan 
ulusal birlik sağlanırken, öte yandan eğitim siste
mimiz tüm yeniliklere açılmıştır* Bu da, Atatürk'ün 
koyduğu ilkelerden milliyetçilik ve dnkilapçılık ilke
lerinin doğal sonucudur. 

Atatürk'ün yeni tarih ve dil görüşü milliyetçilik 
olmaktadır ve bu ilkeye dayanmaktadır. 
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Anayasanın bütün Türkiye Cumhuriyeti uyruk
lularını Türk sayması esasına dayalı olaraik, Atatürk 
milliyetçiliğinin özünü, kültür milliyetçiliği oluştur
muştur. Devletin Atatürkçü çizgide siyasal, ekono
mik, sosyal ve kültürel politikasında bir değişiklik 
olmayacağına göre, millî eğitim politikamız yine ay
nı özellikleri taşımak zorundadır; yani dış politika
mız, siyasal tercihimiz, ekonomik düzenimiz, sosyal 
ve kültürel değerlerimiz öğretimin her kademesine 
yeterli ölçüde yansımalıdır. 

Onuncu Millî Eğitim Şûrasında alınan kararlar 
millî eğitimimiz için her konuda mikro düzeyde bir 
plan özelliğini taşımaktadır. Eğitim programlarının 
geliştirilmesine esas olan modeller aynı şûrada özen 
le ele alınmış ve bir bütünlük içinde açıklanmıştır 
Onuncu Şûrada alınan kararların ilgililer tarafından 
incelenmesi ve bu kararlar doğrultusunda uygulama 
ya geçilmesi Türk Millî Eğitiminde önemli bir aşa 
ma sağlayacaktır. 

Eğitim sisteminde en önemli öğelerden birisini 
oluşturan öğretmenden sadece 533 üncü maddee 
bahsedilmiş; «öğretmenlerin işbaşında yetiştirilmesine 
dönük programlara ağırlık verilecek» denilmekle ye-
tinilmişltir. önemli bir eksiklik olan öğretmenler hak
kındaki görüşlerimizi şöyle açıklamak isterim. 

Sayın milletvekilleri, öğretmen yetiştirme sistemi 
toplumun sosyal, ekonomik, kültürel ve politik ya
pısıyla uyum içinde bulunmalı, toplumda ulaşan de-. 
ğişmelere sürekli uyumu sağlayacak dinamik bir ya
pıya sahip olmalıdır» öğretmenlerin yetiştirilmesin
de aldıkları belli bir öğretimle yetinmemeli, hiz
met süresince yenileyici ve yükseltici eğitime tabi 
tutulmalıdır. Hangi kademede öğretmenlik yaparsa 
yapsın, öğretmen yükseköğrenim, görmelidir. Millî 
Eğitim Bakanlığı öğretmen yetiştirme konusunda üni
versiteyle işbirliği yapmalıdır, öğretmen adaylarının 
seçiminde geniş tabana dayalı bir seçim sistemi uy
gulanmalıdır. Öğretmenliği adaylar ve toplum gözün
de seçici ve saygın hale getirmek için gerekli yönetim 
eğitim ve ekonomik tedbirler alınmalıdır. Öğretmen 
demokrat ve özgür bir ortam içinde yetiştirilmelidir 
ki, yetiştirdiği topluma bu kavramları benimsetebil
sin. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, önemine inan
dığım birkaç konuyu, sabrınızı tüketmeden arz et
mek istiyorum. , 

Anayasada ve 1730 sayılı Millî Eğitim Temel Ya
sasında yurt dışında çalışan yurttaşlarımızın çocuk
larının eğitilmesinde açık hükümler olmasına karşın, 

Planda bu konuya değinilmemiştir. Yurt dışında ça
lışan yurttaşlarımızın bulundukları' ülkelerde eğitim
leri ye millî kültürümüzden yararlandırılması ve bu 
alandaki eksikliklerin nasıl giderileceği bir esasa bağ
lanmalıdır. Önümüzdeki aylarda yalnız Batı Alman
ya'dan kesin dönüş yapacak işçi yurttaşlarımızın sa
yısı yüzbinin üzerinde olacaktır. Buraların çocukla
rının eğitiminin yarım kalmaması için ivedi önlemler 
alınmalıdır^ 

Diğer önemli bir konu da, okullarımızda değer
leri milyarları bulan araç ve gereçlerin eğitime uygun
luğu, ekonomik olaraik temini, standart hale getiril
mesi için uygun bir sisteme geçilmesidir. 

(Planda «Almanca öğretim yapan imam - hatip 
okulları açılacak» sözüne rastlanmaktadır. Anlaşıl
ması güç bir konudur. Benim bildiğime göre, ülke
mizde imamlar ve hatipler görevlerini kendi dilimi
zi kullanarak yapmaktadır. Ülkemizde 375'in üzerin
de imam - hatip okulu vardır. Eğer yenliden imam -
hatip okuluna ihtiyaç duyuluyorsa, bunu vesile ede
rek okul açmaya girişmenin yolu yok, doğrudan 
doğruya açılabilir. Amaç, yurda kesin dönüş yapan 
işçi çocuklarından, eğitimlerini Almanca devam et
tirmek zorunda olanlar varsa, bunlar için birkaç böl
gede Almanca eğitim yapan yatılı ortaokullar ve 
liseler açmak olmalıdır. 

Üniversitelerimiz hakkındaki görüşlerimize ge
lince: Sayın milletvekilleri, ülkemizde yeni bir ya
sayla yükseköğretim dağınıklıktan kurtularak Yük
seköğretim Kurulu bünyesinde bütünlüğe kavuştu
rulmuştur.! «Beşinci Plan Döneminde üniversiteleri
mizin, gerçeklerin devamlı araştırıcısı, toplum de
ğerlerinin koruyucusu, millî birliğin teminatı, genç
liğin yönlendiricisi ve toplumun gereksinim duydu
ğu liderliğin sağlayıcısı olma niteliklerini koruma
larına yönelik tedbirlerin alınmasına devam edilece
ği» yolundaki ifadelerin uygulamada başarı sağla
masını dileyerek, şükranla karşıladığımızı belirtmek 
isterim. 

Üniversitelerinde reform yapan ülke çağın geliş
melerine uyum sağlıyor demektir. Ancak, bu deği
şikliği üniversitelerin normal (gelişmeleri ve gelenek
leri içinde demokratik ve özgür kurallara uyarak 
yapmak gerekir. İlim ve ilim adamı özgür ortam
da gelişir. Hangi gün, hangi gerekçeyle görevden 
alınacağı korkusuyla yaşayan öğretim görevlisi han
gi ölçüde yukarıda belirtilen amaçları gerçekleştire
bilir, takdirlerinize arz etmek isterim. 
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YÖK Yasası iki yıldan beri uygulanmaktadır. Ta
rafsız bir gözlemci olarak bu Yasanın uygulanmasın
dan doğan karışıklıkları izlemekteyiz, öğretim gö
revlisi ve öğrenciler için sakıncası görülen aksaklık
ların giderümesıinin zamanı gelmiştir. 

Üniversiteler parasal yönden de sıkıntı içindedir. 
Zamanında ödenekler gönderilmemektedir. Üniversi
teye alınacak öğrencilerin insan gücü ihtiyacına da
yalı, gerçek bir planlamaya tabi tutulması, gerekir. 

Planın 569 uncu maddesinde, yükseköğretimde 
akademik eleman sayısının artırılacağı konusundaki 
önlemler yanında, üniversitelerimizden herhangi bir 
nedenle gücenerek ayrılan deneyimli ve değerli öğ
retim görevlilerinin tekrar üniversiteye dönmeleri 
için çabalar sarf edilmeli ve bu değerli öğretim gö
revlileri göreve alınmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, millî kültürle ilgili görüşle
rimizi kısaca şöyle arz etmek isterim: Çeşitli mede
niyetlerin kurulmuş olduğu ülkemiz zengin bir kül
tür hazinesine sahiptir. Coğrafî konumu itibariyle 
Doğu ve Batı kültürünün etki alanı içinde yer alan 
yurdumuz kendi millî kültürünü korumasını bilmiş
tir. 

Çağımızda gelişmiş ülkelerde bilim, teknoloji ve 
ekonomik yarışma ile paralel olarak sanat ve kültür 
yarışması da sürdürülmektedir. Ülkemiz çağın plas
tik ve fonetik sanat gelişmelerine, Atatürk.dönemin
de kurulmuş bulunan kurumlanın' yetiştirdiği eleman
larla katılmış ve bu alanda güçlü bir sanatçı potansi
yeline erişmiş bulunmaktadır. 

Bütün mesele, iyi bir örgütlenme ile mevcut sa
natçılarımız ve sanat icra kuruluşlarının hizmetlerin
den toplumun dengeli bir şekilde yararlanmasını sağ
lamaktır. Yine sahip olduğumuz değerli ve güzide 
sanatçılarımıza olanak sağlayarak Türk sanat ve 
kültürünün dünya kamuoyuna tanıtılmasını temin et
mektir. istanbul Sanat ve Kültür Festivalinin bu alan
daki hizmetlerinden övgü İle bahsetmek isterim. İs
tanbul Sanat ve Kültür Vakfının her yıl düzenlediği 
festival Devletten gerekli desteği görmelidir. 

193*6 yılında Atatürk'ün direktifleriyle kurulmuş 
bulunan devlet konservatuvarları, dönemin dünyaca 
ünlü sanat otoriteleriyle takviye edilmiş, Türk sah
ne sanatları bu kuruluşta yetişen sanatçılarla altın 
devrini yaşamıştır^ Son yıllarda gerekli ilgiyi görme
yen bu kuruluşlar bugünkü durumu ile ülkemizin sa
natçı ve iicracı ihtiyaçlarım karşılamakta nitelik ve 
nicelik açısından yetersiz kalmaktadır. YÖK Yasası 
dle üniversiteye bağlanata konservatuvar, • üniversi

tenin yoğun olan diğer görevleri yanında büsbütün 
unutulmuş durumdadır. Bu kuruluşların yeniden Kül
tür ve Turizm Bakanlığına bağlanmasında yapı ve 
işlevsel açıdan zorunluluk vardır. 

Büyük kentlerde yoğunlaşan devlet tiyatrolarının, 
devlet opera ve balesinin' yurt düzeyine yayılmasını 
sağlayacak çalışmalar çok kısıtlıdır. Bölge tiyatro
larının çoğaltılarak bu kültür hizmetlerinin yurt dü
zeyine dengeli dağılımı sağlanmalıdır. 

Sinema ve Sinema sanayiinin yasal önlemlerle ko
runacağı ve geliştirileceği Dördüncü Beş Yıllık Kal
kınma Planında yer almış olmasına karşın, bir ge
lişme sağlanamamıştır. Halkın kültürüne etkin hiz
meti olan bu sanat dalı iyi örgütlenirse, döviz ge
tiren bir kuruluş olarak yararlanmak da müm
kündür. En kısa sürede sinema ve sinema sanayii ile 
ilgili bir yasa çıkartılmalıdır. 

Planda yer alan kültürle ilgili diğer önlemlere ka
tılıyor ve destekliyoruz;; 

Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planındaki değerli 
milletvekilleri tarafından önerilen, eksikliklerin gi
derilmesini ve ilgililerce bu konulara özen gösteril
mesini bekler, bu Planın Ulusumuz için hayırlı ve 
başarılı olmasını diler, hepinizi partim adına saygı
larımla selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Taştan, 
Sayın Taştan 25 dakika konuşmuşlardır efen

dim. 
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın îsmet Er-

gül; buyurun efendim. 
ANİAP GRUBU ADINA İSMET ERGÜL (Kır

şehir) — Sayım Başkan, muhterem milletvekilleri; 
Yüce Mecliste sunulan ve müzakeresine devam ekü-
'len Beşıınd Beş Yıllık Kalkınma Planının tütaü üze
rinde / genel haltlarıyia Anavatan Partisi Grubunun 
görülerin1! açıklamak için hııızuriarı nazdayım. 

Biliridüıği gaibi her ttürllü iktisadî faaliyet planlama 
41e başlar. Planlamanın gayesi, kaynak kulllammın-
da israfı azaltmaktır. Ekonomik kalkınma, fert başı
na düşen milî gelirin ytüksetoeisii odayı olarak tanum-
lâinır. MİM gelir artışı ıi®e bür ekonomide verimli ya
tırımların devamlk aıritı/şına bağlıdır. Gerek özel, ge
rekse kaımıu sektöründe yatırımların daha etkin, da
ha verimli ve daha hızlı bir b'içimde artırılması, ce-
sardöli, iş biir ve tecerifcİ hükümetin varlığı ve icra
atıyla rnümkündüır. Bir ülkede siyasî istikrar, ekono-
mntök istikrarla büttüntaşlince, o ülkede refah ve huzur 
devamlılık arz eder. 

Sayın muhalefet sözcülerince her ne kadar bu 
Planda özel sektöre daha fazla ağırlık verikÜü ileri 

— 149 — 



T. B. M. M. B; 89 12 . 7 s 1984 0 : 1 

ısürülmekiteyse de, Doğu Bloikunu oluşturan ülkeler 
btöîe katı plancılıktan biraz uzalfcl'aşıp, küçük işleri 
özel IteşefbbÜlse, müteşebbise vermeye bağlamıştır. Kı
ta Çin'i dahi bu konuda büyük bir değişikliğe gir
miş ve özel 'teşebbüse dalha fazıla önem vermeye yö-
nelmıiiş bulunmaktadır. " Demokratik bir ülke olan 
memlldfcetiilmtolde bu tür uygulamaya geçilmesi ve bu 
'Planda özîel sektöre ağırhık verilmiş olması tabiî bir 
hadisedir; yanli yadırganacak bir tarafı olmaması ge
rekin'. 

İSosyal ve ilkitiisaldî gd'işmenin aherikl'i, süratli, ve-
rimili olması, kaynaklarımızın en iyi şekilde değerüen-
diiriîmösi için malkro seviyede planllantay'a bilhassa 
önem. vermeiktayliz. 

IKaynak ve tasarrufların artırılması, en iy*i biçimde 
kullanıtoıası, sosyal ve iktisadî gelişmenin hızlandı
rılması, bölgelerarası farklıllılkların adıl ölçüfer 'içeri-
sıinde giderilmesi, fakirliğin kaldıırıîması, işsizliğin as
gariye indirilimeisi, refahın ahenfkli ve dengeli olarak 
kltlere yayUlma&ı planlamada ana hedefimizi teşkil 
dtmdkfcediir. 

Anavatan iktidarı, (katı ve dogmatik merkezî plan
lamanın tamamııyla dışında, demdkraltiik kuruluşların 
ve fertlerin kabiliyetlerini ve teşebbüs güçlerini kul
lanmalarına Ve gielişjtiriılm'esine imlkân veren düzenle
yici, yönlendirici ve denige kurucu bir planlama an
layışına sahiiplt'ir ki, işte onayınıza sunulmuş dlan Be-

* 
şinci Beş Yıllık Kalkınma Planı tülm veçhelsıiyle bu
nun bariz bir kanıtıdır < 

Söz könuisu Planda, millî tasarrufu ve üretimi ar
tırıcı, fiyatlarda isltiikrar ve dış ödemelerd'e dengeyi 
sağlayıcı, yatıırıim ve IsrJhidaimı geliştirici tedbirler ön-
görüilmekltödir. 

(Bu Plan; kaynaklar, tasarruflar, yatırımlar ve tü-
Iketiım ımlilktarları arastndialfci dengeyi sağlamayı esas 
atoalktaJdır. Böylece fert başına düşen geliri artırmak, 
sanayi üretiminin payını arturmak, istihdamı artır
mak, orta gelir gruibunun millî gelirden daha fada 
pay atmasını sağlamalk, tek'ellleri kırmak plan amaç
lan arasında yer almış bulunmaktadır. 

'Değerli millletveikiaferl, 1980 yıllından bu yama bir 
'İstikrar programı lUygulanirnalktadır. Bu uygulama 2 
gayeye matuftur : 

BMncilsli, elkıoniamilde bozıulrnuş dengeleri yeniden 
«ağlamak, bunun için de Türk ekonomisini dışarı aç
mak, dünya ekonomisli ile paralel' hale getirmek, ka
palı sMemiden açık bir sMıeme doğru gltimekltir. Ama
cımız, halkımıza daha ucuz daha kaÜteli mal ve hiz
met sunmak, düniya piyasalarıyla rekabet edebilecek 
seviyeye. ulaşmakltır, 

(Besinci Beş Yilılk Kaflkınlma Planı hödöfMn önem
li bir özelliği de sosyal adalet içedsindie kalkınmayı 
fiilen gerçe'kleşttirme'ldtür. Bu cümleden olarak işsiz
liği önlemeye elverişli bir ortam 'yaraltma'k, çalışanla
rın hayat seviyesini düzeltmek, çalışanları korumak 
Ve çalışma barışının sağlanmasını düzenleyen önlem
leri almak, istühdamı artırmak, orta gelir grubunu teş
kil eden işçi, memur, çitötçi, esnaf ve emeklilerin mi
lî gelirden dalha fazla pay almaşımı sağlamak, Dioğu 
ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri başta olmak üzere 
İcatonmalda öncelÜlkli yörelerin kalikıridi'nteasrnı »ağ
ılamak, refahı yaygınlaştırmak, konut meselesini 
önemle ele alıp bu kbnudia yatanmları teşvik etmek te
mel amaçlardandır. 

'Beşindi Beş Yıllılk Plan döneminde gayri safi yurt 
içi hâsılada yüzde 6,3 ve fert başına gayri safi millî 
hâsılada yakHaışılk yüzde 4 oranında artış sağlanması 
hedef alınmıştır. 

Gayri safi millî hâsıla artış hızı 1985'te yüzid'e 
5,3ten başlayarak dönem sonuna kadar tedricen yüfc-
salm'is olacaktır. 

(Sektöre! olarak üretim, tarımda yüzlde 3,6; sa
nayide yüzde 7,5; hizmetlerde yüzde 6,4 civarımda 
artmış' olacaktır. 

imalat sanayiinin toplam üretimi yüzlde 7,3; ya
tırım malları üretimü yüzlde 9,7 civarında; tüketim 
malları ve ara malları üretimi de ya'kTaışılk alarak 
yüzde 6,4 kadar artacaktır. 

Elektrilk enerjisi üretimi yüzde 11; madencilik 
üretimi de yüzde 7,3 dolayında. artırılacaktır. 

Sanayi Sektörünün piyasa füyatlaoyla gayri safi 
yurt içi hâsılada 19841te yüzde 31,9 civarında olan 
kaynağı, bu Plan dönemi sonunda yüzde 33,7'ye ylüîk-
ıselltflmiş olacaktır. Tarım sektörü payının da yüzde 
17,7'den yüzide I5,5'e inmesi öngörüllmekltedir. 

Gelir artışlarının sağlanması için bu Plan Döne
minde yapılması öngörülen yatırım miktarı ise, 14,4 
trilyon lira olarak ıbelirlertaek'teldir. Toplam sabit ser
maye yatırımlarının ortalama yüzde 8,5 oranında, 
özel sdktlör yatırımlarının yüzde 11, kamu sektörü 
yatırımlarının da yüzde 6,8 kadar artırılması amaç
lanmaktadır. Yatırıımllaon yüzide 11,41ü tarım, yüz
lde 41,9'u sanayi ve ylüzde 46,7'si de hizmet sektörün
de yapılmış olacaktır. Beşinci Plan Dönemi içerisin
de ortalama yüzlde 9,9 oranında artması öngörülen iç 
tasarrufların gayri safi millî hâsıla içinde 1984te 
yüzde 17,4 bulunan payı, 19891da yüzde 20,4'e yük-
sdltöieeeffctiir. Böylece aftan gelirin yaklaşık yüzde 29'u 
tasarrulf ddilmiş olunacakitır., Kamu tüketiminde yüz
de 5,3 civarında 'bir artış öngörülmektedir. 
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Sayın mlletveklleri, istikrar içimde gelişen bir 
ekonomide sösyaıl meseleler daha kolay, daha süratli 
çözülür. Huzursuzluğa neden olan sebeplerin büyük 
bir küsmı kendiliğinden ortadan katar. Büyük A)fa-
töürk^ün ifade eHtiği gibi; «Hiçbir zafer iktisadî zaferle 
Jtaçknkhritaadıikça kailicı ve devamllı olmaz.» 

Gerçek odur k'i, meselelerimizi en doğru şekilde 
talhîil ederek gerçek sebepleri ortaya çıkarmalı, güç
lüklerine rağmen gayretle, fedakârlıkla çalışarak he
defe erinmenin mümkün olabileceğine inanmalıyız. 
Mitöet, Devlet, müessese veya fert olarak hataları dar
ıma kendi dışımızda aramaktan vazgeçmeli, hadise
leri sonuçlarına göre değil^ sebeplerine göre değer
lendi rimeliyiz. 

Balhise konu Planda öflgördüğüımiüz tedbirler uzun 
yılların tecrübesine .ye memtekeftkrMn gerçeklerine 
tâayanmakitadır. Kalkınmanın ilk şartı, belirli prog
ram ve hedefler çerçevesinde gayretle çalışmaktır. 
Elkoflömliik prograjmıların başarısı; gösterilecek sabır ve 
fedekârlık yanında, çizilen yolda sapmalara gitme
den programa, dolaylısıyla ekonomik gelişmeye istik
rar kazandırılmasına bağlıdır. Gelişmiş ülkelerin an
cak bu şekilde başarıya ulaştıklarına ve bu sayede 
durumlarını Komyaibiildikterlıne inanmak gerekir. Sa
nayi en hızlı geliş-me potanstilyeTine salhip olan sek-
tlördür. Sanayileşme politikamızın hedefi, modern ve 
gelişırrıiş ülkelerin sanayileşme seviyesine ulaışmak-
tt<r. Enerji, sulama, kara ve demiryolu; liman, yurt 
içi ve yurt dışı haberleşme; kara, hava, deniz ulaş
tırması gibi temel altyapı yatırımları Devletin aslî 
grevlerimden olup bu Planda bu konuya gerekli 
önem verilmiş bulunmaktadır, fkt&adî ve sosyal kal-
Ikınmanın başlıca unsuru göYdüJŞürnüz bu yatırımların 
süratle gerçdkleşmesini sağlamak temeli hedefler ara
sında yer almaktadır. Enerji, sanayileşmenin, kalkın
manın ve medeniyettin can damarıdır. Plan muhteva
sında da gömüldüğü üzere, başta kömür, hidrolik, 
petrol, tabiî gaz, nükleer, güneş ve jeoterrnal gibi bü
tün enerji kaynaklarından en iyi ve en süratli şekilde 
faydatomteasıını sağlayacak tesislerdi kurulimaisı, ilke 
olarak benimsenmiş ve gereken ağırlık verilmiştir. 

Sayın üyeler, eUdonlomteizün bundan önceki du-
ırumuna şöyle bir göz atacak olursak; 1977 yılından 
ittilbaren kalkınma hızının yavaşladığı, fiyat artışları
nın hızlandığı ve İthalat transferlerinde güçlükler baş 
(gösterdiği bMinmeklted'ir. Büyümen'in kısa vadeli borç
lanmaya dayandırılması ve değişen dünya konjonk
türüne uyum sağlayacak tedbirlerin yurt içinde zama
nında alınamaması sonucu, döviz kaynaklaırı büyük 

ölçüide azalmıştır. Bu arada 1974 Kıbrıs Harekâtı 
nedenliyle uygulanan ambargonun da etkisi sonucu, 
1977'den itibaren ödemeler demgeslinde ciddî sorunlar 
ortaya çıkmııştır. îthaM transferlerinde gözlenen ge
cikmeler önemli bir darboğaz teşkil etmiş, fiya't artış
ları hızlanarak büyük boyutlara ulaşmıştır. 1978 -
1979 yilarınlda olumsuz dkonomilk gidişi önlemek 
amacıyla bazı istikrar tedbirlerine başvurulması zorun
lu olmuş; ödemeler dengesinde baskıyı azaltmak için 
de kısa vadeli borçlanın eııtelenmesfi sağlanmıştır. An
cak, ithalatın finansmanı için yeterli dış kaynağın 
'sağlanamaması ve harcamaiların kontrol edilememes'i 
'ithal mallarında kıtlıklara yol açlmış, üretim ve bü
yümenin durmasına, enflasyonun hızlanmasına maa
lesef neden olmuştur. 

198Ö yılından itibaren ekonomik istikrar progra
mı uygulanmaya başlanmış; bu sebeple enıfllalsyon ora
nının azaltılmasına, ihracata, kaiynak kullanımında et
kinliğe ve iç tasarruf oranının artnnılımasiına ağırlık 
veren temel değişiklikler yapılmıştır. 

istikrar programı çerçevesinde alınan tedbirfcr 
sonucu 1977'den itibaren yavaşlayan ve daha sonra 
gemleyen gayri safî millî hâsılada 1981'de yüzde 4,1; 
1982'de yüzde 4,6 oranında bir artış sağlanmış; 1980' 
de yüzde 107,2 olan fiyat artışlları, 1982'de yüzde 
25,2'ye düşürülmüş; ithalattaki darlıklar giderilmiş; 
ihracat büylük ölçüde artmasının yanısıra, sanayi mal
larının ağırlık, kazaridığı bir yapıya kavuşturulmuştur. 
tıhracaıt 1980'de yme yüzde 28,7; 19811de yüzde 61,6 
ve 1982'de yüzde 22,2 oranımda artırılmış, diğer dö
viz gdlirîeri gelış'tirilmiş; 1980'de 3,2 m'ilyar dolar 
olan ödemeler denlgê i cari işlemler açığı, 1982\le 
1,2 milyar dolara indirilmiştir. 1983 yılında ise, enf
lasyonla mücadele ve ödemeler dengesi alanındaiki 
gelişmeler şu şekilde olmuştur : 

İhracat, cari dolar fiyatları ile 1982 seviyesinde 
kalmış, Ödemeler dengesi cari işlemler açığı 2,1 mil
yar dolara yükselmiş ve fiyatlar özellikle yıl sonuna 
•doğru hızlanarak ortalama yüzde 30,6 oranında art
mıştır. 

fşte, Beşinci Beş Yıllık Plan öncesi ekonominin 
gendi durumunun kılsaca özeti bu şeklil'dedir. Bu ger
çekten harekette, Planın hedefi, tespılt edilen temel 
sorunlar doğrultusunda açıkça ortaya çıkmaktadır. 
Buna göre Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planının 
temel ilkelerin'in şunlar olduğu kolayca anlaşılmak
tadır : 

Anayasa ilke ve esasları çerçevesinde kaynakların 
verimlli bir şekilde kullanılmasını; ekonomik, sosyal 
ve kültürel kalkınmayı ve sanayiin, paranın yurt sa't-
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tuna dengeli ve uyumlu bir şekilde hızıla yayılmasını 
plarıllamak; özöl teşebbüs faaliyetlerinin rekabete da
yalı serbest piyasa düzeni içerisinde millî ekonomi
nin gereklerine uygun yür'ütülm'esini, güvenlik ve ka
rarlılık içinde çalışımalsını teşlvik etmek ve sağlamak; 
işsizliği önlemeyi sağlayacak uygun bir ortam yarat
mak, bunun için gerekli tedbirleri de almak; fert ba
şına geliri artırmak; millî savunma ihtiyaçlarını göze-
!ten, tarımsal gelişime potansiyellini esas alan, mevcut' 
tasarrufları değerlendiren ve geliştiren ihracat artı
şını ve Verimliliği teşVik etmek; kalkınmada öncelik-
flii yörelerin gdİşim'esini hızlandırmak ve refahını yay
gınlaştırmak; konut sorununu ciddî bir şekilde ele 
alıp, bu alandaki yaltınmları teşvik etmek; ekonomik 
ve sıosiyal yapıyı güçlendirmek; büyümenin istikrar 
içerisinde yürtiltülımeisi, enflasyonun kontrol altına 
alınması, ücret - üretim faktörlerinin aitıl kalmasına 
•yol açılmaması, ptfoidüktif ilsitiilhdamın artırılması, üre
tim yapışımın iç bünyemize uygun milî güvenlıiğî-
'mizin gereklerine göre uyarlanması, bölgesel den
gesizliği gideridi duş rekabete açık ve dış ticarelt'imizün 
dünya piyasa şartlarını gözetir sekilide olması, eko
nominin işleyişinin ekonomik kurallar içinde tanzim 
edilımesi, Devletin prensipte sanayi ve ticarî altyapı ya
tırımlarını yapmaya yönlen dikilmesi, istisnaî olarak 

kalkınmada öncelikli yörelere de sanayi yatıranlarını 
yapması, toplam yatırımlar iç iride özel yaıttrıımların 
artırılmasına gereken gayretin gösterilmesi, refahın 
yayigınlaştıırılmaisi1 ve toplumun temel birilmi dlan aile
nin soisyai adalet içerisinde kallkîndınllmaisıdur. 

'Muhterem miliîetfyieklleri, Dördüncü Beş Yıilıhlk 
Kalkınma Planı ile, Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Pla
nının ekonomik hedefler ve dengeler açısından mu
kayesesi yapıldığında; Dördüncü Plan Dönemi için-
!de yüzde 8 olarak öngörülen gayri safi millî hâsıla 
büyüme hızı yüzde 24 olarak gerçekleş'iniştir. Yılda 
ortalama yüzde 8,2 olarak belirlenen gayri safi yurt 
içi hâsılanın büyüme oranı yüzde 2,2 olabilmiştir.. 
Ortalama yüzde 5,3 oranında büyümesi hedeflenen 
tarım sektörü katma değeri, yılda ortalama yüzde 2,1 
oranında büyüyebİlmişltir. Sanayi sektörünün büyüme 
(hızı dönem ortalaması olarak yüzde 9,9 öngörülmüş 
iken, gerçekleşme ancak yüzde 1,5 olabilmiştir. Hiz-
metller sektörü katma değerinin ortalama yüzde 8,5 
büydmösıi öngörülmüş ise de, gerçekleşme yüzde 2,5 
oîmuşitur. Dördündü Plan Dönem'inde 1983 füyaıtla-
rıyla 19,4 milyar dolar ihracat, 40,6 milyar dolar it
halat yapılmış ve neticede 21,2 milyar dolarlık dış ti
caret açığı gerçdkleşlmİştir. 

«Beşindi Planın birinci bölümünde ekonomik he
defler ve dengeler ise şu şekilde tertiplenmiştir : Be
şline! Plan Döneminde gayri safi yurt içi hâsılanın 
piyaisa fiyatlarryfla yüzde 6,3 oranında artması öngö
rülmektedir. 1984 yılında 248 572 TL. olan kişli ba
şına gelirin 19891da 303 129 TL1, isine çıkması hedef 
al inmiştir ( 

Yine, Beşjinci Plan Döneminde tarım sektörü kat
ma değerinin piyaisa fiyatlarıyla yılda ortalama yüzde 
3,6; sanayiin yüzde 7,5; hizmetler sektörünün yüz
de 6,5 oranında artması öngörülmüştür. 

Bu gdlişmelertle gayri safi yurt içi hâsıla içlinde sa
nayiin payı; 1984te yüzde 31.9'dan, 1989'da yüzde 
33,7Ve yükseltilecek, tarımın 1984'ıte yüzde 17,7 
olan payı 1989'da yüzde 15,5'e düşecektir. 

Hizmetler sektörünün payı ilse, 19'84te yüzde 50,4 
İlken, 19891da yüzde 50,8 olacaitır. 

«imalat sanayii içindeki 'tlüketim malları üretiminin 
1984te yüzide 45,5 olan payı 1989'da yüzde 44'e düşer
ken, 19841te yüzde 50,3 olan ara yatınım malları 
üretiminin payı yüzde 56"ya yükseltilecektir. 

ö'nığörülen bu gelişmeleri sağlamak amacıyla Beşin
ci Plan Dönemi içerMndie 1983 fiyatlarıyla 14 412,9 
milyar TL. tutarında salbît sermaye yatırımı yapıla
caktır. 

'Beşindi Plan Döneminin sonucunda 1984te gayri 
safi millî hâsılanın yüzde 2,31ünü oluşturan duş ta
sarrufların payı yüzde 1,4'e düşünülmüş olacaktır. 
Bunldan önceki planlarda ilse durum tamamen tersi 
Udi. 

'Bu Beşindi Beş Yıllık Kalkınma Planı ile ilk defa, 
«başta Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ol
mak üzere kalkınmada öncelikli yörelerin hızlı geliş
mesi içlin ciddî tedlbirler öngörülmektedir. Özeli ke
sim ağırlıklı bir yatırım modeli esas alınmaktadır. 

KİT yatırımlarının azaltılması, Devletin genelde 
ancak altyapı yatırımlarına yönelmesini göz önünde 
bulundurması amaçlanmaktadır. BeKirlenen kalkınma 
hedeflerinin sayıisal değerleri gerçekçi olup, abartılma
dan belirlenmeye özen gösterilmiştir. 

Kamu kaynakları yanında özel kaynaklar ile dış 
kaynaklara önemli derecede ağırlık veren politikala
ra yer verilmiştir. Kaynak • yaratma ve tasarruf den
gesi praltilk bir şiekilde ele alınmıştır. Tasarrufun teş
viki ve enflasyonla mücadele uygun tedbirlerle teşvik 
eritmektedir. 

iBeşiinci Beş Yıllık Kalkınma Planının genel den
gesi maharetle ve titizlikle İşlenmiş, döviz kürü poli
tikası temel dengeleri koruyucu mahiyette tedrici ar
tışla izlenmişler. 

— 152 — 



T. B. M, M. B : 89 

Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planının diğer bir 
özeüği dıe önceki planlara nazaran çok farklı bir bi-
oimlde, mevcut Hükümet Programı ile uyum arz et
mekte ve ilk defa planı ta'lib'ik edecek olan bir hükü
met tarafından bu Planın hazırlanmi'ş olmasıdır. 

issizliğin gMerilme'sJi'ne dönük tedbirler manzume
si doyurucu bir göPümıüim arz etmekte, emek - yoğun 
'teknolojisi kullanımı ve konut yatırımlarının hızHan-
dırıtaıaisı bu unsuru güçlendirici teldib'inler olarak ele 
alınmaktadır. 

Türkiye'de konut sorununun ilk defa ciddî ted
birler Ve yaratıllan kaynaklarla çözüme kavuşturul
ması aşmaçlanimıiştır. 

Sayın üyeler, görülüyor ki, Beşinci Bieş Yıllık Kal-' 
kınma Planı tamamen gerçekçi, meımleke't meselele
rine ciddî ve köklü yak'laşum'Iarla çözüm getirmeyi 
amaçlayan, iyi riiyelt ve memleket severli'Me hazırlan
mış bir planıdır. Temelin'de Türk mucizesi yaraitma 
öziü ve siözü bir olan Anavatan iktidarının felsefesini 
'bütün ibJtülşaımıyla yansı'tımaiktadır. 

'Bu Planın hazırlanmalsın'da emeği geçen ilg'ili ku
ruluş ve kişilere tüm içtenlikle teşielk'kür e'der, Planın 
Yüce M,iıMle)tlilm,ize ve aziz vatanımıza hayırlı olmasını 
temenni eider, Yüce Heyetinize en derin sayg ularımı 
ısuniarım efendim. (ÎAilIki'şılar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Erglül 35 dakika konulmuştur. 
Anavatan Partisi Şirnldiye kaldar 2 saat 38 dakika 

konuşmuişltur. Böylece 3 saat 20 dakika dalha müddeti 
vardır. 

ıNtfilllîyeltçı Demloikraisü Partisi Grubu adına Sayın 
Aziiz Kaygısız; buyurun efertdilm. (Alkışlar) 

IMDP GRUBU ADIMA AZİZ KAYGISIZ (Kars) 
—' Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Milliyetçi De
mokrasi Partisi Grubu adına Beş Yıllılk Kalkınma Pla
nı ile ilg'ili olarak eğitim, külttür, gençlik ve sıpor k'o-
ınuısurtda göriüşler'irriizd surum ak için huzurunuzlda bu
lunuyorum. Bu vesileyle Yüce Heyetinize grubum 
ve şahsım adına en derin hürmetler'imli sunuyorum. 

Maldmlarıınıız olduğu üzere kalkınmanın en önemli 
sarkarımdan biri şüphesiz ^nginlemeMr, gayri'1 safi 
millî hâsılla artışı ile teknik ve teknolojide gelÜşme-
d'ir, yatırımları artırmak, sanayİHeşmekıtür; kısacası 
büyümektir. Bütan bunlarım hedefi m'iLlî geliri artır
mak ve onu iyi bir şekilde böfüşitlürmek, sosyal ada
leti ve slosyal huzuru yaygın hale getirmekle olacak
tır. Yarii, cehaletin kökünü kazımak, işsizl'iğın kökü
nü kazımak, falkürlüği ortadan kaldırmaktır. 

Bütlün bunlar bir biÜg'i, 'bir hüner ve en önemlisi 
bir eğittim işIMir. Kalkınmanın yolu bilim ve araştır-
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maldan, araştırmanın yolu da eğitim ve okuldan ge
çer. Bugün dünyalda yapılmakta olan bilimsel araş
tırmaların yüzde 95'i 30 civarında olan kalkınmış ül
kelerde yapılmalkltadır. Dünya niüfusunun üçte ikisine 
sahtip olan diğer yüze yakın geri kalmış ülkede, araş
tırmaların sadece yüzde S*i yapılmaktadır. 

'Bugün Türkiye, arastana, bilgime kattkı konusun
da maalesef MısırMan bile geride vte 41 inci sırada
dır. Bilimsel araştırmaları teşvik edici yönde Planda 
maalesef iç açıcı bir İbareye bile rastlanmamıştır. Ni
tekim, Hükümetin yan Ödeme ve ek gösterge ile il
gili çıkardığı son kararnam'esinlde, araştırmayı yapa
cak ve yaptıracak olan üniversifcelerimizdeiki bilim 
aidamlarına reva gördüğü ek gösterge bu ilIgfeizHiğin, 
bu lakaydinin en barız bir örneğidir. Bliım adamına 
verilen ek gösterge rakamı, bir genel müdürlükteki 
daire baş/kanı derecesinde olan rakamdır. Bilim alda-
mına biçilen değer bu olduktan sonra, sfeler neyi teş
vik edecekls'iınfe? 

Sayın milletvekilleri bugün kalkınmış olan ileri se
viyedeki ülkeleri incelediğimiz zaman bunların bütün 
eğitim kurum ve vasıtalarını bilgi üretmek, bilgi bi-. 
rikimini sağlamak için seferber ettiklerini görürüz. Kal
kınmada dinamizm vardır. Bu yaratıcılık, bu yenileyi-
cilik, bu değiştiricilik, hareketlilik, dışa dönüklük ge
rektirir. iş bitiren kişiler aradınız, iş başa düşünce, 
umut verdiklerinizi sükûtu hayale uğıraıütauz. îşte yedi 
aylık icraatınız ortada, kalkınmayı sıfırladınız. Ke
merleri sıktıra sıktıra vatandaşın canını çıkardınız. 
Enflasyonu siz aşağı çekiyorsunuz, siz vatandaşa azap 
çektiriyorsunuz. Sizleri idare edenler bir taassup, bir 
şuursuz inat' ve tutuculuk içindedir, Bunlar kalkın
mayı engelleyen faktörlerdir. Tavsiye ederim bu ke
feni yırtınız, yöneticilerinizi uyarınız. 

Sayın milletvekilleri, eğitimin kalkınmayla olan 
ilişkilerini, başka bir deyişle eğitimin kallkınrnadaki 
yerini ya da eğitimin kalkınmaya olan etkisini araş
tırırken hadiseyi istatistikî analizlerden çok rasyonel 
bir şekilde gözleme dayalı olarak ele almak daha doğ
ru olur. Zira bu konuda çoğu zaman güvenilir istatis
tikî bilgilerden mahrum bulunmaktayız. Tabiî daha 
detaya inmek istediğimizde kalkınmayı etkileyen fak
törler arasında bulunan, bilimsel araştırma ve teknik 
araştırma ile yetişen insan gücü, gazete okuma, dış 
haberleşme, doktor hastane, konut, beslenme, boş za
manları değerlendirme, okullaşma ve gelir dağılımı 
gibi değişken durumları dikkate almak ve analiz et
mek gerekir. Aslında gayri safi millî hasıla, kalkın
mışlığın kaynağında önemli bir ölçek olmakla beraber 
beynelmilel anlamda mutlak bir ölçü değildir, örne-
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ğin: Dünya Bankasının yayınlarına göre, ülkeler sı
ralamasında İsveç kültür yapan her ferde düşen 17 450 
dolarlık gayri safi millî hasıla ile en başta, Birleşik 
Arap Emirlikleri; 24 600 dolarlık gayri safi millî ha
sıla ile 20 inci sıradadır. Kanada 11 40,0 dolarlık 
gayri safi millî hasıla ile 10 uncu sırada iken; Kuveyt 
20 900 dolarla 21 inci sırada, Suudi Arabistan 12 600 
dolarla 22 nci sırada bulunmaktadır. 

Buna karşı aynı tabloda ülkelerin okur - yazarlık 
oranına baktığımız zaman îsveç ve Kanada'da yüz
de 99'luk okur - yazarlık seviyesine karşılık; Birle
şik Arap Emirliklerinde bu oran yüzde 56, Kuveyt'te 
yüzde 60, Suudi Arabistan'da yüzde 25 seviyesinde 
bulunmaktadır. 

Bu durum bize eğitim - kalkınma ilişkisinin öne
mini belirtmeye çalışırken güçlü bir ışık tutmaktadır. 

Yıllarca fizikî sermayeye verilmekte olan ehem
miyetten sonra bugün anlaşılmaktadır ki, beşerî ser
maye olan insan gücünün eğitimi için yapılan yatırım 
büyük biır önem taşımaktadır. Çünkü fizikî sermaye 
ve yatırım ile sağlanan kalkınmayı, beşerî sermaye 
yani insan gücündeki bilgi ve beceri noksanı geniş 
ölçüde etkiler ve engeller. 

Bunun içindir ki, bugün sermaye stoku muhtevası
na para yanında bilgi, beceri, eğitim ve bunların et
kili bir şekilde kullanması dahil edilmektedir. 

«Benim her şeyimi alın, fakat insanlarımı bana bı
rakın, hepsini yeniden daha mükemmel olarak kura
rım» diyen Henry Ford gerçeği çarpıcı bir ifade ile 
dile getirmiştir. 

Sayın milletvekilleri, verimsiz çalışma, meslekler-
deki uzlaşma noksanlığı, ekonomik değişme bilincin
den mahrumiyet, fizikî sermayeyi kullanmadaki bece
riksizlikler kalkınmayı frenler. Bunun idraki içinde 
olan toplumlar beşerî sermayeye ve onun yükseltilme
sinde amil olan eğitime daha büyük önem vermekte
dir. Onlar biliyorlar ki, bilgi yetersizliği, eğitim nok
sanlığı ve bunlara inzimamen yeşil ve kızıl taassup, 
geri kalmışlığın en belirgin sebebidir. İşte Beşinci Beş 
Yıllık Kalkınma Planı tümüyle bu bilinçten mahrum 
olarak hazırlanmış, eski yılların tekrar edilen madde
leri halinde Yüce Meclise getirilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, eğitimin kalkınmadaki yeri 
ve önemi kalkınmış olan ülkeler için daha farklı bir 
anlam taşımaktadır. Öte yandan kalkınmakta olan 
ülkelerin eğitimde ağırlık vereceği hususlar, kalkınmış 
ülkelerden farklı olmaktadır. Bu ülkelerde genel eği
timden çok, teknik eğitime önem verildiği artık gö
rülmüştür. Bizim ülkede daha az zaman alan, daha 

ucuza ımalolan insangücü ihtiyacına daha kolay ola
rak yaklaşan, insan niteliklerini daha etkili ve belir
gin biçimde ortaya koyacak türde bir eğitime ihtiyaç 
vardır. Bu da teknik eğitime ağırlık verilmesiyle müm
kün olur. Gelmiş ve geçmiş hükümet programlarında 
teknik eğitime ağırlık verileceğini belirten ibareler 
kaydedilmiştir; ama teknik öğretim bir-arpa boyu bile 
yol alamamıştır. Bu defa da Beşinci Beş Yıllık Kal
kınma Planının teknik eğitime ne denli yaklaştığı mu
allaktadır. 

100 üncü tablodaki bilgilere göre, Plan Dönemi so
nunda genel eğitim ile teknik eğitim başabaş bile ola
mıyor. Bize teknik eğitimde bir seferberlik lazım. 
1941-1948 yılları arasında yapılan teknik eğitim sefer
berliği azmi sonucunda ortaya çıkan gelişmeler ile 
bugünkü eğilim, hâlâ o teknik kuruluş ve plan içeri
sinde devam etmektedir. 1948 yılında yapılan teknik 
araştırmalar neticesindeki uygulamaların, yine aynı 
tarzda, aynı plan uygulaması içerisinde hiçbir gelişme 
görmediği göze çarpmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, teknik bilgiyi küçümseyen, 
meslekî eğitimi ikinci plana alan, belli kalıpların dışı
na çıkmadan nesiller yetiştiren bir eğitim, kalkınma
mızı sağlayamaz. Tarımda çalışmayı sevdirmeyen, kır
sal kesimden kaçışı önlemeyen bir eğitim şekli, kal
kınmanın düşmanıdır. 'Meyvelerini kırsal bölgelere 
yansıtmayan bir eğitim, sadece bir zümrenin işine ya
rar. Bu nedenle şehirlerdeki eğitim düzenlemelerimizi 
köylere, kırsal kesimlere yansıtmak zorundayız. Bu 
da ancak planlı bir çalışmayla olur. Maalesef bu 
Planda bunları bulamazsınız. 

Öte yandan yükseköğretim açısından yüzde 9 
olan okullaşma oranı, Plan Döneminde yüzde 12'ye 
çıkarılacaktır. Komşularımız Bulgaristan ve Yu
nanistan'da bu oran yüzde 22'dir. Acaba bu gidişle 
hangi yıl sonra onların seviyesine geleceğiz? Mamafih 
gelsek ne olur; halen yüzde 9 seviyesindeyken bile, 
yüksekokul diplomalı işsizlerimizin durumu ortada 
ve her geçen gün bunlara yenileri eklenmektedir. 

Sayın milletvekilleri, Atatürk diyor ki: «Dünyada 
her şey için, maneviyat için, hayat için, muvaffakiyet 
için en hakiki mürşit ilimdir.» Bunun kaynağı da 
okuldur, eğitimdir, öğretmendir. Okullara bakarsanız 
ders araç ve gereçleri noksandır, yetersizdir; Çoğu da 
çağdışıdır. Kütüphaneler laboratuvaırlar işlikleri kapa
tılıp dershane yapılmıştır. Çift tedrisat âdeta normal 
öğretim diye benimsenmiştir. Bu Planlı Dönemde, bu 
çift öğretimden kurtulmak yine mümkün olmayacak
tır. Hal böyle olunca, eğitimin nesine dokunacağız, 
eğitimin nesini düzelteceğiz? Millî Eğitim Bakanlığı, 
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öğretmenleri başarılı olmaya özendirici, başarılı hiz
metleri ödüllendirici objektif bir teftiş ve değerlendirme 
sisteminden yoksundur. Başarılı hizmetlerinin takdir 
edilmediğini anlayan öğretmen meslekten ayrılmakta, 
maddeten takdir edildiği özel sektörün işlettiği okul
lara veya dershanelere geçmektedir. 

öğretmen yetiştirme işleri çok acıklı bir safhaya 
girmiştir, öğretmen yetiştiren yükseköğretim kurum-
larıımız, üniversitelerarası seçme sınavları yoluyla öğ
renci almaktadır. Üniversiteye kayıt için müracaat 
eden gençlerin gözü, tıp fakültesi, mühendislik, siya
sal, hukuk ve benzeri fakültelerdedir. Dolayısıyla üni
versite adayı gençler, bu fakülteleri tercihlerinin başı
na yazmakta, öğretmen yetiştiren yüksekokulları ise, 
boşta kalmak kaygısıyla son tercih olarak son sıralara 
koymaktadırlar. Bunun açık anlamı şudur: öğretmen 
olmayı hayalinden bile geçirmeyen gençler, son anda 
boş kalmamak için tesadüfen öğretmenlik mesleğinin 
kucağına istemeye istemeye düşmektedir, öğretmen 
yetiştir^ yüksekokullar, doktor, mühendis ve avukat 
okna başarısını göstermeyerek hayal kırıklığına uğ
ramış, içleri buruk gençleri öğretmenlik mesleğine 
hazırlamak gibi ciddi, güç görevi üstlenmiş bulunmak
tadır, Bu durum, eğitim yüksekokulları için küçüm
senmeyecek kadar önemli bir talihsizliktir. Burada 
okumaya başlayan gençler, müteakip yıllarda üniver
site sınavlarına tekrar tekrar yeniden katılmaktadır. 
Âdeta öğretmen olmamak için güçlerini son zerresine 
kadar kullanmaya çahşmaktadırlar. 

Eğitim yüksekokullarında «Ben öğretmen olaca
ğım» bilincinde öğrenci yetiştirmek mümkün olmadık
ça okullarımızda kaliteli eğitim elde etmek mümkün 
değildir. Bu da, ancak ve ancak öğretmene maddî ve 
manevî değerler kazandırmakla mümkün olur. Bu 
nedenle; Hükümete, Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanına ve Yükseköğretim Kurulu yetküilerine bü
yük görevler düşmektedir. 

öte yandan, eğitim yüksekokullarında öğretmenlik 
uygulamaları 4 haftalık bir süreyi kapsamaktadır. Uy
gulama çalışmaları şehir okullarında yapılmaktadır. 
Yarın köye gidecek ve birleştirilmiş sınıflarda öğret
menlik yapacak bu kişiler gerçek uygulamadan haber
siz, hayalî öğretmenlik uygulamasına zorlanmaktadır
lar. Bu amacın verimli bir şekilde gerçekleşmesi için, 
eğitim fakülteleri bünyesinde deneme ilkokulları açıl
malıdır. Nasıl ki, tıp fakülteleri bünyelerinde birer 
araştırma hastanesi varsa aynı durum, ilkokul öğret
meni yetiştiren eğitim fakülteleri için de düşünülme
lidir. 

Eğitim bir ülke için masraflı ancak ölü bir yatı
rım değildir. Eğitim için harcanacak her kuruş, ülke 
kalkınmasına güç katan bir yatırımdır. Bu yatırım ül
ke kalkınmasında istenen faydayı sağlayabilir. Eğitim 
çalışmalarının nitelikli eğitimciler eliyle sürdürülme
sinde sayısız yararlar vardır. Bu ise amaca yönelik, 
başarılı öğretmen yetiştirme felsefesiyle mümkün olur. 

Sayın milletvekilleri, kültürümüz Allah'a emanet; 
kendi halinde yuvarlanıp gidiyor. Plan da, maalesef 
bu felsefe içinde kültürümüze bakmış. O yüzden ne 
desek azdır. Hele gençlerimizin durumu, «Ne halleri 
varsa görsünler» anlayışı içinde ele alınmıştır. Bu me
selelere çözüm getirecek bir bakış sağlayamadıktan 
sonra, planda istediğimiz kadar maddeler sıralasak 
hepsi boştur. 

Millî Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Vehbi 
Dinçerler'den aynı azmi, aynı dinamizmi bekliyoruz. 
Saym Bakan çok iyi niyetlidir, fevkalade iyi çalışmak
tadır, işi bilene vermek için çırpınıp durmaktadır, 
kendisini takdirle izliyoruz; ancak Plan kendisine 
yardımcı olamazsa Saym Bakan bu işte nasıl başarılı 
olur? Zira elinde sihirli değneği yoktur, j 

Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planımjı Büyük Türk 
Milletine, Hükümetimize hayırlı, uğurliı olması dile
ğiyle hepinize saygılar sunuyorum. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Saym Kaygısız 20 dakika konul
muştur. | 

Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu atfına Sayın 
Rıfat Bayazıt; buyurunuz efendim. j | 

MDP GRUBU ADINA RIFAT BA1 YA|ziT (Kah
ramanmaraş) — Sayın Başkan, muhtjsrenjı milletve
killeri; Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planının Beşinci 
bölümü olan «Kurumsal ve idarî Düzettlerheler» baş
lıklı «Adalet Hizmetleri», «Kamu Yönetiminin İyileş
tirilmesi», «Vakıf Kuruluşları» üzerindeki partimiz 
grubunun görüş ve temennilerini arz eşeceğim. 

Kalkınma planı fikri; müessese olajak Türk .inkı
labının' ekonomik görüşüne yabancı jdeğildir. İkinci 
Cihan Savaşı öncesinde kısmî planlamalar millî bir 
hareket sayılabilir. 1960'dan sonra planlama sosyal 
devleti tatmin edici olmamıştır; çünkü jzaman zaman, 
bilhassa koalisyonlar devrinde, plana ^adık kalınma
mıştır. Bu halin devam etmemesini tpmenni ederiz. 

Adalet Hizmetleri: Türk Milleti adaletin mülkün 
temeli olduğu ilkesine içtenlikle bağlıdır. Ayrıca, ada
letin demokratik parlamenter rejim içinde önemli ro
lünü biliyoruz. Bu itibarla, adalet mekanizmasını de
mokratik parlamenter rejimin teminatı olarak görü-
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yor, bu teşkilatın adil, en az gideri© mümkün olan 1 
süratli biçimde işlemesi gerektiğine inanıyoruz. Ana- I 
yasanın 141 inci maddesinin son fıkrası da buna I 
amirdir. Bu amaçla 1982 Anayasasının hükümlerini I 
süratle uygulama alanına koymak üzere yeniden ted- I 
vini veya revizyonu gereken kanunlarla ilgili çalışma- I 
lar en kısa zamanda yapılmalıdır, özellikle temel I 
hak ve hürriyetlerle, sosyal, ekonomik hak ve ödev- I 
lere ilişkin olanlara öncelik verilmelidir. 1982 Anaya- I 
sasında yer alan yeni hükümler karşısında geçerlili- I 
ğini kaybetmiş, bugünün şartlarına uymaması sebe- I 
biyle uygulama imkânı kalmamış olan kanunlarda I 
gerekli düzeltme ve düzenlemeler yapılmalıdır. Ayrı- I 
ca, yeni çıkarılacak kanunların hukuk diline, kanun I 
tekniğine ve biçimine uygunluğunu sağlamak üzere, I 
yürütme ve yasama organlarına yardımcı olmak için I 
gerekli teşkilat bir an önce kurulmahdır. I 

Türk Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bü- I 
tünlüğü; hür demokratik düzen ve nitelikleri Anaya- I 
şada belirlenen Cumhuriyet yönetimi aleyhinde işlenen I 
doğrudan doğruya Devletin iç ve dış güvenliğini ilgi- I 
lendiren suçlara bakmakla görevli 'Devlet Güvenlik I 
Mahkemelerinin faaliyete geçmiş olmasını memnuni- I 
yetle karşılıyoruz. Kadrolarının, lojman, araç ve ge- I 
reçlerinin bir an önce tamamlanmasını bekliyoruz. I 

Adlî Yargı Mahkemeleri Kuruluş Kanununun bir I 
an önce hazırlanarak Yüce Meclise sunulmasını bek- I 
liyoruz. Anayasanın 140 inci maddesi de buna amir- I 
diır. I 

Ağır işleyen adalet mekanizmasının adaletin ger- I 
çekleşmesinde etkili ve başarılı olamayacağı görüşün- I 
deyiz. Bu itibarla, vatandaşların uzayan davaları do- I 
layısıyla şikâyetlerini asgarî düzeye indirmek için 
adalet hizmetlerini, ilmin gereklerine göre yeniden dü- I 
zenlemeyi ve adalet teşkilatını daha modern şekle ge- I 
tirmeyi amaç edinmiş bulunuyoruz. Bu itibarla; ilk de- I 
rece mahkemeleriyle, içtihat mahkemesi olması gere- I 
ken Yargıtay arasında üst mahkemelerin; yani istinaf I 
mahkemelerinin kurulmasına Planda yer verilmesini I 
bir müjde olarak kabul ediyoruz. I 

Mahkemelerin ihtisas mahkemeleri haline getiril- I 
meşine, îcra îflas Kanunu dahil olmak üzere, usul I 
kanunlarının yeniden gözden geçirilerek, süratli, taraf- I 
sız ve etkili bir biçimde adalet hizmetinin yürütülmesi I 
için gerekli çalışmaların yapılmasına; adlî ve idarî yar- I 
gıda görev alan hâkim ve savcıların daha iyi yetiş
tirilmesi için staj akademilerinin- kurulmasına, meslek I 
içi eğitimin sağlanmasına, yan hizmetlerin modern ge- I 
ireklere uygun bir hale getirilmesine, bu yönde adalet | 

yüksekokullarının artırılmasına, adlî sicil ve istatistiki 
bilgileri noksansız, affa uğramış olanların dahi düzen
lenmesinde, adalet teşkilatına süratli bilgi verilmesiyle 
modern teknoloji ve bilgisayar sisteminden geniş öl
çüde yararlanmasına, mahkemelerin ve savcıların ki
taplık, araç ve gereçlerle donatılmasına Planda önce
lik verilmesini arzu etmekteyiz, 

Adlî ve idarî yargıda boş kadroların doldurulması 
için, hâkimlik ve savcılık mesleğinin maddî ve mane
vî yönden daha cazip bir hale getirilmesini ve son dü
zenlemedeki huzuru bozan ayrıcalıkların süratle gide
rilmesini bekliyoruz. 

Aylık ve ödenekler Hakkındaki Kanundan da bu 
vesileyle bir nebze bahsetmeyi bir görev biliyorum. 

Anayasamızın 142 nci maddesinin ışığı altında Ku
rucu Meclisçe kabul edilmiş bulunan 24.2.1983 tarihli 
2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununun 2 nci 
maddesinin 2 nci fıkrası ile 103 üncü, 104 üncü mad
deleri Anayasa Mahkemesi asil ve yedek üyeleriyle, 
Yargıtay Başkan ve üyeleri, Yargıtay Cı^huriyet 
Başsavcısı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcıvekili, bi
rinci sınıf hâkim ve savcılar, Danıştay Başkanı ve 
üyeleri, Danıştay Başsavcısının aylık ve ödeneklerinde 
birlik ve beraberlik sağlanmış ve yalnız Anayasa 
Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay Başkanlarıyla Yar
gıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısına 
makam -tazminatı verilmesi öngörülmüş iken, bu defa 
26 Haziran 1984 tarihli 241 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ile önceki ilkeler altüst edilerek oturmuş 
olan müesseselerde bir huzursuzluk yaratacak şekilde 
Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmaz
lık Mahkemesi Başkanlarına ve Cumhuriyet Başsav
cılığına ek gösterge 1 100 olarak kabul edilmiş ve 
bunlara ayrıca makam tazminatı verileceği öngörül
müş; diğer taraftan Yargıtay birinci başjkanvekilleriy-
le, daire başkanları, Cumhuriyet başsavcı vekili, Da
nıştay daire başkanları, Danıştay Başsavcısı, Askerî 
Yargıtay Başkanı, Askerî Yargıtay daire başkanları, 
Askerî Yargıtay Cumhuriyet Savcısı, Askerî Yüksek 
İdare Mahkemesi Başkanı ve üyeleri de bu statüye da
hil edilerek, Anayasa Mahkemesi asil ve yedek üyelerin
den tefrik edilmek suretiyle 800 ek gösterge verilmiş. 
Anayasa Mahkemesi asil ve yedek üyelerine 900 ek 
gösterge verilmek suretiyle bu müesseseler içerisinde 
düzen tamamıyla bozulmuştur. Ayrıca, Adalet Müfet
tişlerine verilen özel hizmet tazminatı, bu kere Cum
huriyet Başsavcı Yardımcısı ve yardımcılarına da ve
rilmek suretiyle, teşkilatta hizımet gören bütün savcı 
ve hâkimlerde bir ayrıcalık yaratılmak suretiyle sene
lerden beri süren aylık ve ödenek düzeni bir anda alt-
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üst edilmiştir. Hatta, daha önce Danıştay Başsavcısına 
makam tazminatı verildiği-faalde-bu kere bu başsavcı 
da makam tazminatından mahrum edilmiş, kazanıl
mış hak ihlal edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, hepiniz yurdun muhtelif 
yerlerinden, il ve ilçelerden geldiniz; hâkim ve savcı
ların ne şartlar içerisinde çalıştıklarını; cumartesi, 
pazar, hatta bayram ve resmî tatil günleri vazife ba
şında olduklarını bilirsiniz. Gecenin saat 20.00'sine ka
dar 3005 sayılı Kanun hükümlerine göre vazife gör
düklerini hepiniz müşahede etmişsinizdir. Bu hâkim 
ve savcılar, kendi maaşlarından gayri hiçbir yar
dım ve hiçbir hak almazlar; maaşları, ödenekleri ve 
ek göstergeleri dışında. 

Muhterem arkadaşlar, bu son kararname ile mün
hal olan kadrolarda vazife gören memurlara, va
zife gördükleri müddetçe kendilerinin maaşlarından 
gayri onlara 2/3 nispetinde o görevin aylıkları veril
mektedir. Halbuki, kaza ve vilayetlerde vazife gören 
hâkimler, kadro noksanlığı dolayısıyla üç mahkeme
ye bakmaktadır; bunlar baktıkları mahkemelerden 
hiçbir ücret ve ödenek almamaktadırlar. 

12 Eylülden önce büyük bir imtihan vermiş olan 
yargı mensupları ile hâkim ve savcıların meslek se-
verliliıklerinin, vazifeye bağlılıklarının mükâfatı bu mu 
olacaktı? Ben bunun, Sayın Hükümet tarafından en 
kısa bk zamanda düzeltileceğini ümit ediyorum; Sayın 
Adalet Bakanımız da herhalde bu konu ile ilgilene
cektir. 

Cezaevlerini, kişiyi yeniden topluma kazandırma, 
ıslah ve eğitim aracı olarak görmekteyiz. Bu sebep
le mahkûmların cezalarım daha insanî şekilde çek
melerini sağlamak, cezaevi şaftlarını iyileştirmek, tu
tuklularla hükümlüleri, çocuklarla yetişkinleri aynı 
çatı altında bulundurmamak, cezaevlerindekilerin bir
birleriyle ve yönetimle ilişkilerini daha olumlu kılmak, 
iyi hal göstermek, hükümlülerin ayrıcalıklarını daha 
da geliştirmek hususlarında gerekli tedbirlerin alınma
sını arzu etmekteyiz. 

Cezaevlerinde disiplin ve asayişi sağlamak, firarı 
önleyici tedbirlerin geliştirilmesi, 647 sayılı Kanunun 
2Ö3§ sayılı Kanunla değiştirilen 17 nci maddesinin 
getirdiği zorunluluk karşısında kamu kuruluşlarının 
öncelikle hükümlü çalıştırmalarına ağırlık verilmesi, 
ıslaha yönelmiş iyi hal hükümlülerinin daha serbest 
şartlar içerisinde çalışmalarını ıslah etmeleri için, iş 
esası üzerine kurulu açık ve yarı açık cezaevlerinin 
çoğaltılması, kapalı cezaevlerinde iş yurdu çalışma
larının genişletilmesi, hükümlü ve tutukluların atıl iş-
güçlerinin değerlendirilmesi sağlanmalıdır. 
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Tip cezaevlerinin yapımına hız. verilmeli, ceza in
faz kurumlarının kiralık cezaevlerinden, cezaevi ola
rak kullanılmaya müsait olmayan Devlete ait eski 
'binalardan kurtanknaları temin edilmelidir. Ceza in
fazından sonraki korunmanın müesseseleştiri'lmesine 
önem verilmelidir. Danışma Meclisi zamanında. Hü
kümetten gelip Danışma Meclis^ce kabul edilen, Kon
seyden çıkarılması yetiştirilemeyen Patronaj Kanunu 
Yüce Meclise sevk edilmelidir. 

Cezaevlerinde bulunanların okuma yazma öğre
nimleri, meslek ve sanat edinmeleri ve bu suretle ce
zaevlerinde bulundukları süre ve hürriyetlerine ka
vuştuktan sonra da prodüktif hale getirilmeleri sağ
lanmalıdır. 

Ayrıca tutuklu ve hükümlülerin aileleriyle ilişki
lerini daha düzenli olarak sürdürmeleri ve bunların 
cezası bitenlerinin topluma süratle intibakı için ge
rekli sistemin getirilmesine çalışılmalıdır. Adalet teş
kilatının önem'i ve itibarı dikkate alınarak mahke
melerin ve Cumhuriyet savcılarının işgal ettiği bina
larla cezaevlerinin, mesleğin ciddiyetiyle onuruna ya
kışır hale getirilmesine Planda önem verilmelidir. Hâ
kim ve savcılarla adalet personelinin daha huzurlu ve 
verimli çalışmaları için bunların konut ihtiyaçlarının 
karşılanmasına, toplu taşımacılığa önem verilmelidir. 

Muhterem arkadaşlar, bilhassa toplu taşımacılık 
üzerinde büyük şehirlerdeki adalet dairelerinde çok 
sıkıntı çekilmektedir. Saat sabah 09.00*da mesai ol
duğu halde, memurlar, hatta hâkimler dahi vazife
lerine yetişememektedirler. Bunlar toplu taşımacılık 
suretiyle vazifelerinin başına getirilirse, akşam da iş
leri bitince götürülürse diğer memurlar gibi herhalde 
randıman daha fazla olur. 

Adaletin gerçekleştirilmesinde önemli vardımı ol
duğuna inandığımız avukatların daha iyi yetiştirilme^ 
si, avukatlık mesleğinin vüceltilmesi için gerekli ted
birlerin alınması lüzumuna inanıyoruz. 

Kamu hizmetlerinin iyileştirilmesi, kamu hizmet
lerinde sürat ve etkinliğin kazandırılması için bürok
ratik engellerin azaltılması, kamu hizmeti görevlile
rinin hizmete alınmasında nitelik ve liyakat ilkelerine 
uyulması; kalkınma esaslarına uygun şekilde kamu 
idaresinin toplum ihtiyaçlarına göre teşkilatlandırıl
ması, kamu görevine atanacakların niteliklerine gö
re yetkileri, haklan, yükümlülükleri aylık ödenekleri 
ve diğer özlük işlerinin normal yaşam düzeyine ulaş
tırılması, suni yollarla istihdam yaratılmasından sa
kınılması lazımdır. 

Memur ve diğer kamu görevlilerinin işledik
leri iddia edilen suçlardan ötürü ceza ko-
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şında, kanunun gösterdiği idarî merciin iznine bağlan
ması, Anayasanın 129 uncu maddesinin son fıkrası 
gereği olup, ihtiyaçlara cevap veremeyecek hale ge
len Memurin Mühakemat Kanununun, Anayasanın 
129 uncu maddesinin ışığı altında gözden geçirilmesi 
gereklidir. 

İdarî yapıda günümüzün şartlarına uyum sağlaya
cak halkın ihtiyaçlarına, beklentilerine, özlemlerine 
cevap verecek biçimde yeni düzenlemelere gidilmesi; 
idarenin ve kamu personelinin, halkın hizmetinde bu
lunmasının devletin otoritesini zaafa uğratmaması doğ
rulusunda olmasının sağlanması; merkezî idare ile 
mahallî idare arasındaki görev ayırımının daha ger
çekçi esaslara dayandırılması; toplumun bir dinamizm 
içinde bulunduğu dikkate alınarak, idarenin sürekli
liği ve gelişmesini sağlayacak tedbirlerin getirilmesi 
lazımdır. 

Kamu personeli fonksiyonunun geliştirilmesi için 
hizmet İçi ve üst düzey hizmet öncesi eğitimin ger
çekleştirilmesi, kamu yönetiminde her şeyden önce 
adil ve tarafsız bir biçimde hizmet verilmesinin sağ
lanması, kamu personelinin tayin ve terfiinde perso
nelin .bilgisi, çalışkanlığı, tecrübesi, dürüstlüğü, nite
likleri dışında bir faktörün dikkate alınmaması; ka
mu personelinin yöneticisine inanacağı, hakkının yen-
meveceğinden ve amirlerince takdir edileceğinden as
la şüphe etmeyeceği inancına sahip olması temin edil
melidir. 

Manevî değer ve yargıları tahrip eden, vatandaşı 
devletten soğutan rüşvet ve yolsuzluklarla esaslı bir 
suretle mücadele edilmeli; şüpheli kamu görevlileri
nin bir kere daha denenmesi için mahrumiyet böl
gelerine ve hizmet bekleyen yerlere naklinin yapılma
ması, Şark ve mahrumiyet yerlerinin cezalıların sür
gün yeri olmaktan kurtarılması lazımdır. 

Vakıf kuruluşları : Yurttaşlar arasında toplumsal 
vardım ve dayanışmanın en eski hukuksal ve millî 
bir kuruluşu olan vakıflar tarih boyunca ekonomik 
ve sosval yönden topluma inkâr edilmeyecek kadar 
katkıda bulunmuştur. Bazı kamu hizmetlerinin ger
çekleştirilmesi amacıyla kurulan vakıflar, bütün özel
likleriyle sermayeleri ve yatırımlarıyla ekonomide ay
rı bir önem kazanmaktadır.-Vakıfları millî yetenek
lerden saptırmadan vakıf hukuku ve kültürüne uy
gun olarak teşVik edici tedbirler alınmalıdır, 

Vakıflar, 1967 yılında yürürlüğe giren 900 sayılı 
Kanun uvarmca vergi muafiyetinden yararlandırrlima-
lıdır. Askerî amaçla kurulan vakıflar, sosyal amaçları 
güden vakıflar, kültürel amaçlı vakıflar topluma sa-
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yılamayacak derecede fayda yaratmaktadır ve yarat
maya devam etmeleri teşvik edilmelidir. 

Vakıf emlakine gerek şahıs ve gerekse kamu ida
relerinin müdahalelerinin önlenmesi için gerekli ted
birlerin alınmasına ve kontrollerin devam etmesine 
önem verilmelidir. 

Yurt dışı ve yurt içi vakıf eski eserlerinin korun
ması ve yaşatılması için gerekli tedbirler önemle alın
malıdır. 

Vakıflarda hizmet veren ve alanlara, yurt sathına 
yayanlara huzurunuzda partimiz namına şükranları
mızı sunmayı bir görev sayarım. 

Yüce Meclisçe ka'bul edilecek olan Beşinci Beş 
Yıllık Kalkınma Planı, kamu kesimi için bağlayıcı ni
teliktedir, böyle olmalıdır. İdare ve idarî kuruluşlar 
plan çerçevesi içinde hareket etmek zorundadırlar. 

Planın gerçekleştirilmesi yalnız ekonomimizin, 
sosyal kalkınmamızın başarısı değil, aynı zamanda 
demokrasimizin bir zaferi olmalıdır ve olmakta de
vam etmelidir. 

Yukarıdan beri arz ve izah ettiğim hususların 
Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planının uygulanmasın
da nazara alınmasını yüksek takdirlerinize sunar, 
Planın memlekete, Milletimize hayırlı ve uğurlu ol
masını diler, hepinize sonsuz saygılarımı sunarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayazıt 
Savın Bayazıt 25 dakika konuşmuştur. 
Şahısları adına söz alan Sayın Hüseyin Avni Sağ

ken; 'buvurun efendim. 
IHÜSEYÎN AVNt SAĞESEN (Ordu) — Sayın 

Başkan, Yüce Meclisin seçkin üyeleri; Yüce Mecli
sin hafta başından bu yana görüşmekte olduğu Be
şinci Beş Yıllık Kalkınma Planının hazırlanmasında 
emeği geçenlere huzurlarınızda teşekkürü bir borç bi
lirim. 

Planın değil hedef gösterilen hızlara ulaşması, 
mevcudu bile koruyacağı konusunda ciddî endişe
lerimiz vardır. Hükümetin işbaşına geldikten sonra 
aldığı kararların sonuçları vatandaşı, özellikle köylü, 
çiftçi, memur, lişç'i, dul ve yetimleri canından bez
dirmiştir. Elimizdeki bu Planım uygulanmasıyla da 
iktidarın ortadirek olarak tarif ettiği bu büyük halk 
kitlesi, ya da bölümü, ekonomik yönden bitmiş se
filler ordusu oluşturacaktır. Bu ise Türkiye'nin ge
leceği yönünden endişelerimizin ön sırasını oluştur
maktadır. 

Sayın milletvekilleri, hizmetler sektörü içinde 
'laştırmanm ekonomiye katkısı vücudun beslenme-

sindeki kan damarlarıyla eşdeğerdir. Başka bir de-
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yişle taşıma ve haberleşme ekonomik kalkınmanın 
ve ticarî hayatın kanı ve canıdır. Bu nedenle Beşinci 
Beş Yıllık Kalkınma Planının bu konuları üzerinde 
duracağım. 

Planların yapılması istatistikî verilere dayandırı
lır» Türkiye'dK. özellikle taşımalara ilişkin istatistikî 
verilerin yetersizliği ve güvenilirliği tartışılır konu ol
maktan öte, bu türden bilgi toplanmasına da Dör
düncü Beş Yıllık Planın son iki yılında başlanabl-
miştir, Sağlam istatistikî bilgilere dayanılarak yapı
lan dağılım ve olasılık hesaplarında artı - eksi yüzde 
20 tolerans kabulü temel kaidelerdendir. Türkiye'de 
taşımaya ilişkin istatistikî bilgilerde, hem de resmî 
kuruluşların verdiği bilgilerde, yüzde 100'e varan sap
malar söz konusudur. Bu türden donelere oturtula
rak yapılan planlardan ne sonuçlar alınacağını tak
dirlerinize sunmak istiyorum. 

Bugün medenî dünya, birim taşıma maliyeti çok 
yüksek olan karayolu taşımacılığından büyük bir sü
ratle demiryolu ve su yolu taşımacılığına kaymak
tadır. özellikle demiryollarımızın bu Plan Dönemin
de de tek hat olarak muhafaza edilmekte olması, bu
na karşın Planda halen yüzde 80,9 olan karayolu 
payımn yüzde 65,7'ye düşmesi ve buna karşılık de
miryolu, denizyolu ve boru hatlarının paylarının sı
rasıyla yüzde 18,3, yüzde 11,5 yüzde 4,4'e yükselme
si beklenmektedir denilmesi beklentilerimize yeni 
'beklentiler eklemekten öteye yeni bir şey vaat ede
memektedir. 

Sayın mUletvekilleri, bildiğiniz gibi Türkiye'nin 
çok önemli döviz girdilerinden birisi de, gerek 'ka
pıdan kapıya, gerekse limanlarımız aracılığı ile yap
tığımız transit taşımalardan elde edilmektedir. Bu 
sektör aslında bir hizmet satışı sektörüdür. Mal değil, 
hizmet satmaktadır. Bunun altım çizerek söylemek 
zorunluluğunu duymaktayım ve bugünkü Türkiye 
ortamında, yan hizmet sektörleriyle birlikte 80 bin 
civarında yurttaşımız bu sektörde iş bulma imkânına 
kavuşmuş bulunmaktadır. Bu rakam, yaklaşık 400 
bin insanımızın bu sektörden kamım doyurmakta ol
duğu anlamım taşır. Türkiye döviz girdileri yönün
den ise, yılda 350 - 400 milyon dolar ile hiç azım-
sanmayacak mertebede, ülke ekonomisinin gelişmesi
ne katkıda bulunmaktadır. 

Türk bürokrasisinde yaygın hir kanaat vardır: 
Türkiye, Ortadoğu - Avrupa transit nakliyesinde vaz
geçilmez bir konuma sahiptir. Esefle ifade edeyim 
ki, görüşmekte olduğumuz Planda bunu açık seçik 
görmek mümkündür. Türkiye Avrupa - Ortadoğu I 

I transit nakliyesinde vazgeçilmez, vazgeçilemez bir 
ülke değildir. Orta Avrupa'dan Rusya yoluyla iran'a 

I Culfa Demiryolu İstasyonundan günde 250 - 300 va
gon yük boşaltılmakta veya aktarılabilmektedir, De
nizyolu - karayolu veya demiryolu - denizyolu - ka
rayolu bağlantılı yapılan kambiyo transit taşımalarda 
Suriye'nin Tartus ve Lazkiye limanları, Ürdün'ün 
Akabe limanı, Lübnan iç harbi bittiğinde ise Bey
rut limanı Türkiye'ye karşı çok ciddî birer alterna
tiftir. 

Karayolu ile uluslararası taşıma filosunun sürek
li teşvik edilmesi sonucunda, artan atıl kapasiteyi 
çalıştırabilmek için 1981 yılı başlarında 120 - 150 
dolar/ton olan Mersin - İskenderun - Bağdat navlun 
ücretleri bugün 50 - 60 dolar/ton civarına düşmüş
tür. Planda bunu önleyici tedbirleri görmek isterdik. 
Ne yazık ki göremiyoruz. 

Yukarıda arz ettiğim gibi, karayolu taşımacılığı 
çok seri bir taşımacılık olmasına karşın, oldukça pa
halı bir taşıma türüdür. O nedenle Avrupalı nakliye
ci ve göndericiler daha düşük maliyetlerle taşıma yol
ları aramaktadırlar. Bunlardan birisi ise RORO taşı
macılığıdır. Bugün Yunanistan ve Suriye arasında 
yapılmakta olan RORO seferleri Avrupa, Ortadoğu 
arasındaki karayolunu 1 700 ila 1 800 kilometre kı
saltmaktadır. 

öte yandan Yunanistan ve Suriye Türkiye'yi ulus
lararası platformdan bu alanda ekarte etmek için 
elinden gelen her türlü gayreti sarf etmektedirler. 
Türkiye'nin buna karşı yıllardan beri sözü edilen ve 
Avrupa Ortadoğu karayolunu 2 700 ila 2 900 kilo
metre civarında kısaltan Venedik veya Koper ile 
Mersin İskenderun arasında RORO seferlerini ihdas 
etmesi ve uygun gemilerle bu hattı takviye ederek 
Ortadoğu nakliyesinde payını yükseltmesi gerekmek
tedir. Buna paralel olarak yulardan beri sözü edilen 
Haga - WASA projesinden Planda söz edilmemek
tedir. 

Diğer yandan Tuna su yolundan yararlanan ve 
önümüzdeki günlerde faaliyete geçecek olan Alman
ya Bulgaristan arasındaki RORO seferleri başlamak 
üzeredir. Buna alternatif olarak Romanya'nın Kös
tence limanıyla Trabzon ve Samsun limanlarımız ara
sında ihdası düşünülen ve bir türlü gerçekleştirileme
yen RORO seferlerinin işletilmesi için her iki ülke 
de üzerine düşeni yapmak zorundadır. Planda bunu 
da göremedik. Bunlar büyük atılımlardır. Polonya' 
nm Gdansk limanından başlayıp Türkiye'nin Gürbu-
lak, Habur ve Cilvegözü kapılarında bitecek olan 
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Avrupa Kuzey - Güney otoyolu TEM diye adlandı- 1 
rılan bu projeyle ilgili hususlara Planda yer veril
memiş olması bizleri endişelendirmektedir. Çünkü, 
Yunanistan Türkiye'yi bu projenin dışında bırakabil- I 
mek için yıllardan beri uluslararası platformlarda bü- I 
yük gayretler sarf etmiştir ve hâlâ da sarf etmek
tedir. I 

Sayın milletvekilleri, ulaştırma planlaması in
şaatı, koordinasyonu ve işletmesiyle bir bütündür. I 
Planlamasının olduğu kadar, inşaatının özellikleri, iş- I 
letmecisi ve koordinatörü tarafından tek elden yü- I 
rütülmek zorundadır. İş bilir olduğunu, bürokrasiyi I 
azaltacağını, işleri çabuklaştıracağını ve verimliliği 
artıracağını her fırsatta söyleyen Sayın Hükümet, I 
herhalde aceleciliğin verdiği bir unutkanlıkla olsa 
gerektir ki, Bayındırlık Bakanlığımız bünyesinde ki- I 
litlenip kalmış olan Karayolları Genel Müdürlüğü I 
lüle Hava Meydan ve Limanlan İnşaatı, Demiryolla- I 
rı İnşaatı ve Liman İnşaatı Genel müdürlüklerini I 
Ulaştırma Bakanlığı bünyesine almayı planlayama-
mıştır. 

Bu konu gerek işletmecilik, gerek koordinasyon 
ve gerekse maliyetlere gelmekte olan ekstra açıklar I 
yönünden ciddiyet ve hassasiyetle üzerimde durulma- I 
sı ve Plana ithal edilmesi gerekli hususlardan birisi 
olmak gerekti. 

Sayın milletvekilleri, dikkatinizi çekti mi bilmi- I 
yorum, önümüze getirilen ve Yüce Meclise sunulan 
Beş Yıllık Kalkınma Planının gençliğe ayrılan kıs- I 
mı sadece ve sadece 25 satırdan ibarettir. I 

Sözümün başlangıcında da arz ettiğim gibi, bu I 
Plan sadece ben bilirimin sonucu ve aceleciliğin bel- I 
gesidir. Geleceğimizin teminatı olan gençliğimizle il- I 
gili bölümler diyemiyorum, bölüm 25 satırlık «cak» I 
larla geçiştirilmiştir. I 

Gençlik hepimizin geçtiği bir devirdir. Bunu he- I 
pimiz yaşamışızdır. Nasıl olur da yaşadığımızı unu- I 
turuz ve üzerine önemle ve özenle eğilmemiz gereken I 
bu konuyu böylesine geçiştirebiliriz? I 

Gençlik, için için kaynayan, iyi yönlendirilmedi- I 
ğinde millet kaderinde derin yaralar açabilen, her I 
kademeden yöneticinin ilgi duyması, ilgilenmesi ge- I 
reken bir enerji yumağıdır. O enerji yumağı ile ilgi- I 
lenmeyen, ona gerekli değeri vermeyen, onunla ya- | 
kınlaşmayı sağlayamayan, o enerjiyi yönlendirenle- I 
yen, iyi yollara kanalize edemeyen yönetim ve yöne- I 
ticilerin onları tenkit ve - bugün olduğu gibi - ten- I 
kil etmeye hakları yoktur. I 

BAŞKAN — Bir dakika süreniz kalmıştır efen- I 
dim. I 

I HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Devamla) — 
Yüzbinleri aşkın gencimiz bugün şu veya bu şekil
de suçlarla suçlanarak demir parmaklıklar arkasın-

I da çile doldurmakta, ömür tüketmektedir. Ana ve 
I babaların dişinden tırnağından artırarak büyük umut

larla beslediği, ulusa hayırlı birer evlat olarak yetiş-
I tirmeye çalıştığı, Devlete ve Devletin okullarına ema

net ettiği bu körpe dimağları, demir parmaklıklar 
I arkasında tutmayı bizlere haklı gösterecek bir yön-
I temin, bir uygulamanın Planda gereğince hâlâ yer 

almamış olması Türkiye'nin geleceği yönünden hepi-
I mizi düşündürmesi gereken bir husustur. Bizde yay

gın bir yönteme uyarak dışarıdan bir örnek vermek 
I istiyorum. 1979 Akdeniz Olimpiyat Oyunlarına 

Split'te katıldığımda diğer ülkelerin gençlik yöneti-
I cileriyle tanışma fırsatını buldum. Bizde o yıllar 
I grevler, yürüyüşler, mitingler ve anarşi doruk nok-
I tasında idi. Şimdi ismini açıklamak istemediğim bir 
I ülke yöneticisine, «Ülkenize birçok defa geldim, ge

nelde gülen insana hemen hiç rastlamadım. Bu du
rum insanınızın ağır bir baskı rejimi altında yöne
tildiğini göstermektedir. Aklımın almadığı, nasıl olu-

I yor da gençleriniz bu duruma seyirci kalabilmekte
dir?» diye bir soru yönelttim. Bahse konu gençlik 
yöneticisi bana; «Bu gayet basittir, gençliğin enerji 
akışını çalışma kamplarıyla, sporla - ve bir şey daha 
söyledi onu atlıyorum - sağlamayı planlayıp, uygula
dınız mı soru kendiliğinden çözülür. Bir ikinci ya-

I rarı, bakınız spor karşılaşmalarının hemen bütün 
I dallarında madalyaları biz topluyor ve bu yolda da 
I uluslararası platformda ülkemizin reklamını yapıyo-
I ruz» diye cevap verdiler. 
I Türkiye yönetiminin yıllardan bu yana ilgilenme-
I diği gençlik ve sorunlarıyla enine boyuna ilgilen-
I mek ve daha fazla geç kalmadan plan içinde buna 
I geniş yer vermek ve uygulamak zorundayız. Bu Tür-
I kiye'nin geleceği açısından kaçınılmazdır. Üniversite 
I yıllarında hasbelkader de olsa gençlik kuruluşlann-
I da yönetici olarak görev almış bir arkadaşınızım. O 
I günlerde söylediklerimi şimdi tekrarlıyorum. Millî 
I Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlığı uluslararası plat-
I formlara açık, çok iyi organize edilmiş çalışma 
I kampları açmak yolunda gerekli çalışmalara hiç va-
l kit kaybetmeden derhal başlamalı ve bu Planın uy-
I gulamaya konulacağı 1985 yılı yazında da bunun 
I ilk örneklerini vermelidir. 
I BAŞKAN — Süreniz bitmiştir efendim, toparla-
I yınız konuşmanızı lütfen. 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Devamla) — Ça-
I lışma kampları; köy yollan yapımında, köy okulları 
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yapımında, su temini inşaatlarında, türlü bakım ve 1 
onarım çalışmalarında açılabileceği gibi, tarımsal ı 
alanda da yapılabilmektedir. Örneğin; pamuk, üzüm, 
elma, fındık gibi ürünlerin toplanmasında uluslarara- I 
sı gençlik çalışma kamplarının açılması Devlete bü- I 
yük yükler yüklemeyeceği gibi ulusal ve uluslarara- I 
sı yakınlaşmayı, kaynaşmayı sağlayıcı yararları ya
nında, atıl işgücü kapasitesinin ekonomiye katkısını I 
sağlayacaktır. Planın gençlikle ilgili bölümüne, ulus- I 
lararası gençlik çalışma kampları açılacağı ve destek
leneceği hususunda madde ilave edilmesi en halisa
ne dileğimizdir. I 

Gençlik denince sadece üniversite gençliğini veya I 
şehir gençliğini düşünmek ve ede almak büyük yan- I 
lışlık olur. özellikle kırsal kesimde gençlerimizi kah
ve köşelerinden uzaklaştırıcı önlemlere Planda yer I 
verilmeliydi, bunu görememekteyiz. Bu gençlere boş 
zamanlarını değerlendirecek ucuz spor alanları, kü«J 
çük çaplı okuma salonları kurmaya özen gösterilme
sini Planda görmeyi isterdik. 

Yine kırsal kesim gençlerinin boş zamanlarının de- I 
ğerlendirilebilmesiniteminen, küçük el sanatları kurs
ları ile eğitilmesi ve bu yoldan da gençlerin boş 
zamanlarını gelir artırıcı olarak değerlendirmelerine 1 
ışık tutulmalıydı. Planda bu ve benzerlerini maale
sef göremiyoruz. Bunlar ise Türkiye'nin geleceğini 
omuzlarına vereceğimiz gençlerimize çok mu görül- I 
mektedir, bilemiyorum. 

Efendim, sporla ilgili bir bölümüm daha vardı, 
izin verirseniz onu tamamlayacağım, birbuçufc sayfa 
t'û&tu . 

BAŞKAN — Lütfen kısa olarak tamamlayınız. 
HÜSEYİN AVNÎ SAGESEN (Devamla) — Te

şekkür ederim Sayın Başkanım. 
Sayın milletvekilleri, insanın evrimi içindeki ilk 

içgüdüler arayışı, açlık gidermedir. En ilkel insan, 
açlığının bastırılmasıyla kendimi mutlu hissetmiştir. I 
Karnı doyan insan ikinci içgüdüsel arayışını, barınma 
ve takiben de örtünme ihtiyacını gidermeye yönel- I 
mistir. İlkel ihsan, bu içgüdüsel ihtiyaçlarını gider
dikten sonra, düşünme yeteneğini geliştirmiş, bu evre 1 
medeniyete doğru geçişinin ilk mertebesi, ilk adımı 
olmuştur. Karnı doyan, barınan, örtünen ilkel in
san, düşünme yeteneğinin gelişmesine paralel ola
rak, ıgüzeli ve güzelliği aramaya başlamıştır. Beden I 
eğitimi ve spor, insanoğlu evriminin bu döneminde 
ortaya çıkmıştır. Beden eğitimi ve spor, genelde in
sanın ruh ve beden sağlığım koruyan aktivitesidir. 
özelde gençliğin ruhsal ve bedensel gelişimini sağ- I 
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layan, gelecek nesillerin daha sağlıklı ellere teslimiy-
le, ulusal geleceğin muhkemleştirilmesi olayıdır. Ana-
amaç, ruh ve beden sağlığı için yapılan amatör spor
dur. Profesyonelleşen ve her şeyde olduğu gibi spor
da profesyonelleşme, güzeli ve güzelliği değil, çirki
ni ve çirkinliğ' beraberinde getirir; hemen her gün 
gazetelerin spor sayfalarındaki şike ve doping olay
ları gibij 

Gerek Planda ve gerekse planın kaynak kitapla
rında, «olacaktır», «yapılacaktır», «verilecektir» ke
limelerinin dışında, nasıl, ne zaman ve ne ile gerçek
leştirileceği konularında açiklıklar yoktur. Bu bize, 
milyarlık tesislerin geniş tabanlı amatörler yerine, sı
nırlı profesyonellerin hovardaca tahribine sunulma
sına devam edileceği mesajını vermektedir. 

Planda yer almayan önemli bir husus da, Be
len Terbiyesi Bütçesinden daha fazla gelir sağlamak
ta olan Spor - Toto gelirlerinin nasıl ve nerede kul
lanıldığından veya kullanılacağından söz edilmemesi
dir. Politikanın bulaşmamasında çok titizlik gösteril
mesi gereken bir konu da spordur. Sayıştay deneti
minden de yoksun olan Spor - Toto gelirlerinin poli
tik amaçlı yatırım ve harcamalara yöneltilebileceği 
hususunda ciddî endişelerimiz vardır. Bu nedenle bu 
tür gelirlerin nerelere sarf edileceği, Spor - Toto ge
lirlerinin nasıl gelişeceği ve geliştirileceği hususları
nın Planda yer alması ve görülmesi gerekirdi, bunla
ra rastlayamadık. 

ÜNAİL AKKAYA (Çorum) — 'Boş konuşuyorsun. 

HÜSEYİN AVNİ 3AĞESEN (Devamla) — Boş 
konuşmuyorum; bunları ben yaşadım, gördüm ve bi
liyorum. Beden Terbiyesini benim kadar iyi tanıyanı
nızın içinizde var olduğunu da zannetmiyorum. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. Planın hayırlı ve 
uğurlu olmasını diliyorum. Arkadaşlarımın dileği üze
rine sözlerimi burada kesiyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Ömer Kuşhan; buyurun efendim. 
ÖMBR KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, Büyük 

Millet Meclisinin çok değerli üyeleri; aslında birkaç 
gündür devam ettiğimiz Plan görüşmeleri içerisinde 
Büyük Millet Meclisinin bütün üyelerinin -veya de
vam eden üyelerinin demek çok daha doğru olacak -
kamu görevlileri ile beraber bu konuda ne kadar çok 
yorgunluk hissettiklerini elbetteki hepimiz biliyoruz, 
çünkü kendimiz de yaşıyoruz aynı şeyi; ama ne var 
ki, Parlamentoda teşriî görevi yaparken, Devlet Plan
lama Teşkilatının büyük zahmetlerle hazırlamak ve 
Büyük Millet Meclisinin görüşmelerine sunduktan son-
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ra milletin ihtiyaçlarına daJha çok cevap verebilecek 
şek'ifde 5 yıl içerisinde milletin ihtiyaçlarını veya mil
letin gelişmesini en güzel şekilde sağlayacak olan Be
şinci Beş Yıllık Kalkınma Planının, gerek Plan ve 
Bütçe Komisyonunda, gerekse Büyük Millet Mecli
sindeki görüşmeleri esnasında almış olduğumuz gö
rüntünün el'betteki birçok bakımlardan eleştirilmesi 
mümkün; ama nasıl olsa fayda sağlamayacağına göre, 
konulara değinmekte elbetteki yarar yok. 

Sayın milletvekilleri, ben özellikle, günün bu saa
tinde bugüne kadar Plan üzerinde, gerek Plan ve Büt
çe Komisyonunda, gerekse Büyük Millet Meclisinde 
üzerinde durulmayan, fakat üzerinde çok hassasiyet
le durulması gerektiğine çok inandığım, istikbalde 
çok büvük önem arz eden iki konu üzerinde dur
mak için söz aldım. Bunlardan bir tanesi sosyal gü
venlik meselesi. 

Birçok sosyal içerikli konulara böylesine ciddi 
ve kapsamlı şekilde eğileceğini iddia ederek, bugüne 
kadarki uygulamalarında o yönde bir görüntü ver
memiş olsa dahi bundan sonra yapacağı çalışmalarda 
'bu yönde temayül göstereceğini beklediğimiz ve şu 
anda tartışmakta olduğumuz Planla önümüzdeki 5 
yılı değerlendirecek olan Sayın Hükümetin getirmiş 
olduğu Beş Yıllık Kalkınma Planında sosyal güven
liğe ayrılan yerleri gördüğümde, inanınız uzun yıllar 
sosval güvenlik müesseselerinin içerisinde bulunan 
bir kimse olarak, sosyal güvenlik konularının ne ka
dar büvük önem arz ettiğini içinizde bilen çok arka
daşlarımın olduğunun da idrakinde olarak; ama yak
laşık ömrümün 20 senesini içerisinde geçirdiğim sos
yal güvenlik kuruluşlarının bu Plan Döneminde de, 
yani şu anda hükümet etmekle görevli olan zevat ta
rafından da öksüz evlat gi'bi bırakılmış olduğunu gö
rünce, kendimi üzülmekten alıkoyamadım ve dolayı-
sıvla konuvu bu mukaddes kürsüden dile getirmeden 
yapamadım. O bakımdan bunun üzerinde durup, hiç 
olmazsa zabıtlara geçmesini sağlamak ve ileride bu 
konuda bazı çalışmaların yapılmasını temin eder ma- ' 
hiyette girişimlerde bulunmak için kürsüyü işgal et
me kararını verdim kendi kendime. 

Değerli milletvekilleri, dünya üzerinde en eski ta
rihlerde sosyal güvenlik kavramını bulan ve geliştiren 
milletlerden bir tanesinin banisiyiz; Türk Milletinin 
banisiyiz. 

Emekli Sandığında görev yaptığım yıllarda, mül-
letlerarası sosyal güvenlik kuruluşlarının Türkiye'de 
bir toplantısı yapılmıştı. Hepinizin malumu olduğu 
üzere bu kuruluş İSSA kuruluşudur ve bütün millet

lere mensup sosyal güvenlik kuruluşları İSGA'ya üye
dirler. Şerefle söylemek gerekirse Türkiye de sosyal 
güvenlik teşkilatlarının büyük organizasyonunun içe
risinde bulunmaktadır. 

Bunlar, bundan 6 sene evvelki yıllık kongrelerini 
İzm'irMe yapmışlardı ve görevim dolayısıyla orada 
bulunmuştum. İngiliz temsilcinin bana söylediği çok 
önemli bir konu vardı orada. Bizden, İngiltere'ye çe
şitli görüşmeler yapmak üzere giden arkadaşlarımız 
da bunu tespit etmişlerdi : İngilizler kendi meclis bi
nalarının girişinde bulunan büyük siyah bir mermer 
pano üzerinde «Dünya üzerinde sosyal güvenlik kav
ramını ilk defa geliştiren millet İngiliz milletidir. Yıl 
Î829 ibaresini hâketmıişlerdi, onu öylece muhafaza 
ediyorlardı. 1829 tarihinde sosyal güvenlik "kavramı 
İngiltere'de gündeme gelmiş ve dolayısıyla İngiltere 
bugün onunla iftihar ediyor. İngilizler 1829'dan son
ra, ufak malhiyettekiler hariç, geniş çapta devlet poli
tikası olarak sosyal güvenliği geliştirmiş bir milletiz 
diye iftihar ediyorlar. 

Değerli milletvekilleri, bu gerçeği öğrendikten son
ra ben, elimdeki imkânlarla acaba Türkiye'de, ya
ni Türk toplumunda sosyal güvenlik kavramı ne za
man oluştu, ne zaman buna ihtiyaç duyuldu ve ne 
zaman geliştirilmeye başlandı, bu emsal çalışmalar 
ne zaman oldu, diye bir araştırmaya girdm ve ente
resan şeyler çıktı karşıma. Hemen hemen 1600'ler-
de, 1700'lerde Osmanlı İmparatorluğunun da birçok 
dönemlerinde sosyal güvenlik kavramı büyük ölçüde 
ele alınmış ve birçok bakımlardan çok büyük ölçüde 
geliştirilmiş ki, o tarihleri şöyle bir muhayyilenizde 
değerlendirir ve tarihî bilgilerinizi yoklarsanız, dün
yada henüz o zaman iki kişi bir araya gelip de otur
ma bilincine sahip değilken o zamanki ceddimiz, bi-
7im geçmişimiz sosyal güvenlik kavramını kendi gün
demine almış ve onu geliştirmiş; dolayısıyla birçok 
yaşlısını veya birçok çalışma gücünü kaybeden in
sanını bu sosyal güvenlik kavramı içerisinde kendi 
varlığıyla hemhal ederek hayatını idame ettirme im
kânını vermiş. 

Değerli milletvekilleri, eski tarihimizde başlamış 
olan bu sosyal güvenlik kavramı içerisinde Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümeti kurulduktan sonra, kurulmuş 
olan ilk sosyal güvenlik kuruluşu hepinizin de malu
mu olduğu üzere ve yine hepinizin bildiği gibi, yal
nız devlet kesiminde çalışan kimselerin istikbalini ga
ranti eden, onların, gelecekteki güvencesini sağlayan 
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığıdır. 1.1.1950 ta
rihinde kurulmuştur ve şu anda Türkiye'de üç bü
yük sosyal güvenlik kuruluşundan bir tanesidir, tkin-
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ci olarak, işçi kesimini sigorta ê tmek ve onların gü
vencesini sağlamak üzere kurulmuş olan Sosyal Si
gortalar Kurumu vardır. Üçüncüsü de, çok yakın 
bir geçmişte çok güzel bir düşüncenin eseri olarak 
kendi nam ve hizmetine çalışan kimseleri sigorta et
mek üzere kurulan Bağ - Kur kuruluşumuzdur. 

Bu üç tane kuruluş Türkiye'de teşekkül edip hiz
metlerini yürütmeye başladıktan sonra çığ gibi her 
birisinin dosvaları yükselmiş ve dolayısıyla sigorta 
ettiği, istikbalini garanti ettiği insanların sayısı art
mıştır. Bu çığ gibi yükseliş ve artış sonucunda ihtiyaç 
duyulduğu ve dolayısıyla bunların bir çatı altında top
lanmasının çok gerektiği kanaatine varıldığı için de, 
Türkive'de bir Sosyal Güvenlik Bakanlığı teşekkül et
tirilmiş ve dolayısıyla Sosyal Güvenlik Bakanlığı içe
risinde bu kuruluşların toplanmasını ve dolavısıvla 
sosyal güvenlik kapsamının Türkiye'de her gün bi
raz daha genişletilmesi, daha çok kimsenin sosyal 
güvenliğinin sağlanması çalışmasının yapılması plan
lanmış idi. Ne var ki, Sosyal Güvenlik Bakanlığı ku
rulduğunda bürokratik engeller veya bugün de hâlâ 
aşamamış olduğumuz birtakım-biraz önce terennüm 
ettiğim o olmayasıca-engellerimiz nedeniyle bir tür
lü gerçek işlevini yapamamış ve Türkiye'de üç tane 
büyük sosyal güvenlik kuruluşu olan Emekli Sandığı, 
Bağ-Kur ve Sosyal Sigortalar Kurumu bu bakanlı
ğın bünyesinde toplanamamıştır. Şu anda bu Bakan
lığa bağlı Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur 
görev yapmaktadır, fakat Emekli Sandığı hâlâ eski 
adıyla Maliye Bakanlığına, bugünkü adıyla Maliye 
ve Gümrük Bakanlığına, bağlı olarak görevini ifa et
mektedir. 

Değerli milletvekilleri, ben gerçekten, biraz ön
ce de arz etmeye çalıştığım gibi, Beşinci Beş Yıllık 
Kalkınma Planını, böylesine çok sosyal hedefleri 
içermesi gerektiği inancında olduğumuz için bu ko
nuya da bir açıklık getireceği ve bu konunun teme
linden halledileceği; çünkü Türkiye'de birçok kav
ramın, birçok müessesenin allak bullak edildiği, hal
lacın pamuğu attığı gibi atıldığı bir dönemde halle
dilmesi yüzde yüz gereken bu konunun da kökünden 
halledileceği ve dolayısıyla Planda buna bir açıklık 
getirileceği inancı ile araştırdım. Ama orada iki üç 
madde arasına sıkıştırılan ve biraz sonra size arz et
meye çalışacağım gibi birçok noksanlıkları içeren bir
kaç ifadeden fazla bir şeyin bu işe ayrılmadığını ve 
dolayısıyla Türkiye'nin, Türk Milletinin istikbalin
de bu kadar çok önemi olan bu meselenin, burada 
da öksüz kaldığını görünce üzüldüm. 
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Değerli milletvekilleri, bugün Emekli Sandığına 
yolunuz düştüğünde lütfediniz salondan içeriye gi
rerken sağ tarafa bakınız, büyük bir tabelanın üze
rine, «Geçmişte muktedirken kendisine hizmet etmiş 
olan insanlarına bugün saygı duymayan bir milletin 
istikbale güvenle bakmaya hakkı yoktur» ifadesi 
vardır. Yaklaşık olarak ifade ediyorum. Hafızamda 
tam kalmadığı için biraz değişik olabilir, eğer yanlış 
ifade ediyorsam o bakımdan affınıza sığınıyorum ve 
dolayısıyla bunun devamı vardır: «Geçmişte muk
tedir olan insanlarına layık olduğu yeri vermeyen 
bir milletin, istikbale güvenle bakmaya hakkı yok
tur ve bu milletin hayat damarları kurumaya başla
mıştır» diyor Büyük Atatürk. Yıl 1928 değerli mil
letvekilleri. Büyük însan, Türkiye'nin Büyük Ku
rucusu bu tarihte bize bir hedef veriyor ve biz 1984 
yılının hemen hemen yarısını idrak ettiğimiz şu gün
lerde hâlâ o büyük insanın gösterdiği yönde, olması 
gereken düzeyde bir ilerleme kaydedemiyoruz. 

Değerli milletvekilleri, şu anda bu üç kuruluş da 
elbette ki görevini ifa etmektedir. Ama bölük pör
çük ifa etmektedir görevlerini ve kaçınılmaz bir so
nuçtur; bu üç kuruluşu gerçek manada bünyesinde 
toplaması için kurulmuş olan Bakanlığın, gerçek iş
levini ifa edebilecek şekilde üç kuruluşu bünyesine 
almasını sağlamadan, bunu yapmak mümkün değil
dir. 

Şimdi sayın milletvekilleri, Beşinci ©eş Yıllık 
Kalkınma Planının 285 inci sayfasından başlamak 
suretiyle, «Sosyal Güvenlik» başlığı altında verilmiş 
olan birkaç maddeden ibaret bölümü tetkik etmek 
zahmetine katlanırsanız, göreceksiniz ki, orada sayın 
Hükümetimiz ve mümkündür ki aldığı görüntü doğ
rultusunda sayın Devlet Planlama Teşkilatı, sosyal 
güvenlik kuruluşlarını bu sefer de darmadağınık bı
rakacaktır bu beş yıllık dönem içerisinde. Yani Sos
yal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı bünyesinde, ama Emekli Sandığı yine Ma
liye Bakanlığı bünyesinde kalacaktır* 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, bir dakikanız kal
mıştır efendim. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Teşekkür ede
rim Sayın 'Başkan. Toparlamaya çalışayım. 

Sosyal güvenlik kuruluşlarının mutlaka bir çatı 
altında toplanması gerektiğini biraz önce vurgula
mıştım sayın milletvekilleri ve özellikle büyük kay
nakları; şu anda elinde büyük kaynakları bulunan, 
fakat bir türlü kendi malına sahip olamayan Emekli 
Sandığının, kendi imkânlarıyla mensuplarına; yani 
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iştirakçilerine istikbalini garanti ettiği, sigorta ettiği 
kimselere daha geniş imkânlar hazırlayabilecek du
rumları vardır. Ama bir türlü Maliyeden kopafıla-
madığı için, kendisini toparlayıp bu hizmetleri ifa 
edecek duruma gelememiştir ve dolayısıyla (Beşinci 
Beş Yıllık Plana bu konulmamış olmasına rağmen, 
yani normal şekliyle alınmamış olmasına veya Be
şinci Beş Yıllık Planda da bunun Sosyal Güvenlik 
Bakanlığına intikal edeceğine dair herhangi bir işaret 
bulunmamasına ve ne acıdır ki, sosyal güvenlik ku
ruluşlarından sigorta edilmiş insanların sayısı verilir
ken, Bağ-Kur ve Sosyal (Sigortalar (Kurumundan 
bahsedilmiş, rakamları verilmiş, fakat Emekli 'San
dığının rakamları veya ismi o bölüme geçirilmemiş
tir. 

Sayın milletvekilleri, bu şunun işaretidir: Demek 
ki, Emekli Sandığından Maliye Bakanlığı bundan 
sonra da elini çekmeyecektir; yani, Emekli Sandığı 
sosyal güvenlik hizmetlerini yürütme işlevini bundan 
sonra da bulamayacaktır. 

Değerli milletvekilleri, uzun yıllar bu müessesede 
çalışan ve dolayısıyla sosyal güvenliğini Emekli San
dığından bekleyen insanların çektiği acıları çok iyi 
bilen bir kişi olarak, bunu özellikle vurgulamak için 
huzurunuza çıkma ihtiyacını duydum. 

Değerli milletvekilleri; Sayın Başkan süremin bit
tiğini ikaz etti, ama müsaadelerine sığınarak Türkiyed'e 
çok öksüz olan ve çok önemli bulunduğu için mutla
ka halledilmesi gereken bir konuya değinerek, dikkat
lerinizi oraya çekmek İstiyorum. 

ISayın milletvekilleri, çağdaş insan topluluklarının 
artık eskinin yönetim tarzıyla veya eskinin müessese
leriyle yönetilmesi mümkün değildir. Her toplum 
mutlaka bir yöneten ve bir de yönetilenden oluşmak
tadır. Her toplumda yöneten veya yönetilen olduğuna 
göre, mutlaka yönetilenin yönetene devrettiği hakla
rını aramak ve dolayısıyla kendisine onunla temas
larında yardımcı olmak için, ona rehberlik edecek bir 
örgüt vardır ve bunun adı «Halkla ilişkiler örgütü
dür.»! 

Birçoklarınızın çok yakından tanıdığı bu örgüt, 
dünya milletlerinde yıllarca evvel kurulmuş ve do
layısıyla halkı ile yöneticileri arasındaki uçurumlar 
tamamıyla kapatılmış, halkı ile yönetenleri arasında
ki ilişki sağlam kurulmuş ve dolayısıyla yöneticinin 
halkına iletmek istediği mesajlar çok rahat şekilde 
iletilmeye başlanılmıştır. Ama, Türkiye'de bugüne ka
dar bu gerçekleştirilememiştir. 

Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planında da bu ko
ya önemle eğilinmeyeceği işaretleri vardır. Konu 

yalnız, 563 üncü maddeye, bir tek madde içerisine 
sıkıştırılmış ve dolayısıyla orada verilen birkaç sa
tırdan ibaret bırakılmıştır. Orada denilmektedir ki; 
«Halkla ilişkiler hizmetleri 5 yıl içerisinde mutlaka 
olması gereken düzeyde 'geliştirilecek. Bu hizmeti 
yürütebilecek evsafta insanlar yetiştirilecek.» Güya 
onun için de bir program ve plan verilmiş. 1984 -
1985 yılında 100 bin, 1985-1986 yılında 150 bin; 
19864987 yılında 150 bin; 1987-1988 yılında 200 bin; 
1988-1989 yılında 200 bin olmak üzere 800 bin kişi 
eğitilecekmiş, bu plan çerçevesindeki çalışmalarla 
halkla ilişkiler hizmetlerini yürütmek üzere. 

Sayın milletvekilleri, lütfen şöyle bir etrafınıza 
bakınız, bugün Türkiye'de dört tane halkla ilişkiler 
eğitimi veren üniversite veya yüksekokul düzeyinde 
kuruluş vardır. Bunların gayesi, özellikle burada bu 
hizmeti yürütmek üzere insan yetiştirmek için eğitim 
yapmaktır; ama onları eğer yakından tetkik ederse
niz, onların programlarında halkla ilişkiler hizmeti 
değil, gazetecilik hizmetleri vardır ve dolayısıyla 
bugün Türkiye'de gazetecilik yapan arkadaşlarımızın 
pek çoğu buradan mezundurlar. 

(BAŞKAN — Lütfen tamamlayınız efendim. 
ÖMER ıKUŞjHAN ((Devamla) — Topralıyorum 

Sayın Başkan. 
Ben, büyük bir iştiyakla ve içtenlikle Sayın Hü

kümete öneriyorum, diyorum ki; eğer başarılı ol
mak istiyorsanız, eğer milletin, hizmetlerinizden çok 
güzel istifade etmesini istiyorsanız, eğer seçenle se
çilen arasındaki diyalogun güzel kurulmasını is
tiyorsanız, eğer yönetenle yönetilen arasında
ki yıllar yılı bize ıstırap veren ihtilafların çö
zülmelini ve dolayısıyla birbirimizi anlama im
kânlarım sağlamak istiyorsanız, halkla ilişkiler hiz
metine Beşinci Beş Yıllık Planda verilen üç satırlık 
önem doğrultusunda değil de gerçek manasında, onun 
layık olduğu doğrultusunda önem veriniz ve bu ko
nuya o şekilde yaklaşınız. 

Hepinizi saygı ile selamlıyorum sayın milletve
killeri, (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, 
Sayın milletvekilleri, Beşinci Beş Yıllık Kal

kınma Planının, dördüncü tur görüşmeleri tamamlan
mıştır. Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planının beşinci 
tur görüşmelerine başlıyoruz. 

Bir hususu sayın milletvekillerine belirtmek iste
rini: 

Plan görüşmeleri esnasında, Planın Hükümete 
geri verilmesine ilişkin gerekçeli önergeler, Planın 
tümü üzerindeki görüşmelerin bitimine kadar verilir. 
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Son tur görüşmelere başladığımız dikkate alınır
sa, beşinci tur görüşmelerin bitimine kadar bu öner
gelerin verilmesi gerekmektedir. Ondan sonra veri
lecek önergeleri dikkate almayacağımızı belirtirim 
efendim, 

İBeşinci tur görüşmelerde birinci sırada; Anava
tan Partisi Grubu, ikinci sırada 'Milliyetçi Demokra
si Partisi Grubu, üçüncü sırada Halkçı Parti Grubu 
sözcüleri konuşacaklardır. 

Birinci sırada Anavatan Partisi Grubu adına Sa
yın Bülent Akarcalı; buyurun efendim. (ANAP sıra
larından alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA BÜLENT AKARCA
LI (İstanbul) —-j Sayın Başkan, değerli milletvekille
ri; Beş Yıllık F lanla ilgili olarak grubum adına şu 
görüşlerimi sizleıe açıklamaya çalışacağım. 

Değerli arka iaşlarım, sizlere sunulan bu Plan, 
seçim öncesi ayııntılı bir şekilde seçmene programını 
açıklamış bir partinin siyasî tercihleri doğrultusunda 
hazırlanmıştır. Bunu açık ve seçik bir şekilde belirt
mek isterim. 

iSeçimle iktidara gelenlerin siyasî ve ekonomik 
tercihlerini külli mmaları demokrasinin en tabiî bir 
kuralıdır. Kamuoyuna Anavatan Partisinin Progra
mı için" seçim kampanyaları süresince yapılan açıkla
maları dikkate ılınca şunu söyleyebiliriz: Planlı dö
nemlerde bu Plan kadar halka mal edilmiş, anlatılmış 
başka bir plana! rastlayamayız. Ancak şunu söyleye
biliriz, bazı seçkin ya da kendilerinde ayrıcalık gören 
kişi ya da grupların kızgınlıkları belki de bundan 
kaynaklanmaktadır: Halka tepeden bakmaya alışmış 
olan anlayış, kendilerinden vazgeçmiş olmamızı belki 
hazmedememektedirler. 

Değerli arkadaşlarım, bu plan alışıla gelinmişle
rin dışında bir plandır bunu da belirtmek gerekir. 
Birincisi statik değildir. Dokunulmazlık statüsüne sa
hip değildir ve kendisine âdeta ruhanî bir kutsallık 
verilmemiştir ve bürokratik bir plan da hiç değildir. 
Bu planla bürokratik düşünce ve tutum yerini, halkın 
özlemlerine bırakmıştır. 

Biraz önce belirttiğim gibi plan, iktidarla muk
tedir olmuş bir hükümetin ekonomik programını ger
çekleştirmek için kullandığı bir araçtan, sistemden 
başka bir şey değildir. Ancak titizlikle, ciddiyetle ve 
ekonomi ilmi, teknikleri kullanılarak ortaya çıkarıl
mıştır. Sunulan bu Plan, hazırlanan 13 ayrı gelişme 
senaryoları içinden, ülkemiz gerçeklerini ve imkân
larına en uygun olarak seçilmiştir. Pîan statik de
ğildir demiştim; olsaydı, olmamalıdır derdim ve bu-

' nun devamı olarak da Planın dinamik yapısına ge
lecekte ayrı bir özelliğin katılmasını özlediğimi ifa
de etmek isterim. 

Plan gerek ülkemizde, gerekse dış dünyada mey
dana gelebilecek makro boyuttaki hadiselere, deği
şim ve gelişmelere göre, her yıl bir beş yıl ötesi için 
yeniden ele alınıp gözden geçirilerek hazırlanacak 
müteselsil bir sisteme oturtulmalıdır. Ayrıca planın 
uygulama safhalarında senaryo teknikleriyle takviye 
edilerek ortaya çıkabilecek mikro boyuttaki beklen
medik iktisadî gelişmelere hazırlık olabilecek vasfı da 
verilmelidir. 

Hatırlarsınız, ülkemiz 1970'li yıllarda bir iki 
milyar dolarlık bir döviz rezervine sahip olmuştu ve 
bu döviz rezervini nasıl kullanacağımızı bilemez du
ruma düşmüştük. Çünkü elimizde statik dokunul
mazlığı olan bir plan vardı, bu gibi lehte ya da aleyh
te hadiseler karşısında uygulanabilecek senaryolar
dan mahrumduk. 

O tarihteki gazetelere baktığınızda mevcut döviz 
rezervini kullanmak için çeşitli fikirler ileri sürülü
yordu. Kimi, «Dövizi altma yatıralım» kimi, «dövi
zi hammadeye yatıralım» derken, kimi de, «Bu ka
dar çok döviz enflasyona yol açıyor» diyordu. Her 
kafadan ses çıkmasının nedeni statik, dokunulmaz, 
totemci anlayış çerçevesinde hazırlanıp uygulanan 
planın, fazla döviz rezervi ihtimallerini öngörmediği 
için böyle bir durumda ne yapılması gerektiğini be
lirtecek yaklaşımdan, yani senaryolardan mahrum ol-
masındandı. 

Sayın üyeler, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
takdirine sunulan Planın bizce en büyük özelliği sap
tanan hedeflere varıldığında Türk ekonomisinin özel 
ve kamu kesimiyle, sanayici, tüccarı, bankacısı, mü-
teahhidiyle birlikte rüştünün ispat etmesine imkân 
vermesi olacaktır. Uzun yıllardır sübvansiyonla, dev
let desteğiyle ayakta duran, iç ve dış rekabetten uzak, 
yüksek gümrük duvarlarıyla korunan sağlıksız ekono
mik sistem yerine, kendi kendine yeten, rekabet ede
bilen, yaratıcı güce sahip, dinamik ekonomik düze
nin rüştünü ispat etmesi şeklinde sonuçlanacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, yıllardır bu ülkede; «Bu dü
zen değişmelidir» diye bir edebiyat yapılmış idi. Ben 
diyorum ki, bu düzen değişecektir, kimsenin bundan 
şüphesi olmasın. Ne yönde, diye soranlara ise; Ana
vatanın hemen hemen bir yıl önce açık ve seçik bir 
şekilde sunduğu program yönünde olacağını belirt
mek isterim. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Sonuç iyi ol
mayacak herhalde. 
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IflÜİLENT AKARCALI (Devamla) — Değerli ar
kadaşlarım, ekonomik meselelere açık ve seçik ola
rak bakıp, bunları siyasî malzeme olarak kullanmak
tan kaçınmamız gerektiğini ifade etmek isterim. 

Son 5 yıl içerisinde Ortak Pazar ülkelerinde haya
lî ihracat ve hayalî üretimden dolayı suiistimal edi
len paranın miktarı 1 trilyon lirayı aşmıştır; ancak, 
hiçbir Ortak Pazar ülkesinde, «IBu sistemde suiisti
mal oluyor» diye 'bundan vazgeçelim denilmemiş
tir; tam tersine yeni ülkeler bu camiaya tam üye ol
mak için çırpınmışlar ve çırpınmaktadır'lar. Sebep 
'basittir: Çünkü, bu camiada uygulanan ekonomik 
politikalar doğru ve sağlıklı politikalardır. 

Simdi, gelelim bize. Düne kadar dövizin resmî 
kuru ile serbest kuru arasında çok büyük fark oldu
ğu için serbest piyasadan döviz toplayıp düşük fiyat
lı malı kendisine yüksek suni fiyatla ihraç ettireme
yen kişi, gerçekçi kur politikasının uygulamasıyla bu 
boşluktan yararlanmak için ortaya çıkmış üç beş ta
ne kendini bilmezin yapmış olduğu hayalî ihracat ta
bir edilen işlemden dolayı sağlıklı ekonomik politi
ka, sağlıksız diye karalanmak istenmiştir. 

lOrta'k Pazar örneğini 'bunun için vermek istedim. 
Değerli arkadaşlarım, başka bir deyişle (özellik

le beni dinlemek zahmetine katlanan arkadaşlarıma 
sesleniyorum) başarılı bir teşhis ve tedavi ile bir 
kanser hastalığı tedavi edilirken uygulanan metot ba
şarıya ulaşırken, yarattığı birkaç sivilceden dolayı uy
gulanan sağlıklı metodu karalamak durumuna düş
meyelim. Bence bu karalama teşebbüslerinin sebebi 
kötü niyetten gelmemektedir; araştırmacı formasyo
na sahip olmamamız bunun en büyük nedenidir. Be
lirli sloganlar ve belirli kişilerle meseleye yaklaşma, 

-maalesef alışkanlıklarımızdan birini oluşturuyor. 

Sayın üyeler, doğru ekonomik politika sayesin
de nerelere vardık. Karaborsa ve kaçakçılık ortadan 
kalktı. 'İthalat tahsisleriyle zenginlerin türemesi orta
dan kalktı, döviz kaçakçılığı ortadan kalktı, tik kez, 
yıllardır Türkiye tarihinde dövizin serbest kuru res
mî kurun altına düştü. Bankalar yakında turist dövi
zi için, alım-satımı bizlerden alıp, Avrupa'da oldu
ğu gibi exchange office şeklinde özel kişilere verin 
demeye başlarlarsa şaşmayalım. 

Ayrıca, ihracat artmıştır, enflasyon zahirî bir tır
manıştan sonra dizginleşmiştir. Dış itibar ise, gün 
geçtikçe artmaktadır. Geçmiş dönemlerde, «70 sen
te muhtaç oldu» denilen ülkede, sorun artık dış kre
di bulmak değildir, dış kredi vermek için ülkeye ya
pılan baskılara direnmek olmaktadır artık sorun. 
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I Değerli arkadaşlarım, Beşinci Beş Yıllık Kalkın
ma Planını geçmiş dönemdeki planlarla kısa da ol-

I sa kıyaslamak isterim. 

I Plan, Birinci ve İkinci Dönemdeki Beş Yıllık Plan
larla kıyaslanmak istendi. Birinci ve İkinci Dönem-

I deki Planlar; küçük bazlar, dar ufuklar ve kısa bo-
I yutlar üzerine inşaa edilmişti. Rakamların hepsi ga

yet ufak rakamlardı. Oysa ki, şimdi boyutlar tama
men değişmiştir, tyi tabir edildiği belirtilen Üçüncü 

I Plan Dönemi ise, bu milletin sırtına yalnız anapara
sı 13 milyar dolar olan, faiziyle birlikte 20 milyar do
lan aşan yükü getirmiştir. Bunun faturasını ödüyo
ruz, hâlâ da ödeyeceğiz. Üçüncü Plana dense dense 
DÇM devreli plan denebilir. 

öte yandan (Birinci ve İkinci Dönemdeki Beş Yıl-
I lık Planın en belirgin özelliği, sanayi yerine gerçek 

dışı düşük tutulan kur politikasıyla ithalatçıyı des
teklemesi olmuştur. 'Birinci ve İkinci Plan Dönemin
deki gerçek dışı kur uygulaması Türkiye'de sanayiin 
gelişmesine teşvik değil, sanayiin baltalanmasına yö
nelik olmuştur. Sanayi liberal sistem içinde destekle
yecek ve koruyacak en etkin silah, gerçekçi kur po
litikasıdır, ki uygulanan sağlıklı ekonomik politika-

I larla kısa bir süre de bu hedefe varılmıştır. Bu açı
dan ele alınınca Beşinci Beş Yıllık Planı, sanayii en 
iyi destekleyen plan olarak vasıflandırmak gerekir. 

Değerli arkadaşlarım, bu planın uygulanmasına 
I geçilen dönemde lehte ve aleyhte faktörler mevcut

tu. Aleyhte faktörler; Amerika Birleşik Devletlerin-
I dök i canlanma dışında, dünya piyasasında ve özellik

le Batı ülkelerindeki durgunluğun, işsizliğin devam' 
etmesidir. Doların devamlı değer kazanması ayrı bir 
aleyhte faktördür. Dünya piyasalarında faizin dur
maması diğer bir faktörü oluşturur. Para piyasa'ların-

I da daralma gün geçtikçe yaygınlaşmaktadır. En 
I önemlisi liberal ekonomilerde şimdiye kadar baş-
I vurulmamış olan korumacılığın yaygınlaşması geniş-
I temektedir. Bu hususta AET'nin ülkemize karşı uy-
I gulama çabasında olduğu politika bunun en iyi ör-
I neğini oluşturur. Ortadoğudaki siyasî ve ekonomik 

buhran, harbin çıkması Ortadoğudaki ekonomik alım 
I gücünü düşürmüştür, öte yandan Üçüncü Plan Dö-
I neminden miras kalan büyük borç yükünün öden-
I mesi, ülkemizin seyyaliyet imkânlarını daraltmakta-
I dır. Ancak, lehte faktörler olarak hepimizin sahip 
I çıktığı yeni bir demokratik döneme geçmiş olmamız, 
I çoğunluğa sahip istikrarlı bir hükümetin iktidarda bu-
I lunması. itibarlı bir parlamentonun mevcudiyeti, 
I dış gelirlerimizin sürekli artması, başarıyla uygula-
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nan ekonomik politikanın müspet sonuçlarını ver
meye başlaması ve yurt dışında hızla artan siyasî, ti
carî ve malî itibarımızın ülkemiz yönünden sahip ol
duğu yeni bir avantajı oluşturmasıdır. 

Sonuç olarak: Sağlıklı ve akılcı ekonomik poli
tikaların uygulanmasına imkân verecek bu Plana ül
kemizin ihtiyaçları uyarınca oybirliği ile katılmamızı 
teklif ediyorum. 

Saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar). 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Sayın Akarcalı 15 dakika konuşmuştur. 
•Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adına söz 

almak isteyen var mı? 
ALÎ IBOZER (Ankara) — Yok. 
BAŞKAN — Milliyetçi Demokrasi Partisi Gru

bu adına söz alan sayın üye yok. 
Halkçı Parti Grubu adına Sayın Onural Şeref 

Bozkurt; buyurunuz. 
HP GRUBU ADINA ONURAL ŞEREF BOZ

KURT ((Çanakkale) — Sayın Başkan, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin saygıdeğer üyeleri; ağır enflasyonun 
ezici çarkının artan ölçüde dönmeye devam ettiği, 
yoksulluğun alabildiğine yaygınlaştığı, ulusal gelir 
dağılımındaki bozukluğun ve dengesizliğin giderek 
arttığı, işsizliğin tehlike çanları vurduracak boyutla
ra ulaştığı, memurun, işçinin, emeklinin, esnaf ve sa
natkârın Icısaca tüm dar ve sabit gelirliler için yaşa
mın ekonomik açıdan çekilmez boyutlara ulaştığı, 
ekonomiyi olumsuz yönde etkileyen, işsizliği körük
leyen, daha bir sürü ekonomik, sosyal ve siyasal so
runları beraberinde getiren ve tüm az gelişmiş, ya da 
gelişmekte olan ülkelerin ortak karakteristiği olan 
hızlı nüfus artışının belirlediği demokrafik niteliği 
gelecek birkaç kuşağı daha şimdiden borçlandırmış, 
kaynak sıkıntısı içinde kıvranan; öte yandan cılız 
kalmış, tarımsal çarkları taşıma su ile dönmekte bi
le güçlük çeken, gıcırdayan, dışa bağımlı, temelsiz 
ve yüzeysel bir sanayi, bir bakıma işsizliği gizli işsizli
ğe döndüren, erken büyümüş, tombul hizmetler sek
törü ve yetersiz bir sanayi yapısı; doğusuyla, güney-
doğusuyla ve hatta yer yer batısı, kuzeyi, güneyi ve 
ortasında geri kalmış yöreleri ile çarpık kentleşme
nin yetersiz sağlık hizmetlerinin, yetersiz ve yaygın
laşmamış sosyal güvenlik sisteminin, öte yandan eği
timde fırsat eşitliğinin sağlanmadığı yüzbinlerce gen
cin üniversite kapılarında okumak için, okuyanların 
da iş bulmak için beklediği; hele madalyonun bir 
başka yüzü daha var ki, ülkede demokratik rejimi 
yıkmak, ulus ve ülke bütünlüğünü bölmek, Büyük 
Atatürk'ün IMisak-ı Millî sınırları içerisinde uluslar

arası emperyalizmin karşısına diktiği bu büyük 
anıtı, bu Yüce Devleti parçalamak için içerde ve dı-
şarda fırsat kollayanların cirit attığı, kısaca sayma
ya çalıştığım tüm bu olumsuz koşullar içinde Türki
ye'nin gelecek beş yılının ekonomik, sosyal, kültürel 
ve doğal olarak da siyasal yapısını belirleyecek olan 
Beş Yıllık Kalkınma Planı ıhuzurunuzdadır, 

Değerli arkadaşlarım, planlama; bir ülkede sürek
li, dengeli ve sağlıklı bir gelişmenin sağlanabilmesi 
için başlıca koşul olduğu artık hiç kimse tarafından 
yadsınmayan bir yöntemdir. 

Amacı; özgürlükçü, çağdaş demokratik parlamen
ter rejim içinde ekonomide büyümeyi sağlamak, top
lumsal yaşantıda bireyler ve yöreler arasında uyum
lu ve hakça bir sosyo-ekonomik yapıyı oluşturmak
tır. 

Böylesi bir amaca yönelince, planlama yöntemleri
nin de demokratik olması, demokratik katılıma ala
bildiğince olanak sağlanması kaçınılmazdır. 

Bu nedenle kamu kuruluşlarının yanı sıra, özel 
kesim kuruluşları, sendikalar, meslek odaları, üni
versiteler, basın gibi çağdaş toplumsal öğelerin plan 
hedef ve stratejilerinin belirlenmesine, planların ve 
yıllık programların oluşumuna ve uygulanmasına ve 
doğal olarak da denetimine en geniş anlamda katıl
ması, ayrıca Parlamentoda ve Parlamentonun ilgili 
komisyonlarında ve genel kurulunda hazırlanmaya 
ve görüşmelere yeterli sürenin ve olanakların sağlan
ması, planlamanın demokratik olma niteliği kadar, 
kaynakların optimâl kullanımı ve en iyi sonucun sağ
lanması açısından da temel bir zorunluluktur. 

Beşinci IBeş Yıllık Kalkınma Planı bu açıdan nok
sandır, iktidar çevreleri bu noksanlığı bir ölçüde ka
bullenmekle beraber birtakım takvim, ya da termin 
gerekçeleriyle özür kapatmaya çalışmaktadırlar. Bu 
gayretin yetersiz olduğunu ve bu noksanlığı gider
meye yetmeyeceğini burada bir kez daha vurgulamak 
isteriz. 

Değerli arkadaşlarım, öncelikle Planın genel den
gesinde aksaklık vardır. Çünkü genel dengeler kuru
lurken kullanılan döviz kuru tümüyle gerçek dışıdır. 
önümüzdeki beş yıllık dönem için doların değeri ta
mamen gerçek dışı bir şekilde 224 ila 310 lira arasın
da alınmış ve dengeler bunun üzerine bina edilmiştir. 
Bu durumun Planın geçerliliği açısından büyük ve ak
sak nokta olduğu açıktır. Planda yer alan sayısal he
deflerle, politika ve tedbirler arasında uyum yoktur. 
örneğin; gerek özel, gerek kamu sektörü yatırımla
rında önümüzdeki beş yıllık dönemde çok hızlı bir 
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artış öngörülmüş, ancak bunun gerçekleşmesini sağ
layacak ciddî mekanizmalar getirilmemiştir. Ayrıca 
yatırımları büyük ölçüde olumsuz etkileyen faiz, dö
viz kuru ve aramallan fiyatlarının yükseltilmesine 
ilişkin politikaların önümüzdeki dönemde aynen de
vam ettirileceği anlaşılmaktadır. 

Plandaki iç tutarlılıklar tam sağlanamamıştır; bir 
yanda enerji ve imalat sektörünün büyük ağırlığı ol
duğu ve birinci önceliği taşıyacağı ifade edilirken, bu 
iki sektöre ayrılan yatırım payının, önceki döneme 
oranla azaldığı görülmektedir. 

Beşinci Beş Yıllık Planın, Hükümet Programı ile 
bağdaşmadığı kanısını da taşımaktayız. Hükümet 
Programı, sürekli özel sektör ağırlıklı bir serbest pi
yasa ekonomisi yaratacağını ifade ederken, Beş Yıllık 
Planda kamu kesimine yine büyük ağırlık verilmiş, 
toplam yatırımların yüzde 57*sinin kamu kesimi ta
rafından, yüzde. 43'ünün de özel kesim tarafından 
yapılması öngörülmüştür. Bu durumda, Hükümetin 
kendi programını uygulamakta ısrarlı davranması söz 
konusu olacaksa, bu, Beşinci İBeş Yıllık Kalkınma 
Planı uygulaması ile herhalde oldukça güçleşecektir. 

Bu Plan Türkiye'nin bugün en önemli sorunu 
olan işsizlik konusunda herhangi bir çözüm getirme
mektedir. Bugün iki üç milyon olan sivil işsiz sayısı, 
1989'da da aynı miktarda kalacaktır, 

Bu Plan sosyal güvenlik konumuna da çözüm ge
tirmemekte, 1989 yılında nüfusun ancak yüzde 5 Tinin 
sosyal güvenlik kapsamına alınmasını hedeflemek
tedir. Üstelik, sosyal sigorta kuruluşlarına devlet ta
rafından sübvansiyon yapılmayacağı ilkesi getirile
rek, toplumdaki yaşlı ve muhtaç kişilerin devletçe 
korunması geleneğinden vazgeçilmektedir-

Değerli arkadaşlar, koşullar ne olursa olsun, ge
lişme için uygulanacak strateji, özgürlükçü demokra
si ve toplumsal adaletle çelişmemeli, aksine bunları 
güçlendirici yönde olmalıdır. Bizim gibi kalkınma 
süreci içindeki ülkeler, gelişmiş, ileri sanayi toplum
larıyla aralarındaki açığı kapatmak bakımından ol
dukça güç koşullar içindedir. Bu güçlük, gelişmek
te olan ülkeleri, ancak kendi koşullarına ve olanak
larına uygun ve kendilerine özgü bir gelişme kavra
mıyla ekonomilerinin gelişmelerini sağlamak zorunda 
bırakmaktadır. Planın önemi aslında bu noktada 
kendisini göstermektedir. Bizim gibi ülkeler, büyü
melerini ve gelişmelerini hızlandırmak için tüm ola
naklarını ve güçlerini en verimli bir biçimde ve düzey
de harekete geçirmelidirler. Bu anlamda tüm kay
naklar ve artırımlar, üretken ve gelişmeyi hızlandı

rıcı alanlara kaydırılmalı, hızlı gelişmeye katkısı ol
mayan haksız kazanç yolları tıkanmalıdır. 

BAŞKAN — Süreniz tamamlanmak üzeredir, 
toparlayınız efendim. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — 
Hayhay efendim. 

Değerli arkadaşlarım, gelişmenin niceliği, sayrsal-
lığı kadar, niteliği, içeriği de önem taşır. Ekonomik 
büyüme ya da gelişme, insanların mutluluğu ve do
yumu, toplumun huzur ve refahını amaçlarken, yük
selen ulusal gelirin dengeli ve hakça dağılmasına 
özen gösterilmelidir. Toplumun önemli bir kısmı yok
sulluklar içerisinde kıvranırken, yalnız ve belirli sa
yıda kişiler kalkmıyorsa, orada gerçek ve sağlıklı 
bir gelişmeden söz etmeye olanak yoktur. Bizim gi
bi ülkelerde genel tüketim eğilimi lüksten uzak ve 
kaynakları dışa aktarıcı olmaktan özenle çekinen, 
ancak herkesin sağlıklı bir konutta yaşayabilmesi, 
yeterli ve dengeli beslenebilmesi, herkesin sağlık ge
reksinimlerinin karşılanabilmesi, herkesin kişilikleri
ni geliştirebilmek için eğitim ve kültür olanakların
dan eşit ölçüde yararlanabilmesi ve nihayet herkesin 
dinlenme ve boş zamanlarını değerlendirme olanak
larına sahip olmasını sağlayacak bir şekilde oluştu
rulmalıdır., 

Ekonomik yapı da üretim amacı ve bu# tüketim 
eğilimlerinin de kendi iç yapısında biri diğerini engel
lemeyecek biçimde oluşmasını temin amaç olmalıdır. 
Bu çizgiler içerisinde tüketim kısılmak bir yana, 
çağdaş düzeyde, ama lükse kaçmaksızm yaygınlaş
tırılmalıdır. Değindiğimiz biçimdeki bir tüketim eği
limi yaygınlaştırılır ve yükseltilirken, bunun ulusal 
üretimdeki artışla desteklenmesi gerekir. Bunun için 
Türkiye yeterli olanaklara sahiptir. 

Tarımda verim ve üretim büyük ölçüde artırıla
bilir. Bundan sağlanacak güçlü sanayileşme kaynak 
sorununu da belli ölçüde atlatmış olup hızlanma sü
recine girebilir. Sanayimizdeki ithal ikameci, dışa ba
ğımlı ve yüzeysel yapılaşma, eksiklikler ve çarpık
lıklar giderilebilir, altyapılar sanayii destekleyebile
cek bir seviyeye ulaşabilir. 

Değerli arkadaşlarım, unutulmamalıdır ki ekono
mik büyümenin de, üretim artışının da amacı, top
lumu Iher yönü ile ve tümü ile geliştirmek ve toplu
mun tüm kesimlerinin mutluluğunu ve refahını sağ
lamak olmalıdır. Bunu ekonomik gelişmenin ileri bir 
aşamasına ertelemek, sorumluluktan kaçmaktan öte, 
o aşamaya varıldığında da giderilemeyecek denge
sizliklerin, haksızlıkların oluşmasına yol açar, 
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Değerli arkadaşlarım, arz etmeye çalıştığımız tüm 
bu görüşler içerisinde, Beşinci Beş Yıllık Planın ül
kemiz ekonomisine, ülkemizin sosyal yaşantısına, ül
kemizin sosyoekonomik yapısına, kültürel yapısına 
ve doğal olarak bunların hepsinin birlikte oluştura
cağı siyasal yapısına olumlu bir istikamet getirece
ğine inanmıyoruz ve Halkçı Parti Grubu olarak he
pinizi saygıyla selamlarken, Beşinci Beş Yıllık Plana 
vereceğimiz oyun ret olacağını ifade ederken, bu
günkü Parlamentonun aritmetiksel yapısı içerisinde 
kabul edileceği anlaşılan Planın ülkemize, insanımı
za, Ulusumuza ve ekonomimize hayırlı, uğurlu ol
masını tüm içtenliğimizle diliyor, saygılarımızı sunu
yoruz. (Alkışlar)., 

IBAŞKAN — Teşekkür öderim. 
Halkçı Partinin Plan görüşmelerindeki süresi ta

mamlanmıştır. 
Beşinci tur görüşmelerde Hükümet veyahut Ko

misyonun söz isteme talebi yoktur. 
Şahısları adına konuşacak milletvekillerinden Sa

yın Durcan Emirbayer; buyurunuz efendim. (Alkış
lar). 

DURCAN EMİRBAYER (İzmir) — Sayın Baş
kan, Yüce Meclisin değerli milletvekilleri; Beş Yıl
lık Plan, Hükümet Programının heş yıllık iyimser 
tahminlerinin bir sentezinden ibarettir. 24 Ocak ted
birleri, makro düzeydeki araçları ile Türkiye'yi beş 
yıl daha aynı istikamette yönlendirmek isteyen he
deflere sahiptir ve temel amacı Türkiye'yi ihracata 
dönük bir yapılanmaya doğru götürmek istemesidir. 
24 Ocaktan beri uygulanan tedbirlerin Türkiye'yi 
hangi ortamlara getirdiği bellidir. Bu konuda ben
den önce konuşan arkadaşlarım yeterince eleştiri 
yapmışlardır. Ben bu eleştirilerin dışında görebildi
ğim aksaklıklara kısaca değineceğim. 

Planın anahedefleri, ihracata dönük sanayileşme 
staretejisi benimsenerek dış ödemeler dengesinin dü
zelmesi, istikrar içinde ortalama yılda yüzde 6,3'lük 
bir büyüme hızına kavuşulmasıdır. En etkileyici fi
nansmanının da dış sermaye ve dış kredi imkânları 
olacağı, öz kaynakların sınırlılığı onaylanarak vurgu
lanmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, Beş Yıllık Plan dönemi so
nunda Türkiye bu amaçlar doğrultusunda dışa açık 
bir yapıya oturacaktır. Gayrî safî millî hâsıla yılda 
yüzde 6,3 oranında, toplam yatırımlar yüzde 8,5, tü
ketim yüzde 5,5, tasarruflar yüzde 9,9 oranında arta
cak sabit sermaye yatırımlarının gayri safi millî 
hâsıla içindeki payı yüzde 20,9, iç tasarrufların payı 
ise yüzde 20,5 oranına ulaşacaktır. 

'Dışa açılma sonunda ihracat anabüyüme etme
nini oluşturacak geçmiş yıllarda uygulanan kapalı . 
ekonominin, ithalatı ödüllendiren aşırı değerli döviz 
kuru gibi politik araçların tasviyesi devam edecek
tir. Plan Dönemi içinde serbest döviz kuru sistemine 
geçilecektir. Yatırımlardaki ihracatı artıracak pro
jeler, ekonomik ve sosyal gelişmeyi destekleyici alt
yapı tesislerinin özel sektörün payını artırıcı biçimiy
le yaptırılması sağlanacaktır. 

Bu plan anlayışı 1980-1984 arası denendi. Tüm 
durgunluğa, işsizliğe, büyümeden vazgeçmemize 
rağmen geldiğimiz nokta belli. Şimdi bunu temel ala
rak, bu bileşimden yola çıkarak dört yıldır uygula
nan ekonomik tedbirler manzumesine bir de beş yıl
lık bir plan ekliyoruz. İstihdama, dönem sonunda 
bir ihtimal yüzde 7'lik büyüme hızına ulaşınca çare 
bulacak, hafif sanayie ağırlık veren, dış ekonomik 
itibarımızın ödeyebilen devlet görüşüyle sınırlandığı 
bir de plan eklendi. Buna rağmen Planın uygulana
bilirliği - tabiî ki samimi iseler - güç görünmektedir. 

Ekonomi dört yıldır belirli bir resesyonla buna
lım dengeleri içinde resmî kayıtlara göre de olsa bü
yüme hızında yüzde 2,5 gibi ortalama bir rakama 
ulaşabilmiştir, ödemeler dengesinde de mal sıkıntıla
rına yol açmayacak bir modele ulaşmıştır. Şimdi 
1985'e girilirken borç ödemeleri başlayacaktır. Borç
lar ödemeler dengesi bizi belirli çıkmazlara götüre
bilir. Kaldıki ÎMF'nin onayı olmadan alınacak her
hangi bir sıkışmada kredi ancak kısa vadeli olmak
tadır. Bankerlik kuruluşlarından alınacak bu borçla
rın da ertelenebilirliği söz konusu değildir. Bilindiği 
gibi büyüme çok dikey boyutlarda ve ihracata dönük 
kalemlerde alınmıştır. Bu kalemlerin katma değeri 
ve fiyat hadleri bakımından avantajları, her geliş
mekte olan ülke için geçerlidir. İleride teknoloji iste
meyen bu sanayi dallarının, genelde tüm az gelişmiş 
ülkelerde, ülke ihtiyaçlarını karşılayacağı oranda op-
timal imalatı pazar darlıkları yaratacaktır. 

Uzakdoğu ülkelerinin rekabeti çok acımasızdır. 
Plan uygulamasında ucuz emek, ucuz girdi sorunu, 
özellikle ve önemli olarak şimdilik çözülmüş görün
memektedir. Uluslararası şirketlerde ucuz emek avan
tajına uymayan bir emek pazarımız var şimdilik. 
'İlerdeki günlerde para değerimizin düşmesine de
vam edeceği, gelir bölüşümünün daha da bozulaca
ğı gerçeğinden hareket edilerek, bu konuda günlük 
bir doların altında işçi ücretlerine ulaşılacağı, önü
müzdeki yıllarda işsizlik boyutlarının ve emek-serma-
ye dengesinin ağırlığının olumsuz yönde gelişeceği 
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göz önüne alınırsa, Beş Yıllık Plan içinde emek avan
tajlarına, hele hele serbest bölgelerde konulacak özel 
koşulların ulaşabileceği mümkün görülmektedir. 

Sayın milletvekilleri, girdiler konusunda belki 
birkaç üretim malında hammaddede avantajımız var 
olsa bile; enerji, demir-çelik, petrol gibi temel girdi
lerde bu konuda olumlu konuşmamız zordur. Acaba 
Plan kademeli olsa, sektörel bazda da olsa bazı sek
törlerde dikeyine de olsa yüzde 6,3'lük bir büyüme 
hedefini tutturabilir mi? 

ithalatın bu yapısı ile, yılda ortalama yüzde 8,3 
büyümesi bunu sağlayıcı görülmüyor, ithalat libe
ro ve kısıntılı olunca, az olunca, ithalat nispetinin 
yetmeyeceği, altyapı yatırımlarının serbest bölge ku
ruluşları dahil enerji sektörüne bağlı yatırımların bü
yüklüğü de dikkate alınmalıdır ki bazı sektörlerdeki 
yatırımların rasyonalizasyon işlemlerinin gerekliliği 
göz önüne alındığında bu ithalatın yetmeyeceği şim
diden söylenebilir. 

Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planının dikey ola
rak tasarımlanmasının ekonominin bütünlüğünü bo
zacağı, teknolojik gelişmemize yeni bir şey getirme
yeceği gibi, önemli sorunları göz ardı edilemezse de, 
dünya piyasalarındaki bir tıkanıklığın konjonktürel 
durumlarındaki değişiklikleri, 'Iran - Irak savaşının 
bitmesi veya Hürmüz Boğazının tıkanması olası bir 
petrol krizi gibi etkenler göz önüne alındığında, özel
likle aşırı stok edemeyecek bir yapıya sahip ekono
mimizin ne hale geleceği düşünülmüş müdür? Sanki 
dünya statik bir dengede midir? Hiçbir olağanüstü 
durum düşünülmemiştir. Beşinci Beş Yıllık Kalkınma 
Planındaki birçok çürük yapıdan biri de budur. Bu 
konuyu geçerken bir parantez açıp; ithalatımızın an
cak disiplinli ve selekti! bir itihal rejimi uygulanırsa, 
kalkınmamıza yetebileceğini ve Türkiye'nin yüzde T 
lik kalkınma hızını da tutturabileceğini alternatif 
olarak belirteyim. 

Sayın milletvekilleri, şimdi öz kaynak sorununa 
gelelim: Yatırımlar için öz kaynağın yetersiz olduğu 
Planda vurgulanmakta ve yine de yüzde 5,5 oranında 
artacağı varsayılmaktadır. Beşinci Beş Yıllık Kalkın
ma Planının biriktirim için yetmeyeceği baştan onay
lanarak dış kredi ve dış sermaye yatırımlarından fay
dalanabileceği belirtilmektedir. 

ithalatın serbestleştirilmesi ve ihracattaki teşvik
lerin azaltılması, vergi iadelerinin küçültülmesi ih
racat yapan birçok sanayi kuruluşlarını etkileyecek
tir. Bu oluşma da ihracatın azalmasına neden ola
caktır. 

Enflasyonla yapılan mücadelenin hemen hemen 
her gün alınan kararnamelerle yürütüleceği günler 
gelecektir. Aslında döviz kurlarının ve gümrük oran
larının enflasyonla ve ihracatla olan bağlantısının iyi 
ayarlanamayacağı bir gerçektir, özellikle döviz ku
runun, tamamıyla Hükümetin bir kozu olarak eko
nomik amaçlarda kullanılması, tahmin edilir ki, Türk 
Lirasının aşırı değer kaybına neden olacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Emirbayer, bir dakikanız kal
mıştır efendim. 

DURCAN EMIÎRİBAYBR (Devamla) — Bu 
Plan uygulamasında öngörülen hedefler, ihracatı ar
tırmak için talebi kısmak, iç pazarı daraltmak, enfla-
yonla mücadele gibi anahedefler, ihracatta yoğun
laşması istenilen tüketim mallarından vergi iadeleri
ni azaltıyor, krediler yüksek faizli olup, yeteri kadar 
verilmiyor, işte bu açmazda, plan sürecinde üretim 
düzeyleri yüksek olan ve dış rekabet nedeniyle dış 
pazarı da kısılan, kâr oranları azalan bu sanayiler 
de çok güç durumlara düşeceklerdir. Değil Plan he
deflerine ulaşmak, ihracat ve dolayısıyla üretim ba
kımından 1979'lar aranacaktır. 

Sayın milletvekilleri, 1985 yılı Türk sanayii ve 
ekonomisi için, içinden çıkılması zor olaylara gebe
dir. Bunun farkında olmayan Hükümet, 1985'lerde 
büyüme hızını 5,1 olarak tutturmayı planlamakta
dır. Oysa ithal rekabeti 1985'lerde başlayacaktır. Bu 
yıl içindeki gereksiz ithalatların tümünü «Çikita Mu
zu» esprisi ile açan Hükümet, ithalatın açıklarını önü
müzdeki aylarda iyice öğrenen ve dış ticarette bu 
oyunları düzenlemekle uğraşmış asalak bir rant ka
zançlıların elinde tutsak olacak, her gün çıkaracağı 
kararnameler ve polisiye tedbirlerle kendi fikri için
de ters düşen uygulamalar içinde olsa da, bundan 
dış rekabete dayanamayan bir kısım sanayi büyük 
zarar görecektir. 

Dış rekabete dayanan diğer bir kısım üretim ke
simlerinin de yüksek faizler, iç ve dış talep sıkışık 
lığı bu sektörlerin de iflasına veya üretimlerini dur
durmasına neden olacaktır. Arkadan, bu firmalara 
kredi vermiş finans kuruluşlarının katılması engelle
nemeyecektir. Bankaların çıkmazlarının en son nok
taya gelmesi Türkiye'de ekonomik çöküntüyü tamam
layacaktır. 

BAŞKAN — Efendim, süreniz dolmuştur. Bir 
sayın konuşmacı daha var, çalışma saatimiz de so
na ermek üzere. Bu bakımdan lütfen tamamlayınız 
efendim. 
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0URCAN EMtRBAYER (Devamla) — Tamam- I 
lıyorum efendim. I 

Sayın milletvekilleri, iç talep yetersizlikleri, yük- I 
sek faiz ve yetersiz krediler nedeniyle özel sektör be- 1 
lirli bir ekonomik çıkmazın içindedir. Nasıl olup da I 
bu durumdaki bir özel sektör, kalkınmamızın loko- I 
motifi olacaktır? Bu da Planın bir çıkmazıdır. I 

Plan, dışa dönük yapılaşmayı başaramayacaktır. I 
Kaldı ki, tüm sorunları yüzeysel almaktadır. Oysa I 
yapısal bozukluklarımız vardır. Sorunlarımız, dört 
yıldır uygulanması görülmüş bu ekonomik araçlarla I 
çözülemez. Ancak; istihdamı, ağır makine yapan sa- I 
nayii temel eksen olarak alan, gelir bölüşümünün I 
düzeltilmesini hedefleyen planlarla başarılara gidile- I 
bilir. 

Değerli milletvekilleri, zamanım kısaldığı için de- I 
vam edemeyeceğim. Bu bakımdan hepinize teşekkür I 
ediyorum, sağ olun. (HP sıralarından alkışlar). I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Emirbayer. I 
Sayın Türkân Arıkan; buyurun efendim. I 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — 
Sayın 'Başkan, değerli milletvekilleri; Beşinci Beş Yıl- I 
lık Planda yer alan eğitim ilke ve politikaları konu- I 
sunda kişisel görüşlerimi Yüce Meclise sunmak üze- I 
re huzurunuzdayım. I 

Sözlerime, Büyük Atatürk'ün eğitimle ilgili bir I 
görüşünü ele alarak başlamak istiyorum. Bakınız Bü- I 
yük önder bize nasıl ışık tutuyor: «Eğitim ve öğ- I 
retimde uyugulanacak usul, bilgiyi, insan için fazla I 
bir süs, bir baskı aracı veya uygar bir zevkten ziya- I 
de, maddî hayatta başarılı olmayı sağlayan amelî ve I 
uygulanabilir bir araç haline getirmektir. Memle- I 
ket evladı her eğitim derecesinde iktisadî hayatta âmil I 
etkili ve başarılı olacak şekilde donatılmalıdır.» 

Gerçekten Planın insan gücü ve eğitimle ilgili bö- I 
tümlerini incelediğimizde hem Büyük önderin işa- I 
ret ettiği noktalarla, hem de Planın genel felsefesiyle I 
uyum içinde bulunduğunu görüyoruz. Bu hususu bir- I 
kaç nokta olarak dikkatlerinize sunmak istiyorum. I 
Her şeyden önce Planda öngörülen bütün eğitim ka- I 
demelerinde niteliğin yükseltilmesi ilkesini çok olum- I 
lu bulduğumu belirtmek istiyorum. Zira, 1970-1980 I 
döneminde bilinen nedenlerle bütün eğitim kademe- I 
lerinde eğitimin kalitesi son derece düşmüştür. Ni- I 
tekim, iş hayatına, işe almada 1970'li yıllardan önce- I 
ki mezunların tercih edilmesinin nedeni budur. I 

Planda yer alan eğitim ve öğretimin hayata dö- I 
nük olması, meslekî ve teknik alanlarda iş öncesi ve I 
hizmet içi eğitim programlarına ağırlık verilmesi, I 

eğitim sisteminde döner sermayenin ıslah edilerek 
fiilî üretim içinde eğitim yapılması çok olumlu po
litikalardır. Nitekim, bugün gelişmiş ülkelerde bu 
paralelde «sandviç programlar» ve «Actıon leaming» 
programları denilen sistemler giderek yaygınlaşmak
tadır. 

Planda benimsenin 12-25 yaş grubunda olan ilk
okul, ortaokul ve lise mezunlarından 650 bin kişiye 
meslek kazandırılması, özellikle kırsal alanda 150 
bin kişiye kısa süreli kurslarla çevrelerine yönelik 
meslekî bilgi ve beceri kazandırılması çok somut ve 
gerçekçi yaklaşımlardır. Plan döneminde 800 bin ka
mu görevlisinin kısa süreli halkla ilişkiler eğitimin
den geçirilmesi verimliliği artıracak, halk ve Devlet 
arasındaki sürtüşmeleri azaltacak, özellikle insan iliş
kilerinde saygı ve güveni besleyecek nitelikte önlem
lerdir. 

BAŞKAN — Sayın Arıkan, bir saniye efendim. 
Sayın milletvekilleri, çalışma süremizin dolmasına 

az bir zaman kalmıştır. Ancak konuşmacının 10 da
kika konuşma hakkı olduğundan ve bu zaman zar
fında tamamlamasjda mümkün olamayacağından, 
sayın konuşmacının 10 dakikalık süresini tamamla
mak üzere görüşmelerin uzatılmasını oylarınıza sunu
yorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Buyurun efendim. 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Devamla) — 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Hele Planda, ailenin eğitimi konusunun benim

senmiş bulunması, gerek gençlerimizin yetişmesi, ge
rek ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmamız açı
sından çok önemli ilkelerden biridir. Bu nedenle, ge
rek Hükümeti, gerek Planlama uzmanlarını yürek
ten kutlamayı bir görev sayıyorum. 

Bu arada, Planda yükseköğretimle ilgili tedbirle
re de yer verildiğini görmekteyim. Olumlu bulduğum 
bu tedbirlerin ayrıntısı üzerinde durmayacağım, an
cak başta devlet adamı yetiştirilmesinde olmak üze
re, bilimsel araştırmalarda ve teknolojik gelişmede, 
ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmada çok önem
li bir yeri ve rolü bulunan üniversitelerimizle ilgili 
halen mevcut bazı uygulama bozukluklarını, Planın 
tartışıldığı bu aşamada Yüce Meclisin bilgisine sun
makta yarar görmekteyim. 

Ülkemizin uzun vadeli geleceğini etkileyeceği 
endişesiyle mevcut yasaların uygulanmasından kay
naklanan aksaklıkları bifkaç örnekle belirtmek isti
yorum. 
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Bugün üniversitelerimizde öğretim üyesi kavramı 
değişmiştir. Doktorasını tamamlayanlar yardımcı do
çent unvanını almak suretiyle öğretim üyesi olmakta
dırlar. 

Değerli milletvekilleri, eğitimin kalitesi her şeyden 
önce öğretim üyesinin kalitesine bağlıdır. Ülkemizde 
doktora derecelerinin alınması, bazı öğretim kurum
larında çok kolay bir hale gelmiştir. Oysa, gelişmiş 
ülkelerde yüksek lisans ve doktora çalışmaları çok 
ciddi, kapsamlı ve sürekli çaba ve araştırmalar sonu
cu elde edilebilmektedir, öğrencilerin iyi yetişmele
ri, her şeyden önce öğretim üyelerinin kendi bilgi 
dağarcıklarını meslekî bilgiler yanında genel ve geniş 
bir kültürle doldurmalarına bağlıdır. Bu da, birkaç 
yılda gerçekleştirilebilecek bir olay değildir. 

öte yandan, üniversite kuramlarının her yerde 
standart hale getirilmesi, bilimsel rekabeti önlemek
tedir. Oysa bilimin gelişmesi rekabete dayanır. Bugün 
gelişmiş ülke üniversiteleri hem ulusal, hem de ulus
lararası düzeyde sıkı bir rekabet içindedirler. Bugün 
üniversitelerde uygulanan vize uygulamaları ülkemiz 
gerçeklerine uymadığından eğitimin kalitesinin düş
mesine neden olmaktadır. 

Bakınız nasıl olmaktadır: 300 - 400 kişilik sınıflar
da yapılan vizeler hem etkinliğini yitirmekte, hem' de 
dönem sonu başarılarının gerçeğe aykırı olarak gö
rünmesine neden olmaktadır. Vizeler yüzünden öğre
tim üyeleri on binleri aşan sınav kâğıdı okumakla kar
şı karşıya kalmaktadırlar. Bu da soruların kolaylaştı
rılması, soruların azaltılması ve değerlemede daha to
leranslı davranılması gibi sonuçlar yaratmaktadır. 

Bunların dışında, öğretim programlarının merkez
den saptanması, öğretim üyelerini lise öğretmeni du
rumuna getirmekte ve rekabeti engellemektedir. Bu 
durum, öğretim üyelerini mesleklerinden soğutmuştur. 
Bu yüzdendir ki, üniversitelerden-ayrılan yetişmiş, tec
rübeli ve bilgili öğretim üyesi erozyonu çok ciddî ve 
tehlikeli boyutlara ulaşmış bulunmaktadır. Gerçekten 
uzun yıllarda yetişmiş, tecrübeli ve bilgili profesör ve 
doçentlerin yerini, doktorasını yeni tamamlamış yar-
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dımcı doçentlerin alması, kaliteyi olumsuz yönde etki
lemektedir. Unutulmamalıdır ki, üniversite eğitimi li
se düzeyine indiğinde teknolojik gelişmenin sağlan
ması mümkün değildir; teknolojide gelişme, her şey
den önce teoride gelişmeye bağlıdır. 

Ayrıca, üniversitelerimizde, yurt dışından yeni ya
yınlar sağlanamamaktadır. Merkezî kararlar yüzün
den yeni kitap basımı da güçleşmiştir. Değerli millet
vekilleri, kitapsız bir üniversite düşünülebilir mi? (HP 
sıralarından alkışlar) 

Üniversitelerimizin yurt sorunlarına, sınıf sorunla
rına, ucuz kitap sorunlarına ayrılan kaynaklar, YÖK'e 
ayrılan kaynakların yanında çok düşük kalmaktadır. 
YÖK'ün görevi, kendi lüks binalarında, personelinde 
tasarruf sağlayarak (HP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) öğrencilere sınıf, yurt, ucuz kitap, eğitim 
araç ve gereçleri ile kaliteli eğitim götürmek olma
lıdır. 

Değerli milletvekilleri, unutmayalım ki, Atatürk 
döneminin büyük işleri, mütevazi Türkiye Büyük Mil
let Meclisi binasında gerçekleştirilmiştir. Dünyada hiç
bir kimse ve hiçbir şey vazgeçilemez değildir; vaz
geçemeyeceğimiz, Atatürk ilkeleridir, vazgeçemeyece
ğimiz Atatürk'ün Cumhuriyetimizi emanet ettiği Türk 
gençleridir. (Alkışlar) 

Değerli milletvekilleri, üniversitelerimiz elden git
meden konunun üzerine eğilinmesinde gerçekten ya
rar görmekteyim. Bu açıdan, Planda yer alan 560 inci 
paragrafı tamamen desteklediğimi belirtir; hepinize 
saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, beşinci tur gö
rüşmeleri tamamlanmıştır, 

Böylece, Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planının tü
mü üzerindeki görüşmeler bitmiş oluyor. 

Planın Hükümete geri verilmesine dair gerekçeli 
önergeleri görüşmek üzere, 13 Temmuz 1984 Cuma 
günü saat 14.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatı
yorum. 

Kapanına Saati 20.05 

.«« 
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VL — SORULA] 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Haliç ve çevresinin düzenlenmesine ilişkin soru
su ve Bayındırlık ve İskân Bakanı 1. Safa Giray'ın 
yazılı cevabı (7/116) 

Türkiye Büyülk Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki slorularınıın Bayındırlık ve fekân Bakanı 
tarafımdan yazılı olarak yanıHlanma&ına aracılığınızı 
saygı ile arz ve rica edenim'. 

Hilmli Nallbantıoğlu 
Erzurum Milletvekili 

İstanbul Haliç ve çevresinin ve uzantısı havzanın 
(Kagıtthane deresi) yeniden düzenlenmesii için 1950Mİ 
yıllardan beri başlatılkmış olan; 

1. Hallaç çevresinin sadece turistik olarak dü
zenlenmesi ve turistik kuruluş inşasma müsait hale 
getıriîımesl, . 

2. İmar plan çevresıindelki Haliçtin kıyısal tahdidi 
ile kıyı talhlk'imatının yapılması, 

3. Bu konuda bir havza kanunu çıkarılması, 
4. Halicin her İki sahili gerMndek'i yerteşimle-

>re aüt kanalizasyon ve içme su tesislerinin yapılması, 
5. Çevrenin imar planının kesinleşmesi, 
6. Çevren'in toprak muhafaza ve erozyon kont

rolü işlemlerinin yapılması, 
7. Haliçte- gemi sölöme yenlerinin kalldıriılırna&ı, 
8. Halic'e gemi geçicine izlin verlmemesii, 
9. Haliçsin dere yatağının .taranması, 
Konulanında ne gilbiı iş ve işlemler yapılmıştır? 

TC 
Bayındırlık! ve DsJkân Bakanlığı 

Basın ve HaMla Hakiler Müşavirliği 
Sayı : A4 3/Öl 4 34 1'2 . 7 . 1984 

Konu : Sn. Hilm'i Naîbanitoğlu'nun 
'Bakanlığımıza Yöneltmiş oll-
Iduığu talebi. 

Türkiye Büyük M'ilklt Meclisi Başkanlığına 

İLGÎ : a) TBMM Başkanlığının 15.6J1984 gün 
ve 7/111164397/04851 sayılı yazısı. 

Ib) Başbakanlığın 19.6.1984 gün ve K. K. T. D. 
18/106-220/04740 'sayılı yazısı. 

Erzurum Milletvekili Sayın Hitoni Naîbanitoğlu'nun 
«iîstanbul Haliç ve Çevresinin Yeniden Düızenlenme-

l VE CEVAPLAR 

I di» konulu talebini içeren Mgi yazılarınız incelenmiş 
olup; bu husustaki açıklama aşağıda belMtniişjtk. 

BiHgilerin'ize arz ederimi. 
1. Safa Giray 

Bayındırlık ve İskân 
'Bakanı 

'Isltanbul Haliç ve çevresinin sorunlarına ilişkin 
cevaplar : 

1-2. İmar plan çevresindeki Halic'in kıyışa! tah
didi ile .kıyı tahkimatının yapılması : 

Haliçsin kıyıisal tahdiıdii'nlin tespiti Tekriük Arattır
ma ve Uygulama Genel Müdürlüğümüzce yapıldık
tan sonra, 'kıyı tahkimatının inşa edileb'iHmesli müm-
Ikün olacaktır. Şu anda bu konulda geDişme bulunma
maktadır. 

2-4. 'Halic'in her iki sahil gerisindeki yerleşimlere 
ait kanalizasyon ve içme su tesMeririin yapılması : 

ıKbnu, İstanbul Su Kanafeasyon İdaresi (tSKlt)' 
nin görev alanına girmekte olup; Bakanlığımızca ya
pılacak bir işlem bulunmamaktadır. 

3-5. ÇevrerMn imar planının kesinleşmesi : 
(Bakanlığımız Büyük Istanlbuil Nazım Plan Bürosu 

Başkanlığınca hazırlanan ve 29.7.1983 günlü tsltanbul 
i Belediye IMecİs Kararı İle benimsenen Haliç Koruma 

Havzasına aüt 1/25 000 ölçekli Nazım Plan, 28.10.1983 
tarihlinde onanmış ve 4.11.1983 ıgün ve 155197 sayılı 
yazımızla İstanbul Valiliğine ilefâlirmşitir. 

Ayrıca, 22.6.1983 günü 5 'inci Haliç Üıst Kurulu 
(toplantısında uygun görülen ve Büyük İstanbul Nazım 
Plan Bürosu Başkan'lığ ,̂ 'Kültür ve Turizm 'Bakanlığı, 

I İstanbul Röleve ve Anutlar Müdürlüğü, T.C Tur'itfm 
Bankası 'İstanbul Planllama 'Bürosu Müdürlüğü, İstan
bul Beleldlîyeisıi Planlama Müdürlüğü elemanları tara-
fınldan hazıdanmış olan, Haliç Bölgesi 1/5000 öl-

I çekli 1 inci Etap Planlama çalışmaları Itamamlanmiş 
olup; 195 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve bu
na ilişkin yönetmelik hükümleri gereği, gerelk basın
da çıkan haberler ve gerekse alınan şifahî haberlere 
göre, (İstanbul ©üylük Şehir Belediyesince onandığı 
öğreriilmişlt'ir. 

4-7. Halic'e gemi 'sökme yerlerinin kaldırıiması : 
Gemi siökıme yerferiıriin kalldtrıllmaisı Ulaştırma Ba-

I ' 
kanlığının görevi olup, bu konuda Bakanlığımızca 
yapılacak bir işlem bulunmamaktadır. 

5-9. Halic'in dere yaltağının taranması : 
I Ha^injtemfolenmesi konusu, İstanbul M Koord'i-
| nasyon 'toplantısında ele alınmaktadır. Tarama işle-
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imine geçirtmeden önce «Derelerin ıslah edilerek tere-
Şubatın Halic'e irutilkalini önleyecek tedbirlerin alın
ması», «Dere ve Haliç kenarıradalki yerleşim yerieri-
nin pis sularını direkt Halice dıöküllımesini önleyitf' 

'tedbirlerin alınmaıst» ve «Erozyonun dlu^uruinası» 
'konulanımın halledilmesi, Kurulca karara bağlanımı!» 
olup, şimdilik Bakanlığımızca yapılabilecek bir işlem 
bulunmamak'ta-diir. 

.«... 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

89 UNCU BİİRLEŞf M 

12.7.1984 Perşembe 

Saat : 14.00 

1 
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 Saydı 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 İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
2874 numaralı Kanundan istifade edemeyen bazı 
tasarruf sahiplerinin mağduriyetlerinin önlenmesine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/129) (1) 

2. — Bitlis Milletveküi Faik Tarımcıoğlutoun, bir 
Türk gemisinin Irak savaş uçaklarınca bombalan
masına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/105) 

3. — Kars Milletvekili Ömer Kuşhan'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 Bakanı 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) 

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so 
rüya çevrilmiştir. 

I 6. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu* 
nun, merhum İsmet İnönü için yeni bir kabir yapü-
masına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/110) 

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

I 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 Sökmen-
oğlu'nun, Amik Ovası sulama projesine ilişkin Ener
ji ve Tabi! Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/114) 

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

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

12. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
seçimlerde oy kullanamamış vatandaşların affedilip 
affedilmeyeceğine ilişkin Adalet Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/118) 

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

(Devamı Arkada) 



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

17. — İstanbul (Milletvekili Bilâl Şişman'ın, Zey-
tinburnu Çimento Fabrikası ile yöredeki kum depola
rının başka bir yere nakline ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/123) 

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

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

20. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
Devlet Demiryolları personelinin yiyecek yardımına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi. 
(6/126) 

7 
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 Yuları Kesinhesap 
Kanun Tasarıları ile Bu Yıllara Ait Genel Uygunluk 
Bildirimlerinin Sunulduğuna İlişkin 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) ÇS. Sayısı : 89) 
(Dağıtma tarihi: 6.7.1984) 

X 3, — Çok 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 Etki 
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 Sin'in, 13.10.1983 
Tarihli ve 2918 Numaralı Karayolları Trafik Kanu
nunun 3 üncü Maddesindeki İki Tanımın Değiştirilme
si 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 
Sayılı Nüfus Yasasının 57 nci Maddesine Bir Fıkra 
Eklenmesine İlişkin Yasa Teklifi ve İçişleri Komisyo
nu 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. — Mehmet Onur Mİman Hakkındaki ölüm 
Cezasının Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tez
keresi ve Adalet Komisyonu Raporu (3/13) (S. Sayısı : 
84) (Dağıtma tarihi: 10.7.1984) 

11. — Hıdır Aslan Hakkındaki ölüm Cezasının 
Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tezkeresi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (3/9) (S. Sayısı : 86) (Da
ğıtma tarihi : 10.7.1984) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 


